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Mozaika z radnice….
Konec starého a začátek nového roku je ve znamení
přání. Osobních i těch, které nabízí moderní doba.
Esemesky, maily, face book... V prostorách Pellyho domů
připravujeme výstavu "péefek". V papírové i elektronické
podobě. Chtěli bychom se s Vámi podělit o množství
zajímavých, vtipných a nápaditých přáníček.
Jejich obsahem je především zdraví, štěstí, láska,
osobní a pracovní spokojenost.
Mnohá se zamýšlejí hlouběji nad lidskými potřebami.
Většina je optimistických. O naději, víře a důvěře v lidský
rozum, o solidaritě a pospolitosti.
Mons. Dominik Duka, arcibiskup pražský, by si přál,
abychom rok 2012 přijali jako výzvu. Zkusme to!

******

Na prahu každého nového roku bychom se měli dívat
dopředu. Pojďme se velice stručně - díky Mirkovi Pichlovi
- podívat do historie našeho města a připomenout si
události, na které bychom letos neměli zapomenout.
1937 – před 75 lety
21. září 1937 - byla slavnostně dokončena stavba domova
důchodců. Zařízení mělo kapacitu 35 lůžek; prvním
správcem jmenoval okresní hejtman JUDr. František
Rublič Josefa Kříže, cestáře ve Žďáru.
1992 – před 20 lety
15. srpna 1992 - se polické veřejnosti před polickou poutí
poprvé představila „Ostrostřelecká garda spolku
vojenských vysloužilců Václava hraběte radeckého v Polici
nad Metují“.
1972 – před 40 lety
12. února 1972 - poprvé veřejně vystoupila hudební
skupina „Kamarádi osady 5“ (KO 5) – vznikla trampská a
country kapela, později jedna z nejpopulárnějších
v regionu. Bylo to na sále JKP (bývalý hotel „Hvězda“).
1892 – před 120 lety
10. srpna 1892 - se událo první „SUCHODOLSKÉ ZJEVENÍ“.
„… V den sv. Vavřince o ½4 hodině odpoledne šla
KRISTINA RINGLOVÁ, 14leté to děvče do lesa, který patří
p. Vácslavu Ticháčkovi č. 1 hub hledati. Statek
z dřívějších dob Šolcovna zvaný, zachoval se majetníkům
svým i podnes jména šolců a proto les zmíněný dle
majetníka svého Šolcův les sluje a jelikož leží nad údolím
Ochoz, jmenuje se též ochozský les. Vstoupila do lesa,
hledala a jelikož rok ten houbami právě bohat nebyl,
nasbírala sobě lišek, které v chladě v mlází jakž takž
rostly. Mlázím tím vedla pěšina a příjemný vonný chlad
občerstvoval chodce tady jdoucího. A právě u této pěšiny
vyskytla se znenadání Kristině Ringlové vysoká štíhlá
postava v černém až na zem splývajícím rouše, které
těsně k tělu přiléhalo. Hlavu měla zabalenou černým
šátkem, takže ani vlasů viděti nebylo. Líce byly vpadlé.
bledé, oči sklenné, kterými ani nepohnulo – hotová to
mrtvola. Zjev byl asi na 6 kroků od děvčete, přiblížil se
k němu na 3 kroky a pronesl v přestávkách dvakráte tato
slova: Pozdrav Pánbůh! Ustrnutím a vyděšením zmámené
děvče dalo se na útěk domovu a zaslechlo za sebou
potřetí Pozdrav pánbůh. Děvče však toho nedbalo a
přiběhlo domů a vypravovalo to své matce a příbuzným,
jak to obyčejně bývá. Každý se události divil a všelikými
výklady ji objasňoval.“ (Jan Stahl)
1854 - před 155 lety
byly vystaveny nynější varhany v kostele.
Vyrobil je Armandus Hanisch z Rychnova.
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1772 – před 240 lety
3. srpna 1772 - byla slavnostně dokončena přestavba
polického kláštera. Přestavbu mohutné klášterní budovy,
kterou zahájil před 96 lety roku 1676 opat Tomáš
Sartorius, často přerušenou válečnými událostmi, dokončil
za úřadu opata Friedricha Grundtmanna pravděpodobně
stavitel Anselmo Luragho (1702–1765), působící tehdy ve
službách Břevnova. Zda pracoval podle starších
stavebních plánů Kiliána Ignáce DIENTZENHOFERA, který
rovněž pro Břevnov dlouhá léta pracoval, nevíme. Zdá se
to však velmi pravděpodobné.

******

Každoročně v lednovém Polickém měsíčníku děkuju
všem, kteří se podíleli na aktivitách souvisejících s
adventním, vánočním, silvestrovským a novoročním
obdobím.
Dobrovolníkům,
spolkům,
profesním
spolupracovníkům, školkám, školám, technickým službám,
jednotlivcům. Není jich málo. Výsledkem jsou již tradiční,
ale i nové akce. Všechny mají jeden cíl. Naladit, zklidnit,
zpříjemnit. Uvědomit si nutnost lidské pospolitosti a
potřebu setkávání se. Snad se nám to podařilo. Alespoň na
polickém náměstí, u suchodolské kapličky i Čertovy skály
jsem ten pocit měla.

******

Konec roku však není jen o příjemných společenských
záležitostech.
Řešili jsme dvě havárie vody. Díky pracovníkům VaKu a
Vašemu pochopení vše proběhlo bez větších problémů.
Řešili jsme urgentní prosby některých spoluobčanů i dost
přestupků. Nastává období tvorby rozpočtu roku 2012.
Veřejné jednání městského zastupitelstva, kde by měl
být rozpočet schválen, bude ve středu 29. února od 17ti
hodin na sále Pellyho domů. Jste zváni!

******

Na posledním loňském zastupitelstvu proběhla velmi
stručná obrazová prezentace prvního roku tohoto
volebního období, kterou zpracovala kronikářka města
paní Jindra Vaníčková.
Škoda, že kromě zastupitelů, ředitelů příspěvkových
organizací a TS, spolupracovníků si ji shlédli jen tři
spoluobčané.
Za vedení města Vám přeji zdravý a radostný rok 2012
Ida Jenková

Investice v roce 2012
Rozpočet roku 2012 má zatím jen hrubé kontury,
nicméně již v těchto dnech připravujeme s kolegy
z odboru investic, majetku a životního prostředí návrh
akcí, na které by mělo být v roce 2012 pamatováno.
Jedná se o investiční akce, které jsou buď nezbytné
vzhledem k okolnostem (například nad námi visí hrozba
sankce, pokud nezajistíme realizaci určité investiční akce
nebo je stavebně technický stav některé z našich staveb
takový, že je jeho oprava nezbytná), nebo o investiční
akce dlouho připravované, případně také akce delší dobu
veřejnosti „slibované“. Po provedení předběžných součtů
– a bez jakékoliv bližší znalosti problematiky – nikoho
nepřekvapí, že po provedeném součtu bychom na akce
letošního roku potřebovali částku kolem 20 mil. Kč.
Není tajemstvím, že takováto částka nebude
v rozpočtu města určitě pro provedení všech akcí
připravena, přičemž na vině je zejména neustálá finanční
nejistota v makroekonomických sférách, v souvislosti
s klesajícími daňovými výnosy státu. Dokonce i některé
bankovní ústavy doporučují pro rok 2012 obcím a městům
rozpočtovou střídmost, a stavbu rozpočtu s výhledem na
5% snížení rozpočtových příjmů proti předchozímu roku.
Chceme-li i nadále držet rozpočet vyrovnaný, pak klesnou
o 5% i výdaje, přičemž prvními „obětními beránky“ budou
právě zbytné investiční akce.

Ale aby nevyzníval tento můj komentář k investicím
příliš negativně, je třeba dodat, že pokud se strany vládní
koalice dokážou v letošním roce domluvit, mohlo by dojít
ke změně tzv. rozpočtového určení daní, tedy ke změně
výše částky, kterou z vybraných daní stát předává městům
a obcím. Pravda, ani tato změna nás zcela nespasí,
nicméně nám umožní opět řešit problémy, které nás pálí,
a které jsme schopni řešit i bez dotačních pobídek.
Musíme být realisty, a proto si musíme již nyní
uvědomit, že i přes veškerou snahu, nebude možné
realizovat vše, co od nás občané očekávají nebo požadují,
nicméně i tak se pokusíme o maximum možného.
Každý, kdo se pak zajímá o to, jak je rozpočet města
koncipován, má otevřené dveře na zastupitelstvo města,
které se bude konat v závěru února 2012, a které bude
schvalovat městský rozpočet na letošní rok.
Vážení občané, přeji Vám dobrý rok 2012, přeji Vám
v něm pevné zdraví, dobré – případně lepšící se –
sousedské vztahy, a pokud možno takové názorové střety
u nichž se vždy každý bude nejprve snažit pochopit toho
druhého, a ne jen razit silou svou vlastní „pravdu“.
Jiří Škop, místostarosta

Připomínáme placení poplatků za
odpady a ze psů.
Oba poplatky je nutné uhradit nejpozději do
31.3.2012.
Poplatek za odpady byl pro rok 2012 opět stanoven
částkou 500,-Kč na osobu a rok. Veškeré úlevy a
osvobození dle vyhlášky města zůstávají beze změny.
Poplatek ze psů se nemění – 300,-Kč za psa v domech
do tří bytových jednotek, 500,-Kč za psa v domech od 4
bytových jednotek, 250,-Kč Hlavňov, Pěkov, Hony,
Radešov, 200,-Kč důchodci.
Oba poplatky můžete zaplatit přímo v pokladně MěÚ,
kancelář č. 11 nebo bezhotovostně převodem na účet
č.9005-4629551/0100. Při bezhotovostní platbě uveďte
prosím do textu pro příjemce jména všech poplatníků, na
které se platba vztahuje a při placení obou poplatků
naráz rozdělte úhradu za odpady a za psy do dvou
jednotlivých plateb. U platby za psy uveďte do VS - 1341,
SS – rodné číslo poplatníka, u platby za odpady do VS –
1337, SS – rodné číslo jednoho z poplatníků. To vše
z důvodu správného zaúčtování plateb ke konkrétním
poplatníkům.

Svoz odpadů (popelnic) - změna svozového dne !!!
V roce 2012 je nově jediným svozovým dnem pro celé
město i přilehlé obce pouze čtvrtek, při 14-ti denním
intervalu (město v zimě, přilehlé obce v létě) vždy
každý sudý týden.
D. Adamová, referent finančně-správního odboru

ODPADOVÉ INFORMACE
Změna svozového dne

!!! SVOZOVÝ DEN VE ČTVRTEK !!!
Z důvodu celkové revize a optimalizace svozových tras
a plánů společnosti Marius Pedersen a.s., v rámci
provozovny Náchod, nastala od 1. ledna 2012, pro celé
město Police n. M. změna svozového dne zbytkového
odpadu z popelnic. Namísto původních tří svozových dnů
(pondělí, čtvrtek a pátek) se bude svážet pouze v jednom
dnu, a to ve čtvrtek celý den, od 6.00 do 22.00 hod. Tato
změna přinese velké zjednodušení a přehlednost. Zároveň
se tímto omlouváme za komplikace v prvním lednovém
týdnu na sídlišti, kde nestačila po vánocích kapacita
kontejnerů a zvláště v části města v okolí autobusového

nádraží, kde se jezdilo s týdenním posunem a kde se
některým prodloužil přechodový svozový termín ze 2 na 3
týdny. Od tohoto týdne by snad mělo být už vše
v pořádku.
Svážet se bude podle následujícího svozového plánu:
a) v k ú. Police n. M. a Velká Ledhuje (od jara
do podzimu každý týden, v zimě 1 x za 14 dní):
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měsíc

svozové týdny

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

2., 4.,
6., 8.
10., 11., 12., 13.,
14., 15., 16., 17.,
18., 19., 20., 21., 22.,
23., 24., 25., 26.,
27., 28., 29., 30.,
31., 32., 33., 34., 35.,
36., 37., 38., 39.,
40., 41., 42.,
44., 46., 48.,
50., 52.,

b) v k.ú. Radešov n. M., Hlavňov, Pěkov a Hony (od
podzimu do jara každý týden, v létě 1 x za 14 dní):
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měsíc

svozové týdny

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

1., 2., 3., 4.,
5., 6., 7., 8.,
9., 10., 11., 12., 13.,
14., 15., 16., 17.,
18., 20., 22.,
24., 26.,
28., 30.,
32., 34.,
36., 38., 39.,
40., 41., 42., 43.,
44., 45., 46., 47., 48.,
49., 50., 51., 52.,
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Lidé, kteří třídí odpad, se sdružují i
na Facebooku
Lidé, kteří třídí odpad, mají svou
stránku i na Facebooku. Do zájmové
skupiny se sloganem „Třídím odpad a
nestydím se za to“ se již zapojily
zhruba čtyři stovky zájemců. Stránka
vznikla v rámci projektu „Čistá obec, čisté město, čistý
kraj“, který zaštiťuje společnost EKO-KOM, a.s.,
nositelka systému zpětného odběru a využití
odpadových obalů v České republice.
„Stránka na Facebooku, kde se sdružují příznivci
třídění odpadu, si získává stále další členy. Pravidelně
zde aktualizujeme informace a přinášíme novinky
z oblasti odpadového hospodářství i o našich speciálních
akcích, kterou byla např. i Ekojízda v královéhradecké
lince MHD. Tam mohli školáci jedoucí ráno do školy
soutěžit formou kvízu o věcné ceny,“ řekl Tomáš Pešek,
regionální manažer firmy EKO-KOM, a.s.
Zájmová skupina „Třídím odpad a nestydím se za to“
na Facebooku má na čtyři stovky přátel. Stránka byla
spuštěna loni a zaznamenala již desítky tisíc zobrazení.
Kromě aktuálních informací o třídění odpadu, přináší i
nejrůznější zajímavosti s touto tematikou. Pomocí
sociální sítě, která si získává stále více příznivců, se
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dostávají novinky a zprávy k dalším lidem, kteří tak vidí,
že třídění a recyklace odpadu mají smysl.
V Královéhradeckém kraji podle průzkumů třídí odpad
tři ze čtyř jeho obyvatel. Průměrný Čech loni vytřídil 36,6
kilogramů papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.
Celková míra recyklace obalů se tak v Česku za loňský rok
zvýšila o více než šest procent. Možnost třídit odpady má
10,4 milionu lidí, tedy asi 98 procent populace v Česku.
Více informací k projektu společnosti EKO-KOM, a.s.
který je realizován ve spolupráci s Královéhradeckým
krajem, je možné najít na internetových stránkách
www.cistykraj.cz. Se správným tříděním odpadu může
pomoci lidem web www.jaktridit.cz.
Kontakt: Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, E-mail: pesek@ekokom.cz

signálem (příjem přes SET TOP BOX), tak ať nejprve
kontaktují toho, kdo jim toto zařízení zprovozňoval,
neboť on bude jistě disponovat nejlepšími informacemi.
Pokud pak bude i jeho závěr, že je na vině slabý pozemní
signál, obraťte se dopisem (e-mailem) přímo na mne, a já
se pokusím dále vyjednávat (pozn. – na vaše podněty
budu vyčkávat do konce února tohoto roku).

Jiří Škop, místostarosta

Technické služby informují
Za Technické služby Police nad Metují, s.r.o si
dovoluji popřát všem občanům šťastný a klidný rok 2012.
I naše organizace se bude snažit svojí činností přispět
k tomu, aby tento rok opravdu pro Vás všechny takový
byl.

Ceny 2012

Sběrná místa vánočních stromků
Ke kouzlu Vánoc patří ozdobený vánoční stromek,
který v našich krajích zdomácněl v 19. století. Časy, kdy
všichni lidé mívali doma stromky živé jsou již minulostí, v
dnešní době má většina domácností stromek umělý. Má to
své výhody - nevadne, nepadá z něho jehličí a nemusíme
pro příští rok shánět nový. Ten umělý zase nevoní a není
v něm ten život, který má symbolizovat. Možná i proto
mívají někteří lidé ještě i dnes stromky živé. Vánoce jsou
ale za námi, majitelé umělých stromků je schovali do
krabic, zatímco ty živé, už dosti povadlé, je po odstrojení
potřeba někde odložit. Nejlépe je tyto stromky využít
doma - spálit v kamnech, v kotli či na ohni nebo
zkompostovat. Ti, kdo tuto možnost nemají, mohou ho
(odstrojený) odnést na sběrné místo u hřbitovní zdi pod
sídlištěm, nebo do sběrného dvora, případně
k občerstvení Vražedné pobřeží u fotbalového stadionu
(zde budou využity na již tradiční akci opékání buřtů).
Děkujeme předem, že je neodhazujete na jiných
místech po městě.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M

Příjem televizního signálu
V závěru loňského roku, jakož i v prvých dnech roku
nového, se ke mně dostalo několik informací o zhoršení
příjmu TV signálu v návaznosti na hustý déšť případně
v návaznosti na sněžení.
Zatím se jedná o jednotlivé podněty, přičemž
prozatím není zřejmé, zda existuje technické řešení,
které by situaci zlepšilo. Již v loňském roce jsem k TV
příjmu uvedl (viz Polický měsíčník č. VI/2011): „Bohužel,
není v našich možnostech ani silách vybojovat pro Vás
lépe dostupný pozemní digitální signál, přičemž je
zřejmé z vyjádření ČT a TV Prima, že v budoucnu již
případné dokrývání nebude aktuální, zejména s ohledem
na to, že řada občanů vyřeší problém s pozemním
digitálním příjmem přechodem na příjem prostřednictvím
satelitní antény, a požadavky na dokrytí tak v průběhu
času odezní.“
Podle informací dostupných na www.digitalne.tv je ve
zhoršeném počasí (sníh a déšť) signál rušen a jeho kvalita
je nízká, a občas může dojít i k vypadnutí signálu (tak
tomu bylo i dne 5. 1. 2012). V takovém případě pak žádný
dokrývač na vysílači Havlatka nepomůže kvalitu signálu
zlepšit. Avšak je možné, že řadě z Vás by posílení signálu
pro SET TOP BOXY pomohla.
Pokud se najde dostatek osob s nekvalitním pokrytím,
je možné donutit provozovatele MULTIPLEXů k dalšímu
jednání (neříkám předem, že k jednání úspěšnému). Proto
vyzývám všechny, kdo mají problém s pozemním TV
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Valná hromada TS schválila plán společnosti na rok 2012,
který vychází z následujících cen pro rok 2012:
Cena tepla na sídlišti Kč/GJ :
620,59 bez DPH
707,47 s DPH
Cena stočného Kč/ 1m3 :
26,48 bez DPH
30,19 s DPH
Cena vodného Kč/ 1m3:
(VaK)
32,78 s DPH
Celková cena vody

62,97 Kč/1m3

Jak v ceně tepla, tak také v ceně vody, je DPH 14 % !
Cena stočného je bez DPH nižší než v minulém roce,
ale vlivem zvýšení DPH z 10 % na 14 % je konečná cena o
0,59 Kč vyšší než v roce 2011.
Cena teple je stanovena s ohledem na cenu plynu,
která se neustále zvyšuje a také na stále klesající odběr
tepla. Rovněž zde se projevuje zvýšení DPH o 4 %.
Ing. Vasil Bučok - ředitel TS

Daň z nemovitostí pro rok 2012
K 20.10.2011 došlo k obnově katastrálního operátu na
celém katastrálním území Hlavňov, tato změna sebou
přináší i povinnost podat nová daňová přiznání k dani
z nemovitostí na zdaňovací období roku 2012. Od roku
2012 se v souladu s § 3 odst.1 zákona č. 338/1992 Sb. o
dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů v
katastrálním území Hlavňov stává poplatníkem daně
vlastník pozemku, který je evidován v katastru
nemovitostí (a to i v případě, že je takový pozemek
pronajat). U pronajatých pozemků, které však zůstaly
evidovány ve zjednodušené evidenci, je poplatníkem daně
i nadále nájemce. Pokud pozemky, evidované ve
zjednodušené evidenci, nejsou pronajaty, je poplatníkem
daně vlastník pozemku.
V případě, že došlo ke změně z výše uvedených
důvodů u více jak jednoho pozemku ve vlastnictví téhož
majitele, doporučuje správce daně z důvodu zjednodušení
vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitostí na rok
2012 poplatníkům podat úplné řádné daňové přiznání dle
stavu k 1.1.2012 (pro řádné vyplnění daňového přiznání je
nezbytné mít k dispozici aktuální výpis z katastru
nemovitostí).
V obci Police nad Metují je i pro rok 2012 účinná
vyhláška č. 1/2010, kterou se mimo jiné v souladu s §4
odst.1 písm. v) zákona č. 338/1992 Sb. o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, osvobozují
pozemky zatříděné jako druh pozemku A a B (orná půda,
chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé travní porosty),
toto osvobození je však nutné uplatnit v daňovém
přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012.
Zároveň si dovolujeme upozornit na zákonnou změnu
výše sazby daně z nemovitostí pro rok 2012 u zpevněných

ploch
sloužících
k podnikatelské
činnosti
nebo
využívaných v souvislosti s podnikatelskou činností. Sazba
daně se mění z 0,20 Kč na 1,- Kč u zpevněných ploch
sloužících zemědělské prvovýrobě a lesnímu a vodnímu
hospodářství a na 5,- Kč u zpevněných ploch sloužících
průmyslové výrobě, stavebnictví, dopravě a ostatní
podnikatelské činnosti. Přestože se jedná o zákonnou
změnu sazby daně, je každý vlastník takového pozemku
povinen podat v termínu do 31.1.2012 daňové přiznání a
zde si uplatnit tuto změnu sazby daně.
I nadále zůstává v platnosti povinnost podat daňové
přiznání k dani z nemovitostí při jakékoliv jiné změně ve
vlastnictví nemovitostí, ke které došlo v průběhu roku
2011 (prodej, koupě, darování, dědění atp.) a to
v zákonném termínu (tzn. do 31.1.2012).
Ing. Jolana Doubková, vedoucí odd. majetkových daní a
ostatních
agend
Finanční
úřad
v
Náchodě
tel. 491 418 360, e-mail:jolana.doubkova@nac.hk.ds.mfcr.cz

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 máme k 9.12.2011 jednoho psa :

Jde o větší černou fenku s bílými flekatými tlapkami,
která se v útulku objevila již v srpnu loňského roku. Zpět
do útulku ji musel po 3 měsících vrátit nový majitel
z rodinných důvodů.
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

Usnesení rady města ze zasedání
č. 24 /2011 ze dne 19.12. 2011.
RM schvaluje, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala
sponzorský dar od pana D. B. ve výši 2 000,- Kč na
podporu činnosti pěveckého sboru Studánka.
RM schvaluje Organizační směrnici č. 10/2011 k
odpisování dlouhodobého majetku.
RM bere na vědomi zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ za
měsíc říjen 2011.

RM mění usnesení č. 03/22/2011 a schvaluje přidělení
městského bytu č. 2 - 1+1 v domě č.p. 407 v ulici Na Babí
v Polici nad Metují slečně I. J. 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 části pozemku p.č. 1212/1 o
ploše 4 m2 v k.ú. Police nad Metují společnosti MERKUR
POLICE o.p.s. k umístění reklamního předmětu - Eiffelovy
věže, a to od 1.1.2012 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 10,Kč/m2 ročně.
RM mění usnesení č. 11/17/2011 ze dne 12. září 2011 a
ruší souhlas s odpisem pohledávky vůči paní K. ve výši 3
780,- Kč a trvá na úhradě nájemného.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 10 - jednotlivé položky
rozpočtových opatření č. 64 - 78. Souhrnné zvýšení
příjmů činí 513 201,- Kč, zvýšení výdajů 213 701,- Kč,
financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ
minus 299 500,- Kč.
RM nedoporučuje ZM měnit výši místního koeficientu
daně z nemovitosti pro rok 2013.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města ze
zasedání - č. 6 /2011 ze dne 14.12. 2011.
ZM schvaluje zřízení Muzea papírových modelů v prostoru
jídelny a kuchyně bývalého středního odborného učiliště
zemědělského organizačně zařazeného pod CKV Pellyho
domy s tím, že náklady na jeho zřízení v předložené výši
budou zařazeny do návrhu rozpočtu města na rok 2012.
ZM schvaluje vrácení nevyužité dotační podpory pro
pořízení projektové dokumentace stavby „Optimalizace
odtokových poměrů – protipovodňové opatření Police nad
Metují lokalita pod Klůčkem – 2. část“ ve výši 216.000 Kč
zpět Královéhradeckému kraji, přičemž pověřuje
místostarostu sepsáním průvodního dopisu dostatečně
odůvodňujícího nezbytnost tohoto postupu.
ZM schvaluje Smlouvu č. RR/2011/106-SDH/MV/3 o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně
na výdeje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro
rok 2011.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 8 / 2011, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 - změny rozpočtu
č. 55 - 63, snížení rozpočtových příjmů o částku 756 614,Kč, snížení rozpočtových výdajů o částku 1 701 000,- Kč a
snížení financování o mínus 944 386,- Kč.
ZM schvaluje Dodatek ke smlouvě o úvěru registrační
číslo 7360010200011
ZM schvaluje Pravidla pro rozpočtové provizorium na I.
čtvrtletí roku 2012.
ZM schvaluje následující změny statutárních orgánů
města uvedených v Živnostenském rejstříku:
a) vymazání – pana Josefa Hauka, nar. 31. 5. 1936 a pana
Zdeňka Kadidla, nar. 17. 10. 1948
b) zápis – místostarosty pana Jiřího Škopa, nar. 3. 9. 1976
ZM bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru ZM
o kontrole postupu MěÚ při výběru místního poplatku za
užívání veřejného prostranství dle obecně závazné
vyhlášky č. 05 / 2011 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 95/9 a
p.č. 1250 v k.ú. Police nad Metují z majetku České
republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví města Police nad
Metují.
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ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1123/5 v
k.ú. Police nad Metují, a p.č. 1017/28 a 1143 v k.ú. Velká
Ledhuje souhlasným prohlášením ve prospěch České
republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní
podnik.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 730/25 o výměře 67
m2 v k.ú. Hlavňov manželům B. a J. T.. Kupní cena je
stanovena ve výši 2 010,- Kč a bude uhrazena do pěti dnů
od podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 730/59 o výměře 55
m2 a p.č. 730/60 o výměře 58 m2 v k.ú. Hlavňov
manželům V. a A. V. Kupní cena je stanovena v celkové
výši 3 970,- Kč a bude uhrazena do pěti dnů od podpisu
kupní smlouvy.
ZM neschvaluje směnu pozemků města p.č. 966/42,
966/45 a 966/46 za pozemek p.č. 966/7 firmy KŠK
stavebniny s.r.o. vše v k.ú. Velká Ledhuje.
ZM bere na vědomí předložené návrhy na opravu –
rekonstrukci koupaliště a ukládá odboru IMŽP zařadit do
návrhu rozpočtu na rok 2012 opravu rekreačního bazénu
bazénovou fólií a zahájit přípravu na realizaci tak, aby
byla zajištěn provoz v sezóně 2012.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Rozpis lékařů stomatologické
služby leden - únor 2012
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
14. – 15. 1. Bc. J. N. Ogriščenko - dentista
ZS Veba – Olivětín, 66, Broumov
21. – 22. 1.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS Veba Olivětín 66, Broumov

491 502 425
491 502 525

28. – 29. 1. MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují 491 541 654, 602 333 427
04. – 05. 2.

MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov

603 479 084

Muzeum papírových modelů

Víte, které je hlavní město papírových modelů? Ne? No
přece Police nad Metují. Respektive bude po otevření
Muzea papírových modelů, které je připravováno na
1. května tohoto roku. Tomuto účelu poslouží bývalá
školní jídelna středního odborného zemědělské učiliště.
Před koncem roku byly dokončeny hlavní stavební úpravy
a v současné době probíhají další přípravné práce, aby
poslední lednový víkend mohli přijet autoři a sběratelé
papírových modelů na první brigádu. Budou prováděny
další drobné úpravy pro přípravu expozice, malování,
apod. Prostory, ve kterých se muzeum bude nacházet
nebyly stavěné pro výstavnické účely a je nutné se tomu
čestně podřídit a v případě, že by se zdálo, že tato realita
by byla v některém směru na obtíž (např. technologie
odvětrání či obklady v kuchyni) budeme z toho naopak
těžit. Nabízí se různě barevné nátěry a zajímavá instalace
exponátů, prostory se zbytky kuchyňské technologie
podpoří expozici technicky zaměřených exponátů.
Chceme, aby muzeum bylo opravdu zajímavé a atraktivní.
Proto velmi důležitým prvkem celé expozice bude
„mobiliář“ – vitríny a obrazové rámy, některé exponáty
budou i rozhýbané“ – aranžérské točny, pohyblivé modely
„jako betlémy“, tahací panáky pro malé děti. Zajímavým
prvkem budou „listovací“ panely – podobně jako
v obchodech s plakáty nebo tapetami – zavěšené ukázky
„placatých modelů“ v rámech. Dalším „nestatickým“
prvkem je zvažovaná projekce filmů a prezentace
promítaných fotografií s modelářskou „papíráckou“

5

tématikou. Těšit se lze i na mořské pobřeží s přístavy a
loděmi, na kolejiště s vláčky a modely budov a rozhleden
z celé ČR.
Aby muzeum mohlo přitáhnout co nejvíce návštěvníků
jsou zpracovávány propagační materiály, letáky, webové
stránky, je připravována nabídka podnikům i školám.
Josef Hejnyš
Stálá expozice papírových modelů v Polici nad Metují
je obrovskou výzvou pro všechny modeláře. Ve známém
světě neexistuje žádné takovéto muzeum. Jde o první
vlaštovku a proto, ať muzeum papírových modelů bude
jakkoliv uspořádané, už navždy bude první na světě.
(Existují muzea papírových modelů, ale jsou to muzea
firemní a představují pouze produkty jednotlivých
vydavatelů, případně jsou tématicky zaměřená.)
Na přípravě expozice se budou podílet všichni
významní modeláři České republiky, kteří nejenže jsou
ochotní zapůjčit svá díla, ale přislíbili i účast na
případných
soutěžních
či
workshopových
akcích
plánovaných v polickém muzeu.
Josef Kropáček, produkční České televize
Zastupitelstvo města Police nad Metují na svém
posledním loňském veřejném zastupitelstvu podpořilo
záměr zřízení muzea papírových modelů. Pro papírové
modeláře je to šance, pro organizátory výzva, pro nás,
které jsme si vzaly tento projekt za město za své,
především velká zodpovědnost.
Muzeum spadá
organizačně pod Pellyho domy.
Ida Jenková – starostka
Lenka Slavíková –ředitelka CKV

Zpráva o činnosti Komise pro
obřady a slavnosti města Police nad
Metují za rok 2011
V komisi pro obřady a slavnosti pracuje 14 členů, 3
členky – aktivistky v části obce Pěkov a 2 členky –
aktivistky v části obce Hlavňov.
Ve 12 obřadech jsme letos přivítali 62 dětí, nových
občanů našeho města a okolních obcí. U obřadů se střídají
dvojice H. Klapkovská a V. Králová s dvojicí Z. Šváblová a
J. Ťoková. Velký dík patří dětem z MŠ a ZUŠ, které nám
svými vystoupeními obřady obohacují.
Pasování předškolních dětí na školáky připravily
učitelky MŠ v červnu v Pellyho domech. Za komisi se
zúčastnily Věra Klusáčková a Emilie Pfeifferová. Dětem
jsme věnovali omalovánky a pastelky.
Rozloučení se žáky devátých tříd připravila škola také
v Pellyho domech. Za komisi a za město pí Klusáčková a pí
Pfeifferová předaly pamětní listy žákům tří devátých tříd.
Tradičně vítáme v ZŠ prvňáčky. Letos jsme ve třech
prvních třídách předali 60ti prvňáčkům pěkné pohádkové
knížky. Za komisi se zúčastnila Z.Šváblová.
Významná letošní akce – 100. narozeniny pana učitele
Františka Šedy se konala v obřadní síni radnice za účasti
rodiny, bývalých kolegů – učitelů a přátel rodiny. Za
komisi se zúčastnily V.Klusáčková, E.Pfeifferová a
Z.Šváblová.
Oblastní spolek ČČK v Náchodě předával 22.11.2011
v obřadní síni Janského plakety. Slavnostního ocenění
dobrovolných dárců krve z našeho města i okolních obcí se
za komisi zúčastnila V.Steinerová. Komise se podílí na
financování dárků a pohoštění pro oceněné.
V roce 2011 se konaly 3 zlaté svatby v obřadní síni a
jedna na Ostaši u kapličky.
Diamantová svatba se v obřadní síni žádná nekonala,
ale pí starostka s předsedkyní komise byly pozvány do
rodiny oslavenců. Ze zdravotních důvodů si nepřáli obřad

v obřadní síni. Zaslány byly 4 blahopřejné gratulace
k jubileu diamantové svatby manželům, kteří z nějakého
důvodu obřad nechtěli.
V květnu navštěvujeme obyvatele DD při příležitosti
Svátku matek, v prosinci před vánočními svátky. Za komisi
návštěvy zajišťují V. Steinerová, D. Vávrová a V.
Klusáčková. Při jubileích navštěvujeme oslavence v DD
průběžně po celý rok.
Na zemřelé se vzpomínalo 29.10.2011 v urnovém háji
hřbitova. Letos byl tento pietní akt obohacen o krásné
vystoupení ZUŠ. Za komisi byli K.Lichter a Z.Šváblová.
Nezapomínáme ani na jubilea našich občanů. K výročí
70 a 75 let zaslala matrikářka za město a komisi 66
blahopřejných gratulací.
Osobní návštěvy při jubileu 80, 85, 90 a více let
zajišťují v Polici V.Zítková, J.Teichmanová, V.Steinerová,
D.Vávrová a J.Matějíčková. Letos navštívily s malým
dárkem a gratulací 63 oslavenců. Pokud si někdo návštěvu
nepřeje, oznámí to předem matrikářce.
V části obce Pěkov aktivistky M.Středová, J.Rösselová,
J.Knittelová a členka komise za Polici M. Ryšavá navštívily
25 občanů. Aktivistky Hlavňova M.Hornychová a
A.Rösslerová 13 občanů.
Se zemřelými se za komisi, na přání pozůstalých,
důstojným způsobem loučí K. Lichter. Letos to bylo 42
rozloučení.
Všichni členové komise ochotně a svědomitě plnili po
celý rok své úkoly. Za to jim patří dík. Těší nás, když naše
činnost přinese spoluobčanům alespoň trochu radosti.
Přejeme všem zdraví a pohodu.
Zdeňka Šváblová, předsedkyně komise
pro obřady a slavnosti

Nadační fond HOSPITAL rozjíždí
projekt v oblasti sociálních služeb
Správní rada nadačního fondu rozhodla na svém
prosincovém jednání o budoucí podpoře broumovské
nemocnice v oblasti sociálních služeb.
Po dohodě s vedením broumovské i
náchodské nemocnice byla podepsána
mandátní smlouva, na základě které bude
nadační fond od 1. ledna 2012 hradit
náklady
spojené
s financováním
pracovnice, která se bude věnovat
klientům oddělení lůžek následné péče v rámci
volnočasových aktivit a pečovatelských úkonů.
Jedná se o další aktivitu nadačního fondu, které by se
fond rád věnoval do budoucna, po dokončení obměny
lůžek, která byla završena nákupem 35 kusů kompletů pro
interní oddělení broumovské nemocnice na jaře tohoto
roku.
Správní rada na svém prosincovém jednání dále
jednomyslně zvolila jako členku správní rady paní
starostku Police nad Metují Mgr. Idu Jenkovou. Nadační
fond tímto krokem chce rozšířit povědomí o své činnosti a
aktivitách i na území Policka, a získat tak další
podporovatele svých aktivit.
Více o aktivitách nadačního fondu na:
www.nf-hospitalbroumov.cz
Ing. Eva Blažková, předsedkyně správní rady NF

 KNIHOVNA
S novým rokem chystáme v knihovně řadu akcí. Opět
se sejdeme nad stránkami knih při společném čtení se
seniory, plánujeme výstavy, černé hodinky a jeden výlet
po Českém koutku v Kladsku. Průběžně vás budeme
informovat o termínech.

Čtení se Senior klubem Ostaš
Sejdeme se při společném čtení v úterý 24. 1. 2012
od 15 hodin v dětském oddělení. Lednovým tématem se
stane dílo autora, se kterým jsme se už nad stránkami
knih setkali. Ovšem nyní si jeho knížky připomeneme při
smutné příležitosti jeho odchodu. Zavzpomínáme na
spisovatele Josefa Škvoreckého a přečteme si úryvek
z knížky Nevěsta z Texasu.

Výstava dětských prací
Projektu Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí
svět?, který vstupuje ho 8. ročníku letos pod názvem
„Český rok“ se polická knihovna účastní od jeho začátků.
V letošním
školním
roce
bude
výsledkem
celorepublikového dětského snažení a tedy celého
projektu kniha dětských prací o životě v naší zemi pro
děti z oblasti Zanskar v údolí Lung Nag v malém Himaláji.
Naše děti kreslily, malovaly a psaly o životě u nás,
v našem kraji, během měsíce října. Projekt jsme nazvali
Říjen v kraji pod stolovými horami. Nyní se s vámi
chceme podělit o radost nad dětskými pracemi.
Přijďte se podívat na výstavu dětských prací
v předsálí Pellyho domů od 30. ledna do 10. února
2012 v době otvírací doby Infocentra.
Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka
Uganda

Cestopisné promítání
pana ing. Rostislava Staňka
z výpravy na pomoc škole

Průměrný věk v Ugandě je 14 let. Všude děti. Je v nich
budoucnost, pokud budou zdravé a dostanou vzdělání… a
když jim v tom někdo pomůže. Na pomoc škole v Mityaně
se vypravili i tři dobrovolníci z Náchoda.

V knihovně v Pellyho domech,
čtvrtek 16. února 2012 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné
V. Plachtová
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Nabídka knih, tentokrát pro dětské čtenáře:
* Skinner, Benjamin: Otroci současnosti.
Svědectví o moderních otrokářích a jejich obětech.
* Pitro, Martin: Země v srdci Evropy.
České země od roku 1526 v kontaktu s ostatní Evropou.
* Brycz, Pavel: Tátologie
aneb rady pro začínající tatínky, kteří nechtějí brzy
skončit.
* Srnský, Stanislav: Pražské drobnosti
aneb kouzelné maličkosti.
Příběhy o drobnostech v pražské zástavbě.
* Osho: Osho na každý den.
365 meditací.
* Hnízdil, Jan: Mým marodům.
Jak vyrobit pacienta. Fejetony.
Perry, Mike: Klec pro majáky.
Otevřená zpověď českého muže, který polovinu života
prožil v ženském těle a v padesáti letech podstoupil
změnu pohlaví.
* Havlíček, Petr: Jak se hubne v Čechách
aneb 101 otázek z Dietatour.
* Hoeg, Peter: Až nadejde čas.
Další psychologický román dánského autora knihy Cit
slečny Smilly pro sníh.
* Stibral, Jiří: Tajemství rytířů Templu.
Historický román.
* Heller, Charles Ota: Dlouhá cesta domů.
Autobiografický příběh z 2. světové války.
* Křístek, Václav: Prohrát slunce před svítáním.
Historický román navazující na Cestu na poledne.
Dáša Ducháčová

KINO  KOLÁROVO DIVADLO
Úterý 17. 1. 2012 v 19 hod.

PERFECT DAY´S –
I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Celý
příběh
začíná
čtyřiačtyřicátými
narozeninami
Eriky (Ivana Chýlková), která sice
nedostane největší kytici, jakou si
dovede představit, zato ale pěkné
přáníčko od své bývalé švagrové
(Zuzana Bydžovská), trapný vzkaz
v rozhlasovém pořadu od bývalého
manžela (Bob Klepl), krém na
vrásky
od
homosexuálního
kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a
dárkový
striptýz
od
své
nevyzpytatelné matky (Zuzana
Kronerová). Přáníčko si doma vystaví, při vzkazu se – ač
sama sebe proklíná – dojatě rozpláče a dárkového striptéra jí
okamžitě přebere Richard. Takhle vypadá úspěšný život
Eriky Oskarové, hvězdy televizního pořadu “Před a po”.
Přitom Erika má skoro všechno – vlastní pořad, vyhlášený
kadeřnický salón, velký byt s terasou a svobodu, ale s každým
přibývajícím rokem víc a víc touží po tom jediném, co nemá –
a to je dítě. Erika tedy nastolí plán “Dítě” a pustí se do něj se
stejnou vervou, se kterou budovala jak svůj podnik, tak své
vlastní já. Jenže některé věci se nalinkovat nedají, například
mladičký barman Adam (Vojta Kotek).
Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Zuzana
Kronerová, Ondřej Sokol, Vojtěch Kotek, Bohumil Klepl, Jan
Vondráček, Igor Chmela, Martha Issová
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Komedie ČR 2011, 108 min.
Vstupné: 40 Kč
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Úterý 31. 1. 2012 v 17 hod.

KOCOUR V BOTÁCH
Nebývale žádané koťátko
Poznali jsme ho jako
nájemného vraha, který měl
za pár peněz sprovodit ze
světa všemi milovaného
zlobřího hrdinu Shreka.
Přesto se z Kocoura v botách
časem stala s přehledem
nepopulárnější postava téhle
ságy. A když se jeho sláva
"dotkla hvězd", dostala za
odměnu vlastní filmový
příběh.
Ve filmu zastihnete titulního
hrdinu v době, která časově
předchází setkání se zeleným
zlobrem. Je to psanec a
zločinec na jehož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale copak
by ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást? Všechno
určitě musí být úplně jinak, což se taky vzápětí potvrdí, když
se kocour v honbě za třemi kouzelnými fazolkami ocitne tváří
v tvář Valdovi Cvaldovi, nejlepšímu kamarádovi z dětství,
který ho jednoho nepěkného dne podrazil tak, že se z
kocoura stala štvaná zvěř. A z Valdy Cvaldy nepřítel.
Navzdory intuici se společně s nim a mazanou kočičí
zlodějkou Čiči tlapičkou vydává vstříc dobrodružství, během
něhož se utká s nebezpečnými zločinci jménem Jack a Jill,
navštíví vzdušné zámky, zachrání rodné město a možná
i očistí své jméno. Pokud ho ovšem Valda Cvalda znovu
nepodrazí.
Scénář: Charles Perrault, Brian Lynch
Režie:
Chris Miller
Hudba: Henry Jackman
Hrají v českém znění: Aleš Procházka, David Suchařípa,
Tereza Bebarová, Dana Černá, Jaromír Meduna
Vstupné: 40 Kč
Úterý 7. 2. 2012 v 19 hod.

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA

Oscarový Tom Hanks
hraje v nové americké
komedii chlapíka středního
věku, který díky ekonomické
krizi ztratí práci. Do té doby
pracuje jako úspěšný šéf v
hypermarketu. Larry zjišťuje,
že bez vzdělání dobrou práci
nezíská, a proto se rozhodne
pro návrat do školních lavic.
Chce si rozšířit své obzory, ale
hlavně získat lepší kvalifikaci
pro své budoucí povolání.
Ve škole se zapíše do hodin
komunikace a nečekaně se
zamiluje do své učitelky
Mercedes (Julia Roberts), která ve svém osobním životě řeší
spory s manželem. Obyčejný mužský jako Larry, který má
mnoho důvodů se domnívat, že jeho život se zastavil, dostane
životní lekci: Když si myslíš, že vše, co mělo smysl, už Tě
minulo, objevíš důvod proč žít.
Režie:Tom Hanks
Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Sarah Mahoney a další
Přístupnost: do 12 let nevhodný
Romantická komedie USA 2011 (98 min)
Vstupné: 50 Kč

Úterý 14. 2. 2012 v 19 hod.

PŮLNOC V PAŘÍŽI
Mladý pár Gil (Owen
Wilson) a Inez (Rachel
McAdams), který se má na
podzim brát, přijíždí s jejími
rodiči do Pařiže. Gil je
nevýznamným spisovatelem,
který miluje Paříž a chtěl by
se sem po svatbě přestěhovat.
Ovšem Inez jeho romantickou
představu nesdílí a nemyslí si,
že toto město bylo ve
20. letech
minulé
století
zlatým věkem.
Jednoho večera jde Inez se
svými přáteli tancovat a Gil se
prochází noční Paříží. Jeho půlnoční zážitky mu odhalí Paříž v
jiném světle a ovlivní nejen jeho budoucí život. Žije v iluzi,
kterou lidé někdy trpí a domnívá se, že život ostatních lidí, by
byl pro něho daleko lepší.
Režie: Woody Allen
Hrají: Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard,
Kurt Fuller, Carla Bruni...
Přístupnost: do 15 let nevhodný
Romantická komedie USA 2011 (94 minut)
Vstupné: 50 Kč

PELLYHO DOMY
Středa 25. 1. 2012 ve 14,30 hod., Pellyho domy

Polická univerzita volného času
2011  JARNÍ SEMESTR
Studentem se může stát každý zájemce, který se řádně
přihlásí, vyplní přihlášku a zaplatí školné 200 Kč za semestr.
Přednášková odpoledne se konají na sále Pellyho domů od
14.30 hodin.
Jsou otevřena nejen pro studenty, ale i pro veřejnost za
50 Kč na jedno přednáškové odpoledne.
Termíny jarního semestru: 25. 1., 8. 2., 22. 2., pátek 9.
3., 14. 3. a 4. 4. 2011
Přihlášení studentů se zaplacením školného proběhne
před první přednáškou od 13.45 hodin.
Prvním hostem bude Petr Jenka a tématem Nepál.

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

Sobota 28. 1. 2012 ve 20 hod., Pellyho domy

VÝSTAVY
Středa 11. 1. 2012  27. 1. 2012, foyer v Pellyho domech

Výstava PF 2012
Přijďte se podívat na tradiční i netradiční PF 2012
vystavená ve foyer v Pellyho domech a zapojte se právě s tou
Vaší do naší soutěže. Přihlásit se můžete do 16. 1.
v Infocentru. Nezapomeňte vzít PF s sebou! :‐) Od 17. 1. pak
budou moci návštěvníci pomocí hlasovacího lístku
rozhodnout, která z vystavených PF si nejvíce získala jejich
sympatie. Vítěznou PF čeká uveřejnění v dalším čísle
Polického měsíčníku a autora velká sladká odměna.
Otevírací doba: Po,St: 9,00‐17,00; Út, Čt, Pá: 9,00 ‐ 15,00.

Farní ples
Výtěžek poputuje na opravu varhan.
Sobota 4. 2. 2012 od 20 hod., Pellyho domy

Ples hasičů (Pěkov)
Středa 8. 2. 2012 ve 14,30 hod., Pellyho domy

Polická univerzita volného času 2011

O Českém koutku pohovoří Eva Pumrová
a JUDr. Zdeněk Bíl, CSc.

Pátek 10. 2. 2012 v 18 hod., sál Pellyho domů

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA JIRKY LEHEJČKA:

BAJKAL A OKOLÍ aneb
transsibiřskou magistrálou po
krásách Sibiře

Středa 30.1.  2012, foyer v Pellyho domech

Kde končí svět?  Český rok
Výstava dětských prací v rámci projektu Klubu dětských
knihoven SKIP, jehož výsledkem bude kniha o životě v naší
zemi pro děti z oblasti Zanskar v údolí Lung Nag v malém
Himaláji. Naše děti kreslily, malovaly a psaly o životě u nás
v našem kraji během měsíce října. Přijďte se s námi alespoň
vizuálně vrátit na podzim do kraje pod stolovými horami!

Student
Fyzické
geografie na PřF UK
Jirka Lehejček se se
svými
spolužáky
vypravil na více než
měsíční cesty po
Sibiři,
přičemž
hlavním cílem byla
návštěva její perly ‐
jezera
Bajkal.
Poslední
třída
transsibiřské magistrály, autostop nebo jen pěšky, to je
způsob dopravy, po němž zůstane Rusko s jeho obyvateli
navždy hluboko ve Vás. Při návštěvě ostrova Olchon nás
obklopí nejhlubší jezero světa. Budeme pozorovat místního
endemita ‐ tuleně něrpu. Podíváme se i do rozkvetlého
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pohoří Chamar ‐ Daban a týden nepotkáme člověka při
přechodu Východních Sajan. Neopomeneme ani metropoli
východní Sibiře Irkutsk a s místními strávíme noc a popijeme
něco vodky jak v paneláku sovětské éry, tak na pobřeží
jezera v malebné chaloupce se saunou. Chybět nebude ani
skok do sibiřské kuchyně a na závěr ulevíme duši v Burjatsku
při návštěvě jediného, avšak fungujícího, buddhistického
kláštera v Rusku. Přijďte se vtipnou formou dozvědět něco o
kraji sibiřských lovců, čarovných hor, hodných lidí a
životodárného jezera.
Vstupné 50Kč

Kurzovné vracíme pouze z vážných důvodů, protože bude
přihlášen stejný počet chlapců i děvčat a narušení rovnováhy
způsobuje problémy ostatním účastníkům kurzu. Při
odhlášení z kurzu si proto účtujeme stornovací poplatek 15
%, záloha je nevratná.
Děkujeme za pochopení.
Bližší informace: 491 421 346, 602 645 332

KOLÁROVO DIVADLO
Neděle 8. 1. 2012 v 16 hod.

NOVOROČNÍ KONCERT POLICE
SYMPHONY ORCHESTRA
Polický symfonický orchestr byl založen na jaře r. 2010 a
skládá se z muzikantů z celého Náchodska. V jeho repertoáru
můžeme najít široké spektrum žánrů od hudby vážné, přes
hudbu filmovou až po hudbu moderní. Na koncertu uslyšíte
melodie z filmů, popové hity či klasiku upravenou tak, jak ji
neznáte! Taktovku bude držet Miroslav Srna a Jakub
Mikunda. Na cestě plné hudby Vás budou provázet Lucie
Peterková a od zvukařského pultu Michal Kops.

Chatová osada Ostaš

- víkend 13. - 15. 1. 2012 - Akce na pivo Pilsner Urquell
- sobota 14. 1. od 17 hod. - hrají Kamarádi osady 5
- 27. - 29. 1. 2012 - Zvěřinové hody
Pátek 13. 1. 2012 od 20 hod.

4. Machovský obecní ples (Machov)
Vstupné: v předprodeji 80Kč, na místě 100Kč.

Všechny občany zve Zastupitelstvo městyse Machov ve
spolupráci s restaurací Obecní dům. Bližší informace a
místenky jsou k dispozici na Úřadu městyse Machov.

RŮZNÉ
ZÁPIS  TANEČNÍ KURZY pro mládež
 podzim 2012

Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy v Polici nad
Metují Vás zve k zápisu do tanečních kurzů.
Zapsat se můžete v kanceláři CKV v Pellyho domech
(pondělí a středa 9,00 ‐ 11,30 a
12,00 ‐ 17,00 hod, ostatní
pracovní dny do 15,00 hod)
Prosíme zájemce, aby si k
zápisu vzali zálohu ve výši
500 Kč. Doplatek (700 Kč)
bude splatný na začátku února
2012.
Kurzovné
Kč
1 200,
zahrnuje 14 lekcí včetně
závěrečného věnečku.
Taneční kurzy budou probíhat v sobotu od 18,00 hod
na sále Pellyho domů.
Předběžný termín zahájení tanečních: sobota 8. září 2012
Kurz povedou taneční mistři manželé Poznarovi z Červeného
Kostelce.
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Neděle 14. 1. 2012, 8,30  9,30 prezentace v sokolovně
Police nad Metují

Novoroční OPEN 2012

Horolezecký klub Ostaš pořádá závod v lezení na
obtížnost (rankingový!) ‐ startovné: 100Kč. Kvalifikační
pokusy lezců budou probíhat od 10 hod., se zahájením finále
žen se počítá na 16. hod., mužů na 17. hod. Všichni lezci i
diváci jsou srdečně zváni! Bližší informace na
http://www.hkostas.cz/
Pátek 14. 1. 2012 od 20 hod. restaurace U Generála
Laudona v Pěkově

Babský bál (Pěkov)
•
•
•
•
•
•

hraje skupina BTK řízená panem Jirmanem
vstupné 50 Kč
tombola
společenský úbor
předtančení ‐ Pěkováci zatančí Českou besedu
místenky možno zajistit u paní I. Kozárové
tel.: 602 279 374 po 20. hodině
!! Za příspěvky do tomboly děkujeme!!

Pátek 14. 1. 2012 od 20 hod.

Hasičský bál (Suchý Důl)

s hudbou Ema v kulturním domě Suchý Důl

Spolek Suchodolských žen
Vás srdečně zve na

37.PLES

který se koná 28.1.2012
ve 20,00 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole
Bohatá tombola
Hudba „DUO HONZA a RADKA“ z Nového Města n.M.
Vstupné 60, Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se koná 29.1.2012, ve 14,00 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole,
se spoustou soutěží a tancem v rytmu disco.

NOVINKY z www.policko.cz
TIP: Nabízíme Vám pravidelný informační servis
o připravovaných akcích (kino, divadlo, přednášky, výstavy
apod.).
Newsletter
rozesíláme
cca
1x
týdně.
Pokud máte zájem být zařazeni mezi jeho odběratele,
registrujte se na www.policko.cz pod odkazem NOVINKY
EMAILEM.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR- 2012
Sobota 18. 2. 2012 od 20 hod., sál Pellyho domů

Ostrostřelecký městský ples
K tanci i poslechu zahraje skupina Relaxband.

Středa 22. 2. 2012 ve 14,30 hod., Pellyho domy

Polická univerzita volného času 2011
Tématem je tentokrát Japonsko a hostem p. Hůlka.
Středa 23. 2. – 7.3. 2012, foyer Pellyho domy

Výstava sirek spojená s burzou
zápalkových nálepek
Sobota 28. 1. 2012 od 20 hod.

Ples suchodolských žen
Hudba: Honza a Radka

Slavnostní zahájení proběhne 23. 2. v 10 hod. ve foyer
Pellyho domů. Výstava bude představovat průřez celým
sběratelstvím zápalkových nálepek, včetně exportu i známek
z ciziny.
Burza zápalkových nálepek se bude konat 25. 2. od 8 do 15
hod. ve foyer Pellyho domy.

Neděle 29. 1. 2012

Dětský karneval (Suchý Důl)

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.

!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

Bc. Lenka Slavíková

Pátek 10. 2. 2012 od 20 hod.

Obecní bál (Suchý Důl)
Hraje hudba Svárovanka ze Strážnice.

I N F O C E N T R U M
Police nad Metují

OBECNÍ ÚŘAD VELKÉ PETROVICE ZVE NA

7. PLES ZASTUPITELSTVA
OBCE VELKÉ PETROVICE
KLUB HASIČŮ V SOBOTU DNE
21.1.2012
ZAČÁTEK VE 20.00 HODIN.
K TANCI A POSLECHU HRAJE MODEUS, VED. JAN NÝVLT
VSTUPNÉ 35,- KČ.
VÝBORNÁ KUCHYNĚ – ŠIMONKOVI.
SRDEČNĚ ZVOU ZASTUPITELÉ OBCE. SPOLEČENSKÉ OBLEČENÍ.

OTVÍRACÍ DOBA IC
V PROSINCI
POLICE NAD METUJÍ

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Otevírací doba:
Pondělí
9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00

Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e‐mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501
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KE KOUPI V INFOCENTRU…
Oplatky vyrábí tradiční českou recepturou Kvíčerovská
pekárna. K dostání jsou ve čtyřech příchutích.
Oříškové, kakaové, vanilkové a skořicové.
V prodeji v IC za 45 Kč

plnit profil aktualitami o dění v Kladském pomezí. Asi
nebude možné naplnit všemi akcemi, které dnes
uvádíme na webu, ale informovat o novinkách a
aktuálním dění u nás.
Odkaz:
http://www.facebook.com/pages/KLADSK%C3%8
9POMEZ%C3%8D/208993479179648
Na tento profil se můžete dostat i přes www.policko.cz
(hlavní stránka ‐> oznámení, novinky z Policka)

Kalendář na rok 2012

Nově vznikající filmový klub v Polici nad Metují se
věnuje filmům všeho druhu. Nezaměřuje se pouze na
náročného diváka, ale je tu pro každého, kdo má občas
chuť zajít do kina. Program sestavený pro únor a
březen letošního roku je spíše zaměřen na dospělého
diváka. Na děti však také nezapomínáme. I ony se
v budoucnu mohou těšit na zajímavé filmy.

Oplatky z Policka

Krásný kalendář s kresbami pana Josefa Voříška –
Putování časem na Policku. V kalendáři najdete kromě
perokreseb také upozornění na tradiční akce konané
na Policku
V prodeji v IC za 75 Kč

Sada zápalek

Tato kazeta se šesti krabičkami zápalek byla nazvána
„Krásy pískovce na Policku“. Na každé z krabiček je
fotografie Oldřicha Jenky.
V prodeji v IC za 35 Kč

Digitalizace kin
Mnozí z Vás už jistě slyšeli o digitalizaci kin. Tento
trend se stal v současnosti strašákem většiny malých
kin, jako je právě to naše. Polické kino může promítat
pouze filmy na 35 mm kopiích. Sehnat tyto kopie nebyl
ještě donedávna problém. Nyní se však stávají téměř
vzácností, neboť filmy jsou na digitálních kopiích. No a
abychom mohli přehrávat digitální kopie, potřebovali
bychom digitalizovat kino…
Jenomže nejsou peníze!
Tato situace vedla k myšlence založení filmového
klubu. Co na tom, že (doufáme prozatím) nemůžeme
promítat všechny nově vyšlé filmy? Můžeme promítat
ty starší. Putovat časem, bavit se, bát se, plakat a třeba i
se trochu vzdělávat a přemýšlet.
Mnoho skvělých filmů prošlo bez povšimnutí
a nebo bylo již téměř zapomenuto. Zkusme je oprášit a
dobře se u toho bavit.
NOVĚ!
Podrobnější
informace
k filmům,
filmovým
maratónům i o členství v klubu se dočtete v bulletinu
Polického kina.
Bulletin Polického kina je novinka, která je
k dostání v Infocentru v Pellyho domech, v Kolárově
divadle a volně ke stažení na www.policko.cz

PROGRAM NA ÚNOR – BŘEZEN 2012

Kladské pomezí má svůj
profil na Facebooku.
Profil vytvořila Klára
Borůvková z TIC Teplice
nad Metují. Smyslem je
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4. 2.
17.2.
11. 2.
25. 2.
2. 3.
10. 3.

Marketa Lazarová
RRRrrr!!!
Filmový maraton – Pán prstenů
Jarní povětří
Vymítač ďábla
Vyšší princip
Změna programu vyhrazena
Martina Golová

Počasí Silvestrovskému
vejšlapu přálo

Asi nejlepší počasí, které o těchto svátcích bylo,
bylo na Silvestra, tedy v den čtrnáctého ročníku
Silvestrovského vejšlapu, který pořádal Klub přátel
turistiky TJ Spartak Police nad Metují společně s
městem Police nad Metují.
K
Čertově
skále po vlastní
ose došlo zhruba
cca
1340
poutníků. Sarka
Farka se svými
pomocníky byl
připraven
na
přivítání lidiček
téměř
v pravé
poledne. Stejně
tak i další organizátoři této akce. Nálada byla opět
výborná a bylo pěkné sledovat, jak dospěláci nahřívali
papírky, na kterých se dozvěděli, zda byli hodní nebo ne.
Každý, kdo došel k Čertovce, dostal pohlednici s přáním
do nového roku od našeho Klubu a města. Připraveno bylo
i několik propagačních materiálů města Police nad Metují.
Podle reakce účastníků čertovský mok byl dobrý.
Tentokrát vyšel na všechny, ale krapet čaje chybělo.
Silvestrovskej vejšlap by nebyl tím pravým vejšlapem,
kdyby u Čertovky nebyl proslulý čertovský mok. Stejně
jako vloni jsme ho mohli připravit díky ochotě Martina
Exnera z rychlého občerstvení Pellyho domy. Martine,
díky!!!. Velké poděkování patří také hlavňovským
hasičům., kteří vše potřebné bravurně dovezli a
odvezli.Velké díky patří i manželům Steinerovým a všem
„malým“ čertíkům. A samozřejmě vám všem, kteří jste
k Čertovce přišli.

A jednak jsme ve Vojtěchově pohostinství pořádali
Vánoční besídku. Jako obvykle na ni přišli rodiče i
prarodiče, široká veřejnost a hosty se stala i polská
návštěva. Nacvičené pásmo se nám moc povedlo a
odměnou byl velký potlesk a poděkování nejbližších.

V pondělí 19.12. pak navštívil děti ve školce Ježíšek a
donesl mnoho krásných hraček. K družinovým dětem se
dostal až ve čtvrtek 22.12.
Vánoční prázdniny a oslavy nového roku jsme si pak
užili všichni v kruhu svých nejbližších.
Marie Vaisarová

Zápis dětí do 1.tříd
( foto: Štěpán Horák )

Na závěr je naší milou povinností vás pozvat na
15. ročník a popřát, aby tak příjemná atmosféra, která
doprovázela letošní Silvestrovskej vejšlap, vás provázela
celým rokem 2012.
Za Klub přátel turistiky při TJ Spartak Police nad
Metují
Petr Scholz

Vánoční ohlédnutí

Čtvrtek 15.12. byl pro nás na Bezděkově dnem s
velkým D.
Jednak nás navštívili kamarádi z polské školy ve
Scinawce, se kterými jsme strávili velmi příjemné
odpoledne, během něhož jsme je krátce seznámili s
našimi vánočními zvyky a tradicemi.

Základní škola a Mateřská škola v Polici nad Metují, Na
Babí 190, oznamuje všem rodičům dětí narozených
v době od 1.9.2005 do 31.8.2006, že zápis dětí do první
třídy proběhne ve středu 8. února 2012 v odpoledních
hodinách. Podrobnější informace a dotazníky pro rodiče
obdrží rodiny do konce ledna.
Rodiče dětí, které nejsou v evidenci MěÚ Police nad
Metují, OÚ Velké Petrovice, OÚ Bezděkov a OÚ Česká
Metuje (bez trvalého pobytu, z jiných obcí atd.), se
mohou ohlásit na ZŠ osobně nebo telefonicky na tel.č.
491 580081.
Pokud uvažujete
o
odkladu
povinné
školní
docházky, musí
Vaše dítě zápis
také absolvovat.
O dalším postupu
se domluvíte (po
zápise)
se
zástupkyni
ředitele školy.
Mgr. J.Šulcová
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Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl,
okres Náchod
Suchý Důl 24, 549 62 Suchý Důl
info@malaskola.cz
www.malaskola.cz

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2012/2013,
se uskuteční v naší škole v pátek 27.ledna 2012 od
15-18 hod.
Naše škola nabízí v nově vybudovaných prostorách
kvalitní zázemí pro výuku dětí 1.st. Pro počáteční výuku
je nabízeno dětem využití pomůcek Montessori, rodinné
prostředí, slovní hodnocení a řada aktivit mimoškolní
oblasti.

Škola otevře své dveře všem novým zájemcům ve
čtvrtek 19. ledna 2012 od 9-15 hod, od 18 hod
proběhne filmová prezentace a seznámení rodičů
s metodu Montessori včetně ukázky práce v naší škole .
Za všechny ze Suchého Dolu
Lenka Soumarová

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Povánoční hodování
Tak Vánoce jsou již za námi. Všichni jsme ochutnávali
všemožné lahůdky, co hrdlo ráčilo. Ale to neznamená, že
teď už si nedopřejete nic dobrého. Je také klidně možné,
že jste ani nevyzkoušeli všechny recepty, které jste si na
letošní Vánoce naplánovali. Jistě, budete se snažit jíst
střídměji a zdravěji, ale není důvod, proč by naše strava
neměla být chutná a pestrá.
Hodovat můžeme i díky tradičním receptům našich
babiček, které jsou v moderním pojetí znamenité i zdraví
prospěšné. Třeba takového houbového kubu si naši předci
dopřávali jen o Vánocích, ale dnes si ho můžeme dát
třeba k večeři. Je to zároveň jeden z mála receptů, v
němž dominují kroupy. V minulosti se vařily běžně, ale
pak byly nahrazeny rýží, a dnes se připravují spíš
výjimečně. Další jednoduchý a poměrně rychlý pokrm,
který můžete připravit kdykoliv, je jogurtový aspik s
krabími tyčinkami. Krásně vypadá a výborně chutná. Díky
jogurtu a bylinkám je pro lednovou stravu mimořádně
vhodný. A pro zkřehlé návštěvy i hostitele přidáváme dva
horké nápoje. Lze je připravit i bez alkoholu.

rozestřeme do tukem vymazaného pekáče. Vložíme do
horké trouby a zapečeme dozlatova.
Krabí tyčinky v jogurtovo-bylinkovém aspiku (foto)
200
g
krabích
tyčinek, 1 l vody, 70 g
želatiny,
1
malý
jogurt,
2
citrony,
čerstvé bylinky (kopr,
petrželka,
pažitka),
sůl, cukr.
Formu na aspik (např.
na
jelení
hřbet)
vyložíme
potravinářskou fólií a
necháme vychladit. Želatinu rozmícháme ve vodě a
necháme nabobtnat, poté zahřátím rozpustíme.
Připravenou želatinu rozdělíme na dvě části. Do jedné
přimícháme bílý jogurt, trochu citronové kůry a šťávy,
pak cukrem a solí ochutíme lehce na sladkokyselo. Do
druhé části želatiny přimícháme nasekané bylinky,
citronovou kůru a opět ochutíme na sladkokyselo. Do
vychlazené formy vložíme postupně jogurtový aspik,
který necháme zatuhnout, na něj rozprostřeme tyčinky,
které zalijeme bylinkovým aspikem a po zatuhnutí celý
postup zopakujeme. Výrobek necháme přes noc
zatuhnout a poté vyjmeme z formy. Formu můžeme lehce
zahřát, aby šel aspik dobře vyklopit. Stáhneme fólii a
servírujeme.

Horký nápoj Zimní kouzlo
160 ml jablečného džusu, 10 ml skořicového sirupu, 10 ml
fernetu orange, lžička brusinek, celá skořice, citron.
Džus se sirupem svaříme společně se skořicí. Přidáme
brusinky a fernet. Lihovinu můžeme i zapálit.
Silnostěnnou sklenici ozdobíme citronem.

Horký nápoj Hřejivé pohlazení
80 ml pomerančového džusu, 80 ml červeného vína, 10 ml
brandy, 2 lžičky vanilkového cukru, pomeranč, skořice,
hřebíček.
Džus, víno a koření svaříme, osladíme, přidáme brandy
(opět můžeme flambovat). Silnostěnnou sklenici
ozdobíme pomerančem.
Pro zájemce o studium v hronovské škole a jejich
rodiče připravujeme kromě Dnů otevřených dveří každou
středu od 13 do 17 hodin také oblíbené tematické
prezentační akce. Ve středu 11. ledna 2012 bude
zaměřena na posvícenské speciality.
Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov,
s. r. o., www.hshronov.cz

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?
Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost !!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na

Den otevřených dveří

Houbový kuba
300 g krup, hrst sušených krup, 2 stroužky česneku, 3
lžíce másla, drcený kmín, majoránka, mletý pepř, sůl,
máslo.
Sušené houby namočíme na několik hodin do studené
vody, pak je uvaříme doměkka a scedíme. Kroupy
propláchneme vroucí vodou a v mírně osolené vodě
ochucené kmínem uvaříme také doměkka. Potom je
propláchneme a necháme okapat. Přidáme česnek utřený
se solí, opepříme, ochutíme majoránkou a omastíme
máslem, promícháme s uvařenými houbami a směs
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ve čtvrtek dne 19. ledna 2012.
Program
Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní a
hudební vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník …
16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiči.
Informace o čtyřletém gymnáziu.
¡ 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči.
Informace o osmiletém gymnáziu.
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.

INFORMACE
STATISTIKA ] ]] ] ] ] ] ]
K 31.12.2011 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4275 obyvatel.

JUBILEA

=========

Prosinec 2011 byl měsícem oslav pro tyto jubilanty:
70 let
paní Marie Kopecká
paní Milada Vítková
paní Danuše Pfeiferová
paní Janka Dvořáčková
75 let
paní Jaroslava Prchalová
paní Vlasta Seidlová
paní Anežka Vaisarová
80 let
pan
Jaroslav Zítka
85 let
paní Marie Jenková
paní Helena Brahová
paní Bohuslava Kubalíková
90 let
paní Marie Osobová

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.

SŇATKY ]]]]]]]]
V předvánočním čase byla uzavřena dvě manželství.
Obě v kostele sv.Prokopa v Bezděkově n. M.
 3.12. Martin Bihari a Alena Jenková
 22.12. druhý pár nedal souhlas s uvedením jmen

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ = = = = =
V sobotu 3. 12. 2011 jsme naposledy v roce 2011 vítali občánky.

Eva Hrušková

Jakub Čenek

Vojtěch Florián Bureš

Matěj Kohl

Natálie Štěpánková

Anna Knillová

Občanské průkazy: od 1.1.2012 již není v Polici na
matrice možnost zažádat si, ani vyzvednout nový
občanský průkaz. Můžete zde pouze nahlásit jeho ztrátu,
odcizení či poškození. Případně odevzdat neplatný OP.
Agendu občanských průkazů vyřizuje Městský úřad
v Náchodě, oddělení občanských průkazů v pondělí a ve
středu 8-17, úterý a čtvrtek 8-14,30. Telefon:
491 405 163.
Městský hřbitov – evidence hrobových míst, smlouvy o
nájmu hrobů – od 1.1.2012 je tato agenda přemístěna
na matriku v Polici nad Metují.
Kontakt: Dagmar Hambálková, kancelář matriky – vlevo
v přízemí
radnice.
Telefon
491 509 990,
mail:
hambalkova@meu-police.cz.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8-11,30 a 12,30 – 17
hodin.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Vzpomínka
na Josefa Škvoreckého…

Představitelé města Náchoda - starosta Jan Birke a
místostarosta Tomáš Šubert - uctili památku náchodského
rodáka, spisovatele Josefa Škvoreckého položením svíček
v podloubí budovy radnice na Masarykově náměstí.
Město Náchod připravuje rozloučení s významným
rodákem a čestným občanem města, mimo jiné bude
letošní ročník studentského festivalu Náchodská Prima
sezóna věnován panu Josefu Škvoreckému a v rámci
programu proběhnou vzpomínkové akce.

Josef Škvorecký

(27. září 1924 Náchod - 3. ledna 2012 Toronto)
spisovatel, překladatel, redaktor, své mládí prožité v
Náchodě zobrazil především v románu "Zbabělci" a
povídce "Prima sezona", s manželkou Zdenou Salivarovou
založil významné exilové nakladatelství Sixty-Eight
Publishers v Torontu.
Zemřel 3. ledna 2012 ve věku 87 let v kanadském
Torontu.

Šimon Pejskar

Ivan Hornych

Matěj Křepelka

Naposledy navštívil Josef Škvorecký Náchod v roce
2004. U příležitosti oslav spisovatelových 80. narozenin
uspořádala ve dnech 22. - 23. 9. 2004 Literární akademie
ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR a
Pen-klubem mezinárodní Konferenci o životě a díle Josefa
Škvoreckého. Ta byla mimořádným setkáním literárních
historiků, teoretiků a kritiků i autorových kolegů a přátel
z různých časů a různých zemí.
Pan Josef Škvorecký chvíli patřil i k Polici nad Metují.
S panem Škvoreckým jsem byla do loňského podzimu
v občasné mailové korespondenci. Naposledy psal přání
vloni stoletému kolegovi panu učiteli Františku Šedovi.
Pro připomenutí si dovoluji citaci:
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Milý kolego Šedo,
už je to asi půl století, co jsme spolu učili na tehdy tzv.
střední škole, kde kladští žáčci uměli česky asi tolik, co já
umím japonsky. Byl jsem tehdy mladík, který – ze mě
neznámého důvodu –zaujal školního inspektora, takže po
necelém roce na polické škole mě přeložili do Holic. Ale na
polickou školu nikdy nezapomenu.

Níže přikládáme osobní vzpomínku Ing. Ladislavy
Eichlerové.
Pana
profesora
Škvoreckého jsem si
vždy vážila. Od 1.
září 1949
do 1.
prosince 1950 učil v
Polici nad Metují na
měšťanské
škole
občanskou
nauku,
dějepis a zpěv. Nikdo
z nás nevěděl, že v
té době již sepsal
svůj první román
Zbabělci,
nevěděli
jsme, že je tu
vlastně
v
Polici
nuceně. Byl i mým
třídním učitelem. V
roce
1950
byl
povolán na zdravotní
školu do Holic.
Na jedné procházce
Jeho výuka byla
Prahou v roce 1955
jiná,
zajímavá
a
velice poučná. Na
příklad při hodinách
zpěvu nám u klavíru zpíval černošské spirituály, při občanské
nauce zase ukládal zajímavé domácí úlohy, jako: "Jak si
představuji svůj život" nebo "Jak si představuji posmrtný
život a život v nebi" atp. Na taková témata jsme nebyli
připraveni, nevěděli jsme, že studuje filozofii a vlastně jsme
ani nevěděli, co je to za obor. Vždyť nám bylo tehdy 13 let.
Pana profesora jsem zaujala právě svojí prací "Jak si
představuji svůj život", začal mi půjčovat knížky známých
světových spisovatelů a já jsem z toho měla obrovskou
radost. Ale hlavně jsem získala nový pohled na celý běh
života. Od té doby až do listopadu 2011 jsem si s ním
dopisovala, posílal mě nové knížky a kdykoliv po roce 1989
přijel do Prahy či do Náchoda, tak jsme si s ním, paní
Salivarovou a s manželem poseděli a popovídali. Naposledy
to bylo v roce 2004 v Náchodě, v hotelu Beránek, při
příležitosti oslav jeho 80. narozenin. Myslela jsem si už
tehdy, že je to pravděpodobně naposledy, co se vidíme. Bylo
na něm znát, jak je z té cesty přes oceán a z té slávy v
Náchodě unavený. Každý ho chtěl vidět, každý si s ním chtěl
podat alespoň ruku, podepsat knížky. A on byl tak hodný, že
nikomu nedokázal odmítnout.
Já si jej velice vážím jako spisovatele, ale i jako
nakladatele. Se svojí manželkou Zdenou Salivarovou pracoval
v jejich nakladatelství Sixty - Eight Publishers v Torontu v
Kanadě a vydali tam přes 240 děl vlastních, ale hlavně děl
dalších spisovatelů - emigrantů nebo spisovatelů, jejichž díla
se v tehdejším Československu nesměla vydávat. Vloni
oslavovali již 40 let od začátku této nesmírně prospěšné
práce.
Jsem přesvědčena, že jsem ve Škvoreckém poznala
citlivého, chytrého, skromného, prostě úžasného člověka a
navíc pravého katolíka, který svůj život prožil podle Božích
přikázání. A také si myslím, že ten Nejvyšší jej k sobě nyní
povolal, protože už nechtěl přihlížet k jeho utrpení.
Ing. Ladislava Eichlerová.

Paní Zdeně Salivarové-Škvorecké jsem zaslala jménem
města Police nad Metují kondolenci.
Ida Jenková s použitím materiálů mluvčí náchodské
radnice Niny Adlof a příspěvku a fota Ing. Ladislavy
Eichlerové.
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Poděkování

Rodina Kašíkova děkuje všem, kteří se přišli rozloučit
s maminkou paní Terezií Hubkovou a projevili soustrast
v této těžké chvíli. Zároveň děkujeme Pohřebnictví pana
Fridricha za velice citlivý a profesionální přístup.
Kašíkovi

*****

Za projevenou soustrast a květinové dary při konání
pohřbu pana Jaroslava Kollerta dne 28. 12. 2011 srdečně
děkuje
vnučka Bohdana Strnádková s rodinou.

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
„Hlas zvonů táhne nad závějí, kdes´ v dálce tiše
zaniká“... Tak to bylo v roce 2011. Počasí neovlivníme,
ale rozhodně toto větrné a deštivé, které do adventního
období nepatří, nás „potěšilo“ 14. 12. 2011 cestou do
Pellyho domů. Natěšeni, snad každý s drobným dárkem,
úderem 14.00 hodiny zasedl ke stolu. Vůně vanilky, punče
a řízečků s bramborovým salátem „namlsala“ každého. Za
toto MENU vřelé poděkování p. ved. M. Exnerovi a jeho
spolupracovníkům.

Cinkotem zvonku, symbolem Vánoc, zahájila
předsedkyně pí H. Pivoňková naše slavnostní setkání. Milá
návštěva pí starostky Idy Jenkové a její hřejivá slova,
lahodící našemu sluchu, zasloužila potlesk.
Zdraví, štěstí, pohodu v rodině, to znělo od úst
k ústům současně se stiskem dlaní. Tombola! Úspěšně
zvládl p. Fr. Pivoňka. Čas nás tlačil a tak se s dárky pro
vítěze, výherce mezi stoly, sprintovalo.
Chrámový sbor pod vedením p. Kasala a slovním
doprovodem pí K. Vídeňové opět naladil strunu nejen na
kytaře, ale v srdci nás všech. Duch Vánoc přišel do Senior
klubu Ostaš v předstihu a s rokem se budeme loučit za 17
dní!!! Až si budete pročítat v lednu 2012 PM, budou tyto
postřehy pouhou vzpomínkou. Tak jde život. Jednou je
hůř, jednou je líp, nejednou nás i trochu skříp! A přesto
je krásný. Už proto, že každý den je originál, žádná
kopie. Neradi jsme se loučili, ale ne na dlouho. 17. ledna
se setkáme opět, bude se psát rok 2012 a my se s pocitem
sounáležitosti zase potěšíme ze shledání. Ivanka

Richterová pozvala na mnoho krásných programů. Vánoční
vytrubování, setkání u kapličky v Suchém Dole, tak
program je pestrý. Každý si vybere to nejlepší, co je jeho
naturelu blízké a bude po smutnění.
Do nového roku: “Vesele, jen vesele, život musíš brát,
vesele vstát z postele, vesele jít spát!“
A bude čupr, senioři!!!
Aktuality SKO: http://www.meu-police.cz/ > Sport
a volný čas > Senior klub Ostaš
Fotogalerie:
http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Tolik skutečnost. A co s tím budeme dělat? Chtěli
bychom, aby podoba zahrad nebyla záležitostí jen
několika jedinců. Zahrady by měly sloužit veřejnosti,
proto bychom také chtěli dát možnost všem, kterým
nejsou tyto prostory lhostejné, aby se zapojili už od
samého začátku, třeba jen tím, že řeknou svůj názor na
podobu zahrad a doporučí, co a jak by se dalo udělat.
Všechny takové zájemce proto zveme na pondělí 30.
ledna v 18.00 hod. do kláštera na malé posezení u šálku
čaje, abychom si mohli popovídat o tom, co s těmi
zahradami uděláme. Nebude to setkání poslední a také ne
jediné. Ale do konce března bychom chtěli mít jasno
alespoň o hrubých plánech, abychom mohli hned z jara
začít s pracemi.
Tak 30.1. v 18.00 hod. v klášteře. Rádi uvítáme
každého, kdo chce něčím přispět.
Josef Hejnyš - předseda os JULINKA

Zprávy z domova důchodců

Novoroční pozdrav a přání všeho nejlepšího od nás
z domova důchodců ať dolétne k Vám všem. Náš lednový
článek do Polického měsíčníku by mohl být dlouhým
hodnocením roku minulého a plánováním roku budoucího.
Myslíme si však, že ti, kteří naše příspěvky pravidelně
čtou, vědí, co všechno se během celého roku v našem
Domově koná.
Závěr roku bývá tradičně spojován s vystoupením
našich nejmenších z mateřských školek. Tentokrát nás
navštívily děti z MŠ a ZŠ Bukovice, MŠ Police nad Metují a
MŠ Bezděkov nad Metují. Všechny děti předvedly s velkým
nadšením krásná pásma písniček, říkanek i scének, za
která moc děkujeme jim i jejich učitelům.
Zároveň děkujeme všem účinkujícím na našem
Štědrém dnu 21. 12. Žákům a učitelům ze ZUŠ Police nad
Metují, dětem i rodičům z Mateřského centra Mamina a
polickým skautkám, které nám s sebou přinesly Betlémské
světlo.
K vánoční atmosféře mezi svátky nám zazpívali krásné
písně členové chrámového sboru. I jim patří náš dík.
Chtěli bychom ještě jednou využít této příležitosti
k poděkování všem našim příznivcům, sponzorům,
dobrovolníkům a přátelům za celoroční nezištnou pomoc a
přízeň, které si velice ceníme, a která přispívá ke
spokojenosti našich uživatelů. Moc Vám všem děkujeme a
těšíme se na spolupráci v roce 2012.
Za kolektiv obyvatel i zaměstnanců DD:
Věra Kašíková, ředitelka

Polické klášterní zahrady
Jsou zajímavé.
Ale
bohužel
zanedbané. A to co
pamatuji. Občas je
technické
služby
posečou. O Rajské
zahradě,
tedy
prostoru
uvnitř
klášterního objektu
mnozí ani nevědí.
Trochu
jsme
je
otevřeli a ukázali veřejnosti díky Dni řemesel a pak i
několika dalším akcím. Je dost lidí, kterým zanedbané
zahrady lhostejné nejsou. Občanské sdružení JULINKA se
proto rozhodlo tyto prostory upravit a otevřít veřejnosti
v trochu lepší podobě. A protože všechno něco stojí,
napsali jsme grantovou žádost na T-Mobile. A uspěli jsme.
Obdrželi jsme 97 100,- Kč. Dalších 20 000,- Kč musíme
dodat z vlastních zdrojů.

Už nám začal zase další nový rok. Rok s dvojkou na
konci. Snad není marné si připomenout, čím Pěkováci žili
a co se u nás v Pěkově dělo někdy před dvěma sty
padesáti, devadesáti, osmdesáti, ….lety. Čerpáno
z pěkovských kronik, které psali učitelé, kteří učili
v pěkovské škole, p. Josef Braha a p. Eva Vacková.
Rok 1762
V sedmileté válce obyvatelstvo zakusilo hodně bídy,
nastal hlad, protože naším krajem táhlo vojsko rakouské i
pruské, vojáci drancovali, na co přišli.
Rok 1922
V srpnu se prováděla oprava střechy školy nákladem
2.200 Kč.
Vlivem velkého sucha zcela vyschl Pěkovský potok.
Na podzim zřídil spolek tehdejších divadelních
ochotníků za přispění majitele hostince stálé jeviště.
Zahajovací představení na novém jevišti konáno 10.
prosince, k němuž vyvolena divadelní hra „Dítě lesa“ –
drama velmi působivé.
Rok 1932
Čtenářsko-ochotnická „Beseda“ sehrála s velkým
úspěchem osm divadelních představení.
Bylo založeno loutkové divadlo.
Nejtragičtější bylo úmrtí oblíbené Jarmily Novotné –
skvělé herečky, zpěvačky v Besedě, členky Sokola.
Zákeřná smrt skosila tuto nám všem drahou a oblíbenou
Jarču na jaře jejího života. Po požití staré ryby byla
zachvácena prudkou otravou krve. Marně zápasilo její
zdravé, silné tělo celý měsíc v hrozných bolestech
s prudkým živočišným jedem. Marně lékaři nemocnice
v Náchodě snažili se zachránit tuto krásnou dívčí duši. Vše
marně! Dotrpěla v nejkrásnějším svém věku 23 let dne 10.
října. Pohřeb její byl jeden z nejmohutnějších a
nejsmutnějších. Sokolové doprovázeli ji s hudbou až na
hřbitov do Police.
Rok 1942
10.6.1942 byl odsouzen v Litoměřicích k trestu smrti
Václav Knittel a popraven v Mnichově 22.12.1942.
Začátkem září byl z koncentračního tábora v Dachau
propuštěn Bohumil Ticháček.
Na podzim přijelo do naší vsi několik osobních
automobilů s německými vojáky. Přijeli od Police nad
Metují, na hořejším konci vystoupili, rozešli se v menších
skupinách a prohledávali dům od domu. Asi hledali ukryté
parašutisty. Když ničeho nenašli, odjeli s nepořízenou, ani
celou vesnici neprohledavše. Veliké leknutí a strach však
způsobili u našich lidí.
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Obecní zastupitelstvo se starostou K. Pfeiferem
muselo slíbit poslušnost A. Hitlerovi. Dva členové
zastupitelstva museli prováděti sbírku na německý
Červený kříž u všech občanů v Pěkově.
Již v říjnu přišel první sníh, takže brambory byly pod
sněhem.
Rok 1952
Na Honech byla zřízena protipožární nádrž z bývalého
rybníka na návsi.
Dnem 1. září nastupuje na zdejší školu nový učitel Jan
Maršík, který jest pověřen vedením školy. Dosavadní
ředitelka Jiřina Pohlová odchází do Bezděkova, kde byla
pověřena vedením tamní školy. Zdejší škola jest pro
nedostatek žactva jednotřídkou, a to se 4 postupovými
ročníky. Školu navštěvuje 16 chlapců a 16 dívek. Ve školní
jídelně se stravuje 24 žáků.
Rok 1962
Od 1. dubna na základě nově zřízené automatické
telefonní ústředny jsou k dosažení telefony ve veřejných
hovornách: u Dostálů, čp. 64 a na Honech u Ducháčů, čp.
33.
V neděli 11. listopadu byl odhalen pomník s pamětní
deskou bratrům Václavu a Františku Knittelovým,
umučeným fašisty za 2. světové války.
V obci probíhá pravidelné promítání filmů naší i
zahraniční produkce. Návštěva kina však následkem
přibývajících televizorů klesá. Říká se tomu „bačkorová
kultura“.
Bytová situace v Pěkově není nijak výhodná. Rodinné
domky jsou mnohdy bez příslušenství, volné byty nejsou.
Mladí lidé odcházejí do měst.
Rok 1972
Zhotovení ústředního topení v kulturním domě a
v pohostinství Jednoty, čp. 102.
Rok 1982
Urodilo se hodně ovoce a zeleniny, jak už po několik
roků ne.
Kulturní život obce byl dosti bohatý: Myslivecký ples,
Maškarní merenda, Dětský karneval, Ples požárníků,
Ostatkový maškarní průvod po vsi a večer zábava, Akce
pro důchodce spojená s oslavou MDŽ, První letní karneval
v přírodě (na hřišti pod Obšárem) Mírová manifestace a
různé přednášky – např. Hovory s mládeží.
V obci žije 345 občanů, z toho 128 důchodců a 69 děti
do patnácti let.
Rok 1992
Každá domácnost je povinna si opatřit popelnici.
Rok 2002
V lednu u nás poprvé konána Tříkrálová sbírka –
koledníci chodili za velmi silných mrazů dům od domu po
tři odpoledne.
Město zakoupilo od správce konkurzní podstaty SD
Jednota obchod v Pěkově. Tato investice byla nutná
z důvodu zachování prodejny potravin v obci.
Byla zpracována projektová dokumentace na
odbahnění rybníka včetně opravy hráze.
Uskutečněna rozsáhlá rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Společnost Eurotel postavila nad Březinou 44 metrů
vysokou převáděcí věž.
A rok 2012?
Říká se, že bude takový, jaký si ho uděláme. Nechme
se překvapit. Anebo k tomu trochu i přispět?
Zdravotní cvičení pod vedením pí Renaty Teichmanové
probíhá i nadále každé úterý od 19.15 hod. v budově
bývalé pěkovské školy. Nově – využití balančních
podložek, na kterých se procvičuje nožní klenba a
rovnováha.
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Koncem ledna sehrají místní loutkáři pohádku pro
děti „Honza princem a princ Honzou“. Přesné datum
není zatím známo – více bude upřesněno na internetu:
www.pekovaci.estranky.cz
Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o.s., ve
spolupráci s Jaroslavem Soumarem pořádá v pátek 10.
února 2012 od 19 hodin v budově bývalé školy v Pěkově
cestovatelskou besedu „Putování Pobaltím“.
Šárka Pokorná

Zpráva o činnosti ZO ČSŽ Hlavňov
za rok 2011
První akcí konanou v loňském roce byl 12. Babský ples
na Hvězdě.
Celý školní rok se konalo cvičení dětí. Přes zimu v
místní tělocvičně a jakmile počasí dovolilo, chodili jsme
ven. Děti si velmi oblíbily i vyjížďky na kole. Dvakrát jsme
uspořádaly šipkovanou se závěrečným hledáním pokladu
a opékáním buřtů. Ta druhá byla obzvlášť velká a konala
se na konci školního roku. Dětem trvalo skoro dvě hodiny,
než po cestě splnily všechny úkoly. Odměna nalezená na
konci však stála za to.
V červnu se konal Dětský den. První část se konala v
klubovně, druhá na hřišti. Pro děti byla připravena
spousta her a soutěží, včetně slalomové dráhy na kole,
koloběžce či odstrkovadle. Děti plnily úkoly svědomitě, a
proto byly na závěr odměněny. Dostaly nejen diplomy, ale
samozřejmě i nějaké sladkosti a jiné drobné ceny.
Od září jsme zahájily cvičení rodičů s dětmi 1,5 až
3-letými. Scházíme se jednou týdně. Nadšení dětí v tomto
věku je úžasné. Možnost „vyřádit“ se v prostoru
tělocvičny, zahrát si Kolo, kolo mlýnský atd. s někým
jiným než doma s rodiči, no to prostě nemá chybu.
24. září jsme vyrazily s dětmi na výlet do Adršpašských
skal. Pro mnohé byla už jízda vlakem velký zážitek.
Procházka skalami za krásného podzimního počasí byla
rovněž úžasná. Ti menší podnikli pouze menší okruh, ale
ostatní absolvovali delší trasu včetně vyjížďky na
lodičkách (sice po více jak hodině čekání ve frontě, ale co
se dalo dělat).
18. října jsme pro děti uspořádaly Drakiádu. Po zhruba
hodinovém běhání po kopci, kdy nám vítr zas tak moc
nepřál, jsme se přemístily do klubovny. Děti si daly menší
občerstvení a teplý čaj. Dále bylo pro děti připraveno
překvapení. Každé dítě dostalo bílého papírového draka,
kterého si poté mohlo vybarvit fixami a suchými pastely
dle vlastní fantazie. Děkujeme tímto Milanu Rotterovi,
který dětem draky věnoval.
Na konci října jsme s dětmi navštívily muzikál na ledě
Mrazík, který se konal na zimním stadionu v Hradci
Králové. Představení nadchlo nejen děti, ale i dospělé.
V listopadu se konalo již šesté „Posezení pro seniory.“
Jeho tradiční program byl obohacen díky
kronikám
zapůjčeným z městské radnice.

V sobotu 17. prosince pořádal osadní výbor v klubovně
Vánoční setkání občanů. Při této příležitosti jsme si pro
děti připravily dílničku, kde si mohly z láhve vyrobit
andělíčky. Povedly se jim skvěle. Viz fotka
Děkujeme městu Police nad Metují za finanční
podporu.
Na závěr přejeme všem hlavně pevné zdraví, hodně
štěští a pohody v roce 2012.
Za Hlavňovské ženy D. Krausová

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
První letošní známka vyjde 20. ledna. Vrátíme se s ní
k tradicím české známkové tvorby. Pro váš přehled
přetiskujeme emisní plán známek, které budou v letošním
roce vydány.

Emisní plán pro rok 2012
Datum
vydání
20.01.2012

Emise

Nominále

Tradice české známkové tvorby –
Josef Liesler

10.00 Kč

15.02.2012 Osobnosti: Jiří Trnka (1912 – 1969)

10.00 Kč

15.02.2012 150. výročí založení Sokola

14.00 Kč

Krásy naší vlasti:
– zámek Kuks
07.03.2012
– sochy Matyáše B. Brauna na zámku
Kuks
07.03.2012

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Vánoční dílny a tak
Poslední měsíc v roce 2011 se skauti neuložili
k zimnímu spánku, ale začali jej docela aktivně. Hned tu
první prosincovou neděli se otevřely dveře klubovny pro
dětskou veřejnost a ve všech místnostech se něco dělo.
Vánoční dílny, na kterých si mohli návštěvníci vyrobit
vánoční svíčku, razítko s vánočním motivem a s jeho
pomocí pak i vlastní balicí papír na dárky. Také si mohli
z vlastnoručně vyrobeného ručního papíru udělat
originální jmenovku k dárkům. Ti větší a šikovnější
vyráběli zajímavá krmítka pro ptáky z přírodního
materiálu. A odpoledne pak pokračovalo v prostorách
kláštera. Nejprve si všichni v Rajské zahradě protáhli
kosti při trochu „ujeté“ hře, aby pak mohli v příjemně
vytopeném sále shlédnout obrázky a vyslechnout
vzpomínky našich členů ze světového skautského
Jamboree ve Švédsku. Vhod přišel i šálek dobrého čaje a
občerstvení, které si děti samy připravily. Den jsme
zakončili takovou malou stezkou odvahy, tj. cestou
setmělými chodbami kláštera až do nejzazších prostor
klášterního sklepa, jen spoře osvětleného několika
svíčkami.

14.00 Kč
18.00 Kč

150. výročí založení Jednoty českých
10.00 Kč
matematiků a fyziků

04.04.2012 Osobnosti: Johann Gregor Mendel

20.00 Kč

18.04.2012

500 let hebrejského knihtisku v
Praze

25.00 Kč

02.05.2012

100. výročí založení českého
skautingu

21.00 Kč

02.05.2012 EUROPA – pozvání do České republiky 20.00 Kč
16.05.2012 Technické památky: Baťův kanál

10.00 Kč

16.05.2012 Pražský hrad – Tintoretto

30.00 Kč

06.06.2012 70. výročí vyhlazení Lidic

20.00 Kč

06.06.2012 70. výročí vyhlazení Ležáků

10.00 Kč

20.06.2012

100. výročí korunovace sochy Panny
Marie na Svatém Hostýně

21.00 Kč

20.06.2012

Letní olympijské hry + Letní
paralympijské hry, Londýn 2012

20.00 Kč
10.00 Kč
14.00 Kč
18.00 Kč
20.00 Kč

05.09.2012 Pěstitelství – krása orchidejí

05.09.2012

Cestovatel Alberto Vojtěch Frič
(1882 – 1944)

10.00 Kč

19.09.2012

800 let od vyhlášení Zlaté buly
sicilské králem Fridrichem II.

49.00 Kč

03.10.2012

Světový den pošty – Poštovní
muzeum Vyšší Brod

26.00 Kč

Legendy Masarykova okruhu v Brně:
03.10.2012 – František Šťastný (1927 – 2000)
– Louis Chiron (1899 – 1979)

18.00 Kč
25.00 Kč

Umělecká díla na známkách:
Kamil Lhoták (1912 – 1990)
07.11.2012
František Kupka (1871 – 1957)
Jan Kupecký (1667 – 1740)

26.00 Kč
2 x 30.00 Kč
32.00 Kč

Stanislav Plachta

Hned druhý den následovalo další odpoledne pro
příznivce deskových her. To se v klubovně sešli zájemci o
tuto zábavu a zahráli si některé z bohaté nabídky našich
deskových her. A klub deskových her pokračuje i v roce
2012. Každé první pondělí v měsíci ve skautské klubovně
od čtyř do osmi hodin. Pro malé i velké. Místa i her je
dost a hry budeme ještě dokupovat, aby bylo z čeho
vybírat.
Další velkou akcí posledního měsíce roku je Betlémské
světlo, pro které jezdíme vždy do Náchoda, kde jej
přebíráme od náchodských skautů, aby si je zase od nás
mohli přebrat skauti z Hronova a Broumova. Pak jsme jej
celý týden pečlivě opatrovávali doma. Světlušky jej
přinesly do kostela, skautky jej zase zanesly do domova
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důchodců. Tam pro jeho obyvatele sehrály i divadelní hru
„V Betlémě už není místo“. Tu pak předvedly i ostatním
členům střediska a také rodičům v klubovně. No a pak
jsme s ním přijeli na koňském povoze na náměstí
k Vánočnímu vytrubování. Poslední akcí roku je tradičně
výlet na Junáckou vyhlídku, kde se potkáváme se skauty a
skautkami z celého okresu. Tak tomu bylo i letos.
Z vyhlídky sice pro mlhu moc vidět nebylo, ale měli jsme
pro všechny účastníky připravenu kartičku s krásnou
fotkou z doby, kdy ještě bývalo jasno a slunečno.
A na závěr jedno poděkování. Město Police věnovalo
skautské klubovně krásný dárek. Nová plastová okna. Tak
se už nemusíme bát, že nám při otvírání vypadnou,
budeme moct větrat a také ušetříme na topení. Tak
děkujeme.
Modrou oblohu nad hlavou a schůdné cesty pod nohou
přejí skauti a skautky všem svým příznivcům a obyvatelům
města Police.
Josef Hejnyš, vedoucí střediska

stránky mateřského centra, které již nevyhovovaly
moderní době a bylo třeba je silně oprášit.
Stále na nich pracujeme a přidáváme další informace,
abyste tam mohli najít vše, co hledáte. Zveme vás tímto
k jejich prohlídce a doufáme, že se následně budete
vracet, abyste nejen zjistili, co jsme nového přidali a
inovovali, ale také pro informace o centru, akcích,
programech a projektech.
Klikněte na www.mcmamina.cz
Další Info najdete i na www.facebook.com/MCMaMiNa
Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali za spolupráci při
přípravě a realizaci Andělského svícení panu Ševců a
především panu Pavlu Čapkovi, který nás při této akci
krásně doprovázel na kytaru. Velmi děkujeme.

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

(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy ve školním roce
2011/2012
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, vstupné 35,-, člen MC 30,-. Na tento program je
nutné se přihlásit a to na tel.: 777 903 029 pí Hlávková
nebo přímo v MC, a to každé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 25,- za dítě a dopoledne, pro členy MC 20,za dítě. Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.

Doplňkový program v mateřském centru
Čtvrtek 19. ledna v 15:30 – Tvoření pro dospěláky
S lektorkou Martinou Noskovou se naučíme vyrábět
knihu nebo deníček. Sebou velká jehla a nadšení, další
zajištěno. Vstupné 35,- . Těšíme se na vás.
Čtvrtek 26. ledna v 15:30 – Přednáška PhDr. Rejtharové
Tentokráte se zaměříme na palčivé téma –
komunikace v rodině. Nejen s dětmi je třeba se naučit
komunikovat, také s partnerem je konverzace velmi
nezbytná, ale ani na prarodiče nesmíme zapomenout.
S komunikací s rodiči partnera si někteří vůbec neví rady.
Paní doktorka Rejtharová nám vysvětlí důležitost volných
a plynulých rodinných komunikačních kanálů, poradí
různé typy i triky co dělat a nedělat a jak pomoci.
Součástí přednášky je hlídání dětí – pouze na přihlášení!
Na katahlavkova@seznam.cz nebo 777 903 029 nebo přímo
v MC, do úterý 24.1. Přednáška proběhne v prostorách
Auly ZŠ, hlídání dětí v centru. Vstupné je 35,- , za hlídání
20,-/dítě.Těšíme se na vás.
Oznámení
Jsme velmi rádi, že se nám s nezištnou pomocí
jednoho milého IT nadšence podařilo obnovit webové
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Rada sdružení vám přeje šťastný, veselý a úspěšný
nový rok 2012.
Za mateřské centrum MaMiNa Káťa Hlávková

Astronomický klub
Police nad Metují
VENUŠE
V lednu vidíme večer nad jihozápadním obzorem zářit
velmi jasný a nápadný objekt. Je to planeta Venuše.
V letošním roce jsou podmínky pro pozorování planety
mimořádně příznivé. Od ledna do května uvidíme Venuši
na večerní obloze jako Večernici.
V polovině ledna zapadá Venuše kolem 20. hodiny v
polovině dubna až po 23. hodině, přičemž její jasnost
stále narůstá. 4. dubna bude Venuše v těsné blízkosti
známé otevřené hvězdokupy Plejády.
Na přelomu května a června nám Venuše zmizí v záři
Slunce. V červenci se objeví na ranní obloze jako
Jitřenka. Období příznivé pozorovatelnosti Venuše končí
se závěrem letošního roku.
Na povrchu Venuše neuvidíme v dalekohledu žádné
detaily. Nápadná je však změna fáze podobně jako u
našeho Měsíce (dorůstající nebo ubývající „srpek“). Je to
způsobeno tím, že oběžná dráha Venuše okolo Slunce leží
uvnitř dráhy naší Země.
Nejzajímavějším obdobím pro pozorování Venuše bude
červen. Pokud nám bude přát počasí, uvidíme 6. června
nejvzácnější astronomický úkaz ze vzácných – přechod
Venuše přes Slunce. Další přechod Venuše přes Slunce
nastane až v roce 2117!

JUPITER
V lednu uvidíme největší planetu Sluneční soustavy
večer vysoko nad jihovýchodním obzorem. Jeho jasnost
dosahuje -2,5 magnitudy a je tedy nepřehlédnutelným
objektem. V polovině ledna je Jupiter přesně nad jihem
v 18 hodin 30minut. V březnu uvidíme v blízkosti Jupitera
i Venuši. V květnu Jupiter zmizí v záři Slunce a na ranní
obloze se objeví až v červenci.
Velmi zajímavý úkaz nastane 15. července kdy
Jupitera zakryje náš Měsíc.
Na povrchu Jupitera či přesněji v jeho atmosféře
můžeme dalekohledem pozorovat četné detaily. Zajímavé
jsou též jeho měsíčky Io , Europa , Ganymed a Kallisto,
které v průběhu noci mění svou polohu.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

20. ledna v 17 hodin 9 minut vstupuje do
znamení Vodnáře,v lednu se den prodlouží o 1
hodinu a 7 minut, 5. ledna v 1 hodinu je Země
Slunci nejblíže (147,1 miliónu km),
1. a 31. v první čtvrti, 9. v úplňku, 16. v
poslední čtvrti, 23. v novu,
na
začátku
ledna
ráno
nízko
nad
jihovýchodním obzorem,
večer nad jihozápadním obzorem, nejjasnější
objekt na obloze,
pozorovatelný téměř celou noc (kromě večera)
na hranici souhvězdí Lva a Panny,
v první polovině noci v souhvězdí Ryb,
ráno nad východním obzorem v souhvězdí
Panny,
na večerní obloze v souhvězdí Ryb,
na večerní obloze nízko nad jihozápadem
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Čas oponou trhnul
Na počátku roku 2012 prozřeme a představí se nám
svět, jaký v poslední době v českých končinách převládá.
Opona se otevřela a to, co jsme tušili, se obnažilo. Mezi
těmi, kteří stojí v čele, kvete korupce a bezostyšné
obohacování spojené s novým termínem- odklánění peněz
a tunelování.
Konec roku 2011 a začátek roku 2012 je jaksi ponurý i
počasím, ale naděje nikdy neumírá. Pochovali jsme pana
prezidenta Václava Havla a když si znovu před očima
představím ty davy lidí, které se s ním přišly rozloučit a
to nejen v Praze, ale i v malých městech a vesničkách,
vidím naději, že si připomeneme jeho slova, která v život
uvedeme: Pravda a láska zvítězí. Ať žijí s námi
pravdoláskaři!
Připomněla jsem si pohřeb jiného prezidenta,
Antonína Zápotockého, v roce 1957. Utkvěl mi v paměti,
ale z jiného důvodu, než ze smutku nad odchodem
milovaného a laskavého prezidenta Václava Havla. Jako
studentka právnické fakulty UK v Praze jsem se ho
zúčastnila. „Vyfasovali“ jsme v menze tavený sýr, vuřt a
krajíc chleba a hromadně
jsme byli odveleni na
Revoluční třídu a tam jsme měli my, studentíci, držet
špalír a dělat smuteční dav. Jen chvíli jsme tam vydrželi a
většina z nás „ zbaštila“ vuřta i sýr a rozptýlila se do
nedalekých hospod ne kvůli truchlení, ale radosti. Ano,
tak to bylo a do dneška ten pocit takto vnímám.
A na závěr mohu vzpomenout dalšího odchodu
laskavého a nám Poličákům známého spisovatele Josefa
Škvoreckého, který zemřel dne 3.1.2012 v Torontu. Byl
nám představen tehdy v Základní škole v Polici n.Metují.

Tento doktor filosofie nás učil hudební výchově a
češtině. Jen krátkou dobu, ale zanechal v nás vzpomínku
na výjimečného a vzdělaného člověka, který se v naší
Polici vyjímal jako něco zvláštního. Snad proto tu zůstal
krátce, než byl odvelen jinam. A protože je to náchodský
rodák, byl nám blízký a později jsme, mnozí, ocenili jeho
spisovatelské nadání. Prvotinu Zbabělci stojí za to číst i
teď znovu a znovu. A protože moje paměť sahá daleko,
představuji si poválečné konání v našem kraji a potom
léta, kdy tento spisovatel odešel do exilu.
Výčet některých smutných událostí snad v těchto
chvílích končí. Buďme optimističtí, nenechme se otrávit
atakujícími nepříznivými zprávami o stavu naší země a
rozdávejme radost, která v nás vzbudí víru v konání
dobra.
Jar@ca Seidelová

Zrození očima náboženských
zásad
Podle Védských zásad musí člověk před plozením dětí
nejprve ovládnout své smysly. Tento proces, docílíme
pomocí askeze a dodržováním náboženských zásad.
V současnosti probíhá po celém světě obrovská propagace
omezování porodnosti především v chudých zemích světa
a to různými umělými způsoby, ale rození dětí nelze takto
mechanicky kontrolovat.
Zrození, stáří, nemoc a smrt bezpochyby představují
hlavní zdroje úzkosti u lidí. Lidé se snaží kontrolovat
rození, ale umírání nikdo kontrolovat nedokáže, a pokud
lidé nejsou schopni kontrolovat smrt, nemohou
kontrolovat ani početí nového života. Podle pravidel
védské
civilizace
nemá
být
plození
v rozporu
s náboženskými zásadami a tím bude porodnost
regulována. Omezování porodnosti uměle není vůbec
etické. Nezřízené holdování sexu má za následek mnoho
utrpení
Sexu se lidé ovšem nemusí vůbec zříkat, jsou-li
duchovně vzděláni.
Ten, kdo je odhodlán udělat duchovní pokrok,
nezplodí přece dítě, není-li schopen vychovat z něho
dobrého věřícího člověka. Kde se však nabízí vzdělání
v tomto směru? Jsou to védy o vědomí KRŠNY, neboť tak
jedině lidé pochopí svou zodpovědnost vůči svým dětem.
Proto je nezbytné poskytovat lidem duchovní vzdělávání a
pak budou jejich životy úspěšné.
Markéta Jandová
(volně podle knihy Šrímad Bhagavatama)

Žijí mezi námi…
PETRA A JAKUB SOUKUPOVI –

členové a zakladatelé Police Symphony
Orchestra
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Vzhledem k tomu, že jste z Hronova, proč tedy „Police
Symphony Orchestra“?
Petra: Protože jsme oba začali tady a vyrostli jsme
v polické ZUŠ.
Jakub: V PSO hrají lidi z celého Náchodska, dva
dojíždějí až z Prahy a i z Orlických hor tu máme. Vlastně
jsme posbírali muzikanty, kde se dá.
Jak dlouho trvalo „posbírat muzikanty“?
Petra: Asi půl roku. I se sehnáním partitur, protože
první jsme museli mít nějaké noty a s nimi pak oslovit
hráče. Nakonec jsme sehnali kamaráda, který nám napsal
partitury. Sice šílený, ale partitury. A díky tomu jsme
začali. Prvního dirigenta jsme sehnali náhodou a jenom
na první zkoušku. Na další zkoušku jsme hledali někoho,
kdo by nám to „odmával“ a oslovili jsme Jakuba Mikundu.
Ten se orchestru představil tak.: „Přátelé, přiznám se
vám, že dirigování nemám rád“. A zůstal u nás až do
dneška. S hodnocením prvních partitur nám pomáhal pan
Jaroslav Šrůtek, který nám v podstatě dohodl spolupráci
s dirigentem panem Miroslavem Srnou.
Jak se pozná „šílená partitura“ od „partitury
nešílené“?
Petra: Neposunuje se to dopředu. Třeba harmonie
není dodržená podle originálu nebo to tělesu pořádně
nesedne. Jsou tam třeba pro hráče téměř nezahratelné
věci.
Jakub: Docela úzce spolupracujeme s Václavem
Hybšem, který nám otevřel svůj archiv. To je ohromná
pomoc, které si velice vážíme. Momentálně pro nás
aranžmá dělá pan Vladimír Popelka, bývalý dirigent
Tanečního orchestru Českého rozhlasu, pan Rudolf
Koudelka, pan Jan Valta a pan Václav Zahradník i sám náš
dirigent Jakub Mikunda upravuje pro toto těleso.
Petra: Také jsme se zkontaktovali s jedním americkým
skladatelem Danielem Loe Simpsonem, který pro nás
napsal skladbu.
Máte nějakého oblíbeného autora?
Petra: Na základě orchestru Jamese Lasta jsme
založili PSO – to byla naše velká inspirace. Takže určitě
on.
Jakub: Řekli jsme si: „Jo, to má koule,“ a něco
takového jsme chtěli udělat taky.
Petra: Hlavně to není typické symfonické složení.
Máme třeba saxofony, baskytaru…
Jakub: To, že běžný symfonický orchestr nemá.
Vlastně je to těleso, které nemá pojmenování.
Znamená to, Mozartovo Requiem asi od Vás
neuslyšíme?
Petra: Celé určitě ne, ale některou z jeho částí, kdo ví.
Hrajeme klasiku, ale upravujeme ji do modernějšího
kabátu. Tedy, naši aranžéři to upravují.
Podle toho, jakou máme představu o Wolfgangu
Amadeovi, by mu to nejspíš nevadilo.
Jakub: Musíte si uvědomit, že on vlastně psal pop. Pop
svojí doby. Samozřejmě při pohledu zpátky jsou to zcela
odlišné žánry, ale ve své době to byl v podstatě aktuální
pop.
Jak dlouho už PSO funguje?
Petra: Od roku 2010, ale koncertovat jsme začali před
rokem, takže v roce 2011. Úplně první akcí byl Novoroční
koncert tady v Polici.
Jakub: Bylo docela těžké udržet lidi v orchestru,
protože někteří si mysleli, že to nemá žádnou
budoucnost. Začátek nebyl lehký, ale povedlo se.
Kromě ZUŠky máte nějaké další hudební vzdělání?
Jakub: Já jsem se na odvolání dostal na konzervatoř.
Ale potom jsem to z různých důvodů vzdal. Nakonec jsem
šel cestou nejmenšího odporu a vystudoval „lesárnu“ ve
Svobodě nad Úpou.
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Petra: Já studuji v Broumově na gymnáziu a ještě
jsem v ZUŠce, ale určitě chci jít ve svém hudebním
vzdělávání dál.
Jakou hudbu posloucháte?
Jakub: Já nemám přímo vyhraněnou kapelu. V autě
poslouchám rádio.
Petra: Musí to mít hlavu a patu. Nějakou logiku, nesmí
to být, jak mi tady s bráchou říkáme- „cucaný z paty“.
Melodie, rytmus – hlavně ne něco ve stylu Lady Gaga,
čistě elektronická hudba s dodaným rytmem. To pro mě
prostě hudba není. Něco nahrát a udělat k tomu
kontroverzní klip a nafotit odvážný fotky… Ráda
poslouchám třeba swing nebo vážnou hudbu, třeba
Edvarda Hagerupa Griega nebo Antonína Dvořáka. Jak už
jsem řekla, můžou to být popové, rockové věci, ale
musejí mít hlavu a patu.
Jakub: Pokud má skladba nějakou myšlenku, tak si ji
rád poslechnu. Mám docela rád starší pop – šedesátá,
sedmdesátá léta.
Měli jste v Polici koncert s paní Kubišovou. Jak se s ní
spolupracovalo?
Petra: Výborně. Zkoušeli jsme asi půl hodiny nebo
hodinu před koncertem a dopadlo to podle nás skvěle.
Hlavně i ona sama z toho byla nadšená.
Jakub: Vypadá to, že spolu budeme pokračovat a
uděláme nějaký další projekt někde jinde.
Vypadá to, že PSO má „dobře našlápnuto“. Plánujete
po spolupráci s Martou Kubišovou spolupráci s někým
dalším?
Jakub: V současné době se rýsuje projekt, kdy by PSO
mohl vystoupit s Wishmaster (Nightwish revival) spolu
s Kamilem Střihavkou. Se skupinou Wishmaster bychom
měli hrát během roku 2012.
Petra: Další spolupráce se rýsuje s Gospel Time se
Zuzanou Stirskou a s kapelou Effect, se kterou bychom
měli natáčet CD.
Provozování takhle velkého tělesa musí být finančně
náročné. Kde sháníte peníze?
Jakub: Určitě je. A proto bychom chtěli poděkovat
těmto lidem. V první řadě taťkovi, který už od začátku,
ač to byl nejistý začátek, nás podporuje ve všem, co je
potřeba. Panu Srnovi, který též do toho investuje
obrovskou spoustu času, stejně tak i Jakubu Mikundovi.
Petra: Určitě také Vladimíru Brátovi ze společnosti
B.N.B. tiskárny s.r.o., který nás velice marketingově
podporuje. ZUšce, která nám poskytuje prostor a nástroje
pro hraní. Městu, především paní starostce Idě Jenkové,
za max. podporu ze strany města. A co jsme zapomněli
říct na posledním koncertu, kde jsme byli pozváni a
v euforii zapomněli, hlavně poděkovat hráčům, bez
kterých by to vůbec nebylo možné a nikdy to tak neznělo.
Za jejich ochotu věnovat tomu svůj vlastní nový čas.
Rodičům, kteří je podporují a všem lidem, kteří nás chodí
podporovat posloucháním.
Kdy máte nejbližší koncert, kde Vás můžeme slyšet?
Jakub: Nejbližší koncert bude 14. ledna v Červeném
Kostelci.
Ptali se Martina Váňová a Pavel Frydrych

Historie školy v Hlavňově

(do r. 1938)

1. část
Až do r. 1820 navštěvovaly děti z Hlavňova školu v
Suchém Dolu. Rodiče dětí poznávali, že děti trpí újmu ve
vyučování, proto se usnesli, že zřídí školu vlastní. K tomu
účelu uzavřela hlavňovská obec 17. srpna 1818 s Janem

Klímou, chalupníkem z čp. 35, kupní smlouvu, kterou
měla být tato chalupa zařízena na školu. Byla to zprvu jen
tzv. pomocnická stanice,tj. obsazená tzv. učitelským
„spomocníkem“. Prvním správcem této školy byl Josef
Beran, narozený r. 1796 v Bezděkově, který složil r. 1815
učitelskou zkoušku na hlavní škole v Hradci Králové.
Prvním místním školdozorcem byl Václav Krtička, muž
velmi svědomitý a spravedlivý. Ten až do své smrti školu
pilně navštěvoval, učitele hájil a o potřebné věci se
náležitě staral.
Josef Beran v Hlavňově působil do 1. prosince 1848,
kdy byl ustanoven (po zemřelém Matěji Skalickém)
učitelem v Pěkově a prezentován od Nepomuka Rotra,
opata broumovského. Na uprázdněné místo v Hlavňově byl
prezentován od nejdůstojnějšího p. Nepomuka Rotra,
opata břevnovského a broumovského, a od Veledůstojné
konzistoře stvrzen a dosazen Jan Hubka, náchodský
podučitel, který místo nastoupil 1. prosince 1848. Narodil
dne 24. ledna 1812 ve Rtyni na panství smiřickém
(nedaleko Velichovek), učitelskou zkoušku skládal r. 1830
v Hradci Králové. Hubka působil v Hlavňově do
31. července 1849, kdy byl přeložen na školu v
Bezděkově.
Po uprázdnění školní štace v Hlavňově byl prezentován
od nejdůstojnějšího p. Nepomuka Rotra, opata
břevnovského a broumovského a stvrzen konzistoří Josef
Emanuel Rint, dotud administrátor neboli provizor
bezděkovský, který toto místo nastoupil 1. srpna 1849.
Rint pocházel z Mezleče na smiřickém panství, kde se
narodil 6. ledna 1821; působil předtím i na školách
královéhradeckých. Zkoušen byl pro obě školy, totiž
českou i německou, a zkoušky vykonal s vyznamenáním.
Zde učil do konce srpna 1852 a odešel do Suchého Dolu za
školního zastupitele.
Při dolejší části Hlavňova byla čp. 22, 24, 36, patřící
Bukovici, přiškolena ke škole polické. Pro velkou
vzdálenost nemohli být žáci z těchto čísel přidržováni
k navštěvování školy polické, zvláště v zimě. Proto jejich
rodiče žádali ústně při veřejné zkoušce v Polici
nejdůstojnějšího p. Josefa Regnera, okresního dozorce,
aby byli přiškoleni k Hlavňovu. Od té doby chodili do školy
hlavňovské.
Dnem 1. září 1852 byl do Hlavňova ustanoven za
učitele po Josefu Emanuelovi Rintovi Josef Vepřek,
narozený dne 17. července 1823 v Horní Radechové.
Učitelskou dráhu začal v Novém Městě nad Metují,
v letech 1842 – 1848 byl učitelským pomocníkem
v Pěkově, současně vyučoval na německé škole v Honech
a hrál ochotnické divadlo v Polici. Další 4 roky působil
v Machově. Josef Vepřek byl v Hlavňově i obecním
písařem. Hodlal založit obecní pamětní knihu, a proto
začal od poloviny roku 1853 zapisovat do velkého sešitu
s názvem „Důležitosti obce Hlavňov“ různé události ze
života obce a školy. Pamětní kniha byla vedena do r.
1857.
Místní učitel Josef Vepřek zamýšlel pro školní mládež
korouhev zaříditi, kterou by k nábožným procesím
s sebou brávati mohla. K tomu cíli šel společně s místním
představeným a školním dohlížitelem ke všem občanům o
nějaký příspěvek na korouhev žebrati. I sežebrala se
částka okolo 10 zlatých stř. Mimo toho odhodlali rolníci
jednoroční činži z pronajaté myslivosti v částce 5 zl. 57
kr. stř. k tomu oučelu. – A tak s pomocí ještě několika
dobrotivých příspěvků zjednala se krásná korouhev, jež
vcelku 18 zl. 10 kr. stř. stála, a dne 9. září (1856) v úterý
o zdejším posvícení v kapli u Hvězdy od velebného pána
P. Placisa Středy, místního katechety, u přítomnosti
skoro všech obyvatelů hlavňovských posvěcena byla.
SOk.A Náchod, AO Hlavňov, Důležitosti obce
Hlavňova, s. 15-16 (Josef A. Vepřek)
Korouhev dal zhotovit učitel Vepřek u Řehoře Balzera.
Byla ze zeleného sukna upevněného v pozlaceném rámci.

Obraz představoval po jedné straně Panu Marii na Hvězdě
a na druhé straně Anděla Strážce. Kříž na tyčce byl velmi
vkusně řezán.
Podle uzavřeného kšaftu Terezie Vintrová, mlynářka
v Hlavňově z čp. 25, odkázala od 12. února 1852 pro
školní chudé dítky jakožto fundaci pro všecky časy 25 zl
stříbra. Z této jistiny je učitel oprávněn vybrat úrok 1 zl
15 kr, začež bude této dobroditelkyni povinen modlit se
každou středu po skončeném vyučování jednou Otčenáš a
Zdrávas Maria.
Starostou v Hlavňově byl r. 1852 František Jirků
(čp. 9), radními Hynek Berka (čp. 37) a Josef Swansee
(čp. 34).
Na památku sňatku císaře Františka Josefa I.
s Alžbětou, princeznou bavorskou, byly r. 1854 do
hraničních rohů školní zahrady při cestě zasazeny dva
jabloňové štěpy.
Vysoké ministerium osvěty nařídilo, aby se z jednoho
dítěte platilo místo dosavadních 6 kr měsíčně 10 kr za
chudé, aby se dosáhlo slušné částky. Ohledně toho se
konala 14. července 1854 podkrajským úřadem komise a
byl stanoven odpovídající příplatek. Kde se ze školního
nemohl docílit, měl být rozvržen mezi občany dle přímé
daně. Jelikož se ve zdejší obci žádné školné neplatívalo,
nýbrž plat učitelovi se vybíral od obyvatelů každoročně
stejně dle usedlosti, mohl se tedy na místo školného
žádat jen nějaký příplatek. Po dlouhé debatě bylo
rozhodnuto, že učitel obdrží ročně 12 zl jakožto příplatek
od obce.
Dle nového nařízení měli poličtí úřadové konat nové
komise, aby se školné platilo všude stejně. V Hlavňově
byla komise 10. října 1854. Občané se odvolávali na
loňské nadlepšení paušále, že je mají za nezrušitelné.
Dne 13. října byli občané znova předvoláni ke komisi, aby
učitelovi místo školného odváděli ročně 100 zl. Poněvadž
od veškerých 56 dítek bylo docíleno 80 zl., ustanoveno, že
obec rozdíl doplatí. Dávný závazek, že každý občan, ať
dítky ke škole má nebo ne, dle své usedlosti sobotáles
platit musel, byl tedy r. 1855 zrušen.
Místodržitelství usilovalo, aby při každé škole byla
štěpnice. V dubnu 1856 byla na tzv. obecnici, na místě na
dohled od školy, oplocena hrazemi část pozemku o délce
asi 6 sáhů a šířce 2 ½ sáhů. Potřebné hráze obdržel učitel
od bývalé vrchnosti. Učitel koupil od Josefa Beira,
mlynáře v Mezihoří, kopu plání za 24 kr a vysázel je do
nové školky.
Florian Berka, majitel usedlosti čp. 41 a zámožný
člověk, odkázal ve své závěti z konce roku 1857 pro školu
100 zl stříbra, 80 zl uložit jako jistinu a úroky užívat pro
chudé žáky, 20 zl na školní knihovnu. Při soudním
projednání pozůstalosti téhož, který zemřel 21. prosince
1857, byl jmenovaný obnos vykázán za dědicem usedlosti
čp. 41 Hynkem Berkou. Těch 80 zl bylo na usedlosti
gruntovně zajištěno a nadací listinu obstaraly příslušné
úřady. První úrok obdržel učitel r. 1861, tedy za tři roky
v obnosu 12 zl 60 kr. Částku 20 zl. obdržel učitel od Hynka
Berky 20. prosince 1860 a užil ji tak, že se škola stala
členem Dědictví Cyrila a Metoděje v Brně, které
každoročně vydávalo užitečné knihy a jímž knihovna stále
vzrůstala.
Anna Berková,výměnice z čp. 41, darovala pro školu
27.12.1858 dle dědičné pořádnosti po manželi Florianu
Berkovi k doplnění jejího podílu soudně přiřknutou částku
46 zl 20 kr za Hynkem Pejskařem, mistrem pekařským
v Polici čp. 85. Od zmíněného bylo však těžko tuto částku
obdržet. Až koncem května 1862 dal na to dva státní
dluhopisy po 20 zl a 2 kr rak. Ostatní se muselo odpustit.
V lednu 1864 odešel Josef Vepřek na novou školu do
Žďáru, kde se později stal řídícím učitelem. Pensiován byl
v roce 1898 a konec života strávil v Machově. Na
hlavňovskou školu byl po něm dosazen od 1. února 1864
dosavadní podučitel machovský Josef Vik, narozený 4.
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října 1835 v Křižanově na panství náchodském.V roce 1853
– 54 byl na učitelském ústavu v Hradci Králové. Nato byl
v r. 1854 – 55 podučitelem ve Velkém Poříčí, v roce 1855
podučitelem ve Žďáře, v r. 1855 - 64 podučitelem
v Machově. V roce 1855 byl Vik dekretem ze dne 14.
listopadu 1870 jmenován prozatímním učitelem a
dekretem z 1. června 1871 učitelem na obecné škole
v Hlavňově.
Pokračování v příštím čísle
Zdroj:
Dr. St. Brandejs: Kniha o Polici nad Metují a Policku
Pamětní kniha obce Hlavňova
Policko n. M., učitelstvo a kněžstvo do roku 1926 (uloženo
v náchodském archivu)
Stylisticky a gramaticky upravil Mgr. Aleš Fetters

František Janeček

Matematické rozcvičky

Prohlédnete-li si pozorně kalendář pro letošní rok, zjistíte
že začíná nedělí 1. 1. 2012 a končí pondělím 31.12.2012.
Zjistěte, které roky 21. století začínají a skončí nedělí ?
Nápověda: Jedním z nich byl rok 2006.
Vybral F. J.

MĚSTA PODLE PÍSNIČEK
– test pro vás - 1. část
Vyzkoušejte si vaše znalosti našich lidových písní.
Vždyť ne nadarmo se říká, že „Co Čech, to muzikant“, či
kdysi pravil klasik, že „V hudbě život Čechů“.
V předkládaném testu jednak dosaďte do textu písničky
jméno města, jednak zodpovězte závěrečnou kontrolní
otázku. Jestliže správně uhodnete, můžete si zkusit
uhodnutou písničku nebo alespoň její část zazpívat.
Případně si některé z těchto písniček můžete poslechnout
na CD „Od města k městu“, na němž zpívá mj. teplický
rodák Karel Gult.
1. Kdyby byl ……., co jsou ……., dal bych ti
hubiček na obě strany.
Text této písničky skrývá dokonce jména tří měst.
a) Město založili Bavorové ze Strakonic kolem roku
1300, později patřilo Rožmberkům – odtud ve znaku
města, ale i na kostele známá rožmberská pětilistá růže.
Město má s přilehlými osadami kolem 1500 obyvatel,
v říčce, která jím protéká, se kdysi dokonce rýžovalo
zlato. V kostele ve městě, který je hodnotnou gotickou
stavbou, je cenný obraz známého malíře Karla Škréty.
Narodil se zde spisovatel Bohumil Havlasa. Připomeňme si
ještě, že město leží v okrese Strakonice a v jeho okolí
nalezneme mj. hrad Helfenburk, zámek Kratochvíli a
rodiště Mistra Jana Husa – Husinec, stejně jako rodiště
Petra Chelčického – Chelčice.
Otázka – Jak se jmenuje [dříve zlatonosná říčka, která
městem protéká?
b) Město na řece Blanici má kolem 7000 obyvatel. Bylo
založeno za krále Přemysla Otakara II. jako královské
město. V 15. st. stálo věrně na husitské straně. Horník,
kladívka i hornické pantofle ve znaku města jsou
připomínkou zašlých dob dolování ve městě a jeho okolí.
Ze známých osobností se ve městě narodil spisovatel a
novinář František Herites, který zde byl lékárníkem, rád
sem zajížděl i básník Julius Zeyer či malíř Jan Zrzavý.
Narodil se zde také rektor pražské Karlovy univerzity
v době pobělohorské – Jan Kampanus. Jednou
z nejcennějších staveb ve městě je děkanský kostel
Narození Panny Marie, který je zvenčí i uvnitř zdoben
malbami a sgrafity podle návrhů Mikoláše Alše.
Otázka – Jaká zvláštní odborná škola ve městě je?
Prozradím, že je jediná nejen v České
republice, ale i
v mezinárodním měřítku.

23

c) Pro třetí město z jedné, jediné písničky musíme jít
do druhé sloky, tam kde se mluví „dal bych ti hubiček na
obě líce“. Jedná se o okresní město, která má přes 11 000
obyvatel a bylo založeno po roce 1310. Český lev ve znaku
města připomíná, že se v minulosti jednalo o město
královské, i když určitou dobu bylo rovněž v rukou
Rožmberků. Od roku 1981 je v centru zřízena Městská
památková rezervace. Celé město leželo na historické
„Zlaté stezce“, po níž cestovaly obchodní karavany
z Čech do Bavorska a naopak. Do našich zemí se po ní
dopravovala sůl, zpět se vozilo zlato vyrýžované v Otavě.
Z památek připomeňme krásnou Píseckou bránu s freskou
„rožmberského jezdce“, zvláštní věž starobylého kostela,
starou radnici a množství historicky cenných domů.
Otázka – Víte, která slavná osobnost našich ději
chodila do zdejší školy?
2. Za starú …….
Okresní město na řece Dyji v Jihomoravském kraji má
cca 25 tisíc obyvatel. Dnes je především důležitým
průmyslovým střediskem a dopravní křižovatkou. Je zde
železniční a silniční přechod do Rakouska a Slovenska.
První zmínky o něm pocházejí z 11 st., na město bylo
povýšeno v roce 1872. Stával zde hrad, který byl sídlem
údělných knížat (u zámku je jedna věž z původního
hradu). Z okolí města připomeňme zámky Lednice,
Mikulov a prehistorické naleziště Pohansko z dob
Velkomoravské říše.
Otázka – Město má jedno technické prvenství
pocházející už z roku 1839. Víte, které to je?
3. K ……. cesta, ale že je ouzká
Statutární město a správní a kulturní metropole kraje
na soutoku řek Vltava a Malše. Žije zde asi 96 tisíc
obyvatel. Bylo založeno v roce 1265 králem Přemyslem
Otakarem II. jako město královské, což dokládá i štítek
v městském znaku. Z historických památek si připomeňme
krásné čtvercové náměstí se Samsonovou kašnou,
lemované doby s podloubími, barokní radnici, zbytky
hradeb s věží Železnou pannou, černou věž. Střed města
je památkovou rezervací. Město je dále známé
světoznámým pivovarem a také výrobou tužek.Ve městě
sídlí Jihočeská univerzita a biskup římskokatolické
diecéze.
Z okolí města připomeňme krásný zámek
Hluboká nad Vltavou.
Otázka – Uhodnete od koho je odvozeno jméno města?
Jak vzniklo?
4. Žádnej neví, co jsou …….
Okresní město s více než 11 000 obyvateli bylo
založeno jako město královské v roce 1262. V roce 1431
nedaleko tohoto města slavně zvítězili husité nad křižáky,
když je zahnali již svým pouhým zpěvem. Město si do
dnešní doby zachovalo řadu cenných architektonických
památek s gotickými, renesančními a barokními prvky.
Historická část, která je městskou památkovou rezervací,
má krásné náměstí s podloubím a bránou. S historií města
je úzce spjato i Chodsko, kde lze i dnes vidět krásné
chodské kroje a keramiku a kde ještě žijí lidové tradice.
Znak městu udělil král Vladislav Jagellonský v roce 1481.
O městě a jeho okolí psali naši známí spisovatelé – mj.
Alois Jirásek a Božena Němcová.
Otázka – O městě se zpívá ještě v další písničce. Víte
ve které?
Pokračování a správné odpovědi v příštím čísle
František Janeček

Okénko do Rodného kraje

Před Vánoci vyšlo další číslo sborníku Rodným krajem,
číslo 43. Přináší opět mnoho zajímavých článků z kraje Aloise
Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků. Úvod patří
symbolicky vánočnímu zamyšlení ThDr. Martina Chadimy,
Th.D. Dále je zde mimo jiné vzpomenuto 40. výročí založení

Vlastivědného kroužku (dnes Vlastivědný spolek) v Červeném
Kostelci, se kterým je úzce spojeno i vydávání tohoto
sborníku. Dočteme se zde o návštěvě holandské královny
Wilhelminy v Teplických skalách před 75 lety, o historii a
znovuotevření kapličky s prameníkem minerálky Ida
v běloveských lázních nebo o otevření Muzea magie
v Jaroměři. Paní Mgr. Alena Křivská nám bude vyprávět
pověst O zlaté kvočně a pozve nás k hledání pokladu do
Machova a příběh z podobného soudku, o loupežníkovi
Krocandovi, nám bude vyprávět pan Vlastimil Klepáček.
Zájemci o historii důlní činnosti v našem kraji jistě uvítají
pojednání experta v tomto oboru pana Václava Jiráska o
dědičné štole Kateřina v Malých Svatoňovicích a posluchači
Polické univerzity volného času mohou porovnat činnost této
instituce s činností její mladší sestry – Náchodské univerzity
volného času. A barevná příloha Děti rodnému kraji potěší
jistě všechny milovníky dětských kresbiček. Tentokrát se o ně
postaraly děti základní školy z Bezděkova nad Metují. Tolik
tedy „letem, světem“ ke sborníku Rodným krajem č. 43,
který lze koupit v obvyklých prodejnách, příp. zapůjčit
v Městské knihovně.
Václav Eichler

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí

Vstoupili jsme do prvního měsíce nového roku a počasí je
spíše aprílové než zimní. Vánoční svátky jsou již za námi, ale
naše srdce jsou, a snad ještě dlouho budou, naplněna radostí
a láskou, darovanou nám Pánem Bohem v chudé stáji u
Betléma, v jeslích na seně. Tato radost a láska, předávaná od
srdce k srdci, se nekazí a budeme-li o ni pečovat, vydrží nám
napořád. Kéž by to tak bylo i v novém roce 2012. A přidámeli k tomu důvěru v Boží pomoc a vedení, můžeme si být jisti,
že dojdeme do správného cíle a zvládneme i těžkosti, které
nám život přinese. 6. ledna jsme prožili Slavnost Zjevení
Páně, kterou ve východních církvích teprve Vánoce začínají
(lidově Tří Králů) a poté jsme vypravili skupinky dětí a
dospělých na Tříkrálovou sbírku. Sbírku pořádala již tradičně
Česká katolická charita a její výtěžek bude věnován
potřebným. Děkujeme všem, kteří jakkoli pomohli a také
koledníkům do kasičky přispěli. Ať tedy Kristus žehná v roce
2012 Vašim příbytkům (Ch[K]ristos+Mansionem+Benedikat
2012). V neděli 8. ledna jsme se slavností Křtu Páně
rozloučili s dobou vánoční a prožíváme kratší období
liturgického mezidobí, které potrvá do 22. února, kdy
Popeleční středou vstoupíme do doby postní. Připomínáme,
že týden od 18.- 25. ledna je vyhlášen jako týden modliteb
za jednotu křesťanů.
Vánoční betlém s jesličkami v našem kostele bude
vystaven do svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově
hromnice), tedy do čtvrtka 2. února. Prohlédnout si ho
můžete v době bohoslužeb nebo individuálně po domluvě
s panem farářem.
Bohoslužby v polickém kostele budou podle obvyklého
pořadu:
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mše svaté v úterý a v pátek od 17.30 hod., ve středu od
8.00 hod.,
mše svaté s nedělní platností v sobotu od 17.00 hod. a v
neděli od 8.00 hod.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
6. ledna 8. ledna 15. ledna 17. ledna 18. ledna -

Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)
Svátek Křtu Páně
2. neděle v mezidobí
Památka sv. Antonína, opata
Památka Panny Marie, Matky jednoty
křesťanů

22. ledna -

3. neděle v mezidobí, Svátek sv. Františka
Saleského, biskupa a učitele církve
25. ledna - Svátek obrácení sv. Pavla
29. ledna - 4. neděle v mezidobí
31. ledna - Památka sv. Jana Boska, kněze
2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice)
5. února 5. neděle v mezidobí
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

V roce 2013 oslavíme
jubileum 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a
Metoděje
na
Velkou
Moravu.
To
přivedlo
biskupy Čech a Moravy
k vyhlášení
3.
leté
přípravy na toto výročí.
První rok přípravy byl věnován svátosti křtu, rok 2012, tedy
druhý rok této přípravy by měl být věnován svátosti
biřmování.
Svátost biřmování patří spolu se křtem a eucharistií
mezi „svátosti uvedení do křesťanského života“. „Svátost
biřmování“ pokřtěné „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje
zvláštní silou Ducha Svatého, proto jsou ještě více povinni
šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi
svědkové“. Biřmování navazuje na křest. V římsko-katolické
církvi se tato svátost slaví obvykle odděleně od křtu. Uděluje
se věřícím, kteří dosáhli věku užívání rozumu. Její obřad
začíná obnovou křestních slibů a vyznáním víry biřmovanců.
Je-li křtěn dospělý, dostává ihned biřmování a přijímá Tělo
Páně. V západním obřadu katolické církve biřmování řádně
uděluje biskup, ale v případě nutnosti může dát dovolení k
udělování kněžím. Podstatou obřadu biřmování je pomazání
posvátným křižmem na čele pokřtěného doprovázené
vkládáním rukou přisluhovatele a slovy „Přijmi pečeť daru
Ducha svatého“.
S Rokem biřmování se otevírá současně také velké téma
působení Ducha svatého v životě křesťana. Vždyť duchovní
život je vlastně životem s Duchem svatým a v Duchu svatém.
Využijme tento rok, abychom více porozuměli působení
Ducha svatého, abychom se naučili rozeznávat jeho vnuknutí
a jeho přítomnost. Častěji se k Duchu svatému obracejme se
svými prosbami, svěřujme mu důležitá rozhodnutí a situace,
které nás čekají.
za polické děkanství Ing. Jan Troutnar

Městská policie v měsíci listopadu









MP prováděla dohled při konání vánočních kulturních
akcí pořádaných městem, včetně tradičních sobotních
jarmarků.
Kontrolovala podezřelé osoby nabízející služby
v katastru města.
Prováděla
pochůzkovou
činnost
zaměřenou
v předvánočním čase na prevenci
proti majetkové
trestné činnosti.
Doručovala písemnosti adresátům, kteří se vyhýbají
jejich převzetí.
Připravovala se na reformní kroky v sociální oblasti
platné od 1.1.2012, které jistě budou evokovat spousty
složitých situací.
Uložila několik blokových pokut za přestupky v dopravě,
a proti veřejnému pořádku.
Přijala 65 oznámení od občanů.
Podílela se na informovanosti obyvatel a koordinaci
úkonů při mezisvátkové poruše vodovodního řádu
v ulicích Ke koupališti a Ledhujské.
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V útulku se nachází jeden pejsek, který hledá nového
pána. Obávaná silvestrovská petardová show, přivedla
do našeho útulku pejska, který se zaběhl. Časně ráno
pak na Nový rok byl zpět u svého pána.
V kanceláři naší služebny, či v kanceláři odboru
finančního, si můžete zakoupit permanentní parkovací
karty pro parkování na Masarykově náměstí. Pro občany
Police nad Metují jejich cena činí 150 korun za rok, pro
občany obcí, jež jsou členy DSO Policko, pak činí 300
korun ročně, ostatní pak 900 korun za rok.
Petr Zima – vrchní strážník MP

Činnost AMK Police v roce 2012

Hned na začátku musíme uvést, že v letošním roce
slaví Automotoklub Police nad Metují své jubileum a to
kulatou šedesátku, což již je úctyhodný věk. Poválečné
počátky motorismu a motoristického sportu v Polici nad
Metují jsou spojeny se založením místní odbočky
organizace Dobrovolného svazu lidového motorismu
(DSLM). 19. května 1952 se sešlo několik zájemců o
motorismus v závodní škole práce v n. p. Kovopol a
sestavili zde kandidátní listinu přípravného výboru.
Ustavující členská schůze kovopolské odbočky se konala
17. června 1952.
A co nás čeká letos za akce. Letošní motoristická
sezóna z pohledu Automotoklubu Police nad Metují je
velmi naditá. Každoročně začínáme výroční členskou
schůzí, která se bude konat dne 25.2.2012 v restauraci
Sokolovna v Polici nad Metují, kam se vracíme po
dvouleté pauze. Na „výročku“ budou pozváni i zástupci
města Police nad Metují. Další významnou akcí polického
automotoklubu bude ve dnech 23.-24.3.2012 již 34.
ročník Plesu motoristů, který se bude opět konat na chatě
Hvězda v Hlavňově. Hrát bude oblíbená kapela Ledvin
Stones.
K výročí 60. let od založení máme v plánu uspořádat
jednodenní oslavu spojenou s Dětským dnem. Datum je
předběžně stanoven na 2.6.2012. Pro děti bychom chtěli
uspořádat různé soutěže, oslava by byla spojená
s výstavou
historických
a
současných
terénních
motocyklů, ukázkami práce integrovaného záchranného
systému a Besipu, ukázek RC Klubu Police a našich členů
v BMX parku, motoshow a oslava by byla zakončena
večerní zábavou. Předpokladem je, že všechny ukázky a
akce včetně večerní zábavy budou zdarma.
Nejdůležitější akcí Automotoklubu Police nad Metují
bude uspořádání již čtvrtého ročníku Mezinárodního
mistrovství České republiky v Cross Country motocyklů a
čtyřkolek, které by se mělo konat ve dnech 23.-24.6.2012
v Radvanicích v Čechách, okr. Trutnov, v objektu
bývalého dolu Kateřina. Termín máme již pevně daný,
nadále však budou probíhat jednání ohledně pozemků a
dalších organizačních záležitostí, takže uskutečnění
závodu není definitivní. Naší snahou však bude tento
závod opět uspořádat.
Ve dnech 24. - 29.9.2012 se koná Mezinárodní
šestidenní v Enduru (ISDE 2012). Tak to bude hezký výlet!
ISDE se uskuteční ve východním Německu v okolí města
Chemnitz, vzdáleného od českých hranic, přímo z města
Cheb 128 km a od nás cca 340 km! Což např. oproti Chile
je dost blízko! ISDE se vrací do Německa po 23 letech.
Více
informací
získáte
na
webové
adrese
http://www.sixdays-germany.de/.
I v roce 2012 si vezmeme na svá bedra stavění stanu a
pódia DSO Policka pro okolní obce a další zájemce. Pokud
budeme mít čas, pomůžeme ostatním pořadatelům,
v případě jejich zájmu, s pořádáním různých závodů jako
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např. Rally Sudety, Rally Show Hradec Králové atd.
Samozřejmě bychom chtěli v roce 2012 za přispění
finanční podpory od města Police nad Metují opravit
budovu naší svépomocné dílny a mít tak důstojné zázemí
pro naše členy.
Výše uvedené akce jsou návrhem a musí být
odsouhlaseny členskou schůzí automotoklubu. Vzhledem
k tomu, že oslava výročí bude nevýdělečná a závody
v cross country motocyklů se neobejdou bez příspěvků od
sponzorů,
prosíme
všechny
případné
sponzory
o shovívavost s našimi členy při žádostech o nějaký ten
příspěvek a děkujeme za každý případný dar. Všem
přejeme do nového roku vše nej, hodně zdravíčka
a štěstíčka a mnoho skvělých zážitků při akcích
pořádaných různými organizacemi, třeba i u nějaké té
naší.
za AMK Police – Petr Dostál

Lyžařské závody

Lyžařský oddíl TJ Spartak uspořádá v neděli 22. ledna
2012 od 10 h na Nebíčku krajský pohárový závod v běhu na
lyžích pro všechny kategorie klasickou technikou.
Ve středu 8. února 2012 lyžařské kritérium v běhu na
lyžích klasickou technikou. Hromadný start pro všechny
kategorie nad 11 let bude v 16 h. Závod je zařazen do
Středečního poháru.
Presentace na oba závody nejdéle půl hodiny před
startem první kategorie.
S pozdravem
Antonín Pohl, Hvězdecká 13, Police nad Metují

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 V
SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI
Jako každoročně se začátkem roku 2011 rozeběhla
soutěž sokolské všestrannosti. Děti v této soutěži musí
zvládnout čtyři disciplíny plavání, gymnastiku, šplh a
atletiku.
Našim mladším žákům Davidu Begovi, Štěpánu
Kollertovi a Lucii Važanové se podařilo probojovat do
družstva župy Podkrkošské a zúčastnit se přeboru ČOS v
Brně. Polický David se stal ve své kategorii přeborníkem
ČOS a společně se Štěpánem přispěli i k celkovému
vítězství v soutěži družstev. Odměnou jim byl tábor v
rakouských Alpách.
Oddíl všestrannosti nezahálel ani o prázdninách.
Koncem srpna jsme se zúčastnili týdenního soustředění ve
Dvoře Králové.
Prázdninová příprava se zúročila na podzim, kdy nám
začaly soutěže v desetiboji a ve sportovní gymnastice.

Prvním závodem byl desetiboj ve Dvoře Králové
6.11.2011.
Za náš oddíl se zúčastnilo 13 dětí. Přivezli jsme i
první medaile:
ml. žákyně I. - 3. místo
Janečková Michaela
ml. žáci II.
- 2. místo
Sirko Michal
- 3. místo
Kollert Štěpán
st. žákyně III. - 3. místo
Rejmontová Denisa
Těchto závodů se zúčastnili i naši nováčci, kteří svými
výkony ve velké konkurenci (102 závodníků) rozhodně
nezklamali.

Dalším pro nás velice úspěšným závodem se stal
gymnastický čtyřboj ve Vrchlabí 26.11.2011.
Výsledky našich závodníků:
ml. žákyně I.
- 3. místo
ml. žákyně II. - 7. místo
st. žákyně III. - 2. místo
ml. žáci I.
- 2. místo
ml. žáci II.
- 2. místo
st. žáci III.
- 3. místo

Janečková Michaela
Važanová Lucie
Vlachová Marie
Hlaváček Josef
Kollert Štěpán
Klimeš Daniel

Z těchto závodů jsme si odvezli i celkové 1. místo v
soutěži družstev.

Memoriál Ády Hochmana v Praze 3.12.2011
Tento závod byl zároveň odměnou za celoroční
výsledky a spojili jsme ho i s hezkým výletem do
předvánoční Prahy.
Poličáci se neztratili ani v Praze. V gymnastickém
dvojboji na hrazdě a v akrobacii vybojovali nádherná
umístění.
ml. žákyně I.
- 1. místo
Janečková Michaela
- 6. místo
Važanová Lucie
st. žákyně
- 1. místo
Vlachová Marie
- 22. místo Rejmontová Denisa
ml. žáci I.
- 1. místo
Hlaváček Josef
ml. žáci II.
- 1. místo
Kollert Štěpán
st. žáci
- 2. místo
Klimeš Daniel
muži
- 1. místo
David Michal

… přijďte si zatančit, zacvičit nebo zhubnout po vánocích …
POLICE nad Metují tělocvična

ZŠ

Neděle 19.00-20.00 hod.
Středa 18.30-19.30 hod.

ZUMBA pro děti

Hvězdičky 4-7
Hvězdy 8-12

let

let

středa
středa

Orientální tance
každou lichou středu
17.15 – 18.15 hod.

15.30 – 16.10

hod.

16.20 – 17.00

hod.

Pavlína Nosková

E mail :

zumbapavlina@centrum.cz
tel. 723 419 937
www.zumbapavlina.cz

Na samý závěr roku se polická děvčata zúčastnila
gymnastického dvojboje v Náchodě 10.12.2011
Soutěžilo se v akrobacii a na kladině.
ml. žákyně I.
- 1. místo
Janečková Michaela
ml.žákyně II.
- 4.místo
Važanová Lucie
- 8.místo
Muchová Alžběta
- 9.místo
Hlaváčková Helena
st. žákyně
- 1. místo
Vlachová Marie
- 2. místo
Rejmontová Denisa
A máme tu rok 2012, opět nám začíná sportovní
sezóna, kdy jejím vyvrcholením bude XV. všesokolský slet.
Všem našim cvičencům přejeme nerušený nácvik a
mnoho úspěchů ve sportovní činnosti.
TJ Sokol Police n. M.

HODINOVÝ MANŽEL
Karel Šlechta - Jetřichov 104
Kontakt: 605 159 586

Zednické, obkladačské, malířské, natěračské,
instalatérské a zahradnické práce.
Opravy a úpravy bytů, domů, zahrad
provádíme i o víkendech.
Nevíte si s něčím rady VOLEJTE 605 159 586

PENSION MAJKA
SLAVNÝ

vás srdečně zve na
Vepřové hody
v sobotu 21. ledna
a v neděli 22. ledna 2012
od 10.00 – 19.00 hodin.

Nabízím pronájem
pěkného zcela nového bytu
v Polici nad Metují

a) bytová jednotka v kategorii 2 + kk
o výměře 44m2 za cenu 4 000 Kč +
energie,
b) bytová jednotka 2+1 o výměře 56m2 za
cenu 5 000 Kč + energie.
Nízké náklady na topení. K tomu navíc
nadstandardně velký sklep a jedno
vyhrazené parkové stání pro každý byt.
Vybavení: plně vybavená koupelna a WC,
nová kuchyňská linka bez spotřebičů,
kuchyňská vestavěná skříň a šatní
předsíňová skříň, nové podlahové krytiny.
Kauce ve výši 3 měsíčních nájmů.

Kontakt na e-mail:
Nove-Byty-11@seznam.cz
nebo tel.: 776 855 749

Společnost ADAPT
electronic CZ s.r.o., se
sídlem v Polici nad Metují,
ul. Husova 368, zabývající
se výrobou v oblasti
elektroniky a kabelové
konfekce přijme:

PRACOVNICI NA ÚKLID / 8 h týdně
Hlásit se osobně v naší společnosti u paní D. Kunové,
mob. 733 125 661 nebo zasílat nabídky na
kunova@adapt-electronic.cz.
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Chcete prodat, koupit nemovitost?
HLEDÁTE PRÁCI?

mob.+420 608 280 563
email: vera.novakova.avareal.cz
www.novakova.avareal.cz
¨

Hospůdka na Ostaši
AKCE LEDEN 2012
Víkend 13. 1 - 15. 1.
Akce na pivo Pilsner Urquell
***************

Sobota 14. 1. od 17 hodin
Hrají Kamarádi osady 5
**************

Pátek 20. 1. od 18.00 hodin
Ctibor Košťál – ELBA / Promítání
*********** *

Víkend 27. 1 - 29. 1.
Zvěřinové hody
************

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

24. leden 2011

26. leden 2011

v 15.00 hod.

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
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Silvestrovskej vejšlap
k Čertově skále
31.12.2011 (14. ročník)
Štěpána Horáka

Poslední den v roce pořádá Klub přátel turistiky
TJ Spartak Police nad Metují ve spolupráci
s městem setkání u Čertovy skály

Mezi lidmi „poletovala“ čertice, která si
každého označkovala sazemi na tvář

Opravdovej nefalšovanej čert!
Každý účastník si mohl z čertovského pytlíku
vytáhnout lístek, na kterém se mu po nahřátí
nad ohněm zjevil symbol, jak moc zlobil

Pro všechny příchozí byl také připraven
vynikající tradiční čertovský mok nebo čaj
a pamětní listy s razítkem

Na hladký průběh akce dohlížel Sarka Farka
30

Ve zdravém těle zdravý duch…
hlásal Miroslav Tyrš. Od jeho dob se změnilo
mnohé. Faktem však zůstává nutnost fyzické i
psychické kondice. V dnešní moderně-uspěchané době
obzvlášť.
Na obálce Polického měsíčníku v roce 2012, která
vznikla především díky panu tajemníku Pavlu
Pohnerovi se budeme setkávat s fotkami Štěpána
Horáka, zachycujícími sportoviště v Polici a jejich
spádových obcí.
Budeme nabízet možnosti k organizovanému i
neorganizovanému pohybu všech věkových kategorií.
Budeme představovat sportoviště, která jsou
spravována institucemi a spolky, ale především
podporována městem.
Lyžařský vlek na Nebíčku byl zprovozněn v prosinci
roku 1978. Především díky pochopení a podpoře
tehdejšího vedení radnice. Díky panu starostovi Ing.
Václavu Jiráskovi. Duchovním otcem byl můj otec
František Schwarz, kterému velmi usilovně pomáhali
členové občanského výboru č. 3, především Pepa
Dvorský. Technické řešení již tehdy garantoval a
podílel se na něm pan Milan Vašíček, který nám před
časem vlek repasoval a i v současné době provádí
školení vlekařů a dohled nad vlekem.
Nebíčko je příjemný kopec pro děti a začátečníky.
Asi 215 m. Žádný Kitzbuhel, ale klidná, dnes bychom
řekli carvingová stráň. Je zajímavé, že v případě
příhodných podmínek, hojně navštěvovaná rodinami
s malými dětmi z Broumovska, Policka i z Náchodska.
Vlek je v majetku města. Spravují ho technické
služby. Organizaci a činnost vleku si po léta mého
působení na radnici nechávám ve své gesci. Již čtvrtý
rok mi je velkou oporou hlavní vlekař Jirka Meier.
Především díky němu a současnému týmu vlekařů vlek
funguje a v rámci možností se modernizuje.
Město Police nad Metují vložilo nemalé prostředky
do rekonstrukce vleku i do rozšíření boudy, osvětlení,
prodloužení výjezdu, zlepšení dojezdových podmínek,
apod.
Samozřejmostí
jsou
nezbytné
revize
i
proškolování.
Tak teď si jen přejme, aby paní Zima nadělila
potřebnou sněhovou nadílku. My jsme k provozování
připraveni. Jste srdečně zváni!
Ida Jenková

