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Zápis z kontroly kontrolního výboru ZM ● Výběrové řízení na vedoucí MPM ● Jízdní řád SKIBUSů ●
Bájný hrad Vlčinec ● Z muzejního depozitáře ● Ocenění nejlepších studentů Gymnázia Broumov ●
horolozecký Novoroční open

Demolice areálu bývalé mlékárny
Na svém prosincovém zasedání zastupitelstvo města Police nad Metují schválilo provední kompletní demolice všech
objektů v areálu bývalé společnosti MILPO s.r.o. Vklízecí a bourací práce, které

započnou počátkem ledna 2017, bude
provádět firma Milan Bouz, která se stala
vítězem vyhlášeného výběrového řízení s
cenovou nabídkou 1 684 179,- Kč. Po dokončení demolice, za přibližně 2 měsíce,

zůstane po objektech jen štěrková plocha
připravená pro možnou budoucí výstabu,
která může po přechodnou dobu sloužit
jako parkoviště.
Ing. pavel Pohner, tajemník

I N FO R M AC E Z R A D N I C E
Vážení spoluobčané, čtenáři Polického
měsíčníku,
prožili jsme vánoční svátky, i Silvestr.
Novým rokem vstoupili do roku 2017. Slyšeli
jsme nespočet přání, sami jsme přání rozdávali. I nadále budeme žít své životy, které se
mohou a budou vzájemně prolínat. Tak, jak se
budeme setkávat a potřebovat. Plánovaně i
mimo plán. Přejme si, abychom se ve slušnosti
snažili domluvit a pochopit. Abychom unesli
i rozhodnutí, která nejsou v náš momentální
prospěch, protože by byla v neprospěch druhých a pravidel samých.
Již nyní Vás zvu k osobní účasti na veřejných zasedáních zastupitelstva města, která
se obvykle konají od 17 hodin na sále Pellyho
domů. Jsou vždy dopředu plakátována a zveřejňována na internetových stránkách města,
v našem měsíčníku, pravidelných hlášeních
městského rozhlasu.
V roce 2017 jsou naplánována na tyto termíny: 1. 3., 26. 4., 21. 6., 6. 9., 1. 11., 13. 12.
Samozřejmě se mohou konat jednání další, dle
momentální potřeby. Zvu Vás k osobní účasti.
I Vy máte možnost vyjádřit svůj názor a postoj
k různým problémům.
Plán jednání rady města najdete na www.
meu-police.cz. Konají se jednou za 14 dní v
pondělí od 16 hodin na radnici. I zde si můžete
sjednat s vedením města slyšení.
Konec roku 2016 tradičně přinesl nespočet akcí. Ta, kterou mám na mysli, by neměla
zapadnou.
Zastupitelé města schválili udělení čestných občanství MUDr. Marii Svatošové, rodačce z Hlavňova. Lékařce, spisovatelce,
zakladatelce a vůdčí osobnosti hospiců a hospicového hnutí v České republice.
Panu Josefu Haukovi. Polickému podnikateli, který po listopadu 1989 navázal na
rodinnou tradici a vybudoval firmu, která v
současnosti zajišťuje největší zaměstnanost ve
městě. Jedno volební období byl neuvolněným
místostarostou a zasloužil se např. o vybudování přeložky města.
In memoriam bylo čestné občanství uděleno Miroslavu Pichlovi za obdivuhodnou
regionální archivaci, shromažďování dat o
Policku a za publikační činnost.
Čestné občanství udělilo ZM naposledy v
roce 1992 prof. Dr. Josefu Brožkovi.
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Jedna z největších akcí loňského roku
Když se v Polici setmí přinesla příjemné zážitky, ale taky finanční podporu potřebám nemocnice v Broumově. I díky Vám můžeme přes
Nadaci Hospital Broumov vytvářet důstojné,
lidské podmínky těm, kteří jsou dlouhodobě
odkázáni na pomoc druhých.

Broumovská nemocnice
obdržela vánoční dárek

V posledním předvánočním týdnu obdrželi klienti broumovské nemocnice prostřednictvím NF HOSPITAL BROUMOV vánoční
dárek v hodnotě téměř 570 tis. Kč. Jedná se
o nové vybavení, určené zejména oddělení lůžek následné péče (45 ks antidekubitních matrací, 15 ks podložek pod aktivní antidekubitní
matrace, 6 ks kardiackých křesel s podnožníky, 18 ks infuzních stojanů, 12 ks bezpečnostních kurtovacích pásů – vybavení dodala
firma PROMA REHA, s .r. o., Česká Skalice,
s výrobním závodem v Meziměstí). Dále bylo
v posledním čtvrtletí loňského roku do nemocnice dodáno zboží od firmy Ortoservis,
s. r. o., Praha, která
dodala rehabilitační
pomůcky (chodítka,
toaletní stolky, koupací a toaletní židle,
apod.) v hodnotě cca.
133 tis. Kč. Oddělení
jednotky intenzivní
péče obdrželo 4 ks
televizních přijímačů
s držáky na jednotlivé pokoje v hodnotě cca. 44 tis. Kč, které dodala firma Global
– Radio, p. Hajpišl, dále sprchovací toaletní
vozík, podložku pro přesun pacienta z lůžka
na lůžko.
Nadační fond financuje již několik let náklady pracovnic, které pečují o pacienty lůžek
následné péče v rámci volnočasových aktivit
a aktivizačních činností. Do nemocnice docházejí čtyři pracovnice několikrát týdně na
oddělení lůžek následné péče a snaží se v rámci možností zpříjemnit čas pacientům aktivní
tvořivou činností, cvičením jemné motoriky,
drobným nákupem, dobrým slovem, hudbou
a zpěvem. Tato činnost stojí fond ročně cca.
100 tis. Kč.
Dovolte mi touto cestou poděkovat
těm, kteří umožňují nadačnímu fondu tyto

prospěšné činnosti vykonávat. Nejvíce činnost fondu podpořilo v loňském roce Město
Broumov, zakladatel fondu, a to částkou 500
tis. Kč. K němu se připojila další města a
obce z regionu Broumovska, Meziměstska,
Teplicka a Policka, spol. Z-TRADE s.r.o.,
mladí umělci Polického symfonického orchestru a další občané Broumova či okolních
obcí, kterým broumovská nemocnice není
lhostejná.
Díky tomu se činnost Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV stává i dobrým
příkladem za hranicemi našeho regionu, po
vzoru Broumova fond obdobného typu v současné době zakládají v Náchodě. Informace o
historii, činnosti, orgánech nadačního fondu,
podporovatelích, aktivitách fondu najdete na
webových stránkách nadačního fondu: www.
nf-hospitalbroumov.cz.
Eva Blažková,
předsedkyně správní rady NF HOSPITAL
Jeden z darů nejcennějších je čas – máme
možnost neudělat nic nebo ho naplnit. I pro
sebe samé. Poznáváním, setkáváním se. V
každém věku. Polická univerzita zve k přednáškovým odpoledním jarního semestru v
těchto termínech: 1. 2. – Jaroslava Janečková
– Hudba v době Bedřicha Smetany, 15. 2. Jiří
Krtička – O původu prvků ve vesmíru, 1. 3.
Zdena Frištenská – Gustav Frištenský, 15. 3.
Hasan Zahirovič – Rod Čapků, 29. 3. Michal
Bureš – Banát, 12. 4. Stanislav Kubín, Alfréd
Strejček – „..kde i smrt je čistá…“. Ve středu
5. 4. se v Kolárově divadle uskuteční přednáškový podvečer rozšířený i pro další zájemce
s farářem Zbigniewem Czendlikem – Postel,
hospoda, kostel.
Děkuju za nespočet novoročních přání.
Mnohdy nápaditých, zajímavých, k zamyšlení
i úsměvu. Dovoluji si zveřejnit moudrá slova
Karla Čapka z roku 1928!
„Pokoj lidem dobré vůle, pokoj od lidí
zlých a nenávistných. Kytičku obyčejných
ctností, jako je slušnost, vděčnost, úcta, loajalita k odpůrci. Tisk, který nelže. Parlament,
který by byl výkvětem národa. Vlastenectví,
které nemluví samo o sobě. Víc osobní odpovědnosti, tedy i zavržení anonymity. Ve veřejném životě méně klepavosti, méně podrážděnosti a zejména méně stranictví.“
S pokorou a úctou
Ida Jenková
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Pečovatelská služba

Blíží se konec roku, svátky
vánoční, tedy čas obdarovávání
a díků, ale také čas hodnocení a
bilancování. Pečovatelská služba
(dále jen PS) jede na plné obrátky. V letošním roce využívalo pečovatelskou službu průměrně 56
uživatelů měsíčně. K některým
klientům, kterým se pomáhalo
se zajištěním chodu domácnosti,
zvládáním běžných úkonů péče
o vlastní osobu nebo pomocí při
osobní hygieně, dochází pečovatelky i několikrát denně na víc
hodin.
Změnou, ke které v PS došlo, je placení úklidu společných prostor. V minulosti
si tuto službu hradil každý obyvatel pečovatelského domu sám. Jelikož se
nejedná i základní činnost při poskytování PS, byla tato služba od
července letošního roku převedena
do měsíční platby za nájem a do
záloh na služby spojené s užíváním
bytu.
Další novinkou v letošním roce
je poskytování PS i v okolních
obcích. V současné době máme
dohodu s Městysem Machov, kam
pečovatelky jezdí 1x týdně uklízet,
a s obcí Bukovice, kde je PS využívaná nárazově, dle potřeby doprovodu k lékaři. Za provedenou službu zaplatí obce městu Police nad Metují každý
měsíc částku odpovídající vynaloženým
nákladům na tuto službu dle předloženého
vyúčtování. Toto vyúčtování je sestaveno
z počtu ujetých kilometrů, spotřeby PHM
a amortizace vozidla a poměrné části mzdy
pečovatelek. Cenu za přímou péčí si hradí
klient sám dle platného ceníku. V případě
naplněné kapacity budou zájemci z okolních obcí zařazeni do seznamu zájemců o
službu. Vzhledem k velké vytíženosti pečovatelek a skutečnosti, že PS má jedno
auto, je dojíždění do okolních obcí v současné době dost velkou zátěží.
Vedle poskytování pečovatelské služby zajišťují zaměstnanci obyvatelům
pečovatelského domu bohatý a pestrý
program. Každou druhou středu v měsíci jim předčítá Ivanka Richterová. 1x
za čtvrt roku navštěvují pečovatelský
dům děti ze školky se svým programem.
V zimních měsících se jednou v měsíci
promítá. V úterý a ve čtvrtek se ve společenské místnosti cvičí. Tuto aktivitu
zavedla Renata Jirásková. Již přibližně 5
let si to ženy zajišťují samostatně, předcvičuje paní Ringlová Jaruška, obyvatelka
pečovatelského domu.
Již několik let se v říjnu zapojují uživatelé PS do akce „Rotopedtour“ a
„Pěškotour“. Této akce se účastní i klienti
z terénu.
V listopadu se nesmí zapomenout na
pyžamkové posezení s promítáním fotografií z akcí pořádaných během roku. Na
přiložené fotce vidíme, jaké pěkné „čepečky“ si ženy vyrobily a jak jim slušely.
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Police nad Metují vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ MUZEA
PAPÍROVÝCH MODELŮ

Mezi očekávané akce pro uživatele PS
patří i Mikulášská zábava. Andílek na fotce je naše Věrka Stryhalová, která žádnou
zábavu nezkazí.

druh a popis práce:
Produkční, programový a kulturně výchovný pracovník – samostatné, kreativní řízení
provozu Muzea papírových modelů - organizační složky města Police nad Metují, s důrazem na vyrovnanost rozpočtu. Vytváření strategie a koncepce výstavní a sbírkové činnosti.
Plánování a realizace doprovodného programu
pro širokou veřejnost. Spolupráce s regionálními aktéry cestovního ruchu, spolupráce s partnery v ČR i Polsku. Příprava a správa rozpočtu.
Řízení dotačních projektů v rámci Muzea papírových modelů.
trvání pracovního poměru:
Na dobu určitou – po dobu rodičovské dovolené
místo výkonu práce:
Území města Police nad Metují
platová třída: 8
Předpoklady:
 dosažení 18 let věku, způsobilost k právním
úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího
jazyku

Poslední akcí v roce je „Posezení u
vánočného stromku.“ Na letošní akci je
pozvané trio děvčat, Hela Rubáčková,
Lenka Macháčková a Míla Vernerová, se
svým zpěvem. Moc se těšíme na jejich
vystoupení, které mělo již velký úspěch
v loňském roce.
K vánoční pohodě přispěla i pěkná
vánoční výzdoba. V každém podlaží pečovatelského domu svítí jiný vánoční stromeček, na který je radost pohledět. Nejen
o vánoční, ale i celoroční výzdobu pečovatelského domu se nejvíce stará Hanka
Štanclová.

Požadavky:
yy dosažené vzdělání - střední vzdělání s maturitní
zkouškou
yy základní znalost principů a poslání, na nichž je
obecně založena činnost muzea
yy rozhodnost, samostatnost a schopnost empatie
yy odolnost proti stresu, vysoké pracovní nasazení
yy znalost polštiny výhodou
yy znalost českého muzejního prostředí, všeobecný
kulturní rozhled a orientace v cestovním ruchu
výhodou
yy řidičský průkaz skupiny B
yy znalost práce na PC (MS Office, Internet)
Uzávěrka přihlášek:

20. ledna 2017

Termín nástupu: 		

duben 2017

Přihlášky s požadovanými doklady doručte v obálce označené „konkurz vedoucí MPM“ na adresu:
Městský úřad Police nad Metují,
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 113, e-mail: meu@meu-police.cz
Náležitostí přihlášky jsou:
Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu zájemce, číslo občanského průkazu, datum
a podpis zájemce.

Všem obyvatelům i zaměstnancům
pečovatelského domu přeji v roce 2017
hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů.
Kejdanová Ilona,
vedoucí sociálního odboru

K přihlášce připojte:
Životopis s uvedením dosavadních zaměstnání,
odborných znalostí a dovedností, výpis z evidence
Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. doklad
o jeho vyžádání a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Pozn. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:
- zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
- rozhodnout pouze na základě písemných přihlášek
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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Zápis z kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva
města Police nad Metují v roce 2016
Zadání:

Kontrola vytíženosti pracovníků,
kteří jsou součástí organizační struktury města – popř. příprava podkladu
pro objednání oficiálního personálního auditu.

Zápis:

Na základě pověření ZM byla provedena kontrola dle zadání, viz. výše.
Kontrolou bylo zjištěno následující:
Evidence docházky pracovníků na
organizační složce Pellyho domy byla
Kontrolnímu výboru předána za měsíce květen až srpen 2015. Evidence
byla předána ve formě Docházkových
listů vytvořených v počítači. Je zřejmé, že se vyplňují najednou na konci
měsíce. Co je podkladem pro toto vyplnění není KV známo, jelikož nejsou
zavedeny žádné Docházkové knihy
nebo jiná evidence. Dle Zákoníku
práce je zaměstnavatel povinen vést
průkaznou a přehlednou evidenci
docházky. V tomto případě se tak ale
asi neděje. Tento nedostatek měl být,
v diskusi o Usnesení z 2. veřejného
zasedání zastupitelstva v roce 2015
ze dne 25. února 2015, projednáván
na pracovním jednání ZM v březnu
2015. Výsledek tohoto projednání
KV nikde nezjistil.
V dnešní době je čipovací zařízení, které je, mimo jiné, instalováno na radnici a je provozováno bez
zjevných závad, u většiny organizací a firem samozřejmostí a nutností.
Evidence na radnici je bez připomínek, vedena čipovacím zařízením,
průkazně a přehledně.
Předložená evidence docházky
pracovníků na dohodu byla vypracována ručně. Po přepočítání jednotlivých středisek Pellyho domů bylo
spočteno, že celkový počet odpracovaných hodin za rok 2015 byl 5.928.
Celková vyplacená částka činila
454.024,- Kč.
Jednotlivá střediska se na celkovém počtu podílela:
yy MPM – 2.287 hodin v částce
183.324,- Kč při 19 DPP (120 hod.
na 1 DPP)
yy Sportovní činnost – 723,5 hodiny
v částce 47.031,- Kč při 4 DPP
(180 hod. na 1 DPP)
yy IC – 603 hodiny v částce 40.075,Kč při 4 DPP (150 hod. na 1 DPP)
yy CKV – 879,5 hodiny v částce
84.473,- Kč při 6 DPP (146 hod.
na 1 DPP)
yy Divadlo – 1.435 hodin v částce
99.120,- Kč při 5 DPP (287 hod.
na 1 DPP)
Z výše uvedeného vyplývá, že
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všechna střediska se pohybují v rozmezí 120 až 180 hodin na 1 DPP, až
na středisko Divadlo kde je průměr
287 hod. na jednoho DPP.
Nejvyšší průměr vyplacených
mezd na 1 hod. byl u střediska CKV
– 96,- Kč/hod. Dále je MPM 80,- Kč
hod. , ale zde je nutné se zmínit, že
toto číslo velmi zkreslují 2 pracovníci na DPP – jeden s částkou 200,Kč/hod a druhý s částkou 100,- Kč/
hod. Ostatní střediska se pohybovala
v rozmezí 65,- Kč do 69,- Kč/hod.
Ještě ke středisku Divadlo –
v roce 2013 bylo na Dohody o provedení práce odpracováno 1.896,5 hodiny. V roce 2014 to bylo 1.574 hodin,
ale od 1.5.2014 nastoupil do PP do
funkce produkčního, programového
a kulturně výchovného pracovníka a
vedoucího divadla p. Kamil Hušek a
tím celkový počet hodin na středisku
stoupl na 2.974. Tedy o 1.000 více
než v roce 2013.
Když připočítáme odpracované
hodiny pana Huška v roce 2015, bude
celkový počet odpracovaných hodin
na středisku již zhruba 3.500. Z těchto čísel vyplývá, že nárůst hodin na
středisku Divadlo mezi lety 2013 a
2015 je téměř 100%.
Pro objektivnost by bylo třeba
porovnat zda četnost kulturních akcí
v jednotlivých letech koresponduje
s navýšením nárůstu odpracovaných
hodin. Tento úkol ale již KV neměl
v zadání.
Pro upřesnění ještě jedna informace. Dle zápisu RM ze dne 17.3.2014
měl skončit v divadle bývalý správce
divadla p. Hornych, mělo být omezeno využívání některých dohod o
provedení práce, to se ovšem nestalo.
Všichni pracovníci zůstali a jejich počty odpracovaných hodin letech 2013
až 2015 jsou téměř ve stejné relaci (u
p. Hornycha došlo ke snížení vzhledem k roku 2013).
Náplně práce jednotlivých pracovníků jsme pročetli, ale nemáme
možnost jejich naplňování nikterak
zkontrolovat, stejně jako vytíženost
pracovníků.
Doporučovat zadání personálního
auditu KV nepřísluší. Veškeré materiály k němu shromážděné, což čítá celkem více než 280 stran, jsme předali
panu tajemníkovi a je plně na vedení
města zda audit, několikrát v minulých letech avizovaný, zrealizuje.

Na závěr:

Potřebné materiály byly KV poskytnuty ochotně a bez zbytečných
odkladů, i když jejich rozsah byl široký. KV všem dotčeným pracovníkům
děkuje.

Zadání:

Kontrola OZV vydaných
na základě zák. o místních
poplatcích – posouzení souladu s právními předpisy,
posouzení stanovování sankcí za porušení těchto OZV a
jejich přiměřenosti, včetně
návrhu na úpravu.
Zápis:
Na základě pověření
ZM byla provedena kontrola
OZV vydaných na základě
zák. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích. Kontrolou bylo
zjištěno následující:
Vyhláška č. 02 / 2011 o
místním poplatku ze psů
Vyhláška stanovuje sazbu poplatku s ohledem na
počet bytových jednotek
domu – viz čl. 5. Což považujeme z dnešního pohledu
jako přežitek – neboť bytové
domy jsou v dnešní době v
převážné části v soukromém
vlastnictví, kde obec nemá
žádný právní důvod ke stanovení různých poplatků v
domech dle počtu bytových
jednotek. Pokud jde o byty
ve vlastnictví obce, tam lze
k regulaci počtu psů využít
jiné právní instrumenty.
Vyhláška č. 03 / 2011 o
místním poplatku z ubytovací kapacity
Bez připomínek.
Vyhláška č. 02 / 2014 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství
yy čl. 5 odst. 1 vidíme jako
problematické stanovení
termínu pro splnění ohlašovací povinnosti případě
užívání veřejného prostranství po dobu jednoho
dne – dle vyhlášky je ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání, resp. zpětně v nejbližší
následující pracovní den.
yy čl. 8 odst. 1 písm. d) osvobození od poplatků
v době tradiční polické
pouti způsobem uvedeným v čl. 6 písm. b) a ch)
na Masarykově a Komenského náměstí, v Kostelní
a Tomkově ulici, v ulici U
Opatrovny – toto osvobození považujeme za nadbytečné.
Vyhláška č. 04 / 2011 o místním poplatku ze vstupného
Bez připomínek.

Vyhláška č. 03 / 2011 o
místním poplatku z ubytovací kapacity
Bez připomínek
Vyhláška č. 04/ 2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Bez připomínek
Zadání:
Kontrola
(hodnocení)
zimní údržby města
Z důvodu mírného spadu
sněhu v minulých zimních
obdobích nelze zcela objektivně hodnotit kvalitu zimní
údržby města. Přesto je třeba
upozornit na fakt, že nedochází k odstraňování rozbředlého sněhu z pozemních
komunikací v době oblevy,
kdy je původně uježděná
a zmrzlá vrstva sněhu rozježděna a jsou do ní vyjety
koleje. Čímž po opětovném
zmrznutí dochází k poměrně
nebezpečné situaci. K obdobné situaci dochází i na
chodnících.
Nařízení Města Police
nad Metují č. 02/2012 řeší
pouze situace při vytvoření námrazy a spadu sněhu.
Tato otázka zde řešena není.
Vytváření námrazy je třeba
předcházet – což je možné
odstraňováním i rozbředlého
sněhu (jehož vrstva mnohdy
překračuje mez 5 cm stanovenou pro napadlý sníh).
NAŘÍZENÍ MĚSTA
POLICE NAD METUJÍ č.
2/2009
Návrh na změnu vybírání poplatku za parkování na
Masarykově náměstí:
yy Parkování umožnit zdarma na 1/2 hodiny a zpoplatnit až poté.
yy Mimo hrazení parkovacího poplatku prostřednictvím parkovacího automatu zavést i modernější
a dnes již zcela běžné formy úhrady – prostřednictvím bezkontaktní platební karty, popř. formou
SMS.
Předseda KV: p. Rutar Petr
Členové KV: p. Bc. Zima
Josef, p. Seidlman Jaroslav
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 6 / 2016 ZE DNE 14. 12. 2016
Zastupitelstvo města Police nad Metují volí
paní Bc. Š. P. nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police
nad Metují do funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě.

Zastupitelstvo města Police nad Metují bere
na vědomí zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva o kontrole:
a) vytíženosti pracovníků zařazených do organizační struktury města
b) obecně závazných vyhlášek města vydaných na základě zákona o místních poplatcích
c) zimní údržby města
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
02/2016 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Police nad
Metují.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
03/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

odpadů.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje odstranění stavby čp. 200 na pozemku st. p. č. 279 v k. ú. Police nad Metují.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje celkovou demolici všech objektů
v areálu MILPO s tím, že město v budoucnosti
doplní uliční čáru v ul. Zahradní a Na Prádle
vhodným urbanistickým řešením.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje Akční plán města Police nad Metují.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje změnu rozpočtu č. 12 - položky rozpočtového opatření č. 44 – 47. Celkově znamenají rozpočtová opatření zvýšení příjmů o
1.615.270 Kč, zvýšení výdajů o částku 10 270
Kč a snížení financování o 1 605 000 Kč.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria
na rok 2017.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru,
reg. č. 7360010200011, uzavřené s Komerční
bankou a.s. dne 03.02.2010.

Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje uzavření smlouvy o revolvingovém
úvěru č. 99016724622 s Komerční bankou
a.s., na úvěr do výše limitu 9.000.000 Kč.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje prodej části pozemku p. č. 330/6 v
k. ú. Police nad Metují o výměře cca 10 m2
panu R. G., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
549 54 Police nad Metují. Kupní cena je stanovena na 40,- Kč/m2, celková kupní cena činí
400,- Kč. Náklady spojené s oddělením a převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí
kupující.
Zastupitelstvo města Police nad Metují
schvaluje prodej pozemku st. p. č. 29/2 v k.
ú. Velká Ledhuje o výměře 142 m2 panu J.
B., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 549 54
Police nad Metují. Kupní cena je stanovena
na 70,- Kč/m2, celková kupní cena činí 9.940,Kč. Náklady spojené s oddělením a převodem pozemku v katastru nemovitostí uhradí
kupující.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 26, 27 a 28 / 2016 ze dne 21. a 28. 11. a 5.12.2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost o zařazení ředitelky MŠ
Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují Dany
Balákové do 11. platové třídy tak, aby platové
zařazení bylo v souladu s § 123 odst. 3) ZP.
II. schvaluje v souladu s § 123 odst. 3) ZP
zařazení ředitelky MŠ Dany Balákové do 11.
platové třídy od 1. 11. 2016.
*

I. projednala návrh na přijetí sponzorských darů
PO MŠ
II. schvaluje, aby MŠ Fučíkova 328 v Polici nad
Metují:
a) přijala finanční dar od dárce, který si nepřeje
být jmenován, ve výši 1 500 Kč na nákup
hraček na Vánoce pro třídu Sluníčka,
b) přijala finanční dar 2000 Kč od rodiče, který
si nepřeje být jmenován pro třídu Berušek na
nákup koloběžek
c) přijala finanční dar 3 000 Kč od pana Kamila
Sloupenského pro třídu Berušek na nákup
koloběžek
d) přijala sponzorský dar - tiskárnu Canon
Pixma MG3650 s náhradními barvami
v hodnotě 3000,- Kč od firmy Zdeněk Balák,
Tomkova 44, Police nad Metují 549 54 pro
třídu Zvonečky.
*

II. souhlasí s umístěním sídla Spolku rodičů
a přátel školy při ZUŠ v Polici nad Metují na
adrese Komenského náměstí 108, Police nad
Metují
II. pověřuje starostku města Police nad Metují
podpisem dokladu o souhlasu.
*

I. projednala žádost pana K. P. o výpůjčku části
pozemku p. č. 729/2 v k. ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje výpůjčku části pozemku p. č. 729/2
v k. ú. Velká Ledhuje o výměře cca 18 m2 panu
K. P., narazenému dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují, a to na dobu určitou od 1. 12.
2016 do 31. 12. 2018.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o výpůjčce.
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I. projednala žádost pana V. R. o výpůjčku
pozemku p. č. 1261 v k. ú. Police nad Metují.
II. schvaluje výpůjčku pozemku p. č. 1261 v k.
ú. Police nad Metují o výměře cca 1367 m2 panu
V. R., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police
nad Metují, a to za údržbu předmětu výpůjčky,
od 1. 12. 2016 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce.
III. pověřuje starostku Mgr. Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o výpůjčce.
*

I. projednala možný prodej domu čp. 360 v ul.
Na Letné na pozemku st. p. č. 414
II. schvaluje záměr prodeje domu čp. 360 v ul.
Na Letné na pozemku st. p. č. 414 o výměře 132
m2 v k. ú. Police nad Metují.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru dle
návrhu na úřední desce města Police nad Metují.
*

I. projednala návrh stavební komise, podpořený
architektonickou studií Revitalizace pod
Havlatkou Ing. Arch. Skalického, na odstranění
stavby bytového domu čp. 200 v majetku města
Police nad Metují, na pozemku st. p. č. 279 v k.
ú. Police nad Metují
II. doporučuje ZM ke schválení odstranění
stavby čp. 200 na pozemku st. p. č. -279 v k. ú.
Police nad Metují
III. pověřuje:
- odbor IMŽP, ve spolupráci s bytovou komisí
města a Technickými službami Police nad
Metují, s.r.o. zahájením postupných kroků
pro zajištění náhradního bydlení pro stávající
nájemníky bytů v tomto bytovém domě
- odbor IMŽP zahájením postupných kroků
k povolení odstranění stavby v souladu se
stavebním zákonem.
*

I. projednala žádost pana R. G. o prodej části
pozemku p. č. 330/6 v k. ú. Police nad Metují
II. doporučuje ZM schválit prodej části
pozemku p. č. 330/6 v k. ú. Police nad Metují
o výměře cca 10m2 panu R. G., nar. dne xx.xx.
xxxx, bytem xxxx, 549 54 Police nad Metují.

Kupní cena je stanovena na 40,- Kč/m2, celková
kupní cena činí 400,- Kč. Kupující také uhradí
náklady spojené s oddělením a převodem
pozemku v katastru nemovitostí.

*

I. projednala žádost pana J. B. na odkup
pozemku st. p. č. 29/2 v k. ú. Velká Ledhuje.
II. doporučuje ZM schválit prodej pozemku
st. p. č. 29/2 v k. ú. Velká Ledhuje o výměře
142 m2 panu J. B., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem
xxxx, 549 54 Police nad Metují. Kupní cena je
stanovena na 70,- Kč/m2, celková kupní cena činí
9.940,- Kč. Kupující také uhradí náklady spojené
s vytyčením a převodem pozemku v katastru
nemovitostí.
*

I. projednala žádost paní B. S. na odkup části
pozemku p. č. 1144/1 v k. ú. Pěkov.
II. doporučuje ZM schválit prodej části
pozemku p. č. 1144/1 v k. ú. Pěkov o výměře cca
118 m2 paní B. S., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem
xxxx, 517 73 Opočno. Kupní cena je stanovena
na 40,- Kč/m2, celková kupní cena činí 4.720,Kč. Kupující také uhradí náklady spojené s
oddělením a převodem pozemku v katastru
nemovitostí.
*

I. projednala pronájem městského bytu č. 2 v
ulici Na Babí čp. 116 v Polici nad Metují.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 2 v
ulici Na Babí čp. 116 v Polici nad Metují paní K.
Z. na dobu 6 měsíců.
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.
*

I. projednala změnu rozpočtu č. 11 - položky
rozpočtového opatření č. 41 - 43
II. schvaluje změnu rozpočtu č. 11 - položky
rozpočtového opatření č. 41 - 43. Celkově
znamenají rozpočtová opatření zvýšení příjmů a
výdajů o částku 81.431 Kč.
*

I. projednala návrh obecně závazné vyhlášky
č. 02/2016 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
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komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Police nad Metují
II. doporučuje ZM ke schválení obecně
závaznou Vyhlášku o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území města
Police nad Metují.
*

I. projednala a bere na vědomí půjčovní dobu
knihovny během vánočních svátků r. 2016.
*

I. projednala žádost, aby knihovna podala
grantovou žádost do programu VISK - veřejné
informační služby knihoven, podprogram č. 3 –
informační centra veřejných knihoven.
II. souhlasí s tím, aby knihovna podala grantovou
žádost do programu VISK - veřejné informační
služby knihoven, podprogram č. 3 – informační
centra veřejných knihoven a 30% podíl z celkové
částky hradila ze svého rezervního fondu.
*

I. projednala a bere na vědomí výsledek revize
knihovního fondu v r. 2016 dle předloženého
protokolu včetně přílohy se seznamem
nezvěstných dokumentů.
*

I. projednala žádost příspěvkové organizace
Knihovna města Police nad Metují o změnu
závazného ukazatele - limitu mzdových
prostředků a navýšení mzdových prostředků
v souvislosti se zvýšením tarifů dle nařízení
vlády č. 316/2016, kterým se mění nařízení vlády
č. 564/2006 Sb.
II. schvaluje navýšení limitu mzdových
prostředků a navýšení mzdových prostředků
knihovně dle předloženého rozpisu.
*

I. projednala a bere na vědomí zprávu o
bezpečnostní situaci na Policku předloženou
ved. OO Policie ČR v Polici nad Metují npor.
Ing. Pavlem Štenglem a zprávu o činnosti MP
předloženou ved. strážníkem MP Petrem Zimou.
*

I. bere na vědomí vydání rozhodnutí o
nesouhlasu orgánu životního prostředí s
pokácením 2 stromů - bříz rostoucích na
pozemku města Police nad Metují p.č. -536/2 v
k.ú. Velká Ledhuje, před jihovýchodní stranou
domu čp. 293 v Gagarinově ulici,
II. trvá na odstranění dvou uvedených bříz
a pověřuje místostarostu podáním odvolání
proti rozhodnutí s nesouhlasným stanoviskem
k pokácení.
*

I. bere na vědomí zprávu o činnosti odboru IMŽP
přednesenou ved. odboru Ing. J. Troutnarem.
*

I. bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové
organizace Knihovna města Police nad Metují
přednesenou ředitelkou Věrou Plachtovou.
*

I. projednala v souladu s organizační
směrnicí 2/2014 návrh na odměny ředitelů PO
zřizovaných městem Police nad Metují za rok
2016
II. schvaluje poskytnutí odměny:
- řediteli ZŠaMŠ Mgr. K. Nývltovi ve výši
80 % rozpočtovaného základu sníženého
o výši zákonného pojištění odváděného
zaměstnavatelem a přídělu do FKSP
- řediteli ZUŠ L. Bořkovi ve výši 98 %
základu sníženého o výši zákonného
pojištění odváděného zaměstnavatelem a
přídělu do FKSP
- ředitelce knihovny V. Plachtové ve výši
90 % základu sníženého o výši zákonného
pojištění odváděného zaměstnavatelem a
přídělu do FKSP
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-

ředitelce MŠ D. Balákové ve výši 97
% základu sníženého o výši zákonného
pojištění odváděného zaměstnavatelem a
přídělu do FKSP
III. pověřuje:
1. tajemníka Ing. Pohnera zaslat písemné
oznámení ředitelům PO o výši poskytnuté
odměny;
2. vedoucí FSO Ing. Ištokovou převést
finanční prostředky ve stanovené výši,
včetně zákonného pojištění odváděného
zaměstnavatelem a přídělu do FKSP, na účty
jednotlivých PO.

*

I. projednala možné varianty demolice objektu
zlikvidované společnosti MILPO s.r.o.
II. schvaluje učinit poptávku na odkoupení
administrativní budovy této společnosti, která
by zbyla po demolici zbytku areálu. Součásti
nabídky by měl být kromě kupní ceny i záměr
budoucího využití.
III. ukládá odboru IMŽP poptat odkup uvedené
administrativní budovy.
*

I. se seznámila s průběhem výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
„Demolice objektu MILPO v Polici nad Metují“,
se zápisem z otvírání obálek, s nabídkami
uchazečů a s návrhem hodnotící komise na výběr
nejvýhodnější nabídky.
II. schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu na akci: „Demolice objektu MILPO
v Polici nad Metují“ firmu Milan Bouz, IČ
48626252 se sídlem Skrétova 1136/50, 301 00
Plzeň, která nabídla nejnižší cenu.
O realizaci jedné z poptávaných variant:
a) počítající s celkovou demolici za cenu
1 391 883,- Kč bez DPH (tj. 1 684.179,- Kč
včetně DPH)
b) počítající s částečnou demolicí objektu za
cenu 1 042 124,- Kč bez DPH (tj. 1 260.969,Kč včetně DPH)
bude rozhodnuto na příštím zasedání rady města.
*

I. projednala a schvaluje plán zasedání RM a
ZM na rok 2017.
*

I. projednala výzvu SMS ČR věci novely
zákona o rozpočtovém určení daní (RUD)
II. schvaluje, aby se město připojilo k požadavku
Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)
a dalších organizací, aby stát sdílel s obcemi
(městy) výběr daně z přidané hodnoty (DPH) v
rozsahu stejné procentní výměry (23,58%) jako
u ostatních sdílených daní.
*

I. projednala nabídky na zpracování PD pro
realizaci akce „Obnova vodní nádrže na Honech“
II. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu - zpracování
PD pro akci „Obnova vodní nádrže na Honech“
v Polici nad Metují s firmou Agroprojekce
Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01
Vysoké Mýto, IČ: 64255611.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o dílo
*

I. se seznámila s nabídkou a návrhem smlouvy o
dílo na realizaci akce „Zpevnění pěšin v Polici n.
M.“ od pana Davida Kaněry, Suchý Důl.
II. ruší usnesení RM číslo 03/24/2016 ze dne 7.
11. 2016.
III. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Zpevnění pěšin v Polici n. M.“ s panem
Davidem Kaněrou, Suchý Důl 75, IČ: 04890892.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o dílo.

I. projednala návrh stavební komise, podpořený
architektonickou studií Revitalizace pod
Havlatkou Ing. Arch. Skalického, na odstranění
stavby bytového domu čp. 200 v majetku města
Police nad Metují, na pozemku p.č. -279 v k.ú.
Police nad Metují
II. doporučuje ZM ke schválení odstranění
stavby čp. 200 na pozemku p.č. -279 v k.ú.
Police nad Metují
III. pověřuje
- odbor IMŽP, ve spolupráci s bytovou komisí
města a Technickými službami Police nad
Metují, s.r.o. zahájením postupných kroků
pro zajištění náhradního bydlení pro stávající
nájemníky bytů v tomto bytovém domě
- odbor IMŽP zahájením postupných kroků
k povolení odstranění stavby v souladu se
stavebním zákonem
*

I. projednala potřebu úsekového měření rychlosti
na komunikaci č. II/303 v úsecích Pěkov - střed
a ul. Ostašská, včetně závěrů provedeného
dopravního průzkumu;
II. schvaluje podání žádosti na město Náchod o
provedení investice spočívající v umístění dvou
úsekových měření na komunikaci č. II/303 v
úsecích Pěkov - střed a ul. Ostašská;
III. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
zpracováním a podáním žádosti.
*

I. schvaluje zapojení ZŠ a MŠ Police nad Metují
jako partnera do projektu „Celorepubliková
síť Laborky.cz při Gymnáziu v Slaném“, s
registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_
010/0000540, v rámci Operačního programu
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
*

I. se seznámila s podmínkami výběrového
řízení na veřejnou podlimitní zakázku: „Stavební
úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují čp.
108“.
II. schvaluje do zadávacích podmínek
nezahrnout rozpočtovou rezervu ve výši 10% na
řešení nepředvídatelných nákladů rekonstrukce
stavebních úprav a zachovat v celém rozsahu
připravenou projektovou dokumentaci od firmy
TSUNAMI s.r.o. Náchod. Termín předložení
nabídek bude stanoven do 27. 1. 2017, dílčí
termín plnění (zhotovení rekonstrukce budov
bez spojovacího krčku) do 20. 8. 2017 a konečný
termín výstavby do 31. 1. 2018.
III. schvaluje kritéria hodnocení - nabídková
cena váha 100 %
IV. schvaluje zadávací dokumentaci doplněnou
o úpravy podle bodů II. a III. tohoto usnesení a
vyhlášení VŘ podle předložených podkladů.
IV. jmenuje komisi pro otevření obálek a
hodnocení nabídek ve složení:
Mgr. Jiří Škop, místostarosta, Ing. Xenie
Hambálková, ref. správy dotací, Ing. Pavel
Scholz, investiční technik, Lubor Bořek, ředitel
ZUŠ, zástupce firmy PPE.CZ, DiS. Vít Hynek,
investiční technik, Petr Rutar člen ZM
náhradník: Ing. Jan Troutnar, vedoucí odboru
IMŽP, Ing. Pavel Pohner, tajemník, Ing. Helena
Ištoková, vedoucí FSO, Vladimír Beran, zástupce
ředitele ZUŠ, zástupce firmy PPE.CZ
V. pověřuje:
a) odbor IMŽP, aby ve spolupráci se společností
PPE.CZ s. r. o. zajistil provedení výběrového
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
b) komisi pro otevření obálek a hodnocení nabídek posouzením kvalifikace uchazečů a vyhodnocením nabídek.
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I. projednala závěry hodnotící komise veřejné
zakázky malého rozsahu «Doplnění kanalizace Police nad Metují - místní část Záměstí“.
II. schvaluje:
a) jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu
„Doplnění kanalizace - Police nad Metují místní část Záměstí“ společnost Broumovské
stavební sdružení s. r. o., IČO 465 04 303, se
sídlem U Horní brány 29, Broumov 550 01 s
nabídkovou cenou 4 364 225,- Kč bez DPH
(tj. 5 280 712,- Kč včetně DPH) a současně
také schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
b) vyřazení uchazeče Mamelon s. r. o., Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova, IČ
248 346 29 z další účasti v zadávacím řízení
„Doplnění kanalizace - Police nad Metují místní část Záměstí“.
*

I. projednala žádost spol. Hauk s.r.o. Police nad
Metují na odkup části pozemku p.č. 1163/3 v
k.ú. Police nad Metují.
II. schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.
1163/3 v k.ú. Police nad Metují o výměře cca
1 300 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP zveřejněním záměru
dle návrhu na úřední desce města Police nad
Metují.
*

I. projednala prodej vozidla DA Avie SPZ NA
39-13, výrobní číslo 7-78-04815, inv. číslo 316.
II. schvaluje prodej vozidla DA 8 AVIE panu J.
D. ml. za cenu 4.500 Kč.
III. pověřuje pana Aleše Trojtla, velitele
družstva hasičů Velká Ledhuje realizací prodeje
vozidla a zajištění jeho odhlášení z registru
vozidel.
*

I. projednala návrh vnitřní směrnice č. 05/2016
pro zadávání zakázek malého rozsahu;
II. schvaluje vnitřní směrnici č. 05/2016 pro
zadávání zakázek malého rozsahu.
*

I. projednala návrh obecně závazné vyhlášky č.
03/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
II. doporučuje ZM ke schválení obecně
závaznou vyhlášku č. 03/2016, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
*

I. projednala návrh novelizované smlouvy o
výpůjčce nemovitého majetku mezi městem
Police nad Metují a příspěvkovou organizací ZŠ
a MŠ Police nad Metují, okres Náchod.
II. schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovitého
majetku mezi městem Police nad Metují a ZŠ a
MŠ Police nad Metují, okres Náchod.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem uvedené smlouvy.
*

I. projednala uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o výpůjčce části pozemku st. p.č. -380 v k.ú.
Police nad Metují o výměře cca 1600 m2.
II. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o výpůjčce části pozemku st. p.č. -380 v k.ú.
Police nad Metují o výměře cca 1600 m2
uzavřené mezi Tělocvičnou jednotou Sokol
Police nad Metují a městem Police nad Metují.
III. pověřuje starostku Mgr. Idu Jenkovou
podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce.
*

I. se seznámila s využíváním mandátního účtu
správy nemovitostí a s návrhem aktualizace
plánu oprav nemovitostí pro rok 2016.
II. schvaluje aktualizaci č. 3, plánu oprav
nemovitostí platnou k 31.12.2016.
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*

I. projednala návrh jednatele společnosti TS
s.r.o. Ing. Kalibána na zprovoznění autonomního
řízení výměníkové stanice v čp. 397
II. schvaluje provedení připojením uvedené
výměníkové stanice k centrálnímu dispečinku.
*

I. projednala žádost nájemnice městského
bytu v xxxx paní P. F. o slevu na nájemném
za zhoršení kvality bydlení z důvodu zatékání
střechou budovy do pronajatého bytu.
II. schvaluje, aby paní P. F., nájemnice bytu
xxxx, bylo na dobu čtyř měsíců sníženo nájemné
o 50%, náhradou za náklady vynaložené na
odstranění vad po zatékání střechou budovy.
III. pověřuje jednatele TS s.r.o. Ing. Kalibána
zajištěním uvedené úpravy nájemného.
*

I. projednala záměr směny pozemku p.č.
183/1 a části pozemku p.č. 209/3 v k.ú. Hony o
přibližné celkové výměře 8.278 m2 ve vlastnictví
města Police nad Metují
II. mění usnesení 06/22/2014 a schvaluje záměr
směny pozemku p.č. 183/1 a části pozemku p.č.
209/3 v k.ú. Hony ve vlastnictví města Police
nad Metují o celkové přibližné výměře 8.278 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
dle návrhu na úřední desce města Police nad
Metují.
*

I. projednala záměr uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o výpůjčce části pozemku p.č. 1099/1 v
k.ú. Velká Ledhuje o výměře 10 m2.
II. schvaluje záměr uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o výpůjčce části pozemku p.č. 1099/1 v
k.ú. Velká Ledhuje o výměře cca 10 m2, uzavřené
mezi městem Police nad Metují a panem J.
R., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police
nad Metují, spočívající v prodloužení smlouvy
o 2 roky, bez možnosti prodloužení, s výpovědní
lhůtou 6 měsíců.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
dle návrhu na úřední desce města Police nad
Metují.
*

I. projednala a doporučuje ZM návrh Pravidel
rozpočtového provizoria na rok 2017.
*

I. projednala předložený návrh Akčního
plánu města, který byl vypracován na základě
schváleného Strategického plánu města a
připomínek stavební komise;
II. doporučuje ZM schválit Akční plán města
Police nad Metují;
III. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
průběžným sledováním a vyhodnocování plnění
Strategického plánu města, jakož i předkládáním
návrhů na úpravy a doplnění Strategického
plánu města.
*

I. projednala návrh změny rozpočtu č. 12 položky rozpočtového opatření č. 44 - 47
II. doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu
č. 12 - položky rozpočtového opatření č. 44 - 47.
Celkově znamenají rozpočtová opatření zvýšení
příjmů o 1.615.270 Kč, zvýšení výdajů o částku
10 270 Kč a snížení financování o 1 605 000 Kč.
*

I. projednala záměr přijmout revolvingový úvěr
na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a
výdaji v rozpočtu města.
II. doporučuje ZM uzavřít smlouvu o
revolvingovém úvěru se společností Komerční
banka a.s., na úvěr do výše limitu 9.000.000 Kč.
*

I. projednala možné varianty demolice objektů
v areálu MILPO.
II. doporučuje ZM ke schválení zrealizovat
celkovou demolici všech objektu v areálu

MILPO s tím, že město v budoucnosti doplní
uliční čáru v ul. Zahradní a Na Prádle vhodným
urbanistickým řešením.
*

I. projednala návrh projektu ZŠ a MŠ Police
nad Metují s názvem „Rekonstrukce odborných
učeben vč. zajištění bezbariérovosti ZŠ Police
nad Metují“.
II. schvaluje:
- podání žádosti o financování tohoto projektu
z Evropských strukturálních a investičních
fondů - IROP.
- že v případě realizace projektu zajistí finanční
krytí na jeho předfinancování v letech 2017 a
2018 v celkové výši cca 6,5 mil. Kč.
- že v případě realizace projektu vyčlení z
rozpočtu částku pro úhradu vlastního podílu,
tj 10% celkových způsobilých výdajů.

Ing. Pavel Pohner, tajemník

Výzva zájemcům o
působení ve funkci
přísedícího okresního soudu

Na zastupitele města Police nad Metují
se obrátila předsedkyně Okresního soudu
v Náchodě JUDr. Blanka Klicnarová s žádostí o spolupráci při získání přísedících,
kteří by působili v rámci pracovně právní
nebo trestní agendy u Okresního soudu v
Náchodě.
Ve svém dopise uvádí, že současný
počet přísedících, kteří u uvedeného soudu působí, je nedostatečný.
Právní úprava volby přísedících a
podmínky pro zvolení do této funkce,
práva a povinnosti přísedícího, náhrady
za výkon funkce přísedícího a zánik funkce přísedícího je obsažena v ustanoveních
§§ 60, 61, 64, 66, 74, 79, 80, 93, 96 z. č.
6/2002 Sb. (zákon o soudech a soudcích).
Soudcem nebo přísedícím může být
ustanoven státní občan České republiky,
který je plně svéprávný a bezúhonný,
jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci
řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl
věku nejméně 30 let a souhlasí se svým
ustanovením za soudce nebo přísedícího
a s přidělením k určitému soudu.
Podmínku bezúhonnosti nesplňuje
ten, kdo byl pravomocně odsouzen za
trestný čin, jestliže se na něj podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí
prezidenta republiky nehledí, jako by nebyl odsouzen.
V případě, že máte zájem působit ve
funkci přísedícího Okresního soudu v
Náchodě a splňujete podmínky pro výkon
této funkce, přihlaste se písemně na MěÚ
Police nad Metují , Masarykovo náměstí
98, 549 54 Police nad Metují.
Zastupitelstvo města Vámi projevený
zájem posoudí a zváží možnost zvolení na
svém následujícím zasedání v souladu s §
6411,3 z.č. 6/2002 Sb.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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Advent v Pěkově

Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů,
z.s. a Osadní výbor Pěkov zorganizovaly
27. listopadu 2016 adventní rozsvícení vánočního stromku u kapličky. Vánoční písně
a koledy zahráli mladí pěkovští hudebníci.
Tento rok vystupovali již několikrát a vždy
to byl zážitek. Ivan Konečný a Milan Kozár
uvařili vánoční svařák. V podvečerním chladu a chumelenici chutnal výtečně.
Ve škole byl připraven program pro malé
děti, vyráběly ozdoby na vánoční stromek,
andělíčky z polystyrénu a látky. Pro dospělé
byl promínut film z letošních oslav 760 let
založení obce Pěkov, 135 let SDH Pěkov,
Pěkovsko-honského jarmarku a otevření
„Stezky smíření“ pod honským rybníkem.

Kteří herci vystupovali v tomto filmu? No přece,
my všichni, kteří jsme akce
připravovali a Vy všichni,
kteří jste se akcí zúčastnili a
slavili.
Po filmu na závěr večera
přišlo vhod malé občerstvení
od maminek, které už začaly
péct vánoční cukroví a nechaly ho otestovat. Chutnalo.
• Pěkovští loutkáři sehráli v sobotu 3. prosince v novém složení premiérovou pohádku
„Hrad na skleněném vrchu“

Nahlédnutí do pěkovských kronik
Chtěla bych Vám nabídnout nahlédnutí do
pěkovských kronik z roků končících „sedmičkou“ – pro zamyšlení, pro pobavení, pro vzpomínku. Některé roky jsou na události bohaté,
jiné ne. Čerpáno z kronik, které psali učitelé
učící v pěkovské škole, p. Josef Braha, pí Eva
Vacková a já.
„Roku 1727 měl Pěkov 18 sedláků, 19
domkářů a mlýn, jenž vystavěn r. 1724.“

1927

„V měsíci lednu 1927 rozšířila se mezi
dětmi i dospělými chřipka, která trvala as
šest týdnů. Z občanstva zemřely na chřipku tři
osoby.“
„Četné bouřky, které se tohoto léta dostavily, přiměly mnohé majitele zejména rolnických usedlostí, že si dávali zřizovati hromosvody. Zvláště to uspíšil úder blesku dne 15.
Června 1927, jímž zapálena stodola u Henclů.
Úsilí hasičů se podařilo, že domovní stavení
bylo zachráněno. Pan Heinzl dal brzy pěknou
stodolu opět postaviti a rovněž svá stavení
hromosvody opatřil, aby při bouřkách byl
klidnější a bezpečnější.“ (Od stejného roku je
hromosvod i na bývalé škole).

1937
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„14. září v časných hodinách ranních došla nám smutná a bolestná zpráva, že odešel
nám tatíček – náš první president – president
Osvoboditel T. G. Masaryk. 14. září ve 3 hodiny 29 min. zavřel šlechetné oči k věčnému
spánku. Celá republika tanula ve smutku – a
nebylo očí, jež by zůstaly suché. V naší kapličce byla velkému zesnulému vyzváněna „hodinka“ každodenně – až do dne pohřbu.
Pod protektorátem obecního zastupitelstva
byla v sále u Hejzlarů pořádána dne 20. září
smuteční tryzna. O prezidentu Osvoboditeli
a jeho díle promluvil ř. uč. Václav Kliment
a ostatní program opatřily děti zdejší školy.
Sál byl tak naplněn účastníky, že není pamětníka takové návštěvy u Hejzlarů. Dokazuje to
jen, jak všichni presidenta milovali. Zvláštní
tryzna byla provedena ještě ve škole a hasiči
pálili dne 18. září večer smuteční Masarykovu
vatru.“
Téhož roku zemřelo 16 místních obyvatel
a narodily se 4 děti.

1947

„Pouť se konala tohoto roku velice skrovně, neboť místní kapelník C. Heinzel se odstěhoval do pohraničí a cizí hudebníci by byli
moc drazí.“
„Adaptace státní budovy národní školy v Pěkově, započatá v r. 1940 a přerušená
okupací, byla konečně dokončena… Škola
byla omítnuta, schody a dlažba před školou

Největší odměna organizátorům byla hojná
účast, přeplněný sál a veselé tváře účastníků…, možná i po svařáku.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2017
Ing. Norbert Marel
přisekána, vchod nově upraven, zasazeny nové
venkovské dveře. S pracemi se začalo 8. VI.,
práce byly dokončeny začátkem srpna t.r.“
„V témže roce byla též provedena úprava obecní kaple a obecního chudobince čp.
61 bezplatně po pracovní době fasádníky a
zedníky…“
Narodilo se 5 dětí, zemřeli 4 lidé.

1957

„Na mimořádné schůzi MNV 8. srpna, na
které byli v hojném počtu zastoupení funkcionáři ONV a okresního byra KSČ i zástupci
závodu, byla 2 přizvanými zemědělci zavedená
debata o problémech na vesnici, o problémech
stále narůstající rezervní zemědělské půdy,
o zvýšení zemědělské výroby a zemědělských
problémech vůbec.“
„Po dlouhé debatě a diskusi i výzvě přihlásil se nejstarší ze zemědělců, kteří byli
přítomni,… Tento jako první přihlášku do JZD
podepsal a vyzval ostatní zemědělce, aby ho
následovali… Schůze se protáhla až do pozdních ranních hodin a byla ve 3.20 hodin bez
dalšího výsledku ukončena. Přesvědčování
ostatních zemědělců dalo ještě velikou námahu, ale nakonec podepsali i někteří další…“
dohromady 20. „Těchto 20 zemědělců, kteří
se rozhodli pro založení JZD, vlastní celkem
zemědělské půdy 215,79 ha, z toho jest orné
půdy 140,85 ha a s rodinnými příslušníky jest to 49 členů JZD. Ostatní zemědělci,
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kteří dosud nepodali přihlášky do JZD, vlastní
121,66 ha půdy, z toho orné 66,73 ha.“
„Ustavující schůze se konala dne 3. září.“
Narození: 1. Zemřelí: 3.

1967

„V roce 1966-1967 bylo pokračováno na
dokončení silnice na Hony, kde bylo vyčerpáno 35.000 Kčs, a stanovený rozpočet byl
překročen o 15.000 Kčs. Dále bylo odpracováno 950 hodin. Byla provedena rekonstrukce prodejny Jednoty na samoobsluhu. Tuto
práci prováděli naši občané a odpracovali na
ni 3.500 brigádnických hodin, včetně zřízení
chodníku u školy a opravy staré požární zbrojnice. Prováděly se nátěry střech, žlabu na kulturním domě. Celkem bylo na těchto různých
opravách a údržbě odpracováno 1.000 hodin.
V letošním roce se provedla II. etapa opravy
silnice na Honech, a to od Černohlávkových
až po Jiřího Hampla, v částce 10.000 Kčs…“
„Ve výstavbě pokračovali i občané na
adaptacích a úpravě rodinných domků. Bylo
vydáno 36 různých stavebních povolení. Tím
se stavební ruch značně zvýšil a tím se samozřejmě zvýšila i bytová úroveň v naší obci.“
„Jest se třeba i zmínit o tom, že chalupy,
které jejich majitelé opouští, ať už do domova
důchodců nebi i z jiných příčin, jsou prodávány jako rekreační chalupy buď zájemcům
z Prahy nebo i odjinud. Zájem o tyto chalupy
jest veliký a jejich ceny stoupají, i když některé
jsou skoro bouračky.“
Narodil se pouze 1 občan, zato 7 občanů
zemřelo.

1977

„Kultůrní život v naší obci vzhledem tak
zvané bačkorové kultůře, to jest televizí, kterou vlastní téměř každá rodina a tím takřka
odpadlo i promítání kina a pouze při oslavách
či významných výročích se promítá film s námětem k těmto událostem.“
„Složky NF uspořádaly sraz bývalých
Pěkovských rodáků s besedou s nimi a výlet na
Hvězdu a večer pak taneční zábavu v kultůrním domě. Srazu se zúčastnilo na 80 bývalých
rodáků obce.“
„Naše obec jest poměrně malá a má celkem 378 obyvatel. Z toho Pěkov má 290 a
osada Hony 88 obyvatel. Obytných domů
jest celkem 126 (Pěkov 98 a Hony 28 budov).
Mimo toho jest u nás na 32 rekreačních chat a
chalup. Většinou obsazené Pražáky.“
6 občanů se toho roku narodilo a 6
zemřelo.

1987

„Od 11.1. do 15.1. byly tzv. arktické mrazy, kdy noční teploty klesaly až na -27°C a
přes den se pohybovaly v rozmezí od -18°C do
-22°C. Po tyto dny navíc hustě sněžilo a vál
silný vítr, a proto na některých místech se situace řešily jen s největším úsilím… V mnoha
vozidlech zamrzla nafta, a tak například k zásobování prodejen základními druhy potravin
docházelo v těchto dnech až s 5hodinovým
zpožděním…“
„Organizace SPO Pěkov měla ke konci
roku 1987 celkem 42 členů. Věkové složení:
do 25 let: 12 členů, do 60 let: 25 členů, nad
60 let: 5 členů. 4 požárníci jsou přespolní a
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jeden je v současné době v základní vojenské
službě.“
Naplánované akce „Z“ občanského výboru: opěrná zeď za budovou bývalého MNV,
čekárna pod Ostašem a chodník na dolním
konci obce.
„Akcí, na kterou se celá vesnice připravovala už od začátku roku, byl sraz pěkovských
rodáků, konaný znovu po deseti letech – 27.
června. Hlavním organizátorem byl Občanský
výbor, ale i ostatní složky NF přispěly svou pomocí ke zdárnému průběhu této náročné akce.
Členové OB připravili pozvánky a shromáždili
přihlášky, v budově bývalého MNV ČSŽ uspořádal výstavu ručních prací a v knihovně s.
Kosinka připravil fotografie i ostatní materiál
z dřívějších let i ze současnosti, aby si návštěvníci mohli svůj život v obci připomenout. Zde
byla předložena k nahlédnutí i obecní kronika. Po přivítání u bývalé školy dostal každý
rodák pamětní stužku a potom se celý průvod
vydal na hřiště pod Obšár. Tady předseda OV
seznámil ve svém projevu všechny s tím, co
se ve vesnici za posledních deset let změnilo
a jaké jsou plány na další roky. Následovalo
vystoupení dětí ze základní školy v Bukovici
a poté módní přehlídka ČSŽ, připravená ve
stylu „Móda na začátku 20. století“. K poslechu, ale i k tanci vyhrávala hudba z Machova.
V průběhu odpoledne dostal každý z účastníků
koláče, napečené pro tuto příležitost ČSŽ. Asi
v 17 hodin začali požárníci svým autem postupně odvážet všechny rodáky do Kulturního
domu, kde byla připravena večeře a po ní
následovala taneční zábava. Přesně ve 20.00
hodin na zahájení předtančili svazáčci Českou
besedu. Její přípravě museli všichni věnovat
skutečně mnoho svého volného času, ale výsledek stál skutečně za to. Potom zábava pokračovala až do dvou hodin do rána, ale ani
pak se ještě některým nechtělo domů. Každý
z účastníků srazu si mohl zakoupit společnou
fotografii všech rodáků jako vzpomínku na
toto setkání. Byla to velmi zdařilá akce, jak o
tom svědčí slova uznání, ale i to, že navečer
při taneční zábavě se místní občané nevešli
ani do sálu, a tak seděli venku na prostranství
před pohostinstvím, kam pořadatelé pohotově
umístili ještě několik stolů.“
Narození 2 občané, zemřelí 3 občané.

1997

„7.7.1997 – dlouhodobé deště, které způsobily povodně v naší republice, zasáhly i
naši obec. Nikdo nepamatuje, aby rybník na
Honech byl tak přeplněný, že voda přetékala
půlmetrovou vlnou přes hráz a hrozilo její protržení. V některých narušených částech začala
hráz protékat. Potok po obci byl rozvodněn,
voda se valila po silnici a občané se marně
snažili různými překážkami tento živel zastavit. Došlo k zaplavení některých domů a sklepů, voda tekla po zahradách a brala s sebou
vše, co jí přišlo do cesty. Opětné zdi potoka se
tlakem roztrhaly. Naši občané prožili noc plnou hrůzy, obyvatelé městečka byli starostkou
p. Vaňkovou vyzváni, aby se připravili na případnou evakuaci, pokud by nepřestalo pršet
a hrozilo by protržení hráze rybníka. Naštěstí
kolem jedné hodiny v noci déšť ustal a voda
začala pomalu opadávat.“

Narodila se 2 děvčata, zemřeli 4 lidé.

2007

„I letos u nás proběhla (již posedmé)
Tříkrálová sbírka.“
„18.1.2007 se přes Česko přehnal orkán
Kyrill rychlostí 140 km v hodině, v poryvech
byl ještě mnohem silnější. Vichr způsobil škody téměř za jednu miliardu korun, šesti lidem
vzal život a smetl víc stromů než při katastrofě v Tatrách. U nás v Pěkově došlo díky tomu
k výpadku elektrické energie, a to od čtvrtka
19. ledna od 21. hodiny (kdy se strhla velká
bouřka, za kterou by se ani léto nemuselo stydět) do soboty 21. ledna do 11.15 hodin – tzn.
celých 38 hodin. Za necelý týden nato přišla
zase sněhová kalamita. Byla to vlastně první
sněhová nadílka této zimy, neboť do té doby
nebylo mnoho sněhu ani na horách. Na mnoha místech – i v náchodském okrese – byl vyhlášen zákaz vstupu do lesů kvůli popadaným
stromům po orkánu. Na silnicích dopravní kolapsy. Poslední lednový den sníh tál.“
„14. dubna se vydala na cestu koňským povozem okolo České Republiky Irena
Rejchrtová… Nakonec zdolala přibližně
2.000 kilometrů… domů dorazila 25. července
2017“.
„Dne 16.5. došlo v zatáčce v „Městečku“
k dopravní nehodě, při které doslova teklo pivo
po chodníku, po silnici i potokem. Nákladní
vozidlo Mercedes Atego převážející bedny
s pivem havarovalo a láhve se roztříštily o
vozovku… Lahve (některé i s obsahem) byly
rozházené po louce mezi domy čp. 104 a čp.
142.“
„Od 24. května začala do Pěkova dojíždět
pojízdná prodejna potravin z Polska… Ale nakonec prodejna přijela asi jen třikrát, protože
lidé neměli zájem…“.
„Zastupitelstvo města zřídilo v listopadu
2006 Osadní výbor Pěkov“.
Narodily se 3 děti (samí chlapci) a zemřeli
4 obyvatelé.

2017

A co se bude psát tady? Uvidíme za pár
let… Třeba to nezáleží jen na počasí a dalších
událostech, které nejsme schopni ovlivnit, ale
třeba to záleží i na nás samotných…
Šárka Pokorná

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

leden 2017

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

07. – 08. 01. MUDr. Lukáš Neoral ml.
491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 427
14. – 15. 01. MUDr. Jitka Farná
491 512 277
Tyršova 327, Police nad Metují
21. – 22. 01. MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
Poliklinika Broumov
28. – 29. 01 MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
ZS Police nad Metují
Polický měsíčník - leden 2017

O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í
Problémy s plastovými nádobami
na zbytkový odpad!

V poslední době se objevily problémy
s plastovými nádobami na zbytkový odpad.
Jedná se o některé nádoby, které zvláště
v mrazu, díky nekvalitnímu materiálu praskají, a také nedrží na zvedacím zařízení svozového vozidla a padají dovnitř. Společnost
Marius Pedersen a.s. již řadu těchto případů
řešila, protože to vypadalo, že nádoby ničí
svozová osádka. Proto na nádoby, u nichž
předpokládají vznik uvedené vady, umísťují
lístek s informací, že jde o nevhodnou nádobu. Jak bylo sděleno dispečerkou společnosti, umístění lístku na nádobě znamená pro
majitele to, že nádoba bude vyprázdněna,
ale je zde riziko praskliny nebo toho, že nádoba může zapadnout dovnitř a poškodit se
- za tyto situace neponese svozová osádka
zodpovědnost.

Sběrná místa vánočních stromků

Vánoční doba je letos krátká a trvanlivost
přírodních vánočních stromků, zvláště smrčků, také. Brzy proto nastane jejich úklid. A
opět je tu otázka kam s nimi ? Nejlépe je tyto
stromky využít doma - po řádném odstrojení je možné je zkompostovat, nebo spálit
v kamnech či na ohni. Ti kdo tuto možnost
nemají, mohou je (odstrojené !!!) odnést na
sběrné místo u hřbitovní zdi pod sídlištěm,
nebo přímo do sběrného dvora. Děkujeme
předem, že je neodhazujete na jiných místech po městě.

Více odpadů po vánoční nadílce
a hodování

Po Štědrém dnu a Silvestru se zaručeně
objevilo ve vašich domácnostech poněkud
více odpadu, než bývá obvyklé. Především
jsou to různé obaly, ale také různé vyřazené
elektrospotřebiče a jiné věci, které byly nahrazeny novými. Chtěli bychom vás proto vyzvat
k tomu, abyste všechny tyto odpady řádně
vytřídili a odložili na místa k tomuto určená.
Především plasty, papír a sklo patří do kontejnerů na sběrných stanovištích a vyřazená
elektrozařízení a baterie do elektroobchodu,
sběrných kontejnerů nebo do sběrného dvora.
Děkujeme za pochopení.

Tašky na třídění odpadu

Oznamujeme novým i
původním zájemcům o tašky větší velikosti (25 x 35 x
50 cm) na třídění papíru,
plastů a skla v domácnostech, že se konečně podařilo
je zajistit. Kdo máte o tyto
tašky zájem, zajděte na polickou radnici, do kanceláře odboru investic, majetku a životního prostředí
(IMŽP), kde Vám budou
zdarma vydány. Kromě
těchto větších jsou stále ještě k dispozici i tašky menší
velikosti (25 x 25 x 40 cm).

Polický měsíčník - leden 2017

Praktické tašky jsou vyrobeny z netkané
textilie, na boku jsou vybaveny suchým zipem
pro vzájemné spojení, jejich nosnost je do 10
kg a jsou distribuovány jako sada tří (modrá,
zelená a žlutá). Byly pořízeny ve spolupráci
a s finančním přispěním společnosti EKOKOM, a.s.
Snahou města je, aby odpadla výmluva,
že vytříděný odpad není doma kde skladovat
a aby ubývalo nevytříděného odpadu v popelnicích a přibylo ho v kontejnerech na tříděný
odpad. Třídí celá Police, je to snadné velice.
Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Miss Kompost 2016

Soutěž o nejlepší kompost se mění v komunitní festival na oslavu dobré praxe kompostování a pěstování.
26. listopadu 2016 se v Praze, v prostorách Radlické kulturní sportovny konal
Kompost FEST s vyhlášením 11. ročníku
soutěže o nejlepší kompost. Mezi oceněné
patří domácí otočný kompostér, vermikompostér ze starých necek či komunitní kompost z Prahy.
Soutěž Miss Kompost je určená nejen pro
zkušené kompostáře, ale i začátečníky. Její
hlavní myšlenkou je zprostředkovat neformální prostor pro výměnu postřehů a zkušeností, stejně jako inspirovat na základě reálných
úspěchů. Za tímto účelem funguje nejen internetová galerie přihlášených kompostů, ale
právě i Kompost FEST, kde je možné si osobně promluvit s oceněnými kompostáři i odborníky na kompostování.

Výherci:

1. místo: Michal Novák z Roztok; 2. místo: Miroslav Veverka ze Žandova; 3. místo:
Veronika Hniličková z Benešova
Internetové hlasování:
Zdeňka Hatinová z Libníkovic
Kategorie Školy:
MŠ Pohádka, Planá nad Lužnicí
V rámci slavnostního večera byla též vyhlášena Regionální kategorie, kterou vyhlásilo
Hlavní město Praha (HMP) prostřednictvím
Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP).
Tuto akci pořádá organizace Ekodomov
o.s. v rámci projektu Kompostuj.cz spolu
s partnery (firmy Pražské služby a.s., Tart s.r.o.,
PLASTIA s.r.o., kompostárna JENA, HBAbio

s.r.o., Ekonákup s.r.o., časopis Zahrádkář,
Pravý domácí časopis, Ekocentrum Koniklec,
Ekoporadny Praha, ekolist.cz, Radio Wave a
veřejné instituce SFŽP ČR a MHMP) a pod
záštitou ministra ŽP Mgr. Richarda Brabce a
radní pro ŽP HMP RNDr. Jany Plamínkové.
Ta též předávala hlavní cenu. „Během jara
by měla být uvedena do provozu první pražská kompostárna, která bude fungovat pro
Pražany. Kompostování na vlastní zahradě
je ale nejekologičtější způsob jak předcházet vzniku odpadu, a proto si cením všech,
kteří se této činnosti věnují,“ dodala radní
Plamínková.
Celkem bylo do letošního ročníku přihlášeno 65 soutěžních kompostů rozdílných
druhů, od malých domácích vermikompostérů až po velké komunitní kompostéry. Jejich
galerii je možné shlédnout zde: http://www.
kompostuj.cz/zapojte-se/soutez-miss-kompost/miss-kompost-2016/ spolu s popisy a
detaily všech přihlášených kompostů, nejen
vítězů celorepublikových a regionálních kol.
Vítězové vybraní odbornou porotou získali
zahradní techniku a další věcné ceny od partnerů soutěže. Mezi další aktivity, které si mohlo přibližně 100 návštěvníků různého věku na
místě vyzkoušet a zažít, patřilo divadlo Voda
základ života, ukázka ekologických výukových programů pro školy a přírodovědného
kroužku Malého průzkumníka přírody. Kromě
již výše zmíněných partnerů soutěže zde byl
představen projekt Kompostuj.cz, probíhalo
promítání dokumentů o půdě a udržitelném
rozvoji, zapůjčených společností Ekotopfilm
a také průzkum vermikompostu s digitálním
mikroskopem. Na místě bylo možné vyrobit si vlastní sklenici či vázu ze starých lahví, dozvědět se o přednostech jednotlivých
typů vyráběných kompostérů a zapojit se
do diskuse o dodávání organické hmoty do
půdy, kde na pódiu vystoupili Tomáš Hodek
z Ekodomova, Petr Potocký z kompostárny
EKO Broumovsko s.r.o. a Alena Hosnedlová
z Nano Energies. Akce byla realizovaná s finanční podporou SFŽP ČR a MHMP.
Ing. Kateřina Koubová, koordinátorka
projektu Kompostuj.cz, hlavní organizátorka
večera: Toto byl můj první ročník Miss kompost, který jsem organizovala společně s kolegyní Soňou Valčíkovou. Byla to náročná, ale
hezká práce. Jsem ráda, že odpoledne není
jen o vyhlašování vítězů, ale zároveň i čas pro
navazování kontaktů, rozvíjení spolupráce na
odborné úrovni a pro návštěvníky inspirativní prostředí s přátelskou atmosférou. Do
budoucna bych si přála akci rozšířit o téma
zadržování vody v krajině, které s půdou a
kompostováním úzce souvisí.

O Ekodomovu

Ekodomov je nezisková organizace, která
rozvíjí svobodné, odpovědné a udržitelné užívání přírodních zdrojů, péči o půdu a recyklaci, heslem je Vracíme, co si bereme - víme
jak, víme proč. Ekodomov poskytuje od roku
2004 služby na celém území ČR. Jeho posláním je vzdělávání a výchova k odpovědnému
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zacházení s půdou a s vodními zdroji, k uvážlivému užívání energie a surovin. V lesní
školce Dětský klub Šárynka a v kroužcích pro
družiny základních škol Malý průzkumník
přírody zprostředkovávají dětem dlouhodobý,
pravidelný kontakt s přírodou a rozvíjejí tak
jejich vztah a úctu k ní. Seznamují je přitom
s přírodními cykly a se zákonitostí příčin a

následků, s principy, které mohou uplatnit v
každodenním životě. Realizují vzdělávací semináře, workshopy a výukové programy nejen
o bioodpadech a kompostování. Poskytují
poradenství a technickou podporu pro sběr
a zpracování organických zbytků v domácnostech, ve firmách, ve školách i v obcích.
Vyrábí odolné modřínové dvou i tříkomorové

kompostéry JERY, dodávají dvoukomorové
uzavřené zateplené kompostéry pro bytovou
zástavbu Siva a otočné kompostéry JORA.
Nabízejí výrobky pro ekologickou domácnost prostřednictvím internetového obchodu
Ekonákup.

podle informací Ekodomova sestavil
Ing. Jan Troutnar

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zpráva o činnosti komise pro obřady a slavnosti města
Police nad Metují za rok 2016

Jak již z názvu komise vyplývá, zajímáme
se o občany města při různých oslavách, ale
nejen to, snažíme se přinést trochu radosti i
obyvatelům DD.
Nejradostnější akcí je vítání občánků.
V letošním roce jsme v 5 obřadech uvítali 26
dětí.
Účastníme se také akcí MŠ, na tzv.
Pasování předškolních dětí na školáky. Akce
se konala v Pellyho domech 21.6.2016 a členky komise předaly dětem „Doučovací sešity
pro prvňáčky“. Navštívily i MŠ v Jiráskově
ulici, kde bylo také několik předškoláků.
Pravidelně se účastníme akce ZŠ – předávání závěrečných vysvědčení žákům devátých
tříd. Rovněž v Pellyho domech členky naší komise předaly Pamětní listy města.
Zúčastnili jsme se vítání prvňáčků v základní škole. Letos jsme 51 dětem věnovali
pohádkové knížky „Kaluže“.
Pro manželské páry, které oslaví 25 let
společného života, připravujeme 2x ročně
Stříbrný podvečer. Přesto, že bylo pozváno
11 párů, pro nezájem se podvečer v květnu
nekonal. V listopadu jsme pak přivítali
dva páry. Po krátkém obřadu jsme s nimi
při občerstvení strávili velmi pěkný večer.
Věnovali jsme jim malý dárek a květiny.
50 let společného života – Zlatá svatba
– se letos v obřadní síni nekonala. Dvěma
manželským párům byla zaslána blahopřejná
gratulace.
60 let společného života – Diamantová
svatba, tu by letos oslavily tři páry. Lednoví
oslavenci požádali o návštěvu v rodině, u druhého páru – vážná nemoc. Třetí manželský pár

v obci Hlavňov navštívila s gratulací a dárkem
aktivistka – členka komise z Hlavňova.
65 let trvání manželství oslavili manželé
ze Žďáru nad Metují. Obřad si nepřáli, proto
jim byla zaslána blahopřejná gratulace.
Janského plakety – ocenění dobrovolných dárců krve a krevní plazmy – akce společná s Oblastním spolkem ČČK v Náchodě.
Naše komise se účastní a podílí se na financování dárků oceněným dárcům a na malém
pohoštění.
Obyvatele domova důchodců navštěvujeme mimo oslav jejich jubileí 2x ročně. V květnu při příležitosti Svátku matek a před vánočními svátky. Vždy společně s dětmi z MŠ nebo
MaMiNy. Věnujeme květiny a sladkosti.
Vzpomínka na zemřelé – pietní akt se konal 2.listopadu v urnovém háji.
Nezapomínáme na životní jubilea. Při
dovršení 70 a 75 let zasílá gratulaci pí matrikářka. Letos to bylo 91 občanům. Při jubileu
80 a 85 let navštěvují členky komise jubilanty osobně doma s malým dárkem. Letos – 48
oslavenců. V části obce Pěkov navštívily aktivistky naší komise 12 občanů, v části obce
Hlavňov pak 15 občanů.
Máme radost, že 14 obyvatel našeho města
a okolních částí oslavilo krásných 90 let. Ty
navštívila paní starostka nebo pan místostarosta s předsedkyní komise. Návštěvy se konají
jen se souhlasem oslavenců.
Na vítání občánků vystupují děti z MŠ a
ZUŠ. Všem děkujeme.
Zdena Šváblová, předsedkyně komise pro
obřady a slavnosti

Statistika
K 30.11.2016 mělo město Police nad
Metují dle dostupné evidence 4103 obyvatel.

Jubilea
V listopadu 2016 slavili:
70 let
75 let
80 let
85 let
90 let

pan Josef Steiner
paní Jitka Ansorgová
pan Pavel Novák
paní Jaroslava Jakoubková
paní Vlasta Formanová
pan František Thér
paní Marie Plachtová
paní Anna Pourová
pan Václav Kollert
paní Jiřinka Rotterová
pan Ctibor Frencl

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody
v dalších letech
Prosíme jubilanty, kteří budou teprve
slavit své výročí, a nepřejí si být jmenováni
v této rubrice, nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili
předem na matriku MěÚ Police nad Metují.
- hambalkova@meu-police.cz,
tel. 491 509 990

Sňatky

5.11. Tomáš Hauschke a Martina Vrbová
- kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad
Metují

Dagmar Hambálková - matrikářka

K N I H OV N A
Čteme společně

Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

Pravidelné předčítání dětem má obrovský
význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost,
učí myšlení, rozšiřuje slovní zásobu.
Ale proč číst jenom dětem. Při společném
předčítání vzniká příjemná atmosféra společně
strávených chvil. A ještě se něco zajímavého
dozvíme. Vzájemná rozprava o přečteném
také není k zahození.
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V naší knihovně společně čteme již řadu
let. Ve čtvrtek odpoledne v dětském oddělení
pro předškoláky a začínající čtenáře, jedenkrát
měsíčně v úterý s našimi seniory a zkusili jsme
společné čtení i s dospělými čtenáři. Ve čtvrtek čte knihovnice dětského oddělení, v úterý
vždy vzorně připravený pan František Pivoňka
(již 9 let) a zkusili si to i naši ochotníci paní
Hana Klapkovská, Ivana Richterová a Květa
Víděňová a pan Jiří Trnovský. Všem jmenovaným patří velké poděkování za to, že ochotně
nastudovali texty a s odvahou je přišli číst.
A právě v reakci na jejich zájem o pokračování vznikl v knihovně nápad – v roce 2017
se na společné předčítání zaměříme. Zkusíme

zapojit všechny věkové kategorie a vymyslet
i novinky. Prostě budeme ČÍST SPOLEČNĚ.

Společné čtení
se Senior klubem Ostaš

Také v roce 2017 se budeme scházet při
společném čtení se seniory ze Senior klubu
Ostaš. Opět se sejdeme v dětském oddělení
od 15 hodin a opět požádáme pana Františka
Pivoňku o předčítání. Bude to již 10. rok
naší spolupráce a doufám, že pro všechny
zúčastněné také příjemně strávené chvíle.
Poprvé se setkáme 10. ledna 2017.

Všichni senioři jsou srdečně vítáni.
Vaše knihovnice
Polický měsíčník - leden 2017

Nabídka knih:
yy Rhodes, Dan: Profesor sněhem zavátý.
S britským humorem líčí autor dva odlišné světy a zcela rozdílné přístupy k životu
na anglickém venkově.
yy Askwith, Richard: Stopy v oblacích - příběh o běžecké vášni a utrpení.
Uznávaný autor a běžec se rozhodl, že svět
běžců do vrchu zažije na vlastní kůži.
yy Cimický, Jan: Případ "Bílá skála".
Kriminální román z počátku 21. století s
výrazným psychologickým vkladem autora.
yy O'Reilly, Bill: Podivná smrt generála
Pattona - nešťastná náhoda, nebo předem naplánovaná vražda?
Generál Patton a jeho velení 3. americké
armádě během tažení v západní a střední
Evropě, průběh 2. světové války v letech
1944-1945, smrt tohoto významného
amerického generála.

yy Stolzeová, Cornelia: Nemocní z léků.
Autorka poskytuje informace, jak se chránit před nežádoucími účinky léků a z nich
plynoucími chybnými diagnózami a špatnými terapiemi.
yy Owen, Mark: Nejsem hrdina.
Autor předkládá čtenáři nejniternější zážitky ze svých misí, kterých se účastnil
jako člen jednotky amerického námořnictva Navy SEAL.
yy Fulghum, Robert: Poprask v sýrové uličce.
Nová sbírka úvah a postřehů známého
amerického spisovatele, napsaná jeho typickým trefným a úsporným způsobem.
yy Bílková, Jana: Kognitivní trénink pro
třetí věk.
100 cvičení pro rozvoj koncentrace, kreativity, paměti a verbálních dovedností.
yy Hálek, Jan: Americká stopa české Maffie.

Vzájemná korespondence prvního československého vyslance v USA Bedřicha
Štěpánka s kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem (1921-1938).
yy Tylerová, Anne: Špulka modré nitě.
Rodinná sága líčí osudy několika generací
středostavovské americké rodiny.
yy Colganová, Jenny: Ostrov s vůní čerstvého chleba.
Román o ženě, pro kterou konec znamenal začátek, hledání nového domova a
znovuobjevení náplně života.
yy Kepler, Lars: Playground.
Renomovaný švédský autorský tandem
rozjíždí novou napínavou sérii s námětem
podivného města stínů na hranici reality
a šílenství.
Dáša Ducháčová

K U LT U R A

Police Symphony Orchestra žije!

Milý fanoušku a čtenáři. Tečka. Děkujeme,
že čteš tyto řádky! Vykřičník. Děkujeme, že
chodíš na naše koncerty a rád nás posloucháš.
Tečka. Pauza. A nesmírně Ti děkujeme, pokud
jsi právě i Ty přidal ruku k dílu a pomohl nám
postavit se na vlastní nohy! Vykřičník. Objetí.
Úsměv. Radost.
Děkujeme na stotisíckrát vám všem, kteří jste nám prostřednictvím webové kampaně
„Potřebujeme jiné nástroje“ zakoupili pomyslné střevíce, lodičky a lakýrky. Postavili jste
nás na vlastní nohy - vybrali jsme totiž neuvěřitelných 458 490 Kč! O takových luxusních
botách se nám ani nesnilo a věřte, že se nám v
nich bude chodit samo. Vaše finanční příspěvky nám dovolí zakoupit nejen nové nástroje,
které tolik potřebujeme, ale budeme si moci
dovolit i nové notové stojánky, hromadu notových aranží šitých na míru, a hlavně – jsme tu
pro vás a hrajeme dál!
Proto s námi přijďte hned 14. ledna 2017

Polický měsíčník - leden 2017

do Kolárova divadla
v Polici nad Metují
otevřít náš nový rok
plný hudby a zábavy.
Rozproudí vás čerstvě vyladěný repertoár filmové, klasické
i popové muziky. Po
vstupenkách v předprodeji se jen zaprášilo a za 3 hodiny byly
fuč! Nezoufejte však,
koncerty budou DVA!
Kdo stihl koupit lístky
na původní čas v 17:00, přesouvá se na 16:00.
Díky Vašemu zájmu jsme přidali druhý koncert ve stejný den na 19:30!
A vidět i slyšet nás můžete ještě 12. února 2017 v Červeném Kostelci nebo 4. března
2017 v Trutnově. Budeme vážně šťastni, přijdete-li nám zatleskat. Veškeré naše hudební

počínání, akce a koncerty můžete sledovat
na našich webových nebo facebookových
stránkách. Připojte se i na náš Instagram nebo
YouTube!
Vaše PSO
Napsala: Petra Šotolová
Foto: Martin Kábrt
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PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
REZERVACE, PRODEJ A VRACENÍ
VSTUPENEK

Kromě Informačního centra je možné
zakoupit nebo rezervovat vstupenky na
všechny akce pořádané Pellyho domy také
na pokladně divadla.

1/ REZERVACE VSTUPENEK
Standardně jsou vstupenky rezervovány na 5 dnů. Výjimečně lze domluvit
vyzvednutí na místě – v takovém případě je nutné rezervované vstupenky
vyzvednout nejpozději 30 minut před
začátkem
představení
(poté
se
v prodejním systému automaticky uvolní k
dalšímu prodeji).
2/ VRÁCENÍ VSTUPENEK
Bez předchozí dohody není možné
zakoupené vstupenky bezprostředně
před zahájením akce (na pokladně divadla, pokladně v sále Pellyho domů)
vrátit.
Vstupenky lze, ve výjimečných případech, vrátit v průběhu předprodeje
v Informačním centru. Na stornování vstupenek není žádný nárok.

Na pokladně Kolárova divadla je též
možné požádat o vydání PellyKarty nebo
dobití kreditu na kartu
Pokladna je otevřena vždy hodinu před
zahájením akce.

Aktuality, kalendář akcí, fotogalerie,
možnost přihlášení k odběru infomailu:
www.policko.cz
www.pellyhodomy.cz
fb.com/pellyhodomy
www.zonerama.com/PellyhoDomy

PELLYHO DOMY

Pátek 20. 1. 2017 od 20:00 hod
Sál Pellyho domů

Nádherný ostrov v Indickém oceánu navštívíme s Vladimírem Lemberkem.
Ostrov Mauricius oplývá fantastickými
vyhaslými sopkami s neskutečně špičatými
kužely, přímo "katalogovými" bílými plážemi, které patří k nejkrásnějším na světě,
chutná po výborném třtinovém rumu a
voní vanilkou. Mauricius prozkoumáme na
skládacích kolech a díky tomuto dopravnímu prostředku se dostaneme do míst,
kam se obvykle nejezdí, a poznáme také
nesmírně pohostinné a milé obyvatelstvo.

Z důvodu úpravy ozvučení
v divadle se projekce přesouvá
na sál Pellyho domů.

Více o Vladimíru Lemberkovi a jeho
cestách na www.stopy.cz
Vstupné: 70 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty.
Prodej vstupenek od 9. 1. 2017

Změna místa konání!
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Karneval pro děti - vítány jsou masky na
jakékoliv téma.

Úterý 14. 2. 2017 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo

JAKUB SMOLÍK - koncert

aneb TENOR NA ROZTRHÁNÍ

Ředitel místní opery netrpělivě očekává příjezd slavné hvězdy, která má vystoupit ve Verdiho Othellovi.

KOLÁROVO DIVADLO
Neděle 8. 1. 2017 od 16:00 hod

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Vstupné: 100 / 80 Kč

Sobota 14. 1. 2017 od 16:00 hod

NOVOROČNÍ KONCERT
ZMĚNA ČASU!!!

Sobota 14. 1. 2017 od 19:30 hod

MAURICIUS

VELKÁ KLAUNIÁDA

LO STUPENDO

Další plesy na sále Pellyho domů
Sobota 28. 1. 2017

Čtvrtek 26. 1. 2017 od 18:00 hod

Sál Pellyho domů

Úterý 7. 2. 2017 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo

VYPRODÁNO

HASIČSKÝ PLES (SDH Pěkov)
Sobota 4. 2. 2017
FARNÍ PLES
Sobota 25. 3. 2017
MOTORISTICKÝ PLES

Neděle 12. 2. 2017 od 14:00 hod

Koncerty Jakuba Smolíka, doprovázeny
jeho skupinou a vokalistkami, jsou obohaceny nejedním zážitkem, humorem i jevištní zábavou, čímž umocňuje divácký
zážitek a potvrzuje skutečnost, že jeho
představení není jen běžný koncert, avšak i
zábavné show.
Vstupné: 350 Kč v předprodeji,
400 Kč na místě

X. OSTROSTŘELECKOMĚSTSKÝ PLES

Hraje Relax Band Hronov, večerem bude
provázet Soňa Šuláková – moderátorka
České Televize. Dobové oblečení vítáno!
Vstupné: 100 Kč

PŘIPRAVUJEME
NA ÚNOR 2017

Koncert se posouvá a začne o hodinu dříve,
již od 16:00 hod!!!
Vstupenky prodané na 17. hod zůstávají
v platnosti. Vystoupí Police Symphony
Orchestra.

NOVOROČNÍ KONCERT
2. termín - VYPRODÁNO

Vystoupí Police Symphony Orchestra.
Vstupné: 130 Kč / 150 Kč na místě

KINO / PROJEKCE
V lednu bude probíhat úprava ozvučení, kino proto nebude promítat.
Děkujeme za pochopení.

Tenor na poslední chvíli přijede, ale v
hotelovém pokoji se zhroutí a není schopen zpívat. Impresário donutí svého nenápadného tajemníka Maxe (Václav Vydra),
přehlíženou "děvečku pro všechno", ale se
slibnými pěveckými ambicemi, zastoupit
na jevišti indisponovaného tenora…
Hrají: Václav Vydra, Martin Zahálka,
Simona Postlerová,
Svatopluk Skopal,
Jana Malá /Eva Janoušková, Gabriela Vránová, Zlata Adamovská / Jana Boušková / Lenka Skopalová, František Skopal / Michal Novotný / Ladislav Hampl
Vstupné: 390 / 370 Kč
Vstupenky již v prodeji.

17. – 18. 2. 2017 / Pellyho domy

KURZ KRESLENÍ PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU

Za 2 dny se naučí kreslit každý! I Vy
budete schopni nakreslit autentický portrét podle předlohy. Tato schopnost Vám
již zůstane navždy. Touto metodou se
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naučí za dva dny kreslit opravdu každý!
Kurz je vhodný pro všechny věkové kategorie, spodní věková hranice je 15 let.

Časový harmonogram kurzu:
pátek 16:00 - cca 21:00 hod, sobota 9:00 16:00 hod
Minimální počet účastníků: 6 osob.
Cena kurzu: 1.500 Kč / osoba
V ceně veškerý potřebný materiál i pomůcky, které si účastníci odnesou domů.
Závazné přihlášky a platba předem, do 7. 2.
2017, v Informačním centru.
Účast na kurzu je možné někomu darovat:
v Informačním centru jsou k dispozici
dárkové poukázky.

Středa 15. 3. 2017 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo

BOSÉ NOHY V PARKU

Líbánky skončily… Mladí novomanželé
Viktorie a Pavel se vydávají na dlouhou
trať každodenní manželské rutiny a začínají si budovat společné hnízdečko lásky.
Jde o to, jak přežít první společnou noc v
nezařízeném maličkém bytě v pátém poschodí bez výtahu, kde není ani postel a
kam zatéká a fičí a nefunguje topení. Jak
vůbec přežít vztah a život ve dvou, když
protiklady se, jak známo, přitahují?
Hrají: Anna Linhartová, Radúz Mácha,
Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský
Vstupné: 370 / 350 Kč
Vstupenky již v prodeji.

INFORMAČNÍ CENTRUM
Provozní doba v LEDNU:

Pondělí, středa 9:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30 - 12:00

O víkendech a svátcích zajišťuje prodej
turistických suvenýrů Muzeum papírových
modelů, 9:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 hod.

v prostorách zámku velmi příjemné prostředí pro samotné jednání, které se koná
vždy dvakrát v roce.
„ Hlavním cílem obce je vytvořit ze zámku
další atraktivní místo pro návštěvu Adršpachu vedle hojně navštěvovaných skal.
Zámek nabízí stálou expozici obrazů úpické malířky J. W. Mezerové a Adršpašského
lezení. V neposlední řadě chceme, aby byl
zámek místem pro setkávání a pro konání
společenských a kulturních akcí.“ řekl
starosta Adršpachu Bohumil Urban v úvodu valné hromady.
Na programu Valné hromady bylo kromě
jiného shrnutí sezony v Kladském pomezí
za rok 2016, předložení plánů na rok následující a představení projektu „Blíže k
přírodě, blíže ke kultuře“, který bude realizován v roce 2017. Jeho hlavním výstupem
bude venkovní výstava s vernisáží, která se
bude konat v dubnu v Náchodě. Jedním z
míst, kde bude v příštím roce umístěna
putovní venkovní výstava bude i obec
Adršpach.

Výherci cestovatelské hry Toulavý baťoh se těší ze svých cen

Na konci září proběhlo závěrečné slosování cestovatelské hry Toulavý baťoh,
která celé léto probíhala v našem regionu
Kladské pomezí. Celkem bylo vylosováno
sedm výherců. Ne všichni výherci si své
ceny vyzvedli, a proto byli vylosováni
náhradníci, kteří se postupně o své ceny
přihlásili. Nyní už známe všechna jména
našich výherců a někteří z nich se s námi
podělili i o své zážitky.
První cenu v podobě víkendu pro dva
na Farmě Wenet plné hospodářských
a exotických zvířat nakonec získal pan
Zdeněk Sháněl. Noc v Penzionu Bor u Náchoda s ukázkou zdravé snídaně pro celou
rodinu obdržel také náhradník pan Miroslav Tětek a pět permanentek do zážitkového Sportovního areálu v Havlovicích si
odnesly paní Boleslavová, Hana Kittelbergerová, Jana Eliášová, Iva Vavřinová a
Amálka Bláhová.

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

Podzimní valná hromada Svazu
cestovního ruchu Kladské pomezí se konala v Adršpachu

V rekonstruovaném zámku v Adršpachu proběhla v úterý 22. listopadu valná
hromada Svazu cestovního ruchu Kladské
pomezí. Zástupci obce Adršpach připravili
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„Se službami a zázemím v Kladském
pomezí jsme byli velmi spokojeni a rozhodně
máme v plánu se sem vrátit“, svěřila se nám
paní Vavřinová, která si odnesla, vyhrála
jednu z pěti permanentek do všesportovního areálu v Havlovicích. Další permanentka mířila do rukou paní Boleslavové,
která měla z výhry rovněž velkou radost.
„Dovolená v létě se vydařila, přálo nám

počasí, byly jsme se vším spokojené. Ubytované jsme byly v Broumově, navštívily jsme
Adršpach, Teplické skalní město, Broumovské skály, Ostaš, Bischofstein, zámek
v Náchodě“, zhodnotila svůj pobyt v našem
regionu paní Boleslavová a dodala: „Určitě tento kraj v budoucnu znovu navštívíme.“
Jsme velice rádi, že se našim výhercům u nás
v regionu líbilo a doufáme, že se alespoň
někteří z nich zúčastní cestovatelské soutěže
i příští rok,“ dodává spokojeně Lenka Lembejová. V příštím roce se návštěvníci mohou těšit na již čtvrtý ročník cestovatelské
hry. Sledujte naše webové stránky
www.toulavybatoh.cz
a
www.kladskepomezi.cz¨

VYRAŽTE NA BĚŽKY SE SKIBUSEM KLADSKÉHO POMEZÍ!

Již na začátku prosince vyrazily sněžně
skútry, aby upravily první kilometry běžeckých tratí v Kladském pomezí. Každoročně je u nás v regionu upravováno téměř
300 kilometrů běžeckých stop včetně
osvětleného
tréninkového
okruhu
v Machově, který je jediným svého druhu v
regionu. A co je na nich ještě zajímavého?
„Běžecké tratě v Kladském pomezí jsou
unikátní svým propojením, a tak při příznivých sněhových podmínkách mohou běžkaři
dojet například z Machova až do Náchoda“:
informuje Zdeněk Špringr, předseda
Správní rady destinační společnosti Branka, o.p.s., která zajišťuje ve spolupráci
s provozovateli úpravu běžeckých tratí
celkem v devíti lokalitách. „Návaznost mají
tratě také na polské území v oblasti národního parku Gór Stolowych a tak se z Polska
na běžkách dostanete například do Broumovských stěn nebo přes Bor do Machova“:
dodává a inspiruje k výletu.
Ke svým sportovním zážitkům můžete
využít také dvě linky skibusů, které se
chystají vyrazit na začátku ledna. První
skibus vyjede v sobotu 7. ledna v 9.00
z Náchoda a bude jezdit přes Červený
Kostelec a Úpici do Jestřebích hor, které
jsou jedny z nejvíce oblíbených míst pro
běžecké lyžování v Kladském pomezí.
Druhá linka vyráží z Náchoda ve 12.15 a
sveze vás až za hranice s Polskem přes
Kudowu Zdrój do Karłówa. Oba skibusy
budou jezdit pouze do konce února, proto
neváhejte a vydejte se na lyže a za dalšími
zimními dobrodružstvími bez auta. Provoz
skibusů v Kladském pomezí organizuje a
propaguje společnost Branka, o.p.s., zabývající se rozvojem cestovního ruchu ve
spolupráci s Královéhradeckým krajem.
Úprava běžeckých tratí je umožněna
díky grantovému programu Královéhradeckého kraje, který ji finančně podporuje.
Cílem služby je podpora rozvoje šetrných
forem cestovního ruchu, prodloužení pobytu návštěvníků a jejich rovnoměrné
rozložení po celém regionu.
Podrobné jízdní řády skibusů, sněhové
zpravodajství a tipy na lyžařské výlety
naleznete na ski.kladskepomezi.cz, nebo na
www.kladskepomezi.cz.
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Tyršova 34 1, 549 54
Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz
E-mail: Info@MPMPM.cz
Mobil: 777 828 657
Telefon: (+420) 498 100 910

PROSINEC V MUZEU
Poslední měsíc v roce jsme si v Muzeu
papírových modelů opravdu užili.
Děkujeme za účast na akcích, které jsme
během prosince připravili.
Děkujeme také za krásná pozvání.
Zúčastnili jsme se závěrečných prezentací
5. A, která s paní učitelkou Křišťálovou po
celý měsíc poznávala Polici. V rámci této
práce, mimo jiné, postavili žáci Polici z
papíru. Zúčastnili jsme se krásné vánoční
akce ve Žďárkách, kde se sešli z celého
širokého okolí ti, co rádi tvoří. Výstava
proběhla po celý víkend a žďárští připravili
bohatý doprovodný program. Určitě se
vyplatí, vypravit se do Ždárek příští poslední
adventní víkend.

KLUB
POLICKÝCH SBĚRATELŮ
Poličtí sběratelé v prosinci vydali dva
typy kapesních kalendáříků a také novou
zápalkovou kazetku s motivem Václava
Hybše.

VÝSTAVA OLDŘICHA JENKY
PUTUJE
DO TEPLIC NAD METUJÍ
Od 9. ledna můžete výstavu navštívit
v Informačním centru v Teplicích nad Metují.

ÚNOR
TÝDEN S HERKULEM
O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH
20.—24. 2. 2017
Týden pro děti ve věku 5-12 let. Společný program každý den od 8 do 15 hodin. Příchod
možný od 7:30, odchod dětí do 16 hodin.
Podrobný program týdne uveřejníme v průběhu ledna. Přihlásit své dítko můžete do
17. února.
Cena: Den 150,-Kč, celý týden 600,-Kč. Cena je
včetně oběda a pitného režimu.
Více na mobil: 777 828 657, info@mpmpm.cz
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MODRÁ LINKA
NÁCHOD - KUDOWA ZDRÓJ - KARŁÓW
TA M

O D KUD - K A M

čas
12.15
12.17
12.19
12.20
12.23
12.25
12.38
12.50

SKI BUSY

KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

P O L S K O

ZPĚT

odjezd • zastávky • příjezd
Náchod, aut. st.
Náchod, Běloves, Ida
Náchod, CLO
Kudowa Zdrój, Slone, CLO
Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa
Kudowa Zdrój
Karłów, Błedne skaly
Karłów

čas
17.05
17.03
17.01
17.00
16.57
16.55
16.40
16.30

Jede od 7.1.2017 do 25.2.2017
Adršpach

Teplice
nad Metují

Trutnov

ČERVENÁ LINKA

Broumov

NÁCHOD - HRONOV - ČERVENÝ KOSTELEC - ÚPICE
MALÉ SVATOŇOVICE - ODOLOV

Police
nad Metuji

Odolov

Radków

Úpice

Hronov

Rtyně v Podkrkonoší

O D KUD - K A M

čas
9.00
9.10
9.20
9.40
9.50
10.05
10.15
10.25

Karlów

Červený Kostelec

Č E S K Á
R E P U B L I K A

TA M
Wambierzyce

Kudowa Zdrój

Náchod

ZPĚT

odjezd • zastávky • příjezd
Náchod, aut. st.
Velké Poříčí, pošta
Hronov, aut. st.
Červený Kostelec, aut. st.
Rtyně v Podkr., aut. st.
Úpice, most II. odboje
Malé Svatoňovice, žel. st.
Odolov, hostinec

čas
11.15
)
)
11.00
10.50
)
10.40
10.30

Jede od 7.1.2017 do 25.2.2017

Foto: Jan Záliš © 2016

Nechte se dovézt do turisticky zajímavých míst
Kladského pomezí a polských Stolových hor, kde je pro Vás
udržováno více než 300 km běžeckých stop.
Několikakilometrové hřebeny Jestřebích nebo Javořích hor, pohádkové zimní Adršpašskoteplické skalní město, romantické Broumovské stěny… Krajina Kladského pomezí je v zimních
měsících nejen krásná, ale svým reliéfem také vhodná pro běžecké lyžování.
Pozvolná stoupání, mírné sjezdy, krásné a daleké rozhledy do kraje – to jsou charakteristické
znaky běžeckých stop ve zdejším regionu.
Vyznavačům bílé stopy je k dispozici téměř 300 udržovaných tratí, které jsou propojeny i se
sousedním Polskem, s oblastí národního parku Góry Stolowe. Garantem projektu „Lyžařské
běžecké trasy v Kladském pomezí“ je společnost pro rozvoj cestovního ruchu Branka, o.p.s.
Údržba stop je spolufinancována z prostředků Královéhradeckého kraje. Branka, o.p.s.
spolu s místními organizacemi zajišťuje údržbu v oblasti Jestřebích hor, okolí Dobrošova u
Náchoda, okolí Machova, Teplic nad Metují, Police nad Metují a v oblasti Broumovských
stěn a hraničních Javořích hor. Je našim velkým přáním, aby Vám bílá stopa přiblížila krásy
Kladského pomezí, abyste si z ní odvezli pěkné zážitky a třeba se k nám do regionu rádi vrátili
i v létě. V zimním období zajíždí o víkendu vybrané spoje autobusové linky Police nad Metují
- Teplice nad Metují až ke Ski areálu Kamenec.
ADRŠPACH
BROUMOV

TEPLICE N. MET.

POLICE N. MET.

MALÉ SVATOŇOVICE
ÚPICE
ČERVENÝ KOSTELEC

HRONOV

NÁCHOD
ČESKÁ SKALICE

CDS
NÁCHOD

www.kladskepomezi.cz
Polický měsíčník - leden 2017

P O L S K O

JAROMĚŘ

NOVÉ MĚSTO N. MET.

PRAHA

ski.kladskepomezi.cz
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Spolek Suchodolských žen
Vás srdečně zve na

42 společenský ples
který se koná v

Pátek 27.1.2017 ve 20,00 hod.
v Kulturním domě v Suchém dole
předtančení žáků ZŠ Suchý Důl
bohatá tombola
hudba Staněk -music - Jan Staněk
vstupné 60,-Kč

15. ročník Webrovkafestu na Klučance byl v mnohém výjimečný!

Ve dnech 18. – 19. listopadu 2016 se v
Humanitárním středisku Klučanka v Dědově
uskutečnil 15. ročník Charitativního festivalu na podporu dětí z dětských domovů
Webrovkafest, který byl výjimečný nejen
svým dvoudenním formátem, ale i obsazením
vynikajících zahraničních kapel.
I přes nečekaně nižší účast návštěvníků
tento festival opět splnil svůj účel a kromě
skvělých vystoupení českých i zahraničních kapel a umělců, které přivedly do varu
všechny přítomné, vynesl na vánoční pobyt na
Klučance pro děti z dětských domovů úžasnou
částku 30 520 Kč. Plánovanou novinkou je, že
se tohoto pobytu zúčastní i několik dětí ze sociálně slabých rodin z blízkého i vzdálenějšího
okolí.
Akce začala v pátek s mírným zpožděním, vyvolaném nepříznivými povětrnostními
podmínkami a poruchou na vysokém vedení.
Děkujeme touto cestou technikům z ČEZu,
kteří okamžitě nastalou situaci začali řešit a
festival nakonec mohl bez větších problémů
proběhnout. Dále chceme poděkovat také
všem vystupujícím souborům a umělcům, kteří se buď zdarma, nebo za výrazně snížený honorář, podíleli na letošním skvěle sestaveném
programu. Největší lahůdkou byl beze sporu
koncert dánské kapely Euzen, v čele s charismatickou zpěvačkou Marií Franz. Toto neopakovatelné vystoupení, které přítomným chvílemi vyvolávalo až mrazení v zádech, bylo
skvělým vyvrcholením celé akce. Perfektní
byla též vystoupení dalších zahraničních hostů
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i českých souborů.

Veliké poděkování samozřejmě patří
i našim partnerským
městům – Teplice
nad Metují, Trutnov
a Meziměstí, nadaci
ČEZ a všem firmám i
drobným dárcům, díky
kterým se podařilo
opět pokrýt celý rozpočet, který byl tentokrát daleko vyšší než v
minulých letech, a my
tak ani tentokrát nemuseli sáhnout na vybrané peníze. Děkujeme též personálu Institutu
zážitkové pedagogiky na Klučance a všem
dobrovolníkům, kteří bez nároku na jakoukoli
odměnu obětovali
svůj volný čas a
podíleli se na organizaci a technickém zajištění celé
akce.
Velice si vážíme Vaší podpory a
pomoci a už nyní
začínáme chystat
ročník šestnáctý.
Ten proběhne 18.
listopadu v klasickém jednodenním
formátu a opět

plný skvělé muziky. Věříme, že ti, kdož letos z
jakýchkoliv důvodů nemohli dorazit, se k nám
příští rok opět vrátí a naši snahu pomáhat znevýhodněným dětem podpoří.
Za Institut zážitkové pedagogiky Trutnov
Vojtěch Lábus – produkční festivalu
Polický měsíčník - leden 2017

Leden v broumovském klášteře: Vyšlo 53. číslo sborníku Rodným krajem
V polovině prosince 2016 vyšlo další,
koncert, Listování, ples
tentokráte již 53., číslo vlastivědného regi-

Zajímavý program nabízí broumovský klášter i během ledna.
Milovníci hudby mohou zavítat 11. ledna do klášterní Kreslírny,
kde od 19 hodin vystoupí hradecká jazzová formace Dragon´s
Brew v rámci pravidelného hudebního programu ArtCafé. V pátek
13. ledna od 18 hodin se v Kreslírně uskuteční přednáška z cyklu
ScienceCafé na téma virtuální realita. Přednášet přijede profesor
Jiří Žára, vedoucí Katedry počítačové grafiky ČVUT Praha. Ve
středu 18. ledna od 17:30 se v Kreslírně představí literárně-scénický projekt herce Lukáše Hejlíka Listování.cz a spolu s ním také
kniha Stop novináře Tomáše Poláčka. Kdo by si chtěl prohlédnout
běžně nepřístupné prostory kláštera, bude mít možnost při speciálních prohlídkách Klášterem od sklepa po půdu, kterou se budou
konat v sobotu 21. a 28. ledna. O prohlídky bývá velký zájem,
proto doporučujeme rezervaci míst. Sobota 28. ledna bude patřit
Plesu podnikatelů a živnostníků, který bude zahájen ve 20 hodin
v klášterním sále Dřevník. Bližší informace ke všem akcím naleznete na facebookovém profilu kláštera nebo na našem webu www.
klasterbroumov.cz.
Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
katerina.ostradecka@broumovsko.cz

onálního sborníku Rodným krajem. Toto
nové číslo přináší mnoho dalších zajímavých
článků o naší historii, osobnostech našeho
regionu a rozhodně by nemělo chybět v žádné knihovničce místních patriotů.
Nové číslo sborníku si můžete zakoupit
(cena 30 Kč) v obvyklých předprodejích v
našem regionu. V případě jakýchkoli dotazů nebo zaslání čísla na dobírku kontaktujte Městské kulturní středisko v Červeném
Kostelci na tel.: 491 465 919.

Z obsahu 53. čísla sborníku uvádíme:
yy Bc. Jana Procházková: O profesních (speciálních) knihovnách Policka
a Broumovska
yy Mgr. Aleš Fetters: Jak se mluvívalo na Policku.
yy Mgr. Jan Barták, PhDr. Jaroslav Čáp, Mgr. Jan Čížek: Za Miroslavem
Pichlem
Tomáš Šimek, ředitel
Městské kulturní středisko Červený Kostelec

P O H L E DY D O H I S TO R I E

KALENDÁRIUM - Významná výročí narození a úmrtí českých
spisovatelů v lednu 2017
3. ledna 2012 - zemřel v Torontu Josef
Škvorecký, česko-kanadský spisovatel, prozaik, esejista,
překladatel a exilový
nakladatel. Narodil
se 27. září 1924 v
Náchodě. Vystudoval
angličtinu a filozofii na Univerzitě
Karlově,
nějakou
dobu učil v rodných
východních Čechách. Později pracoval jako nakladatelský redaktor ve Státním nakladatelství
krásné literatury a jako redaktor časopisu Světová
literatura, který spoluzakládal. Spisovatelem z
povolání se stal roku 1963. V roce 1969 odjel
přednášet na americkou Cornell University. Poté,
co režim v Československu zastavil přípravy na
vydání jeho knihy Tankový prapor, se s manželkou Zdenou Salivarovou rozhodl v exilu zůstat.
Usadili se v Torontu, kde založili exilové nakladatelství ´68 Publishers, které vydávalo knihy,
jež byly v Československu zakázané. Do roku
1993 zde vyšlo 227 titulů. Mezi Škvoreckého
nejznámější knihy patří Zbabělci (1949), Tankový
prapor (1954), Hříchy pro pátera Knoxe (1974),
Prima sezóna (1975) či Hlas z Ameriky (1990).
Zemřel 3. ledna 2012 ve věku 87 let.
4. ledna 1846 - se narodil v Jimramově Jan
Karafiát, český evangelický duchovní a
spisovatel. Revidoval
Bibli kralickou a zapsal se do literatury
půvabnou
knihou
Broučci. Svá autorská
práva na tuto knihu odkázal církvi českobratrské, která díky tomu mohla finančně podporovat
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vydání Bible a církevních tisků. Po církevní
škole v Jimramově navštěvoval nižší německé
piaristické gymnázium v Litomyšli, potom se vydal na vyšší studia do vestfálského Guterslohe,
kde na evangelickém gymnáziu složil maturitu.
Následovalo studium na evangelické fakultě v
Berlíně, Bonnu a ve Vídni, kde studia ukončil.
Po návratu pobyl v Čechách krátce jako duchovní a opět zamířil do Německa jako vychovatel v
Kolíně nad Rýnem. Roku 1875 se stal farářem na
Hrubé Lhotě na Valašsku, kde sloužil dvacet let.
Zemřel v Praze 31. ledna 1929.
21. ledna 1862 – zemřela v Praze Božena
Němcová, dívčím jménem
Barunka Panklová, jedna
z nejslavnějších českých
spisovatelek. Narodila se
4. února 1820 ve Vídni,
byla dcerou české služky a
rakouského panského kočího Jana Pankla. Krátce
po jejím narození se rodina přestěhovala do Čech,
usadila se v Ratibořicích u České Skalice na
statcích kněžny Zaháňské. Zde na ni silně zapůsobila její babička Magdaléna Novotná, tkadlena z Náchodska. I když školní vzdělání Boženy
Němcové bylo minimální, mnoho jí daly knihy.
Jako sedmnáctiletá se musela z donucení provdat za úředníka finanční stráže Josefa Němce,
o patnáct let staršího než ona, s nímž měla čtyři
děti. Její manželství nebylo vůbec šťastné. Po
několikaletém stěhování se celá rodina v letech
1842-45 usadila v Praze, kde Němcová přišla do
styku s vlasteneckou společností a začala psát. V
roce 1845 se Němcovi přestěhovali na Chodsko
a v letech 1851 – 1855 cestovala čtyřikrát na
Slovensko. Po revoluci byl její manžel přeložen do Uher, Němcová zůstala s dětmi v Praze.
Až do své předčasné smrti žila doslova v bídě,

odkázána na nevelké honoráře a podporu přátel.
Svou literární činnost zahájila Národními báchorkami a pověstmi. Cesty na Slovensko daly vzniknout Slovenským pohádkám a pověstem. Známé
jsou autorčiny povídky: Pohorská vesnice, V
zámku a podzámčí, Divá Bára, Karla, Dobrý
člověk, Chyže pod horami, Pan učitel atd. Roku
1855 vyšel klenot české literatury – Babička, v
němž Němcová čerpala náměty ze svého dětství.
Ukazuje zde čistý život dobrého člověka; dílo je
však částečně zidealizované. Autorka jej psala v
nejtragičtější době svého života, po smrti syna.
Babička byla přeložena do mnoha světových jazyků a dočkala se i řady výtvarných, filmových a
divadelních zpracování.
23. ledna 1999
– zemřel v Praze
po dlouhé nemoci
Jaroslav
Foglar,
český spisovatel literatury pro mládež,
významná osobnost
českého skautského hnutí, zážitkový
pedagog. Narodil se
6. července 1907 v
pražských Nuslích.
Když mu byly čtyři
roky, zemřel mu otec a Foglar zůstal sám s matkou a starším bratrem. Ten ho také přivedl ke
skautingu. Foglar studoval Veřejnou obchodní
školu. Zaměstnán byl jako úředník, pedagogický
pracovník, odpovědný redaktor časopisů Mladý
hlasatel, Junák a Vpřed. Pod svou skautskou přezdívkou „Jestřáb“ vedl po značnou část svého života chlapecký (zpočátku klasický skautský) oddíl, Pražskou Dvojku. Jako autor je nejvíce znám
příběhy chlapeckého klubu Rychlé šípy, knihami
Hoši od Bobří řeky, Přístav volá, Chata v Jezerní
kotlině, Záhada hlavolamu.

František Janeček
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PAMÁTNÁ MÍSTA A UDÁLOSTI NA POLICKU

Bájný hrad Vlčinec

V nepřehledné krajině mezi Maršovem,
Velkými Petrovicemi a Žďárem nad Metují se
nad údolím řeky Metuje vypíná vrch Vlčinec.
Na jeho skalnatém vrcholu jsou dodnes zřetelné nepatrné zbytky zaniklého středověkého
hradu. Za normálních okolností by je znalo
pouze několik historiků a archeologů. Přesto
se hrad Vlčinec natrvalo usadil v historickém
povědomí široké české veřejnosti. Poněkud
mysteriózní příběh o jeho zániku se totiž
stal součástí Starých pověstí Českých. Alois
Jirásek ho zařadil do pověsti o Janu Žižkovi.
Nechává v ní hrad zbořit samotného Žižku,
jehož vojsku se to ale podaří až po té, co je
zastřelen kouzelný houslista, který hrou na
housle magicky chránil hrad před husitskými
střelami. Pověst je však evidentně umělá a velmi pozdní. Je pravděpodobné, že si ji vymyslel sám Jirásek pod vlivem četby prací V. V.
Tomka. Na Policku pak Jiráskovu pověst zpopularizoval také polický knihkupec Antonín
Krtička-Polický, který ji doplnil i o domnělé
dějiny hradu.
Co však víme o hradu Vlčinci ve skutečnosti? Fakticky téměř nic - historické prameny totiž o hradu zcela mlčí. S jistotou dokonce
neznáme ani jeho jméno. Celý ostrožný klín,
na kterém stojí, se od „nepaměti“ nazývá
Vlčincem, snad podle vlků, jimž okolní divoká údolí mohla kdysi poskytovat útočiště.
Možná se tak mohl jmenovat i zaniklý středověký hrádek, ale s jistotou to tvrdit nemůžeme.
První a vlastně také jedinou středověkou
písemnou zmínku o Vlčinci najdeme v urbáři
břevnovského kláštera z roku 1406. Záznam
v urbáři se však netýká hradu, ale pouze hory
(monte Wlczinecz), která je zde uvedena při
popisu vsí Žďár a Bavorov. Tehdy za její pronájem platil jakýsi Strádal dvakrát do roka

Pokus o rekonstrukci podoby benediktinského pohraničního hrádku na hoře Vlčinec (Jan Tůma 2009)

po jednom groši. Byla to stejná suma, jakou
platil ve Žďáře jiný člověk jménem Kněz za
pronájem louky. Hora Vlčinec nemohla tedy
přinášet větší užitek než pouhá louka, rozhodně zde nebyly nějaké použitelné stavby, natož
pak hrad. Hrad tedy musel zaniknout již před
rokem 1406, nebo byl naopak založen až po
tomto roce.
Historik Václav Vladivoj Tomek, jenž
Vlčinec poprvé uvedl do literatury, předpokládal, že hrad by založen po roce 1406. Jeho zrod
pak kladl do neklidných dob husitských válek,
kdy měl také zaniknout, aniž by po něm zůstala nějaká historická zpráva, nejpozději však
v roce 1447, kdy byly okolní hrady odprodány Slezanům a zbořeny. Znalec hradů August
Sedláček naopak předpokládal, že hrad mohl být založen
již za opata Bavora na přelomu 13. a 14. století, popřípadě po roce 1341, přičemž
v roce 1406 byl již evidentně opuštěný. Uvažoval také
o tom, že na Vlčinci mohl
sídlit Jan Kdulinec se svou
manželkou Bonuší, kterým
opat Oldřich někdy v letech
1366 - 1378 pronajal vsi
Petrovice, Petrovičky, Dřevíč
a část Maršova. Ty pak drželi
minimálně do roku 1390, kdy
polický probošt Petr a jeho
bratr Kuneš z Pravětic obdrželi od opata právo vykoupit
tyto vesnice a užívat je až do
své smrti. O Vlčinci se v souvislosti s pronájmy ale nikde
nemluví. Sedláčka tak zřejmě
inspirovala pouze vzájemná
blízkost hradu a Petrovic.
Bohumil Palma, autor
rozsáhlého článku o hradě
Plánek hradu Vlčinec podle A. Sedláčka
Vlčinci z let 1932-1933, se
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pokusil obě protichůdné teorie propojit, ale
nakonec se spíše přiklonil k Tomkově názoru, který ještě více rozvedl. Uvažoval mimo
jiné o tom, že hrádek mohl být postaven až po
masakru na Ostaši a bitvě u Petrovic v roce
1421 (chybně uvádí 1420) a zbořen roku
1447. Palmovy názory pak i s faktografickými
chybami převzal také autor dějin Police nad
Metují Stanislav Brandejs. Se svou teorií přispěl k dějinám hradu Vlčinec rovněž Antonín
Krtička-Polický, který stejně jako Palma sloučil oba názorové proudy a na víc přivedl na
scénu Jana Žižku, kterého nechal hrad zbořit
již v roce 1421.
Kolem Vlčince se tak postupně ustálil celý
komplex domněnek, spekulací a omylů, které opakováním nabývaly zdání historických
faktů. Tak se také stalo, že v encyklopedii
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku z roku 1989 autor hesla o Vlčinci
představil obsáhlé, ale vlastně zcela smyšlené dějiny hradu. Za první písemnou zmínku
o hradu Vlčinci vydává rok 1366, přičemž
naposledy se hrad Vlčinec údajně připomíná
v roce 1406, kdy jej držel Stradal ze Žďáru a
z Vysoké Srbské. Hrad pak měli zbořit Husité
v roce 1422, tak jak to pojednal A. Jirásek ve
svých pověstech!
Z uvedeného přehledu je jasné, že na základě studia historických pramenů nelze počátky ani konec hradu spolehlivě určit. Mnohé
o hradu však vypovídají archeologické nálezy.
Hlavní fortifikační prvky hradu představovaly dva příkopy přetínající severně od
akropole dlouhou a úzkou přístupovou šíji. Na
extrémně úzkém předhradí, které mezi nimi
vzniklo, dnes nejsou patrny žádné pozůstatky zástavby, a je pravděpodobné, že zde také
žádné stavby nikdy nestály. Jižní část akropole pak chránily dva srdčité příkopy a valy.
O charakteru nadzemního opevnění nemáme
žádné informace, neboť regulérní archeologický výzkum nebyl na této lokalitě dosud
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proveden. Lze však předpokládat, že opevnění
hrádku bylo spíše jednoduché, patrně dřevěné.
Jedinou větší stavbou hradu byla zřejmě pouze kamenná čtvercová věž. Její vnější rozměry
nelze dnes jednoznačně zjistit. Poměrně dobře
zachovaný líc vnitřní stěny však ukazuje, že
interiér věže měl půdorys přibližně 2 x 2 m.
Nejednalo se tedy o žádnou honosnou stavbu.
Hrádek, který neměl žádné hospodářské zázemí a patrně ani studnu, tak budí spíše dojem
účelového vojenského zařízení, než feudálního sídla.
Trvání hradu na Vlčinci nebylo dlouhé.
Nedolámané stupně ve druhém příkopu dokonce naznačují, že možná nebyl z nějaké
příčiny ani stavebně dokončen. Podle zatím
posledního rozboru dostupných archeologických nálezů, který provedl Miroslav Novák,
mohl být hrad založen někdy na samém konci
13. století a zřejmě se nedožil do poloviny 14.
století.
Počátky hradu by tak skutečně mohly
spadat do doby působení opata Bavora (12901332), jak se domníval již August Sedláček.

Vzhledem k tomu, že byl postaven na samé
hranici tehdejšího polického panství, jednalo
se zřejmě o pohraniční hrádek sloužící jako
strážný bod k ochraně hranice klášterních
majetků. Hrádek očividně nepřežil o mnoho let ztrátu svého významu poté, co se roku
1341 polické panství po přikoupení Petrovic,
Petroviček a Dřevíče rozšířilo za hranici, kterou měl původně střežit. Jeho funkci pak patrně převzala nová kruhová tvrz na Homoli u
Dřevíče, situovaná do nejjižnějšího výběžku
nově rozšířeného panství.
Co ale bylo příčinou zániku hradu? Nálezy
militárií a přepálená mazanice naznačují, že
hrad zřejmě zanikl násilně, snad v důsledku
nějaké vojenské akce. O žádném vojenském
konfliktu na Policku v první třetině 14. století ale historické prameny nemluví. V úvahu
by mohla snad přicházet jedna událost. Roku
1300 broumovští dědiční fojtové, bratři Lev
(Leo) a Tyčka (Ticzko) spolu s dalšími kumpány přepadli a vyloupili kostel v Polici. Později
byli usvědčeni a uvězněni, ale z vězení se
jim podařilo prchnout. Na Broumovsku pak

sestavili více než stočlennou loupežnickou
družinu, jejímiž členy byli i drobní šlechtici, a začali se mstít na opatových majetcích.
Loupežnická vzpoura se tak proměnila v malou válku, během níž byla vypálena broumovská tvrz a ves Šonov.
Do stejné doby lze zařadit i stopy osídlení na hoře Ostaš. V jednom z výklenků ve
skalním bludišti nalezl geolog Václav Cílek
při sondáži stopy uhlíků a dva zlomky keramických nádob, které jsou téměř identické
s nálezy z Vlčince. Je tedy pravděpodobné, že
pocházejí ze stejného období. Co přivedlo lidi
do těchto míst, nevíme. Nelze ale vyloučit, že
zde v neklidné době hledali útočiště obyvatelé z n daleké Police. Archeologické výzkumy
v Pellyho domech a na polickém náměstí totiž
ukázaly, že i Police byla někdy v tomto období postižena mohutným požárem. Je tedy
možné, že zánikový horizont Vlčince, nálezy
na Ostali, i požár Police mohou také souviset
s touto vzpourou. Je to sice pouze nepodložená domněnka, ale zní velmi lákavě.
Jan Tůma

Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE
Italský skříňový betlém z Police nad Metují

Jedním z exponátů, který mohli vidět
návštěvníci výstavy betlémů ve staré škole
Dřevěnce na přelomu prosince a ledna, byl
i unikátní skříňkový barokní betlém ze sbírek Muzea města Police nad Metují. Betlém
upoutává pozornost především impozantními
rozměry – jeho prosklená skříň je široká 118
cm, hluboká 88 cm a v nejvyšším bodě vysoká 111 cm. Ještě pozoruhodnější je však jeho
výtvarné zpracování a použitý materiál. Pestře
polychromované figurky jsou totiž vyrobeny
z terakoty. Tři Králové vedou mohutný průvod jezdců s koňmi i velbloudy, v němž vedle
postav v typické italské renesanční zbroji budí
pozornost především Turci v turbanech, jakož
i různí orientálci a mouřeníni. Kompozice je
doplněna množstvím mořských mušlí a lastur.
Betlém je s největší pravděpodobností
italskou prací ze 2. poloviny či konce 18. století. Ve východních Čechách má velmi blízkou
analogii ve Vrchlabí. Zdejší italský betlém
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říšských hrabat Morzinů,
vlastníků vrchlabského panství, je datován do stejné
doby.
O tom, jak a kdy se polický exemplář dostal do
severovýchodních Čech, nemáme bohužel žádné zprávy.
Jeho prvním známým majitelem byl polický zvěrolékař
MVDr. Expedit Nyklíček
(*1822 v Červeném Kostelci
+ 22. 4. 1902 v Polici nad
Metují). Tento syn kováře z
„panské kovárny“ při vojenské službě vystudoval a stal
se vojenským zvěrolékařem
– „kuršmídem“. Po vypršení služebních let se vrátil do
Police. Byl nejen přítelem V.
V. Tomka, ale i významným
hasičským činovníkem, po mnohá léta členem
obecního zastupitelstva a rovněž ředitelem
Občanské záložny v Polici.
Po jeho smrti byl betlém pozůstalými darován do chudobince v budově tzv. obecního
špitálu (čp. 109) na Komenském náměstí, naproti budově školy (dnes ZUŠ). Tato stavba
postavená již roku 1718 opatem Otomarem
byla v té době obývána vysloužilými dělnicemi benediktinského velkostatku. Z chudobince jej posléze získal Jan Pejskar. Tím ho také
fakticky zachránil, neboť chudobinec 16. července 1945 vyhořel. Jako dar z pozůstalosti
Jana Pejskara se pak betlém dostal do sbírek
polického muzea, kde je dosud vystaven.
Skříňkové betlémy tvoří specifickou součást betlemářské tradice. Svou podstatou nesplňují jednu ze základních vlastností betlémů
– neumožňují průběžné zásahy do rozestavění
figurek a tedy ani onu každý rok se opakující hru s příběhem narození Páně. Kořeny

skříňkových betlémů lze hledat u ceroplastik,
jež se od počátku 18. století šířily z klášterů.
Tematika těchto voskových plastik byla různá,
od relikviářů s podobou světce až po samostatná Jezulátka. Pro svoji zranitelnost musely být chráněny pevným průhledným obalem
– nejčastěji prosklenou skříňkou. Scénické
kompozice s betlémskou tematikou se mezi
ceroplastikami objevují ve 2. polovině 18.
století. Ve stejné době nacházíme v rozměrných skříňkách již také betlémské kompozice i z jiných materiálů. Příkladem mohou být
terakotové skříňkové betlémy italského původu, jako je betlém rodiny Morzinů, či právě
polický betlém.

Největší oblibě se skříňkové betlémy těšily v údobí mezi empírem a biedermeierem.
Vyskytují se na celém našem území, a to i
v oblastech, kde stavění betlémů nenabylo
všeobecného rozšíření. Zprávy o nich máme
z Krušnohoří, Liberecka, z pohraničí mezi
Trutnovem a Broumovem. Jedním z velkých
center, kde se vyráběly ve velkém, byly vedle
Králík a Mladkova i Rokytnice v Orlických
horách a Rychnov nad Kněžnou. V našem regionu byly skříňkové betlémy rozšířeny zvláště v prostředí německého Broumovska.
Jan Tůma
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Š KO L S T V Í

Základní umělecká škola informuje…
A abyste i vy našli nějaký svůj kouzelný
nástroj (a nemusí to být zrovna saxofon  ),
kterým budete rozdávat své vlastní dárky svému okolí. A když mezi těmi dárky bude převažovat upřímná radost, naděje a láska, tak by
ten příští rok nakonec nemusel být tak špatný,
že? 

Pozvánka na mimořádné představení

Muzikál SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

V neděli 8. ledna 2017 od 18:00 vás zveme do Kolárova divadla v Polici nad Metují
na derniéru autorského muzikálu na motivy pohádky H. CH. Andersena SNĚHOVÁ
KRÁLOVNA, v provedení pěveckého a tanečního oddělení školy a sólistů.
Premiéru tohoto muzikálu včetně několika
úspěšných repríz jsme uvedli v únoru a březnu
loňského roku a nyní jsme se rozhodli uvést
toto dílo ještě jednou, naposledy, jako tzv.
derniéru.
Chceme tak vyjít vstříc všem, kteří o toto
představení projevili ještě zájem a neměli
možnost ho shlédnout v loňském roce, či si
chtějí znovu připomenout pohádkový příběh,
který je hudebně i kompozičně kvalitně zpracován, plný krásných melodií a písní v provedení jak sólistů (hlavních postav Gerdy, Káje
a Sněhové královny), tak pěveckých sborů
Studánečka a Studánka.
Předprodej
vstupenek
probíhá
v
Informačním centru.
Vstupné: 80, 70, 60 Kč
Srdečně zveme!

PF 2017
Vážení a milí,
představujeme vám PF naší ZUŠ (jehož
autorem je opět Jaroslav Soumar) - s přáním:

Abychom měli i v příštím roce dostatek šikovných žáků, kteří dokáží svým uměním vykouzlit množství uměleckých dárků a mohou
tak obdarovávat své okolí podobně, jako náš
saxofonista na obrázku...
Aby vás v příštím roce bylo co nejvíce
těch, které naši žáci svým uměním potěší a
obdarují

Čtvrté třídy v ZOO

Projektový den v 5. A

Žáci 5. A se inspirovali projektem Edison a rozhodli
se vypracovat práce na téma Moje město, moje škola.
Nejprve navštívili Muzeum papírových modelů
v Polici nad Metují a začali vyrábět model Police. To vše
za dohledu, pomoci a rady paní Martiny Váňové. V práci
pokračovali v hodinách estetiky. Hledali a získávali další informace, poznávali památky, seznámili se s historií i
současností města a školy. V hodinách estetiky, českého
jazyka, anglického jazyka, vlastivědy a informatiky své
poznatky zpracovávali. Jejich práce vyvrcholila 16. 12.,
kdy předvedli své projekty. Pozvali paní starostku Idu
Jenkovou, vedení základní školy Mgr. Karla Nývlta a
Mgr. Janu Šulcovou, ředitelku MPM, své rodiče a prarodiče a vyučující, kteří jim s prací pomáhali.

V adventním čase navštívili
čtvrťáci a druháci ZOO ve Dvoře
Králové nad Labem. Děti si s sebou
vezly ve škole vyrobené ozdoby,
aby mohly v ZOO ozdobit stromečky. To se jim vydařilo a už se hrnuly
za zvířaty do pavilónů a k výběhům.
Velkým zážitkem pro všechny byly
prolézačky a africká vesnička. Snad
nikomu se nechtělo domů.
Učitelky 1.stupně
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Ať se nám to daří!
Srdečně Lubor Bořek s kolektivem pracovníků ZUŠ Police nad Metují
(ZUŠ)

Prezentace se povedly, odměnou bylo ohodnocení
jejich práce potleskem přítomných hostů.
Učitelky 1.stupně
Polický měsíčník - leden 2017

Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater

Uplynul týden od poslední přednášky, je
středa 23.11. a posluchači opět zasedli do školních lavic. A opět je naším hostem a lektorem
pan Ing. Snětivý. Tentokrát nám však přišel
povyprávět o velké osobnosti českých dějin,
Karlu IV., osobnosti, která se stala námětem

Dny otevřených dveří

mnoha článků a mnoha akcí v roce 2016, v
roce, kdy uplynulo 7oo let od jeho narození.
A vzal to hodně ze široka. Probral nejen život
Karla IV., ale ve stručnosti události tehdejší
doby v Evropě a významné osobnosti, které se
na politickém dění Evropy podílely. Velmi zajímavá přednáška, která
vyžadovala od posluchačů plné soustředění, protože byla přímo
nabitá fakty. Hovořil
poměrně podrobně o
tehdejší metodě rozšiřování
územních
majetků mezi šlechtickými i panovnickými
rody uzavíráním sňatků, přičemž snoubenci byli často ještě v
dětském věku. Zmínil
se rovněž o poměrně
značném množství tzv.

Tradiční Dny otevřených dveří proběhly ve Střední škole propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí ve dnech 25. a 26. listopadu.
Zájemce o studium a jejich rodiče letos přivítali žáci a pracovníci ve
škole zkrášlené zvenku i ve vnitřních prostorech. V posledních letech
bylo do modernizace školy a jejího okolí investováno více než 10 milionů korun. Celý areál školy s vlastním domovem mládeže, jídelnou,
výstavním sálem, mnoha ateliéry, pracovišti a dílnami poskytuje optimální podmínky pro studium žáků.

levobočků v těchto kruzích. (Jen tak na okraj.
Kdyby bylo možné uskutečnit testy DNA pro
všechny Evropany, asi by byl mnohý překvapen, jak vzácná šlechtická krev koluje v
jeho žilách?!). Ale zpět k realitě. Toto byla
poslední přednáška podzimního semestru již
16. ročníku Polické univerzity volného času,
kterou posluchači tentokrát absolvovali značně zkráceným způsobem – ve dnech 12. října
až 23. listopadu, tedy během pouhých šesti
týdnů zvládli celkem 6 přednášek a jeden
výlet. Slušný výkon pro naše seniorské studenty. A tak se můžeme v klidu připravit na
další semestr, jarní semestr 17. ročníku, který
má ohlášen start na 1. února 2017. Nezbývá
než poděkovat „rektoru“ naší univerzity, paní
Idě Jenkové za obětavou práci, kterou pro tento institut vykonává a popřát jí i všem spolužákům roce 2017 vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví, úspěchů v práci a klid a pohodu v soukromém životě. Na shledanou.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

zařízením v širokém regionu Královéhradeckého, Libereckého a
Pardubického kraje. Ze strany zaměstnavatelů nejen v polygrafii se projevuje neustálý zájem o kvalitní absolventy školy, kteří se o uplatnění
a pracovní příležitosti opravdu bát nemusejí. Pro zájemce o studium
pořádá škola další Dny otevřených dveří, které proběhnou ve středu
18. ledna od 14 do 17 hodin a také ve středu 8. února rovněž od 14
do 17 hodin. Srdečně zveme na prohlídku areálu školy žáky posledních
ročníků základních škol i jejich rodiče!
Mgr. Renata Lelková - Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz

Všechny studijní a učební obory se představily na jednotlivých
pracovištích přímo v akci. Aranžéři a aranžérky vyráběli vánoční dekorace, kadeřnice česaly originální a vtipné účesy, tiskárny i výtvarné
GRAFICKÝ DESIGN
— MATURITNÍ OBORY
a grafické ateliéry ukázaly své možnosti využití při studiu. Třetina záREPRODUKČNÍ GRAFIK pro média
jemců o studium si vyzkoušela i přijímací zkoušky z českého jazyka či
TISKAŘ na polygrafických strojích
matematiky nanečisto. Návštěvníci po prohlídce školy vysoce oceňovali odborné vybavení školy a prostředí výuky.
TISKAŘ na polygrafických strojích
Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí vzdělává — UČEBNÍ OBORY
ARANŽÉR
žáky v oblasti polygrafie, propagace a služeb. Polygrafické obory pro
KADEŘNÍK
absolventy základních škol představují maturitní obory Reprodukční
grafik pro média a Tiskař na polygrafických strojích spolu s oboTISKAŘ
rem s výučním listem Tiskař na polygrafických strojích. Výtvarné — JEDNOLETÉ ZKRÁCENÉ OBORY
na polygrafických strojích
obory zastupuje maturitní obor Grafický design (u tohoto oboru proREPRODUKČNÍ GRAFIK
běhly talentové a přijímací zkoušky začátkem ledna) a obor s výučním
listem Aranžér, služby reprezentuje učební obor Kadeřník. Již několik let škola nabízí také dva obory zkráceného studia pro absolventy
jakýchkoli učebních a maturitních oborů. Jedná se o jednoleté studium
dny otevřených dveří:
v oblasti komerční grafiky a fotografie Reprodukční grafik a studium
moderní tiskové technologie Tiskař na polygrafických strojích.
Svým zaměřením na polygrafii je škola ojedinělým vzdělávacím

OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

18. 1. a 8. 2. 14–17 hodin
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PROFI GO 2017 - soutěž talentů pro cestovní ruch

Dne 21. listopadu 2016 se uskutečnil
23. ročník soutěže talentů pro cestovní ruch
PROFI GO 2017, brněnské výstaviště, pavilon
A3 – sál Morava. Prezence účastníků proběhla
mezi 9 – 10 hodinou a oficiální zahájení soutěže bylo v 10 hodin. Celá soutěž končila kolem
16 hodiny.
Tuto soutěž organizuje společnost
EfektMediA ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno. Soutěž PROFI GO je
určena studentům středních a vyšších odborných škol a jejím cílem je podpora k uplatnění
v oblasti cestovního ruchu. Podmínkou účasti

je znalost alespoň jednoho světového jazyka.
Soutěže PROFI GO je možné zúčastnit se
pouze jedenkrát.
Průběh soutěže:
1. písemný test všeobecných znalostí z oblasti zeměpisu, historie, kultury, literatury
apod.
2. „videotest“ s českými a světovými pamětihodnostmi
3. praktická ústní prezentace jazykových
schopností v předem zvoleném světovém
jazyce na téma: Evropská metropole Londýn, Paříž nebo Vídeň (soutěžící si vybere

jedno město; časový limit max. 2 minuty
souvislého projevu a následně otázky poroty).
Naši školu Academia Mercurii, s.r.o. reprezentovali studenti ze 4. ročníku: Anna
Borsová, Leona Francová, Hana Rysová a Petr
Máčka. K ústní prezentaci postoupili všichni
naši studenti a Anna Borsová vybojovala krásné 2. místo v kategorii středních škol.
Tímto chceme poděkovat našim studentům za úspěšné reprezentování naší školy a
přejeme další studentské úspěchy.
Igor Chmelař

Studenti Gymnázia v Broumově úspěšní
v testování Českou školní inspekcí

V listopadu 2016 proběhlo na mnoha školách v České republice testování žáků třetích ročníků středních škol z informační gramotnosti. Toto testování bylo realizováno jako inspekční šetření České školní inspekce. Na
Gymnáziu Broumov se testování zúčastnili žáci 3.A a septimy. Základní
výslednou hodnotou byla průměrná úspěšnost - podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v celém testu. Testování se v republice
zúčastnilo 12 808 žáků. Výsledky jsou pro školu potěšující:
Průměrná úspěšnost žáků v republice byla 66%.
Průměrná úspěšnost žáků 3.A byla 68%.
Průměrná úspěšnost žáků 7.V byla 73%.
Průměrná úspěšnost žáků naší školy byla 70,5%.
Rozdělení výsledků žáků v republice:
rozmezí úspěšnost počet žáků v dané skupině
0 – 20 % ................................ 0 % (14)
20–41 % ................................ 3 % (407)
41–60 % ................................ 32 % (4 066)
61–80 % ................................ 46 % (5 889) V této skupině je naše škola.
81–100 % .............................. 19 % (2 435)
Výsledky testování jsou z pohledu školy velmi dobré, odpovídají možnostem a dlouhodobým výsledkům našich žáků a svědčí o kvalitě výuky
ICT na škole i o jejím dobrém materiálním zázemí. Škola se umístila v
nejpočetnější skupině škol. Škol s ještě lepším výsledkem bylo výrazně
méně, kdežto škol s horším výsledkem bylo výrazně více. Za pozitivní lze
považovat, že i když žáci víceletého studia dosahují v jiných testováních
lepších výsledků než žáci studia čtyřletého, v testování informační gramotnosti velký rozdíl nebyl, z čehož lze vyvodit, že žáci školy bez rozdílu
oboru studia mají dostatečně rozvinuté kompetence v oblasti informační
gramotnosti. Obdobně nebyly výrazné rozdíly ve výsledcích jednotlivých
žáků. Z celkového počtu 47 zúčastněných žáků pouze deset žáků mělo
úspěšnost horší než 61%, a dostali by se tak mezi žáky škol slabší skupiny.
Naopak 14 žáků by se dostalo do elitní skupiny škol, neboť měli úspěšnost
vyšší než 81%. Dva žáci měli úspěšnost přes 90%.
Děkuji žákům školy za odpovědný přístup k testování a učitelům ICT
za kvalitní výuku.
Karel Výravský
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Představení ÚdiF

Žáci třídy 5.A polické základní školy navštívili v pátek
25.11.2016 vystoupení skupiny ÚdiF, což znamená Úžasné divadlo fyziky. V podání dvou mladých fyziků viděli vystoupení plné
zajímavých fyzikálních pokusů. Zde jsou jejich reakce:
Když jsme přijeli do Čapkova sálu, ukázali nám výrobu mlhy,
sloní pastu, která vypadala jako
sopka. Viděli jsme, jak zbarvují oheň do různých barev.
Přesvědčili nás o tom, že hoří
kovy. Potom do tekutého dusíku, který měl teplotu – 196
stupňů celsia ponořili petrželku a po dotknutí se rozpadla.
Vyrobili dělo a my si museli zacpat uši, protože bychom mohli
ohluchnout. Nakonec dali do
barelu naplněnou petláhev dusíkem a zasypali ji barevnými
balónky. Následoval výbuch,
balónky nás zasypaly.
Moc se nám tam líbilo.
Za třídu 5.A Sandra, Klára,
Matěj, Šimon, Matyáš
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Ocenění nejlepších studentů Gymnázia Broumov

Dne 24. listopadu se sešli Správní rada
Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další
přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění
NF GB nejlepším studentům za školní rok
2015/2016
Již podvanácté ocenil Nadační fond
Gymnázia Broumov nejlepší studenty nejen
za výborný prospěch, ale také za vynikající výsledky v různých soutěžích pořádaných
MŠMT nebo i v různých sportovních či kulturních kláních.
Setkání zahájila školní kapela Wajnot?,
později se pochlubila
novou skladbou
z vlastní tvorby. O významu broumovského
gymnázia a tradici oceňování nejlepších studentů hovořil ředitel školy Karel Výravský
a starosta města Broumova Jaroslav Bitnar.
Předsedkyně správní rady NF GB Zdena
Cikrytová kromě tradice oceňování nejlepších
studentů vyzdvihla i význam působení celého
NF GB pro studenty, pedagogy, rodiče i školu.
Mezi nominovanými studenty byly tři
kolektivy: kolektiv 5 dívek, které ve svém
volném čase zajišťují bezchybný chod školní
knihovny, dále školní kapela Wajnot?, která
během roku absolvovala více než 20 vystoupení. A také kolektiv hudebníků (Wajnot?) a
divadelníků za představení Déjà vu, pod vedením Evy Kroupové a Dagmar Židové.
Ocenění získal kolektiv Déjà vu, odměnu
– poukázku na 5000,- Kč na nákup zpěvového
aparátu od firmy Z-TRADE Broumov předala
Lenka Zálišová, dárky a.s. VEBA Broumov
všem členům souboru předal Karel Pelán.
Za uplynulý školní rok 2015/2016 bylo
nominováno ve 4 kategoriích celkem 21 studentů. Vítězové získali od Nadačního fondu
GB peněžitou odměnu a grafický list (autora P.
Staňka), a také sponzorský dar od „osobního
sponzora“. Drobné dárky všem nominovaným
věnovala VEBA Broumov a firma Z-TRADE.
V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala
kvintánka Karolína Soukupová, sponzorský
dar věnovala firma HS Flamingo . Karolína je
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výbornou studentkou a je velice úspěšná ve
hře na violoncello. V roce 2015/2016 získala
v komorní hře se smyčcovým kvintetem
1.
místo v ústředním kole soutěže žáků ZUŠ
ČR a stala se i absolutním vítězem ústředního
kola; již 2x hrála s Českou filharmonií, je členkou Police symfony
orchestra, kde kromě
hry na violoncello
také zpívá.
Jitka Smolíková
z oktávy obdržela
ocenění NF GB v kategorii Propagace
školy, města a regionu, sponzorský dar
věnovali
manželé
Kašparovští.
Jitka
se věnuje fotografování, získala hlavní
cenu
FACE2ART
(soutěž
každoročně pořádá Hudební
mládež
ČR).
Vystavovala v rámci
Mladé Smetanovy
Litomyšle, fotila na
Zimní filmové škole
a Letním ateliéru, na
festivalu Jeden svět. Fotí školní akce – maturity, Vánoční koncert, Gymplfest, představení
Déjà vu, …
Přírodní vědy ovládl v minulém školním
roce letošní septimán Petr Bigas. V krajském
kole Biologické olympiády se umístil na
skvělém 6. místě (úspěšný řešitel) a v krajském kole Astronomické olympiády stál na
pomyslné bedně, obsadil vynikající 2. místo.
Sponzorský dar za firmu GASTROPAL předal
Luboš Hovorka.
Nejtěžší výběr čekal správní radu NF GB
v kategorii Sport. 9 nominovaných, jeden lepší
výsledek než druhý! Vítězem kategorie Sport
se stal kvintán Ondřej Volák. Jeho největším
úspěchem byla účast na Mistrovství Evropy
juniorů v orientačním běhu v Polsku. Ondra

obsadil v jednotlivcích nádherné 8. místo, ve
štafetách skončil na 9. místě. K tomu může
přidat výborná umístění na domácích MČR i
Středoevropském poháru dorostu. Sponzorský
dar věnovala firma HOBRA- ŠKOLNÍK, cenu
předal Jan Školník.

Během slavnostního setkání ředitel školy
Karel Výravský a v závěru oficiálního programu také člen SR NF GB Jiří Ringel poděkovali za mnoholetou práci pro nadační fond
předsedkyni NF GB Zdeně Cikrytové, která
se rozhodla ukončit činnost v NF GB vzhledem k odchodu do důchodu a vzhledem k plánovanému ukončení pedagogické aktivity.
Zdena Cikrytová nakonec poděkovala všem
přítomným, především svým kolegům, sponzorům, rodičům i studentům, popřála všem
hodně zdaru v další práci i v osobním životě.
Pomyslným pozvednutím číše popřála všem
hodně zdraví a pozvala přítomné ke společnému neformálnímu zakončení krásného slavnostního večera.
Za SR NF GB Z. Cikrytová
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality...
Když v čase vánočním
zem k nebi zvony zvednou,
já nevím proč a čím
přál bych si ještě jednou,
vrátit se do obrázku
Mikoláše Alše, nebo pana Lady
a nemusel bych hledat lásku
protože je s námi, tady
Všichni se těšíme na Vánoce, svátky radosti, lásky a lidské sounáležitosti. Náš Senior
klub Ostaš si tuto milou atmosféru vychutnal
v předstihu 13. 12. DEN ŠTĚDRÝ, se stromečkem a dárky. Zahájila naše pí předsedkyně Helena Pivoňková, pozdravila přítomné a
popřála hezké prožití dnešního setkání, uvedla
pí starostku MěÚ Idu Jenkovou, ta svůj vstup
pojala tak, jako vždy nesmírně lidsky, popřála hlavně zdraví, spokojenost a rok 2017 ať je
úspěšný, poklidný a přinese jen to dobré pro
všechny! Bylo to milé. Ale i organizační záležitosti je třeba uvést do pořádku, ať ten další
rok začíná s „čistým stolem“ pí J. Němečková
měla finance, Ivana Richterová pozvání i na
kulturu, která je, bohužel dávno rozprodána,
co se vstupenek týká. Snad jindy se na zájemce usměje trochu toho POKAKANÝHO
ŠTĚSTÍČKA…
Na nás v sále dýchlo kouzlo VÁNOC již
při vstupu. Stromeček, výborné MENÍČKO,opět grátis, PUNČ s příchutí a vůní hřebíčku, skořice, vanilky, ovoce a kdo měl chuť
a SLINU na ŠNAPS – vše dnes dovoleno!
Řízek s bramborovým salátem, cukrový jako
od maminky.
O naše blaho se vzorně postaral pan M.
Exner se svým týmem a patří jim náš obdiv
a poděkování. Začala ta pravá, nefalšovaná
ADVENTNÍ POHODA. Do tohoto poklidu veliká ŠARÁDA! Náš PRINCIPÁL p.
František Pivoňka po rozprodání LOSŮ, svým

nezaměnitelným hlasem profesionála vyvolával čísla „NA TAHU“ rozjel to na PLNÝ
PLYN i s trénovanými sprinterkami na kratší tratě, komíhaly mezi stoly a podarovávaly
KLIKAŘE! Někdo holt ostrouhal a bude mít
bezesnou noc. To byly kousky k pohledání,
unikáty, pozlacené lžičky, nádherná kabelka
z roku 1949, RETRO skvosty, EŇUNĚŇU, to
se musí vidět…
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Co se doma nepáčilo
do TOMBOLY se nosilo.
Žádná zloba, legrace
KVÍČEROVSKÁ KASACE
zavládla dnes NA PLACE!

Recept na zdraví, magické slovíčko, které
kolovalo od úst k ústům celým sálem…
Chrámový sbor pod šéfdirigentem panem
J. Kasalem se snad snesl z NEBE. Sál se rozzářil, zorničky se rozšířily při poslechu nestárnoucích melodií, koled, i trochu nostalgie

při slovním doprovodu paní Květy Vídeňové,
když se rozhovořila o bezbranných trpících
dětech, které sužuje válka. Važme si svobody,
je to dar!
Nám skončil rok 2016, každému něco dal,
něco vzal. Radosti – starosti. Ano i to nám
život nabízí. Není to vždy lehké, musíme se
smířit a jít s nadějí dál!
Blížil se čas loučení, stisky rukou, ale i
milé dárky, které nám předaly ženy z našeho „klubu“ pí Zdena Vídeňová a pí Tonička
Šumberová. Moc děkujeme oběma za jejich
pozornost a práci, kterou s nimi měly.
Za okny už cudně koketoval měsíc a
trochu se i mračil. My si nesly v srdcích
BETLÉMSKÉ SVĚTLO, krásný pohled na
strom na náměstí a KOMETU na RADNICI a

bylo nám všem moc hezky, přátelsky hezky…
A narodil se LEDEN 2017! Připomíná
nám knihu. Knihu novou, voňavou a očekávání. Obal krásný, obsah neznáme. Co bude na
poslední stránce? Radostný a šťastný konec,
nebo rozčarování? Bilancovat budeme až za necelých 365 dní. Já
měla štěstí na takovou voňavou
o ADVENTU si ji číst. Psáno od
srdce člověka nejpovolanějšího, kněze Zbigniewa Czendlika,
působí na farnosti v Lanškrouně
a je z Polska. Člověk moudrý,
upřímný a bezprostřední. Pro
ženy velice sympatický. Bohužel,
jsme už za ZENITEM, navíc ctí
CELIBÁT, můžeme se na něho
dívat, přát mu dobré zdraví, hodné
lidi kolem sebe, inspiraci. Kniha
se velice hezky čte, je to průřez
jeho dosavadním životem, úspěchy i nezdary o jeho působení i v Náchodě.
Tato vás určitě nezklame. Od první do poslední stránky je skvělá. A takový ať je ten rok
2017!!!
Je tomu více jak 65 let co naši třídu občas
suploval za nepřítomného pana učitele, zastu-

poval pan, tehdy řídící učitel – přezdívka od
PUBERŤÁKŮ = „MÁRINEK!“ Jeho nezapomenutelná hláška se při srazech ZŠ často připomíná a rádi na něho a ostatní vzpomínáme.
„Čeťte, chaso čeťte!!! Měl holt recht!
A já k tomu přidávám jednu osvědčenou
radu z vlastní zkušenosti.
Knížka nás nezklame, naopak obrní proti
nástrahám některých, rádoby, „hodných přátel!“ Tak zase v únoru, budou HROMNICE o
hodinu více světla a bude se psát rok 2017!!!
Mějte se moc hezky a ČEŤTE, ČEŤTE,
ČEŤTE!
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová
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Mikulášská zábava
fondu pro pozůstalé

Výbor fondu pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí
připravil pro své členy i nečleny již tradiční Mikulášskou zábavu, která se konala v sobotu 10. prosince 2016 odpoledne
v hostinci ve Žďáře n. Metují.
Této akce se zúčastnilo 50 členů fondu, 24 nečlenů a 31
hostů. Začátek byl v 15 hod. a na úvod promluvil pan předseda Karel Macoun. Přivítal všechny přítomné, poděkoval za
účast a zvlášť uvítal pana Františka Dostála ze Žďára, kterému bylo v červnu 91 let a také pana Karla Berku z České
Metuje, kterému bylo letos 90 let. Popřál jim hodně zdraví a
pohody do dalších let.
Program na uvedení slavnostní nálady nám zajistily děti
ze SOKOLA ve Žďáře n. M. pod vedením paní Černohorské.
Jedna skupina byly ty menší děti a pak ještě s gymnastikou
už skoro slečny. Dohromady jich bylo 24 a měly to moc pěkně secvičené podle hudby. Bylo to moc milé a vyskotačily se
dost a dost..
Sál v hostinci je po velké a úspěšné rekonstrukci a je to
tam moc pěkně udělané. Všem se nám to líbilo. Po programu dětí nastoupila hudba. Tuhle jsme ještě neměli. Říkají si
„OHRADA“ a jsou z Broumova. Hráli a zpívali moc pěkně.
Došlo i na tanec. Místa bylo dost a dost..

Asi v 18 hod. mezi nás přišel pan Mikuláš, čert a Andílek.
Je to už sehraná parta a tak se nám postarali o tombolu.
Tombola byla bohatá. V průměru vyšly dvě ceny na účastníka. Ale štěstí je vrtkavé. Na občerstvení jsme měli zákusky
a chlebíčky. A personál hospody se taky snažil, aby nám nic
nechybělo. Ať to byly večeře nebo pití. Vše bylo v pohodě.
Po Mikuláši a tombole se zábava rozproudila a asi v půl osmé
jsme celou akci ukončili a autobus nás v pořádku rozvezl
domů.

Je potřeba poděkovat celému kolektivu organizátorů za
dobře připravenou a zajištěnou akci, která se opět povedla. A
také pozvat členy i nečleny na další naši akci, která se bude
konat opět v sobotu dne 11. března 2017 na sále v hostinci
ve Žďáře nad Metují odpoledne. Program je předem zajištěn.
Za výbor fondu
jednatelka Marie Chaloupková
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Senior klubu Ostaš na muzikálu
ANGELIKA

Dne 27. 11. 2016 na
1. Adventní neděli jsme se zúčastnili se členy Senior klubu
Ostaš muzikálu ANGELIKA
od Michala Davida, kterou
uvádělo divadlo Broadway v
Praze.
Z Polického náměstí jsme
se v 7.30 hod. vypravili autobusem se sympatickým řidičem do Prahy.
Cesta ubíhala v dobré náladě, dámy si povídaly, kam se podívají ještě před začátkem představení, které začínalo v 15.00 hod., kde si dají něco dobrého k zakousnutí atd. S první adventní
nedělí jsou už tradičně zahájeny Pražské vánoční trhy a na ně jsme se všechny
těšily… omlouvám se pánům, ale jelikož nás DAM byla většina, tak vše píši v
ženském rodě.
A tak dokládám, že páni se určitě těšili s námi.
Paní Pivoňková, která organizovala celou výpravu (musím dodat, že skvěle) ještě s paní Tremčinskou a paní Němečkovou, nás po příjezdu do Prahy k
Masarykovu nádraží, odvedly až k divadlu Broadway. Měli jsme štěstí a několik měsíců předem jsme sehnali 45 vstupenek. V přeplněné Praze jsme nemohli chodit všichni společně a tak jsme se rozdělili na skupinky a šli jsme
se kochat vším, co pro naše oči bylo vytvořeno a my to mohli spatřit. Všichni
účastníci zájezdu i naše skupinka šesti dam směřovala k Prášné bráně a dále na
Staroměstské náměstí, kde jsme byly okouzleny vánočním stromkem a stánky
s bohatou nabídkou vánoční dekorace, perníčků, cukrovím a hlavně dobrým
jídlem a pitím. Co by to bylo, kdybychom si nedaly svařené vínečko u vánočního stromku na Staroměstském náměstí, že dámy.
Udělaly jsme pár snímků, pokochaly se vším, co prodávající nabízeli a pokračovali na Václavské náměstí, kde jsme si v jedné hospůdce daly výborný
oběd. Někteří navštívili Betlémskou kapli. Ve sklepení byla nádherná výstava
betlémů z celé České republiky. Prodávaly se tam také ručně dělané výrobky na
ozdobu vánočního stolu nebo stromku a tak jsme utráceli.
Když se nás šest vracelo zpátky k divadlu, tak jsme v jedné uličce uviděly
dva pány na podstavcích, v dobových oblecích dělali živé sochy, v další uličce
byl muž ve zvláštním kočárku a dělal miminko, byla s ním velká legrace.
Počasí nám celkem přálo, svítíčko nám zaslunilo… ještě jsme měly chvíli

čas, než začalo představení a tak jsme si daly v divadle Broadway kafíčko…
Když jsme konečně usedly do hlediště, byly jsme napjaté v očekávání…
začalo představení.
Muzikál byl úchvatný a strhující, výprava ohromující, herci a zpěváci předvedli profesionální výkony.
Angelika markýza andělů… Angelika a král… Angelika a sultán… to
vše v jednom provedení v nádherné choreografii se zpěvy a tanci… zážitek
nepopsatelný.
Ještě v autobuse jsme si povídaly o svých dojmech. Cesta domů uběhla
poklidně, sympatický řidič nás šťastně a spolehlivě dovezl domů. V Polici nad
Metují začal padat sníh.
Marta Hlavatá
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Před Vánoci byl program v centru
opravdu nabitý. Devatenáct dětí čekalo
na příchod Mikuláše, anděla a čerta. Za
básničku nebo přeskočení přes čertovu
metličku byly obdarovány malými balíčky s drobným mlsáním. S dětmi jsme
pekli cukroví, zdobili perníčky a vyrazili
nadělit pár dobrot zvířátkům. Měli jsme štěstí na čerstvě napadlou sněhovou nadílku, která podtrhovala vánoční atmosféru.
Na podzim loňského roku jsme se opět zúčastnili grantového programu MÁME RÁDI BROUMOVSKO, který vyhlásila organizace
Pro rozvoj Broumovska o.p.s. S projektem „Velikonoční tvoření - tradice v našem kraji“ jsme byli úspěšní a získané finanční prostředky
(10 000,-) budou použity na nákup materiálu spojeného s výrobou velikonočních dekorací. Výrobky zhotovené tradičními i novými technikami budou vystaveny na závěrečné Velikonoční výstavě v Pellyho
domech. Do projektu se zapojují místní i okolní školy a školky. Těšíme
se na spolupráci s nimi a doufáme, že se sejde opět mnoho krásných nápadů. Partnerem projektu je i město Police nad Metují – CKV Pellyho
domy. Vedoucí projektu je Andrea Plná.

Do programu Zvídálek je stále možné se v novém roce přihlásit.
Vítáme děti od 2,5 let.
Během ledna vyrazíme směr
Hradec Králové do zábavného centra Tongo. Sledujte naše stránky, FB
a nástěnku.

V novém roce opět fungují
všechny dopolední programy i
kroužky. Srdečně zveme maminky, ale také babičky nebo
tatínky, všechny, kteří se starají
o malé děti, přijďte se k nám
podívat.
V roce 2017 přejeme všem
hodně zdraví, štěstí a pohody!
Vaše

MC MaMiNa

Podporujeme technické
kroužky s dvěma sty dětmi

Na 200 dětí a studentů
v 17 zájmových kroužcích
podpořených v regionálním projektu „T Generace
– technici pro budoucnost“ získává praktické zkušenosti s technickými obory. Nejbližší kroužky jsou v Hronově a vedou je učitelé
ze zdejší Střední průmyslové školy.
V našem projektu jsme podpořili aktivní učitele základních a
středních škol od Broumova po Českou Skalici, kteří zřizují kroužky s technickým zaměřením. Po takových kroužcích je poptávka,
někde je na účast dokonce pořadník. Přiměřená odměna učitelům,
jejichž úsilí ve volném čase bylo mizivě nebo nebylo vůbec honorováno, přináší tedy výsledky.
Protože v našich silách není podpořit všechny učitele a všechny kroužky, budu rád, pokud projekt T Generace bude motivací nejen pro další firmy, ale i pro zřizovatele škol a nikoli jen na
Náchodsku. Poptávka po technicích stále výrazněji převyšuje nabídku a odborníci, kteří získali osobní vztah k technickým profesím již v dětství, bývají ti nejlepší. Jsem přesvědčený, že zvyšovat
šance na dobré uplatnění a vychovávat dobré a nejlepší odborníky je výsostným veřejným zájmem a lidé z realizačního týmu T
Generace jsou připraveni své zkušenosti sdělit všem, kdo by takový zájem chtěli pomoci naplnit.
Ing. Jan Tichý, generální ředitel Saar Gummi Czech
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Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Technik kvality
Vedoucí správy budov a energe�ky
Chemik
Operátor/ka gumárenské výroby

55 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po zapracování,
pracoviště Červený Kostelec. Operátor je pro třísměnný
provoz v Červeném Kostelci nebo Velkém Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
OBLOHA V LEDNU
První měsíc roku 2017 nám přinese blízké setkání tří
planet. 12. ledna ve 23 hodin dojde ke konjunkci Venuše s
Neptunem. Pro pozorovatele v naší zeměpisné poloze budou
v tu dobu planety pod obzorem. Proto musíme pozorovat již
brzy večer kolem 17. hodiny. Venuše bude zářit jako nejjasnější objekt nad jihozápadem. Nalevo od Venuše bude méně
nápadný načervenalý Mars. Půl stupně od Venuše najdeme
pomocí dalekohledu planetu Neptun.
Následující mapka ukazuje stejnou část oblohy jako v prosincovém PM. Změna je pouze v polohách planet Venuše
a Mars.

NOVINKY FILATELIE
Umělecká díla na známkách
Bedřich Stefan

(9. 12. 1896, Praha – 31. 3. 1982, Praha):

DÍVKA S ABSINTEM, 1924;
NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE

Námět známky: Námětem
známky je polychromovaná plastika z pálené hlíny „Dívka s absintem“. B. Stefan byl český sochař,
medailér a profesor Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze. V letech 1911–1914 učil v Praze štukatérem a navštěvoval večerní kurzy
kreslení na uměleckoprůmyslové
škole. Roku 1914 byl přijat ke studiu u prof. Josefa Drahoňovského a
Bohumila Kafky a po přerušení v
letech 1917–1919 (vojenská služba) požádal prof. Otakara Španiela,
aby mohl dokončit studia v jeho
ateliéru.
V letech 1919–1923 studoval sochařství na Akademii výtvarných umění u Jana Štursy a po absolvování studia se stal roku 1924 pomocníkem
Otto Gutfreunda. Obdržel roční stipendium francouzské vlády a v letech
1925–1926 navštěvoval v Paříži kurzy aktu v Grande Chaumiére a několik
měsíců pracoval jako kreslič v ateliéru Le Corbusiera. Do Paříže se vracel
během 30. let každoročně. Po návratu do Prahy získal některé významné
veřejné zakázky na reliéfní výzdobu budov (Právnická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze, 1928, Kostel sv. Václava ve Vršovicích,1930–1933).
Způsob tisku: ocelotisk z ploché desky kombinovaný barevným ofsetem. Je dobré si všimnout krásné rytiny Jaroslava Tvrdoně. Známka dobře
ukazuje, že myšlenka spojit ocelotisk z ploché desky s kvalitním ofsetem
byla šťastná.

Jaroslav Král
Rok 2017 bude chudý na „velké“ astronomické úkazy.
11. února nastane zcela nenápadné polostínové zatmění
Měsíce, které budeme moci pozorovat v celém průběhu.
7. srpna nastane částečné zatmění Měsíce, které u nás uvidíme až po východu Měsíce nad obzor.
21. srpna nastane úplné zatmění Slunce, které u nás nebude pozorovatelné. Museli bychom za ním vycestovat do USA.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 19. ledna ve 22 hodin 23 minut vstupuje
do znamení Vodnáře, v lednu se den prodlouží
o 1 hodinu a 6 minut, Země je Slunci nejblíže
4. ledna v 16 hodin (147,1 miliónů km),
MĚSÍC
5. ledna v první čtvrti, 12. v úplňku, 19.
v poslední čtvrti, 28. v novu,
MERKUR v první polovině ledna ráno nízko nad
jihovýchodním obzorem blízko Saturnu,
VENUŠE večer vysoko nad jihozápadním obzorem,
MARS
večer vysoko nad jihozápadním obzorem
v souhvězdí Vodnáře,
JUPITER ve druhé polovině noci v souhvězdí Panny,
SATURN ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí
Hadonoše,
URAN
v první polovině noci v souhvězdí Ryb,
NEPTUN večer nad jihozápadem v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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(5. 12. 1883, Malešov u Kutné Hory – 22. 3. 1942 Osvětim, Polsko):

DVĚ ŽENY, 1929;

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM
Námět známky: J. Král
patří k nejvýznamnějším
osobnostem naší výtvarné
kultury. V roce 1901 složil přijímací zkoušky na
Uměleckoprůmyslovou
školu v Praze. V říjnu 1904
byl přijat na Akademii výtvarných umění (speciální
škola Vojtěcha Hynaise
pro figurální malířství).
Absolvuje v roce 1908, žije
střídavě v Praze a v Písku,
kde si otec pronajal hospodářský dvůr. Po smrti otce (1916) se rodina stěhuje do Brna, do bytu v Lužické ulici. Král kreslí karikatury pro Lidové
noviny a Rovnost. Roku 1917 je jmenován pomocným učitelem kreslení
na českém státním gymnáziu v Brně, nějakou dobu maluje na zakázku
portréty, studiemi a náčrty se připravuje na pozdější malby (Lužánky,
Svolšina, Královo Pole).
Umělec po sobě zanechal osobité dílo malířské (více než 500 položek)
a bravurní kreslířskou tvorbu. Zdánlivě prostými formálními a tematickými prostředky dosáhl Král uměleckých kvalit, které ho řadí k legendám
brněnské a české výtvarné kultury první poloviny 20. století.
Způsob tisku: ocelotisk z ploché desky kombinovaný barevným
ofsetem
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
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Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod v roce 2016

Každoročně v prosinci
hodnotí svou celoroční činnost
Liga proti rakovině Náchod,
zapsaný spolek, občanské
sdružení onkologických pacientů a přátel, které již více než
20 let působí na poli protinádorové prevence. Prvořadým
cílem náchodské Ligy proti
rakovině je především soustavná preventivní činnost,
v níž se její členové zaměřují
zejména na mladou generaci – středoškolskou mládež.
Právě v období dospívání je
nejvhodnější doba pro vznik
správných postojů a návyků
k celoživotnímu dodržování
zdravého životního stylu. Ten
je základem prevence všech
závažných onemocnění, nejen
nádorových. V této oblasti
se náchodské sdružení může
pochlubit opravdu pozoruhodnými výsledky.
V roce 2016 její členové
proškolili při 23 přednáškách na 13 školách v našem regionu celkem 437 středoškoláků, což je o 70 více než v předcházejícím roce. Součástí přednášek byl vždy i
nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny
prsu na fantomových modelech, dvě krátká
DVD a anonymní dotazník v rámci projektu
Mamma Help. Další významnou složkou
činnosti náchodské Ligy jsou školami velmi žádané odborné přednášky MUDr.
Vladimíra Müllera, předsedy pobočky a
dlouholetého vedoucího lékaře oddělení
klinické onkologie náchodské nemocnice,
o vzniku a příčinách rakoviny pod názvem
Rakovina je choroba genů.

Členky LPR Náchod se rovněž samy
pravidelně vzdělávají v odborných seminářích a zúčastňují se konferencí Aliance žen
s rakovinou prsu. Letos se také zástupkyně
náchodské LPR dne 11. června zúčastnily
významné preventivní akce – pražského
Avon Pochodu proti rakovině. Ve dnech 26.
- 27. září se členové LPR podíleli na výstavě Ligy proti rakovině Praha pod názvem
Každý svého zdraví strůjcem, která probíhala na náměstí v Trutnově. Se svým stánkem vybaveným dvěma cvičnými fantomovými modely a osvětovými publikacemi
významně přispěli k preventivnímu zacílení
akce – celkem předali konkrétní informace

111 zájemkyním a zájemcům z řad trutnovských obyvatel o prevenci nádorových onemocnění prsu.
Díky spolupráci náchodské pobočky
LPR se 14 středními školami a se skauty v mnoha městech a obcích Náchodska,
Broumovska,
Policka,
Trutnovska,
Novoměstska a Jaroměřska jsme oblastí,
kde lidem není zdraví lhostejné a kde má
každoročně velkou podporu Český den
proti rakovině - Květinový den. Celkem
bylo v našem regionu dne 11. května 2016
prodáno 12 310 kytiček (o 1500 více než
loni) a na celorepublikový účet sbírky bylo
posláno 269 097 Kč. V porovnání s loňským
rokem je to opět více, a to dokonce o 37 678 Kč! V každém
případě je to úctyhodný výkon,
za kterým stojí obrovský kus
práce členů Ligy proti rakovině Náchod a spolupracujících
subjektů. Zároveň je také důležité, že významná část výtěžku
sbírky se vždy vrací zpět do
regionu, především pro Hospic
Anežky České v Červeném
Kostelci.
Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost příznivě
nakloněna našim projektům.
V roce 2017 přejí členové
náchodské pobočky Ligy proti rakovině všem především
pevné zdraví a dobrou mysl!
MUDr. Vladimír Müller
Mgr. Renata Lelková
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Skautské ohlédnutí za rokem 2016

Když se podívám zpětně, co jsme všechno stihli se skauty z Police v uplynulém roce,
tak toho není málo. Výpravy a akce by se
daly počítat na desítky, a hodiny, které jsme
věnovali činnosti střediska raději (a rádi) ani
nepočítáme.
V uplynulém roce mělo středisko Skaláci
97 členů z toho 69 v kategorii děti a mládež.
Oproti minulému roku nám středisko trochu
zestárlo, nebo možná přesněji dospělo. A i to
je dobré, protože nám tím přibyly pomocné
ruce v oddíle roverů, díky nimž můžeme zajistit četné střediskové a oddílové akce.
K tradičním akcím, které jsme i v letošním
roce pořádali, patřily střediskové Velikonoční
prázdniny a oddílové podzimní prázdniny.
Skautky a světlušky se vydaly do Olomouce
skauti s vlčaty na Vysočinu. V tomto roce se
podařilo úspěšně realizovat i několik akcí
předškolních dětí ve spolupráci s rodiči. V
květnu jsme zajišťovali pořádání Základního

kola závodu vlčat a světlušek. Středisko pořádalo 2 letní tábory. Týdenní tábor předškolních dětí a dvoutýdenní střediskový tábor na
tábořišti v Albrechticích u Lanškrouna. Oddíly
skautů a skautek se v rámci letních prázdnin
vypravily na putovní tábory. V září pravidelně
pořádáme víkendové setkání skautů z náchodského okresu - Slavnost Babího léta, letos
se konala v Klučance. Členové střediska se
zapojili i do charitativní akce – Tříkrálová
sbírka a pomáhali s organizací Dne seniorů pořádaného polickým domovem důchodců.
Před Vánoci jsme přivezli Betlémské světýlko, které jsme předávali při Předvánočním
vytrubování, v domově důchodců a v kostelích polické farnosti. Středisko pořádalo také
akce pro veřejnost - Turnaj deskových her, a
Předvánoční dílničky.
To je výčet jen několika akcí. Proběhlo i
mnoho jednodenních a víkendových výprav,
pravidelných týdenních schůzek a setkání, za

nimiž je práce vedoucích a roverů, kteří se podílejí na programu a dalších lidí, kteří zajišťují
technickou podporu, aby akce mohly probíhat, aby klubovna fungovala a účetnictví bylo
v pořádku.
Moc si vážím toho, že tito lidé věnují svůj
čas na věci, které má smysl dělat, ač je to často na úkor jejich zájmů, zadarmo a ve svém
volném čase. Děkuji také městu Police nad
Metují, bez jehož pomoci bychom si nemohli
dovolit provoz klubovny a přispívá nám i na
pořádání větších akcí, které jsou díky tomu
pro děti cenově dostupnější.
Do nového roku nám všem přeji otevřené oči a srdce pro potřeby druhých a ochotné
ruce, které budou pomáhat, kde je třeba, aby
se nám tu společně dobře žilo.
Za skautské středisko
Haňďa Kohlová

Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů

Když jsme se chodili klouzat

„Prvního prosince roku 2016 napadl toto
město sníh!“ Vlastně invaze začala už večer
posledního listopadového dne. Takže ta zima
začala stylově: patnáct centimetrů sněhu, trocha mrazu a v pět ráno po městě jezdil traktor a vyhrnoval ulice. Hlavní tah Broumov →
Náchod byl prosolen až na asfalt. Po poledni
se začalo oteplovat, sníh těžkl a po městě se
začali zdvíhat první nesměle koukající sněhuláci. (Později jsem jich na jedné zahradě napočítal hned pět! Pět nádherných sněhových
kluků hlídajících zahradu a dům.)
Pamatuju si, že zhruba před dvaceti lety
byly kolem silnice na Bělý mantinely tak
vysoké, že jsem nedosáhl na jejich temena.
Tentokrát taková kalamita evidentně nehrozila. Mnoho lidí chodilo venku s nejrůznějšími
lopatami a hrably v rukou a čistili chodníky.
Sníh potom končil na vyhrnutých ulicích, aby
ho technika ošetřující silnice zase částečně
vrátila na chodník. Kdyby to takhle pokračovalo dál, stali bysme se svědky přehazování
sněhu z jednoho místa na druhé v jakési podivně absurdní přetahované. Nakonec ale kolem chodníků vznikly mantinely, oddělující je
od silnice - snad suplující zábradlí.
Chodníky klouzaly. A ne málo. Sledoval
jsem lidi zápasící se stabilitou. Rozpažené
ruce, opatrné našlapování, pomalá chůze.
Takhle nás vítala zima letošního roku. Tedy
aspoň v náznaku ta „zima, jak má bejt!“ Je poněkud úsměvné poslouchat, že dřív byly zimy
studenější, mrazy byly mrazivější, sníh bělejší a bylo ho víc… Dost možná i léta bývala
letnější, holky krásnější, voda v řece teplejší,
ryby větší, stromy zelenější… Vzpomínky.
Dřív bylo líp. Může za to selektivní paměť?
Úplně za všechno? Anebo platí, že není
šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu?
Nakonec i já si pamatuju, že bývalo víc sněhu
Polický měsíčník - leden 2017

a menší provoz. Hrávali jsme na Bělské ulici
hokej a těch pár aut, která kolem projela, nás
nijak neohrožovala. A když už silnice nestačila, je kousek vedle Cihelna. Ale o tom jsem
vlastně ani psát nechtěl.
Část odpoledne prvního prosincového dne
jsem strávil před domem vyhazováním sněhu. Pěkně jenom ve svetru, protože ač je sníh
studený, dokáže krásně zahřát. Když jsem se
proházel k brance a na chodník, začalo se už
stmívat.
A pak ještě trochu připadlo. A potom mrzlo. Byl jsem hodně překvapený, když jsem
zjistil, že Police je bílá, ale za Broumovskými
stěnami není po sněhu ani památka. A od
Kozinku dál do Kraje taky ani ťuk. Při pohledu shůry to muselo vypadat impozantně
- bílá čára od Boru, přes Machov, Bezděkov
a Polici na Ostaš. Teplice už byly bez sněhu.
Zapomenutá sněhová brázdy. Zatímco okolí
už chodilo pevně po chodnících, v Polici se
nikdo nemohl urazit, když slyšel, aby se šel
klouzat.
Před polovinou prosince to roztálo úplně
všechno. Několik hodin pršelo, sem tam v tom
podivném počasí proletěla sněhová vločka,
aniž by na zemi zanechala sebemenší stopu.
V Adršpachu klesaly k zemi sněhové vločky
o průměru tří, čtyř centimetrů. A na zemi zůstávalo jenom mokro. Už odpoledne začalo
mrznout. Silničáři zuřivě solili holé silnice,
takže sůl na asfaltu připomínala jemnou sněhovou vrstvičku. A zase se všechno klouzalo.
Auta bravurně vyjížděla kopce a kopečky, aby
se potom nedokázala rozjet na rovinkách. Lidé
tančili klouzací tance. Při jednom z nich jsem
si během vteřiny dokázal „vyhodit“ plotýnky a
zase si záda napravit. Aspoň takový jsem měl
pocit, když jsem to „ustál“. Kdesi ještě ozvěna
prudké bolesti, ale pohyblivost stoprocentní.

(Co se týče bolesti zad a jejich napravování,
mám jednu zkušenost, která se sněhem úzce
souvisí. Vracel jsem se autobusem z odpolední z Hlavňova. Autobus jede nejdřív nahoru
na Slavný a teprve potom se obrací směrem
k Polici. Tenkrát přeskakoval spoustu zmrazků na silnici, se mnou to na sedadle házelo
jako s každým neukotveným nákladem, ale
když jsem u školy vystoupil, zjistil jsem, že se
můžu nejen narovnat, ale i ohnout, poskočit si
a skoro i tančit.)
Mám rád sníh. Nevadí mi jeho úklid. A
všechno vypadá tak neuvěřitelně čistě. Ale
stejně na tom všem je nejhezčí to, že můžeme
komukoliv bez urážky říct: „Jdi se klouzat!“
Pavel Frydrych

LEDNOVÉ MATEMATICKÉ
REKREACE

Předpokládám, že jste si zakoupili
diář na nový kalendářní rok 2017 a že
v něm najdete u každého nového dne
napsáno celé datum, t.j. den, měsíc a rok
(například 21.3.2017). Pokuste se odpovědět na následující tři otázky:
1. otázka: Kolik číslic je zapsáno za celý
rok 2017, když každý den je zapsáno celé
datum?
2. otázka: Která číslice je přitom zapsána
nejčastěji a kolikrát je napsána?
3. otázka: Která číslice je napsána nejméně často a kolikrát je napsána?
Uvítám Vaše řešení, pokuste se je
nalézt. Zašlete je nejpozději do 15.ledna 2017 na adresu janecekf@cbox.cz.
Odpovědi budou uveřejněny ve 2. čísle
nového ročníku PM.
F. Janeček
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Matematické rekreace –
který rok začíná a končí
nedělí

Začíná nový kalendářní rok 2017. Možná,
že vás zaujalo, že tento rok začíná a končí nedělí. Vaším úkolem bylo nalézt všechny roky
21. století, které mají tu vlastnost, že začínají
a končí nedělí. Bohužel žádný ze čtenářů PM
správné a úplné řešení nezaslal. Uvádím tedy
alespoň autorské (snad správné) řešení:
Nejdříve prozkoumáme, jak se posune
den, kterým rok začíná, z jednoho roku na další rok.
Když má rok 365 dnů, pak 365 dnů = 7 .
52 dnů + 1 den, tj. nepřestupný rok končí stejným dnem týdne, jakým začal.
Když má rok 366 dnů = 7 . 52 dnů + 2
dny, tj.přestupný rok končí dnem týdne, který
následuje po dnu, kterým začal.
Vytvoříme si tabulku dnů, jimiž začínají a
končí jednotlivé roky:
Rok:		

První – poslední den roku

2006		
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		
2023		
2024		
2025		
2026		
2027		
2028		
2029		
2030		
2031		
2032		
2033		
2034		

Ne – Ne
Po – Po
Út – St
Čt – Čt
Pá – Pá
So – So
Ne – Po
Út – Út
St – St
Čt – Čt
Pá – So
Ne – Ne
Po – Po
Út – Út
St – Čt
Pá – Pá
So – So
Ne – Ne
Po – Út
St – St
Čt – Čt
Pá – Pá
So – Ne
Po – Po
Út – Út
St – St
Čt – Pá
So – So
Ne – Ne

*

*

*

Roky, začínající a končící nedělí:
2006, 2017, 2023
2034, 2045, 2051
2062, 2073, 2079
2090 (2101) (2107)

Poznámka: Poslední dva roky, které jsou
uvedeny v závorce, již patří do 22. století.
Závěr: V 21. století bude celkem 10 roků,
které budou mít tu vlastnost, že začnou a skončí nedělí.

Připravil František Janeček
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občany? Listina základních práv a svobod
zaručuje rovnost v důstojnosti i právech.
Nepotřebujeme žádné „pendrekové zákony“
a návrat k totalitě, které jsme si užili až moc.
My starší dvakrát! Je vysmívána pravda a láska, ale proč? Naše evropské židokřesťanské
kořeny vycházejí z bible a učí nás poznávat a
vyznávat tyto atributy. Proto ať nás označují
za pravdoláskaře či sluníčkáře, my stopětašedesátnice jsme vyznavačky těchto ideálů.
Radujme se z těchto časů, kdy nás stále
někdo nešpehuje, nejsme zbavováni svobody
a máme se dobře, jak jsme se nikdy neměli
a můžeme se svobodně pohybovat i kritizovat nešvary doby. Ale nejen kritizovat, ale
přičiňovat se o jejich odstranění. A teď něco
z myšlenek moudrých o politicích:
Píše se to sláva, úspěch a pokrok a zhusta
se to čte- neomalené lokty, ziskuchtivost a
dobré bydlo. F.Peroutka
Nenávidím všechno fušerství jako
hřích, především však fušerství ve státních
záležitostech, které přinese neštěstí tisícům a
milionům. J. W. Goethe
Abyste jednali dobře při řízení státu,
musíte hodně naslouchat a málo mluvit.
A. J. Richelieu
Do nových dnů roku 2017 přejeme
zdraví, pohodu a boží požehnání. Pamatujme,
že Bůh pomáhá těm, kdo si pomohou sami!
Sestry B. a J. Seidelovy

Tak jsme si to tenkrát přáli...??

*

Přehledná tabulka ukazuje roky 21. století,
které začínají a končí nedělí:
2006 – 2033		
2034 – 2061 		
2062 – 2089		
2090 – 2117 		

Ten čas předvánoční přináší krásné vyhlídky a naplnění. Stáváme se laskavější a
bohatší, kéž je to naplnění i pro časy příští.
My, které čítáme dohromady sto šedesát pět
let, si velice uvědomujeme čas. A to, co teď
píšeme, bude snad čteno začátkem ledna roku
2017. Ale co na tom, advent a vánoční čas nás
může obohacovat i nadále. Například dnes
18. 12. 2016 vzpomínáme pětiletého výročí
úmrtí prezidenta Václava Havla. Zádušní mše
k tomuto výročí byla slavnostní, celebrována
panem arcibiskupem Dominikem Dukou a
byla vyřčena mnohá moudrá slova. Ano, svoboda přišla v roce 1989, zbavili jsme se totalitarismu. A mnozí z nás již zapomínají a nejraději by volali po vládě tvrdé ruky. Tak třeba
taková „ mlátička“ účastníků památného listopadu, nyní snad senátor, navrhuje doplnění
trestního zákoníku o trestnost hanobení prezidenta a dalších ústavních činitelů s trestní
sazbou až jeden rok. Je snad osoba prezidenta
a ústavních činitelů něco jiného než jsme my,
občané? Nás by vůbec nenapadlo používat
oslovení „vole“, ale dnes je to něco běžného,
kamarádského a proto se nedivme, že jsou tak
oslovovány i hlavy „pomazané“. Voly se to
hemží neskutečně a tohoto oslovení užívají i
úctyhodní otcové rodin. Za našich mladých
časů se říkalo třebas blbče a pan učitel Šeda
s oblibou říkal klukům „blboune nejapný,
pan učitel Hejlek měl zase plnou třídu indiánů. A proč by se někdo měl vyvyšovat nad

18. 12. 2016 by se dožil 80 let, pro mě
symbol slušnosti, čestnosti, ochoty, vstřícnosti, p. Václav Havel.

V cyklu 2006 – 2033, který trvá 28 let,
jsou celkem tři roky, které začínají a končí nedělí. Jsou to roky 2006, 2017 a 2023. Totéž se
bude opakovat v dalších 28letých cyklech.

Cyklus:

Adventní ztišení

Dva měsíce zpět 23. 11. 2016 jsem vzpomínal (doufám, že taky né sám) na můj
vzor slušnosti, upřímnosti, ochoty nedožitých narozenin p. Miloše
Puschmanna.
Tito dva politici byli pro
mě vždy vzorem a idolem,
jak by to v té
naší svobodné
vlasti mělo vypadat. Moc rád
bych je slyšel a
viděl, jak by se
vyjadřovali k současnému dění v naší krásné
vlasti.
Nemůžu se zbavit dojmu, že se hóódně
vytrácí slušnost, vstřícnost, láska a hlavně

úcta mezi lidmi. Nechci házet všechny „do
jednoho pytle“, ale připadá mně, že dnešní
politici zapomněli, odkud do svých křesel
přišli. Byli a snad (někteří) jsou jedni z nás,
ale při chování a hlasování ve sněmovně asi
zapomínají. Vždyť jejich mandáty nejsou doživotní, zase se jednou vrátí mezi „normální“
lid a my se budeme ptát.
Líbí se Ti (Vám), že jste nám sebrali dost
optimismu, který jsme si přáli?!
Ano, můžeme mluvit svobodně, cestovat svobodně, celkem u většiny slušná životní úroveň, ale co ta různá omezování?!?
Rozšiřujete různá omezování, ale zase většinou pro obyčejné lidi a malopodnikatele.
Prosadili jste EET, ale kolik z Vás se
zajímá, jak to položí malé hostinské, vesnické obchůdky apod.? Už zase máte na stole
celkový zákaz kouření. Neberu to podle
sebe, že jsem kuřák. Do hospod nijak moc
nechodím, ale nedá se to řešit vstřícněji, než
plošným zákazem?! Zvažte to. Kolik hospod,
restaurací se uživí jako nekuřáckých? Další
omezení s vinotékama? Kolik lidí se v těchto
provozovnách apod. živí?
A určitě jsem nevyjmenoval vše,
co mám na srdci, ale vidím a slyším, že
čest a poctivost ustupuje do pozadí před
vlastním prospěchem a bezohledností.
Tak opět si říkám, co by na to řekli a jak by
reagovali pro mě nejslušnější politici po roce
1989 p. Havel a p. Puschmann?!?
Trochu se zamyslel
Zdeněk Beran
Polický měsíčník - leden 2017

VLÁDA
NOVOROČNÍ

Quido Maria Vyskočil:
Rok starý skončil právě svoji kroniku
a v čistý list rok nový počal zvolna psáti.
Ku loutně svoji svrhl se rychle, básníku,
a zazpívej, co budoucnost má nám všem dáti.

My na cizí jsme zvykli příliš spoléhat,
po jiných opičit se, neznat vlastní ceny,
nechť napříště z nás každý dbalý vlastních rad,
jež našeptá mu duch po dobru roztoužený.

Co má nám dát? Co přejeme si každý rok:
to ryzí ušlechtilost v snahách všech i v činech,
by vlastní záští zhynul nepřítel i sok
a slunce potřelo, co živořilo v stínech.

Nechť slabostem se naše srdce nepoddá,
a v nitru svém vždy hledá zdroje věčné síly,
jo, Pane, tento nový rok ať všem nám dá,
tenž na skráň svou si právě sází vínek bílý!

Pro otčinu svou drahou žádáme mír a klid,
od jejich soupeřů chcem úctu, obdiv druhů,
pro sebe z věrnosti k ní ukovaný štít,
pohodu máje v srdci, v mysli věčnou duhu.

Však nejvíc ať dá lásky ke všemu a k všem,
neb v lásce nejníže se nebe k lidem sklání
tu lásku nový rok ať dá nám údělem,
a my mu vděčně žehnat budem do skonání!

Kéž nový rok nám v nitru opět rozproudí
dech lidství pravého, jež umí tvořit divy,
nechť sobectví sám v sobě každý odsoudí,
by plevel nevzrostl, kde v květech hoří nivy!

Z rodinného kalendáře československého
hasičstva na rok 1932

vybral František. Janeček

Vláda v moderním státě má mnoho pravidel
a předpisů, jak řídit, povinnosti obyvatel, ale zanedbává dohlížet na to, zda také rozvíjí duchovní
poznání. Pokud si vláda těchto věcí nevšímá, občané jednají po svém, bez jakéhokoliv ponětí o realizaci Boha a duchovním životě a zaplétají se tak
do hříšných činností. Výkonný hlavní představitel
státu nesmí být netečný k blahu obyčejných lidí a
pouze vybírat daně. Skutečnou povinností krále je
dohlížet na to, aby občané postupně vyvinuli plné
vědomí Kršny. Vědomí Kršny znamená konec
všech hříšných činností. Jakmile budou ve státě
odstraněny hříšné činnosti, nebudou již války, mor,
hladovění či přírodní katastrofy. Je-li král či vůdce státu schopen přivést občany k vědomí Kršny,
je oprávněný jim vládnout – v opačném případě
nemá právo vybírat daně. Stará-li se král o duchovní zájmy, může daně vybírat bez potíží. Tak budou
poddaní i král šťastní v tomto životě a v příštím
bude moci král sdílet jednu šestinu zbožných činností občanů. Bude-li však ukládat daně hříšným
občanům, bude se s nimi muset dělit o reakce za
jejich hříšné činnosti.

Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala M. Jandová,
Hare Kršna

Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

Doba vánoční, liturgické mezidobí

Vstoupili jsme do nového roku a prožíváme první dny měsíce ledna. Vánoční svátky pomalu odeznívají, letošní vánoční doba
je kratší a co nevidět bude končit. V našich
srdcích snad bude ještě dlouhou dobu rezonovat radost z Boží blízkosti, kdy byla naplněna dávná i nedávná proroctví a kdy Bůh
sám vstoupil na pódium Země, abychom mu
lépe porozuměli, že to s námi myslí vážně a
že plní dávný příslib spásy. Obdaroval nás a
stále obdarovává Láskou, Mírem a Pokojem.
Budeme-li o tyto dary předávané od srdce
k srdci dobře pečovat, vydrží nám nejen do
příštích Vánoc, ale napořád. S důvěru v Boží
pomoc a vedení se vydejme na další životní
pouť, tentokrát rokem 2017. V neděli 8. ledna
prožijeme Slavnost Zjevení Páně (lidově Tří
Králů), přeloženou z pátku 6. ledna. V jejím
duchu se 7. ledna vypraví skupinky dětí a dospělých na Tříkrálovou sbírku. Sbírku pořádá již tradičně Charita Česká republika a její
výtěžek bude věnován potřebným. Děkujeme
všem, kteří jakkoli pomohou a také koledníkům přispějí do kasiček. Touto nedělí se rozloučíme s dobou vánoční a budeme prožívat
letos delší období liturgického mezidobí, které
potrvá do 1. března, kdy Popeleční středou
vstoupíme do doby postní. Připomínáme, že
1. leden je také Světový den modliteb za mír a
týden od 18. - 25. ledna je vyhlášen jako týden
modliteb za jednotu křesťanů.

Vánoční betlém s jesličkami

v polickém farním kostele bude vystaven
do svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově
hromnice), tedy do úterý 2. února. Prohlédnout
si ho můžete v době bohoslužeb nebo individuálně po domluvě s místním knězem Mons.
Marianem Lewickim.
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Bohoslužby v polickém farním kostele
budou podle obvyklého pořadu:

yy mše svaté v úterý a v pátek od 17.00 hod.
yy mše svatá s nedělní platností v sobotu od
17.00 hod.
yy nedělní mše svatá od 8.00 hod.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
1. ledna - Slavnost MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE (1. neděle
po Slavnosti Narození Páně)
6. ledna - Slavnost Zjevení
Páně (Tří králů), přeložena na
8. ledna
8. ledna - (2. neděle po Slavnosti 		
Narození Páně) - Slavnost
Zjevení Páně (Tří králů),
přeložená z 6. ledna
15. ledna - 2. neděle v mezidobí, cyklus A
17. ledna - Památka sv. Antonína, opata
18. ledna - Památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů
22. ledna - 3. neděle v mezidobí
24. ledna - Svátek sv. Františka 		
Saleského, biskupa a učitele
církve

25. ledna - Svátek obrácení sv. Pavla,
apoštola
29. ledna - 4. neděle v mezidobí
31. ledna - Památka sv. Jana Boska,
kněze
2. února - Svátek Uvedení Páně do
chrámu (hromnice)
5. února - 5. neděle v mezidobí

Za ŘK farnost Police nad Metují
Ing. Jan Troutnar

MĚSTSKÁ POLICIE
yy Městská policie v předvánočním čase věnovala zvýšenou pozornost místům, kde
není vyloučená možnost krádeží.
yy Kontrolovala dopravní předpisy, zejména
místa, kde je zakázáno stání a zastavení.
yy Zajišťovala konání vánočních trhů.
yy Společně se sociálním odborem jsme zasahovali v rodinách, kde se ne úplně dobře
starají o své děti.
yy Cizinecké policii jsme předali osobu, která
neměla u sebe patřičné doklady, nehovořila
česky a byla podezřelá ze závažného přestupku na úseku dopravy.
yy Pokutu jsme uložili několika majitelům
psů, kteří nerespektují vyhlášku města.
yy Kontrolovali jsme hřbitov, parky …
preventivně jsme prováděli pochůzky kolem zušky v podvečerních hodinách.
yy Společně s TS jsme prováděli kontroly
schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a zajišťovali jsme potřebná provedení
posypu.
Hezký leden..
ved. strážník Petr Zima
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ZE SPORTU

Hráči starší fotbalové přípravky

Na podzim hráči
Spartaku Police, počínaje nejmladšími z
předpřípravky a dospělými konče, sehráli
spoustu úspěšných i
méně úspěšných zápasů a stránky PM, věnované fotbalu, byly
přeplněny výsledky, až se z toho dopisovatelům I čtenářům mohla zatočit hlava. Nezbyl
tak už prostor pro seznámení s hráči, kteří v
utkáních působili. Pokusíme se tento nedostatek alespoň částečně napravit a v tomto
čísle seznámit polickou sportovní I nesportovní veřejnost s hráči starší přípravky.
V bráně nastupoval se stoprocentní pravidelností Vašek Valchař. Ten se v průběhu
let vypracoval v oporu, bez níž bychom si
účinkování týmu této věkové kategorie nedovedli představit. Pokud Vašek v budoucnu nepodlehne svodům tohoto světa a u
fotbalu zůstane, polická kopaná bude obohacena o výborného brankáře.
V obraně jsme spoléhali na Jardu
Zemka, který přišel před lety na trénink
jako naprostý fotbalový laik, fotbalem nepolíbený. Dnes je jeden z nejlepších hráčů
nejen přípravky, ale i mladších žáků. Stihne
současně sledovat dění na hřišt, i výskyt
spřízněných osob v jeho blízkém okolí.
S ním obvykle v obranné dvojici hrává
Matěj Němec z Machova, na jeho věk až
překvapivě důrazný. Potvrzuje, že v drsných machovských podmínkách výrůstají
tvrdí chlapíci, nejen pro lyže, ale i pro fotbal stvoření.
Dalším obráncem, případně záložníkem
je Petr Král, ctihodný občan Hlavňova. S

fotbalem začal o něco později, než jeho spoluhráči, ale v současnosti se vyrovná těm
nejlepším. Na podzim vstřelil 11 branek
a je společně s Ondrou Jirmanem druhým
nejúspěšnějším střelcem podzimu. Ondra
je výborný technik, poněkud na štíru však
s fyzickou kondicí. Když se při tréninku
schyluje k běhání, obvykle jej začíná něco
bolet. Nejupovídanější člen týmu, vhodný
pro roli kapitána.
Dalším spolehlivým obráncem je Adam
Krtička. Rád útočí, v tomto případě však
dost často zapomíná, že jeho hlavním úkolem je bránit. Adamovu třídní učitelku, paní
Lenku Majerovou, se při občasných diskuzích snaží jeho trenér přesvědčit, že fotbalisti nesmí být úplně hodní, jinak by dostali
nakopáno.
V záloze hrává Šimon Vlček, technicky velice zdatný hráč, společně s Ondrou
Jirmanem reprezentant Stračího ocasu. Je
znát občasný trénink na parkovišti za kabinami koupaliště nebo na šrotišti u Śvorčíků.
Občas bohužel zapomene, kdy je trénink
nebo zápas.
V záloze nebo útoku působí Matěj
Prouza, který se po prázdninové zlomenině
ruky a v důsledku toho menší pohybové aktivitě nedostal na podzim do obvyklé sportovní formy, a přesto, že má velice tvrdou
střelu, vsítil méně branek, než jsme byli
zvyklí z dřívějška.
Nejúspěšnějším útočníkem je Matěj
Danihel ze Źdára, nejlepší střelec týmu s 19
brankami. Velice rád má míč na kopačkách,
dovede se kličkou uvolnit I přes několik
hráčů. Někdy ale zapomíná, že má také spoluhráče a místo nahrávky zkusí ještě jednu

kličku a míč ztratí.
V týmu působí kromě Matěje Němce
další tři kluci z Machova na postu útočníků
nebo v záloze. Jedná se o Martina a Štěpána
Rydla s Michalem Klimešem. Pro všechny
platí stejné hodocení. Kluci jsou pravděpodobně fyzicky zocelení pravidelnými
výběhy na Bor a pokud při tréninku běháme, patří k nejrychlejším. Martin dokonce
dostal přezdívku Bolt. Potom ale přijde zápas a kluci se vice dívají, než běhají a hrají.
Štěpán s Martinem jsou dvojčata, pro trenéra stále k nerozpoznání.
Dalšími útočíky jsou “mladé pušky”
Pepa Hornych a Dan Marel. Dobře se na
hřišti pohybují, dostávají se do šancí a občas také některou promění. Pohostinsky v
týmu účinkoval Jirka Klíma ze Suchodola,
ten je však zdatným hokejistou, pro fotbal,
zdá se ztraceným.
Potěšitelné je, že všichni kluci, včetně
obránců, brankáře i málo běhajících hráčů
se alespoň jedenkrát trefili do brány soupeře
a mohli se tak radovat ze vstřeleného gólu.
Po ukončení podzimní části soutěže
jsme se již zúčastnili I jednoho halového
turnaje, a to v Červeném Kostelci, v čase
adventním. Na tomto turnaji se naši střelci
bohužel ztratili a za celý turnaj vstřelili pouze 2 branky v šesti zápasech a obsadili tak
8.místo z deseti týmů.
Vánoce jsou za námi, následky bujarého Silvestra rovněž, tudíž se opět s plnou
vervou můžeme pustit do pilování herních
strategií a zdokonalování fotbalových dovedností pro úspěšná vystoupení v jarních
soutěžních zápasech.
Vojta Kvapil, mladší trenér starší přípravky

Mistr republiky žije v Petrovicích

Prioritní jezdec AMK Police n. M. Miloš Thér měl sezónu 2016 nejlepší ze
své závodnické kariéry. Závody na přírodních okruzích historických silničních
závodních motocyklů absolvoval poprvé v sezóně 2004. Od té doby stroje ĆZ 125
a 250 ccm prošly velkým vývojem.
Dnes už patří stroj ČZ 125 ccm ke špičce. V loňské sezóně přivezl Miloš
(mimo Kopčan) z každého závodu věnec. O tom jste byli informováni pravidelně
během sezóny na stránkách tohoto časopisu.
Závěr sezóny vyvrcholil vyhlášením výsledků. Pro Autoklub České republiky se uskutečnilo vyhlášení ve Starém Městě u Uherského Hradiště. V kulturním
domě bylo vše dobře připraveno včetně kulturního programu. Moderování se ujal
všem známý Karel Březina.
Miloš si odvezl titul vicemistr ČR ve třídě Klasik do 175 ccm na přírodních
okruzích. K tomu si přivezl pohár za druhé místo v „Poháru SZM“, kterého se
zúčastňují i zahraniční jezdci.
Vyhlášení výsledků pro Českomoravskou asociaci motocyklového sportu se
uskutečnilo v tiskovém středisku autodromu v Brně. Vyhlášení se zúčastnil Karel
Abrahám a předsedkyně představenstva společnosti Automotodrom Brno Ivana
Ulmanová. Moderování se ujal známý televizní moderátor Václav Svoboda, který
vyhlásil, že v kategorii Klasik do 175 ccm se mistrem ČR stává Miloš Thér. Na
Petrovicích mají ledasco. Dokonce i zvonici, ale mistra republiky mají teprve teď.
Přejeme Milošovi do nové sezóny dobré zdraví a trochu závodnického štěstí.
Za AMK: Čvaňhák
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Lyžaři jdou do sezóny

Závodníci, mládežníci lyžařského oddílu Spartaku Police, jsou připraveni na sezónu. Na začátku prosince jsme absolvovali soustředění na sněhu - starší skupina trénovala 7 dní na Černé hoře v Krkonoších a mladší 4 dny v Deštném v Orlických horách.
Ač se to na první pohled nezdá, v porovnání s bídou minulých zim nám přeje počasí
a máme za sebou k 20.12. i 10 tréninků na sněhu v Polici, na Slavném a na Karlowě.
Výběr 8 borců vyrazil 17.12. na Velkou cenu Jilemnice na Mísečkách, kde v konkurenci našeho a Libereckého kraje neudělali ostudu. 30.12. (po uzavírce měsíčníku) pojedeme už v plném počtu asi 30 dětí na Orlický pohár do Deštného. Výsledky najdete
na ski.polickej.net.
Dovolte mi poděkovat touto cestou rodičům dětí, činovníkům Spartaku a městu
Police za přízeň v roce 2016 a popřát vám všem zdraví a sílu setkat se ve stopě i v
roce 2017!
Honza Pohl

Novoroční open 2017

Nový rok 2017 zahájíme sportem. Nebojte, nejedná se předsevzetí, ale o tradiční akci.
Novou sezónu zahájíme závodem započítávaným do rankingu Českého poháru Českého
horolezeckého svazu. Závod ve sportovním lezení na obtížnost se bude konat 14. 1. 2017
v Sokolovně na lezecké stěně Horolezeckého klubu Ostaš. Zváni jsou nejen závodníci,
ale i široká veřejnost, která, doufáme, že udělá skvělou atmosféru a závodníky vyburcuje
k mimořádným výkonům. K vidění budou špičkoví lezci z domova i zahraničí, včetně
reprezentantů ČR. Vidět tedy můžete budoucí možné potenciální olympijské medailisty,
neboť sportovní lezení je zařazeno mezi olympijské sporty a premiéru si odbude v Tokiu
2020. My začínáme v 10 hodin kvalifikačními pokusy a následně od 15 hodin finálovými
cestami. Po celou dobu je možné zdarma závod navštívit.
Zároveň chceme poděkovat našim partnerům v čele s městem Police nad Metují, kteří finančně či materiálně pomohli závod uspořádat. Taktéž členům Horolezeckého klubu
Ostaš za dobrovolnickou práci odvedenou na přípravě závodu. Děkujeme, protože bez Vaší
podpory by nešlo podobnou akci pořádat.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Ta j e n k a k ř í ž o v k y
z prosincového čísla PM:

Správnou tajenku zaslalo 8 křížovkářů, ze kterých
jsme vylosovali 2 výherce
Evu V. a Jitku K., pro které
máme v Informačním centru Pellyho domy
drobnou pozornost.
Ida Jenková

pizza, kebab, saláty
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Zubní ordinace - Medical CANNABIS s.r.o.

NABÍZÍME
PRONÁJEM

RODINNÉHO DOMKU

Domek se zahradou se
nachází ve Velkém Dřevíči
s bytem 3+1
ve druhém nadzemním
podlaží.

Vážení zájemci o zubní péči,

Ordinační hodiny:
Po: 08:00 - 11:15 12.00 - 16:00
Út: 08:00 - 11:15 12.00 - 16:00
St: 08:00 - 11:15 12.00 - 13:30
Čt: 08:00 - 11:15 12.00 - 16:00
Pá: 08:00 - 11:15 12.00 - 14:30
Medical CANNABIS s.r.o.
Tyršova č.p. 327
549 54 Police nad Metují
Tel:

rádi bychom Vás informovali, že nově vybudovaná zubní
ordinace v Polici nad Metují přijímá od 1.11.2016 nové
pacienty.
Zdravotnické zařízení se nachází na adrese Tyršova č.p. 327,
549 54 Police nad Metují, v blízkosti pobočky České Pošty
a je přístupné bezbariérově.

Byt bude volný
od února 2017.

Bližší informace naleznete na webových stránkách
www.medical-cannabis.cz.

Cena dohodou, podle spoluúčasti
na údržbě nemovitosti a zahrady.
V přízemí majitel byt nevyužívá.

Telefonický kontakt pro objednávky: +420 491 512 227

+420 491 512 277

Mobil: +420 774 804 237
ordinace@medical-cannabis.cz

www.medical-cannabis.cz

Těšíme se na návštěvu Vás i Vašich ratolestí. Celý náš tým udělá
maximum pro to, abyste se u nás cítili příjemně a o Váš chrup
bylo vždy kvalitně postaráno.

Tel.: 737 261 680

PRONAJMEME

NEBYTOVÉ PROSTORY
V HRONOVĚ
Nabízíme do pronájmu
výrobní popřípadě
skladové prostory ve
III.NP s výtahem cca
320 m2.

(dílna, kancelář, šatna a SZ)

Tel.: 737 261 680

KOUPÍM
A VYKLIDÍM

... okna patří k životu

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

Hradec Králové
Nové Město n.M.

Polický měsíčník - leden 2017

individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

POZŮSTALOST.
Koupím vojenské
přilby a vše
z obou válek.
608 103 810
34
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5. ROČNÍK VEČERNÍHO PROMÍTÁNÍ NA OSTAŠI
Pátek 6.1.2017 promítá od 19 hod.
Ctibor Košťál – 50 let s fotografií
Pátek 13.1.2017 promítá od 19 hod.
RNDr.Petr Rybář – Safari 2016
Pátek 20.1.2017 promítá od 19 hod.
Ro stislav H róza – Tibet na kole
Sobota 21.1.2017 od 18 hod. hrají
Kamarádi osad y 5
Víkend 27. - 29.1.2017
Zvěřinové hody
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STŘEDNÍ ŠKOLA
ODĚVNÍ l SLUŽEB I EKONOMIKY
ČERVENÝ KOSTELEC

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.

GUMAŘ - PLASTIKÁŘ

učební obor s uplatněním v gumařském průmyslu

Zahajuje kurzy:

Broumov

VÝROBCE TEXTILIÍ

24. 1. 2017 v 15.00 hod.

Police n. Metují 26. 1. 2017 v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech:
491 522 877, 777 621 552
http://autoskolafiedler.cz

učební obor s uplatněním v textilním a oděvním průmyslu

MECHANIK SEŘIZOVAČ

maturitní obor s uplatněním ve strojírenském průmyslu

MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ
umělecký maturitní obor zaměřený na oděvní design

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

maturitní obor zaměřený na administrativu a bezpečnostní služby
maturitní obory

● studenti mohu v 1. ročníku získat za každé
pololetí až 2.000 Kč z prospěchových stipendií

VĚRA NOVÁKOVÁ

VÁŠ OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu
mobil:

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.cz/
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učební obory

● studenti mohu v 1. ročníku získat za každé
pololetí až 2.000 Kč z prospěchových stipendií
● přijetí bez přijímacích zkoušek
● ve 2. a 3. ročníku výuka ve škole jeden týden
a další týden praxe v závodech podniků
● krajská stipendia: 300 Kč/měsíc v 1. ročníku
400 Kč/měsíc ve 2. ročníku
500 Kč/měsíc ve 3. ročníku
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ŠKOLA SÍDLÍ V 15 LET NOVÉ
BUDOVĚ S MODERNÍM VYBAVENÍM

www.ssck.cz

STUDUJTE OBORY, VE KTERÝCH OKAMŽITĚ
ZÍSKÁTE PRÁCI A NADPRŮMĚRNĚ VÁS ZAPLATÍ
Polický měsíčník - leden 2017

SBĚ R ATELÉ P OZ OR ! ! !
Hostinec u Lidmanů v Machouský Lhotě,
vetešnici, sběratelé a hokynáři ze Lhoty,

pořádaj dne 28. 1. 2017 vod 8.00 hod.
na sále hostince, další přeukrutně vohromnou

sběratelskou burzu,

na který bude možno vyměnit či zakoupit /a to je
jennou istý/ skvosty nedozírnejch hodnot.
Vítaný ste úplně šecky, kerý se kolem starožitností
a sběratelskejch artefaktů jen malinko motáte a na
kerý jen trochu dejchlo to kouzlo, vlastnit něco ve
sbírce.
Stolky pro nabízející - zadarmo, vlezný taky žánný
….. šecko jen pro ten pocit
Vobčerstvení zajištění

POLICKÝ MĚSÍČNÍK

- periodický tisk města Police nad Metují -

Jako jeden pes se dnes dobrovolně vzdáváme své dávky pamlsků. Investují-li do nás lidé
několik miliard korun ročně, sluší se přece něco poslat dál. Stačí, když se pro jednou
maličko uskromníme a z ušetřených peněz podpoříme naše kolegy – psí hrdiny, kteří den
co den pomáhají zrakově postiženým lidem. Vyškolit takového profíka totiž něco stojí.
I malé gesto znamená pro vodicí psy velkou pomoc.
Cena DMS je 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Polický měsíčník - leden 2017

Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 930 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk:
D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o.,
Velké Petrovice 66 - Kozinek
Vydavatel: Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
Telefon: 491 541 113

E-mail:

polickymesicnik@meu-police.cz

Ceník inzerce:
(stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
250,- Kč + DPH
Velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
1 x A4 v každém čísle barevně 2000,- Kč + DPH
Množstevní slevy se neposkytují
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V POLICI NAD METUJÍ

LEDEN 2017
Pellyho domy
X. OSTROST�ELECKOM�STSKÝ PLES
Pátek 20. 1. od 20:00
Sál Pellyho dom�
Hraje Relax Band Hronov, ve� erem bude
provázet So�a � uláková � moderátorka � T.
Dobové oble� ení vítáno.
Vstupné: 100 K�

MAURICIUS - p�edná�ka
Vladimíra Lemberka
� tvrtek 26. 1. od 18:00
Nádherný ostrov v Indickém oceánu oplývá
fantastickými vyhaslými sopkami s neskute� n� �pi� atými ku� ely, p�ímo �katalogovými�
bílými plá� emi, které pat�í k nejkrásn�j�ím
na sv�t�, chutná po výborném t�tinovém rumu
a voní vanilkou. Mauricius prozkoumáme na
skládacích kolech a díky tomuto dopravnímu
prost�edku se dostaneme do míst, kam se
obvykle nejezdí, a poznáme také nesmírn�
pohostinné a milé obyvatelstvo.
Vstupné: 70 K� / 60 K� dr� itelé PellyKarty

P�ipravujeme
VELKÁ KLAUNIÁDA
Ned�le 12. 2. od 14:00
Sál Pellyho dom�
Karneval pro d�ti � vítány jsou masky
na jakékoliv téma.
Vstupné: 40 K� / 25 K� d�ti

Kolárovo divadlo
SN�HOVÁ KRÁLOVNA
Ned�le 8. 1. od 16:00
Vstupné: 100 / 80 K�

NOVORO� NÍ KONCERT
POZOR, ZM�NA � ASU!
Sobota 14. 1. od 16:00
Koncert se posouvá a za� ne o hodinu d�íve,
ji� od 16:00 hod!!! Vstupenky prodané
na 17. hod. z�stávají v platnosti. Vystoupí
Police Symphony Orchestra.
Vstupné: 130 K� / 150 K� na míst�

NOVORO� NÍ KONCERT
2. TERMÍN
Sobota 14. 1. od 19:30
Vystoupí Police Symphony Orchestra.
Vstupné: 130 K� / 150 K� na míst�

LO STUPENDO aneb
TENOR NA ROZTRHÁNÍ
Úterý 7. 2. od 19:00
Kolárovo divadlo
�editel místní opery netrp�liv� o� ekává
p�íjezd slavné hv�zdy, která má vystoupit
ve Verdiho Othellovi. Tenor na poslední chvíli
p�� ede, ale v hotelovém pokoji se zhroutí
a není schopen zpívat. Impresário donutí
svého nenápadného tajemníka Maxe (Václav
Vydra), p�ehlí� enou �d�ve� ku pro v�echno�,
ale se slibnými p�veckými ambicemi, zastoupit na jevi�ti indisponovaného tenora. A Max,
nikým nepoznán, za� ívá na jevi�ti sv�j první
velký úsp�ch. Kdy� se hv�zda sama znovu
vzchopí a v kostýmu Othella si vynucuje vstup
na jevi�t�, je pova� ována za podvodníka.
Hrají: Václav Vydra, Martin Zahálka, Simona
Postlerová, Svatopluk Skopal, Jana Malá /
Eva Janou�ková, Gabriela Vránová, Zlata
Adamovská / Jana Bou�ková / Lenka
Skopalová, Franti�ek Skopal / Michal
Novotný / Ladislav Hampl
Vstupné: 390 / 370 K�

M�sto Police nad Metují
Pellyho domy � Centrum kultury, vzd�lávání a sportu
Masarykovo nám�stí 75, 549 54 Police nad Metují
e-mail: infocentrum@policko.cz, info@pellyhodomy.cz
tel.: +420 491 421 346

www.pellyhodomy.cz

JAKUB SMOLÍK
Úterý 14. 2. od 19:00
Kolárovo divadlo
Jakub Smolík má na kont� více ne� 24 alb
a pat�í k � eským interpret�m s nejv�t�í
fanou�kovskou základnou. Jeho koncerty,
doprovázeny jeho doprovodnou skupinou
a vokalistkami, jsou obohaceny nejedním
zá� itkem, humorem i jevi�tní zábavou,
� ím� umoc�uje divácký zá� itek a potvrzuje
skute� nost, � e jeho p�edstavení není jen
b�� ný koncert, av�ak i zábavné show.
Vstupné: 350 K� / 400 K� na míst�

KURZ KRESBY PRAVOU
HEMISFÉROU
17.�18. 2.
Konferen� ní místnost Pellyho dom�
Za 2 dny se nau� í kreslit ka� dý! I Vy budete
schopni nakreslit autentický portrét podle
p�edlohy. Tato schopnost Vám ji� z�stane
nav� dy. P�� �te si odpo� inout a zvednout
si sebev�domí! Touto metodou se nau� í
za dva dny kreslit opravdu ka� dý! Kurz je
vhodný pro v�echny v�kové kategorie,
spodní v�ková hranice je 15 let.
� asový harmonogram kurzu:
Pátek 16:00� cca 21:00, sobota 9:00� 16:00
(v� . p�estávky na ob�d). Minimální po� et
ú� astník�: 6 osob.
Cena kurzu: 1.500 K� /osoba. V cen� je
zahrnutý ve�kerý pot�ebný materiál i pom�cky, které si ú� astníci odnesou dom�.
Závazné p�ihlá�ky a platba p�edem,
do 7. 2., v Informa� ním centru.

BOSÉ NOHY V PARKU
St�eda 15. 3. od 19:00
Kolárovo divadlo
Mezi novoman� ely to správn� jisk�í,
a�u� se hádají � i milují... Mladí novoman� elé
Viktorie a Pavel si za� ínají budovat spole� né
hnízde� ko lásky. Do jejich p�íb�hu v�ak brzy
vstupuje jejich soused Hektor a Viktoriina
matka Ester a man� elství za� ívá opravdový
k�est ohn�m. Hrají: Anna Linhartová,
Radúz Mácha, Veronika Freimanová,
Rudolf Hru�ínský
Vstupné: 370 / 350 K�

P�edprodej vstupenek v Infocentru v Polici nad Metují. Provozní doba v lednu: pond�lí, st�eda: 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00; úterý, � tvrtek, pátek: 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00. Ve dnech 27.� 30. 12. 2016 je Informa� ní centrum uzav�eno.

KULTURA

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

26.11. - první adventní neděle

8.12. - představení “Hej člověče boží”

15.11. - křest knihy fotografií Oldřicha Jenky “Policko”

Foto: Milan Schirlo, Martin Schirlo, Ctibor Košťál

Předvánoční trhy na polickém náměstí

12.11. - taneční Věneček

