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MOZAIKA Z RADNICE…. ???
Poslední týden jsem se několikrát setkala s dotazem: „Tak
co je u Vás v Polici nového?“ Když otázka zazněla i od Jiřiny
Mužíkové, redaktorky Českého rozhlasu Hradec Králové a
šéfredaktora Náchodského deníky Jirky Špreňara při osobním
setkání ve čtvrtek 3. března, pozastavila jsem se a zamyslela.
Co by stálo za to dávat do éteru a regionálního deníku?
Náročná příprava a schválení rozpočtu pro tento rok?
Příprava investičních akcí, údržby, oprav bytového fondu?
Standardizace bytů? Pořádek a bezpečnost ve městě? Jarní
úklid?....
Při setkání s kolegyněmi a kolegy náchodského okresu
stejné písničky, stejné starosti, ale i radosti.
Zkuste se po přečtení březnového čísla Polického měsíčníku
zamyslet a zapřemýšlet. Co je v Polici obvyklé i neobvyklé. Čím
žijeme, co nabízíme. V čem je Police Policí.
My všichni se můžeme podílet na zlepšování životu ve
městě i spádových obcích. Záleží jenom na nás. Děkuju všem,
kteří si to uvědomují.
Ida Seidlmanová

Přesto, že zima nebyla krutá, co se týče množství sněhu,
byla krutá, co se týče výkyvů teplot. V důsledku tohoto střídání
teplot máme leckdy hodně zvlněné místní komunikace a
chodníky. Silnice v našem státě jsou na mnoha místech lehce
zaměnitelné s ementálem a i komunikace v našem městě jsou
po zimě na mnoha místech poškozené výmoly. S opravami
komunikací a chodníků bude započato bezprostředně po té, co
bude zajištěno zametení komunikací, bezodkladně po té, co se
paní zima definitivně vzdá své vlády (noční teploty vystoupají
dlouhodobě nad bod mrazu) a zároveň poté, co bude možné
zakoupit asfalto-betonovou směs pro opravy děr a výmolů.
K rozestavěným stavbám, jejichž investorem je město, se v
samostatném článku vyjadřuje investiční technik města – Ing.
Pavel Scholz, přičemž já jej zde nebudu duplikovat, a jen za
město vyslovím VELKÝ DÍK všem, kteří jsou přerušením staveb a
jejich prováděním omezování ve svém každodenním životě,
zejména za jejich trpělivost a shovívavost. Za nás, coby
investora, mohu přislíbit, že se s dodavateli budeme snažit co
nejrychleji stavby dokončit a navodit v území normální režim.
V souvislosti s investicemi je důležité připomenout, že v
uplynulém měsíci schválilo zastupitelstvo města rozpočet na
rok 2011, přičemž se v průběhu roku pokusíme na webu města
vyvěsit aplikaci, která by v prvé řadě informovala o akcích
plánovaných na tento rok i harmonogramu jejich realizace.
Nadstavbou této aplikace by mohl být soubor informací o tom,
zda je daná akce ve fázi přípravy či výběrového řízení nebo zda
je již realizována, ale to bude až krok druhý…
Ale abych se vrátil k nadpisu mého úvodníku... je před
námi březen… doufám, že nebudeme nuceni počasím zalézt
příliš za kamna, abychom dostáli lidovým pranostikám.
Nicméně zároveň na druhé straně nám přeji, abychom se při
prvních jarních aktivitách – lhostejno zda sportovních,
rekreačních, či zahrádkářských – fyzicky nestrhali.
Jiří Škop, místostarosta

OTÁZKY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
ÚZEMÍ MĚSTA POLICE NAD METUJÍ

BŘEZEN PŘED NÁMI

Zima byla letos taková nějaká nijaká… což samozřejmě
potěší při prohlídce účtů za topení, nicméně našinec holdující
zimním sportům si připadá jaksi ochuzen, okraden, obelhán… s
ohledem na několik tuhých a PĚKNÝCH předchozích zim
nevěřím názorům hlásajícím trvalou změnu klimatu (připouštím
občasné výkyvy), a těším se, že příští zimu se budou prkýnka
opět smekat po bílých pláních…
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Pozornému čtenáři zřejmě neuniká, že se stále svými
články vracím k otázkám územního plánování, nicméně nový
územní plán je natolik vážným dokumentem, že tuto otázku
nelze brát na lehkou váhu.
Byl bych velice nerad, pokud by se otázky územního
plánování soustředily pouze od technokratického úhlu pohledu,
neboť územní plán nemá být pouze technickým podkladem pro
další asfaltování a betonování území, případně pro zatlačování
přírody dál od civilizace, ale má být, co do hloubky, i
materiálem zhmotňujícím filosofické myšlenky, které souvisejí
a – světe, div se – vždy souvisely s vývojem lidské společnosti,
potažmo urbanismu a vývoje měst.
Proto by náš přístup k novému územnímu plánu neměl být
ryze technokratický, zohledňující například jen naše
ekonomické zájmy (např. zhodnocení pozemků), ale měl by být
zároveň spojením myšlenek, atmosféry, nálad a pocitů, které
nám naše město dennodenně přináší, a které jsou – což nás
může těšit – často velice citlivě vnímány i návštěvníky města z
řad turistů, obchodních cestujících nebo náhodných
kolemjdoucích a jedoucích.
Výzva publikovaná v lednovém a únorovém měsíčníku tak
není výzvou pouze k vlastníkům pozemků, kteří mohou skrze
výkon vlastnického práva (a tedy svobodné nakládání s věcí)
ovlivňovat budoucí tvář města, ale je směřována právě ke
každému občanovi města, a lhostejno, zda se jedná o seniora
trávícího zasloužený odpočinek v postproduktivním věku nebo o
zaměstnance v pracovních poměrech či osoby samostatně
výdělečné činné nebo naše nejmenší žáčky mateřských škol.
Zkrátka svůj názor může vyslovit každý, přičemž forma není
úplně rozhodující. Názor, podnět či připomínka můžeme
formou písemnou konkrétní, ale i písemnou volnou (úvaha,
kritika), a konečně s ohledem na naše nejmenší i formu
obrazovou… rukavice přípravy podkladů pro územní plánování
tak není hozena jen malému okruhu „vyvolených“, ale je
určena všem, tedy například i žákům škol, přičemž jsem sám
zvědav, kolik z nás této možnosti ovlivnit budoucí tvář města
využije. Osobně doufám, že co možná nejvíc…
Jiří Škop, místostarosta

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
POLICE NAD METUJÍ
2010 - 2014

Ida Seidlmanová - starostka města
Děkuju za důvěru, kterou jsem od Vás
v posledních volbách dostala. Čtvrté
volební období je již dostatečný čas ke
zúročování
nabytých
zkušeností,
k naplňování občanských představ a
potřeb. Ještě mám sílu a chuť pokračovat
v nelehkém snažení ku prospěchu nás
všech. Jsem potěšena, že s lidmi schopnými, pracovitými,
vzdělanými a především slušnými.

Bc. Jiří Škop - místostarosta města
Úvodem děkuji všem, kteří podpořili
mne a mé kolegy v loňských komunálních
volbách. John Locke kdysi uvedl: „Všichni
jsme omylní a ochotně se dopouštíme
chyb, když nás žene prospěch nebo
vášeň.“ Proto Vás chci ujistit, že jsem si
plně vědom toho, jakou váhu má mandát,
který jsem od Vás – voličů – získal.
V zastupitelstvu a vedení města nezastupuji tedy SEBE, ale
VÁS.Jasnou prioritou je pro mne vyrovnané, střídmé
hospodaření města, které bude ve prospěch životního
prostředí města jako celku. Jsem nakloněn změnám, které
nás budou (byť pomalu) posouvat dále, blíže k vzhledu a
fungování měst obdobné velikosti západně od nás. Chci se
zasadit jak o naplňování principů
právního státu, tak
zejména o naplnění principů etiky a morálky, které
považuji za základ komunikace a chování a dennodenního
jednání každého z nás.

Rada města
Ing. Jiří Vlček
Různé oblasti našeho života jsou velmi trefně
vystihovány mnoha citáty.
Můj postoj k této části mého života a moji
práci pro radnici v Polici nad Metují asi nejlépe
vystihuje následující citát, který jsem si vypůjčil
z komentáře redaktora MF Dnes pana Karla
Steigerwalda. "Prosperita a bohatství se netvoří přerozdělováním
či uplácením voličů z veřejných peněz a ani lhaním o možnosti
získat něco zadarmo"

Ing. Vladimír Seidl
Mám tu čest již druhé volební období
pracovat v zastupitelstvu a radě města.
V Polici nad Metují jsem se narodil,
vyrůstal a nyní zde vyrůstají i moje děti.
I to je důvod, proč svou práci beru velmi
vážně a se vší zodpovědností a vírou
v její smysluplnost.

Ing. Josef Havlíček
"Ke kandidatuře do zastupitelstva a
následné účasti v radě města mne
přivedla především zvědavost. Zajímalo
mne, co prakticky znamená mít město
„na starosti“. Věřím, že moje aktivní
účast v práci pro město bude přínosem i
na druhou stranu."

Ostatní členové zastupitelstva města
Jan Antl
V zastupitelstvu jsem páté volební
období z šesti porevolučních a tak vím,
že práce zastupitele hlavně záleží na
jeho rozhledu v městských problémech a
hlavně na vůli a času orientovat se
v nich. Pak teprve může být jeho názor
a rozhodnutí přínosem pro jednání
zastupitelstva. V těchto intencích se v nastalém období
budu snažit pracovat co nejvíce.

Ing. Matěj Brát
Podporuji dosavadní rozumné a
poctivé vedení našeho města. Vážím si
práce a zájmu všech, kteří se snaží, jako
i já, přispět a podílet se na chodu,
rozvoji a životě v Polici - města, které
je naším domovem, kde se všichni
známe a je nám spolu dobře. Jako
kominíkovi mi bude potěšením Vám
k tomu všemu přidat hromadu štěstí!

Zdeněk Dostál
Do regionální politiky mě přivedl
celkový zájem o věci veřejné. Jsem již
dlouholetým
členem
zastupitelstva
města. Hodlám se zabývat problémy
spíše technického rázu, jako je např.
investiční činnost a údržba města.

Lubor Bořek
Po dlouhém zvažování jsem se
nakonec přece jen rozhodl kandidovat i
ve třetím volebním období. Vysoká
podpora voličů je pro mne závazkem
i povzbuzením v přesvědčení, že stojí za
to nerezignovat na slušnost, čestnost,
kulturnost a mravnost. A byl bych vděčný,
kdyby během tohoto volebního období kredit těchto hodnot
v našem městě stoupal a nevytrácel se - a to nejenom v
oblasti školství a kultury, jíž jsem v radě města gestorem...

Mgr. Lenka Fulková
V komunálních volbách jsem se už
potřetí ucházela o přízeň voličů. Druhé
volební období zastávám funkci radní.
Dobře vím, co práce pro město obnáší.
Jsem
ráda,
že
mohu
pracovat
s rozumnými lidmi, kterých si velice
vážím. Své profesní zkušenosti využívám i
při práci ve školské radě, kde svoji pozornost věnujeme i
mimoškolním aktivitám. Zabýváme se i vznikem a chodem
společenských a sportovních organizací, které mohou svým
působením vést k prevenci a snížení kriminality dětí a
mládeže.

Zdeněk Kadidlo
Preferovat budu prosperitu města a jeho
občanů.
Ochranu životního prostředí.
Stále jsem pro snížení daně z nemovitostí.
Nejsem pro vrácení retarderů v Kostelní ulici.
Prosazuji zahájení projektových prací na
východním obchvatu Pěkova dle územního
plánu města.

Věra Kašíková
V zastupitelstvu pracuji od roku 1990
nepřetržitě s jedním obdobím, kdy jsem
byla v radě města. Veškerá má práce pro
město směřuje k objektivnímu posouzení
problematiky při rozhodování činnosti
města na základě zkušeností a poznatků
v sociální oblasti. Mým zájmem je, aby
se lidem dobře žilo v našem městě,
poskytovalo vše potřebné pro spokojenost, bylo dobře
opečováváno s přičiněním nejenom města, ale všech
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občanů města, bylo příjemným místem pro turisty. Ráda se
budu podílet při naplnění těchto přání.

Věra Klusáčková
Máš-li velkou touhu,co se může státi,
nejsnadnější věc je pro ni umírati.
Nejtěžší je žíti, by se skutkem stala,
na palouku štěstí, ptákem zazpívala.
Ale nejsmutnější, když ji navždy ztratíš,
vězněm bez naděje do cely se vrátíš.
S.K.Neumann

Ing.
Norbert
Marel

Do uzávěrky nedodáno.

zastupitelů a občanů. Jde mi o věcná řešení. Upřednostňuji
otevřená jednání se závěry řešícími stabilitu a postupný
rozvoj všech částí města i spádových obcí.

Ing. Pavel Scholz
Jako zastupitel, a zároveň investiční
technik města, v němž žiji, bych se rád
podílel
na jeho modernizaci
a
rozumném rozvoji. Jde mi také o
celkový vzhled, upravenost a příjemné
prostředí pro život. Přeji si, aby se
v našem městě podařilo vybudovat
maximum občanské vybavenosti a infrastruktury ke
všeobecné spokojenosti. Práce pro město a všechny její
občany, by měla být prioritou, hlavním úkolem a cílem
všech zastupitelů.

Jaroslav Soumar
Mgr. Karel Nývlt
Velice si cením důvěry voličů. Rád
bych napomohl především ke zlepšení
podmínek pro předškolní a základní
školství v Polici nad Metují, včetně
volnočasových a sportovních podmínek
nejenom pro mládež, ale i pro dospělé.

Věra Plachtová
„Žij tak, abys nemusel činy svého
života tajit, ale abys ani netoužil
vystavovat je na odiv.“ Lev Nikolajevič
Tolstoj
Asi proto jsem se už podruhé
rozhodla něco dělat pro město, ve
kterém už minimálně jako čtvrtá
generace žiju. A asi proto nemám potřebu o tom hovořit.
Ing. Jan Pohl
Spousta našich vrstevníků odchází do
větších měst, na druhou stranu není
málo ani těch, kteří se k nám stěhují. A
vědí
proč.
Police
není
město
anonymních obyvatel, jejichž život se
omezil na práci a utrácení, jejichž
odměnou je víkend co nejdál od města a
dovolená v Chorvatsku. Mým cílem je podpořit to, co dělá
Polici jinou - občanské aktivity v oblasti sportu i kultury.
Chci udržet Polici živou každý den.

Marek Plný
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám
všem poděkovat za zvolení do
zastupitelstva města a také za hlasy
pro další kandidáty ČSSD. Vážíme si i
těch, kteří nás nepodpořili, přišli k
volbám. Důležité je, že jim není naše
městečko lhostejné a podpořili i jiné
kandidáty. Komunální politika je něco
jiného než v parlamentu, a tak naši
zastupitelé podporují návrhy všech
stran i hnutí, které podle jejich svědomí mají smysl.
Rozhodně chci občany ubezpečit, že naši zastupitelé, ač
kandidovali za politickou stranu, hlasují podle svého
svědomí, a ne podle toho, že jim někdo něco nařídí.

Jiří Seifert
V práci zastupitele vycházím ze zásady
méně mluvit, více naslouchat. Řídím se
předvolebním
programem
Základní
organizace KSČM Police nad Metují, ale
i
rozumnými
názory
zvolených
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Při práci v zastupitelstvu bych se
chtěl
především
věnovat
rozvoji
turistického ruchu. Této oblasti se
věnuji formou neplacených aktivit již
20 let.
Dali jste nám důvěru. Děkujeme! Budeme se snažit, aby se
zastupitelé prezentovali v průběhu celého volebního období.
Ida Seidlmanová

Kanalizace na Záměstí
Zastupitelstvo
města
Police nad Metují schválilo na
svém jednání dne 16.2.2011
investiční akce dokončení
kanalizace Pod Betlémem (v
lokalitě na Záměstí, stoku C.1)
a následné vybudování nové
komunikace. Zahájení díla
závisí
na
klimatických
podmínkách vhodných pro
realizaci přeložky veřejného
vodovodu,
kterou
bude
zajišťovat
VAK
Náchod,
středisko Police nad Metují.
Dle dodatku č. 1 smlouvy o
dílo se předpokládá dokončení kanalizace nejpozději do 30.
6. 2011. S výstavbou kanalizace jsou již připravovány
odbočky pro budoucí odvodnění komunikace. Provádění
zemních prácí v podzimních a zimních měsících je
z pohledu udržení čistoty okolí a zajištění přístupu
k nemovitostem velmi problematické. Dodavatelská firma
BSS Broumov zajistila alespoň částečné zaštěrkování
komunikace pro pěší. Vzhledem k plánovanému odebírání a
odvážení stávajícího povrchu (budování komunikace), by
další navážení štěrku bylo neekonomické. Všem majitelům
nemovitostí v této lokalitě se omlouváme za způsobené
komplikace s přístupem a děkujeme za trpělivost. Město se
bude snažit v co možná nejkratší době připravit podklady
pro ohlášení rekonstrukce stávající komunikace stavebnímu
úřadu v Náchodě tak, aby bezprostředně po realizaci
kanalizace bylo možné zahájit stavební práce na
komunikaci. Souběžně s tímto ohlášením stavby zajistíme
výběrové řízení na dodavatele.
Osoby pověřené jednáním ve věcech realizace
kanalizace:
- za BSS s.r.o. Ing. Vladimír Kudera (hlavní inženýr
projektu), tel.: + 420 777 762 319 a Jiří Vaníček (hlavní
stavbyvedoucí), tel.:+ 420 777 762 311
- za město Ing. Pavel Scholz (investiční technik),
tel: + 420 606728382.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Infrastruktura pro 8 nových
rodinných domů v k. ú. Velká
Ledhuje
„Občanské sdružení pro rozvoj Velké Ledhuje“ buduje
na severním okraji ulice Na Sibiři infrastrukturu pro
výstavbu nových 8 rodinných domů. Jedná se o STL
plynovod, vodovod a kabelové vedení el. energie. Město
Police nad Metují vypomohlo majitelům stavebních
pozemků v této lokalitě s vybudováním kanalizace. Na
výstavbu kanalizace zajistilo dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj, v rámci programu „Podpora výstavby
technické infrastruktury“ ve výši 400 tis. Kč a kanalizaci
vybudovalo. Stavba infrastruktury je nyní z velké části
hotova, schází vybudovat zhruba polovinu trasy
vodovodního řadu. Jeho výstavbu zajišťuje VAK Náchod,
středisko Police nad Metují. Dokončení plánuje dle počasí
v co možná nejkratším termínu. Po dokončení zemních
prací musí dodavatelé uvést travnaté plochy do původního
stavu, odvézt přebytečnou výkopovou zeminu, překopy přes
komunikaci zaasfaltovat a uklidit ostatní dotčené plochy
veřejného prostranství. Teprve po odstranění všech
nedodělků bude dodavatelské firmě kanalizace vyplaceno
desetiprocentní zádržné.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

ODPADOVÉ INFORMACE
Pravidelná změna intervalu
svozu zbytkového komunálního
odpadu

právě na toto jsme se společně s kolegou z MěÚ Hronov
zaměřili zkraje měsíce února, kdy jsme navštívili
provozovnu firmy Katka TP, a. s. Piletice, jakožto jedno
z míst, kam je odvážen papír z polických a hronovských
sběrných kontejnerů k přetřídění, před jeho dalším
zpracováním. Návštěvu provozovny jsme načasovali na den
svozu papíru z našich kontejnerů a to tak, abychom viděli
čerstvě vysypanou fůru papíru ze sběrného vozidla. Na první
pohled se vysypaný papír zdál být materiálově docela v
pořádku. Při bližší prohlídce a především pří postupném
rozebírání nakladačem, se ale čím dál více objevovaly
nepapírové příměsi, které v kontejnerech na papír nemají
co dělat (nápojové kartony, PET láhve, plastové obaly,
sáčky, folie a kelímky od jogurtů, celé igelitové pytle se
vším komunálním odpadem včetně zbytků jídla, oblečení,
svázaná peřina, a další odpady), viz foto. Podle vedoucího
provozovny se celkový podíl těchto příměsí pohybuje mezi 5
- 15%. Provedená kontrola nám potvrdila skutečnost, kterou
už dříve avizovali pracovníci svozové firmy, tedy že nám
občané do papírových kontejnerů odhazují i to, co tam
nepatří, a tím znehodnocují vytříděný papír. Je to škoda,
protože se připravujeme o část vytříděného papíru a
zároveň o příjem za plasty, které místo kontejnerů na
plasty končí v kontejnerech na papír. Na druhou stranu,
čekal jsem, že to bude ještě horší a tento stav je do jisté
míry přirozený a koresponduje s přístupem a lhostejností
některých našich spoluobčanů. Domnívám se, že papír
pozná každý a slušní lidé toto nedělají. Chtěl bych je tedy
požádat, aby se tak chovali i nadále a ty lhostejné bych
chtěl požádat o spoluprácí a zodpovědné nakládání
s odpady.

Oznamujeme občanům centrální části města, tedy z
katastrálních území Police nad Metují a Velká Ledhuje, že
od 10. kalendářního týdne (od 7.3.) nastane změna
ze 14-ti denního na týdenní interval svozu zbytkového
komunálního odpadu z popelnic. Změna na 14-ti denní
interval pak opět nastane na konci října, a to po 42.
kalendářním týdnu (od 24.10.); v lokalitě, kde se v tomto
intervalu jezdí s týdenním posunem (v ulici 17. listopadu,
Tyršova, Pod Havlatkou, Husova, část Nádražní, U
Opatrovny a v uličce mezi náměstím a Nádražní ul.) to bude
po 43. kalendářním týdnu (od 31.10.).
Co odkládáme do kontejnerů na papír, kontrola po svozu
V rámci zavedeného odpadového systému města je
stanoveno také třídění papíru. Papír by měl být vytříděn,
tak jako i ostatní odpady už v místě vzniku, tedy
v domácnostech, a to takto:
☺ do vytříděného papíru patří noviny, časopisy, reklamní
letáky, katalogy, kalendáře, obrázky, kancelářský papír,
obálky, desky, deníky, sešity, knihy, papírové obaly,
sáčky, ubrousky, papírové kartony, lepenky, krabice a
další papír,
do vytříděného papíru nepatří nápojové kartony,
voskovaný papír, poplastovaný papír, potravinami či
jinak znečištěný papír, mokrý papír, kopíráky, pauzovací
papír, obvazy, vložky, jednorázové pleny, dehtový papír
a samozřejmě další odpady, které nejsou papírem.
Takto vytříděný papír má být odložen na místech k tomu
určených, což jsou především modré kontejnery ve
sběrných „hnízdech“ na veřejně přístupných místech na
území města. Sběrných hnízd je v současné době na území
města 30 a je na nich umístěno celkem 34 sběrných nádob.
Ročně se z těchto nádob, společně s dalšími místy určenými
k odkládání vytříděného papíru (sběrný dvůr, základní a
mateřská škola, ZUŠ, Diakonie) odveze k dalšímu zpracování
a recyklaci celkem cca 81 t papíru. Významnou roli v dalším
zpracování takto sebraného papíru hraje materiálová
čistota papíru, tedy množství nepapírových příměsí. No a

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police nad Metují

Systém včasné intervence

Ve středu 2. března 2011 proběhla na radnici
informativní schůzka k Systému včasné intervence (SVI),
která se uskutečnila za přítomnosti Mgr. Olgy Landové,
koordinátorky projektu SVI a současně také vedoucí
oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Náchodě. Jednání
se zúčastnili především pracovníci, kteří pracují
s ohroženými dětmi. Dozvěděli jsme se, že do projektu jsou
již zapojena města Náchod, Broumov, Jaroměř a Nové
Město nad Metují, a to na základě Smlouvy o spolupráci.
SVI je rychlá, efektivní a adekvátní forma péče o
ohrožené děti, která směřuje k nápravě nežádoucího stavu –
delikventního jednání dítěte, ohrožení dítěte. Konkrétně se
jedná o databázi, do níž se vstupuje prostřednictvím
webového rozhraní – zadáním uživatelského jména a hesla.
Cílem SVI je zefektivnit metody práce jednotlivých článků
systému (sociálních odborů, městských policistů atd.) a
využít beze zbytku všech legislativních nástrojů
vztahujících se k oblasti delikvence dětí, trestné činnosti
páchané na dětech a sociálně-právní ochrany dětí. Zvýšená
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pozornost musí být věnována predelikventnímu období před
spácháním deliktu, kdy existuje celá řada signálů o
rizikovém chování dítěte nebo o prostředí, v němž dítě
vyrůstá.
SVI tvoří jednotné informační prostředí, které umožňuje
koordinaci činností zapojených subjektů, zvyšuje kvalitu
jejich práce a umožňuje zpětnou kontrolu přijatých
opatření a zvolených postupů. Díky tomuto se mohou
subjekty vzájemně informovat a usměrňovat tak, aby každý
z nich plnil svoji roli, spolupracoval s ostatními a
nepřenášel odpovědnost na jiné.
Do SVI je tedy zapojen od středy 2. března náš sociální
odbor i městská policie.
Ida Seidlmanová, Eva Pápaiová

Parkovací karty – změna místa
prodeje !!!
Od 1.4.2011 dojde z důvodu zlepšení dostupnosti ke
změně místa prodeje parkovacích karet pro parkování
vozidel na náměstí. Dosud parkovací karty prodávali
strážníci městské policie. Od uvedeného data bude možno
parkovací karty zakoupit v pokladně městského úřadu, a
to každý den, po celou pracovní dobu pokladny.
Po
Út
St
Čt
Pá

7,30 – 17,00
6,30 – 14,30
7,30 – 17,00
6,30 – 14,30
6,30 – 14,00

hod
hod
hod
hod
hod

Ceny parkovacích karet
R - roční parkovací karta pro časově neomezené stání po
dobu její platnosti ...................................... 900,- Kč
RK - roční parkovací karta pro majitele vozidla s celkovou
hmotností do 3,5 t, mající trvalé bydliště na území města
Police nad Metují nebo vlastnící zde nemovitost ... 150,- Kč
RO - roční parkovací karta pro majitele vozidla s celkovou
hmotností do 3,5 t, mající trvalé bydliště na území obcí
Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov,
Velké Petrovice, Suchý Důl a Žďár nad Metují
............................................................ 300,- Kč
M - měsíční parkovací karta pro časově neomezené stání po
dobu její platnosti ........................................ 90,- Kč
T - týdenní parkovací karty pro časově neomezené stání po
dobu její platnosti ........................................ 30,- Kč
Daniela Adamová, odbor finančně správní

Informace ze psího útulku

Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“.
Možná ho najdete v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku k 3.3.2011 není žádný
pes.
Již druhý zimní měsíc se daří rychle najít
pejskům nové domovy a záchytné kotce tak
po většinu času zůstávají prázdné. Děkujeme
za pochopení a spolupráci.
Aktualizovanou nabídku volných psů najdete i na
internetových stránkách města www.meu-police.cz pod
odkazem praktické informace - ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu
Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš
ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá
potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní
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Usnesení zastupitelstva města ze
zasedání č.01/2011 ze dne 16.2.2011
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 01/2011 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 02/2011, o
místním poplatku ze psů.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 03/2011, o
místním poplatku z ubytovací kapacity.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 04/2011, o
místním poplatku ze vstupného.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 05/2011, o
místním poplatků za užívání veřejného prostranství
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 06/2011, o
místním poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí.
ZM neschvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 07/2011, o
místním poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt.
ZM schvaluje organizační směrnici č. 02/2011 „Rozpočtová
pravidla“
ZM schvaluje nové znění Zakladatelské listiny společnosti
Technické služby Police nad Metují, s.r.o.
ZM schvaluje nové znění Stanov společnosti Technické
služby Police nad Metují, s.r.o.
ZM pověřuje kontrolní výbor kontrolou dodržování směrnice
o finanční kontrole a zákona o finanční kontrole obecně
v příspěvkové organizaci ZŠaMŠ Police nad Metují.
ZM odvolává pana Zdeňka Kadidla z představenstva SHL
a.s. a jmenuje zástupcem města Police nad Metují v
představenstvu SHL a.s. starostku Mgr. Idu Seidlmanovou.
ZM schvaluje prominutí následujících pohledávek za
nájemným:
pan H. č.p.209
34,paní A. č.p.3097
918,paní H. č.p.309 20 261,40
paní K. K. 314
11 784,paní M. č.p.314
2 343,-

Kč (rok 2005 - promlčeno)
Kč(rok 2005-2006 - promlčeno)
Kč (úmrtí)
Kč(rok 2005-2006 - promlčeno)
Kč (rok 2006 -2008 - úmrtí)

Celkem
42 340,40 Kč
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1184/2 o výměře 51m2 v
k.ú. Police nad Metují panu ing. M. D. Kupní cena je
stanovena ve výši 400,- Kč/m2 a celková kupní cena činí
20.400,- Kč.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 83/6 o výměře 13 m2 v
k.ú. Pěkov manželům P. a D. V. Kupní cena je stanovena ve
výši 50,- Kč/m2 a celková kupní cena činí 650,- Kč.
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 302/1 o výměře 759 m2
a p.č. 303/1 o výměře 295 m2 v k.ú. Police nad Metují
manželům P. a E. Ž. Kupní cena je stanovena ve výši 40,Kč/m2 a celková kupní cena činí 42.160,- Kč.
ZM schvaluje bezúplatnou směnu pozemků v k.ú. Pěkov
takto:
1) V. H. přenechá městu Police nad Metují
spoluvlastnické podíly na pozemcích o celkové
výměře 2817,5 m2:
- ½ pozemku p.č. 167/1 o ploše 397,5 m2
- ½ pozemku p.č. 167/2 o ploše 724,5 m2
- ½ pozemku p.č. 207/2 o ploše 1131 m2
- ½ pozemku p.č. 164 o ploše 516 m2
- ½ pozemku p.č. 186 o ploše 48,5 m2
2) město Police nad Metují přenechá V. H. pozemek
p.č. 1089/4 o výměře 2 878 m2.
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 17/2 v k.ú.
Pěkov z důvodu plánované rekonstrukce silnice II/303 a
rozšíření komunikace v tomto úseku.
ZM neschvaluje prodej pozemků p.č. 184 a st.č. 97 v k.ú.
Pěkov panu L. T.
ZM neschvaluje prodej pozemku st.č. 18 v k.ú. Police nad
Metují.

ZM schvaluje navázání partnerské spolupráce s městem
Travnik v Bosně Hercegovině.
ZM schvaluje:
a) návrh rozpočtu města Police nad Metují na rok 2011,
tento rozpočet je schodkový, výdaje činí 88 973 780,Kč, příjmy 81 503 653,- Kč, třída 8 činí 7 470 127,Kč (splátka úvěru ČS a.s. 2 000 000,- Kč, zapojení
přebytku 1 340 000,- Kč, půjčka SFŽP na projekt
Intenzifikace ČOV 1 817 590,-Kč, zapojení revolvingu
6 312 537,- Kč)
b) spolufinancování projektů z rozpočtu Evropské unie:
Intenzifikace ČOV Police nad Metují – 27 611 000,- Kč.
Podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu Stolových
hor a Broumovských stěn - 40 000,- Kč
c) poskytnutí dotací a příspěvků fyzickým a právnickým
osobám uvedeným v tabulkové části návrhu rozpočtu,
která je přílohou tohoto usnesení v celkové výši
1 012 000,- Kč.
ZM pověřuje místostarostu připravit ekonomické, technické
a právní zhodnocení pořizování audio videozáznamu z
veřejného zasedání ZM a jeho zpřístupnění široké veřejnosti
v síti Internet.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení rady města ze zasedání
č.04/2011 a 05/2011 ze dne 14.2. a 28.2.2011
RM schvaluje hospodaření MŠ Police nad Metují za rok 2010
se zlepšeným hospodářským výsledkem 119 927,13 Kč. Část
zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 1 214,- Kč RM
schvaluje převézt do rezervního fondu MŠ Police nad Metují
a část ve výši 118 713,13 Kč ukládá v souladu s § 28 odst. 6
zákona č. 250/2000 Sb. odvést do rozpočtu města.
Rozborem hospodaření za rok 2010 byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje změnu a doplnění Školního řádu Mateřské
školy, se sídlem Fučíkova č. p. 328, Police nad Metují, PSČ
549 54, s účinností ode dne 14. 2. 2011 v tomto znění:
čl. IV
PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY
12. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v
mateřské škole
c.

Provoz mateřské školy bude z organizačních důvodů
omezen ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky
Ministerstva
školství,
mládeže
a
tělovýchovy
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších změn a doplnění, v době školních
podzimních, velikonočních a jarních prázdnin. V této
době bude MŠ zajišťovat pouze péči pro děti
zaměstnaných rodičů, přičemž ve výjimečných
případech na základě individuální dohody s ředitelkou
MŠ i pro rodiny, které nemají jinou možnost zajištění
péče o své děti. Odůvodněnou žádost o umístění
dítěte
do
MŠ
v době
školních
podzimních,
velikonočních a jarních prázdnin podají rodiče
písemně ředitelce nejpozději 14 dní před začínajícími
prázdninami.
Původní označení odstavců c., d., e. se mění na d., e., f.
RM bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy
Fučíkova čp. 328 v době hlavních letních prázdnin na dobu
4 týdny, tj. v době od 18. 7. 2011 do 14. 8. 2011, a omezení
provozu v době jarních prázdnin, tj. v době od 21.2.2011 do
25.2.2011.
RM schvaluje hospodaření Základní školy a Mateřské školy
Police nad Metují za rok 2010 a schodek ve výši 573 792,Kč doporučuje pokrýt z rozpočtu města na rok 2011.
Rozborem hospodaření za rok 2010 byla zároveň provedena
kontrola dle zákona 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě. Na zjištěné nedostatky bylo reagováno
uložením opatření usnesením č. 17/03/2011 a 18/03/2011.

RM schvaluje hospodaření Knihovny města Police nad
Metují za rok 2010 a pokrytí schodku hospodaření ve výši 11
918,68 Kč z rezervního fondu této příspěvkové organizace.
Rozborem hospodaření za rok 2010 byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí hospodaření města za rok 2010,
rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2002 Sb. o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje prominutí nájmu sálu v Pellyho domech na
výroční členskou schůzi MO Českého rybářského svazu
RM schvaluje podání grantové žádosti na 64. Polické
divadelní hry.
RM doporučuje ZM ke schválení organizační směrnici
02/2011 Rozpočtová pravidla doplněnou o připomínky.
RM schvaluje výroční zprávu o činnosti v oblasti
poskytování informací podle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím za rok 2010.
RM doporučuje ZM ke schválení nové znění Zakladatelské
listiny společnosti Technické služby Police nad Metují,
s.r.o.
RM doporučuje ZM ke schválení nové znění Stanov
společnosti Technické služby Police nad Metují, s.r.o.
RM neschvaluje vyhradit parkovacího stání podél budovy č.
p. 162 v ulici Soukenická v Polici nad Metují pro parkování
obchodních partnerů a klientů společnosti VK Ložiska s. r.
o. a ukládá místostarostovi sepsání odpovědi na učiněné
podání, včetně patřičného odůvodnění.
RM neschvaluje uhrazení části nákladů souvisejících se
zádlažbou části pozemku par. č. 762/5 v katastrálním
území Velká Ledhuje, před rodinným domem č.p. 273, v
ulici K drůbežárně, v obci Police nad Metují,.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Police nad Metují Velká Ledhuje - Veřejné osvětlení“.
1. Kritéria:
nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy:
Elektro comp - Česká Skalice
SIGNALBAU - Police nad Metují
ELPOL – Police nad Metují
Grim – Bukovice,
ELTYM Hronov spol. sr.o.
3. Výběrová komise:
Bc. Jiří Škop - místostarosta
Ing. Pavel Pohner – tajemník
Jaroslav Matěna - TS s.r.o
Ing. Scholz Pavel – inv. technik
Michal Mucha - TS s.r.o.
náhradníci:
Ing. Vasil Bučok - TS s.r.o.
Ivan Škop - TS s.r.o.
Zdeněk Kadidlo – člen SK
Ing. Troutnar Jan–ved. odb. IMŽP
Rita Pohlová – vedoucí OV MěÚ
RM schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí domu
č.p. 97 v k.ú. Police nad Metují o celkové ploše 132 m2
nájemci Kvíčerovská pekárna spol. s r.o. k provozování
prodejny potravin a cukrárny se skladem potravin a
sociálním zařízením za těchto podmínek:
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s
roční výpovědní lhůtou, přičemž výpověď ze strany
pronajímatele může být podána nejdříve za dva roky
tak, aby nájem skončil nejdříve po třech letech od
podpisu nové nájemní smlouvy
nájemné navazuje na předchozí nájemní smlouvu a činí
po první tři roky 492,- Kč/m2, po této době bude jeho
výše každoročně upravena o průměrnou roční míru
inflace za uplynulé období
budou zohledněny náklady nájemce vložené do
rekonstrukce nebytových prostor ve výši 40.000,- Kč, ty
budou rozloženy do tří let a postupně odečteny
nájemci z nájemného, při skončení nájmu ze strany
nájemce v dřívějším termínu nemá nárok na náhradu
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další náklady nad 40.000,- Kč, vložené do
rekonstrukce, nese nájemce ze svého a při skončení
nájmu z jeho strany nemá nárok na jejich náhradu.
RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatnou směnu
pozemků v k.ú. Pěkov takto:
1) Václav Hornych přenechá městu Police nad Metují
spoluvlastnické podíly na pozemcích o celkové výměře
2817,5 m2:
- ½ pozemku p.č. 167/1 o ploše 397,5 m2
- ½ pozemku p.č. 167/2 o ploše 724,5 m2
- ½ pozemku p.č. 207/2 o ploše 1131 m2
- ½ pozemku p.č. 164 o ploše 516 m2
- ½ pozemku p.č. 186 o ploše 48,5 m2
2) město Police nad Metují přenechá Václavu Hornychovi
pozemek p.č. 1089/4 o výměře 2878 m2.
RM schvaluje přidělení bytu č. 5 - 1+1 v domě č.p. 407 v
ulici Na Babí v Polici nad Metují paní L. M.. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku s
možností dalšího prodloužení, bude-li nájemce řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje pronájem zahrádky č. 13 v zahrádkářské
kolonii pod Havlatkou na pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Police
nad Metují paní J. B.. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné je
stanoveno ve výši 500,- Kč ročně.
RM nedoporučuje ZM ke schválení prodej pozemku st.č. 18
v k.ú. Police nad Metují.
RM nedoporučuje ZM ke schválení obecně závaznou
vyhlášku č. 07/2011, o místním poplatků za lázeňský nebo
rekreační pobyt.
RM schvaluje příslib poskytnutí finančního příspěvku
Římskokatolické farnosti - děkanství Police nad Metují na
opravu varhan v případě získání dotace.
RM doporučuje ZM pověřit kontrolní výbor kontrolou
dodržování směrnice o finanční kontrole a zákona o finanční
kontrole obecně v příspěvkové organizaci ZŠaMŠ Police nad
Metují.
RM ukládá příspěvkovým organizacím města předložit
tajemníkovi podklady pro zvážení společného postupu při
výběru poskytovatele telekomunikačních služeb, konkrétně:
název užívaného operátora(ů), do kdy je platná
uzavřená smlouva a její výpovědní lhůta, popř. sankce
za předčasné ukončení
přehled užívaných telefonních čísel s tarify a závazky
roční náklady na hlasové služby v pevné síti a v mobilní
sítí
RM doporučuje ZM ke schválení odvolat z představenstva
SHL a.s. Zdeňka Kadidla a jmenovat zástupcem města
Police nad Metují v představenstvu SHL a.s. Mgr. Idu
Seidlmanovou.
RM schvaluje použití informací z webových stránek
www.meu-police.cz a www.policko.cz na webových
stránkách www.policenadmetují.cz.
RM bere na vědomí odstoupení Rity Pohlové z funkce
vedoucího OV k 31. 3. 2011 a jmenuje s platností od 1. 4.
2011 do funkce vedoucí Odboru výstavby Městského úřadu v
Polici nad Metují Ing. Kateřinu Brátovou.
RM schvaluje výpůjčku pozemku p.č. 192 v k.ú. Pěkov paní
M. Č. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Paní
Č. bude provádět běžnou údržbu pozemku na své náklady.
RM schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o pronájmu lesních
pozemků, uzavřené mezi městem Police nad Metují a DSO
Lesy Policka dne 4. 3. 2008, spočívající ve změně výše ceny
za pronájem.
RM vyjadřuje nespokojenost s obsahem předložené tabulky
plnění rozpočtu a ukládá řediteli materiál přepracovat, aby
součty jednotlivých položek odpovídali schválenému
rozpočtu, zároveň ukládá doplnit každou položku detailního
rozpisu nákladů na vybraných účtech o předpokládanou
cenu.
RM schvaluje odpisový plán a účtový rozvrh příspěvkové
organizace ZŠaMŠ Police nad Metují pro rok 2011.
-
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RM opakovaně projednala a neschvaluje jmenovitou
evidenci výsledku hlasování k jednotlivým usnesením.
RM schvaluje MŠ Police nad Metují podání žádosti o grant
Královéhradeckého kraje z programu Enviromentální
výchova, vzdělání a osvěta s názvem Podpora realizace
"zelené školní učebny" - přeměny tradičních školních
zahrad, na přírodě blízké prostředí a jejich využití v rámci
EVVO, s příslibem finanční spoluúčasti na vytvoření
projektové dokumentace ve výši 15%.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Rozpis lékařů stomatologické
služby březen 2011
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Lékař

Tel. č.

12.03. – 13.03. MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. Met.

602 304 594

19.03. - 20.03. MUDr. Libor Kapitán
5. května 14, Meziměstí

491 582 381

26.03. - 27.03. Bc. J. N. Ogriščenko – dentista
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov

491 502 425

02.04. – 03.04. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66 – Broumov

491 502 525

09.04. – 10.04. MDDr. Petr Houštěk
Polilinika, Broumov

602 333 466

Nová hasičská cisterna
je pravidelně při kontrolních dnech sledována našimi
hasiči. Foto je z posledního KD ve čtvrtek 3. března.

Kontrolní den v THT Polička

FINANČNÍ GRANTY POSKYTOVANÉ
MĚSTEM PRO ROK 2011
Ve středu 16. února 2011 proběhlo první zasedání
Zastupitelstva města Police nad Metují v tomto roce, kde
mimo jiné zastupitelé schvalovali uvolnění finančních
prostředků z rozpočtu města na různé sportovní, kulturní,
společenské a jiné akce v regionu Police nad Metují, o které
bylo možné zažádat do 30. listopadu 2010. Tomuto
schválení předcházelo zasedání grantové komise, která
navrhla výši finančního grantu, a rady města.
Zde je k nahlédnutí výše schválených a přidělených
finančních prostředků pro jednotlivé žadatele:

Žadatel
SK Pěkov
Český rybářský svaz
Český svaz chovatelů
TJ Sokol Hlavňov
SDH Hlavňov
SDH Radešov
TJ Spartak
TJ Spartak
AMK Besip
Savci ‐ spolek přátel nohejbalu
TJ Sokol
TJ Sokol
SDH Pěkov
TJ Spartak
AMK Police n.M.
AMK Police n.M.
TJ Spartak
TJ Spartak
TJ Spartak
TJ Spartak
TJ Spartak
Liga neregist. hokejistů
TJ Spartak
TJ Spartak
TJ Spartak
TJ Spartak
SSK Pedro
SSK Pedro
SSK Pedro
SSK Pedro
HK Ostaš
SSK Police n. M. 0843
SK Fagone o.s.
SK Fagone o.s.
TJ Spartak
Petra Šulcová

Akce
Příspěvek na činnost
Činnost MO Police n. M.
Celoroční činnost svazku
Příspěvek na činnost
Soutěž o putovní pohár
Radešovská osma
Příspěvek na činnost
Činnost lyžařského oddílu ‐ vybavení
Provoz dětského dopravního hřiště ZŠ
Turnaj v nohejbale (Memoriál p. Téra)
Příspěvek na činnost
Příspěvek na činnost a energii
130 let SDH Pěkov
Závod v běhu na lyžích kritérium klasicky
Příspěvek na činnost
Závody Cross Country
Běh okolo Ostaše
Běh od pípy k pípě
Běh na Hvězdu
Běh Broumovskými stěnami
Pořízení startovních čísel ‐ 200 ks
Příspěvek na činnost
Běh sídlištěm
Závod v běhu na lyžích klasicky
Závod v běhu na lyžích duatlon
Pohárové závody v běhu na lyžích ‐ Nebíčko
Florbalový turnaj O pohár Velkého Pedra
Flor. turnaj O pohár starostky města
Atlet roku, Polická stovka
Florbalový turnaj mládeže
Novoroční Open
Příspěvek na činnost
2. Závody koňských spřežení
3. Závody koňských spřežení
Pořízení bannerů lyž. oddíl.
Přípravy na reprezentaci (gymnastika)

CELKEM SPORT
Senior klub Ostaš
MK středisko Č. Kostelec
SDH Radešov
SVH T‐S 20 "Pláň"
Klub hist. vozidel METUJE
Pěkovské ženy
Spol. pro rozvoj Pěkova a Honů
PoKuS, o. s.
Loutkaři Pěkov
ZO ČSŽ Hlavňov
ZUŠ Police n. M. ‐ grafické studio
JULINKA, o. s.
Junák, svaz skautů a skautek ČR,
ZO ČZS Police n. M.

CELKEM SOCIÁLNÍ OBLAST
POŽADOVÁNO CELKEM

15 000
15 000
8 000
10 000
3 000
4 000
700 000
19 000
5 000
4 000
120 000
150 000
25 000
500
20 000
10 000
2 000
500
5 000
2 000
11 000
10 000
1 000
2 000
1 500
1 500
2 000
3 000
2 000
2 000
3 000
5 000
25 000
15 000
13 000
neuvedeno

15 000
15 000
5 000
10 000
3 000
4 000
450 000
0
5 000
1 000
50 000
150 000
25 000
500
20 000
0
2 000
500
5 000
2 000
0
5 000
1 000
2 000
1 500
1 500
2 000
1 500
2 000
2 000
3 000
2 500
10 000
10 000
10 000
0

1 215 000

817 000

Činnost klubu + poznávací zájezdy
Vydání sborníku "Rodným krajem"
Za dětským dnem přes hory
Příspěvek na činnost
Výstava hist. vozidel ‐ Bezděkovy sady
Ples, dětský den, zájezd a ostatní akce
755 let obce Pěkova
… A našlo se vejce…
Loutkové divadlo
Příspěvek na činnost
Školní filmová tvorba
Den řemesel a řemeslných tradic
Činnost střediska skautů
Soutěž ‐ kouzlíme s květinou

8 000
neuvedeno
3 000
10 000
15 000
5 000
40 000
2 000
2 000
5 000
30 000
20 000
30 000
1 000

5 000
5 000
3 000
8 000
10 000
5 000
40 000
2 000
2 000
5 000
30 000
10 000
30 000
1 000

171 000

156 000

Příspěvek na provoz Hospice
Příspěvek na lůžka a noční stolky
Příspěvek na provoz reg. sociálních služeb
Příspěvek na činnost
Výuka první pomoci + prevence úrazů
Příspěvek na činnost
Příspěvek na terénní prog. Laxus KHK 2011

neuvedeno
neuvedeno
12 000
neuvedeno
5 000
73 920
20 000

5 000
0
6 000
0
3 000
25 000
0

CELKEM KULTURA
Hospic Anežky České
Nadační fond Hospital Broumov
Centrum soc. pomoci a služeb,
Hospic Anežky České
Oblastní spolek ČČK Náchod
MaMiNa, o. s.
LAXUS, o. s.

Žádaná částka Schválená
(Kč)
částka (Kč)

110 920

39 000

1 496 920

1 012 000

Ti žadatelé, kterým je finanční grant poskytnut, budou
jednotlivě osloveni a vyzváni k podpisu smlouvy o
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města
Police nad Metují.
Eva Pápaiová, referentka dotací

Konzultační místo – energetika

Od 1.1.2011 se mohou jednotlivé obce, popřípadě malí a
střední podnikatelé v problematice energetiky obrátit na
konzultační místo, které zřídil Královéhradecký kraj, odbor

regionálního rozvoje spolu s Centrem EP v součinnosti
s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje.
Dotazy mohou být směřovány např. do oblasti
legislativy, spotřeby energií nebo možností čerpání dotací
v oblasti energetiky.
Konzultační místo bylo zřízeno v rámci regionální
rozvojové agentury Královéhradeckého kraje.
Centrum evropského projektování (www.cep-rra.cz). Se
svými dotazy se můžete obracet na kontaktní osoby:
Ing. Martina Dvořáková
+420 495 817 827
mdvorakova@cep-rra.cz
Ing. Jana Oborníková
+420 495 817 840
obornikova@cep-rra.cz
Ing. Lenka Bacovská
+420 495 817 813
bacovska@cep-rra.cz
Složitější
dotazy
budou
odpovědní
pracovníci
konzultovat s členy Krajské energetické skupiny. Ta byla
založená jako poradní a koordinační orgán Územně
energetické
koncepce
a
je
tvořena
zástupci
Královéhradeckého kraje, Krajského úřadu, Krajské
hospodářské komory, podnikatelů a nejvýznamnějších
distributorů jednotlivých energií v kraji (ČEZ, RWE,
Elektrárna Opatovice, a.s.) a dalších odborníků z řad
podnikatelů v průmyslu i zemědělství a veřejné správy
v oblasti energetiky a životního prostředí.

 KNIHOVNA
Svaz
knihovníků
a
informačních pracovníků ČR
(SKIP) opět vyhlásil březen
měsícem čtenářů. V centru
zájmu nás knihovníků je
čtenář a čtení ve všech jeho
formách s cílem dát o sobě
vědět: ano, čteme a je nás
stále hodně!!
A tak do polické knihovny můžete přijít za knihou na
společná setkání. 1. března jsme se sešli se seniory nad
stránkami Malostranských humoresek od Karla Pecky. Další
čtení se uskuteční opět v úterý 5. dubna a 3. května od 15
hodin v dětském oddělení knihovny.
V době vydání měsíčníku už budeme mít za sebou
i setkání s polickou autorkou veršů Lenkou Havlíkovou.

Knihovna a město Police nad Metují
v rámci cyklu „Žijí mezi námi“ pořádají
výstavu hraček

Jak si hráli naši rodiče
a prarodiče

V předsálí Pellyho domů
od 14. – 31. března 2011
od 9 do 12 a od 13 do 16
hodin
(sobota a neděle zavřeno).
Vstupné dobrovolné.
Nezapomínáme ani na malé a nejmenší čtenáře.
Předškoláci se scházejí s Hankou Jenkovou při společném
čtení každý čtvrtek od 16 hodin odpoledne. Březen zahájí
s knihou Pan Buřtík a pan Špejlička z nakladatelství
Albatros, kterou napsal pan Zdeněk Svěrák a ilustroval pan
jiří Votruba. Také prohlížení obrázků z knížky patří ke
společnému čtení.
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Během března přijde 5. A na besedu o Karlu IV. Také
druhé třídy přijdou do knihovny. Po dohodě s učitelkami si
děti vyberou knížku, se kterou potom budou pracovat hledat odpovědi na otázky, ukryté v předloženém textu.
I tak se dá procvičovat čtenářská gramotnost (tj.
porozumění textu).
Další akce chystají v naší pěkovské pobočce, dočtete se
o nich ve Sloupku z Pěkova.
Vyvrcholením celého měsíce bude Noc s Andersenem.
O ní v příštím čísle měsíčníku.
Březnový cíl: ano, čteme a je nás stále hodně!! snad
dosvědčují čísla knihovnické statistiky. V loňském roce
využilo
služeb
knihovny
v půjčovnách
s čítárnou
a studovnou, na internetu, on-line služeb na webových
stránkách
v katalogu
knihovny
a
při
kulturních
a vzdělávacích akcích 20 775 návštěvníků. 1301 vás přišlo
do poboček v Hlavňově a Pěkově. Díky. Pro vás i pro další
zájemce je zde opět nabídka několika titulů z našeho
fondu.
Věra Plachtová

Nabídka knih:
* Osterloh, Jörg: Nacionálněsocialistické pronásledování
Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945.
* Junek, Václav: Osudy českých zrádců 1915-1989.
Od 1. světové války až po sametový listopad.
* Halík, Tomáš: Divadlo pro anděly.
Život jako náboženský experiment.
* Jaroš, Radek: Hory shora.
Příběhy ze sedmi osmitisícovek.
Horolezecké vzpomínky.
* Bryson, Bill: Zápisky z malého ostrova.
Humorné vzpomínání na cestování po Anglii.
* Herčík, Jan: Zvěrolékař vzpomíná.
Autobiografické příběhy.
* Šulc, Jiří: Mosty do Tel Avivu.
Nový špionážní román odehrávající se mimi jiné i
v poválečném Československu.
* Paasilina, Arto: Vlčí léto laponského mlynáře.
Finský psychologický román.
* Murakami, Haruki: Po otřesech.
Povídky současného japonského autora.
* Falcones, Ildefonso: Ruka Fátimy.
Napínavý historický román.
* Chadima, Vítek: Pavlína Filipovská.
Vzpomínky zpěvačky.
Dáša Ducháčová

KINO – KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 22. 3. 2011 v 19 hodin

ART KINO  NORSKÉ DŘEVO
Toru Watanabe
(Kenichi
Matsuyama)
zaslechne píseň
skupiny Beatles
a vzpomene si
na svou první
lásku
Naoko
(Rinko Kikuchi),
která teď chodí
s jeho nejlepším přítelem Kizukim. V tu chvíli se přenese o
dvacet let zpět do svých studentských let, které trávil v Tokiu, a
ocitne se ve světě rozjitřených vztahů, náhodných známostí na
jednu noc, vášně, zmaru a touhy, z něhož ho vytrhne impulzivní
mladá žena jménem Midori, která mu razantně vstoupí do
života a dostane ho do situace, kdy si musí vybrat mezi
budoucností a minulostí.
Proč tento film?
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“Natočit film podle knižního bestselleru je vždy ošidné. Vždycky
budou kdysi nadšení čtenáři knihy zkoumat každičký filmový
záběr do posledního detailu, pitvat každý dialog, hledat ve filmu
přesně ty jemné odstíny nálady, kterou mají s knihou spojenu.
Když se Tran Anh Hung rozhodl natočit Norské dřevo podle
knížky Haruki Murakamiho, která se stala superúspěšnou a
tohoto autora objevila pro milióny čtenářů po celém světě, musel
se nejspíš zbláznit. Zfilmovat příběh umotaný z tak
melancholicky jemného přediva, psaný tak geniálně úsporným a
přesným jazykem, příběh, při jehož čtení svět vždycky ztichnul
a se zatajeným dechem pozoroval osudy Naoko, Midori, Reiko a
Torua Watanabeho… tohle všechno zfilmovat a přitom to
nezabít? Mám pro diváky a čtenáře Norského dřeva dobrou
zprávu: režiséru Trungovi se to podařilo.”
Radim Habartík, Aerofilms
Režie: Tran Anh Hung
Hrají: Ken'ichi Matsuyama, Kiko Mizuhara, Rinko Kikuchi a
další...
Přístupnost: mládeži přístupný od 15 let
Japonsko 2010 (české titulky, 133 min)
Vstupné: 50 Kč

Úterý 29. 3. 2011 v 17 hodin

MEGAMYSL

Tohle je konec klasických filmů o superhrdinech
Po zelené teď na DreamWorks semaforu naskočila modrá, jinak
barva kůže nového gaunera, Megamysla, který si má získat
srdce diváků, vlastní zlé povaze navzdory.
Megamysl nebyl vždycky darebák. Když ho rodiče na rodné
planetě posadili do vesmírného vozítka a poslali do světa, byl
celkem roztomilé miminko. Ke své smůle však přistál na Zemi,
přímo uprostřed vězeňského dvora. A protože ředitel věznice
na úpěnlivé prosby vězňů, zda si toho drobečka mohou nechat,
reagoval kladně, získal Megamysl hned celou řadu tatínků se
zločineckými sklony, které mu budou úspěšně řadu let
předávat. Dospělý Megamysl tráví veškerý čas tím, že
provokuje svou nemesis, hrdinného Metromana, zejména
prostřednictvím pravidelných únosů a důmyslného týrání jeho
přítelkyně, rozkošné televizní reportérky Roxanne Ritchieové.
Ze vzájemné konfrontace vždycky odchází tento génius zločinu
poražený a ponížený. Bere to však sportovně a všechny
neúspěchy považuje jen za cestu k vytčenému cíli –
definitivnímu Metromanovu zničení. Když se mu to nakonec
podaří, s hrůzou si uvědomí, že dál nemá pro co žít. Dobro bylo
poraženo ‐ A CO TEĎ? Věrný asistent Poskok (zubatá rybička v
těle robota) má naštěstí plán – co takhle vytvořit nového
superhrdinu, proti kterému by se dalo bojovat? Realizace téhle
myšlenky má ale katastrofální následky. Z plánovaného reka
Titana se stane ještě větší gauner než Megamysl, takže ten musí
učinit zásadní rozhodnutí. Začne se pro změnu chovat jako
klaďas, nebo nechá krásnou Roxanne a celé město na pospas
zloduchovi, kterého sám stvořil?
Režie: Tom McGrath
Hrají: v českém znění: Petr Rychlý, Lukáš Hlavica, Lucie
Vondráčková, Otakar Brousek ml.
Přístupnost: mládeži přístupný
Animovaná komedie USA 2010 (96 min)
Vstupné: 40 Kč

Úterý 5. 4. 2011 v 19 hodin

NEVINNOST
Lásky se nikdy nezbavíš
Cesta z vrcholu na
absolutní dno může být
velmi rychlá. Někdy stačí
jediná věta a všechno, co
jste dosud budovali, se
zhroutí jako domeček z
karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z
velmi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za
celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně
těžko, zvlášť když protistraně pomáhá člověk, který může být
motivován osobní pomstou. Pravda prý nakonec vždycky
zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy ani to ale nemusí znamenat
vítězství. Někdy je to jen přestávka před dalším, mnohem
náročnějším zápasem. Zvlášť když ve snaze zachránit se
obětujete tajemství, která měla zůstat navždy skrytá, protože
jsou pro vás i pro vaše okolí příliš nebezpečná.
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar, Hynek
Čermák, Zita Morávková, Alena Mihulová, Anna Linhartová
Přístupnost: mládeži přístupný
Drama ČR 2011 (98 min)
Vstupné: 50 Kč

Úterý 12. 4. 2011 v 19 hodin

NICKYHO RODINA
Film o tom, jak příklad jednoho člověka i po 70 letech
dokáže inspirovat lidi a měnit dnešní svět.
Nový film o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním
poselství, přináší dosud nezveřejněná fakta, svědectví a osudy
nově objevených „Wintonových dětí“. Uvedením Nickyho
rodiny Matej Mináč definitivně uzavře cyklus Wintonovských
filmů. Prvním byl film Všichni moji blízcí (1999), a po něm
následoval snímek Nicholas Winton ‐ Síla lidskosti (2002),
který získal International EMMY AWARD za nejlepší
dokumentární film.
„Zájem studentů a fakt, že pod Wintonovým vlivem tisíce
dětí na celém světě začaly konat dobro, dokonce jako novodobí
„Wintonové“ zachraňovat jiné děti, nás natolik ohromil, že jsme
se rozhodli pokračovat v prozkoumávání Wintonova tématu.
Objevila se úplně nová fakta, např. příběh krásné špiónky
Kerstin, která přestože za války pracovala pro Gestapo,
pomohla Wintonovi zachránit 25 dětí či osudový příběh matky,
která se do poslední chvíle nemohla odhodlat opustit své malé
dítě a poslat jej do neznámého bezpečí. Také jsme našli mnoho
nových „Wintonových dětí“, takže jeho rodina se rozrostla na 5
700 lidí s jedinečnými osudy. Rozhodli jsme se, že nedovolíme,
aby se ty nejvíc vzrušující nově objevené příběhy spolu s
úžasnými Wintonovskými akcemi a pozitivními aktivitami
studentů „ztratily“. Proto vznikl film Nickyho rodina. Chceme
ukázat, že do největší rodiny na světě, do Nickyho rodiny,
nepatří jen tisíce lidí, kteří za svůj život vděčí Nicholasi
Wintonovi, ale i všichni ti, kteří chtějí s naším světem něco
pozitivního vykonat,“ říká režisér Matej Mináč.

Režie: Matěj Mináč
Hrají: Michal Slaný v roli Nicholase Wintona, Klára Issová, Joe
Schlesinger
Přístupnost: mládeži přístupný
Dokumentární drama ČR / Slovensko 2011 (96 min)
Vstupné: 50 Kč

KINO
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

VELIKONOČNÍ
FILMOVÝ TÝDEN PRO DĚTI
Úterý 19. 4. 2011 v 17 hodin

RANGO
Středa 20. 4. 2011 v 17 hodin

GNOMEO A JULIE
Čtvrtek 21. 4. 2011 v 17 hodin

v jednání

Úterý 26. 4. 2011 v 17 hodin

GULLIVEROVY CESTY
Středa 27. 4. 2011 v 17 hodin

AUTOPOHÁDKY
Vstupné na jednotlivé filmy je 40 Kč.
Při zakoupení permanentky na všech 5 filmů budete mít
jedno filmové představení zdarma!
Cena permanentky je 160 Kč.
Více o filmech se dozvíte na www.policko.cz v sekci KINO
nebo v příštím čísle Polického měsíčníku.

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE POUZE
V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

KOLÁROVO DIVADLO
Čtvrtek 24. 3. 2011 od 19 hod

NA SKOK V AMERICE – Ctibor Košťál

„Promítání jsem s ohledem na rozsah navštívených lokalit
rozdělil na dvě samostatné besedy.
Cesta začala v západoamerickém hlavním městě státu
Washington Seattlu, celkově jsme (bylo nás 5) po USA za 5
týdnů najezdili přes 10.000 km, projeli 9 států, navštívili 15 N.
P. a několik dalších monumentů a rezervací.“
C. Košťál
V první části se podíváme do států Washington, Idaho,
Montana, Wyoming a Utah a krom jiného navštívíme N.P.
Mount Rainier, N.P. Yellowstone, N.P. Grand Teton, N.P.
Capitol Reef, N.P. Arches, N.P. Canyonlands a N.P. Bryce
Canyon. Dále navštívíme Koloradskou náhorní plošinu s
červenými až 300 m vysokými skalní útvary v Navažské
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indiánské rezervaci  Monument Valley, poblíž přehradní
nádrže Lake Powell vybudované na řece Colorado zajdeme
do úzkého, pískovcového a zejména fantasticky
fotogenického kaňonu Antelope. Rozhodně se bude na co
dívat.
Vstupné: 60 Kč

PELLYHO DOMY
Sobota 2. 4. 2011, Sál Pellyho domů

Cvičení pro radost 7
s Olgou Šípkovou
a Radkou Kubečkovou

Začátek v 9.30 hod!
2‐hodinové cvičení (aerobik, gumy, overbaly,
posilování, protažení)
Vstupné: 240 Kč
Tombola!

Předprodej vstupenek v Infocentru v Pellyho domech od 1. 3.
2011.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
sobota 30. dubna 2011

ČARODĚJNÁ POLICE
aneb je tu zpátky tradice
Sál Pellyho domů od 14 hodiny

Čarodějný rej

vstupné: 40 Kč / čarodějná cháska 20 Kč
*********
Masarykovo náměstí u kašny od 17
hodiny

Stavění a zdobení máje

Přineste si na náměstí pentličky,
mašličky, fáborky na ozdobení malých májek.
Po celý měsíc lásky budou zdobit naše polické náměstí.
*********
Masarykovo náměstí v podvečerních a večerních hodinách

Hlídání máje

Občerstvení zajištěno za čarodějné ceny.

VÝSTAVY v Pellyho domech

RŮZNÉ
Polická univerzita volného času 2011
pátek 11. 3. od 14.30 hod, sál Pellyho domů
Na kole do EU – Edvard Kožušník
středa 23. 3. od 14.30 hod, sál Pellyho domů
Kampanologie – Petr Rudolf Manoušek
středa 6. 4. od 14.30 hod, sál Pellyho domů
Můj život se Svobodnou Evropou – Pavel Pecháček

NÁCHODSKÝ SWING uvádí
v Polici nad Metují …
Čtvrtek 17. 3. 2011 od 19 hod, Kolárovo divadlo

Talkshow č. 2: ZDENĚK TROŠKA

A PETR VONDRÁČEK
Talkshow
Zdeňka
Trošky
s Petrem
Vondráček
slibuje
především salvu historek, kterými
český kontroverzní režisér častuje
své
publikum
při
každé
příležitosti. Petr Vondráček se mu
pokusí sekundovat, ale hlavně
nahrávat, což si zdatně cvičí v pořadu Hádej, kdo jsem.
Hlavní hvězdou talkshow bude však Zdeněk Troška. Tento
režisér si získal slávu, ale také zástup těch nejtvrdších kritiků
trilogií Slunce, seno… Už předtím, přesněji v 80. letech, tedy
krátce po studiích na pražské FAMU a také ve francouzském
Lycée Carnot v Dijonu, natočil film Bota jménem Melichar. Sám
sebe a také značnou diváckou přízeň našel v pohádkách, jako
jsou O princezně jasněnce a létajícím ševci, Princezna ze
mlejna, Z pekla štěstí a další. V r. 2002 se pokusil od svých
snímků odklonit historickým dramatem Andělská tvář v
produkci Jiřího Pomeje. Titul nejkontroverzního českého
režiséra naší kinematografie potvrdil divácky veleúspěšnou,
kritiky nenáviděnou sérií Kameňáků. Mimo těchto snímků,
hodnocených jako nejhorších v české kinematografii, ale také
režíroval muzikály v pražském divadle Kalich a inscenoval
Verdiho operu Don Carlos na scéně Národního divadla.
Jeho konverzačním partnerem bude zpěvák a herec Petr
Vondráček, známý především z populárního pořadu Hádej, kdo
jsem. Vedle toho hraje v rock’n’rollové kapele Lokomotiva.
Vidět jsme ho mohli také v seriálu Velmi křehké vztahy nebo v
několika filmech, například v pohádce O ječmínkovi nebo v
romantickém snímku Bestiář.
Vstupné: 330 / 290 Kč
Předprodej vstupenek na IC v Pellyho domech.

2. 2. – 11. 3. 2011, předsálí Pellyho domů

NA KOLE DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ z cesty českého europoslance
Edvarda Kožušníka
28. 2. – 11. 3. 2011, předsálí Pellyho domů

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ŠTĚPÁNA LANDY
„PORTRÉTY SVÝCH VRSTEVNÍKŮ“
14. – 31. 3. 2011, předsálí Pellyho domů

JAK SI HRÁLI NAŠI RODIČE A PRARODIČE

výstava starších a starých hraček našich rodičů a prarodičů
Na všechny výstavy je otvírací doba:
od 9 do 12 a od 13 do 16 hod.
Vstupné dobrovolné.
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Výstava fotografií
Štěpána Landy

Portréty svých
vrstevníků
- recenze Do
11.
března
je
v předsálí Pellyho domů
v Polici nad Metují možné
shlédnout
fotografickou
výstavu
Štěpána
Landy.
Výstava nese název Portréty
svých vrstevníků. Landa fotí
od roku 2008 a toto je jeho

H IS T O R IE B O R S K É H O V O D O V O D U

první samostatná výstava.
Podle mého soudu je výstava jakousi autorovou
generační výpovědí, zároveň názvem jakoby si Landa chtěl
zachovat určitý zdravý odstup. Fotografie primárně
zachycují mladého člověka v městském prostředí. Námět,
který je technicky náročný o to víc, pokud je dobře
provedený, se stává divácky velmi atraktivní. Do určité míry
hraje významnou roli barva a kontrast světla a stínu, které
si pohrávají s celkovým vyzněním. Fotografie spolu
navzájem korespondují. Pro mne se klíčovým stalo slovo
volnost, ta je podle mého názoru ,,cítit“ z každé vystavené
fotografie. Naprostá volnost nemusí mít vždy charakter
euforie, může být také zrádná, až třeba deprimující, lehce
v ní člověk může zabloudit a třeba se i ztratit. Jisté je, že
pokud ji společnost nemá, intenzivně po ni touží. Když se
svoboda stane naprostou samozřejmostí, myslím, že se
může stát, že člověk dumá, co si s ní vůbec počít. Zdá se
mi, že středobodem výstavy se stal sám autor, sekundárně
jeho blízké okolí. Intimní vhled do části autorova života a
jeho známých má však ještě další dimenzi. Výstava se stává
univerzem, jakousi generační výpovědí. Širokému publiku
Landa přibližuje určitou, pro něho typickou městskou
atmosféru. Vtipně překvapivým vyrušením byla na vernisáži
promítaná skupinka morčat.
Výstavu je ovšem možné „přečíst“ i jako jakýsi deník
v obrazech. Deník pro mnohé překvapivý, protože
představuje generaci, o níž se mnozí domnívají, že žije
převážně ve virtuálním světě, jako generaci plnou síly,
pohybu, pohybující se v pevně zakotveném prostředí města.
Landa touto výstavou vstoupil na polickou výtvarnou
scénu jako mladý nadějný výtvarník, jistě bude mít
v budoucnu ještě hodně co říci.
Bc. Martina Váňová
(autorka je studentkou Dějin umění)

Dobrovolný svazek obcí Policka
ve spolupráci s městem Police nad Metují
pořádá přednášku pana Petra Zudy

UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ A MŠ V POLICI NAD METUJÍ
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

„O STAVBĚ BORSKÉHO VODOVODU,
aneb jak jej v Bělém chtěli, nechtěli“.
Přednáška se uskuteční v pátek 1. dubna 2011
od 19 hodin na sále Pellyho domů.
Program obohatí kapela Country Kysela Band
a fotografie pana Oldřicha Jenky.

kdy: v sobotu 12. března 2011
kde: v Pellyho domech v Polici nad Metují

K tanci a poslechu hraje skupina
RELAX - Pavel a Radka
- začátek ve 20 hodin - vstupné 50,-Kč
- kuchyně a občerstvení M. Exnera
- tombola - každý los vyhrává
Mládeži do 16 let nepřístupno.

Občerstvení zajištěno.
Vstupné: dobrovolné
Výtěžek z přednášky bude věnován na obnovu
Suchodolské kapličky!

Místenky možno zajistit v kanceláři školy, tel. 491580080
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Únor na Bezděkově
Měsíc únor probíhal v klidné a kamarádské náladě, s
drobným kazem, který tvořila nachlazení a virové nemoci.
Po výletu na "Zimní olympiádu" se školáci věnovali učivu
a činnostem rozvíjejícím jejich schopnosti. Na konci měsíce
si odpočinuli na "jarních" prázdninách.

Marie Vaisarová

V polické mateřince…

Děti ve školce se seznámily s tím, co dělají zvířátka v
zimě, předškolní děti se zúčastnily zápisu do 1.třídy a pak
je navštívily členky ČČK, aby si s nimi opět popovídaly o
nemocech, zraněních a ošetřování drobných poranění.

Mezi kulturní akce v tomto měsíci patřilo divadelní
představení - Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Marie Vaisarová

Zápis do 1.třídy.
Ve středu 9.2. proběhl v ZŠ Police nad Metují zápis do
1.třídy.
Zúčastnilo se ho 52 dětí předškolního věku. Jak se stalo
již tradicí, děti na cestě školou provázely pohádkové
bytosti. Cestou po kytičkách společně došly do jednotlivých
tříd.
Zde děti prokazovaly matematické znalosti, pravolevou
orientaci, znalost barev a geometrických tvarů, správnou
výslovnost, správné držení tužky.
Velmi nás potěšilo, že většina dětí byla hodně šikovných
a na školní práci dobře připravených. Přesto konečný počet
dětí, ze kterých se stanou v září školáci, není zatím zcela
jistý. Některé děti ještě totiž během jarních měsíců na
žádost rodičů či doporučení mateřské školy navštíví PPP v
Náchodě.
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…se dnes na přání některých rodičů zaměříme na
Stravování v naší mateřské škole. Jedná se totiž o situaci,
ve které platí, že teorie a praxe nemusí jít vždy ruku v ruce
(u nás aspoň ze začátku školního roku určitě ne).
Nejprve dovolte malé uvedení do situace: Představte si
jasný, podzimní den 1. září. Děti přijdou do školky, do
nového prostředí, mezi nové kamarády, poprvé poznají své
paní učitelky, poprvé si hrají s jinými hračkami. Až potud –
roztomilé oťukávání se navzájem. Ale ouha!! S úderem
11.30 hod. nastává okamžik pravdy (u někoho už o pár
hodin dřív, v 8.30 při svačince): na stolečku čeká polívečka
v talíři, lžíce leží vedle, v hrnečku pití, druhé jídlo je
nakrájené a čeká na posílání do bříška. V tu chvíli zjistíme,
že většina dětí (NE VŠECHNY) neví, co má dělat. A brzy
lehce zjistíme, proč: Jsou zvyklé na mixovanou stravu
z láhve s dudlíkem, tím pádem neumí kousat, mléčné
nápoje odmítají s tím, že pijí jen sunárek (taktéž z láhve
s dudlíkem), v lepším případě strčí ručičky za záda a čekají,
až je někdo nakrmí, jídlo chtějí rozmačkat na kaši, protože
sousto 1cm x 1cm je velké, napít se nezvládají, protože
podržet si oběma ručičkama hrníček a napít se bez
Jupíkového sosáčku nelze, ovoce a zeleninu v syrovém stavu
vidí ve školce poprvé a kousat něco se šlupkou? Tudle!
Maminky doma loupají i hroznové víno, tak co by se
namáhaly…A stejně: nejlepší je suchý rohlík, párek a
limonáda, tak co! Je pravdou, že některé děti chodí do
školky v tomto směru výborně návykově vybavené, mají
přehled o tom, co jedí, dokáží poznat podle chuti, z čeho
je omáčka uvařená nebo poznají, jaká zeleninka je
v polévce, ačkoliv je nastrouhaná nebo lehce rozmixovaná,
nedělá jim problém sníst najednou sousto přílohy i
s kouskem masa a s omáčkou (zatímco jiné dítko sní nejdřív
omáčku a pak poucá suchou přílohu a nakonec se snaží
rozžvýkat masíčko), ovoce a zeleninu bere jako normální
součást jídelníčku a není pro něj problém sníst cokoli
kdykoli. Takové děti nám do školky také nastupují a je to
velká úleva doufat, že takových dětí bude v budoucnu do
naší školky nastupovat určitě víc a víc.
U dětí starších je situace podstatně lepší, neboť už
nějakou chvíli školku navštěvují a měly možnost zjistit, že
paní kuchařky vaří dobře, a že děti se mohou do procesu
přípravy jídla zapojit – předškoláci si sami mažou svačinky
pomazánkami, několikrát za rok si vyzkouší pečení na
vlastní kůži (ovocné koláčky, vánoční cukroví), a představte
si ten pocit hrdosti a pýchy, když se maminky diví, jak děti
ve školce hezky jedí a pijí mlíčko, ačkoliv ,,doma by mně to
do pusy nevzal(a)“.
Sestavování jídelníčku a strava ve školce podléhá
přísným pravidlům. Poměr jednotlivých potravin musí být
vyvážený a o tom, kolik se čeho musí dětem nabídnout,

rozhoduje tzv. Spotřební koš. V něm je například dáno, že
děti mají denně dostávat mléko nebo mléčné výrobky, jak
často musí být podávány luštěniny a ryby, jak často mají
být zastoupena sladká jídla apod. Důležité je tzv. potravní
chování – dítě si samo nedokáže zodpovědně rozhodnout,
co je pro něj dobré a co ne a jeho přístup k jídlu odráží
vztah k jídlu v rodině a v prostředí, v němž vyrůstá. Proto
je nutné, aby i doma mělo různorodou stravu a hlavně, aby
mu byla nabízena třeba i v malém množství. (Těžko
přesvědčíte dítě ke konzumaci rýžového nákypu, pokud má
doma denně zabíjačkové delikatesy a naopak, těžko si dá
dítě masový nákyp, jestli je mu doma denně nabízena
brokolice s kapustou v páře.) Při zvykání na novou,
nezvyklou a neznámou stravou se vyplatí důslednost –
nabízet dítěti pokrm třeba 10x, zařazovat ho nenápadně do
jídelníčku jako běžnou součást a ukázat obrovskou
trpělivost, když dítě tvrdošíjně odmítá.
Zvýšené pozornosti při zvykání na neznámé jídlo dbáme
také proto, abychom se vyhnuli traumatizujícímu zážitku –
určitě víte, proč sami máte odpor k některým jídlům.
Možná vás ve školce natvrdo nutili něco sníst a následkem
bylo dávení se a blinkání…Takovéto metody dnes
samozřejmě nepoužíváme, ale snažíme se dítě NENÁSILNĚ
přesvědčit, aby ochutnalo.
Velmi důležitá je názorová shoda s rodiči – chybou je
bagatelizovat a zesměšňovat postupy paní učitelek s tím, že
,,fuj, to bych taky do pusy nevzala!“ nebo „on to jíst
nebude, tak mu to nedávejte“ a to celé řečeno před
dítětem.
A které další chyby mohou ohrozit správné stravovací
návyky Vašich děti?
1) nahrazování odmítaného jídla sladkostmi
2) nabízení úplatku dítěti za to, že jídlo sní
3) používat přednášky typu ,,když to nebudeš jíst,
budeš nemocný“ nebo ,,co by za to daly děti
v Africe“ apod.
4) nezkoušet ,,za tatínka, za maminku“
5) nechat dítě u jídla běhat kolem stolu, po bytě,
brát ostatním členům rodiny z talíře jejich jídlo a
krmit se tímto způsobem za běhu – u jídla se sedí u
stolu a jídlo se v klidu kouše
A pokud nefungují žádné přijatelné fígle, pak neškodí
nechat děti trochu ,,vyhladovět“ – hlad je totiž nejlepší
kuchař, a to nejen ve školce , ale i doma ( neřešit situaci
tím, že když dítě ve školce nejí, dáme mu doma odpoledne
pozdní oběd nebo dokonce mu rodič s úsměvem sdělí, že si
tedy půjdou na hranolky!!!! )
Někdy se maminky také podivují kombinaci jednotlivých
jídel na jídelním lístku. I když se Vám některá kombinace
bude zdát nezvyklá, neztrácejte hlavu, vše je, jak má být –
spotřební koš určuje poměr jednotlivých potravin a
v celkovém součtu je efekt naprosto vyrovnaný. Jinými
slovy, bříško Vašeho dítěte je zatěžováno správně,
rovnoměrně a s ohledem na specifiku dětského organismu.
Kdyby se Vám přesto zdálo, že některá jídla Vaše dítě
přetěžko snáší a že je veškerá snaha marná, poraďte se
s paní učitelkou, určitě najdete řešení takového problému.
Na našich webových stránkách se také můžete nově
seznámit s jídelníčkem naší mateřinky.
Přejeme Vám dobrou chuť!
Vaše učitelky z MŠ Police nad Metují
(v tomto článku byly citovány některé části z časopisu
Zpravodaj pro mateřské školy – Stravování v MŠ)

Základní umělecká škola
informuje ...
Bigband hrál v Beránku pro
Náchodské gymnázium

V pátek 28. ledna 2011 obsadil náš Velký dechový
orchestr (řečený "Bigband") rozlehlé pódium náchodského
divadla Beránek, aby zde v hodinovém vystoupení předvedl
své umění studentům místního gymnázia.
Koncert měl velmi dobrou atmosféru i ohlas, a to nejen
mezi studenty a profesory, ale dokonce i personál a
technici Beránku, kteří prý už zde ledacos slyšeli, nám přišli
vyjádřit své uznání.
Dík patří i náchodské houslařce Janě Páclové, která
celou akci zorganizovala.

Návštěva z Warringtonu
V pondělí 7. února 2011 navštívila naši školu malá
delegace pedagogů z britského města Warrington. Vedla ji
paní BeverleyScott-Herron, zástupkyně ředitele školy, jejíž
celý název je "Sir Thomas Boteler Churchof England High
School".
Škola se specializuje na výuku hudby, takže je
pochopitelné, že návštěvu zajímala především naše škola,
přestože během svého několikadenního pobytu dámy
navštívily více škol různých typů (nejen v Polici nad Metují,
ale i ve Žďáře a Teplicích nad Metují a v Hronově).
Kromě prohlídky školy jsme pro návštěvu připravili i
malý koncert, po kterém následovala bohatá diskuse,
během které jsme si sdělovali zkušenosti se vzděláváním v
našich zemích. Naši hosté byli vším, co u nás viděli,
upřímně nadšeni a paní Beverley projevila velký zájem o
rozvoj kontaktů a spolupráci mezi oběma školami. Uvidíme
tedy, jak se vše bude vyvíjet dál...

Okresní kolo klavírní soutěže ZUŠ
15. února odstartoval maratón soutěží ZUŠ okresním
kolem ve hře na klavír, které proběhlo v Náchodě. Naši
školu reprezentovaly čtyři klavíristky a z Náchoda se vrátily
s fantastickým úspěchem. Přivezly 3 první a 1 druhé místo,
přičemž v absolutním pořadí šlo o tři nejlépe hodnocené
výkony ve všech kategoriích soutěže!
Naši výpravu tvořily Sára Suchánková, Lucie Johnová,
Markéta Valchařová (IV. kategorie) a Magda Troutnarová
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(VI. kategorie). Děvčata jsou ze tříd Reginy Goslinské a
Michaely Ševců. Všem k úspěchu blahopřejeme a přejeme
úspěšnou reprezentaci v krajském kole, které proběhne v
Hradci Králové.

Sára Suchánková, absolutní vítězka klavírní soutěže našeho
okresu

Lucie Johnová – 1. místo ve IV. kategorii a postup do
krajského kola

Magda Troutnarová– 1. místo v VI. kategorii a postup do
krajského kola
(ZUŠ)

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Polická univerzita volného času
pokračovala opět po 14 dnech ve středu
9. února další lekcí. V hudebním úvodu se
představila
jedenáctiletá
houslistka
polické ZUŠ Kateřinka Karpfová. Na
programu měla dvě skladby - Andantino
hudebního skladatele a houslového
virtuosa Fritze Kreislera a Koncert A-dur Charlese de
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Beriota. S doprovodem paní učitelky Sorokinové zahrála obě
skladby překrásně. Však také za svůj výkon sklidila obrovský
potlesk. V následující krátké přestávce byla zakladatelce a
organizátorce Polické univerzity, paní Idě Seidlmanové
předána úvodní část kroniky této instituce, zachycující
prvních deset let její činnosti.

Pak už se ujal slova Mgr. Aleš Fetters, se kterým se
posluchači PUVČ již několikrát setkali při literárních
pořadech (Karel Čapek, Fráňa Šrámek). Tentokrát nás přišel
seznámit s velkým představitelem českého romantismu,
Karlem Hynkem Máchou (1810 – 1836). Představil nám jej
nejen jako básníka, ale také jako nadšeného cestovatele.
Tomuto básníkovi s rozevlátým pláštěm, poutníkovi krajinou
i životem, však k té životní pouti byl, bohužel, osudem
vyměřen jen krátký čas. Tím více však zasluhuje obdiv
nejen jeho dílo, které je poměrně známé, ale i jeho
nesčetné cesty, vykonané samozřejmě pěšky. Je až
neuvěřitelné, co všechno za svůj krátký život stihnul projít.
Jak bylo v tehdejší romantické době obvyklé, častým cílem
jeho výletů byly především hrady a zříceniny hradů. Karel
Hynek Mácha jich navštívil 90 (!), a některé několikrát, jak
vyplývá z vlastnoručně pořízeného seznamu, který navíc
doplnil vlastními kresbami. Kromě mnoha kratších cest,
však dokázal podnikat i cesty velmi náročné, před kterými
by mohl i dnešní turista smeknout. Tak na přelomu srpna a
září v roce 1833 podnikl cestu z Prahy přes Mělník, Mladou
Boleslav, Jičín, Dvůr Králové, Svobodu nad Úpou a Malou
Úpu na Sněžku a poté zpět do Prahy. Trasa zpáteční cesty
není přesně známa, ale jen první část do Krkonoš měřila asi
270 km. Celá cesta pak trvala 17 dnů a denní výkon byl
kolem 30 – 40 km. Tato cesta se stala i inspirací pro jeho
knihu Krkonošská pouť, která byla náplní první části
přednášky. O rok později pak vykonal ve dnech od 4. srpna
do 11. září nejdelší svou cestu, cestu do Itálie, která je
popsána v jeho Deníku na cestě do Itálie. Trasa putování
vedla z Prahy přes Linec, Salzburg, Innsbruck do Benátek a
Terstu a odtud přes Ljublaň, Štýrský Hradec a Vídeň zpět do
Prahy. Celkově italská pouť měřila asi 1 500 km, z toho
pouze stokilometrový úsek z Benátek do Terstu absolvoval
lodí, zbytek pěšky. Denní výkon se pohyboval kolem 40 km.
Samozřejmě, přednášející se nezaměřil jen na Máchovo
cestování a jeho Krkonošskou pouť, ale hovořil i o jeho
životě, jeho osudové ženě Eleonoře Šomkové (Lori) i o
nešťastném konci života, kdy básník umírá v Litoměřicích
dva dny před plánovanou svatbou. V Litoměřicích byl také
pohřben. Přednášející pak stručně probral i jeho dílo,
především báseň Máj a román Cikáni. Připomněl i Máchův
druhý pohřeb v roce 1939. V roce 1938 po Mnichovské
dohodě, kdy značná část území Československa měla být
zabrána Německem a do zabíraného území spadaly i
Litoměřice, bylo rozhodnuto o urychlené exhumaci jeho
ostatků a převozu do Prahy. Zde byly ostatky podrobeny
antropologickému vyšetření, identifikaci a pietnímu
očištění. Dne 7. května roku 1939 pak byly ostatky uloženy

na Vyšehradském hřbitově a celý akt se stal celonárodní
manifestací odporu proti okupantům.
Hezká a zajímavá přednáška skončila a posluchači se
zvolna rozešli chladným únorovým odpolednem do svých
domovů. Škoda! Bylo by jistě stylovější, kdyby se dal závěr
napsat asi takto: Poté vycházeli posluchači z přednáškové
síně do vlahého májového podvečera a zdálky od Klůčku jim
jemný vánek přinášel tiché volání – Hynku!, Viléme!!,
Jarmilo!!!
Polická univerzita pokračovala ve středu 23. února další
přednáškou. Hudební vstup byl opět v režii polické „zušky“.
Tentokrát posluchači pozorně vyslechli a následně
potleskem odměnili krásnou hudbu v krásném podání
houslistky Karoliny Karpfové. Ta v doprovodu paní učitelky
Sorokinové zahrála Houslový koncert a-moll J.S.Bacha a
skladbu Slavík od Henriho Vieuxtempse.
Po tomto hudebním úvodu představila paní Ida
Seidlmanová pracovníka
Národopisného muzea PhDr.
Adama Votrubu, který pro posluchače připravil přednášku
s názvem Ústní lidová slovesnost. Součástí lidové slovesnosti
jsou především pověsti, pohádky, říkadla, přísloví, lidové
písně aj. Přednášející se zabývá m.j. sběrem těchto
slovesných útvarů a ve svém vystoupení mám o nich podal
základní informace. Tato díla nemají konkrétního autora,
mohou být i kolektivním dílem a vznikají spontánně. Pod
pojmem pověsti nejsou myšleny jen pověsti dnes už
historické (Staré pověsti české, Báje a pověsti z kraje
Jiráskova apod.), ale pověsti vznikají třeba i dnes. Je to
původně zpráva o skutečné události, ale mohou se v ní
objevovat i nadpřirozené motivy. Šíří se ústním podáním a
tím dochází i k jistému zkreslení, jisté obměně. Pověsti
jednoho národa se šíří i v sousedních zemích; zde však
dochází k omezení z titulu jazykové bariéry. Proto se šíří
mezi zeměmi s jazykovou příbuzností (Česko, Slovensko,
Polsko), ale v případě např. Německa či Rakouska
k rozšiřování dochází jen zcela výjimečně. Podobně je tomu
i u lidových písní, kde jazyková bariéra rovněž platí. Je však
zajímavé, že toto pravidlo neplatí v plné míře u pohádek. U
lidových písní pak často dochází k obměnám v různých
krajích, ale také k parafrázování starších lidových písní.
Přednáška byla doplněna některými vzorovými ukázkami,
např. z knihy Petra Janečka Černá sanitka. Možná, že si
někteří posluchači vzpomněli i na stejnojmenný seriál
České televize, ve kterém byly některé hororové příběhy
z této knihy zpracovány.
Tím skončila druhá únorová akce PUVČ a my se můžeme
těšit na pokračování, které se koná v pátek 11. března.
Téma bude tentokrát cestovatelské – s panem Edvardem
Kožušníkem se vydáme na kole do EU. Tak na shledanou!
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Úřad práce informuje budoucí
absolventy SPŠ Hronov
Dne 18. 2. 2011 proběhlo na naší škole
tradiční setkání žáků vycházejících
ročníků oborů s maturitní zkouškou i s
výučním listem s pracovníkem úřadu
práce. Cílem besedy je získání aktuálních
informací z trhu práce a dalších
zajímavostí. I letos jsme měli "objednané"
téma "Zaměstnávání v zahraničí a
současná situace na trhu práce“. Žáci se dozvěděli nejen
do kterých zemí EU mohou odjet pracovat a jak v tom
napomáhá úřad práce prostřednictvím EURES služby, ale
získali i velmi zajímavé a cenné informace o možnosti
kombinace pobytu v zahraničí s možností přivýdělku (i když
symbolického) - Dobrovolnická činnost. Jaké jsou možnosti
absolventů po ukončení studia i novinky na trhu práce nám
sdělila pracovnice Informační a poradenské služby Úřadu
práce v Náchodě Žaneta Diblíková, DiS. Velmi zajímavým a

hlavně
odborným
výkladem
pootevřela
budoucím
absolventům naší školy pomyslné dveře do života.
Ing. Jitka Vaňková, výchovná poradkyně

Střední průmyslová škola Hronov
v České televizi a Pegasfilmu
V rámci projektu Inovace výuky financovaného
z Evropského sociálního fondu měli všichni, kteří se do
projektu zapojili, možnost zúčastnit se exkurze na odborná
pracoviště.
V pátek 4.2.2011 v době jednodenních pololetních
prázdnin jsme vyrazili do Prahy, abychom se podívali do
České televize, kde jsme měli objednanou exkurzi.
Zajímala nás především technika. Zvláště učitelé odborných
předmětů si přišli na své, ale ani zúčastněné dámy se
nenudily. Díky školením, kterými jsme prošly, se i my
vyznáme v odborných názvech a základní audiovizuální
technice.
Přestože
škola
vlastní
díky
projektu
poloprofesionální videokameru, jsou ty televizní přece jen
trochu větší.
Druhou zastávkou bylo filmové studio Pegasfilm, které
sice nepatří k největším, ale to neznamená, že je ve
filmové tvorbě outsider. První hraný film tohoto studia –
Bastardi – se natáčel v našem kraji. Studio se zabývá i
dabingem, a tak jsme měli možnost
vyzkoušet si
promlouvat z filmového plátna jako slavní herci a herečky.

Mgr.Jana Maslikiewiczová
Střední průmyslová škola, Hronov

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Vychutnejte si v klidu lázeňskou
kávu!
Pokud jste milovníky pohody a klidné relaxace, máte
rádi přírodu nebo hudbu a také si rádi posedíte u dobré
kávy se zákuskem, určitě se vydejte jen kousek za českopolské hranice a navštivte tři krásná lázeňská města
Kudowu Zdroj, Polanicu Zdroj a Duszniky Zdroj. V tom
posledně jmenovaném trávil čas a léčil se světoznámý
polský skladatel Frederik Chopin. Stejně jako dnešní
pacienti i on se léčil s nemocným srdcem. Můžete navštívit
jeho památník a zúčastnit se hudebního festivalu, který se
zde pravidelně v létě koná. Pro obdivovatele technických
památek je k dispozici velmi zajímavé muzeum papírnictví,
kde si budete moci sami vyzkoušet, jak se vyrábí ruční
papír. A po těchto zážitcích na vás bude čekat příjemná
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lázeňská kolonáda a lázeňský park s divadlem a fontánou,
která během letních večerů hraje. Nedaleko leží město
Polanica. V tomto slunečném městě, kde lázně začaly
fungovat v 19.století, najdete klid a odpočinek uprostřed
přírody poblíž Stolových hor a na březích řeky Bystrzyca
Dusznicka.
Posledním z jmenovaných lázeňských měst, ve kterém
se léčí srdeční onemocnění, endokrinologické obtíže a
chudokrevnost je Kudowa Zdroj. Leží jen pár kilometrů za
hraničním přechodem Náchod. Pro mnoho českých
návštěvníků je to místo nákupů nebo sportovního zážitku při
návštěvě aquaparku. A právě jen několik kroků od něj
začíná lázeňská kolonáda. Lázeňský park, který na ni
navazuje, byl založen v 18.století a může se pochlubit
krásným umístěním i zajímavými stromy a rostlinami. Po
procházce si na kolonádě můžete zahrát obří šachy,
poslechnout koncert a dát si dobrou kávu. Třeba takovou,
jakou měli možnost ochutnat zájemci o studium v naší škole
při lednové prezentační akci.
Nebeská oříšková káva
60 ml kávy (1 malý šálek), 20 ml lískooříškového sirupu,
porce vanilkové zmrzliny, šlehačka a karamel.
Nalijte lískooříškový sirup do velkého šálku, přilijte
studenou kávu a míchejte. Potom přidejte vanilkovou
zmrzlinu a nakonec ozdobte šlehačkou s karamelem.
Skořicový západ slunce
60 ml kávy, 20 ml skořicového sirupu, šlehačka a
skořice.
Skořicový sirup nalijte do velkého šálku, doplňte horkou
kávou a přitom míchejte. Kávu ozdobte šlehačkou a
skořicí.
Marocká káva
Plátky oloupaného pomeranče, 1 lžička cukru, čtvrt
šálku vody, půl šálku filtrované kávy, 2 lžíce šlehačky.
Na pánvičku vložíme kousky pomeranče a posypeme
cukrem. Zalijeme vroucí vodou a necháme krátce působit.
Směs nalijeme do sklenice, přidáme horkou kávu a
přizdobíme šlehačkou. Chuť je výraznější, můžeme-li
použít plátek i s kůrou.
Kubánská flambovaná káva
4 šálky silné překapávané kávy, 4 vrchovaté polévkové
lžíce šlehačky, 80 ml rumu, 8 lžic cukru krupice na
karamel, 80 ml pomerančové šťávy, skořice.
Na pánvi si připravíme karamel z cukru a pomerančové
šťávy, vroucí směs nalijeme do sklenic, oflambujeme
rumem a plameny uhasíme překapávanou kávou. Ozdobíme
šlehačkou a můžeme posypat skořicí
Francouzská káva
4 šálky silné překapávané kávy, 4 polévkové lžíce
šlehačky, 2 žloutky, 4 lžíce cukru krupice (20 ml horké vody
přidáme při šlehání), mletá káva na posyp.
Ušleháme dotuha žloutky s cukrem a horkou vodou,
hmotu rozdělíme do 4 sklenic, opatrně přes lžíci přelijeme
překapávanou kávou a ozdobíme šlehačkou, povrch
posypeme mletou kávou.
Zmrzlinový flip s kokosem
4 šálky vychlazené rozpustné kávy, 8 kopečků zmrzliny,
80 ml kokosového likéru, 4 lžíce šlehačky, čokoláda na
posyp.
Okraje skleniček ponoříme do kokosového likéru a poté
do strouhaného kokosu, do skleniček dáme zmrzlinu a
přelijeme studenou kávou, navrch přidáme 20 ml
kokosového likéru, ozdobíme šlehačkou a posypeme
strouhanou čokoládou.
Dobrou chuť s vůní kávy přejí čtenářům Polického
měsíčníku žáci a pracovníci
Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov,
s. r. o. www.hshronov.cz
Text připravily Mgr. Martina Zálišová, Bc. Michaela
Rézová a Mgr. Renata Lelková.
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STATISTIKA
K 28.2.2011 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4262 obyvatel.

JUBILEA

=========

V únoru 2011 oslavili životní jubilea:
70 let
pan Václav Šimek
paní Miroslava Ducháčová
pan František Fišer
pan František Jareš
75 let
paní Marie Hrubá
pan Antonín Jansa
85 let
paní Ludmila Vaňková
90 let
paní Ludmila Kollertová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny 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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 12.2.2011 jsme ještě jednou využili koncertní sál
polické ZUŠky a přivítali jsme tyto občánky:

Jindřich Musil

Matěj Sloupenský

Adriana Peterková

Ondřej Starý

Jindřich Trojtl

Beáta Jansová

Vojtěch Koutský

Vanesa Kudelková

Kristýna Lajerová

Veronika Pilátová

Maruška,

Veronika a Tereza Smolíkovy

Markéta a Marek Tauchmanovi

ZAPSÁNÍ DÍTĚTE DO CESTOVNÍHO DOKLADU RODIČE
do cestovního dokladu rodiče lze zapsat dítě do věku
10 let, a to pouze do 30.6.2011 !
do CP staršího typu (s měkkou datovou stránkou)
můžete požádat prostřednictvím našeho úřadu, novější
typy v Náchodě
správní poplatek 50,- Kč
předložíte rodný list dítěte, svůj cestovní doklad,
občanský průkaz
děti zapsané v CP rodičů můžou takto cestovat pouze
do 26.6.2012
od 27.6.2012 musí mít dítě svůj vlastní cestovní
doklad !!!
Dagmar Hambálková, matrikářka

Koutky vzhůru?!

Pan Milan Vítek by to tak chtěl. Odešel po těžké
nemoci v červenokosteleckém hospici. Jeho odcházení
bolelo. Paradoxně mě posilovala jeho statečnost a pokora.
Jsem ráda, že mě bylo dáno kousek cesty s panem
Milanem jít.
Děkuju všem, kteří Milana Vítka v Polici přijali i těm,
kteří s ním zůstali…
Ida Seidlmanová

Bylo nás kolem padesáti. A bylo nám kolem deseti. A
strašně jsme mu záviděli. Záviděli jsme mu, že vždycky
věděl, jak slanit po skále, jak spát pod širákem, jak na dvě
sirky zapálit oheň v promočeném lese, jak všude trefit jen
podle mapy, jak namalovat úžasné pajduláky, jak vyrobit
skvělý totem. A taky jak fotografovat. A jak se spolehnout
jen na sebe a přitom nezapomínat na kamarády okolo.
Přesto, že jsme byli klasičtí Pražáci, ukázal nám mnohá
zákoutí staré Prahy, a tehdy pro nás neznámá místa, která
měl skvěle zmapovaná.
A pak nás vyvedl z toho pragocentristického prostředí a
předvedl, jak v zimě přespat v lese, nenechat po sobě binec
a být schopen tam „přežít“ i několik dní, aniž bychom
postrádali péči rodičů, tramvajovou přepravu a televizní
vysílání.
A taky co je to hrát fér i vůči úplně cizím lidem. Měli
jsme pocit, že jeho know-how je u něj naprosto
samozřejmá věc. Že v minulém životě byl minimálně
Indiánem i trampem, že vystudoval vysokou školu všech
možných řemesel a profesí, a že lézt po skalách ho
přinejmenším učili Hillary s Tenzingem.
Pro nás to byla, a je, neuvěřitelná autorita a vzor. A
tak, když doba nepřála jeho skautským představám, pár let
se pokoušel ještě tuhle bandu kluků držet pod křídly jiných
organizací, než seznal nutnost ji vypustit, zcela
neorganizovaně, do vlastní existence. Jenže udělal chybu;
udělal z nás, proti naší vůli, Suchodoláky a Poličáky. Tady
jsme trávili mnohá dětská léta, a teď jsme se mu „mstili“;
začali jsme sem za ním, a za tímhle krajem, jezdit a on se
vždy tvářil, že mu to nevadí, snad i naopak. A jak jsme
vedli teď už dospělácké řeči, zjistili jsme, že to byl i hodně
dobrý výtvarník a filmař, že občas vykouzlil texty, které
byly pohlazením po duši, že byl velkým obdivovatelem
profesora Františka Dvořáka, o jehož historických
přednáškách jsme dlouze diskutovali. Anebo seděli u něj
v Suchodole před chalupou a povídali si třeba jen o počasí,
a bylo to fajn.
Tenhle otisk, nezanechal pouze v nás, ale, překvapivě,
i v následující generaci, se kterou zdánlivě neměl tolik
společného. Pouze to, že šla kolem.
Milan Vítek, říkali jsme mu Waki; dík za to, že byl.
V Praze dne 2.března LP 2011
Miroslav Venuš

Seniorské aktuality >>>>>>>>>

„Co bylo, nevrátíš,
co je nezastavíš,
co bude nedohoníš,
a dohromady se tomu říká
život.
No vidíte, a takové myšlenky
mně napadají skoro pořád…“
Loučí se s Vámi výtvarník,
scénárista a režisér, především
však táta, děda a kamarád
Milan Vítek

Druhé letošní setkání bylo pod taktovkou předsedkyně pí
H. Pivoňkové, která po úvodu předala mikrofon
místopředsedkyni I. Richterové. Ta naběhla na plac a
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z rukávu sypala kulturní informace, o nichž se vždy včas
dozvídáme nejen z PM.
Sledujte, ať si rozšíříte obzor a potěšíte dušičku.
Zrovna takovou radost nám udělal dopis s plamennými
pozdravy a výzvou k návštěvě. Kde se pan uč. Jarda Macoun
nachází? Dudince! On se rád „čochtá“ a „pančá“, patří mu
to! Zaručeně si dělá generální opravu na svém, sportem a
bravurní jízdou na kole uondaném, mladistvém tělíčku a
nám by rád tuto slast dopřál. Dobráček to je přející. Skvělé
rady pro naše EGO, to je Modlitba k aktivitě pro NESPAVCE
a POMOCNÍKY, jak zdravě usínati a probouzet se svěží.
Zajímavé, ale dát si ŠLOFÍKA, v době, kdy pan ředitel ZUŠ
L. Bořek představuje další talent – Tomáše Šefců
s BASKYTAROU a jeho inspirativní hudbou, by jaksi
nepasovalo. Tomáše čekají soutěže a co jiného mu popřát,
ať to vyjde! Víte, co na panu ředitelovi Bořkovi je
obdivuhodné? Nezištnost i kavalírství, což se dnes moc
nenosí, on je výjimka. Z kvalitní BONBONIERY nabídne
dobré pralinky, ta dnešní zase s výbornou náplní. Za to mu
velice děkujeme...
GEN – pan učitel František Šeda – ukázka z doby před 10
léty, kdy slavil 90! Rozmlouvala s ním dnešní starostka pí I.
Seidlmanová, natáčeli p. M. Šolc a p. D. Puschmann. Průřez
celým jeho životem, léta za katedrou, vzestupy i pády,
rodinný život, knihovna a chvilka nostalgie při vzpomínce na
vzácné kolegy a žáky, kteří už nejsou mezi námi. Na dotaz,
kolik zde přítomných učil, zvedl se ne les, ale prales rukou,
některým „žákům“ už je „80“ pryč. Výroky PANÍ RADOVÁ,
ŠAGULÍNE, PANÍ NADLESNÍ, jsou perly z bohatého
náhrdelníku, které zpestřují srazy mnoha tříd. Pan učitel
Šeda je pojem. Přejeme mu, aby se jeho paní zotavila,
jemu pak, patriotu Kvíčerova, ať v dobré kondici prožije
svoji 100.
Pan Grűnwald donesl také lahůdku, to když jeho strýček
pan František Borna, hudebník, slavil své osmdesátiny. Byl
také jednou z osobností, kdo komponoval pro pana uč.
Karla Petra písničky z našeho regionu, což bylo pro Dětský
pěvecký sbor vynikající. Náš Kraj byl sice v řadě těch
nejchudších, ale bohatý na vynikající lidi, kteří uměli
rozdávat radost, ale i tou nádhernou okolní přírodou. A
když v závěru projekce zazněla (: NA CUKR – NA KAFE:)
rozšířily se nám panenky. Kdo by si nevzpomněl na krásné
prožitky právě ve Sboru?
Dobrá nálada, zvonivý smích se nesl Pellyho sálem a o
nápady nebyla nouze. V rámci ÚSPORNÝCH BALÍČKŮ se
zrodila myšlenka pobavit sami sebe!?
LIDOVÍ VYPRAVĚČI i PRŮŠVIHÁŘI mezi námi nechybí...
Buďte blažení do 16. 3. a přemýšlejte
Kde nás najdete? s-k-o@seznam.cz, http://www.meupolice.cz/, s-k-o .rajce-net
Hana Krejčová

Dětské dopravní hřiště Náchod –
Běloves
Toto hřiště se začalo stavět v sedmdesátých letech
minulého století. První soutěž se zde konala v roce 1973.
V té době na dětském dopravním hřišti stálo 17 dopravních
značek.
Od té doby se však hřiště změnilo k nepoznání. Přibyly
nové značky, světelná křižovatka, přechody, oplocení a
provozní budova s učebnou a sociálním zařízení. Ze hřiště
se stalo centrum dopravní výchovy, které využívají i žáci
škol na Policku. Centrum slouží nejenom k učení, ale
především k zábavě! Pro děti zde bylo vybudováno
pískoviště, houpačky a kolotoče.
V roce 2007 se kompletně obměnila jízdní kola pro
dopravní výchovu a v roce 2009 byl postaven nový
přístřešek s lavicemi a stoly.
Přijďte se pobavit a nanečisto si vyzkoušet jízdu na kole
v dopravním provozu.
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Provozní doba dětského dopravního hřiště
•
pravidelná výuka pro školy je organizována podle
schváleného harmonogramu:
od dubna do června 8,00 - 13,30 hod.
od září do listopadu 8,00 - 13,30 hod.
•
odpolední provoz je určen pro školní družiny a další
organizované akce pro školní děti, přítomnost
veřejnosti nesmí školní akce narušovat
•
odpolední provoz pro veřejnost je možný s ohledem
na obsazení a vytížení školních akcí
•
provoz o víkendech a prázdninách je určen
veřejnosti od 9 do 19 hodin
Adresa:
AMK - Besip DDH Náchod, 1. Máje 16, 547 01 Náchod
Email: ddh.nachod@uamk-cr.cz
Telefon: 602 160 432

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Co se dělo ve skautské klubovně a
nejen v ní.
O pololetních prázdninách jsme se s členkami dívčího
oddílu a jejich sourozenci sešli v klubovně a zahráli si několik
deskových her. Byla to akce pořádaná pro vyplnění volného
času dětí, které by jinak byly doma samotné. Potěšilo mě kolik
z nich dalo přednost společným hrám před počítačem. První
únorový pátek jsme s členy roverského kmene (starší 15 let)
hráli dlouho do noci legendární hru Express a v sobotu vyrazili
za skauty a skautkami na horolezeckou stěnu. V rámci páteční
schůzky se oddíl Bratra Františka postaral o odložené vánoční
stromky u hřbitovní zdi.
Poslední únorová neděle patřila střediskové radě, kde se
řešily akce minulé i budoucí. Po uzavření letošní registrace
jsme došli k číslu 73 členů, tedy podobnému jako v loňském
roce. Nejbližší budoucí akcí je Turnaj v deskových hrách, který
proběhne 5. března v občerstvení p. Exnera v Pellyho domech.
Jak vše probíhalo Vám napíšeme v příštím měsíčníku. Z dalších
velkých úkolů střediska je pořádání okresního kola Svojsíkova
závodu 14.-15.5. a samozřejmě tábor, na který vyrazíme sice
až v první polovině srpna, ale již nyní jsou přípravy v plném
proudu.

Hana Mazancová - Haňďa

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky filatelie
Námětem známky je 20. výročí založení Visegrádské
skupiny.
Tato
známka
je
společným dílem čtyř
členských
států
Visegrádské
skupiny
(také
nazývaná
Visegrádská
čtyřka
nebo zkráceně V4).
Aliance států V4 je
inspirována setkáním
tří králů v maďarském
městě Visegrád v roce 1335. Uherský král Karel I. Robert, český
král Jan Lucemburský a polský král Kazimír III. Veliký se zde
dohodli na těsné spolupráci v politických či obchodních
otázkách a na věčném přátelství. Tímto krokem inspirovali o
656 let později k založení další úspěšné středoevropské
iniciativy.
Novodobá Visegrádská trojka vznikla 15. února 1991 (deset dní
před zánikem Varšavské smlouvy) na setkání maďarského
premiéra Józsefa Antalla, prezidenta ČSFR Václava Havla a
polského prezidenta Lecha Wałęsy ve Visegrádu. Na tomto

setkání politici podepsali deklaraci blízké spolupráce tří
středoevropských zemí na jejich cestě k evropské integraci.
Známka vychází současně u nás, na Slovensku, v Polsku a
v Maďarsku.
Způsob tisku: plnokrevný ofset.
Námět
známky:
Rožmberský rok - Petr Vok z
Rožmberka,
Vilém
Vok
z Rožmberka.
Petr Vok z Rožmberka
byl
posledním
členem
šlechtického
rodu
Rožmberků (1. říjen 1539,
Český Krumlov - 6. listopad
1611, Třeboň). Petr Vok žil
přes padesát let ve stínu
svého
staršího
bratra
Viléma.
Vilém z Rožmberka, starší
bratr
Petra
Voka
z
Rožmberka (10. března 1535, Schützendorf, Horní Rakousy 31. srpna 1592 v Praze), byl významný český politik a
představitel českých stavů ze šlechtického rodu Rožmberků.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v barvách zelené,
červené a hnědé
Stanislav Plachta

Astronomický klub
Police nad Metují
ORION JARNÍ ROVNODENNOST
21. března v 0 hodin a 20 minut středoevropského
času vstoupí Slunce do znamení Berana.
Na „naší“ severní polokouli nastává nekrásnější roční
období, jaro. U „protinožců“ na jižní polokouli se lidé
připravují na podzim.
Severní a jižní polokouli od sebe odděluje významná
rovnoběžka, kterou nazýváme rovník.
V období rovnodennosti svítí Slunce kolmo na rovník a
na obou polokoulích trvá noc i den 12 hodin.
Na severní polokouli se budou dny prodlužovat, na jižní
polokouli naopak zkracovat.
Střídání ročních období je způsobeno úhlem 66,6°, který
svírá rotační osa Země s rovinou ve které obíhá kolem
Slunce.

Na obrázku je znázorněna situace v období rovnodennosti.
Slunce svítí kolmo na rovník z levé strany. Na severní i jižní
polokouli trvá den i noc 12 hodin.

ORBITÁLNÍ STANICE ISS
9. března v 18 hodin 5 minut se ISS objeví nad
západním obzorem. V 18 hodin 6 minut 45 sekund prolétá
20° jižně od Měsíce. V 18 hodin 8 minut 10 sekund ji
uvidíme cca 6° jižně od jasné hvězdy Rigel v souhvězdí
Oriona.
U stanice nyní kotví raketoplán Discovery STS133. Je to
jeden z posledních letů amerických raketoplánů.
Termíny přeletů mezinárodní orbitální stanice ISS a
raketoplánu Discovery po jeho odpojení můžeme zjistit na
www.heavens-above.com

Pohledy do vesmíru
LETNÍ ČAS se zavádí 27. března. Ve dvě hodiny SEČ si
posuneme hodiny na třetí hodinu SELČ. Středoevropský letní
čas trvá 7 měsíců a skončí 30. října.
SLUNCE
21. března v 0 hodin 20 minut SEČ vstupuje do
znamení Berana, nastává astronomické jaro,
jarní rovnodennost,
v březnu se den prodlouží o 1 hod. a 53 min.,
MĚSÍC
4. v novu, 13. v první čtvrti, 19. v úplňku, 26. v
poslední čtvrti,
MERKUR
ve druhé polovině března večer 11° nad
západním
obzorem,
nejlepší
pozorovací
podmínky v tomto roce,
VENUŠE
ráno nízko nad jihovýchodním obzorem, končí
období dobré pozorovatelnosti,
MARS
není pozorovatelný,
JUPITER
večer nad jihozápadním obzorem, končí období
dobré pozorovatelnosti,
SATURN
po celou noc v souhvězdí Panny,
URAN
není pozorovatelný,
NEPTUN
není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

MaMiNa >>>>>>>>>>>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy ve školním roce
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci
- pro nejmenší děti kolem 1-2 let, které se již naučily
chodit.
Úterý (9.30-11.30) – Miminkování
- program pro těhotné a pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Středa (9.30-11.30) – Kapříci
- program pro rodiče s dětmi od 2 - 4 let. Součástí programu
je malá výtvarná dílnička s procvičováním jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci
- program pro rodiče s dětmi od 2 – 4 let s důrazem na
rytmiku, tanečky a říkadla.
Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek
- pro děti nejen jako příprava na vstup do mateřské školky.
Probíhá bez účasti rodičů. Na tento program je nutné se
přihlásit a to na tel.: 728334087 pí Pohlová nebo přímo
v MC, a to každé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 20,- za dítě a dopoledne.
Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.

Kroužky a kurzy – doplňující informace
Každé úterý od 16. a od 17.hodin - Keramika pro
nejmenší spojená s dalším tvořením pod vedením Simony
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Pohlové. Jedná se o tvořivý kroužek, kde děti poznávají
keramickou hlínu a tvoří z ní výrobky. Další náplní programu
je tvoření z jiných a netradičních materiálů. Přihlásit se
můžete kdykoliv během roku na tel.: 728 334 087 u lektorky
pí. Pohlové nebo přímo v mateřském centru.
Cvičení na míčích nejen pro těhotné se přesouvá na
čtvrtek od 18 hodin – abychom mohli vyhovět všem
maminkám v jejich zájmu o cvičení, přesunuli jsme ho na
čtvrteční podvečer, hlásíme stále dost volných míst!!!
Klasické cvičení na míčích pro budoucí maminky, které
pomáhá od bolestí a také se připravit na porod s lektorkou
Mgr. Karolínou Havlíčkovou. Přihlášky na 777 903 029 nebo
mailu katahlavkova@seznam.cz. Při účasti alespoň 4 osob je
cena 150,-Kč za 5 lekcí, platba je předem, cvičení probíhá
jednou za týden. Lekce trvá 60 min.

až do věku 3. třídy ZŠ – cca 6 – 9 let. Děti nemusí umět číst,
předpokladem je dobrá výslovnost, chuť se učit něco
nového, zajímavého, samostatnost a komunikativnost
dítěte. Minimální počet dětí je 6, maximálně 10. Lektorský
tým zkušená divadelnice Ivana Richterová a nadšenec
Martina Golová si připravily tuto náplň kroužku:
komunikace, mluvené slovo, pohybová aktivita, rozvíjení
fantazie, pohádky a příprava na studování her či pohádek,
s následnými představeními. Vstupné je 35,- , vybíráme
dopředu na 5 lekcí.
Přihlášky do 20.2.2011 a také další info na 777 903 029
nebo mailu katahlavkova@seznam.cz nebo v MC. Platba je
předem za 5 lekcí, kroužek bude probíhat jednou za týden,
přesný čas a den bude domluven s účastníky. Lekce trvá 60
min.

Doplňkový program v mateřském centru

Celoroční nabídka k zapůjčení
Pro návštěvníky MC nabízíme prodej dětského oblečení –
podrobnosti jsou uvedeny v MC nebo webu centra. Pro
členky MC je navíc připravena možnost prodeje dětského
nábytku a hraček, jejichž nabídka je umístěna na hojně
navštěvovaném webu MC.
Také nabízíme k zapůjčení pečící formu velkého motýla
a různé deskové hry pro malé i větší děti a rodiče (např.:
Turbulento, dětské Carcassone, Cesta kolem světa, Česko,
Activity2 aj.) za mírný poplatek 20,-/týden. V naší nabídce
je také spousta dětských i odborních knih a didaktické
pomůcky, které se zapůjčují zdarma. Přijďte, jistě si
vyberete☺
Za MC Káťa Hlávková
více o MC najdete také na www.mcmamina.cz

Proměny v MaMiNě – sobota 12. března ve 14:30
Opět Vás zveme na další proměnlivé odpoledne, kde se
o účastníky budou starat 3 odbornice – kosmetička,
kadeřnice a nehtová vizážistka. Tentokrát obohatíme
tradiční nabídku o instruktáž líčení. Kosmetička Jana
Krejčová vám vysvětlí, jak se starat o pleť, jaká líčidla
používat, jaké barvy, štětce použít a hlavně nás bude učit,
jak se nejlépe nalíčit pro různé příležitosti a další pro nás
ženy velmi důležité věci. Z důvodu výkladu je třeba přijít
včas a vzít si sebou vlastní líčidla a také zrcátko – nejlépe
stojací na nožičce! O vlasovou úpravu se postará zkušená
kadeřnice Irena Rutarová, která s úspěchem otevřela
v Polici nad Metují nový salon Iris Hair and Nails, kde
spolupracuje s Monikou Haklovou, která se bude na akci
věnovat nehtové modeláži.
Na akci může přijít kdokoliv ze široké veřejnosti, není
určeno pouze návštěvníkům MC nebo maminkám na RD!
Vstupné je pro členy MC 100,-, pro nečleny 150,-. Každý
účastník bude mít k dispozici všechny 3 procedury, včetně
instruktáže líčení. A nezapomeňte, že po skončení akce
vyrážíme za zábavou!
Šikovné ruce se tentokrát vrhnou na tyto zajímavé
výrobky:
17. března už budeme vyhlížet jaro s výrobou jarního
prostírání a dekorací – materiál bude zajištěn, takže sebou
jen dobrou náladu a ve čtvrtek 31. března budeme tvořit
originální trička netradiční voskovou batikou, sebou je
třeba si přinést světlé bavlněné tričko. Oba programy
začínají v 15:30, vstupné je 30,-. Připravila Katka Hlávková.

Tak a letošní ples pěkovských hasičů je za námi, tombola
rozdána – šťastlivci neboli výherci dvou hlavních cen se
mohou už jen těšit na dovolenou, kterou vyhráli. Sál
Pellyho domu byl v ten sobotní večer 19. února 2011 opět
naplněn – chvílemi i přeplněn. Hudba - BTK hrála, parket
byl od samého začátku stále obsazený. Snad to byl ples,
jak má být.

Vítání jara – ve čtvrtek 24. března v 9:30
Tradiční prožitkový program MC, kde s dětmi zaženeme
zimu, otevřeme jarní bránu a přivítáme jaro. Nebude
chybět pohádka a vyrábění s jarní tématikou. Těší se na vás
Simča Pohlová a Petra Gajdošová, které si program
připravily. Vstupné je dobrovolné.
Velikonoční výstava – 3.ročník 18. – 20. dubna
I v tomto roce plánujeme velikonoční výstavu prací dětí
ze základních a mateřských škol z okolí. Pokud můžete
nabídnout ukázku zajímavé velikonoční tvorby nebo přímo
ukázat výrobu něčeho velikonočního, tak se nám prosím
přihlaste
na
tel.:
777 903 029
nebo
mailu
katahlavkova@seznam.cz. V dopoledních hodinách jsou
plánovány ukázky výroby pro dětské návštěvníky,
v odpoledních pak dílničky, workshopy.
Již nyní vás na výstavu srdečně zveme a věříme, že se
nám podaří překonat 700 návštěvníků z loňského roku.

Oznámení , nabídky, sdělení
Nový kroužek v nabídce mateřského centra
Připravujeme nový kroužek pro děti, který by měl začít
v dubnu.
Jedná se o dramatický kroužek, který organizuje
mateřské centrum MaMiNa. Kroužek je určen předškolákům
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V neděli 27. února podnikla Společnost pro rozvoj Pěkova
a Honů výlet pro rodiče a děti do bazénu v polské
KudowěZdróji. Zúčastnilo se 25 plavců i neplavců, nikdo se
neutopil. Při cestě hasičským autobusem navštívilo celé
osazenstvo také polský kostelík v Brzozowie, který vysvětil
Jan Pavel II..
Pěkovští loutkáři opět zvou děti i dospělé k poslednímu
představení této sezóny, které se uskuteční v sobotu
19.3.2011 v 15 hodin v bývalé škole. A co se bude hrát?
Pohádka Kašpárek a čerti – pod vedením režiséra p. Karla
Knittela. Na závěr děti čeká i tombola.
K letošnímu 755. výročí založení Pěkova proběhnou
v červnu oslavy. K této významné události připravuje 16

nadšenců vystoupení České besedy. Jedná se o český
salónní tanec, který už má v Pěkově svoji tradici. Nejprve
jej nacvičovali Pěkováci v roce 1970 jako předtančení na
ples, podruhé to bylo vystoupení jejich nástupců o
generaci mladších, a to v roce 1987 - u příležitosti setkání
rodáků. V současnosti sedm účastníků do stejné vody
vstupuje podruhé, a to po dlouhých 24ti letech. Zkoušeli
jsme už čtyři páteční večery a
pomalu se blížíme
k polovině skladby, která má celkem asi 15 minut. Složení
skupiny je celkem pestré – od studentů přes různé profese
až po maminku, která je v současné době na mateřské.
Věkové rozmezí: 16 – 47 let. Tak nám držte palce,
abychom to dotáhli do konce a v červnu se mohli předvést.
Šárka Pokorná

Valná hromada SDH Radešov
V sobotu dne 8. ledna 2011 se v Bezděkově nad Metují ve
Vojtěchově pohostinství konala hasičská valná hromada. Byli
tam nejen hasiči z Radešova, ale i hasiči z okolních vesnic.
Nejdřív proběhlo přivítání všech příchozích a poté zhodnocení
roku 2010. Po skončení valné hromady byla večeře, která
všem velice chutnala. Poté se prodávaly lístky a začala
tombola. A kdo přispěl: především chci poděkovat firmě
Pejskar za jejich výrobky. Dále chci poděkovat všem ostatním
za jejich ceny, domů jste si mohli třeba odnést výrobky od již
zmiňované firmy, dále víno, hygienické prostředky, kalendáře,
ale třeba i skříňku, dort ve tvaru hasičského auta a mnoho
dalšího. Poté začala zábava při živé kapele a tak se tančilo až
do ranního kuropění. Večer utekl jako voda a my jsme se vydali
pěšky domů. A když jsme šli po zledovatělé silnici tak jsme
zalitovali, že nemáme na nohách brusle.
Za SDH Radešov tisková mluvčí

Svědomí se někdy umlčet nedá.
I v Meziměstí nebo Broumově.

Dnes už je taková doba, že pojmy se pletou s dojmy a dva
Češi si nerozumí, přesto že oba na sebe mluví česky. Stačí se
jen podívat na Krampolův televizní seriál do hlubin lidské
neznalosti, kdy lidé tázaní na ulici na poměrně běžné věci
neznají elementární pojmy. Vypadnou z nich většinou ohromné
blbosti. Vzpomněl jsem si na to při následující čerstvé příhodě
a hned jsem „nenápadně“ vyzkoušel 2 dnešní náctileté.
Povídám: „Víš, co je to svědomí?“ - „E??“ zněla odpověď. No
slyšel jsi třeba říkat : „Tohle si přeci nevezmeš na svědomí!“ –
Zamyslel se. „Aha! Nějaké triko?“ ---„ Co?“ – „No jako že si to
nevezme na triko.“ No dobře, význam je chápán, ale co je to
svědomí? Trvám na odpovědi. „No, jako když.....se....nevím.
V obou případech. Co se to děje s národem? Nečte se, slovní
zásoba velice chabá. Atd. Jenže svědomí přeci jen hlodá, u
někoho více, u někoho méně, někde je zcela potlačeno. Ale
existuje. Viz příhoda, k vůli které to vše píši. Známý
z Meziměstí mi povídal o neuvěřitelné záležitost, která se mu
stala a nabídl mi, abych o tom napsal. Obdržel totiž poštou
dopis odeslaný z Broumova a v něm stálo:
Vážený pane Kašpare. Vracíme, co Vám dlužíme. Kdysi
dávno jsme našli, ale nevrátili. Touto cestou to opět vracíme
a zároveň prosíme za odpuštění. Ať Vám Bůh žehná.
Nečitelný podpis
A teď pozor! V obálce bylo přiloženo 1200,- Kč! A zde
ještě dodatek pana Kašpara : nezapomeň napsat, že jim moc
děkuji nejen za vrácené peníze, ale že si jich moc vážím pro
jejich čestnost, která u nich nakonec zvítězila, a aby věděli, že
jsem na celou záležitost již dávno zapomněl. O koho jde
samozřejmě nevím.
Kdesi v Bibli je psáno, že Bůh má raději jednoho
polepšeného hříšníka, než deset spravedlivých. A možná, že je
to tak dobře.

Antonín Kohl

Žijí mezi námi…
JAROSLAV SOUMAR st.

– majitel firmy
MANMAT

Podnikat jsi začal už
v dobách „reálného
socialismu“, je to
tak?
Ano. Začínal jsem
šít horolezecký úvazky
a tenkrát mi hodně
pomohli kluci z oddílu.
Když byli někde lézt a
měli na sobě sedák, co
jsem šil, tak říkali, kdo
a kde je dělá. Takže
už někdy v roce 1982
nebo 83 jsem začal
s šitím úvazků. A v roce 1985 jsem už měl povolení od
Národního výboru pro „Drobnou hospodářskou činnost“.
Nikdy jsem neměl žádnou půjčku: ušil jsem jeden sedák,
prodal ho a za to nakoupil materiál na další dva, ty prodal a
nakoupil na čtyři… V té době, jako každý, jsem musel mít
hlavní zaměstnání. Od jara 90, hned jak to šlo, jsem přešel
na volnou nohu. Zhruba v roce 92 mě oslovil kamarád,
kterej bydlel v Holandsku, jestli bych dokázal ušít postroje
na psy. Dneska jsou postroje náš prioritní sortiment.
Firma se původně jmenovala MARMOT a dnes MANMAT.
Pod značkou MARMOT se šily i batohy, ty se dnes
jmenují DOLDY – proč nastala ta změna?
Značku Marmot jsem měl zaregistrovanou na
patentovém úřadě, ale existovala v USA značka „Marmot
Delaware“, která hlavně dělá oblečení. Tenkrát se začaly
rozšiřovat a zaregistrovali si značku v Čechách. Šlo jim
hlavně o to, aby batohy, který dělal Milan Doležal
v Machově, prodávali pod značkou Marmot oni. Hlavně jim
šlo o grafický tvar značky – nápis v trojúhelníku. Meloun
potom firmu přejmenoval na DOLDY, ale já zůstal u
MARMOT. Na výstavu „Sportprag“ pak přišel chlap
s foťákem, vyfotil si jméno firmy, a když jsem dojel domů,
už jsem od nich měl „výhružnej“ mail, že musím od užívání
značky odstoupit. Takže jsem si vzal český Známkový zákon
a opsal jsem jim první paragraf – dodneška si ho pamatuju:
Pokud ohlašovatel (což byla firma „Marmot Delaware“)
zjistí, že na trhu již je subjekt se stejným názvem, který
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v prvních dvou letech činnosti získal rozlišovací schopnost
výrobku pod daným názvem, je ohlašovatel povinen ho na
trhu strpět. Týden na to se mi ozvala právnická kancelář
z Prahy, že mi firma „Marmot Delaware“ nabízí spojení
firem. Když jsem odmítnul, tak mi nabídnul odkoupení
firmy, ale na to jsem samozřejmě taky nepřistoupil. Ale
protože oni mají ve spoustě států světa chráněnou značku
Marmot, tak jsem musel, hlavně kvůli exportu, firmu
přejmenovat. Udělal jsem to tak, aby vizuálně změna
nebyla moc vidět. A protože trojúhelník zůstal v nezměněný
podobě, jsou od něj odstavený (smích). A dneska se kolem
toho už neděje nic.
Fungovala spolupráce s horolezci tak, že po Tobě chtěli
úvazky na nějakou expedici?
Takhle jsme to dělali pořád. Jednodušší to bylo v tom,
že jsme se vlastně všichni znali. Takže to spíš byla taková
pomoc kamarádům a pro mě reklama. Úvazky dneska
šijeme spíš z nostalgie, děláme jich tak 500 ročně. Třeba
atest mě stojí 15.000,- na rok, ale používám to jako
reklamní trik. Nitě, který se dají koupit v krámě, mají
nosnost třicet deka. Nitě kterýma šijeme sedáky mají
nosnost 4,5 kila. A ty používáme i na psí postroje. Pokud za
mnou někdo přijde s deset let starým postrojem, že
nevydrželo šití, je to pro mě pořád reklamace.
Od roku 1992 tedy šiješ postroje na psy.
První postroje jsem šil pro kamaráda v Holandsku, ale
spolupráce s ním nebyla smysluplná. Těch pár kusů, co mi z
toho zbylo, jsem dal Ivanovi Kobrovi a ten mi po nějaký
době řekl, že to jsou nejlepší postroje, co kdy viděl. Začal
jsem se o to zajímat. První krok byl, že jsme odjeli do
Krkonoš, měřili psy a dělali konfekční tabulky.
Dá se říct, že postroje pro psy firmy Manmat jsou
světová extra třída?
Určitě. Veškerá naše výroba je postavená na nejvyšší
kvalitě. První místo, kam jsme začali prodávat, byla
Aljaška. Když to v Americe nešlo, tak jsme udělali jednu
věc: prošli jsme katalogy, našli nejdražší postroje, přidali
deset centů a za tu cenu je prodávali. Vycházeli jsme
z psychologie západního trhu - jsme nejlepší, tak ať jsme i
nejdražší. Okamžitě nastal obrovský obrat.
Winston Churchill říkal, že nejme tak bohatí, abychom si
mohli kupovat levné věci. Platí, že lidé si za kvalitu rádi
připlatí?
Určitě. Pokud se podíváš na sortiment výrobků pro psy,
tak devětadevadesát procent jich je vyrobených v Číně.
Musím obchodníkům vysvětlovat, proč si u mě maj koupit
obojek za 88,- Kč, když vzhledově stejný seženou za
dvacku. Naše výrobky nemaj nic společnýho s Čínou a
dneska na to hodně lidí slyší. A všude zdůrazňuju, že
všechno je dělaný ne v EU, ale v Český republice a
z českých materiálů.
Jak probíhala expanze do světa?
Jednou mi volala Ivana Nolke, která mě zastupuje
v Severní Americe a je původem z Hradce Králové, jestli
bysme nemohli dát za velkoobchodní cenu deset obojků pro
Jeffa Kinga. To je člověk, který v té době vyhrál už 4x
Iditarod . Když se v USA, v místech kde padá sníh, zeptáš
lidí, kdo je prezident Spojených států, budou to vědět tři
lidi z pěti, ale Jeffa Kinga zná každý.
A Evropa?
V severní Evropě to bylo strašně složitý. Protože jejich
představa vypadala asi tak, jak může někdo z „jihu“ dělat
postroje pro psy, když tady ani pořádně nemáme sníh? Na
evropský trh jsem se dostal přes Ameriku. Když jsem poslal
Jeffovi postroje a chtěl po něm, aby mi někam umístil
reklamu, řekl mi, že takhle to nepůjde, protože má
generálního sponzora a má tak pět palců volnýho místa. Ale
vymyslel něco jinýho: odjel závod v krátkých postrojích,
který se používaj spíš na procházky se psem po parku.
Potom na titulní stránce časopisu Mushing, který vychází ve
spoustě jazykových mutací po celým světě, vyšla fotka
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Jeffa se psem v mých postrojích s textem: Světová senzace:
v postrojích, ve kterých chodí kočky po Chicagu, vyhrál Jeff
King Iditarod. V rozhovorech pak Jeff několikrát opakoval,
že spolupracuje s firmou Manmat z Čech. A během pár dní
začali přicházet objednávky ze severní Evropy, že by chtěli
ty postroje, který děláme pro Jeffa Kinga.
Hodně lidí v Čechách Jeffa Kinga nezná. Dá se celý ten
příběh nějak připodobnit, aby z toho bylo jasně vidět,
co spolupráce s ním znamená?
Je to asi tak, jako kdybys vyráběl modely autíček a
ozval se ti Michael Schumacher, že s tebou chce
spolupracovat.
Pokračuje spolupráce s Jeffem dál?
Jeff letos skončil, ale kamarádi jsme samozřejmě
pořád. Poslední čtyři roky vyhrává nejslavnější závody
Lance Mackey. To je legendární rodina žijící přímo ve
Fairbanks. On je už třetí generace závodníků a jeho otec i
děda vyhráli Iditarod. Poslední tři roky vím, že jezdí
v našich oblečkách, ale do spolupráce s ním se mi moc
nechtělo. Na můj vkus bere závody moc komerčně, moc jde
po úspěchu. Ale nakonec jsme se na spolupráci dohodli. A
další úžasná věc: závody letos jezdí i kluk z Jamajky, který
bydlí na Aljašce u Lance. Je nesmírně populární, i když
nejede na umístění. Trochu jako z filmu Kokosy na sněhu...
(smích). Pro tuto sezonu jsme pro ně dělali jednu sadu
oblečků žlutých a druhou černých. (smích) Kdo z nich jaký
použije, nevím.
Takže
nepotřebuješ
celostránkové
reklamy
v časopisech?
Nedávám reklamy vůbec nikde. Idea mýho podnikání je
jednoduchá: vyrábět kvalitní věci a chytit dobrý lidi, u
kterých je výrobek vidět.
Když jsi začal obchodovat s Amerikou, uměl jsi anglicky?
Ne, a neumím dodnes.
Jak s nimi komunikuješ?
Anglicky. (smích)
Tak teď přesně víme o co se jedná!
Je to asi takhle: my jsme dneska světová jednička ve
výrobě psích postrojů. Jediný problémy co řešíme, jsou, že
nás někde někdo kopíruje. Dokonce i názvosloví, který jsem
vymyslel, se dneska používá po celým světě. Spíš se jedná o
to, že většinu těch lidí beru jako kamarády a i naše
obchodní vztahy jsou postavený na přátelství. A když se dva
lidi chtějí domluvit, tak se domluví. Pokud ne, tak se
nedomluví ani Čech s Čechem.
Pokud si představím zeměkouli, kde nejdál od České
republiky najdeme Tvoje postroje?
Na sever to je Aljaška a na jihu Pretorie v Jihoafrický
republice. To jsou stálá zastoupení. Ale měli jsme
objednávku na polstrovaný obojek z Nového Zélandu. Cena
je 120 korun, poštovné 970,-. Máme obchodního zástupce
na Mallorce. Co tam s tím dělaj, opravdu nevím. (smích)
Pozn. V době začátkem 20. let 20. století, často osadníci
cestovali loděmi k pobřežním městům Seward a Knik a odtud
po zemi na naleziště zlata. Cesta, kterou k tomu využívali, je
dnes známa jako „Iditarod Trail“. Po skončení zlaté horečky se
na tuto cestu zapomnělo. V roce 1972 tuto stezku znovu
otevřela armáda v rámci jejího cvičení. O rok později padlo
rozhodnutí, aby závod měřil 1000 mil plus cestu do Nome.
První závod odstartoval 3. března 1973.
Nejrychlejší vítězný čas: 8 dní, 22 hodin, 46 minut, 2
vteřiny, Martin Buser, 2002.
Nejpomalejší vítězný čas: 20 dní, 15 hodin, 2 minuty, 7
vteřin, Carl Huntington, 1974.
Každý tým má na startu 16 psů, takže z Anchorage do
Nome vyjíždí přes 1000 psů.
Pětinásobným vítězem Iditarodu je Rick Swenson (1977, 79,
81, 82, 91).
Čtyřnásobnou vítězkou je Susan Butcher (1986, 87, 88, 90).

Čtyřnásobnými vítězi jsou: Martin Buser (1992, 94, 97,
2002), Jeff King (1993, 96, 98, 2006) a Doug Swingley (1995,
99, 2000, 2001).

Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Zajímavé vlastnosti některých
čísel

Běžná čísla, nimiž se setkáváme v každodenním životě,
mají docela zajímavé vlastnosti.
Vezměme si například počet dní v roce – 365. Můžeme si
snadno ověřit, že číslo 365 je rovno součtu tří po sobě
následujících druhých mocnin: 365 = 10 + 11 + 12 . To
ale není všechno; je také rovno součtu dalších dvou druhých
2

2

2

mocnin: 365 = 13 + 14 .
Nebo se podívejme na počet dní lunárního měsíce čili
28. Je součtem všech svých dělitelů (kromě sebe
samotného). Číslo 28 má dělitele 1, 2, 4, 7, 14 a platí
2
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28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14.
Čísla s touto zvláštní vlastností se nazývají dokonalá
čísla; první dokonalé číslo je 6 (6 = 1 + 2 + 3) . Hledejte
to třetí mezi 490 a 500. Hodně štěstí!
Povšimněme si také, že 28 je součtem třetích mocnin
prvních dvou lichých čísel: 28 = 1 + 3 .
Dokonce i číslo jako 100, které se v naší desítkové
soustavě tak široce používá, má své zvláštnosti:
3

3

100 = 13 + 23 + 33 + 43.

Kvízová otázka: Zapište pomocí znamének +, –, ⋅ a
číslic 1 – 9 příklad, jehož výsledek bude činit 100. Najděte
alespoň jeden způsob.
Řešení:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ( 8 ⋅ 9 ) = 100

nebo

123 − 45 − 67 + 89 = 100

Najdete ještě nějakou další odpověď?
Vybral František Janeček

Na svatého Řehoře , lenoch
sedlák, který neoře“
Řehoř se narodil kolem roku 540 v zámožné rodině římského
senátora. Dostalo se mu výborného vzdělání. Po smrti svého
otce roku 575 se však rozhodl opustit kariéru a z prefekta se
stal mnich. Rozdal majetek, otcův dům proměnil v klášter a
podpořil i založení dalších. Během dohasínající morové
epidemie, které podlehl i papež, byl Řehoř zvolen roku 590
papežem – dle tradice údajně proti své vůli. Podle legendy se
mu podařilo Řím od moru zázračně uzdravit a jeho působení
provázely i další zázraky. Řehoř podporoval šíření křesťanství,
pečoval o církev, posílil pozici Říma jako sídla papežů, pečoval
o chudé a vykupoval mladé otroky, které pak nechal vzdělávat.
Reformoval liturgii a zejména liturgický zpěv, tzv.
Gregoriánský chorál, stal se autorem mnoha vylepšení hudební
vědy a notového záznamu.
Zemřel 12. března roku 604, pohřben je v Římě v chrámu
sv. Petra. Byl nejen zařazen mezi světce, ale získal i přívlastek
Veliký, plný titul tedy zní svatý Řehoř I. Veliký. Církev Řehoře
přijala jako svého učitele a jednoho ze čtyř církevních Otců
(Ambrož, Augustin, Jeroným, Řehoř). Byl v pořadí 64. papežem
katolické církve a prvním z papežů, který začal používat titul
„služebník služebníků božích“. Je považován za jednoho ze
zakladatelů světské moci papežské.
Stal se patronem hlavně žáků, zpěváků a hudebníků. Lidé
se k němu také obraceli v modlitbách o pomoc při moru.
Zpodobován bývá jako vysoký muž v papežském rouchu, někdy
u ucha s holubicí symbolizující Ducha svatého, nebo při psaní,
taktéž s holubicí. Jeho svátek si připomínáme 12. března.
František Janeček

Padesátý třetí všední den L.P.
2011
Tak by mělo začínat pokračování
„Všedního dne“
z Polického měsíčníku č.2 a taky pokračuje . V mém místopisu
jsem se dostala na konec ulice Kostelní, skočím do tunýlku a
jsem na rynku u Knihkupectví Kohlových. Vkročím do obchodu,
tam mě obejmou knihy, noviny, časopisy a jiné věcičky a tak si
tam lebedím a povídám s laskavým obsluhujícím personálem a
je mi dobře. Neškodilo by, usadit se tam s knihou v ruce, ale to
bych žádala moc. To mohu dále udělat v knihovně.
Následuje Skrblíkův ráj a je to určitě ráj pro naše
peněženky a můžeme si zde pořídit za lacino oblečení a i věci
potřebné pro domácnost. „Ráj“ tu má své místo a patří Polici
tak, jako radnice v čele rynku a kašna uprostřed náměstí. Tato
stavba si však zaslouží samostatné pozornosti.
Dál už se řítím k domu čp. 19, kde bydlela v zadním traktu
naše maminka od r.1930 až do roku 1993 a chodila si tam do
obchodu pro rohlíky a mléko v době,kdy tam byl obchod
s potravinami. Teď se tam prodávají oděvy a dlužno říci, že za
starého pana Jaromíra Pášmy tam byla galanterie, ale to už je
velice dávno. Na druhé straně dveří je trafika paní Horákové,
která je tam už dlouhá léta a dá se tam koupit všelicos od
cigaret, časopisů a hřbitovních světýlek. Sousední obchod,
který kdysi býval řeznictvím u Pejskarů, je nyní plný vitamínů,
a proto se tomu říká u „Vitamínka“ s velkým výběrem ovoce,
zeleniny a k tomu také uzenin. Tak vidíte, že to tu není
jednoduché a osoby, hodně pamatující, nechci říkat
starší,protože i já mezi ně patřím, mají v těch kšeftech guláš,
protože vše pojmenovávají tak, jak to bylo za jejich dětství.
Nesmím minout cukrárnu, která je plna tolika dobrot a
příjemné obsluhy, ale já holt chodím ke konkurenci, je to zvyk
, ale nepohrdnu kávičkou , kterou mi udělá paní Boženka
Eliášová. A pak, mám také v úctě dům, ve kterém se cukrárna
nachází, protože tam bylo Strauchovo kožešnictví a já se
pamatuji na paní a pána Strauchovi . Byli to velice hodní a
poctiví lidé , ale jaksi k tehdejší době nepasovali právě pro tu
pracovitost a poctivost. Doufejme, že se už nikdy nezopakuje
doba, která takové lidi pronásledovala.
Následuje hotel „Ostaš“, kdysi velice významný pro občany
města. Takové centrum společenského života. Dobře se tam
jedlo, besedovalo a v létě poskytovalo útulek letním hostům.
Ani nevím, co se tam dnes odehrává. Podle místních obyvatel
je to pivnice a herna. Kolorit doby. A za touto pivnicí je
obchod paní Koubkové s velkým výběrem koberců a polštářků a
jinými věcmi potřebnými v domácnosti.
A když přejdeme silnici, zastavíme se u městské lékárny
pana magistra Pavla. Je to výstavný dům, zářící barvami, a
proto se mi líbí, je nepřehlédnutelný.Ale samozřejmě
nejdůležitější je svým obsahem, koupíme zde všelijaké
medikamenty a mastičky a vdechneme vůni něčeho tajemného.
A teď následuje Pellyho dům s informačním centrem,
sálem, učebnami a hlavně s Městskou knihovnou a Rychlým
občerstvením. A to je něco! Pan továrník Pelly by měl určitě
radost, jak se jeho majetek zhodnotil ku prospěchu nás všech.
Informační centrum zajišťuje nejen návštěvníkům města servis
o dění v něm, ale stará se o kulturu a plnohodnotné naplnění
volného času. Nejraději mám knihovnu s nepřeberným
množstvím knih a časopisů a lze se tam pěkně usadit a
„proštudovat“ denní tisk .Pokud máte někdo zvláštní přání a
kniha se ve fondu nenachází, ochotně ji některá z paní
knihovnic vypůjčí jinde. Slouží tam i internet pro širokou
veřejnost. Pořádají se tam programy pro děti a my starší se
tam scházíme jednou za měsíc na čtení ze zajímavých knih,
což je pro nás vždy příjemné překvapení. Čtení
páně
Pivoňkovo se těší mezi námi úspěchu. Naposledy jsme měli na
pořadu čtení z knih Jana Nerudy. Rychlé občerstvení páně
Exnerovo a jeho kolektivu nás naladí příjemně dobrou krmí a
cenami. Moučníky od paní cukrářky jsou tak výborné, že si je
nosíme domů, zkoušíme je vyrobit, ale není to ono. A potom
také rádi navštěvujeme Klub senior Ostaš nejen kvůli jeho vždy
perfektně připravenému programu, ale také kvůli těm
laskominám z dílny Exnerova občerstvení.
Opět přeskočíme přes silnici a jsme u obchodu
s elektrospotřebiči s názvem Servis Černý , s.r.o., který slouží
svým výběrem širokému okolí. A nejen výběrem, ale i cennými
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radami pro nás „netechniky“, které ochotně poskytnou dva
mladí prodavači – odborníci.
O Koloniálu p.Purkerta jsem se již zmiňovala
v předcházejícím článku. Jsou tam ochotní a seženete vše od
potravin a hlavně ,vše čerstvé !
V rohu náměstí je butik v domě Pášmově a je tam velký
výběr módy zejména pro mladé , ale i pro nás starší. Vedlejší
obchod obuvi u Eigelů také přitahuje. Nejen parádou bot, ale i
oblečení a radami od ochotných prodavaček.
Někomu se může zdát, že moc chválím, ale ono si to
městečko zaslouží !
Vedle Eigelů je Zlatnictví a hodinářství a to je také třída
zásluhou paní prodavačky, protože si ví se všemi problémy s
„časem „ rady a přidá k tomu i pěkné povídání. Občerstvení
pana Šnábla je známé nejen rychlou výrobou chlebíčků ,
výbornou „drštˇkovkou“ a salátů, ale i výstavkou figurek šneků.
Nikde jsem jich neviděla tolik , ale bohužel po malování z
obchůdku zmizely.Chodíme
ke Kájovi
( takhle si ho
dovolujeme oslovovat jen mezi námi děvčaty). Název obchůdku
je Občerstvení Prima a je opravdu prima. Obchod Sportu je
také záslužný a ochotně vás obslouží a poradí , což my starší
nesportovci potřebujeme.
Kolo zajímavých obchodů na náměstí se uzavírá. Ještě
musím zmínit květinářství, obchod s ovocem a zeleninou (
v létě i dobrou zmrzlinou) a Vávrovu drogerii s bohatým
sortimentem.
Na druhé straně pokračuje v domě u Šmídů obchod Kubíček
s pečivem a dobrotami, obchůdek s krásnými věcičkami a pak
hlavně známé Pejskarovo řeznictví a uzenářství , dnes už asi
s jiným majitelem. V domě je též železářství, v sousedních
domech oděvy, trafika , starožitnictví a potřeby pro
automobily. A pod radnicí uzavírá obchody na náměstí Večerka
s cukrárnou ( zatím tam chybí vývěsní štít cukrárny), a o těch
jsem se již zmiňovala.
Odpusťte mi, že na některé obchůdky jsem zapomněla – viz
obchůdek paní Beranové v Kostelní ulici, ale ten je
nepřehlédnutelný.
Mějte se krásně v tom mrazivém předjarním čase, to Vám
všem přeje
Jar@a Seidelová

28. březen - DEN UČITELŮ
28. března 1592 se v Nivnici u Uherského Brodu narodil
významný český spisovatel, humanista, filozof, teolog a
zakladatel moderní pedagogiky Jan Amos Komenský. Datum 28.
března je proto oficiálně považován i za Den učitelů, snad
v příštích letech na návrh MŠMT ČR i jako významný den ČR,
který bude uveden v kalendáři.
Připomeňme si několik údajů o významné osobnosti J.
A.Komenského.
Byl posledním biskupem Jednoty bratrské a politickým
mluvčím české protikatolické emigrace. Studoval na
německých
protestantských
univerzitách
(Herborn,
Heidelberg), později učil v Přerově a byl duchovním správcem
ve Fulneku. Po bitvě na Bílé hoře (1620) se musel skrývat,
r.1628 opustil vlast a usadil se v polském středisku Jednoty
bratrské v Lešně. Podnikl několik cest do Anglie, Švédska a
Uher, kde uplatňoval své pokrokové pedagogické názory (proto
je nazýván učitelem národů). V Lešně setrval do požáru v
r.1656, při kterém mu shořely materiály k velkému slovníku
českého jazyka. Poslední léta trávil v Amsterodamu, pohřben
je v Naardenu.
Celý život se zabýval myšlenkou zpracovat souhrn lidského
vědění tzv. pansofie (= vševěda), neboť byl přesvědčen, že
dokonalé vzdělání může převychovat celé lidstvo, vést k tzv.
všenápravě věcí lidských i k trvalému míru založenému na
vzájemném porozumění. Tyto myšlenky chtěl zahrnout do
svého encyklopedického díla Plán vševědy, které zůstalo
nedokončeno. Psal filosoficko-náboženská díla (Labyrint světa a
ráj srdce, Kšaft umírající matky Jednoty bratrské), pansofická
díla (Všeobecná pravda o nápravě věcí lidských), pedagogická
díla (Svět v obrazech - Orbis pictus, Škola hrou - Schola ludus)
a díla, která měla podpořit rozvoj českého jazyka (O poezii
české).
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Zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu, jeho ostatky
leží v Naardenu.
Všem učitelům a vychovatelům poděkujme u příležitosti
Dne učitelů za práci, kterou věnují vzdělávání a výchově
dětí a popřejme jim hodně zdraví, sil, trpělivosti, nadšení a
neutuchajícího elánu pro vykonávání této náročné
pedagogické profese.
Každý z nás si po celý život pamatuje minimálně jednoho
pedagoga, který nám v jistém smyslu ovlivnil život. Mezi
naprosto jedinečné osobnosti s obdivuhodnou schopností
nasypat nezáživnou látku do našich dutých hlav na polické
chlapecké měšťance, později základní škole byli učitelé
František Šeda a Karel Baudyš (na přiložené fotografii).
Vzpomeňme i těchto „našich“ učitelů a poděkujme za všechno,
co nás naučili a jak nás také připravovali pro život.

František Janeček

Letošní setkání s učiteli – seniory - se uskuteční v Pellyho
domech v pondělí 28. března od 13 hodin.
Srdečně zveme!
Ida Seidlmanová

Čestní občané
města Police nad Metují – (5.)
Dvanáctým v pořadí čestných občanů města Police nad
Metují je ALEXANDER JAKOVLEVIČ GREČIŠNIKOV. Kapitán
Rudé armády A. J. Grečišnikov, civilním povoláním bankovní
úředník, pracoval jako zajatec v opravárenském podniku
„Gauleitung der Waffen SS und Polizei Matha“, vybudovaném
v zabrané Knollově továrně v České Metuji. Jedna z několika
verzí (zřejmě asi nejpravděpodobnější) o vzniku partyzánského
oddílu na Policku uvádí, že dne 6. května 1945 ze zajateckého
tábora uprchl spolu s kamarádem a za pomoci Revolučního
národního výboru v Polici n. Met. ustavil z ostatních uprchlých
zajatců partyzánský oddíl, postupně rozšiřovaný z původních 20
členů až na 55 mužů.
A. J. Grečišnikov se v Polici n. Met. oficiálně objevil dne 9.
května 1945, krátce po příchodu prvního ruského důstojníka
Bolobotěva Georgije Kuzmiče do města. Kronika města uvádí:
„Mezitím přišel na radnici v průvodu svých druhů kapitán ruské
armády Alexander Grečišnikov, který před delší dobou unikl
z německého zajetí a se svou partyzánskou družinou byl
nápomocen domácímu odboji. Jeho setkání s vojenským
druhem bylo velmi dojemné. Kapitán Grečišnikov hlásil svému

kamarádu, že nikdy nezapomene chvil strávených mezi
statečnými Čechy, ke kterým jej poutá slovanské bratrství i
společný boj proti Němcům.“
Partyzánská jednotka velitele kapitána Grečišnikova byla
ubytovaná na sále restaurace Pošta a zúčastňovala se zejména
akcí při prohledávání lesů apod. Oddíl odešel z Police n. M. dne
23. května 1945, kdy „se s Policí rozloučili ruští partyzáni.
K tomuto aktu dostavilo se o 4. hodině odpoledne na náměstí
mnoho občanstva. Velitel partyzánů kapitán Grečišnikov
promluvil na rozloučenou a ku konci své řeči provolal slávu
Československé republice, jejímu presidentu Dr. Benešovi a říši
ruské s maršálem Stalinem. Hudba zahrála ruskou a
československou hymnu. Odjeli do Kladska, kde bylo ruské
velitelství.“
Dne 4. října 1945 plénum Národního výboru na svém
zasedání rozhodlo, aby byl kapitán Rudé armády Alexander
Jakovlevič Grečišnikov jmenován čestným občanem města.
„K podanému návrhu usneseno jednohlasně, aby jmenovaný byl
za své zásluhy o město a jeho obyvatelstvo v boji s okupanty
jmenován čestným příslušníkem města Police nad Metují.
Příslušný ruský text dekretu byl schválen.“ Již předtím byl kpt.
Grečišnikov dekorován Čsl. válečným křížem.
Kapitán A. J. Grečišnikov udržoval ze Sovětského svazu,
z města Groznyj (dnes Čečensko), s některými polickými
občany, zejména s ředitelem škol a rusofilem Františkem
Lukavským, občasnou korespondenci. V ní prozradil, že se po
válce znovu oženil se zdravotní ošetřovatelkou a sám pracoval
jako poštovní zaměstnanec. Archivní fond města Police n. M.
reflektuje existenci A. J. Grečišnikova dvakrát: poprvé dne 29.
11. 1948, kdy plénum MNV na své schůzi vzalo na vědomí, že
Národní výbor obdržel od čsl. ministerstva zahraničí peněžitý
obnos 35.000 Kčs, dar kapitána Rudé armády A. J.
Grečišnikova, určený na postavení pomníku partyzánům.
Podruhé a naposledy dne 7. ledna 1965, kdy rada MěNV vzala
na vědomí blahopřání k Novému roku od Alexandra J.
Grečišnikova ze Sovětského svazu, bývalého velitele partyzánů,
čestného občana Police nad Metují. Soukromá korespondence
však pokračovala až do jara roku 1969, kdy z SSSR došel
poslední dopis téměř 80letého důchodce Grečišnikova. Již
v předchozích dopisech naznačoval, že se mu příliš valně
nedaří. Mimo jiné také uvedl, že ještě stále nosí kabát, kterým
byl v Polici roku 1945 obdarován…

Nejinak tomu bylo i s udělenými čestnými občanstvími
mnoha měst. Je přirozené, že u toho poličtí soudruzi nemohli
chybět. Dne 22. listopadu 1948 se konala v Kolárově divadle
slavnostní veřejná plenární schůze Místního národního výboru,
na které byl prezident K. Gottwald jmenován čestným
občanem města Police nad Metují. Celý akt pečlivě
zaznamenala kronika místní školy: „Místní národní výbor
v Polici n. M. jmenoval v slavnostní veřejné schůzi 22.
listopadu t. r. v 20 hodin v Kolárově divadle presidenta
republiky Klementa Gottwalda čestným občanem města Police
n. M. Ze schůze byl mu poslán blahopřejný telegram k výročí
jeho narozenin. Pak následoval slavnostní projev předsedy
MNV Karla Vacka o životě a díle presidentově a po něm koncert
kapely Vendy Hybše. Mezi jednotlivými čísly byly recitovány
úryvky z presidentových řečí a spisů nebo podrobnosti o jeho
životě a sice »Tvář soudruha Gottwalda« – přednesl Zdislav
Kovařík, úředník fy Sigma-pumpy, »Československo-sovětské
spojenectví, záruka před opakováním Mnichova« a »Svědectví o
válečných obětech sovětského lidu« – učitelka Jarmila
Hubková, »President republiky o kritickém přehodnocení
našich tradic a nových úkolech kultury« – ředitel Václav Horský
a »Devět bodů presidenta Klementa Gottwalda ke generální
linii pro další cestu k socialismu« – ředitel František Lukavský.
Školní oslava počala v úterý 23. XI. v 10 hodin. Všechny třídy
již několik dní před oslavou byly slavnostně vyzdobeny.
O životě a díle našeho presidenta republiky výstižně k žactvu
promluvil odb. učitel František Kopřiva. Pak referoval
předseda žákovské organisace o »Týdnu vzorné práce« na naší
škole. Žactvo se zapojilo do Týdne vzorné práce mezi jiným též
tím, že sebralo 15 q papíru. Petrovi zpěváčci zazpívali po
proslovu »Kytičku národních písní«. Školní slavnost ukončena
hymnou a pak jsme poslouchali přenos z Prahy.“ Klement
Gottwald se narodil dne 23. 11. 1896 v Dědicích na Moravě,
zemřel dne 14. 3. 1953 v Praze.
Pokračování v příštím čísle.

Třináctou osobou v pořadí, která figuruje na seznamu
čestných občanů Police nad Metují je KLEMENT GOTTWALD,
někdejší president Československé republiky v letech 19481953.
Čelný prvorepublikový komunistický funkcionář Gottwald,
po volbách v roce 1946 předseda vlády, byl po abdikaci
prezidenta Dr. Edvarda Beneše, který odmítl podepsat
komunistickou ústavu 9. května, dne 14. června roku 1948
zvolen do funkce čsl. prezidenta. V zemi pak začali rozhodovat
a fakticky vládnout sovětští poradci: v ekonomice byla
prosazena koncepce těžkého průmyslu a násilná kolektivizace
zemědělství, byl zaveden monopol komunistické moci na
školství,vědu a kulturu. Hlavní zájem poradců byl soustředěn
hlavně na bezpečnost, armádu, prokuraturu a soudy. Za
Gottwaldovy vlády došlo na počátku padesátých let k mnoha
politickým vykonstruovaným procesům, byl rozpoután politický
teror: bylo vyneseno přes 230 rozsudků smrti, přes sto tisíc
občanů bylo odsouzeno k doživotí či mnohaletým vězením.
Kárnými vojenskými jednotkami prošly desítky tisíc
„protistátních živlů“. Nakonec Gottwald poslal na šibenici i
jedenáct ze svých nejbližších předních komunistických
funkcionářů v čele s Rudolfem Slánským.
První Gottwaldovy narozeniny v roli presidenta bylo nutné
náležitě oslavit. Celá republika, zřejmě na pokyny stranických
sekretariátů, se doslova předháněla ve svých budovatelských
závazcích. Tak např. místní továrny národního podniku
Východočeské bavlnářské závody (VBZ – v Polici n. M. to byl
později n. p. Meta a pak n. p. Veba) se zavázaly, že k výročí
52. narozenin prezidenta Gottwalda odpracují „Týden vzorné
práce“ a že do zahájení IX. sjezdu KSČ vykrmí ve svých
přičleněných zemědělských závodech 680 kusů prasat.
K pomyslnému vrcholu tohoto rektálního alpinismu se dospělo
na Moravě, kde bylo roku 1949 město Zlín přejmenováno na
Gottwaldov.

Doba III.
Století XVII. A XVIII.

Miroslav Pichl

Z pamětní knihy obce Hlavňova
Pokračování z minulého čísla

Čisté horské vody chovaly v sobě hojnost pstruhů a uměle
byly chovány ryby v rybnících. Tak i v Hlavňově byly dva
rybníky, jeden uprostřed vsi a druhý novější na horním konci
obce, který byl založen r. 1710. Mlýn stavbou sešlý byl
opraven.
Když přešly trýzně třicetileté války, za které se mnoho
obyvatel rozptýlilo, navraceli se opět usedlíci do svých
domovů. S nimi ale přicházeli a v okolních vesnicích se
usazovali i cizí příslušníci –do Hlavňova jich tak přibylo sedm.
V roce 1727 měl Hlavňov 12 sedláků, 3 zahradníky, 3
chalupníky a 13 domkářů. Jeden zahradník měl od vrchnosti
právo nalévati pivo, začež byl osvobozen od roboty. Robotní
povinnosti byly tehdy ovšem už jiné než začátkem l5. století;
bylo méně peněžitých platů, zato však více robot na polích a
naturálních dávek. Ale i jinak byly roboty rozšířeny.
Podle urbáře z r. 1727 platil nájemce panského mlýna
v Hlavňově vrchnosti 29 zl. 10 kr. nájmu ročně. Dále tu bylo
také panské hájenství, jehož obvod sahal k tzv. Pánově cestě a
pramenům hlavňovského potoka. K tomuto hájenství patřil i les
Kluček.
Začátkem XVIII. stol., po válce třicetileté, vyskytly se i u nás
pozůstatky protestantů. Tito byli však jako i jinde
pronásledováni. Ti, kteří byli přistiženi, byli nuceni k návratu
do církve římskokatolické. Dne 15. dubna 1726 (na Květnou
neděli) museli učinit v polickém klášterním kostele slavnostní
vyznání víry a přijali rozhřešení z „kacířství“ od opata
Otomara. Bylo jim nařízeno odevzdat svoje knihy
k prohlédnutí. Do Police se prý sešlo z celého okolí na 40 pytlů
knih. Kolem r. 1750 byl Hlavňov už celý katolický. Dalo by se
tak aspoň usoudit z okolnosti, že tohoto roku darovala
hlavňovská obec na řezby pro oltář v novém klášterním kostele
velikou lípu.
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Ve válce pruské (sedmileté) ve druhé polovině XVIII. stol.
způsobilo válčící vojsko rozmnožení dosud snášených strastí.
Poněvadž nestačila strava a píce pro vojsko a jejich koně,
vydalo velitelství usazené na Broumovsku rozkaz (26. VII.
1762), podle něhož na panství broumovském a polickém vojsko
sekalo na polích ještě nezralý oves a ječmen, čímž jař toho
roku byla předčasně téměř všechna zničena. Bída mezi lidem
byla veliká.
Roku 1775 stáli však hlavňovští sedláci zase v čele těch,
kteří se pozdvihli proti vrchnosti.
Pokračování v příštím čísle.

Vybral František Janeček

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ>>>
Mezidobí a postní doba
Počátek měsíce března nám nabídl krásné předjarní počasí,
a i když je zima ještě dosti cítit, příslib jara je už hodně silný a
jeho příchod snad na sebe už nedá dlouho čekat. V církvi zase
na nějaký čas končí období mezidobí a stojíme na prahu doby
postní, do které vstoupíme tento týden 9. března Popeleční
středou. Postní doba by nás měla především připravit na
slavení Velikonoc a měla by být, a to nejen pro křesťany,
velkou výzvou ke změně k lepšímu v nás i kolem nás a ke
hledání a nacházení dobra a lásky, kterou nás Bůh hojně
zahrnuje. Toto nás může přivést k tomu, abychom jednak
prožili kvalitnější život a také k poznání samotného Boha. Půst
a pokání jsou zdravé, vedou k očištění, osvobození, pokoře a
moudrosti.
Pro křesťany by měla být postní příprava
„duchovní obnovou“ - rekapitulací a hodnocením prožitého
(čiňte pokání) a obrácením se k Bohu, Spasiteli (věřte
evangeliu). Dobré příprava na Velikonoce by měla stát na
třech základních pilířích - modlitba s četbou Písma svatého
(obnova vztahu s Bohem), dále střídmost, zdrženlivost a
odřeknutí, a to nejen v jídle, ale i v zábavě a jiném
nedůležitém užívání si, tedy půst (obnovu vztahu k sobě) a
v neposlední
řadě
otevřenost,
štědrost,
laskavost,
milosrdenství a pomoc druhým, tedy almužna (obnova vztahů
s lidmi kolem nás). Všechny tyto tři pilíře se vzájemně
podporují. Významnou příležitostí pro přiblížení se k Ježíši
Kristu, jeho utrpení, ale především jeho širokému srdci a lásce
k lidem je liturgie křížové cesty. V našem kostele společně
procházíme křížovou cestu každý pátek od 17.00 hod. před
bohoslužbou. Doba postní pak skončí v druhé polovině dubna a
Svatým týdnem přejde do doby velikonoční.
V březnu také prožijeme dvě významné slavnosti 19. března Slavnost Svatého Josefa, snoubence Panny Marie a
25. března Slavnost Zvěstování Páně (událost, kdy anděl
zvěstoval Panně Marii, že se jí z Ducha svatého narodí syn Spasitel světa a ona toto poslání přijala).

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
6. března 9. března 13. března 19. března 20. března 25. března 27. března 3. dubna 10. dubna -

9. neděle v mezidobí
Popeleční středa, den přísného postu
1. neděle postní
Slavnost SVATÉHO JOSEFA,
2. neděle postní
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
3. neděle postní
4. neděle postní
5. neděle postní

V měsíci březnu, budou bohoslužby podle obvyklého
pořadu:

5
5
27

v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod, každý pátek
po celou postní dobu od 17.00 hod pobožnost křížové
cesty,
ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
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v sobotu od 17.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností

Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út, Pá 16.00 - 17.00, St 9.00 - 10.00 hod
Změna ze zimního na letní čas se letos uskuteční
ze soboty 26. na neděli 27. března.
Rádi bychom všem popřáli hodně vytrvalosti
v postním konání.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie a měsíc únor
-

-

-

městská policie i v měsíci únoru pokračovala v kontrolách
a spolupráci s TS při zajišťování zimní údržby, sjízdnosti a
schůdnosti komunikací a chodníků.
Provedla kontroly dodržování pravidel silničního provozu,
kontrolovala režim parkování na náměstí.
Spolupracovala s OO Policie ČR na několika případech,
kontrolách v dopravě a pochůzkové činnosti.
Zajistila odklizení uhynulých zvířat v katastru našeho
města, zejména se jednalo o několik kusů srnčí zvěře.
Stala se součástí systému včasné intervence, systému,
který se věnuje dětem a mladistvým, zejména jejich
chování a případným krizovým situacím v jejich životě.
Zjistila několik černých skládek v katastru města, zajistila
jejich okamžitý úklid.
Provedla kontroly zaměřené na venčení psů
Přijala několik oznámení od občanů a podle jejich obsahu
zajistila jejich vyřízení
Doručovala písemnosti pro potřeby městského úřadu
Malý útulek pro pejsky zeje prázdnotou. V měsíci únoru
byli městskou policií odchyceni celkem čtyři pejsci, ale
vždy se jednalo o záletníky, kteří byli takřka obratem
vráceni svým majitelům..
Petr Zima – vrchní strážník MP

Otevřený dopis Lubomíru Francovi
hejtmanu Královéhradeckého kraje

Vážený pane hejtmane,
s velkou vděčností bych Vám chtěl poděkovat za Váš
finanční dar ve výši
25 000 Kč pro TJ Spartak Police nad Metují - oddíl kopané.
Váš dar byl využit na nákup elektronické tabule, která nám do
této chvíle v areálu našeho stadionu chyběla. Tabule bude
sloužit pro všechny věkové kategorie od nejmenších dětí z
přípravky po zápasy "A mužstva".
Nesmírně si vážíme Vaší podpory, je to pro nás příjemná
změna oproti letům minulým, kdy jsme se několikrát na vedení
Královehradeckého kraje obraceli s žádostmi či dotazy, ale
bohužel nám nikdy vyhověno nebylo. Jste první hejtman, od
kterého jsme se dočkali skutečné pomoci, nikoliv jen slibů!
Rád bych tímto poděkoval i panu Kadidlovi, který ještě v
minulém období zastával v našem městě pozici místostarosty,
že nákup elektronické tabule podpořil uvolněním odměny za
členství v představenstvu akciové společnosti SHL.
Elektronická tabule bude poprvé uvedena do plného
provozu 27.3. 2011 v 15 hodin na zápase "A mužstva". A tímto
jste všichni na tento zápas zváni.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Jakub Kovář - předseda fotbalového oddílu.

Rozpis fotbalových utkání
Krajský přebor 2010/2011
A - mužstvo Police nad Metují

B – mužstvo Police nad Metují

nosem po pádu v Pecce. Karel Janda se pak ještě pokusil o
štěstí i ve vyšší kubatuře a s tovární dvouvýfukovou ČZ 250 se
zúčastnil několika závodů, nakonec však úraz očí při
prázdninové brigádě definitivně ukončil jeho velkou zálibu
v motokrosu.
Symbolickou tečkou za touto zhruba patnáctiletou etapou
polického motocyklového sportu se svým způsobem stal terénní
závod motocyklů o obsahu 50 ccm, který uspořádal
Automotoklub Police nad Metují v Suchém Dole 9. června 1974.
Závodu se sice ještě zúčastnil Jiří Krmaš, ale velká většina
bývalých jezdců již řidítka s hrazdičkou trvale opustila. Trvalo
sice dalších pár let, než se objevili noví mladí jezdci (a budiž
řečeno, že to byli velmi často synové shora jmenovaných), to
ale neznamenalo, že by se Polici nad Metují nic nedělo.
Praktické zkušenosti ze závodů se zúročily v cenné zkušenosti
pořadatelské a v následujících létech se Police stala svědkem
mnoha zajímavých motoristických podniků.
Za AMK Police – Petr Dostál

Činnost AMK Police za poslední
měsíc
V sobotu dne 19.2.2011 se v Suchém Dole uskutečnila
výroční členská schůze Automotoklubu Police nad Metují, na
kterou se dostavila jako host i starostka města Police nad
MetujíIda Seidlmanová. Schůze se těšila opět hojné účasti
členů AMK Police, tak jak bývá v posledních letech zvykem.
Děti našich členů taktéž nezahálely a ve svépomocné dílně
postavily pro svoji radost, radost svých rodičů a členů AMK
Police krásného sněhuláka motorkáře – viz foto.

Trocha historie AMK Police
... pokračování

Příklady „staré gardy“ přilákaly za řidítka motokrosových
motocyklů i další mladé zájemce, kteří alespoň na krátký čas
okusili kouzlo terénních závodů. Vzpomínky vybavují
v přibližném časovém horizontu přelomu let sedmdesátých a
osmdesátých jména Josefa Klimeše z Pěkova, Karla Knittela
z Pěkova, Milana Michálka z Bukovice, Karla Prouzy z Police,
Zdeňka Řehůřka z Bělého, Jaromíra Urbana z Pěkova a
Františka Žida z Police, kteří z různých důvodů po kratším či
delším čase zase s „bahňáckým“ sportem skončili. A nesmíme
zapomenout ani na Karla Klimeše, který občas osedlal
výkonnou padesátku svého mladšího bratra Miloše a na několika
místních závodech dosáhl velmi slušných umístění. Roku 1971
se na dvouvýfuku ČZ 250 objevuje na motokrosových tratích
oblastního přeboru také machovský Pavel Sauer, startující za
AMK Hronov. Po neshodách s tamním vedením přestoupil roku
1974 do polického AMK; to však již startuje ve třídě 500 ccm na
ČZ 380, která lépe vyhovovala jeho statné postavě.
Motokrosovým tratím zůstal věrný až do roku 1984, kdy svou
dlouhou závodní činnost ukončil na Jawě 500, kterou před ním
sedlal legendární šampion Vlastimil Válek. Jeho úctyhodných
čtrnáct závodních sezón (!) jej řadí na první místo mezi
polickými matadory na závodních motocyklech.
Roku 1969 se objevují i další „padesátkáři“ Jaroslav Meier a
Karel Janda. Zejména Karel Janda, zvaný „Micka“, se díky své
výkonné „randě“ a také své subtilní postavě brzy vypracoval ve
špičkového jezdce ve své kategorii. S týmem mechaniků,
kterým se obklopil (Honza Doležal, Míra Fulka, „Bizon“ Vacek a
Jáca Meier) a který tvořil posádku jejich náklaďáčku Praga
Piccolo (r. 1928), který byl později nahrazen „stejšnou“ Š 1202
STW, zvanou „Vagon“, dosáhl zejména roku 1972 významných
úspěchů, které kulminovaly na závodu oblastního přeboru
Východočeské oblasti v Pecce, kde zvítězil a druhý den ještě
při mistrovství světa 500 ccm v „Přerovské rokli“, kde ve
vloženém závodě obsadil druhé místo za Otakarem Chasákem
z Prahy. V závodech pokračoval ještě roku 1973, kdy se již
začala projevovat konkurence výkonnějších zahraničních
motocyklů, přesto ale ještě dokázal vybojovat řadu pěkných
umístění, jako např. 5. místo v Lipči, 6. místo v Mohelnici, 8.
místo v Ústí nad Labem, ale také přijet domů s natrženým

Ve dnech 1-2.4.2011 se koná 33. Ples motoristů. Předprodej
vstupenek s místenkami je již zahájen. Upozorňujeme případné
zájemce o určité místo, že v případě rezervace, je třeba
vstupné zaplatit do týdne Jardovi Beranovi. Pokud se tak
neučiní, místa budou nabídnuta dalším zájemcům. Děkujeme
za pochopení.
Za AMK Police – Petr Dostál

Nohejbalový turnaj trojic opět
něčím překvapil !
Tak se nám rok s rokem sešel, a jak už v únorových
mrazivých dnech bývá tradicí, uskutečnil se ve školní
tělocvičně ZŠ Police nad Metují nohejbalový turnaj trojic.
Letošní již jubilejní 10. ročník byl odehrán 19. února. Je
nutné zdůraznit, že turnaj byl zároveň vypsán i jako 8.
ročník memoriálu Radima Téra.
Celému tomuto klání předcházelo losování jednotlivých
týmů do dvou skupin po šesti a to týden předem
v restauraci „Pluto“.
Toto losování s předstihem má
několik nesporných předností. Účastníci, kteří tzv. zaspali,
se začínají probouzet a ti, kteří již vstali, začínají zdravě
hecovat.
O krásný pohár, který opět turnaji vybrousil Jaromír
Beran z Bezděkova, přijeli bojovat nejen tradiční účastníci
a kamarádi Radima Téra, ale letos jsme dali promluvit do
pořadí i novým týmům. Sportovní, jakož i organizační
úroveň turnaje, se každoročně zvyšuje a letos, jak se
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ukázalo později, tomu nebylo jinak. Celá akce je nejen o
sportování, ale hlavně o pohodě. To potvrdil i průběh
letošního klání. Některé zápasy měly vskutku špičkovou
úroveň. Jako zpestření letošním účastníkům turnaje jsme
poprvé povolali na palubovku i roztleskávačky s logem firmy
Hauk. Za toto vystoupení osmi odvážným dívkám děkujeme.

TJ Spartak Police nad Metují
Volejbalový oddíl
Umístění v Zimním poháru žákovských družstev 2011
Turnaj č. 1
1. Rubena 2 0 4:0⋌4
2. Police n. Met. 1 1 2:3⋌3
3. Červ. Kostelec 0 2 1:4⋌2
Turnaj č. 2
1. Rubena 2 0 6:0⋌4
2. Police n.Met.1 1 3:5⋌3
3. Červ. Kostelec 0 2 2:6⋌2
Konečné pořadí:
1. Rubena Náchod; 2. Spartak Police nad Metují; 3. Červený
Kostelec.
Hráli jsme v tomto složení: T. Meisnerová, Z. Holub, J.
Langhamer, J. Plný, A. Seidlová, P. Hilscherová, P. Pohner,
M.Kosová, K. Hubková
K. Holubová

Dvanáct týmů mohlo bojovat nejen o celkové vítězství,
ale i o velmi kvalitní ceny. Potěšitelné je, že do Police
přijeli nohejbalisté z celého širokého okolí, takže to nebyla
akce jen těch polických. A to je jenom dobře! Na prvním
místě se umístil tým HUČÁCI, na druhém pak Hauschke, a
třetí skončil Čehůn. Čtvrtý skončil tým Panteři, dále Gois,
NCN, Petrovice, a osmí skončili Savci .
Výzva pro příští ročník – kdo sesadí z trůnu Hučáky !!
Ovšem nic by se nepodařilo bez kvalitních sponzorů.
Letos turnaj podpořili město Police nad Metují, FrostFood
a.s. Rokytnice v Orlických horách, OS VEBA, Hauk s.r.o. –
Keramika- Kovovýroba- Bytové doplňky, Wikov MGI a.s.
Hronov, Sport Hotárek, Vínečko J.Čálek, Bufítek Šnek ,
Savci, Vražedné pobřeží , Hostinec Krčma, Kvíčerovská
Pekárna, Jaromir Beran - Bohemian Crystal Bezděkov,
Skrblík – Milan Schirlo, Ferona Hradec Králové, Bowling Bar
Pluto, Rubena, Zelenina Suchomel a mnoho dalších, co
přiložili ruku k dílu.
Během turnaje bylo zajištěno pro všechny občerstvení,
a to nejen pro hráče, ale i fandy.
Také se musím za pořádající Savce omluvit týmům, na
které se pro velký zájem letos nedostalo. Je jen na nás
zvážit, zda v příštím ročníku uspořádáme tento oblíbený
turnaj na dva dny
a tím dáme šanci
dalším
týmům,
které
chtějí
ukořistit
pohár
pro vítěze. Mým
spoluhráčům
v týmu slibuji, že
na další ročník
nebudu trénovat
tak vehementně
jako letos, abych
si
nepřivodil
zranění a mohl
konečně pomoci
dobýt
vysněný
triumf.
Na závěr bych
chtěl
uctít
památku našeho
tragicky zesnulého kamaráda, spoluhráče a dlouholetého
patriota Petra Nývlta
(Pitrase). Čest jeho památce,
nezapomeneme!
To by bylo z turnaje vše a již teď se za pořadatele
těšíme na další ročník, který proběhne v měsíci únoru
2012.
Za pořádající Savce Filip Jenka
http://www.nohejbalpolice.estranky.cz/
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Pronajmeme
zařízenou autodílnu
v Polici nad Metují.
Bližší informace na
tel. č. 739 067 095.

ZEDNICKÉ PRÁCE, OBKLADAČSKÉ
PRÁCE + OPRAVY
- Omítky, betony, úpravy a opravy vašeho
domu, bytu, chalupy...
- Montáž dveří a oken
včetně vybourání
- Drobné bourací práce
KONTAKT: 602 380 709 nebo 737 462 989

Koupím vzduchovku
(i v nefunkčním stavu)
Kontakt: 602 268 992

Restaurace a Penzion

„Pod Jasanem“
v Hlavňově

srdečně zve k posezení
ve stylovém prostředí.
- možnost uspořádání různých akcí do 20 lidí
- nabízíme minutkovou teplou a studenou
kuchyni
- po objednání akce min. 24 hod. možnost
uvaření nebo grilovaní specialit na lorně,
skopové, vepřové, kuřecí, kačena, husa nebo
dle přání zákazníka

Otevírací doba denně:
Po – Pá od 13.00 – 23.00
So – Ne od 11.00 – 24.00
nebo dle dohody na tel. č.: 728 088 556,
491 543 908

Pracovní nabídka:
Chatová osada Ostaš přijme
od května do září paní (i v důchodu)
na úklid.
Bližší informace pouze
při osobním setkání.
Tel.: 604 371 576

OCELTECH, s.r.o.

Nádražní 311, Police nad Metují, 549 54

Přijme pracovníka na pozici:
-

Obsluha a seřizování CNC ohraňovacího lisu
Svářeč, zámečník – pracovník v kovovýrobě

Požadavky:
-

znalost výkresové dokumentace
práce ve směnném provozu
spolehlivost, odpovědnost, flexibilita

Nástup možný ihned.
Kontakt: 725 549 412, 606 073 869
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Hospůdka na Ostaši
Provozní doba v zimním období:
Pátek
Sobota
Neděle

11 – 24 hod.
10 – 24 hod.
9 – 19:30 hod.

Akce březen 2011:
Pátek 4.3.

Promítání od 18:30 hod.
Filmy z horských výprav „Míra Šmíd“
Pátek 11.3. Promítání od 18:30 hod.
Chile-Cyklistická výprava s výstupem
na sopky - Květa Joová
Pátek 18.3. Promítání od 18:30 hod.
Výstup na ledovec Similaun
Pavel Veverka
Pátek 25.3. Ochutnávka Lechovických vín
s přednáškou od 18:00 hod.

Soutěž o 30l sud Primátor 11°
Celoměsíční soutěž. Za 5 vypitých piv
na 1 osobu Primátor Náchod
nebo Pilsner Urquell získáte slosovatelný kupón.
Losování proběhne 27.3.2011 v 18 hodin
za přítomnosti našich zákazníků.
Po slosování bude výherce telefonicky kontaktován.
Aktuality o provozní době a akcích je možné
sledovat na webových stránkách
Chatové osady Ostaš

www.ostas.adrspach.cz
Ubytování tel.:
Hospůdka tel.:
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603 781 832
604 371 576

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:

Datum:

29. březen 2011

v 15.00 hod.

31. březen 2011

v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. přemístěna
naproti baru „V“
(výjezd ve směru Bezděkov n. M.)
Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo

http://autoskola-fiedler.wz.cz

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;

opravy STA a TKR; dodávky STA
na klíč - bytovky, penziony; opravy
a montáže na rodinné domy

SLOUČÍME,
ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních
možností a Vašich přání YAGIEX
ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
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nabízí
možnost spolupráce
v Polici nad Metují
Předpokládaný profit
6 ‐ 10 tis. měsíčně.
Podrobnosti na tel. 602 268 992
p. Frýba fryba@tipsport.cz

pro Vás připravilo
- největší výběr zahradnického sortimentu v oblasti Broumovského výběžku
( protože část rostlin vyrábíme, můžete u nás nakupovat za zajímavé ceny)

nabízíme tyto služby
-

doručujeme kytice až do domu v oblasti Broumovska a Náchodska
vážeme svatební kytice, zdobíme svatební tabule, auta a obřadní prostory
zhotovujeme smuteční vazby a udržujeme hrobová místa
osazujeme truhlíky, mísy a květníky
navrhujeme, zakládáme a udržujeme zahrady

dále jsme pro Vás připravili
ZOOKOUTEK
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
OBČERSTVENÍ S POSEZENÍM
RYBOLOV NEJEN PRO DĚTI
V ZAHRADNICKÉM CENTRU V POLICI NAD METUJÍ
MÁME OD DUBNA OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

Kde nás všude najdete?
V Hronově naproti spořitelně.
Tel.: 491 483 245
V Polici nad Metují naproti Penny Marketu
Tel.: 491 420 507
V Teplicích nad Metují vedle spořitelny
Tel.: 491 581 463
V Broumově naproti hřbitovu
Tel.: 491 521 253
Web: www.zahradnictvi-zobal.cz
Email: zahradnictvi.zobal@tiscali.cz
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Vítání občánků
Štěpána Horáka

▲ Neodmyslitelnou součástí každého vítání

občánků je ručně vyřezávaná kolébka

▲ Takto vítal občánky v roce 2008 místostarosta

pan Zdeněk Kadidlo

▲ Při obřadu recitují děti z MŠ, vpravo členka

komise pro obřady paní Věra Klusáčková

▲ … a starostka paní Ida Seidlmanová
▲ Hudební doprovod paní učitelky ZUŠ Karolíny

Sorokinové s vnučkami Karpfovými

▲ Po dobu rekonstrukce obřadní síně se vítání

podvakrát uskutečnilo v koncertním sále ZUŠ

▲ Předsedkyně komise pro obřady a slavnosti

paní Zdeňka Šváblová
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U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 7 . du bn a 2 01 1
D is tr ibu c e : 1 3 . du bn a 2 0 1 1
V yc há zí v ná kla du: 1 000 ks
A u t o ř i o bá lk y : M a r t ina Vá ň o vá , Pa v e l F r y dr y c h a Ja r os la v So uma r

Domov pro seniory v novém kabátě a rozšířený o přístavbu

Re gist ra č ní č ís lo : M K ČR E 1 19 7 4
T is k: T IS K ÁR NA F ra nt iš ek M ATĚ NA Pol i ce na d M e t ují
A dre s re dak c e: MěÚ M a s a r yk o vo nám. 98 , Po l i ce na d M e t u j í 5 49 5 4
t e l : 49 1 54 1 1 1 3
IČ O 27 2 9 49
E - mai l : meu@me u- po lice.cz

