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Několik málo Informací k průzkumu
těţby břidlicových plynů na Policku
V úvodu roku vydalo Ministerstvo ţivotního prostředí,
prostřednictvím svého pracoviště v Hradci Králové (MŢP
HK), správní rozhodnutí, na jehoţ základě bylo
společnosti Basgas Energy Czech s. r. o. stanoveno
prŧzkumné
území
Trutnovsko
pro
provedení
vyhledávacího prŧzkumu ropy a hořlavého zemního plynu
vázaného na paleozoické sedimenty vnitrosudetské pánve,
přičemţ za zásadní je třeba povaţovat skutečnost, ţe se
toto prŧzkumné území zahrnuje včetně části trutnovského
regionu i celé území Chráněné krajinné oblasti
Broumovsko, a části Náchodska. Ve vydání tohoto
povolení je tedy moţno spatřovat, jakým zpŧsobem Česká
republika tenduje k větší energetické soběstačnosti, a to
v duchu Státní energetické koncepce (ke staţení zde:
http://www.mpo.cz/dokument5903.html).
MŢP HK tak vydalo povolení, na jehoţ základě (v
případě, ţe by toto rozhodnutí nabylo právní moci a
faktické účinnosti) mohla výše uvedená společnost zahájit
prŧzkum těţby tzv. břidlicových plynŧ na území našeho
města a v jeho blízkém okolí (tj. na území sousedních
měst a obcí).
Ve zkratce se pokusím – velmi lapidárně a laicky,
přesto snad maximálně objektivně – nastínit nejen
samotný způsob provádění průzkumu území, ale i
způsob provádění těţby.
Jednou z moţností prŧzkumu je tzv. seizmický
prŧzkum, čili metoda, kdy se za pomoci měření času
odrazu silných vibrací vháněných do zemského povrchu
prostřednictvím speciálních přístrojŧ (např. vibračních
desek umístěných na nákladních automobilech) od
určitých zemských vrstev zjišťuje latence uţitkových
nerostŧ v zemské kŧře.
Druhou moţností prŧzkumných prací jsou prŧzkumné
vrty, kdy se existence určitého horninového prostředí,
v níţ se moţnost výskytu ropy a zemního plynu
předpokládá, zkoumá postupným zapouštěním vrtu do
zemské kŧry. Zatímco v případě hydrogeologických vrtŧ se
většinou pohyboval prováděný prŧzkum ve hloubkách do
100 m, probíhá těţba břidlicových plynŧ ve světě
z hloubek 2000 m (případně i z hloubek větších).
Vydání shora uvedeného rozhodnutí MŢP zpŧsobilo
zděšení v řadách zástupcŧ řady samospráv v celé oblasti,
neboť v převáţné většině se města a obce k záměru
provádění prŧzkumu postavily negativně, případně (jako
my) se samosprávy měst a obcí k záměru v prvé fázi
nevyjádřily předem vŧbec, neboť z dokumentŧ, které
obdrţely, nebylo vŧbec zřejmé, ţe je ve věci vedeno
správní řízení, které bude ukončeno vydáním správního
rozhodnutím.
Ve chvíli, kdy rozhodnutí dorazilo do datových
schránek samospráv, jsme se o věc začali zajímat
podrobněji, přičemţ jsme ihned v prvním lednovém týdnu
podali proti rozhodnutí MŢP HK tzv. rozklad (procesně je
moţné tento rozklad povaţovat za odvolání, neboť
v dŧsledku uplatnění rozkladu dalšími městy a obcemi
nenabylo rozhodnutí MŢP HK prozatím právní moci, a není
účinné). O podaném rozkladu bude následovně
rozhodovat rozkladová komise ministra ţivotního
prostředí, která předloţí své rozhodnutí k podpisu přímo
ministru ţivotního prostředí. Teprve poté bude zřejmé,
zda byla prŧzkumu výskytu břidlicových plynŧ vystavena
zelená, nebo červená, a zda se celý proces přesune zpět
na MŢP HK k novému projednání, či zda budeme nuceni
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brojit proti rozhodnutí ministra ţalobou u správního
soudu.
Jiţ nyní mohu rezolutně prohlásit, ţe jsme připraveni
naše území bránit, a to všemi prostředky, které se nám za
tímto účelem nabízejí, tedy prostředky právní, spočívající
v řádných a mimořádných opravných prostředcích proti
rozhodnutí MŢP, a dále spočívajícími v systému ţalob ve
správním soudnictví. Skutečnost, ţe se prŧzkumné práce
mohou dotýkat i jednoho ze základních práv, které je
deklarováno Listinou základních práv a svod – tedy práva
na příznivé ţivotní prostředí – není vyloučena ani moţnost
podání ústavní stíţnosti, či ţaloby u Soudu pro lidská
práva. Pevně věřím, ţe o takovou reklamu nestojí jak
společnost Basgas Energy Czech s. r. o., tak samotná
Česká republika.
V současné době, ve spolupráci s obcemi Broumovska,
Policka a Trutnovska připravujeme uspořádání petice,
v rámci níţ by mohl kaţdý občan vyjádřit svým podpisem
nesouhlas s prováděním prŧzkumu, jakoţ i nesouhlas
s vlastní realizací těţby. O moţnosti připojit se
k pořádané petici podpisem, Vás budeme informovat, jak
prostřednictvím
webových
stránek
města,
tak
prostřednictvím
místních
periodik,
rozhlasu
či
regionálních médií.
Sám jsem jiţ učinil první kroky k tomu, aby zástupci
obcí dotčeného regionu, byli přijati přímo u ministra
ţivotního prostředí.
O dalším vývoji situace Vás budeme prŧběţně
informovat.
Jiří Škop, místostarosta

K zimní údrţbě komunikací
Kalamitní sněhové příděly v lednu opět zvednuly
hladinu vášní, a to někdy vyloţeně zbytečně… Zimní
údrţbu komunikací ve městě zajišťují na základě
smluvního vztahu s městem Technické sluţby Police nad
Metují s. r. o., jakoţ i další smluvní dodavatelé (zejména
z řad zemědělský a stavebních firem v okolí). Bohuţel,
tyto externí dodavatele vyuţívá i soukromý sektor, a tak
ve chvíli, kdy naše kapacity nepostačují na zvládnutí
sněhové peřiny, nemáme koho povolat „do zbraně“.
Technické sluţby se svojí technikou a plným
nasazením svých pracovníkŧ se snaţí, aby nám sníh a led
přidělával starostí co nejméně, avšak ani technika, ani
lidé nejsou všemocní, a zejména v kalamitních stavech se
stává, ţe ne všude jsou komunikace prŧjezdné (a to i
přesto, ţe technické sluţby bojovaly s nadílkou celý
víkend, nebo celou noc). Za snahu a úsilí pracovníků TS
jim patří náš dík a naše uznání, neboť leckdy je situace
při zimní údrţbě opravdu sloţitá…
Nicméně, jsou oblasti, kde je zimní údrţba prováděna
hŧře nebo vŧbec. Tam kde je zimní údrţba prováděna
hŧře, se snaţíme (na Vaši výzvu, nebo na základě
vlastních zjištění) zajistit nápravu, přičemţ v naprosté
většině případŧ nám zimní údrţbu těchto míst ztěţuje
bezohlednost některých občanŧ. Děkuji tedy touto
cestou i všem, kteří nás na nedostatky v zimní údrţbě
průběţně upozorňují…
Údrţba komunikací ve městě pak probíhá podle
plánu údrţby, který je projednáván a schvalován
orgány města, a kaţdý občan města má své nezadatelné
právo se k němu vyjádřit na veřejných jednáních
zastupitelstva
města,
potaţmo
prostřednictvím
některého z poradních orgánů města (tj. zejména
prostřednictvím osadních výborů).
Některé z našich komunikací neudrţujeme vŧbec. Toto
se pak týká zejména účelových komunikací a chodníkŧ
v našem vlastnictví (zejména chodníkŧ mimo centrum
města, nebo mimo hlavní chodecké koridory). Není mým
zájmem přinášet podrobný právní rozbor povinností obce

jako takové, či rozbor povinností kaţdého z občanŧ. Mým
zájmem je naopak přinést na problém zimní údrţby
(zejména chodníkŧ) poněkud jiný pohled.
Veřejnost byla v minulosti mediálně masírována články
a proklamacemi k tzv. „chodníkové novele“. V krátkosti
upřesním, ţe se jedná o novelu zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích (dále jen „zákon“), která byla
vyhlášena ve Sbírce zákonŧ pod č. 97/2009. Touto
chodníkovou novelou však nedošlo k tomu, ţe by zákon
přenesl povinnost zimní údrţby chodníků z osoby
vlastníka sousední nemovitosti, na vlastníka pozemní
komunikace (chodníku) – tedy město, ale pouze
k přenesení odpovědnosti za škodu způsobenou
v důsledku závady ve schůdnosti chodníku.
Povinnost zimní údrţby chodníku, tj. provádění
prŧběţné péče o jeho schŧdnost, není (a nebyla)
stanovena ţádným právním předpisem. Je tedy
s podivem, ţe v době před přijetím „chodníkové novely“,
prováděla řada z nás automatickou údrţbu obecních
chodníkŧ v sousedství svých nemovitostí, aniţ by to
komukoliv z nás zákon přikazoval, přičemţ nyní (kdy
nadále ţádný právní předpis tuto povinnost nikomu – tím
méně obci – nestanoví) kaţdý očekává, ţe obec bude
pečovat o zimní údrţbu chodníkŧ jaksi z povahy věci.
Obec by jistě ráda takovou zimní údrţbu prováděla,
neboť zimní údrţba
je
samozřejmě
projevem
pečovatelské funkce obce o své území a o určité
standardy občanŧ. Nicméně snahy obce o zajištění
veřejných statkŧ jsou omezené. Zimní údrţba je pak
rovněţ veřejným statkem, který je hrazen z veřejného
(obecního) rozpočtu, a který je spotřebován všemi
přibliţně ve stejné míře (tzv. princip nedělitelnosti
veřejného statku).
Bohuţel hranice veřejných statkŧ, jinými slovy míra
provádění zimní údrţby, je odvislá od rozpočtových
moţností obce, a ty jak známo, nejsou neomezené. Pokud
se jako obec chceme chovat jako dobrý hospodář,
mŧţeme zajišťovat zimní údrţbu chodníkŧ v našem městě
jen v omezené míře, a to de facto jen na páteřních
chodnících v hlavních pěších dopravních osách města, aby
nám v rozpočtu zbyly prostředky na údrţbu těchto
chodníkŧ v letních měsících, potaţmo na postupném
částečném vylepšování jejich povrchŧ.
V tomto ohledu děkuji předem všem, kteří tuto
pozici a postoj města chápou a uznávají. Jediným
receptem na řešení situace není čekání na zázrak, není to
ani často uţívaná argumentace o nároku na veřejný statek
skrze odvádění daní, ale právě naopak je to svépomoc
(běţná např. v Německu, Rakousku, Slovinsku).
Proto se obracím na kaţdého občana našeho města,
kterému není zimní údrţba chodníkŧ v našem městě
lhostejná (a který disponuje patřičným fyzickým fondem),
aby se snaţil pomoci se zimní údrţbou v rámci svých
moţností, například tím, ţe zajistí vyhrnutí sněhu a posyp
náledí před svou nemovitostí.
Řada občanŧ toto provádí bez ohledu na mediální
nepravdy, a bez ohledu na to, ţe ze svých příjmŧ odvádí
část na daních… TĚM, KDO POMÁHAJÍ, PATŘÍ Z TĚCHTO
STRÁNEK VELIKÝ DÍK!!! A zároveň prosba, ať ve své
práci pro nás všechny vytrvají dál…
Snad je pochopitelné, v jaké situaci se nachází obec
při zimní údrţbě, a jak hodně ceněnou je kaţdá pomoc
kohokoliv, komu není zimní stav chodníkŧ ve městě
lhostejný. Těm, které motivovala k zimní údrţbě toliko
obava z odpovědnosti za škodu, si dovolím připomenout,
ţe ani přenesením objektivní odpovědnosti za škodu
zpŧsobenou v dŧsledku závady ve schŧdnosti chodníku na
obce, se z odpovědnosti za škodu nevymanili, neboť § 415
Občanského zákoníku stanoví tzv. všeobecnou prevenční
povinnost kaţdého, kdyţ říká, ţe: Kaţdý je povinen
počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na
majetku, na přírodě a ţivotním prostředí. V dŧsledku

této všeobecné prevenční povinnosti by měl kaţdý svým
aktivním jednáním odvracet riziko vzniku škody.
Přeneseno na problém zimní údrţby chodníkŧ lze pak
uzavřít, ţe pokud někdo zjistí, ţe obec nezajistila zimní
údrţbu chodníku v některé části města (ulice), v dŧsledku
čehoţ hrozí na tomto chodníku vznik škod na zdraví, je na
něm a na jeho odpovědnosti preventivně pŧsobit tak, aby
riziko vzniku těchto škod odvrátil svými prostředky
v rámci svých moţností (třeba i podáním podnětu či výzvy
k nápravě).
Ještě jednou děkuji všem, kdo se nebojí vzít do
rukou hrabla, lopaty, košťata, a kdoţ pomáhají městu
se zimní údrţbou chodníků, na kterou jiţ v rozpočtu
města nezbývají prostředky, jakoţ i těm, kdoţ se
rozhodnou pomoci kdykoliv příště!
Jiří Škop, místostarosta

K překáţkám zimní údrţby
V souvislosti se zimní údrţbou místních komunikací se
tradičně objevila problematika dlouhodobě odstavených
vozidel, která v návaznosti na pravidelně prováděnou
údrţbu místních komunikací vytvářejí s přibývajícím
časem a přibývajícím sněhem, tzv. překáţku zimní
údrţby.
Je zřejmé, ţe ne kaţdý je dobrým řidičem, a ţe ne
kaţdý si v zimním období troufá vyrazit na silnice. Proto
by bylo vhodné, aby si kaţdý takový řidič toto včas před
zimou (či v jejím prŧběhu) rozmyslel, a na zimní období
odstavil vozidlo z místní komunikace (případně se okusil
toto odstavení zajistit, není-li toho sám schopen). Je
pravdou, ţe město nedisponuje dostatkem odstavných
ploch pro parkování těchto v zimě neprovozovaných
vozidel. Na druhé straně nejen město disponuje
uzavřenými areály, a zimní odstavení vozu je tak moţno
domluvit i s jinými soukromými subjekty.
Jako město jsme k problémŧm překáţek zimní údrţby
přistupovali aţ příliš měkce, a hledali často argumenty,
proč auto-sněhuláky (tanky) v ulicích tolerovat. Ale jako
kaţdý kalich, i tento nakonec přetekl, přičemţ jiţ během
této zimy přistupujeme v případě zjištěné překáţky zimní
údrţby stejným zpŧsobem, jakým postupují jiná města,
potaţmo přímo správa a údrţba silnic napříč Českou
republikou.
V případech, kdy vozidla stojící na pozemních
(místních) komunikacích tvoří překáţku silničního
provozu, která omezuje nebo znemoţňuje provádění
zimní údrţby pozemních komunikací, bude tedy nyní
správce komunikací (Technické sluţby Police nad
Metují s.r.o.) se souhlasem policie (postačí souhlas
stráţníka městské policie) v souladu s ustanovením §
45, odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních
komunikacích,
odstraňovat
vozidla
z komunikací vţdy na náklady toho, kdo překáţku
způsobil, tedy zejména na náklady vlastníka vozidla.
K tomuto represivnímu opatření bude vţdy
předcházet výzva (ústní či písemná, nebude-li vlastník
vozidla zastiţen), k odstranění vozidla z komunikace
s přiměřenou lhůtou k zajištění tohoto odstranění.
Pokud vlastník nebude reagovat na výzvu, potaţmo,
pokud neučiní pokus o právu stavu, který svým
jednáním způsobil, bude přistoupeno k represivnímu
kroku, tedy k odstranění vozidla.
Kdo není sám schopen vozidlo přemístit (v dŧsledku
sníţené pohybové schopnosti, či v dŧsledku nemoci nebo
v dŧsledku nedostačujících řidičských dovedností na
zimních komunikacích) bude moci poţádat o spolupráci
jak technické sluţby, tak městskou policii, přičemţ
kontakty na konkrétní kontaktní osoby budu obsaţeny
v písemné výzvě, jakoţ i v letáku, který bude předáván
při ústním projednání (výzvě).
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Věřím, ţe pro tento náš přístup najdete pochopení,
potaţmo, ţe nás podpoříte a sami nám ohlásíte stav, kdy
některá z vozidel komplikují prŧjezdnost ulic, zejména
při provádění zimní údrţby.
Jiří Škop, místostarosta

K odpovědnosti města za škodu ve
vztahu k úrazům na místních
komunikacích
Jak jiţ bylo uvedeno v článku, který se zabýval
otázkami zimní údrţby, současná právní úprava (po
chodníkové novele) nepřinesla do péče o chodníky
v zimním období ţádné novum. Jinými slovy současná
právní úprava, tím méně ta předchozí, nepřikazuje
vlastníkovi (správci) chodníku o chodník pečovat, tedy
zajišťovat jeho zimní údrţbu. Zimní údrţba chodníkŧ je
tedy toliko na vŧli vlastníka, přičemţ většina obcí řeší
úpravu schŧdnosti chodníkŧ ve vazbě své omezené
rozpočtové moţnosti.
Chodníková novela pouze zrušila stav, kdy za škodu
vzniklou závadou ve schŧdnosti chodníku odpovídal
vlastník sousední nemovitosti, a tuto odpovědnost
přenesla na vlastníka chodníku. Nic více, nic méně… (viz §
27 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, v platném znění: „Vlastník místní
komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichţ
příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní
komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud
neprokáţe, ţe nebylo v mezích jeho moţností tuto závadu
odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi
a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni
předepsaným způsobem upozornit.“
Z uvedené citace je patrné, ţe odpovědnost za škodu
není absolutní, a ţe zejména v zimním období vstupuje do
posouzení míry odpovědnosti řada proměnných. K těmto
proměnným je třeba řadit jak prováděnou zimní údrţbu a
prŧběţné odstraňování vad ve schŧdnosti, tak i
zveřejněný plán zimní údrţby, ze kterého je zřejmé,
které chodníky jsou v zimním období udrţovány a v jakých
časech, a které nikoliv.
Na závady ve schŧdnosti chodníku je tak třeba
nahlíţet jako na takové závady, které nemohl chodec
předvídat, a tudíţ se takové závadě nemohl přizpŧsobit.
Příkladem takové situace budiţ zamrzlá kaluţ na jinak
čistém a suchém chodníku, která mŧţe zejména v nočních
hodinách pohledově splývat s povrchem chodníku, a její
existenci tak nemŧţe chodec předvídat. Analogicky
opačně v současných mrazivých dnech je povrch chodníku
pokryt téměř kompaktně ledem, a chodec tak tuto
skutečnost mŧţe předpokládat, a mŧţe se takové situaci
přizpŧsobit (obutím, doplňky proti smeknutí, atd.). Zákon
v tomto duchu dokonce přímo hovoří o tom, ţe i chodec
(obdobně jako řidič) musí své vybavení a chŧzi přizpŧsobit
povětrnostním podmínkám a stavu povrchu komunikace.
Z uvedeného moţná vyplývá, ţe se jako město
pokoušíme předem vyvinit z odpovědnosti za jakékoli
škody vzniklé následkem úrazŧ zpŧsobených pádem na
ledovatých chodnících. Tak tomu není. Předchozí řádky
měly slouţit jen jako vysvětlení odpovědnostního vztahu
mezi vzniklou škodou na straně jedné (tedy úrazem a jeho
následky), a náhradou na straně druhé (tedy
odškodněním), a to především s přihlédnutím k tomu, ţe
náhrada škody v plné výši je de facto předem vyloučena.
Město má za účelem náhrady škod zpŧsobených
v dŧsledku nepředvídatelných závad ve schŧdnosti
chodníku uzavřeno pojištění, přičemţ náhradu škody
v konečném dŧsledku hradí poškozenému přímo naše
pojišťovna. V rámci zkoumání pojistného případu
pojišťovna prověřuje všechny okolnosti, jaké předcházely
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zpŧsobené škodě, a na základě tohoto přezkoumání
přiznává poškozenému odškodnění.
Jak postupovat, kdyţ i přes veškerou opatrnost a
„protismyková“ opatření dojde k úrazu na chodníku ve
vlastnictví města? V podstatě jediným ideálním řešením je
ohlášení vzniku pojistné události přímo městu Police nad
Metují. Ohlášení se provádí u paní Ing. Heleny Ištokové,
vedoucí finančně správního odboru (tel. 491 509 994;
gsm: 728 509 303; e-mail: istokova@meu-police.cz),
v budově radnice na formuláři, který bude poškozenému
při ohlášení události předloţen k vyplnění. Velice dŧleţité
je ohlásit vznik škodní (pojistné) události bezodkladně po
jejím vzniku (bezodkladně = ihned, jakmile to okolnosti,
zejména léčebný reţim, dovolí). Pro hladký prŧběh
projednání pojistné události s pojišťovnou je vhodné,
pokud mŧţe poškozený předloţit fotografii místa, kde
k úrazu došlo, označit případně svědka události, a
dokladovat
(opět
fotografií
nebo
svědeckým
prohlášením), ţe se poškozený pokusil vzniku škody
předejít (např. vhodným obutím).
Přeji všem bezpečnou chŧzi po nyní velmi
zledovatělých komunikacích.
Jiří Škop, místostarosta

Změny na sociálním odboru v kostce
Od ledna 2012 se všechny nepojistné sociální dávky
včetně podpory v nezaměstnanosti vyplácejí na jednom
místě – na Úřadu práce ČR, který nově od obcí přebral
výplatu dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a výplatu
dávek osobám se zdravotním postiţením.
Obyvatelé z Police nad Metují a spádových obcí
spadají pod Úřad práce v Náchodě.
Na sociálním odboru zŧstává terénní sociální práce,
spolupráce s navazujícími organizacemi při řešení
ţivotních situací klientŧ, poradenství.
Sociální odbor nadále zajišťuje péči o staré a nemocné
občany, organizaci a chod pečovatelské sluţby včetně
příslušné dokumentace. Ilona Kejdanová zastává funkci
opatrovníka, je-li jim město Police nad Metují
ustanoveno, rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce
dávek dŧchodového pojištění, přijímá a eviduje ţádosti o
byty.
Na sociálním odboru je vedena veškerá spisová agenda
přestupkové komise.
Dále je práce rozšířena o správu úřední desky a
administrativu městské policie, kterou zajišťuje Michaela
Kaněrová.

Veřejná sluţba
Veřejná sluţba /VS/ je jednou z moţností zachování,
popř. rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob,
které dlouhodobě nemají trvalé zaměstnání. Zdaleka
neznamená pouze zametání chodníku. Mezi veřejnou
sluţbu bude patřit celá řada dalších činností, počínaje
pomocí v obecní knihovně, řízení dopravy na přechodu
pro chodce před školami aţ po pomoc při pořádání
kulturních akcí v obci.
Nově bude VS zabezpečovat krajská pobočka Úřadu
práce ČR, která se mŧţe písemně dohodnout na zajištění
VS s obcí či dalším subjektem.
VS bude nabízena zpočátku osobám, které se
nacházejí v hmotné nouzi a zároveň jsou vedeny
v evidenci uchazečŧ o zaměstnání déle neţ jeden rok.
Následně bude úřad práce nabízet VS i uchazečŧm o
zaměstnání, kteří nejsou v hmotné nouzi a jsou evidovány
déle neţ jeden rok.
Uchazeč o zaměstnání je povinen (pokud chce být
uchazečem a nadále pobírat podporu v nezaměstnanosti)
přijmout nabídku veřejné sluţby, kterou od ÚP dostane.
Není povinen VS vykonávat, pokud není k dispozici

odpovídající činnost. ÚP bude nabízet veřejnou sluţbu
všem za stejných podmínek. Pokud někdo nedostane
nabídku, neplynou z toho pro něho ţádné sankce nebo
negativní dopady. Novela zákona o zaměstnanosti od
1.1.2012 uvádí, ţe uchazeč o zaměstnání, který je veden
v evidenci uchazečŧ o zaměstnání nepřetrţitě déle neţ 2
měsíce a bez váţného dŧvodu odmítne nabídku vykonávat
VS v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, bude vyřazen
z evidence uchazečŧ o zaměstnání a mŧţe být znovu
zařazen nejdříve po uplynutí 6 měsícŧ ode dne vyřazení.
Zároveň vyřazený uchazeč přestane mít nárok na dávky
pomoci v hmotné nouzi.
Koordinátoři VS a jejich zástupci na krajských
pobočkách Úřadu práce jednají s obcemi, které dosud
organizovaly VS, o podmínkách spolupráce v roce 2012.
Ilona Kejdanová, vedoucí sociálního odboru

Z činnosti stavební komise
Kanalizace v ulici Pod Klůčkem
Stavební komise (dále jen „SK“) byla na svém
lednovém jednání seznámena se skutečným stavem
kanalizačního potrubí v ulici Pod Klŧčkem. Technické
sluţby města Police nad Metují nechaly provést TV
kontrolu kanalizace v daném úseku. Jedná se o betonovou
kanalizaci z roku 1971 prŧměru DN 300 mm, délky 220 m.
Potrubí bylo společností Vodovody a Kanalizace Náchod
a.s. vyčištěno a byly zjištěny následující závady. Mezi
kanalizační šachtou PK1 a PK2 byla zjištěna vyčnívající
překáţka (plynovodní potrubí) a v místech nad nánosem
byla zjištěna koroze betonu odpovídající stáří kanalizace.
Odstranění plynovodního potrubí je jiţ domluveno se
společností RWE a bude zrealizováno nejdéle do konce
června 2012. Vzhledem ke skutečnostem, ţe potrubí není
nikde propadlé, je uţíváno k odvedení odpadních vod
pouze z rodinných domŧ umístěných na horní (východní)
straně ulice, dále s přihlédnutím k tomu, ţe je na zhruba
50% své ţivotnosti, a vzhledem k tomu, ţe náklady na
jeho opravu by byly nepřiměřeně vysoké (u dvou firem
byly zjištěny předpokládané náklady na opravu 5-6 tis.
Kč/m) SK doporučuje zachovat stávající kanalizaci beze
změny. Korozi vnitřního povrchu betonu zpŧsobuje
především nesprávné fungování septikŧ, při kterém
vznikají agresivní plyny, které povrch narušují. Za
podmínky pravidelné údrţby a kompletního zrušení
septikŧ u rodinných domŧ je předpoklad, ţe kanalizace
dalších min 30 - 40 let vydrţí. Ţivotnost této kanalizace
pak bude odpovídat i ţivotnosti plánovaného nového
povrchu komunikace v ulici Pod Klŧčkem, který by měl
být obnoven v letošním roce.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hony
SK doporučuje, aby se město Police nad Metují
připojilo k ţádosti o zahájení komplexních pozemkových
úprav v k. ú. Hony. PÚ probíhají v Pěkově a nyní se
připojí i Hony. Majitelŧm pozemkŧ v dotčených
katastrálních územích doporučujeme, aby sledovali
v následujících měsících úřední desky, a potaţmo se
účastnili jednání, která budou ve věci svolávána.
Plánovaná rekonstrukce veřejného osvětlení v Polici
nad Metují
SK se zabývala moţnostmi realizace rekonstrukce
stávajícího veřejného osvětlení ve městě, včetně
moţností financování. SK se při své diskusi opírala o
prezentaci spol. LAMBERGA Brno (www.lamberga.cz).
Tato společnost vyrábí svítidla pro veřejné osvětlení,
která jsou zaloţena na bázi inovativních LED technologií.
Vynikají vysokým výkonem, minimálními provozními
náklady, dlouhou ţivotností a šetrností k ţivotnímu
prostředí. Podle dostupných informací existuje reálná
naděje, ţe by v rámci Operačního fondu Ţivotní prostředí
byla v letošním roce vyhlášena výzva (dotační titul) na

rekonstrukci veřejného osvětlení v LED technologii,
nicméně tato informace je prozatím neoficiální, a nelze o
ni opírat investiční rozvahy.
Další technologickou moţností je náhrada současných
sodíkových výbojek tzv. indukčními výbojkami. Indukční
výbojka je technologie osvětlení nové generace,
vyuţívající energie vysokofrekvenčního magnetického
pole. Ţivotnost obou zmíněných systémŧ se předpokládá
mezi 20 – 30 lety s tím, ţe obě technologie jsou vesměs
bezúdrţbové a obě zajišťují daleko větší svítivost svítidel
při razantní úspoře energie.
Základem pro jakékoliv řešení je zpracování pasportu
stávajícího stavu veřejného osvětlení, který přislíbily
dopracovat co moţná nejdříve Technické sluţby města.
Na základě pasportu bude třeba nechat vypracovat
energetický audit, ze kterého vyplyne návrh technického
řešení (studie) a projektová dokumentace vycházející
z auditu.
Ve městě máme cca 440 ks osvětlovacích těles,
s obcemi jich je celkem asi 550 ks. SK doporučuje menší
(většinou sadová sodíková výbojková) svítidla 70 W (110
W) postupně měnit za úsporná v rámci provozu
technických sluţeb, a pro větší výbojková svítidla 150 W
(na hlavních trasách) připravit projekt na podání ţádosti
o dotaci z některého z připravovaných dotačních titulŧ,
na jejich výměnu za nové. V otázce financování
rekonstrukce se nabízí několik modelŧ se zapojením
dotace, či se splátkami úvěru realizovanými z úspor
energie, potaţmo realizace na bázi PPP projektŧ, kdy je
na provedení rekonstrukce finančně zainteresován
soukromý subjekt. Jeho finanční nároky se umořují
postupně ve splátkách, které budou do budoucna
generovat úspory na spotřebě energie (tento program
nabízí např. spol. E.on s tím, ţe po dobu splácení
garantuje tato společnost i správu zařízení).
Ing. Scholz Pavel - předseda stavební komise

Kácení městských stromů
K péči o městskou zeleň musí nutně patřit i kácení
stromŧ. Někdo to přijímá samozřejmě, jiný s těţkým srdcem
a pocitem něčeho špatného. Stromy jsou ţivé, a tudíţ i
stárnoucí organismy. Někdy také zapustí své kořeny
v místech, kde se to časem vŧbec nehodí … Kaţdý zásah do
městské zeleně, potřebnost jejich pokácení tím více, je ale
nutné dŧkladně zváţit a promyslet. I v letošní období
vegetačního klidu, tedy v období, kdy stromy utlumí na
minimum své ţivotní funkce, plánuje město pokácet některé
stromy. Na sídlišti v okolí prodejny bude pokácen 1 smrk a 1
jírovec, z dŧvodu zastínění signálu, 1 přestárlá sakura a 1
douglaska z přehoustlé skupiny. Dále budou vykáceny 2
javory z hustého stromořadí pod kotelnou, (nedaleko odtud
byla před třemi týdny také pokácena borovice rozlámaná od
námrazy). Na zelené ploše u č.p. 293 zvaţujeme pokácet 1
břízu. Druhé místo, kde se plánuje kácení je před děkanským
kostelem, kde město uvaţuje o pokácení 2 sakur clonících
pohled na kostel, respektive na jeho gotický vstupní portál.
K tomuto kroku se přikláníme z toho dŧvodu, ţe není moţná
obvodová redukce jejich rozlehlých korun, neboť sakury
velmi špatně snášejí řez, špatně hojí rány, zvláště ve vyšším
věku. Redukci korun by bylo nutné pravidelně opakovat a
jejich zdravotní stav by se zhoršoval.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

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 3.2.2012 jednoho psa :
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Jde o větší černou fenku s
bílými flekatými tlapkami,
která se v útulku objevila jiţ
v srpnu loňského roku. Zpět do
útulku ji musel po 3 měsících
vrátit nový majitel z rodinných
dŧvodŧ.
Aktualizovanou
nabídku
volných psŧ 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 sluţeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psŧ 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 měsícŧ osvobozeni od placení místního poplatku ze psŧ.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní

Hony budou mít zvoničku
Během následujícího pŧl roku bude v obci Hony
realizován projekt „Honská zvonička a úprava návsi“.
Projekt předloţila Společnost pro rozvoj Pěkova a Honŧ,
o. s. v rámci Nadace T-MOBILE pro Královéhradecký kraj.
Celkové náklady projektu činí 52 600 Kč.
Hlavní náplní projektu je výstavba zvonice na obecním
pozemku naproti vodní nádrţi na návsi. Stavbou se rozumí
samorost stromu (podobný jako je v Maršově nad Metují)
s dřevěným zastřešením a zvonem. V rámci prostoru na
pozemku je počítáno dále s odpočinkovým místem a
menším dřevěným mostkem přes potŧček. Na základě
upozornění pŧvodních německých obyvatel je ve výrobě
prapor místní části, který vychází z heraldické mapy
broumovského okresu a znaky pouţívá i většina měst na
Broumovsku.

Občané Honŧ budou o prŧběhu projektu a zapojení
veřejnosti v rámci realizace prŧběţně informováni. Více
informací na www.osadahony.estranky.cz.
Daniel Denygr
Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o. s.

Polici nad Metují navštívili
zástupci ambasády Bosny a
Hercegoviny
Ve čtvrtek 19. ledna navštívili zástupci Velvyslanectví
Bosny a Hercegoviny včetně ambasadora Polici nad
Metují.
Na základě projektu mezinárodní spolupráce měst
Police nad Metují a Travnik (BiH) a pozvání starostky
městy Police n. M. navštívila delegace zástupcŧ ambasády
Bosny a Hercegoviny naše město. Oficiální návštěva byla
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rozdělena do tří částí. Po příjezdu čekalo delegaci přijetí
na radnici a jednání o spolupráci měst. Byla stanovena
prioritní témata a termín návštěvy včetně podpisu
partnerské smlouvy.

Nedílnou součástí byla návštěva a prohlídka
zajímavostí Police nad Metují. Delegaci se velmi líbilo
Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy s knihovnou.
Během prohlídky Muzea Merkur obdrţel ambasador pan
Nediljko Bilic od pana Jaromíra Kříţe dar v podobě
modelu vláčku. Poslední zastávkou v zasněţené Polici byla
exkurze v základní umělecké škole, kde ţáci a učitelé
připravili zdařilé představení a prohlídku celé školy.
Poslední částí návštěvy byl oběd v Hotelu Na Mýtě,
kde byly dohodnuty konkrétní cíle spolupráce. První
oficiální návštěva v Bosně a Hercegovině je naplánována
na měsíc březen. Projekt koordinuje Daniel Denygr ze
Společnosti pro rozvoj Pěkova a Honŧ, o. s. a Lenka
Slavíková, ředitelka CKV Pellyho domy ve spolupráci
s představiteli města Police nad Metují.
Daniel Denygr

Usnesení rady města ze zasedání
č. 1 a 2 /2012 ze dne 9. 1. a 23. 1. 2012.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 11 - jednotlivé poloţky
rozpočtových opatření č. 79 - 82. Souhrnné zvýšení
příjmŧ činí 78 000,- Kč, financování - změna stavu
krátkodobých prostředkŧ na BÚ minus 78 000,- Kč.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej plynárenského
zařízení vybudovaného v rámci stavby „Plynofikace ul.
Slunečná v Polici nad Metují“, včetně všech součástí a
příslušenství, kupujícímu VČP Net, s.r.o., za kupní cenu
605.000,- Kč. Kupní cena bude uhrazena dvěma splátkami
takto:
- první splátku ve výši 302.500,- Kč uhradí kupující
prodávajícímu do 30 dnŧ od uzavření kupní smlouvy,
- druhou splátku ve výši 302.500,- Kč uhradí kupující
prodávajícímu do 30 dnŧ od doručení výpisu z
katastru nemovitostí o zřízení věcného břemene k
nemovitostem dotčeným plynárenským zařízením.
RM schvaluje výpŧjčku nebytových prostor v suterénu
budovy č.p. 341 v k.ú. Police nad Metují – čtyři místnosti s
chodbou o celkové ploše 133 m2 Ostrostřelecké gardě
Václava hraběte Radeckého v Polici nad Metují.
RM schvaluje jako vítěze výběrového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Územní plán města
Police nad Metují" firmu URBAPLAN spol. s r. o., Hradec
Králové s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou (Nabídková
cena 632 400,- Kč, termín plnění zakázky (odevzdání
návrhu ÚP) 13 měsícŧ; Výše smluvní pokuty (při nesplnění
termínu odevzdání návrhu ÚP) 15% za kaţdý započatý
měsíc z dílčího plnění) byla v tomto dílčím kritériu
hodnocena 100,000 body).
RM schvaluje plat ředitelŧ školských zařízení města
Police nad Metují Mgr. Karla Nývlta, Lubor Bořka a Dany
Balákové platný od 1.1.2012.
RM schvaluje Plán zasedání RM na 1. pololetí 2012.

RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou
sluţbou panu Oldřichu Holcovi od 1.2.2012.
RM schvaluje prominutí nájmu sálu v Pellyho domech na
Farní charitativní ples, který se bude konat dne 28. 1.
2012. Výtěţek bude pouţit na opravu kostelních varhan.
RM schvaluje, aby se město připojilo k podání ţádosti o
provedení komplexních pozemkových úprav v katastrálním
území Hony, a pověřuje v této věci jednáním
místostarostu města.
RM schvaluje záměr prodeje ½ pozemku p.č. 1162/2 o
výměře 114 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje záměr prodeje pozemkŧ p.č. 731/43 o
výměře 798 m2, 731/44 o výměře 786 m2 a 731/48 o
výměře 842 m2 v k.ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 31/2 o
ploše cca 500 m2 v k.ú. Hlavňov.
RM schvaluje výsledek hospodaření ZUŠ Police nad Metují
za rok 2011. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZUŠ
Police nad Metují pro rok 2012.
RM schvaluje následující dodatky smluv uzavřených mezi
Technickými sluţbami Police nad Metují s.r.o. a městem
Police nad Metují:
a) Dodatek č. 1/2012 Smlouvy o zajištění správy a
údrţby majetku města
b) Dodatek č. 1/2012 Mandátní smlouvy o obstarání
správy nemovitostí
c) Dodatek č. 1/2012 Smlouvy o nájmu tepelných
zařízení, kanalizace a plovárny
RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠaMŠ Police nad
Metují za rok 2011 ve výši 669 119,06 Kč a souhlasí
s následujícím rozdělením tohoto zlepšeného hospodářské
výsledku:
a) na úhradu ztráty z minulých let ……… 573 792,00 Kč
b) převod do rezervního fondu ……………… 54 036,06 Kč
c) převod do fondu odměn …………………… 41 291,00 Kč
Rozborem hospodaření byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM meschválila vyhlášení konkurzu na funkci ředitele
ZŠaMŠ Police nad Metují.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Rozpis lékařů stomatologické
sluţby únor - březen 2012
Sluţba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
11. 2. – 12. 2.

MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují

491 543 844

18. 2. – 19. 2.

MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí

491 582 381

25. 2. – 26. 2.

MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují
491 541 654, 602 333 427

03. 3. – 04. 3.

MUDr. Josef Práza
ZS Machov

10. 3. – 11. 3.

 KNIHOVNA
Naše pobočky
V Pěkově se zúročuje soustavná práce knihovníka a
celé jeho rodiny, která se aktivně do činnosti knihovny
zapojuje. Knihovna se uţ stala nedílnou součástí
kulturního ţivota vesnice, a to odráţí i vysoká návštěvnost
kulturních akcí pořádaných knihovnou (486 návštěvníkŧ).
V Hlavnově po nástupu tehdy ještě studentky
knihovnictví Jany Jenkové v roce 2006 se činnost knihovny
zdařile rozvíjela. Naproti tomu vloni trvale klesal zájem o
knihovnu, coţ nás vedlo i k úvahám o zrušení pobočky.
Janě Jenkové patří dík, ţe se i po nástupu do zaměstnání
knihovně věnovala. Nezájem čtenářŧ ji vedl k myšlence
hlavňovskou knihovnu opustit. Naštěstí se ve spolupráci
s osadním výborem podařilo získat do knihovny nového
mladého knihovníka přímo z Hlavňova, pana Luboše
Matěnu, který nastoupil od 1. 1. 2012. Snad znalost
místních poměrŧ a lidí povede ke zlepšení situace
pobočky. Otevřeno je kaţdé úterý od 16,30 do 18,30
hodin. Hlavňováci, nedejte svou knihovnu a navštěvujte
ji.

Vzpomínka na knihovnici Marii Krejčovou
Mnozí naši čtenáři si ještě vzpomenou na knihovnici
paní Marii Krejčovou, která svŧj ţivot knihovnám
zasvětila.
Patřila
k prŧkopníkŧm
profesionálního
knihovnictví v našem okrese. V polovině padesátých let po
profesionalizaci knihoven ve městech nad 10 tisíc
obyvatel se stala knihovnicí v Hronově. Tam se věnovala
čtenářŧm aţ do svého odchodu do dŧchodu. Pak
nastoupila do polické knihovny a zŧstala zde aţ do roku
1995. Vţdy optimistická, ochotná pomoci, vţdy s velkým
kulturním přehledem a vzácným nadhledem. Tak i
v sobotu 14. 1. 2012 ve věku 90 let odešla. V pátek
20. ledna jsme se s ní rozloučili naposled.

Pozvánky:
Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka
UGANDA

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

491 547 139

MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují 491 581 394,
602 333 460

Prŧměrný věk v Ugandě je 14 let. Všude děti. Je v nich
budoucnost, pokud budou zdravé a dostanou vzdělání… a
kdyţ jim v tom někdo pomŧţe. 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.

6

Terezínská iniciativa, knihovna
a město Police nad Metují

Pluto nám zachránil ţivot!
Přijďte si vyslechnout neobyčejný ţivotní příběh paní
doktorky Michaely Vidlákové, která proţila své dětství v
terezínském ghettu.
Moderuje Radek Hejret, certifikovaný lektor projektu
Centra vzdělávání a dialogu.
Hebrejskými písněmi doprovází sbor Studánka z místní
ZUŠ pod vedením paní učitelky Blaţkové.
Setkání s následnou besedou proběhne v knihovně,
Pellyho domy, ve čtvrtek 23. února od 19.00 hod.
Vstupné dobrovolné.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky

***********

Čtení se Seniorklubem Ostaš
Sejdeme se při společném čtení v úterý 28. 2. 2012
od 15 hodin v dětském oddělení. Všichni senioři jsou
srdečně zváni.
Na březen chystáme další Černou hodinku Večer
hudby a poezie s Komorním souborem ,,MUSICA PER
FIATI" ve sloţení Jan Drejsl – klarinet, Petr Záleský klarinet, Milan Poutník - fagot a umělecký vedoucí, Lucie
Peterková – recitace.
Sejdeme se 20. března 2012 v Pellyho domech od 19
hodin.
V. Plachtová

Nabídka knih:
* Soukupová, Petra: Marta v roce vetřelce.
Současný psychologický román o mladých lidech.
* Trevor, William: Příběh Lucy Gaultové.
Irský psychologický román odehrávající se v r. 1921.
* Jelineková, Elfriede: Zimní putování.
Současný psychologický román.
* Collinsová, Jackie: Hříšníci.
Současný milostný román.
* Stránský, Jiří: Tóny.
Česká novela.
* Edwardson, Ake: Pokoj č. 10.
Švédská detektivka.
* Jackson, Lisa: Ztracené duše.
Současný detektivní román.
* Dudová, Gita: Ţivot nebyl ţádná nuda.
Společenský román z let 1936-1956.
* Koontz, dean: Manţel.
Napínavý thriller.
* Deaver, Jeffery: Kamenná opice.
Napínavý současný román.
Dáša Ducháčová.

Prezentace fotografií k zapůjčení
Pokud byste si rádi připomněli
některé nedávné události v našem
městě, máte moţnost si v knihovně
vypŧjčit DVD s prezentacemi fotografií.
DVD
si
mŧţete
prohlédnout
v knihovně anebo si je zapŧjčit domŧ.
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V čítárně knihovny si mŧţete prohlédnout i kroniky
města, které jsou také i na DVD se všemi fotografiemi
z daného roku.
Máte moţnost si v těchto mrazivých dnech pěkně
v teple zavzpomínat.
Přehled prezentací:

Kroniky z r. 2005 - 2010

Stavba obchvatu města

Vybudování sociálního zařízení na hřišti

Úprava cest v Kovářově rokli

30 let mateřské školy

Křest praporu radešovských hasičŧ

„Z Police do Police“ z r. 2010.

Otevření silnice na Hvězdu – Hlavňov

Poličtí ochotníci „Někdo to rád horké“ 2005

Poličtí ochotníci „Báječná léta pod psa“ 2008

Otevření muzea Merkur v r. 2006 za účasti J.
Paroubka

Návštěva muzea Merkur prezidentem Václavem
Klausem v r. 2007

„Koncert na schodech“ 20. 8. 2010 u vyhořelé
kapličky
J.V. - kronikářka

KINO - KOLÁROVO DIVADLO
FILMOVÉ NOVINKY
Úterý 14. 2. 2012 v 19 hodin

PŮLNOC V PAŘÍŽI

FILMOVÝ DÁREK KE SVATÉMU VALENTÝNU – NOVÝ FILM
WOODYHO ALLENA!
USA 2011
Romantická komedie 94 minut
Mládeži do 15 let nevhodný
Režie: Woody Allen
Hrají: Owen Wilson, Rachel McAdams,
Marion Cotillard, Kurt Fuller, Carla
Bruni
Mladý pár Gil a Inez, který se má na
podzim brát, přijíždí s jejími rodiči do
Paříže.
Gil
je
nevýznamným
spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě
přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou představu nesdílí
a myslí si, že toto město bylo ve 20. letech minulého 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.
Vstupné: 50 Kč
Úterý 21. 2. 2012 v 17 hodin

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
USA 2011
Animovaná hudební komedie
Mládeži přístupný
Režie: Mike Mitchell
Hrají v českém znění: Zbyšek
Pantůček, Martin Stránský, Jan
Maxián, Tomáš Juřička, Ivo
Hrbáč, Zuzana Norisová, Vanda
Konečná, Zuzana Ďurdinová,
Kateřina Lojdová
Chipmunkové jsou zpět a opět to pořádně rozpiští!
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na
luxusní výletní loď, kterou svým dováděním během chvíle

obrátí naruby. Chipmunkové a Chipettky páchají na parníku,
který se stal dočasně jejich hracím hřištěm, jednu lumpárnu
za druhou a tak prázdniny nejen sobě, ale i všem ostatním
pasažérům. Veškerá legrace ale končí ve chvíli, kdy
ztroskotají na opuštěném ostrově, ze kterého, jak se zdá, není
úniku. Brzy se ale ukáže, že ostrov není tak opuštěný, jak to
na první pohled vypadalo. Alvin a jeho přátelé potkávají
nového kamaráda, se kterým se vydají na dobrodružné
putování po ostrově, na jehož konci čeká velké překvapení…
Vstupné: 40 Kč

FILMOVÝ KLUB

Sobota 4. 2. 2012 v 19 hodin

MARKETA LAZAROVÁ
Československo 1967
Balada 162 minut
Režie: František Vláčil
Hrají: Magda Vášáryová, Michal
Kožuch, František Velecký, Josef
Kemr,
Ivan
Palúch,
Pavla
Polášková, Vlastimil Harapes,
Vladimír
Menšík,
Zdeněk
Kryzánek, Karla Chadimová…
Film získal v roce 1998
první místo v anketě filmových
kritiků
o
nejlepší
československý hraný film
století.
Historická balada vyprávějící o loupeživém rytíři
Kozlíkovi a jeho rodině, jež se dostala do sporu s královskou
mocí, a o krásné dceři zemana Lazara zaslíbené Bohu, jíž
Kozlíkův syn Mikuláš změnil osud. Vizuálně podmanivé dílo
živě evokující 13. století, natočené Františkem Vláčilem podle
slavné novely Vladislava Vančury.
Vstupné: 50 Kč
Sobota 11. 2. 2012 v 13 hodin

FILMOVÝ MARATON – PÁN PRSTENŮ
USA/ Nový Zéland 2001
Fantasy/ dobrodružný
Režie: František Vláčil
Sedadla v kině sice
nejsou tak pohodlná, jako
gauč
u
Vás
doma
v obývacím pokoji, ale ta
atmosféra za to rozhodně
stojí! Tuto nezapomenutelnou trilogii snad nemá cenu
představovat. Kdo by neznal Froda Pytlíka, malého hobita,
který se ze svého rodného Kraje dostane až do samotného
centra bitvy mytických proporcí.
PROGRAM:
13.00 Společenstvo prstenu
přestávka
16.00 Dvě věže
přestávka
19.00 Návrat krále
- časy jsou pouze orientační
- občerstvení po celou dobu maratonu zajištěno
- vstupné 50 Kč v jakékoliv části maratonu
Pátek 17. 2. 2012 v 19 hodin

RRRrrr!!!

Francie 2004
Komedie 98 minut
Režie: Alain Chabat

Hrají: Pierre-Francois Martin-Laval,Jean-Paul Rouve,
Dominique Farragia, Valérie Lemercier, Olivier Baroux,
Gérard Depardieu
NEJŠÍLENĚJŠÍ KOMEDIE VŠECH
DOB!!!
KDO
NEVIDĚL—
NEMŮŽE UVĚŘIT!
Děj se odehrává před 35 000
lety v časech, kdy boj o oheň už
byl dávno vybojovaný. Dva
pravěké kmeny, Špinavovlasých a
Čistovlasých vedou válku o šampon už sto let. Čistovlasí si žili
klidný, šťastný a čistý život, dokud nepřišla ta osudná noc.
Noc, kdy poprvé zabil člověk člověka. Tuto nepochopitelnou
záhadou začnou řešit pravěcí vyšetřovatelé. Rozjede se
i pravěká špionáž! V této bláznivé komedii vstoupíte do
prrrehistorické doby, kde bylo placené hlídání dětí nutností,
profesionální volejbal zábavou a sledování nástěnných maleb
jako předchůdců televize samozřejmostí.
Vstupné: 50 Kč
Sobota 25. 2. 2012 v 19 hodin

JARNÍ POVĚTŘÍ

Československo 1961
Psychologické drama 100 minut
Režie: Ladislav Helge
Hrají: Libuše Švormová, Jiří Vala, Karel Höger, Marie Vášová,
Blanka Bohdanová, Ivan Mistrík
A je to tady—“Vítězný“ únor. Přijďte putovat časem a
připomenout si atmosféru té doby
Je jaro 1948, nedlouho po únoru, kdy komunisté získali
moc v zemi. Studentka Jana se účastní schůzí a debat,
především kvůli svému chlapci Jindrovi, který je aktivním
komunistou. Jana pochází z dobře situované rodiny úředníka,
a proto před rodiči svoji známost tají. Dominantní otec se
snaží řídit její život a chce, aby zůstala stejně apolitická jako
on. U Jany doma se koná oslava jejích narozenin a Jindra
neočekávaně přijde dívce blahopřát. Mezi ním a Janiným
otcem dochází ke střetu a Jindra je vykázán z bytu. Janu raní,
když zjistí, jak pokrytecký je její otec, kterého dosud
obdivovala….
Ať Vás do kina přivede cokoliv - zvědavost, nostalgie,
vzpomínky, recese… rádi Vás uvidíme!
Vstupné: 50 Kč
Pátek 2. 3. 2012 od 22,30 hodin

VYMÍTAČ ĎÁBLA
USA 2000
Horor 122 minut
Mládeži nepřístupný.
Režie: William Friedkin
Hudba: Jack Nitzsche
Hrají: E. Burstyn, L.
Blair, J. Miller, Max von Sydow, L. J. Cobb, a další…
Už jste se někdy báli? Doopravdy báli?! Přijďte v noci
do kina na jeden z nejděsivějších hororů všech dob!
U dvanáctileté Regan se zničehonic objeví příznaky
podivné nemoci, která zpočátku vypadá nevinně, ale každým
dnem sílí. Její obličej získává stále hrůznější podobu, hrubým
nelidským hlasem vykřikuje rouhavá a oplzlá slova, vznáší se
nad postelí a hlava se jí otáčí v nepřirozených úhlech.
Doktoři, psychologové a psychiatři jsou bezradní a stav
mladé dívky se neustále zhoršuje. Regan způsobí smrt
matčina přítele a před očima šokovaných svědků masturbuje
krucifixem. Jediným možným řešením, jak dívku zachránit, se
jeví být starobylá praktika vymítání. Už není pochyb, že
nešťastná dívka je posedlá ďáblem...
Vstupné: 50 Kč
V originálním znění s titulky
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Úterý 6. 3. 2012 od 19 hodin

Čtvrtek 23. 2. 2012 - 7. 3. 2012, foyer v Pellyho domech

ŠKOLNÍ VÝLET

Výstava sirek a burza zápalkových
nálepek

Česká republika 2011
Komedie 90 minut
Mládeži přístupný
Parta spolužáků je pozvána na pobyt
do lázní. Přitom však zažívá mnoho
peripetií, vtipných situací ale i
osobních dramat. Souběžně s tím
můžeme sledovat příběh mladého
zlodějíčka, který nastoupí do
luxusního lázeňského hotelu jako
kuchař a prožije tam svou první
velkou lásku, když se zamiluje do
krásné pokojské. Film je hereckým koncertem hvězd českého
filmu jimž směle sekundují dnešní mladí herci. Film je
pohodovou podívanou zvláště v dnešní uspěchané době.
Režie: Petr Šícha, Tomáš Magnusek
Hrají: Libuše Švormová, Sandra Nováková, Jan Bendig,
Stanislav Zindulka, Jana Švandová, Tomáš Magnusek,
Ladislav Trojan, Miriam Kantorková, Bořivoj Navrátil, Petr
Kostka, Agáta Hanychová, Kamila Moučková, Jiřina Jirásková
Komedie, Česká republika 2011, mládeži přístupný( 90
minut)
Vstupné 50 Kč
Sobota 10. 3. 2012 od 19 hodin

VYŠŠÍ PRINCIP
Československo 1960
Drama 102 minut
Mládeží přístupný
Režie: Jiří Krejčík
Scénář: J. Drda, J. Krejčík
Hrají: Fr. Smolík, J. Brejchová, I.
Mistrík, J. Šmíd, A. Postler, P. Kostka,
R. Lukavský
15. března 1939 začala okupace
Čech a Moravy vojsky nacistického
Německa. Film Vyšší princip
přibližuje divákům těžkou dobu
okupace očima mladých lidí.
Červen roku 1942. Na následky atentátu umírá
zastupující říšský protektor Heydrich a v protektorátu Čechy
a Morava vypukl nacistický teror. Studenti oktávy
maloměstského gymnázia politice nevěnují pozornost, daleko
důležitější jsou pro ně maturitní písemky. Vše se ale změní,
když syn místního kolaboranta ze msty udá tři své spolužáky
na gestapu … I přes snahu třídního profesora Málka, mají být
studenti pro „schvalování atentátu“ popraveni.
Vstupné: 50 Kč

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

VÝSTAVY
Středa 30.1. - 10.2. 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!

9

Slavnostní zahájení proběhne 23. 2. 2012 v 10 hod. ve
foyer Pellyho domů. Výstava bude představovat průřez celým
sběratelstvím zápalkových nálepek, včetně exportu i známek
z ciziny. Burza se bude konat 25. 2. od 8 do 15 hod.

Pátek 16. - 26. 3. 2012

AFGHÁNISTÁN
- výstava v rámci festivalu Jeden svět
Život ve venkovských oblastech Afghánistánu je úzce
spjatý s tvrdou prací tamějších zemědělců. Zvyky a výrobní
postupy se v oblasti zemědělství za poslední stovky
let změnily jen nepatrně. Inovace se ale v poslední době
pomalu uchycují i na tradičním afghánském venkově.
Fotografie Ivy Zímové zobrazují život Afghánců v
odlehlých oblastech a na příkladu konkrétních lidí ukazují,
jak společnost Člověk v tísni přispívá ke změnám v tradiční
společnosti.

PELLYHO DOMY
sál Pellyho domů od 14. 30 hod.

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU

středa 8. 2. 2012 - Eva Pumrová, JUDr. Zdeněk Bíl, CSc. Český koutek
středa 22. 2. 2012- Ing. Jiří Hůlka - Japonsko: nové poznatky
z oboru
Pátek 10. 2. 2012 v 18 hod., sál Pellyho domů
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA JIRKY LEHEJČKA:

BAJKAL A OKOLÍ aneb
transsibiřskou magistrálou po
krásách Sibiře
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
navřdy hluboko ve Vás. Při návštěvě ostrova Olchon nás
obklopí nejhlubší jezero světa. Budeme pozorovat místního
endemita - tuleně něrpu. Podíváme se ido rozkvetlého pohoří
Chamar - Daban a týden nepotkáme člověka při přechodu
Výhodních 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
Neděle 12. 2. 2012 od 14 hodin, sál Pellyho domů
Sokol Police n. M. a CKV Pellyho domy pořádají:

DĚTSKÝ KARNEVAL
Odpoledne plné her a soutěží. Masky vítány!
Vstupné: 30 Kč. Masky a děti: 15 Kč

RŮZNÉ
Pátek 10. 2. 2012 od 19 hod. v kulturním domě

OBECNÍ BÁL (SUCHÝ DŮL)
Hraje hudba Svárovanka ze Strážnice

Sobota 18. 2. 2012 v klubu hasičů Velké Petrovice

TRADIČNÍ PLES HASIČŮ
Sobota 18. 2. 2012 od 14 hod.

MASOPUST (SUCHÝ DŮL)

Sobota 18. 2. 2011 od 20 hod, sál
Pellyho domů

Sobota 25. 2. 2012 od 20 hod. v Obecním domě

5. OSTROSTŘELECKOMĚSTSKÝ PLES

Pořádá SDH Nízká Srbská, hraje PP, Broumov

K tanci a poslechu hraje skupina
Relax Band pod vedením Jana Drejsla.
Bohatý doprovodný program a
zvěřinového hody!
Vstupné: 100 Kč (vč. místenky).
Předprodej vstupenek v Informačním centru Police nad Metují.

KOLÁROVO DIVADLO

PLES (MACHOV)

Úterý 21. 2. 2012 od 15,30 hod.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD PO
MACHOVSKÉ LHOTĚ
Pořádají Lhotský zpívánky.

V pátek, v sobotu a v neděli odpoledne a při večerním
lyžování občerstvení na sjezdovce v provozu!

Pondělí 20. 2. 2012 od 18 hod.

VYSTOUPENÍ ZUŠ -

Smyčce a taneční obor.

Čtvrtek 8. 3. 2012 od 19 hod.

RYCHLÉ ŠÍPY

Divadlo Antonína Dvořáka (Příbram)
Jaroslav Foglar / Režie: Robert Bellan
Znalci
Foglarových
komiksů
jistě
ocení
půvabně
zpracované
příběhy pětice vzorných
hochů, ale i dalších postav
„Rychlých šípů“. Není divu.
Vidět na vlastní oči Mirka
Dušína a jeho věrné přátele,
stejně
jako
zrádné
Bratrstvo kočičí pracky je skutečným diváckým zážitkem.
Herci kolorovaní podle svých kreslených vzorů
spoluvytvářejí optimistický, naivní svět, ve kterém vždy bylo
a jistě ještě dlouho bude dobře dětem i dospělým.
Hrají: Mirek Dušín: Vladimír Senič
Jarka Metelka: Boleslav Pecka
Rychlonožka: Lukáš Král/Jaroslav Slánský
Jindra Hojer: Jan Novák
Červenáček: Vojtěch Záveský
Dlouhé bidlo, Černý jezdec 2, Vinnetou, Výrostek 1: Lukáš
Typlt
Štětináč: Vladimír Mrva
Bohouš, Vlasta, Mydlíková, Sousedka,
Zloděj: Petra Duspivová
Pan domácí, Old Shaterhand, Zavadilka: Jiří Weingärtner
Černý jezdec 1, Statkář, Výrostek 2, Komanč, Jarda Murkač:
Robert Tyleček
Černý jezdec 3, Děvče s panákem, Komančová, Chlapeček
s míčem: Ivana Krmíčková
Vstupné: 100/90/80Kč
Předprodej vstupenek v Informačním centru Police nad Metují.

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
E-MAILEM.
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PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN- 2012
Úterý 13. 3. 2012 od 19 hodin, Kolárovo divadlo

DIASHOW 6

diskuzí po zhlédnutí filmu. Věříme, ţe filmy i
následné debaty zaujmou a přivedou k zamyšlení
nad stavem společnosti a problémy našeho světa.
Zuzana Jeţková, ředitelka festivalu

Středa 16. - 23. 3. 2012, Pellyho domy

Festival JEDEN SVĚT
Promítání filmů v rámci festivalu Jeden svět - jednoho z
nejvýznamnějších festivalů věnovaný problematice lidských
práv v Evropě.
Sobota 31. 3. 2012, sál Pellyho domy

OTEVŘENÁ LEKCE AFRICKÉHO
TANCE
Máte rádi pohyb? Nemusíte být zrovna profesionálními
tanečníky! Stačí mít radost z pohybu a nadšení zkusit
něco nového.
Jednoduché opakující se pohyby za doprovodu bubnů
jsou dány do rytmické taneční sestavy, z které srší
energie a život. Přijďte i vy a objevte v sobě netušené
schopnosti!
Lekce vedená profesionální tanečnicí je určena pro
tanečníky i netanečním.
Všichni jste srdečně zváni!

CKV

I N F O C E N T R U M
Police nad Metují
OTVÍRACÍ DOBA IC
V PROSINCI
POLICE NAD METUJÍ

Do Police nad Metují míří Jeden svět
V březnu a v dubnu se v mnoha českých městech
uskuteční 14. ročník mezinárodního festivalu
dokumentárních filmŧ o lidských právech Jeden
svět. Festival, který od roku 1999 pořádá společnost
Člověk v tísni, se ke konci března poprvé představí i
v Polici nad Metují. Záštitu nad festivalem převzala
starostka města paní Ida Jenková. Ve spolupráci
s městem Police nad Metují jej jako partner
hlavního organizátora Člověka v tísni pořádá místní
občanské sdruţení JULINKA.
Jeden svět pro veřejnost proběhne v Polici nad
Metují od poloviny března, školní projekce Jeden
svět na školách zavítají v následujícím týdnu kromě
Police nad Metují také do Broumova a do Hronova.
V rámci doprovodného programu festivalu budou
návštěvníci moci shlédnout v Pellyho domech
během března a dubna zdarma 3 výstavy.
Přípravy jsou v plném proudu, předposlední
lednový víkend odjeli zástupci JULINKY do Prahy,
kde spolu se zástupci dalších českých měst vybírali
ze zhruba 50 dokumentŧ ty, které představí
divákŧm na Policku. Výběr nebyl zdaleka
jednoduchý. Zda se podařilo vybrat filmy, které
zaujmou co nejširší spektrum divákŧ, uvidíme
koncem března v sále Pellyho domu. V současné
chvíli probíhají jednáni se zajímavými s hosty, kteří
mají k daným tématŧm co říci, a kteří se zúčastní
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Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Otevírací doba:
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

KE KOUPI V INFOCENTRU…
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 DŘÍVE 75 Kč

NYNÍ POUZE 60 KČ
Klobouk na pařezu

Nový nekomerční, interaktivní
časopis pro celou rodinu.
Dobrosrdečný nepravidelník pro
všechny, co se rádi radují!
V prodej v IC za 99 Kč

KLUZIŠTĚ NA
SÍDLIŠTI
Po dobu příznivých podmínek je pro
veřejnost bezplatně k užívání i večer
osvětlené kluziště na sídlišti

VÝTĚZNÁ PF
Ve dnech 11. –
27. ledna 2012
probíhala
ve
výstavních
prostorech Pellyho
domů
výstava
„PFek“
2012.
Během
výstavy
měli návštěvníci
možnost hlasovat
pro soutěžní PF. Do soutěže jich bylo přihlášeno šest.
Návštěvníci svými hlasy zvolili za nejhezčí tuto krásnou
PF, jejíž autorkou je Dáša Hauschková.
Cena pro vítěze již byla předána.

REGION TOUR 2012

Ve dnech 12.-15. ledna 2012
se konal v Brně, jako uţ
kaţdoročně, veletrh cestovního
ruchu Region Tour 2012, kde
BRANKA, o.p.s. prezentovala
území Kladského pomezí.
I přesto, ţe doposud nemáme přesná čísla o
návštěvnosti letošního ročníku, nebyl objem návštěvníkŧ
menší neţ loňský, kde se hovořilo o počtu 30 tisíc osob.
Ze všech dnŧ, byl nejsilnějším zřejmě čtvrtek-den první a
poté sobota. Neděle uţ byla tradičně dnem nejslabším.
Personálně byl zdárný
prŧběh veletrhu zajištěn
zaměstnanci BRANKY, o.p.s.
Danielem Denygrem a Lenkou
Lembejovou, za informační
centra posílily tento ročník
Pavla Dušková (RIC Česká
Skalice) a Petra Kuřátková
(IC Nové Město nad Metují).
Součástí našeho programu
byl i vědomostní kvíz na
téma-voda. Zájemci, kteří si
ho vyplnili se zúčastnili
trojího losování o zajímavé
ceny. Musíme přiznat, ţe i
přes těţké otázky si s ním
většina návštěvníkŧ dobře
poradila, i kdyţ někdy s naší pomocí.
Návštěvníci veletrhu měli u našeho stánku kompletní
nabídku propagačního materiálu ze všech měst Kladského
pomezí i propagačního materiálu vydávaného destinační
společností.
Největší zájem byl uţ tradičně o mapy, konkrétní tipy
na výlety, kde nejvíce upoutaly nové materiály: Toulky v
Kladském pomezí a 47 výletŧ v Kladském pomezí. Dalším
ţádaným materiálem byl bezesporu nový Katalog
ubytování pro rok 2012, kde najdou turisté kompletní
nabídku ubytování na našem území.
Velké pozitivní zjištění, které si z letošního ročníku
odnášíme je, ţe náš název je uţ mnohem lépe čitelný a
lidé si nás dobře lokalizují. Naši oblast si na veletrhu

cíleně hledali a oceňovali především naše webové
stránky, propagační matriál, který je na nich moţné
stáhnout a především konkrétní nabídky na strávení
volného času na našem území.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a
realizaci expozice a zdárném průběhu prezentace
Kladského pomezí - Královéhradeckému kraji,
zástupcům měst a informačních center.

KLADSKÉ POMEZÍ – KRAJINA PŘÍBĚHŮ
Za období 1.10.2011- 31.12. 2011 jsme dne 6.1.2011
na Úřadu regionální rady v Hradci Králové podaly 4.
Ţádost o platbu v rámci výše uvedeného projektu. V
oznámení o výsledku z kontroly ze dne 18.1.2012 nám
bylo sděleno, ţe vše proběhlo v pořádku a částka dotace
nám bude řádně proplacena.
Za 4. čtvrtletí 2011 byly kromě výstupŧ, probíhajících
po celou dobu projektu (personální výdaje – administrátor
a manaţer projektu, DPP, náklady na cestovné), hlavními
výstupy :
- vytvoření Strategie rozvoje cestovního ruchu v
Kladském pomezí pro období 2011-2015
- výtisk zimních novin Kladského pomezí 2011 (náklad
13 000 ks).
V období od 1.1.1012 – 31.3.2012 nás čekají tyto
aktivity:
- DVD ( 20 minut trvající pozvánka do Kladského
pomezí, náklad 500 ks)
- grafický software ( jednotný grafický program pro
infocentra KP)
- veletrhy ( tuzemské veletrhy v Brně, Olomouci,
Jablonci nad Nisou a Hradci Králové)
Lenka Lembejová

Polický filmový klub má jiţ 23 členů!
První věc, kterou jsme s členy PFK řešili, byla otázka
ohledně promítání zahraničních filmŧ – zda promítat
v originále s titulky nebo s českým dabingem.
Většina členŧ PFK hlasovala pro originální znění
s titulky. Vyhovíme tedy jejich přání a zahraniční filmy
budeme promítat v originále.
U filmového maratonu Pán prstenů uděláme malou
výjimku a promítat budeme s českým dabingem.

PROGRAM NA ÚNOR – BŘEZEN 2012
4. 2. Marketa Lazarová
17.2. RRRrrr!!!
11. 2. Filmový maraton – Pán prstenů
25. 2. Jarní povětří
2. 3. Vymítač ďábla
10. 3. Vyšší princip
Změna programu vyhrazena
Chcete se i vy účastnit na tvorbě
programu a rozhodovat o podobných
věcech? I vy se můžete stát členem
Polického Filmového Klubu!
Martina Golová
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SDH VELKÉ PETROVICE SRDEČNĚ ZVE ŠIROKOU
VEŘEJNOST NA

Letos jsme měli moţnost nejen se podívat k varhanám,
kde jsme si zazpívali, ale i vystoupit ke zvonu a věţním
hodinám.

HASIČSKÝ BÁL
SOBOTA DNE 18. 2. 2012
NA SÁLE KLUBU HASIČŮ.
ZAČÁTEK VE 20.00 HODIN. HRAJE SKUPINA MAMUT.
VSTUPNÉ 40,- KČ.

Únorový Náchodský SWING je
věnován Josefu Škvoreckému
Skon
Josefa
Škvoreckého
znamená
velkou ztrátu pro českou
literární scénu. Náchodsko
je na tom ale ještě hůře, v
osobě zásadního českého
literáta jsme totiţ ztratili
také
jednoho
z našich
nejslavnějších
rodáků,
který se k místu svého
dětství a dospívání často
hlásil. Proto bylo naprosto
zřejmé,
komu
bude
únorové číslo Náchodského
SWINGU věnováno.
Ţivot a dílo Josefa Škvoreckého nové číslo
Náchodského
SWINGU
připomíná
především
prostřednictvím Tématu, které rekapituluje jeho cestu z
Náchoda aţ do Toronta a samozřejmě zmiňuje také jeho
vztah k rodnému městu. Vzpomínka na nejslavnějšího
náchodského rodáka se objevuje ale také v rubrice
Osobnost SWINGU, kde si mŧţete přečíst přetištěný
rozhovor s Josefem Škvoreckým z jednoho z prvních
Náchodských SWINGŦ z roku 2008.
Z dalšího obsahu jmenujme např. profil skvělých
Geisslers Hofcomoedianten z Kuksu, divadelního souboru
úspěšně (a také originálně) zpracovávajícího více či méně
známé barokní texty, Zpovědnici s Janou Šulcovou, která
vystoupí v hl. roli hry Velký holky nepláčou 7. února v
náchodském městském divadle, nebo Revizi povedeného
koncertu Čechomorŧ. Nechybí ale ani další obvyklé
rubriky (nenechte si ujít servisní text o první pomoci v
případě „domácích“ úrazŧ) a samozřejmě na vás čeká i
přehled regionálních kulturních akcí na celý měsíc.
Příjemné čtení přeje Tomáš Kábrt.

Vánoční ohlédnutí
Leden na Bezděkově

Na začátku ledna - ve čtvrtek 5.1. navštívila naše 3. a
4. třída Domov dŧchodcŧ a Dŧm s pečovatelskou sluţbou v
Polici nad Metují, kde ţáci předvedli nastudovaný blok
písniček.
Dále jsme v pátek 13. 1. přivítali přímo v naší škole
paní Mazochovou a její dravé ptáky. Bylo velmi zajímavé
vidět ptáky úplně z blízka, moci si je podrţet na ruce
nebo i pohladit si je po bříšku. Zároveň se děti dozvěděly
velmi mnoho zajímavých informací.
Další naší akcí byla v pátek 20. 1. návštěva ještě
krásně vánočně vyzdobeného bezděkovského kostela.
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Ve středu 25.1. se pět ţákŧ 3. a 4. třídy zúčastnilo
vyhodnocení soutěţe okresní knihovny v Náchodě - Dopiš
pohádku s Miloše Kratochvíla. Naše Lucinka Bornová z
druhé třídy obsadila 1.místo. Blahopřejeme.
Marie Vaisarová

Z polické mateřinky…
…Vám dnes přinášíme poněkud netradiční pohled na
všechny, kteří naši školku navštěvují. Říká se (vlastně spíš
zpívá se a to přímo v jedné pohádkové písničce), ţe
statistika nuda je, má však cenné údaje – my jsme si ale při
našem malém sociologickém prŧzkumu docela uţili, takţe
nuda to určitě nebyla, a jestli jsou naše údaje cenné,
posuďte sami:
Mateřská škola, Fučíkova 328, Police nad Metují:
Počet učitelek: 8 + 1 ředitelka
Počet pedagogických asistentŧ: 1
Počet kuchařek: 2 (z toho 1 zároveň vedoucí školní jídelny)
Počet uklízeček: 3
Počet údrţbářŧ: 1
Prŧměrný věk provozních zaměstnancŧ: 47,5
Prŧměrný věk pedagogických zaměstnancŧ: 40,40
Počet zaměstnancŧ podle jmen: 3x Jana, 3x Katka, 2x
Hana, 1x Dana, 1x Helena, 1x Michaela, 1x Lenka, 1x
Iveta, 1x Iva, 1x Martina, 1x Oldřich
Počet dětí navštěvujících MŠ: 104
Chlapcŧ: 52
Dívek: 52
Počet dětí podle věku:
6 – 7 letých 7
5- 6 letých 29
4 – 5 letých 32
3 – 4 letých 36
Počet dětí s odkladem školní docházky: 7
Počet dětí integrovaných: 7
Počet dětí cizincŧ: 2
Počet dětí z 2 jazyčného prostředí: 2
Počet dětí vyuţívajících logopedickou asistenci v MŠ: 14
Počet dětí navštěvujících krouţek flétny: 10
Počet dětí navštěvujících výtvarný krouţek: 12
Nejčastější jména dětí: Tereza, Eliška, Aneta, Tomáš,
Matěj, Ondřej
Počet dětí podle sourozencŧ:
počet jedináčkŧ:24
počet dětí s 1 sourozencem: 62
Počet dětí se 2 sourozenci: 13
Počet dětí s více sourozenci: 5
Počet dětí podle měsíce narození: leden 11, únor 6, březen
6, duben 4, květen 12, červen 5, červenec 12, srpen 12,
září 11, říjen 9, listopad 10, prosinec 6.
Počet dětí podle tříd a podle rŧzných kritérií:
Třída ZVONEČKY:

celkem 25 dětí
počet praváků: 21
počet leváků: 2

Počet dětí nevyhraněných: 2
Počet dětí s dlouhými vlasy: 10 (holčičky)
Počet dětí s krátkými vlasy: 15 (10 kluků + 5 holčiček)
Počet dětí se světlými vlasy: 13
Počet dětí s tmavými vlasy: 11
Počet dětí rusovlasých: 1
Počet dětí s hnědýma očima: 6
Počet dětí s modrýma očima: 12
Počet dětí se zelenýma očima: 7
Paní učitelky: obě zelenooké, pravoruké, barva vlasů dle
módních trendů 
Třída SLUNÍČKA: celkem 25 dětí
počet praváků: 22
počet leváků: 2
Počet dětí nevyhraněných: 1
Počet dětí s dlouhými vlasy: 7 (holčičky)
Počet dětí s krátkými vlasy: 18 (11 kluků + 7 holčiček)
Počet dětí se světlými vlasy: 12
Počet dětí s tmavými vlasy: 13
Počet dětí s hnědýma očima: 7
Počet dětí s modrýma očima: 17
Počet dětí se zelenýma očima: 1
Paní učitelky: 1x zelenooká, 1x modrooká, obě pravoruké,
barva vlasů dle toho, co se nosí 
Třída KOPRETINY:

celkem 26 dětí
počet praváků: 22
počet leváků: 2
Počet dětí nevyhraněných: 2
Počet dětí s dlouhými vlasy: 12
Počet dětí s krátkými vlasy: 14
Počet dětí s brýlemi: 3
Počet dětí se světlými vlasy: 17
Počet dětí s tmavými vlasy: 9
Počet dětí s hnědýma očima: 7
Počet dětí s modrýma očima a dalšími odstíny modré: 11
Počet dětí se zelenýma očima a dalšími odstíny zelené: 7
Počet dětí s 1 okem modrým a 1 zeleným: 1
Paní učitelky: pravoruké, 2 s brýlemi, barva vlasů podle
toho, co je in 
Třída BERUŠKY:

celkem 28 dětí
počet praváků: 21
počet leváků: 7
Počet dětí s dlouhými vlasy: 9
Počet dětí s krátkými vlasy: 19
Počet dětí se světlými vlasy: 10
Počet dětí s tmavými vlasy: 17
Počet dětí rusovlasých: 1
Počet dětí s hnědýma očima: 6
Počet dětí s modrýma očima a dalšími odstíny modré: 15
Počet dětí se zelenýma očima a dalšími odstíny zelené: 7
Počet dětí s brýlemi: 3
Paní učitelky: pravoruké, oči hnědozelené, barva vlasů
podle toho, co frčí 
Jak sami mŧţete vidět, zjistit se dá spousta zajímavých
věcí a nejlepší na tom je, ţe nic netrvá věčně a příští rok to
mŧţe všechno být úplně jinak – zkrátka, změna je prostě
ţivot!!
Mějte se krásně Vy i Vaše děti!
Vaše učitelky MŠ Police nad Metují Fučíkova

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Ve středu 25. ledna se opět po krátké prázdninové
přestávce otevřela brána Polické univerzity volného času. Na
úvod přivítal posluchače ve Společenském sále Pellyho domŧ
krátký snímek se zamyšlením socioloţky Dr. Jiřiny Šiklové na
téma stáří. Toto zamyšlení nevyznělo nijak pesimisticky, ale
přesto kdyţ bylo stáří vystřídáno mládím polické „zušky“,
byla nálada jistě radostnější. Tentokrát se nám pod vedením
a za klavírního doprovodu pana učitele Pavla Čapka
představili tito mladí umělci: klarinetista Jiří Trnovský, který
zahrál Rondo G. Druschetzkyho, Bára Zajícová, která

zazpívala píseň M. Schneidera – Trnavského Oráč a českou
lidovou Ó, řebíčku zahradnický a flétnistka Klára Šulcová s 1.
větou Sonáty č.2 Jana Křtitele Vaňhala.
Pak přišel ke slovu pan Petr Jenka, který v říjnu minulého
roku podnikl spolu s paní Idou „předsvatební“ cestu do
dalekého Nepálu. Tam se věnovali nejen vysokohorské
turistice,
ale
pořizovali
samozřejmě
i
příslušnou
fotodokumentaci, jejíţ přehlídku teď nabídli i posluchačŧm
PUVČ. A tak jsme měli moţnost shlédnout celou plejádu
snímkŧ z těchto cest i s podrobným slovním doprovodem
autora. Pohodlně usazeni, bez námahy i aklimatizačních
potíţí jsme tak podnikali náročné túry v nadmořských výškách
kolem 4 tisíc metrŧ, občas si odskočili na nějakou tu
„šestitisícovku“ a kochali se nádhernými pohledy na malé
vesnice poloţené na úpatí velehor, na horská jezera,
vysokohorskou flóru a hlavně na překrásné záběry
himalájských „osmitisícovek“ jako jsou Mt. Everest, Lhotse
Shar a další. Po delším putování jsme dospěli aţ do míst, kde
horolezci budují svŧj základní tábor při výstupech na Mt.
Everest. A tady člověk teprve docení výkony dobyvatelŧ
nejvyšší hory světa, kdyţ si uvědomí, ţe po velmi náročné
cestě do tohoto tábora zbývá horolezcŧm uţ jen „pouhých“
asi 3 500 výškových metrŧ, aby stanuli na vrcholku. Snímky
odhalily i další zajímavosti ze ţivota zdejších obyvatel.
Moţná mnozí z nás byli překvapeni tím, jak se ve vesnicích
v těchto velehorách bydlí. Namísto očekávaných primitivních
kamenných či dřevěných chýší jsme mohli vidět docela
pohledné, často patrové domy, postavené bez jakékoliv velké
stavební techniky a s pouţitím pouze ručně opracovaných
kamenŧ jako stavebního materiálu. Doprava je zde
zajišťována ekologicky, pouze s pomocí jakŧ, tedy ţádné
škodlivé exhalace do ovzduší. A dokonce i likvidace odpadŧ
z této dopravy se provádí ekologicky – sušením jačího trusu a
následným pouţitím jako topiva. I kdyţ, samozřejmě,
v tomto řešení zřejmě převládají spíše dŧvody ekonomické
nad ekologickými. Ostatně, závěrečné snímky z hlavního
města Káthmandú, nás přesvědčily o tom, ţe s otázkami
ţivotního prostředí si zde těţkou hlavu nedělají. Místní
nevelká řeka, jejíţ voda slouţí především k odplavení všech
moţných i nemoţných nečistot, funguje tedy jako obrovská
stoka a pohled na ni není nijak lákavý. Při pohledu na ni se
do mysli vkrádá myšlenka na to, jak obyvatelé níţe
poloţených míst pak celkem bez zábran pouţívají tuto vodu
třeba k hygienickým účelŧm, mytí, praní apod. No prostě,
nejen bruselská byrokracie, ale i naši hygienici by si zde jistě
přišli na své. Na štěstí, těchto několik nepříliš vábných
záběrŧ ve více neţ dvouhodinovém pořadu, bylo
mnohonásobně převáţeno krásnými předchozími snímky s
kulisou zasněţených himalájských vrcholkŧ, majestátně se
tyčících nad krajinou. Posluchači mohli tedy odcházet domŧ
s hezkými dojmy, případně pro některé mohl být příklad
manţelŧ Jenkových i návodem pro příští dovolenou. A jestli si
někdo netroufá na Himaláje, mŧţe je nahradit skromnějšími,
ale stejně krásnými výlety v Alpách, Vysokých Tatrách nebo
přímo „za rohem“ v Orlických horách či Krkonoších.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Kaţdý den můţe být posvícení
To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle... Při těchto
slovech se kaţdému vybaví hlavně hojnost jídla a pití.
Víte ale, proč a jak posvícení vzniklo? Podle pověstí slavil
posvícení poprvé král Šalamoun u příleţitosti zasvěcení
nového chrámu. Uspořádal velkou hostinu, která dala
pojmenování této tradici. Pŧvodně se tedy konalo ve
výroční den vysvěcení kostela.
Lidé museli odjakţiva tvrdě pracovat, ale také se
uměli bavit a výsledky své činnosti si uţít. Posvícení, či po
„moravsku“ hody, trvalo i několik dní. Vařilo se, peklo a
smaţilo jako o ţivot. Tradičním posvícenským pokrmem
byla hustá drŧbková polévka - kaldoun, šiškami krmená
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husa, knedlíky a zelí. Podávala se však i vepřová pečínka.
A samozřejmě nemohly chybět posvícenské koláče makové, tvarohové, povidlové, ořechové či jablkové.
Slouţily nejen k zakousnutí, ale hlavně se dávaly přátelŧm
a příbuzným jako výsluţka. Všechny ty pochoutky byly
samozřejmě ryze domácí, voňavé a chutné! A takové měli
moţnost ochutnat zájemci o studium v hronovské
hotelové škole se svými rodiči při lednové prezentační
akci.

Posvícenské škvarkové koláče
500 g hladké mouky, 500 g polohrubé mouky, 240 g
pískového cukru, 1 lţička soli, kůra z jednoho citronu, 1
sáček vanilkového cukru, 400 ml mléka, 20 g droţdí, 3
ţloutky a 1 vejce, 50 g másla, 150 g rozemletých škvarků,
vejce na potření, mléko s rumem na potření upečených
koláčků.
V hrnku připravíme kvásek z
50 ml vlaţného mléka, lţičky
cukru, lţičky mouky a droţdí.
Dáme na teplé místo vzejít. Do
mísy přidáme mouku, v mléce
rozkvedlané ţloutky a vejce,
cukr, sŧl, kŧru a vzešlý kvásek.
Vše promícháme a přidáme
rozpuštěné vlaţné tuky - máslo a
škvarky. Pak zaděláme v míse vařečkou těsto, dále
zpracujeme v robotu nebo na vále rukama. Uhnětené
těsto necháme 1,5 hodiny kynout na teplém místě. Z
vykynutého těsta tvoříme vyšší placičky, klademe je na
plech a tam je obrácenou skleničkou tvarujeme do
koláčkŧ. Naplníme nádivkami a necháme ještě 15 minut
kynout. Před pečením pomaţeme okraje rozšlehaným
ţloutkem. Pečeme 10-15 minut v rozpálené troubě (180200°C). Po upečení pomaţeme okraje koláčkŧ mlékem s
trochou rumu. Kdyţ zchladnou, bohatě je pocukrujeme.
Nádivka povidlová: 120 g povidel, 60 g cukru, skořice,
kůra z 1 citronu, 1 lţíce rumu.
Pokud jsou povidla příliš hustá, zředíme trochu vodou,
přidáme uvedené suroviny a dobře umícháme.
Nádivka maková: 120 g máku, 400 ml mléka, 40 g
cukru, skořice, kůra z 1 citronu, 30 g pikantní zavařeniny.
Umletý mák uvaříme s cukrem v mléce doměkka.
Vmícháme další uvedené suroviny. Je-li mák příliš řídký,
zahustíme jej strouhanými piškoty a přidáme oříšek
másla.
Nádivka tvarohová: 300 g tučného tvarohu, 50 g cukru
moučka, 50 g másla, 2 ţloutky, kůra z 1 citronu, 30 g
rozinek, sníh ze 2 bílků.
Cukr, máslo, kŧru a ţloutky utřeme, přidáme tvaroh,
rozinky a sníh z bílkŧ.
Posvícenská vepřová pečeně
500 g vepřové plece, sůl, pepř, kmín drcený,
hruškovice, bobkový list, po 100 g celeru, mrkve a
petrţele, 200 g cibule, česnek, 50 g hladké mouky,
vepřový vývar.
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Vepřovou plec omyjeme, osolíme, opepříme,
posypeme kmínem a polijeme hruškovicí, kterou do masa
řádně vetřeme. Takto okořeněné maso vloţíme do
pekáče, zasypeme nastrouhanou kořenovou zeleninou a
bobkovým listem, necháme proleţet do druhého dne
v lednici. Druhý den maso podlijeme vodou a pečeme
doměkka. Maso vyjmeme, výpek vydusíme na tuk,
zaprášíme hladkou moukou, orestujeme dozlatava a
zalijeme vývarem. Šťávu asi 20 minut provaříme,
procedíme, dochutíme solí, pepřem, mŧţeme ji zjemnit
hruškovicí a kouskem másla.
Praţské knedlíky
450 g ţemlí, 350 g mléka, 3 vejce, 50 g másla, sůl,
100 g šunky, 60 g hrubé mouky, 10 g petrţelky, 20 g tuku,
pepř.
Tvrdší ţemle nakrájíme na kostky, pokropíme mlékem
a necháme vsáknout. Z vajec oddělíme ţloutky, které
vyšleháme s máslem doběla, přidáme mléko a společně
prošleháme. Bílky vyšleháme v hustý sníh. Šunku
nakrájíme na drobné nudličky a prosypeme ji hladkou
moukou. Ke zvlhčené ţemli přidáme vyšlehané ţloutky
s máslem a mlékem, šunku, sŧl, pepř, nasekanou
petrţelovou nať a hrubou mouku. Vše společně
promícháme, nakonec přidáme sníh z bílkŧ a společně
lehce zakoulíme. Směs klademe na tukem potřené utěrky
nebo potravinářskou fólii, zabalíme do tvaru knedlíkŧ a
stáhneme. Fólii musíme na několika místech propíchnout.
Vaříme 20-30 minut.
Červené zelí s hruškami a vínem
600 g červeného hlávkového zelí, 400 g hrušek, sůl,
cukr krupice, ocet, 50 g slaniny, 50 g cibule, 60 g hladké
mouky, sádlo, červené suché víno.
Zelí nakrájíme na nudličky, vloţíme do kastrolu,
podlijeme vodou a dusíme doměkka.
Kdyţ je zelí poloměkké, přidáme na kostičky
pokrájené oloupané hrušky, sŧl a cukr.
Slaninu nakrájíme na drobné kostičky a spolu se
sádlem rozpustíme na pánvi, přidáme cibulku nakrájenou
nadrobno a restujeme do zesklovatění. Pak vsypeme
hladkou mouku a řádně orestujeme. Jíšku vlijeme do
měkkého zelí a zahustíme, dochutíme solí, cukrem a
octem. Na závěr zelí zjemníme červeným vínem.
Zimní ohlédnutí (horký nápoj)
70 ml hruškového dţusu, 70 ml pomerančového dţusu,
20 ml sirupu lískový ořech.
Suroviny ohřejeme na pánvičce, přelijeme do sklenice
a oflambujeme 20 ml rumu. Jako vloţka jsou vhodné
kousky hrušky.
Text připravili Bc. Jiří John, Ivana Šimková a Mgr.
Renata Lelková - Střední škola hotelnictví a podnikání
SČMSD, Hronov, s. r. o. - www.hshronov.cz

Úřad práce informuje budoucí
absolventy SPŠ Hronov
Dne 12. 1. a 16. 1. 2012 proběhlo na naší škole
tradiční setkání ţákŧ vycházejících ročníkŧ oborŧ s
maturitní zkouškou i s výučním listem s pracovníky Úřadu
práce. Cílem interaktivní besedy je získání aktuálních
informací z trhu práce a dalších zajímavostí, které není
moţné získat v hodinách ekonomiky nebo společenských
věd z dŧvodu omezeného mnoţství vyučovacích hodin.
Vzhledem k tomu, ţe se spousty podnikŧ dotkla
hospodářská krize a spíše propouštějí neţ přijímají
zaměstnance, měla jsem letos "objednané" téma
„Aktuální situace na trhu práce“. Ţáci se dozvěděli nejen
aktuální data nezaměstnanosti v náchodském regionu, ale
také jak hledat zaměstnání a jaké jsou nejčastější
poţadavky zaměstnavatelŧ, podstatu sebeprezentace,

příčiny nezaměstnanosti absolventŧ a vše ohledně
přijímacího
pohovoru,
shlédli
praktické
ukázky
vyhledávání volných pracovních míst i s mnoha odkazy na
internetové stránky. Všechny tyto informace nám sdělila
pracovnice Informační a poradenské sluţby Úřadu práce v
Náchodě Ţaneta Diblíková, DiS. Velmi zajímavým a hlavně
odborným výkladem pootevřela budoucím absolventŧm
naší školy pomyslné dveře do ţivota.

Ing. Jitka Vaňková, výchovná poradkyně
Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910

Zájemci o Gymnázium Broumov - POZOR!
Gymnázium Broumov pořádá pro zájemce o studium
Malé dny otevřených dveří. Prohlédnout školu a získat
informace mohou uchazeči ve středu 15.února od 14.30
do 17.30 a ve čtvrtek 23.února ve stejném čase. -mk

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
V březnu připravuje Gymnázium Broumov přípravné
kurzy k přijímacím zkouškám. Budoucí studenti si budou
moci vyzkoušet modelové přijímací zkoušky z českého
jazyka a matematiky. Kurzy se budou konat ve středu
14.března a ve čtvrtek 22.března vţdy od 14. do 16.hodin.
PaedDr. Milan Kulhánek

STATISTIKA       
K 31.1.2012 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4280 obyvatel.

JUBILEA



V lednu 2012 oslavili ţivotní jubileum …
70 let
pan Josef Kohl
pan Karel Hrzán
paní Marta Lamková
pan Jiří Spudich
80 let
paní Dobromila Vávrová
paní Květuše Šálová
paní Jarmila Scholzová
85 let
paní Olga Šmídová
90 let
paní Marie Ducháčová
pan Jan Klusáček
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 
Letošní rok začal dvěma svatbami – obě byly v sobotu
14.1.2012 a ani jeden pár si nepřeje zveřejnění.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Vzpomínka na Jiřího Rašku
(a nejen na něj)
Příznivcŧm
lyţování v Polici a
širšímu
okolí
nemohla
uniknout
zpráva
hodně
smutná. Po
dosti
dlouhé nemoci nás
opustil a naposledy
se
odrazil
z lyţařského mŧstku
na nejdelší, nekonečný let Jiří Raška. Dnes u nás jen
málo lidí ví, ţe v dobách největších úspěchŧ tak zvané
„Remsa Boys“ a těsně před ní, proţívalo klasické
lyţování v Polici a okolí nebývalý rozmach. Stavěly se
malé lyţařské mŧstky, a kdo mohl, tak běhal, i kdyţ se
mnohdy běhalo na lyţích předpotopních.
Ještě dnes
mám v paměti nadšení polických obyvatel, zvláště
tatínkŧ, při zajišťování pořadatelských sluţeb, ať to byla
úprava mŧstkŧ a tratí, kontrol, občerstvování závodníkŧ
nebo přímo naváţení a nošení sněhu, kdyţ sníh chyběl.
Tehdy jsem měl pocit, ţe na těchto soutěţích a kláních je
zúčastněno snad celé město. Určitě zapomenu na mnoho
našich obyvatel, kteří by si zaslouţili, aby byli
jmenováni. Polická sportovní škola byla vyhlášená a
uznávaná. Myslím, ţe těmi, kteří se nejvíce o lyţařské
dění zaslouţili, byli pánové Jiří Čejka, mezinárodní
rozhodčí skoku na lyţích, Josef Khom rovněţ školený
rozhodčí a téţ Ota Nespěchal. Pod jejich vedením
vypiplali nejúspěšnějšího lyţaře v Polici nad Metují Jirku
Berana, olympionika v běhu na lyţích. Všichni tři
jmenovaní se s Jiřím Raškou dobře znali, neboť se
pohybovali ve stejných sportovních zařízeních a on je
také vzpomínal. Jiří Raška spolu s Josefem Matoušem a
dalšími dvěma reprezentanty mě navštívili v létě ve škole
v Suchém Dole v roce 1970. Kromě Police významnou
úlohu sehrál
Machov s populárními závody ve skoku na lyţích, které
několikrát Pepík Matouš vyhrál. Také Machov se s Policí
předháněl v lyţařské aktivitě. Tehdy v Machově skákal
snad kaţdý, kdo se na lyţe postavil. „Remsa Boys“
mezitím objíţděla zeměkouli a vozila do naší země
významné úspěchy. Z kaţdé dŧleţité soutěţe, ať to byly
olympijské hry, mistrovství světa, turné čtyř mŧstkŧ a
letŧ na lyţích mi vţdy posílali pohledy, které mi dodnes
pŧsobí příjemné potěšení. Aţ v roce 2007, začátkem září,
navštívil Jiří Raška Polici se svou paní Věrou. Prohlédli
jsme si nejprve Slavenské skály a potom projevil Jirka
přání navštívit Machov, o kterém hodně slyšel a doposud
neviděl. Uţ se stmívalo, kdyţ jsme si prohlédli mŧstky.
Vzácná návštěva u mě přespala a dopoledne jsme
navštívili a prošli Adršpach. Raškovi byli nadšeni a sám Jiří
prohlásil, ţe si neuměl představit, ţe něco takového
vŧbec mŧţe existovat.
Poté jsme projeli cestu aţ do Horního Adršpachu a mí
hosté obdivovali roubené a jiné chaloupky podél cesty.
Odpoledne návštěva odjela a my všichni ţili
v přesvědčení, ţe se ještě tady několikrát sejdeme. Inu,
uţ nesejdeme, ale osobnost Jiřího Rašky pro celé
Československo je tak významná, ţe jsem si musel
zavzpomínat s vámi se všemi, kteří máte lyţování rádi.
Karel Pfeiffer
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Jiří Beran

bývalý československý
reprezentant v běhu na
lyţích. Zúčastnil se dvou
mistrovství
Evropy
juniorŧ, dvou mistrovství
světa (Falun 1974, Lahti
1978),
dvou
zimních
olympijských
her
(Innsbruck 1976, Lake
Placid 1980).
Jeho
ţivotním
úspěchem bylo 6. místo na
MS 1978 v běhu na 50 km.
Díky tomu v roce 1978
zvítězil v anketě Král bílé
stopy.
Pravidelně
se
účastnil dálkových běhŧ
(Vasŧv běh, Finlandia,
Jizerská padesátka). V Jizerské padesátce dosud drţí
rekord v počtu vítězství - zvítězil pětkrát (v letech 1985 1987 zvítězil třikrát po sobě). Je patnáctinásobným
mistrem republiky a
drţitelem ceny Fairplay, udělené v
Paříţi roku 1984 za
čestné
sportovní
jednání. Povoláním
je lesník.
Jirka Beran je
ale
především
Poličák,
který
k lyţování
vedl
nejen svoji rodinu,
ale je autoritou i
pro
současný
lyţařský potěr. Pro
nás kamarád.
Za lyţaře, nás
všechny k lednovým
šedesátinám SKOL!
Ida Jenková

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Ladovská zima. Touto pohádkovou, pocukrovanou
krajinou přicházeli na první letošní setkání senioři. Kdyţ
paní předsedkyně upozornila, ţe logo „Senior klub Ostaš“
začíná osmý rok svého účinkování, bylo to k nevíře. Viděli
jsme kus krásy z té naší země, vyslechli a seznámili se se
skvělými, šikovnými lidmi, kochali se i přehlídkou hradŧ a
zámkŧ. Ţáci ZUŠ nás rovněţ svým umem hladili po duši.
Díky!
Otázka mnohých, kdo přijde dnes a proč začínáme aţ
kolem 17.00 hodiny? Ta na sebe nenechala dlouho čekat.
Dvě odváţné“harcovnice“, děvčata do nepohody s plnými
bágly a temperamentem jim vlastním, po úmorné cestě
vlakem aţ z Ostrava nad Ohří mezi nás zapadly, jako
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bychom se znali hodně dlouho. A ţe znali. Paní Květa
Belanová, rodačka odsud se svojí kamarádkou pí
Radoslavou Lisacevou si nás získali velmi brzy. Dvě a ½
hodiny jsme cestovali v zemi pro nás málo známou, pro ně
téměř druhým domovem. Bolívie, Peru. Proč domovem?
Mají zde uţ „své děti“, navštěvují rodiny v rámci ADOPCE
NA DÁLKU. Podporují jejich gramotnost a ţe se mají
všichni rádi, nehledí na mentalitu, kulturu, ale lidskost,
pochopení a pomoc v nouzi. Jejich úsměv a spokojenost
vyzařovala z obrázkŧ. Veliký podíl na vzdělanosti má i pí
učitelka Vilímková, která zde léta vyučovala a jejíţ knihy
zde byly prezentovány. Ruční práce PONČA – RUKAVICE,
KABELY a jejich HUDEBNÍ JEDNODUCHÁ PÍŠŤALA, vše bylo
k nahlédnutí i ozkoušení. Projekce úţasná, nelze
vypisovat, to je pastva pro oči. Rovněţ jejich strava,
gastronomie, to ale bohuţel není naše PARKETA. V čem
jsou lepší? Příkladnou výchovou dětí k pracovitosti,
ošetřování i stromkŧ, kde je nedostatek vláhy. Ony si umí
hrát, bavit a vychutnat radost ze ţivota. Ani mobil nebo
počítač nemají a vŧbec jim nechybí, ba naopak. Jiný kraj
= jiný mrav. Asi těţko bychom se my zhýčkaní civilizací
s tímto vypořádali. O to víc obdivujeme odvahu,
statečnost i dobrodruţství, naší milé dvojice, máme téma
k zamyšlení ...
Náš čas se bohuţel naplnil a nastalo rozloučení. Bylo
by toho ještě tolik k zodpovězení při BESEDĚ, ale snad tu
nebyly naposledy...
Do dalších cest za poznáním i nepoznaného ať jim
slouţí zdravíčko a „Šťastnou cestu se šťastným
návratem!“
My se na kratší vydáme jiţ 15. února v obvyklém čase,
ve 14.00 hodin a těšíme se i na dvě nové členky, které
jsme „pasovali“ do Senior klubu!“
Do února máte o čem přemýšlet, inspirace k cestování
bohatá, ale kdyţ si vyjdete na Ostaš a dáte si dobrý
GÁBLÍK alá MALÍK, ke štěstí to také musí stačit, viďte?
Kolem naší Police je krásně, jsme tu doma. Opatrujte své
údy před uklouznutím, ať jste fit!!!
Aktuality SKO: http://www.meu-police.cz/ > Sport
a volný čas > Senior klub Ostaš
Fotogalerie:
http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Mikulášská

V sobotu dne 17. prosince 2011 odpoledne jsme se
sešli v hostinci u Vojtěchŧ na Bezděkově na Mikulášské
zábavě, konané Fondem pro pozŧstalé v Polici nad Metují
a okolí. Tyto zábavy mají jiţ svoji tradici. Sešlo se nás
celkem 94 členŧ a hostŧ a myslím, ţe se to všem líbilo.
V 15.00 hodin pan předseda Karel Macoun celé to
slavnostní posezení zahájil, popřál všem hezké Vánoce a
hodně zdraví do nového roku a hezkou zábavu. Zároveň
vyuţil této příleţitosti, aby našemu dlouholetému členu a
velice aktivnímu členu, panu Karlovi Berkovi z České
Metuje popřál k jeho 85 narozeninám hodně zdraví a
ţivotního elánu do dalších let. Předali jsme mu malou
kytičku a poděkovali za jeho činnost ve funkci výběrčího
v České Metuji.
K navození té správné nálady jsme měli i kulturní
program. Pan učitel Pastorek se svými ţáky z hudební
školy v Polici nad Metují nám zahráli koledy. Moc nás to
potěšilo. Starší lidé a malé děti si vţdycky spolu rozumí.
Představení sklidilo veliké ovace a dlouhý potlesk.
Děkujeme.
K tanci a poslechu nám hrál a zpíval náš člen pan
František Číţek ze Studnice se svým kamarádem Alešem
Praţákem. Přidala se i naše milá Zdena Krtičková. Jsme
rádi, ţe si na nás najdou čas. Asi v 18.00 hodin přišel mezi
nás pan Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Je to uţ
sehraná parta. A tak se nám taky postarali o losování

tomboly. Tombolu máme z darŧ, které přinesou naši
členové. Byla bohatá a moc a moc děkujeme. Losŧ nebylo
mnoho a dá se říci, ţe skoro kaţdý něco vyhrál.
O občerstvení se zase postarali manţelé Rakovi a
jednohubky neměly chybu, byly opravdu výborné. Patří
jim veliký dík. A večeře jako vţdycky zajistili Vojtěchovi
ke spokojenosti všech. Na všechny se dostalo.
Svoz a rozvoz našich členŧ měla na starosti Jana
Meisnerová. A ve spolupráci s panem řidičem Patzeltem
vše dopadlo dobře. Všichni se domŧ dostali v pořádku.
Sešli jsme se, abychom společně a pokud moţno v
pohodě a dobré náladě oslavili svátek svatého Mikuláše a
tak trochu i Vánoce a Nový rok. Mám radost, ţe se nás
tolik sešlo, ţe jsme si v tom předvánočním čase našli
volnou chvilku na posezení s přáteli při hudbě, při tanci,
dobrém jídle a dobré náladě.
Mikulášská se vydařila a moc se těším, ţe se po Novém
roce opět ve zdraví sejdeme...
Marie Chaloupková - jednatelka

Tříkrálová sbírka 2012

Jak se stalo jiţ tradicí, vyšly na
začátku ledna skupinky Tří králŧ
koledovat do ulic města a našich
domácností. Kaţdý rok je naší největší
obavou počasí, které
neovlivníme.
Některé roky byly velké mrazy, letos nám cesty
znepříjemňoval déšť. Zvláště skupinky, které vyrazily ve
čtvrtek, promokly opravdu „na kŧţi“. Další dny bylo
počasí jiţ milosrdnější a někteří se na svoje koledování
vydaly dokonce s hudebními nástroji (kytarami,
flétničkami a zastoupena byla i trumpeta). I kdyţ to nejde
vţdy, snaţíme se posílat na stejná místa stejné, nejlépe
místní koledníky, které znáte, a máte tak jistotu, ţe
peníze doputují na účet Charity. S dětskými koledníky jde
vţdy plnoletý doprovod vybavený pověřením-prŧkazem od
Charity
a
zapečetěnou
pokladničkou. Koledníci si
termín
své
pochŧzky
plánují
podle
svých
moţností. V samotné Polici
chodilo 14 skupinek, na
některých vesnicích došlo k
posílení z jedné na dvě.
Celkový počet skupinek byl
32. Jiţ tradičně byla jedna
pokladnička v knihkupectví
u Kohlŧ ještě o několik dní
déle pro ty, kteří přidat
chtěli, ale koledníci je
doma
nezastihli.
Po
rozpečetění na úřadech
byly napočítány částky:

V částce za Polici je započítáno i 4357 Kč z Radešova.
Chtěli bychom vyjádřit velké poděkování Vám všem,
štědrým dárcŧm, kteří jste do kasiček přispěli a kterým
není nouze potřebných lhostejná. Dík patří i koledníkŧm,
kteří vycházejí do ulic ve snaze pomoci. Dále děkujeme i
všem dárcŧm, kteří koledníky vítají a kromě peněz,

které vkládají do pokladničky, přidají koledníkŧm třeba i
nějaký ten pamlsek, případně jim nabídnou čajík či jinak
jim pomohou se zahřátím. Věřte, ţe pro koledníky je to
posilou při jejich nezištné pomoci potřebným.
Mnohokráte děkujeme všem.
Výtěţek sbírky bude pouţit na pomoc a podporu
aktivit pro starší, osamocené a nemocné lidi, na podporu
práce s mládeţí, pomoc potřebným a rodinám v nouzi, na
národní a zahraniční humanitární pomoc a na projekty
farních Charit v oblasti sbírky.
Mgr. Kateřina Nekvindová
asistent pro místní sbírku

V pátek 6. ledna 2012 u nás poprvé na Tříkrálovou
sbírku chodily dvě skupinky koledníkŧ. Skupinku chlapcŧ
doprovázela p. Milena Čápová a skupinku děvčat – p.
Marek Čáp. Celkem vybrali 7.118,- Kč. Částka úctyhodná,
a to i přesto, ţe někteří lidé koledníky ani nečekali –
nebylo vyhlášeno místním rozhlasem, coţ je škoda. Je
vŧbec špatné, ţe hlášení v současné době uţ přes měsíc
není (rozhlas funkční).

V sobotu 14. ledna 2012 pořádaly Pěkovské
ţeny tradiční Babský bál - byl to vŧbec první ples v loni
otevřené restauraci U Generála Laudona. Hrála skupina
BTK řízená p. Jirmanem, nechyběla tombola a
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předtančení zajistili Pěkováci se salónním tancem Česká
beseda. Hospoda "praskala ve švech", účast místních byla
věru hojná a nezklamali ani přespolní návštěvníci a
tanečníci. Parket obsazený od začátku, občas si kaţdý své
místo musel opravdu vybojovat a poté hlídat. Snad byla
spokojenost na všech stranách. Odhadem bylo přítomno
na 180 lidí. Pořadatelky děkují majiteli
a obsluze
restaurace za maximální vstřícnost.

úklid sněhu nefungují dobře. Myslím, ţe valná většina
obyvatel obce mi v tomto dá za pravdu.
Ten, kdo je toho alespoň trochu schopen, si v okolí
svého bydliště sníh odklízí sám. Jsou však úseky, které
nelze ručně od sněhu vyčistit. Samostatnou kapitolou jsou
pak zastávky autobusŧ a cesta okolo rybníka na Hony.
Domnívám se, ţe osadní výbor celou věc podcenil a po
stránce organizační situaci nezvládl. Tento problém však
lze vyřešit. Nelze přece čekat na situaci, kdy se stane
neštěstí v podobě úrazu chodce. Nově zvolený osadní
výbor by měl naslouchat názorŧm občanŧ a společně
s nimi věc řešit. K tomu je však nutné občany sezvat na
veřejnou schŧzi.
Knittel Karel - Police nad Metují – Hony 30

Občanské sdruţení JULINKA

28. ledna 2012 zahráli loutkáři pohádku pro děti
"Honza princem a princ Honzou". Návštěvnost obstarali
většinou diváci z okolí.
*****
Společnost pro rozvoj Pěkova Honŧ, o. s. a manţelé
Lenka a Jaroslav Soumarovi zvou občany na zajímavou
cestovatelskou
besedu
s promítáním
„Cestování
Pobaltím“ – pátek 10.2.2012 od 19 hodin v budově
bývalé školy v Pěkově.
Šárka Pokorná

Zimní údrţba chodníků v Pěkově
a na Honech

Po dlouhá desetiletí, od roku 1970, kdy se poprvé podařilo
vybudovat 300 m kanalizace a na ní chodník, byl
problémem naší obce hustý silniční provoz. Jak známo,
všichni chodci pohybující se po silnici – školní děti,
maminky s kočárky, staří lidé – jsou v očích motoristŧ
problémem. O to více snad v zimním období. Proto se
s výstavbou chodníkŧ v naší obci pokračuje aţ do dnešních
dnŧ. V roce 2011 byl dán do provozu poslední úsek
chodníku na horním konci Pěkova.
Tyto snahy jsou však v dnešních dnech degradovány.
Proinvestované peníze nepřinášejí občanŧm jistotu a
bezpečí. Tento rok je obzvláště těţký, neboť vyhrnování a
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Ve čtvrtek 26. Ledna proběhla výroční členská schŧze
občanského sdruţení JULINKA. Na programu byly
především akce zvaţované a připravované pro tento rok.
Nejaktuálnější je pořádání filmového festivalu „Jeden
svět“. O co se jedná, píše paní Zuzana Jeţková ve svém
příspěvku. Bude to zcela nepochybně mimořádná událost,
protoţe něco takového jsme v Polici ještě neměli. Tak
snad témata festivalu a jeho hosté zaujmou dostatek
divákŧ.
Další významnou akcí je „Oţivení klášterních
zahrad“. O tomto projektu jsem psal jiţ v minulém čísle.
V pondělí 30.1 se sešlo šest lidiček, kteří projevili zájem
podílet se na tvorbě návrhu, podobě a zpŧsobu uţívání
klášterních zahrad. Diskutováno bylo několik zajímavých
návrhŧ. Závěr vyzněl jednoznačně. Vyhlásit veřejnou
soutěţ ve zpracování podoby zahrad v klášteře. Jedná se
jak o Rajský dvŧr, coţ je druhé, uzavřené nádvoří, na
kterém roste velký ořešák. Druhým prostorem je zahrada
mezi klášterem a hřbitovem. Mŧţe se jednat jak o návrh
celkového řešení, nebo třeba jen o návrh některé části či
jednotlivých prvkŧ v zahradách. Třeba schodiště, plotu,
altánu, kašny, …. Všichni autoři pak budou mít moţnost
představit své návrhy na veřejném setkání koncem března
v klášteře. Vybrány budou ty, které získají největší
podporu a projdou i kritickým hodnocením pracovníkŧ
Národního památkového úřadu a pochopitelně i zástupce
majitele. Tak pokud si chce někdo zkusit tvořivým
zpŧsobem hrát, má moţnost se takto realizovat.
Na jednání byla diskutována i další témata. „Den
řemesel“, jiţ tradičně na poslední květnovou sobotu,
opravy a údrţba v prostorách kláštera a s tím spojená
spolupráce s vlastníkem objektu, řádem Benediktinŧ.
Probírán byl i projekt lavičky. Členové sdruţení
zmapovali stav laviček ve městě a došli k závěru, ţe
mnohé jsou ve špatném stavu, na mnoha příhodných
místech lavičky nejsou. Ţe by tedy stálo za to, provést
opravy poničených laviček a navrhnout podobu a umístění
laviček nových. Obdobně je mapován stav stromŧ. I tady
docházíme k poznání, ţe mnohé stromy jsou nedostatečně
ošetřené, na některých místech je třeba doplnit nové,
případně zajistit novou výsadbu na dalších místech. Oba
tyto náměty jsou v současné době podrobně zkoumány a
hledáme prostředky na jejich realizaci. Padla i zmínka o
stavu některých vyhlídek ve skalách, které zarŧstají
stromy, a viditelnost z nich uţ není taková, jak by mohla.
I to je předmětem k řešení.
Občanské sdruţení JULINKA má snahu svojí činností
podporovat dobré nápady a rozvoj města. Vítán ke
spolupráci je kaţdý, kdo nechce jen kritizovat, ale je
ochoten pro změnu k lepšímu i něco udělat. Kontakt je:
osjulinka@seznam.cz
Josef Hejnyš - předseda os JULINKA

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 jiţ 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 dŧrazem 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
rodičŧ, 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 kaţdé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programŧ 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
Sobota 18. února od 14.hodin – Proměny v MaMiNě
Zveme vás na další proměnlivé odpoledne, které
pořádáme pravidelně jednou za pŧl roku. Setkáte se
s naším
zkušeným
týmem
odbornic:
Pavlínou
Sulzbacherovou, která zodpovídá za úpravu nehtŧ,
Irenou Rutarovou, která má na starost úpravu vlasŧ a
Janou Krejčovou, která se nám postará o makeup.
Jako bonus jsme tentokráte pozvali
Kateřinu
Nekvindovou, která nám po zkrášlení udělá upomínkové
fotografie našich krásných nových tváří, tzv. profilovky.
Takţe přijďte, bude to super, ostatně jako vţdy. Po
Proměnách nesmí chybět tradiční noční zábava! Vstupné
pro nečlenky MC 150,-, pro členky MC 100,-.
Čtvrtek 23. února v 15:30 – Tvoření pro dospěláky –
Keramická miska s pedigovým opletem I.
Tvoření bude tentokráte rozděleno na dvě poloviny.
V první si vyrobíme keramickou misku, kterou po cca
měsíci schnutí a následném vypálení budeme s lektorkou
Martinou Noskovou oplétat pedigem. Sebou si přineste
misku, která bude slouţit jako šablona pro náš výrobek –
nejlépe nějakou nízkou a širokou. Nebojte, miska se vám
vrátí  Vstupné 35,- . Těšíme se na vás.
Sobota 25. února ve 14 hodin – Po stopách zvířátek
Zveme děti s rodiči na poznávací cestu po stopách
lesních zvířátek. Budeme si povídat o tom, jak přeţívají
zimu, co jim nosit do krmelcŧ nebo třeba jak a čím krmit
ptáky. A samozřejmě budeme hledat stopy zvířat a pídit
se po tom,které je udělalo. Po cestě také rozvěsíme koule
se zrníčky pro ptáčky, doplníme dobrŧtky do krmelce. Při
příznivých sněhových podmínkách si sebou přineste
pekáče či sáňky a na zpáteční cestě si uţijeme veselou
„Nebíčkovou“ sáňkovačku. Sejdeme se u garáţí za Penny
Marketem a nezapomeňte na dobroty pro zvířátka –
jablíčka, mrkvičky, tvrdý chléb aj!
Národní týden manţelství 2012 - 13. – 19. února
V letošním roce se jiţ po čtvrté zapojíme do kampaně
Národní týden manţelství, která je podporovaná Sítí
mateřských center, jímţ jsme členem.
Na začátek trochu ohlédnutí: v roce 2009 jsme
pořádali s Radkou Kaufmanovou přednášku s výukou
Partnerské masáţe a výstavu svatebních oznámení.

V dalším roce následovalo Manţelské focení s Katkou
Nekvindovou a výstava obrázkŧ dětí. Loni jsme připravili
přednášku Partnerské souznění s doktorkou Rejtharovou.
K letošnímu ročníku jsme si pro vás připravili něco
opravdu speciálního.
Do Národního týdne manţelství se kaţdoročně zapojí
řada občanských organizací, společenských středisek,
manţelských poraden, církví i městských samospráv. Ty
organizátoři týdne vyzývají k podpoře mezinárodního
happeningu „Zahoďte klíč“ spočívajícího ve vyhrazení
jednoho mostu v kaţdém městě pro milence a manţele,
aby zde mohli jako výraz slibu své věrnosti zavěsit na
zábradlí visací zámek se svými jmény, zamknout a klíč
hodit do řeky. Takový most se zámky zamilovaných mají
například v Děčíně, připravuje se v Sokolově, ve světě ho
mŧţete najít v Paříţi, Kolíně, Florencii nebo Římě.
Protoţe jsme mateřské, chcete-li rodinné centrum,
pojali jsme to trochu po svém, takţe k této akci nezveme
pouze zamilované páry, ale také i rodiny s dětmi, ať uţ
malými nebo odrostlejšími, aby připojili své „rodinné“
kladky jako své symboly svornosti, soudrţnosti, pevných
pout a vzájemné lásky.
Proto nazvěme náš most – Most nejen pro
zamilované!
Ve spolupráci s Městem Police nad Metují jsme pro
účely této akce určili most v ulici U Damiánky, který
najdete cestou od Pellyho parku směrem k Hasičárně,
naproti Myslivecké chaloupce. Akce není hromadná,
nemusíte tedy chodit v přesně určený den a čas, přijďte
kdykoliv – aţ pŧjdete na procházku nebo prostě jen tak
okolo. Startujeme symbolicky na Valentýna – 14. února.
Do té doby bude zábradlí mostu upraveno pro tyto účely.
Na kladku, visací zámek, napište třeba vaše jména nebo
iniciály nebo co vám bude milo a libo, kladku na mostě
zamkněte a klíč hoďte do řeky pod ním. Tak bude klíč
nenávratně ztracen a nikdo uţ nemŧţe milované bytosti
rozdělit.
Přijďte se také cvaknout a zahodit klíč!
Bliţší
informace
o
kampani
najdete
na
www.tydenmanzelstvi.cz a na webu mateřského centra –
www.mcmamina.cz

Za mateřské centrum MaMiNa Káťa Hlávková

Daň z nemovitosti v Polici nad
Metují, integrovaných obcích,
všeobecně a v souvislostech
K 1.1.2011 vstoupila v platnost vyhláška města Police
n.M. 1/2010 ,o stanovení koeficientu daně z nemovitosti,
kterou nově městské zastupitelstvo schválilo navýšení
místního koeficientu z hodnoty 1 na hodnotu 2 , čímţ se
sazby pro jednotlivé druhy nemovitostí zvyšují 2 x..
Kritika veřejnosti k tomtuto usnesení vedla osadní
výbor v Hlavňově jako poradní orgán městské rady k tomu
,aby se touto záleţitostí zabýval a zaujal následující
stanovisko. Zde zveřejňujeme jeho odeslané znění :
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Osadní výbor Hlavňov
Adresováno:
městské zastupitelstvo
města Police nad Metují
zpracoval :
Milan Rotter v Hlavňově 12.12.2011
věc : daň z nemovitosti na území města Police nad Metují
Váţení členové městského zastupitelstva,
na schůzích osadního výboru v Hlavňově jsme se
setkali jiţ několikrát a od různých občanů s velkou
kritikou na stanovení výše místního koeficientu z daně z
nemovitosti. Z tohoto důvodu se zabýváme touto
záleţitosti.
Na úvod nám dovolte vývoj daně z nemovitosti od
roku 2009 – 2011
2009 : znění městské vyhlášky platné pro rok nám není
známo, ale z níţe uvedených údajů rozpočtu od
roku 2007 lze předpokládat obdobné znění jako v
letech předcházejících
2010 : od 1. 1. 2010 upravuje daň z nemovitosti obecná
vyhláška č.3/2009, tato zahrnuje moţné zákonné
navýšení koeficientu dle počtu obyvatel pro
katastry Police a Velká Ledhuje z 1,4
na
moţných 1,6; pro katastry integrovaných obcí
sníţení z 1,4 na moţných 1,0.
- dle zákona 338/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů se od 1.1 2010 jednotlivé sazby
zvyšují dvojnásobně v tomto roce městské
zastupitelstvo schvaluje vyhlášku 1/2010, kde
se v článku č.3 stanoví místní koeficient ve výši
2
2011: od 1.12011 platí vyhláška č1/2010, místním
koeficientem 2,(dle § 12 zákona)
K osvětlení místního koeficientu citujeme § 12 :
§ 12 Místní koeficient
Obec můţe obecně závaznou vyhláškou pro všechny
nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní
koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se
vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemkŧ,
staveb, samostatných nebytových prostorŧ a za byty,
popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemkŧ uvedených
v § 5 odst. 1. ( ze zvýrazněné části je patrno, ţe nelze
volit rŧzné koeficienty u místního koeficientu pro rŧzné
části obce jako je tomu v § 11 – Sazba daně)
Vývoj rozpočtu a závěrečných účtŧ z dani z
nemovitosti
2007 – 2011
rok

Rozpočet v Kč

Závěrečný účet v Kč

2007

1.250.000

1.422.000

2008

1.250.000

Údaj není k dispozici na www

2009

2.800.000

Údaj není k dispozici na www
(zřejmě chybný údaj)

2010

2.300.000

2.182.000

2011

4.200.000

Z hlediska vývoje zákonných moţností došlo
teoreticky v Polici nad Metují zvýšení daně z
nemovitosti 4 x, z hlediska uvedených plánovaných
příjmů 3,36 x.
Závěr a návrh : Jsme přesvědčeni, ţe tento nárust
daně z nemovitosti je neadekvátní, zejména v obcích
vesnického typu kolikrát s rozsáhlými objekty a přilehlými
zdaňovanými pozemky,kdy se po těchto opatřeních daň z
nemovitostí stává značnou zátěţí na vlastním majetku.
Po zmonitorování blízkého okolí nám není známa obec
– město , kde by byl uplatňován místní koeficient v této
nebo vyšší sazbě, není nám známa výdajová poloţka
občana byť jednorázová roční, která by znamenala nárŧst
400 % během dvou let.
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K tomuto účelu jsme také poţádali odbor finančně
správní o podání informace, jaké částky se vyberou z daně
z nemovitosti za jednotlivé integrované obce pro
všeobecný přehled příjmové poloţky.
Příjem z daně z nemovitosti v rozpočtu, který by byl
ještě před 3 lety 4x menší , zŧstává stále na dvojnásobné
výši oproti roku 2008,9.
Z výše uvedených dŧvodŧ navrhujeme městskému
zastupitelstvu v souladu s § 121 , odst.1 , písm. a),
(zákona o obcích) 128/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisŧ : zrušení místního koeficientu 2 a stanovení
koeficientu 1 u daně z nemovitosti na nejbliţším
jednání městského zastupitelstva v roce 2012 tak aby
příslušná změna vyhlášky vstoupila
v platnost od
1.1.2013.
Podepsání členové OV Hlavňově
Monika Hrnčířová – předsedkyně
Milan Rotter
Bedřich Toman

Martin Vaniš
Michal Vacek
James Štefaniak

Soukromý komentář k dani z nemovitosti:
a) finanční hledisko:
Zvýšením sazeb státem od
1. 1. 2010 na dvojnásobek
stát z dŧvodŧ posílení
rozpočtŧ měst a obcí tímto umoţňuje zvýšit toky financí
do jejich rozpočtŧ a částečně se tak zbavit tlaku ze
strany měst a obcí na spravedlivější určení daní dle
diskutovaných rozpočtových pravidel mezi státem a
obcemi, k tomuto navýšení dává moţnost posunu daných
koeficientŧ podle rŧzných částí měst směrem nahoru a
dolŧ dle zákona, dále poskytuje další navýšení tzv.
místním koeficientem.
Odchylky (pouţité moţnosti) od základního znění
zákona v městské vyhlášce o stanovení koeficientu daně z
nemovitosti:
V případě města Police lze konstatovat, ţe u
integrovaných obcí je uplatňován v rámci těchto moţností
koeficient 1 ze základního 1,4, který je základní a daný
pro obce s počtem obyvatel 1000 – 6000 kam spadá i
město Police. Toto rozhodnutí lze povaţovat za správné,
neboť respektuje výši koeficientu jako v ostatních obcích
vesnického typu do 1.000 obyvatel.
Dále nutno připomenout, městskou vyhláškou č 3/2009
o stanovení koeficientu daně z nemovitosti, která byla
nahrazena vyhláškou č.1/2010, se v článku 4 osvobozují
od daně z nemovitosti pozemky orné pŧdy, trvalých
travních porostŧ, sadŧ, vinic a chmelnic.
Toto osvobození nabízel sám zákon o dani z
nemovitosti (338/1992 Sb. Ve zn. pozdějších předpisŧ) v §
4, Osvobození daně, odst. 1, písm. V) (pokud toto obec
stanoví obecně platnou vyhláškou) a to aţ do 31. 12.
2009. Po tomto datu je ze zákona toto ustanovení
vypuštěno. V tomto ohledu lze kladně kvitovat osvobození
od orné pŧdy a trvalých travních porostŧ (týkající se
správního území Police). Z hlediska zemědělského sniţuje
další zátěţ všech prvovýrobcŧ potravin na tak jiţ hraniční
rentabilitě. Z hlediska občana v jehoţ vlastnictví tyto
pozemky jsou to mŧţe a nemusí mít aţ tak přímý dopad,
přestoţe je plátcem dle zákona(není-li zjednodušená
evidence), ale pozemky tohoto druhu s moţností
mechanizovaného obhospodařování jsou vesměs pronajaty
a pronajímatel buď většinou tuto daň zpětně platí nebo ji
zohledňuje ve výši nájmu po dohodě. Pro ilustraci na
pozemcích katastru Velká Ledhuje kde je stanovena cena
pŧdy za 1 m 2 na 4,16 Kč by daň z nemovitosti v současné
době činila bez osvobození na orné 624 Kč, přičemţ
dotace na plochu je cca 4.000 Kč/ha.
Poslední uplatňovanou moţnou a jedinou kritizovanou
odchylkou je stanovení místního koeficientu 2. Nárŧst
daně z nemovitosti (viz stanovisko osadního výboru) byl
deklarován.

Zde opět pro ilustraci uvedu 2 záměrně vyhrocené
případy a dopad místního koeficientu bez patřičného
výpočtu, který si čitatel jistě spočítá sám na svém
modelu: dŧchodce, majitel bývalé zemědělské usedlosti
zahrnující obytný dŧm (dvoupodlaţní)(s bývalými
prostorami na chlévy), výměnek, stodola, zahrada cc do
0,5 ha s příjmem cca 9.000 Kč (zastavěná ploch cca
300m2) X pracující, majitel bytu3+1 (cca 70 m2) v
panelovém domě, ve městě, garáţ, příjem cca 20.000 Kč.
Do jaké míry sazba daně z prostor pouţívaných k
podnikatelské činnosti, která po státním zvýšení činí 10,Kč / m2, po uplatnění místního koeficientu 20,- Kč/m2,
koresponduje se všeobecně deklarovanými programy k
podpoře podnikání, je minimálně na zamyšlení.
b ) historické hledisko (z pramenŧ):
Daň z pozemku je jedním z nejstarších typŧ daně v
historii jiţ od dob Říma, kde rostli daňové takovou měrou,
ţe svobodní občané se vzdávali dobrovolně svých
pozemkŧ, z těchto dŧvodŧ ve 4 st. n. l. tuto praxi římský
císař zakázal. V 9. století Vikingové zavedli tzv. Danegeld
– plošnou daň z rozsahu pozemkŧ (na dnešní poměry
výpalné), ze které však anglosaský král učinil regulérní
daň. Tato se stala jiţ tradiční v celé Evropě více či méně
nenáviděnou. Z hlediska jakési spravedlnosti patří
celosvětově daň z nemovitosti mezi nejméně populární,
protoţe neexistuje přímá vazba její výše k příjmŧm
poplatníka.
V prostředí, kdy státní správa neměla přehled o ziscích
rolníkŧ a obchodníkŧ, slouţila majetková daň jako
přibliţná náhrada daně z příjmu. Ani argument o
administrativní jednoduchosti jiţ dnes neplatí, v
podmínkách vyspělých zemí je pravý opak pravdou, při
čemţ významný podíl na příjmových sloţkách rozpočtŧ
netvoří a mŧţe se stát pouze jejím zvyšováním.
c) závěr:
Daň z nemovitosti je ve své podstatě absurdní daní z
něčeho co si sám člověk vybudoval, koupil, směnil,
obhospodařoval a udrţoval. Historickou setrvačností se
stala jakýmsi standardem, stejně jako se mŧţe
standardem místní koeficient 2, který se jiţ nikdy nevrátí
na pŧvodní úroveň. Na pořadu je v tomto období příprava
rozpočtu a jeho schvalování, který zásadním zpŧsobem
mŧţe promítnout i do výše místního koeficientu na rok
2013. Finanční výhledy města na další léta, dle mého
názoru i za cenu odkládání akcí, úspory, rozmělnění,
zrušení zbytných, vyuţití potenciálu městské firmy,
oddluţením, atd. jsou realizační cesty, ne však dalším
daňovým zatěţováním obyvatelstva.
Milan R o t t e r , Hlavňov 7

Daň z nemovitosti v Polici nad Metují,
integrovaných obcích, všeobecně a v
souvislostech
Dovolte mi, abych reagoval na článek pana Milana
Rottera, a doplnil jej o fakta, která povaţuji za dŧleţitá.
Daň z nemovitostí zásadně rozšiřuje moţnost
územních samospráv ovlivnit příjem plynoucí do jejich
rozpočtŧ z této daně, neboť daň z nemovitostí
umístěných na území obce je jako jediná celá jejím
příjmem.
Daň z nemovitosti se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o
dani z nemovitosti, a jeho novelami (dále jen „zákon o
dani z nemovitosti“).
Výše daně z nemovitostí se skládá ze tří sloţek:
1) Základní sazba daně
Základní sazba daně u zemědělsky vyuţitelných
pozemkŧ je stanovena procentem z prŧměrné základní
ceny. U staveb je daná typem stavby.
2) Koeficient základní sazby

Koeficient základní sazby je dán podle počtu obyvatel.
Pro Polici nad Metují platí – koeficient 1,4 (nad 1 000
obyvatel do 6 000 obyvatel). Pro jednotlivé části obce
mŧţe obec obecně závaznou vyhláškou koeficient,
který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo
sníţit o jednu aţ tři kategorie podle členění
koeficientŧ
3) Místní koeficient
Místní koeficient mŧţe obec obecně závaznou
vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce
stanovit ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se
vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé
druhy pozemkŧ, staveb, samostatných nebytových
prostorŧ a za byty, popřípadě jejich soubory.
Od daně z pozemkŧ jsou osvobozeny pozemky orné
pŧdy, chmelnic, vinic, ovocných sadŧ a trvalých travních
porostŧ, jestliţe tak obec stanoví obecně závaznou
vyhláškou; pokud obec uvedené pozemky od daně z
pozemkŧ takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje
na pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné
ploše obce, jestliţe tak obec stanoví obecně závaznou
vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich
parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území,
ve kterém leţí.
Dále platilo a platí, ţe u jednotlivých druhŧ staveb
podle § 11 odstavce 1 písm. b) aţ d), případně zvýšená
podle odstavce 2 § 11 a samostatných nebytových
prostorŧ podle odstavce 1 písm. c) a d) § 11 se v celé obci
násobí koeficientem 1,5, který mŧţe obec stanovit
obecně závaznou vyhláškou. (Police nad Metují dosud
nevyuţívala)
Daň z nemovitostí byla v posledních 10 letech měněna
4×. Do 31. 12. 2008 platila vyhláška č. 8/1993 schválená
městskou radou dne 18. 12. 1992. S účinností od 1. 1.
2009 začala platit vyhláška č. 2/2008, kterou schválilo
Zastupitelstvo města (ZM) dne 25. 6. 2008.
Vyhláškou č. 2/2008 ZM stanovilo koeficient pro
katastrální území Pěkov, Hony, Hlavňov a Radešov na
hodnotu 1, (nejmenší moţný) a pro katastrální území
Police nad Metují a Velká Ledhuje na hodnotu 1,6,
(nejvyšší moţný), dále pak místní koeficient na hodnotu
2, přičemţ současně od daně z nemovitostí osvobodilo
pozemky orné pŧdy, chmelnic, vinic, ovocných sadŧ a
trvalých travních porostŧ.
Od 1. 1. 2010 platila vyhláška č. 3/2009, schválená ZM
27. 10. 2009.
Touto vyhláškou ZM zrušilo místní koeficient a zrušilo
osvobození pozemkŧ orné pŧdy, chmelnic, vinic, ovocných
sadŧ a trvalých travních porostŧ od daně z nemovitostí.
Tuto vyhlášku ZM přijalo na základě schválených
úsporných opatření Parlamentem ČR, která zahrnovala
mimo jiné i zvýšení daně z nemovitostí u ostatních
pozemkŧ a na dvojnásobek u základní sazby.
A konečně od 1. 1. 2011 je účinná vyhláška č. 1/2010
schválená ZM 26. 6. 2010.
Vyhláškou č. 1/2010 ZM stanovilo koeficient pro
katastrální území Pěkov, Hony, Hlavňov a Radešov na
hodnotu 1, (nejmenší moţný), pro katastrální území
Police nad Metují a Velká Ledhuje na hodnotu 1,6,
(nejvyšší moţný), dále místní koeficient na hodnotu 2,
přičemţ opět od daně z nemovitostí osvobodilo pozemky
orné pŧdy, chmelnic, vinic, ovocných sadŧ a trvalých
travních porostŧ.
Příjmy plynoucí z daně z nemovitostí:
2002
1.135.000

2003
1.482.000

2004
1.718.000

2005
1.331.000

2006
1.469.000
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2007

2008

2009

2010

2011

1.421.000

1.427.000

2.555.000

2.182.000

3.940.000

Snaţil jsem se zde uvést veškeré kroky, které vedení
města, potaţmo ZM učinilo ve vztahu k dani
z nemovitosti.
Jak jsou tyto finanční prostředky vyuţívány, je dáno
schváleným rozpočtem města. Tento rozpočet je přijímán
na veřejném jednání zastupitelstva města, kde je
umoţněno kaţdému občanovi se k návrhu rozpočtu
vyjádřit s tím, ţe po nabytí účinnosti je rozpočet
k nahlédnutí veřejně přístupný na městském úřadě nebo
na webových stránkách města Police nad Metují.
Ing. Vladimír Seidl

Žijí mezi námi…
JITKA KRÁSNÁ – trenérka gymnastiky
a DAVID BEGA – gymnasta (11 let)
Rozhovor
probíhal
v Sokolovně. Zpočátku
mluvila pouze paní
Jitka
a
David
s bratrem cvičili na
kruzích. Pak se k nám
připojil. Při rozhovoru
byl velice tichý a
působil
skromným
dojmem. V kontrastu
k tomu, co před chvílí
předváděl na kruzích.
A v kontrastu ke svým
dosaţeným výsledkům.
Pro lepší orientaci jsme jich několik dohledali:
2009: vítěz ţupního přeboru a stříbrný na přeboru České
obce Sokolské ve všestrannosti.
2010: vítěz ţupního přeboru Sokola ve
sportovní gymnastice a šplhu.
2011: přeborník České obce Sokolské ve všestrannosti
2011: 5 místo na přeboru ČR v povinných sestavách ve
sportovní gymnastice.
Kolik momentálně chodí do Sokola cvičit dětí?
Asi dvacet. Jelikoţ se nejedná přímo o závodní
gymnastiku, ale o všestrannost, tak bereme všechny děti,
které se přihlásí. Po pŧl roce je vidět rozdíl mezi těmi,
které tady uţ nějakou dobu jsou, a které teprve začínají.
Myslím si, ţe všestrannost, kterou se zabýváme, je to
nejpodstatnější. Od kotoulu, přes stojku a výmyk se
vlastně učí pouţívat svoje tělo. Potom přichází Sokolský
desetiboj, to jsou čtyři gymnastické disciplíny, čtyři
atletické, šplh a plavání. Je to ideální prŧprava, třeba pro
pozdější sportovní činnost.
Je bezvadný, ţe máme pomoc rodičŧ, kteří děti
podporují, a se kterými spolupracujeme. Letos nás čeká
XV. Všesokolský slet v Praze. I my se chceme s dětmi
zúčastnit a nacvičujeme skladbu „Jonatán“. Ale nejsou to
jen děti, máme i rodiče s dětma, kteří s paní Rubáčkovou
nacvičují skladby „Ať ţijí duchové“ a „Muzikantovu
písničku“.
Jak často probíhá cvičení?
Chodíme dvakrát týdně. Ale pro Davida, který chce
dělat gymnastiku na závodní úrovni, to je málo. Takţe si
kluci přidávají – chodí aspoň čtyřikrát týdně, jezdí do
Kolína, kde mu nabídli moţnost tréninku a doma ještě
posilují. Kdyţ ještě dělala gymnastiku Jana Šulcová,
bývalá reprezentantka, tak trénovala pětkrát týdně.
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Hlavně se svojí sestrou. A dneska se to opakuje: David
taky chodí hodně cvičit s bráchou Michalem.
Jak se stane, že kluk z Police najednou začne jezdit do
Kolína trénovat gymnastiku?
Hlavně musí něco umět. (smích) David nejdřív závodil
v sokolské všestrannosti. Kdyţ jsme zjistili, ţe ho to
nejvíc táhne k nářadí, tak jsme zkusili první závody a on
skončil na prvním místě. A letos na podzim byl na
mistrovství republiky pátý. Ale zatím to bereme tak, ţe se
jede otrkat a něco přiučit.
Za jak dlouho dokážete poznat, že dítě má talent?
Velice rychle.
Třeba konkrétně u Davida. Jak dlouho trvalo, než jste
si řekla: „Ten kluk je talent.“
David k nám začal chodit uţ v pěti letech se svýma
bráškama. Moţná to nejzázračnější bylo, ţe vydrţel třeba
dvě hodiny cvičit. To nebývá pravidlem ani u starších
dětí. Většinou takhle intenzivně cvičíme aţ s dětmi ve
druhý, třetí třídě, kdy se uţ přece jenom dokáţí
soustředit delší čas. A ţe je to talent bylo vidět snad od
první chvíle – nebál se a cvičení ho bavilo. Asi jako Petra
Šulcová.
O dnešních dětech se hodně říká, že většinu času trápí
u počítače a z toho pak pramení obezita a další
civilizační choroby. Vidíte ten rozdíl, když porovnáte,
jak to vypadalo před několika lety a dnes?
Největší rozdíl je v tom, ţe kdyţ tenkrát děti přišly,
tak se nebály. Dnešní děti se strašně bojí a to je pak
samozřejmě limituje. Kdyţ jsme s Davidem jeli na první
závody na jaře do Vrchlabí, tak trenér Vršovického oddílu
říkal, ţe by chtěl mít takovýho kluka, který má sílu, odraz
a nebojí se.
Ozval se někdo, že by chtěl Davida „přetáhnout“,
nebo jeho výsledek prošel bez povšimnutí?
Samozřejmě ţe by ho chtěli. Asi největší zájem byl
z praţského Sokola Vršovice a z Brna
Jste přísná trenérka? Zakřičíte na ně někdy?
Ne. Já mám děti ráda. Kdyţ na ně zařvu, tak jedině
před závody, kdy je potřebuju popohnat.
Poslední závody tedy byly na podzim a velice úspěšné,
že?
Ano. Byl to přebor republiky v povinných sestavách a
David skončil ze 60 závodníkŧ na pátém místě.
Jak se díváte na vývoj v gymnastice? Třeba Věra
Čáslavská nebo Eva Bosáková vyhrávaly v době, kdy
dneska už by byly dávno v důchodu. Dneska vyhrávají
mistrovství světa nebo olympiádu vlastně děti.
Vývoj šel strašně dopředu a děti začínají velice brzo.
Věra Čáslavská vlastně začala se závodní gymnastikou aţ
15 letech. To je dneska uţ nemyslitelný.
Jako kdyby jim ukradli dětství…
Ano. Sportovní centra začínaj s dětma uţ ve čtyřech,
pěti letech. A je fakt, ţe ve světě se od olympiády
k olympiádě obmění celý kádr. Ne u nás, protoţe nemáme
tak široký výběr. Všeobecně se říká, ţe u nás sportovní
gymnastika nemá na rŧţích ustláno, třeba i proto, ţe na
to nemáme vybavený tělocvičny.
Jak probíhá spolupráce s městem? Přece to všechno
něco stojí?
Teď jsme vybudovali tuhle odpruţenou podlahu,
abychom se dostali zase o kousek dál. Pŧvodně jsme pro
akrobacii měli poloţený překliţky na pneumatikách, aby
to pruţilo. Akrobacie je základ pro prostná, která se ale
cvičí v prostoru. Děti zatím jedou řadu cvikŧ tam a zase
zpátky. To ţe nám město pomohlo finančně, znamenalo,
ţe jsme ihned zakoupili gymnastický koberec, duchnu a
trampolínu. Sokol je nezisková organizace, a kdyby nás
město nepodporovalo, tak to mŧţeme zabalit. A další

nářadí jsme nějak posháněli: něco jsme přivezli z Kolína,
koně našíř z Liberce, protoţe jinak by David vŧbec
nemohl závodit v šestiboji. Jsou to věci uţ trochu
„ocvičený“, ale z těch středisek nám je dají zadarmo.

Vŧbec ho to nerozhodilo a sestavu zakončil pěkným
saltem vzad. Prostě si šel zacvičit a vyhrál (smích). Tam
ho to nakoplo a byla to dobrá prověrka před mistrovskými
soutěţemi.
Ptali se Martina Váňová a Pavel Frydrych

Astronomický klub
Police nad Metují
MARS

Kdyţ mezi nás přišel David, představila ho paní Jitka
větou, ţe to je po dlouhé době zase talent v Polici.
Jaká je, Davide, Tvoje nejoblíbenější disciplína ze
šestiboje? (pozn. chlapecký šestiboj ve sportovní
gymnastice se skládá z těchto disciplín: hrazda, bradla,
kruhy, kŧň našíř, akrobacie a přeskok.)
David: Asi akroba. A bradla, ty tolik nebolí.
Jezdíš cvičit do Kolína. Jak často?
David: Asi tak dvakrát za měsíc.
A jak vypadá pobyt v Kolíně?
David: Většinou tam přespím. Pak dopoledne trénuju a
odpoledne jedu domŧ.
Jitka: Jednou nám ho tam dokonce zranili.
David: Bylo to na bradlech, kdyţ jsem dělal stojku, tak
jsem se kopl do prstu, do prostředníčku a zlomil jsem si
ho. Nejdřív to ani moc nebolelo. Bolet to začalo aţ pak.
Jak dlouhou jsi kvůli tomu měl pauzu?
David: Asi měsíc.
Jitka: Ale mezitím posiloval, takţe se nedá říct, ţe by
nedělal vŧbec nic.
Byl jsi na republikovém přeboru nervózní? Když se
blížil konec, tak jsi věděl, že jsi vepředu…
David: Na konci jsem moc nervózní nebyl, spíš na
začátku.
Jitka: V prŧběhu závodu se ani nedá odhadnout, jak
na tom je.
Doma posiluješ s bráchou. Jak to je: tahá on tebe do
posilovny nebo ty jeho?
David: Jak kdy. Ale spíš on mě. Mně se třeba moc
nechce, ale on mě vytáhne.
Jitka: Já říkám, ţe dokud nebudou mít ruce jako
dřevorubci, tak ještě nemají dost natrénováno. Ale ta
pomoc je oboustranná, protoţe kdyţ byl Michal
v Davidových letech, tak to totálně flákal a cvičení nebylo
k ničemu. A teď mu chytly saze, donutil se na sobě
pracovat a připravuje se na jarní závody.
Nemáš někdy strach?
David: Ani ne.
Jitka: Ani nemŧţe, protoţe jakmile se začnou bát, tak
všechno zŧstane stát. Davidova obrovská výhoda je v tom,
ţe se všechno velice rychle učí. Vzpomínám si, jak to bylo
při prvním závodu ve Vrchlabí. Byla jsem tam s ním jenom
já a jeho maminka. V podstatě poprvé v ţivotě viděl
přeskokový stŧl. Skoro všichni kluci to skákali s odřenýma
zádama – je to v podstatě jako bedna nadél. A David se
rozeběhl a díky svýmu odrazu skočil přemet jakoby nic.
Sestavu na hrazdě měl natrénovanou jen na nízké, ale
tam mu ji zvedli a on musel cvičit na vysoký hrazdě.

Na zimní obloze mŧţeme nyní pozorovat čtyři jasné
planety naší Sluneční soustavy. O Venuši a Jupiteru jsme
psali jiţ minule. V tomto PM se zaměříme na Mars a
Saturn.
Planeta Mars se nyní nalézá v souhvězdí Lva poblíţ
hvězdy, která se nazývá Denebola. Na začátku února
vychází nad obzor kolem 20. hodiny. V noci z 9. na 10.
února bude v konjunkci s Marsem náš Měsíc. Při této
konjunkci tj. zdánlivém přiblíţení bude Mars cca 10°
severně „nad“ Měsícem. Konjunkce je ideální příleţitostí
pro ty, kdo se na hvězdné obloze neorientují, ale chtějí si
planetu vyhledat sami. (Měsíc slouţí jako navigace).
Mars je při pozorování nápadný svou načervenalou
barvou. Jasnost planety bude v jarním období narŧstat od
0,2 magnitudy na začátku ledna po -1,2 magnitudy
v polovině března. Nejlepší pozorovací podmínky pro Mars
v tomto roce nastanou v první dekádě března, kdy planeta
prochází přesně nad jihem kolem pŧlnoci. Na povrchu
Marsu lze pomocí dalekohledu při pouţití minimálně 100
násobného zvětšení pozorovat světlé polární čepičky a
také rozsáhlejší tmavá místa.

SARURN
Asi 3 hodiny po východu Marsu se nad jihovýchodním
obzorem objeví Saturn. Tato druhá největší planeta
Sluneční soustavy se po celý rok nalézá v souhvězdí
Panny. Na začátku února prochází Saturn přesně nad
jihem ráno ve 4 hodiny a 30 minut. V porovnání s Marsem
je Saturn na obloze méně jasný. Jeho jasnost se pohybuje
kolem 0,2 magnitudy. Západně tj. napravo od Saturnu
svítí namodralá hvězda Spika, která je nejjasnější
hvězdou v souhvězdí Panny. V noci z 12. na 13. února
uvidíme v těsné blízkosti Saturnu náš Měsíc. Největší
přiblíţení obou těles nastane 12. února ve 21 hodin. V tu
dobu je Saturn pro nás ještě pod obzorem a tedy
nepozorovatelný. Tělesa po konjunkci mŧţeme spatřit aţ
nad ránem 13. února. Období konjunkce s Měsícem je pro
vyhledání planety výhodné – viz odstavec Mars.
V dalekohledu je Saturn nápadný především svým
prstencem, který jej obepíná v rovině rovníku. Pro
pozorovatele na Zemi se prstenec v prŧběhu roku otevírá.
Výrazné uskupení nebeských těles nastane ve dnech
25. 26. a 27. února ve večernich hodinách. V těsné
blízkosti spatříme nad západním obzorem Měsíc, Jupiter
a Venuši. Podobné uskupení doplněné navíc hvězdou
Aldebaran a hvězdokupou Plejády budeme pozorovat
ještě 25. 26. a 27. března.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER

19. února v 7 hodin 17 minut vstupuje do
znamení Ryb, den se prodlouţí o 1 hodinu a
35 minut,
7. v úplňku, 14. v poslední čtvrti, 21. v novu,
25. února v konjunkci s Venuší,
není pozorovatelný,
večer nad západním obzorem, nejjasnější
objekt na obloze,
pozorovatelný celou noc v souhvězdí Lva,
v první polovině noci v souhvězdí Ryb,
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SATURN
URAN
NEPTUN

ve druhé polovině noci v souhvězdí Panny,
na večerní obloze v souhvězdí Ryb,
není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Historie školy v Hlavňově

(do r. 1938)

2.část (pokračování z minulého čísla)
Dne 24. července 1867 se započalo s přestavbou školy,
ukončena byla v polovině měsíce října. Stavělo se pod
starý kryt, na obou stranách byla škola prodlouţena o 1
krov a téţ o 2 ½ lokte rozšířena a výrazně zvýšena.
Spodek staré školy byl vybořen a vystavěn dílem z cihel a
dřeva. Rovněţ byl vybořen chlév a postaven o něco níţe
od školy ze dřeva. Vzadu u školy byla postavena nová
kŧlna pro dříví. Stavba stála 1288 zl 52 kr, které uhradil
Hlavňov a dŧchod panství polického dle přímých daní; na
panství připadlo 293 zl. 74 kr. Tuto novou školu posvětil
dne 3. listopadu 1867 pan P. Cyril Kaněra.
Počet dětí v roce 1877 přesáhl jiţ přes 130, a proto
zemská školní rada povolila výnosem z 23. června 1875,
čís. 5197, rozšíření školy o 1 třídu. Okresní školní rada
v Broumově výnosem z 21. července 1875, čís. 967,
uloţila místní školní radě, aby co nejdříve opatřila pro
tuto třídu místnost a nábytek. To se však odkládalo,
teprve od 1. ledna 1877 byla najata místnost
s příslušenstvím v čp. 96 v chalupě Jana Weisera a téţ
opatřen nábytek. Od tohoto dne se počalo vyučovat
v Hlavňově ve dvoutřídní škole; prozatímním výpomocným
podučitelem byl ustanoven Josef Regner, narozený 21.
listopadu 1856 na Sychrově u Úpice. Regner absolvoval
čtyři třídy gymnázia v Broumově a pak pátou třídu
trutnovské reálky.
Po odchodu učitele Josefa Vika, který se stal od
1. října 1877 řídícím učitelem ve Velkých Petrovicích, byl
ustanoven r. 1877 za prozatímního řídícího učitele
v Hlavňově druhý ţďárský učitel Jan Shejbal.
Dne 1. září 1879 bylo zavedeno při hlavňovské škole
vyučování ţenským ručním pracím. Učitelkou se stala
Barbora Hudečková, dcera finančního komisaře v Hradci
Králové. Bydlela v Pěkově. Dlouho však nevyučovala. Byla
raněna mrtvicí a po krátké nemoci zemřela 18. dubna
1880 ve věku 24 let, pochována byla na polickém
hřbitově.
V roce 1880 byl Shejbal nucen vrátit se na své pŧvodní
učitelské místo do Ţďáru, zemskou školní radou byl
definitivním řídícím učitelem jmenován Jan Machata,
dosavadní
učitel
při
šestitřídní
obecné
škole
v Třebechovicích. Narodil se 29. ledna 1849 ve Velkém
Oseku u Kolína, navštěvoval v letech 1861 – 1863 niţší
reálnou školu v Kolíně, v letech 1864 – 1865 vyšší reálnou
školu v Praze a od r. 1866 do r. 1867 dvouletý ústav pro
vzdělání učitelŧ v Praze. Byl pak učitelem ve Střešovicích
u Prahy, pak v Oseku, v Martinicích, Velké Bělči a
Třebechovicích. V Hlavňově však váţně onemocněl, od 1.
ledna 1882 do 30. června 1882 mu byla udělena dovolená.
Prozatímním zástupcem řídícího Machaty byl
ustanoven Jiří Kropáček, narozený 24. března 1854
v Provozi, absolvent gymnázia v Rychnově nad Kněţnou a
tříletých filozofických studií v Praze. Po studiu na
univerzitě se stal učitelem na obecné škole v Polici nad
Metují, potom zatímním mladším učitelem při dvoutřídní
obecné škole ve Vysoké Srbské a od r. 1881 definitivním
mladším učitelem tamtéţ. Potom se stal řídícím učitelem
v Hlavňově a zde zŧstal aţ do výsluţby v roce 1923.
Mladším učitelem v Hlavňově byl dnem 1. září 1882
jmenován Alois Hoch, narozený 9. května 1862 v Řehči,
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absolvent reálné školy v Jičíně a čtyřletého učitelského
ústavu tamtéţ. Byl stiţen plicní chorobou, zemřel dne 14.
listopadu 1885 ve věku 22 rokŧ. Po jeho odchodu byl r.
1885 ustanoven zatímním mladším učitelem František
Ševců, narozený 29. května 1863 ve Lhotě za Machovem,
absolvent učitelského ústavu v Hradci Králové; ten však uţ
r. 1886 zemřel na tuberkulózu. Na jeho místo nastoupil
Antonín Kňourek, narozený dne 4. dubna 1864
v Černčicích, který předtím studoval na gymnáziu
v Broumově a Rychnově nad Kněţnou. Ale ani tento
v Hlavňově dlouho nevyučoval. Ulehl 22. března 1886 a 4.
července 1886 zemřel u svých rodičŧ v Černčicích ve věku
22 rokŧ. Jeho nástupcem se stal Karel Jánský, narozený
25. prosince 1866 v Třebechovicích, absolvent gymnázia
v Rychnově nad Kněţnou a učitelského ústavu v Hradci
Králové. R. 1888 byl Jánský přeloţen do Petrovic a do
Hlavňova ustanoven Bohumil Smrtka, narozený 17.
července 1867 v Borohrádku; ten studoval na gymnáziích
v Kutné Hoře a ve Vysokém Mýtě. Smrtka pŧsobil
v Hlavňově do r. 1890. Po Smrtkovi nastoupil do Hlavňova
jako zatímní podučitel Josef Matěna, narozený dne 3.
prosince 1870 ve Zblové u České Skalice, absolvent
učitelského ústavu v Hradci Králové. Matěna se pak stal r.
1901 zatímním správcem jednotřídní obecné školy na
Slavném. Na jeho místo v Hlavňově byl ustanoven
zatímním ml. učitelem Jan Vaníček, narozený 25. června
1880 ve Slatině u Jičína, absolvent učitelského ústavu
v Jičíně. Vaníček byl pak r. 1902 jmenován definitivním
učitelem v Hlavňově a r. 1908 byl jmenován definitivním
učitelem I. tř. v Suchém Dolu. Po něm pak pŧsobil
v Hlavňově Josef Ditrich, dotud definitní učitel II. tř. ve
Velkém Dřevíči. Narodil se 9. června 1884 v Sedlici u
Hradce Králové, studoval na reálné škole a na učitelském
ústavu v Hradci Králové, načeţ pŧsobil v Dobrošově,
v Červeném Kostelci a Velkém Dřevíči. Od 1. března 1909
byl na hlavňovské škole ustanoven učitelem I. třídy Josef
Lipský, narozený 9. srpna 1886 ve Vestci u České Skalice,
absolvent učitelského ústavu v Poličce. Pŧsobil předtím
v České Čermné, v Lipí, v Suchém Dolu a ve Velkém
Dřevíči. Dne 1. února 1912 byl ustanoven zástupcem za
onemocnělého řídícího učitele Jiřího Kropáčka Josef
Krtička, narozený 10. dubna 1890 ve Ţďáru u Police,
absolvent reálné školy v Náchodě a abiturientského kursu
při učitelském ústavu v Praze. Pŧsobil předtím ve
Vesňanech a na Mělníce. Řídící učitel Jiří Kropáček se
však záhy zotavil a začal zase vyučovat sám, čímţ se jeho
zastupování stalo bezpředmětným.
Zdroj:
Dr. St. Brandejs: Kniha o Polici nad Metují a Policku
Pamětní kniha obce Hlavňova
Policko n. M., učitelstvo a kněţstvo do roku 1926 (uloţeno
v náchodském archivu)
Stylisticky a gramaticky upravil Mgr. Aleš Fetters

František Janeček

Dalajlámova modlitba

Ať se stanu v kaţdé době, nyní a navţdy,
ochráncem těch bez ochrany,
vůdcem pro ty, co ztratili cestu,
lodí pro ty, kteří plují přes oceán,
mostem pro ty, kteří přecházejí řeky,
úkrytem pro ty, co jsou v nebezpečí,
svítilnou pro ty, co nemají světlo,
útočištěm pro ty, co nemají kde hlavu sloţit
a sluhou pro všechny potřebné.
To je smysl ţivota, abychom si pomáhali.
Jakoukoliv drobností...

Tuto úţasnou modlitbu často prezentuje nejen na
svých představeních paní Květa Fialová.
Vybral F. J.

MĚSTA PODLE PÍSNIČEK
– test pro vás - 2. část

(pokračování z minulého čísla PM)
5. O k o l o … … . c e s t i č k a
S tatutární město v Moravskoslezském kraji s téměř 60 000
obyvateli. Vzniklo 1. ledna 1943 spojením dvou měst leţících
na protilehlých březích řeky Ostravice. Bylo zaloţeno na
přelomu 13. a 14. st. Zámek ve městě patřil v 19 st.
rakouskému arcivévodovi Bedřichovi, kterého zvěčnil v celé
jeho nelidskosti ve Slezských písních Petr Bezruč. Ve městě
je významný ocelářský podnik – válcovny plechu. Město
zaţívá rŧst díky významné investici automobilky Hyudai. Z
blízkého okolí připomeňme zříceninu hradu Hukvaldy, pod
nímţ se narodil známý hudební skladatel Leoš Janáček

Otázka – Víte, který zbojník „bohatým bral a chudým
dával“ v okolí tohoto města?
6. V ……. za vojáčka ma vzali
O kresní město s více neţ 25 000 obyvateli leţí na řece
Moravě při hranici Moravy se Slovenskem. Městem stalo na
počátku 13. století. Zdejší hrad hostil uherské poselstvo,
které si sem roku 1301 přijelo pro syna českého krále Václava
II., který byl zvolen uherským králem. Ještě před tím však
bylo zde významné sídlo Velkomoravské říše, o čemţ svědčí
vykopávky
v nedalekých
Mikulčicích.
Z okolí
ještě
připomeňme Stráţnici s tradicí národopisných slavností. Ve
městě se narodil 7.března 1850 T. G. Masaryk.

Otázka – Kterého významného českého šlechtice ze
13. st. připomíná roţmberská rŧţe ve znaku města a proč?
7. Okolo ……. v malé zahrádce
Známá písnička o třech rŧţích nám připomene statutární
město s bohatou minulostí na východě Čech, leţící na soutoku
Labe s Orlicí. Dnes má více neţ 90 000 obyvatel. Jiţ v 10. st.
zde bylo sídlo Slavníkovcŧ, od roku 1225 jiţ bylo městem
královským, později věnným městem českých královen. Stará
část města je památkovou rezervací, významnou historickou
památkou je starý gotický cihlový kostel z roku 1307. Město
stálo ve 14. st. věrně na straně husitŧ, často se tu konaly
sněmy strany podobojí a královských měst, rád zde pobýval i
král Jiří z Poděbrad. Do poloviny 19. století slouţilo město
jako vojenská pevnost, jeţ byla zrušena po debaklu při bitvě
u Hradce Králové v roce 1866. Tím se doslova uvolnil prostor
pro zlatou éru městské architektury na začátku 20. století.

Otázka – Která významná postava našich dějin byla po
určitou dobu pohřbena ve zdejším kostele?
8. ……. …….vršku kulatého
Město s 23.000 obyvateli se rozkládá na obou březích
řeky Metuje. Bylo zaloţeno v r. 1254 a je přirozeným
historickým, turistickým, správním a prŧmyslovým centrem
oblasti. Městská památková rezervace se zbytky hradeb a
starými domy v prostoru náměstí, starou radnicí, barokním
děkanstvím, novou radnicí, secesní budovou hotelu Beránek
aj., kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí ze 14. stol.
Nad městem zámek, pŧvodně středověký hrad ze 2. pol. 13.
stol. renesančně upraven. Rodiště spisovatele Josefa
Škvoreckého a dalších.

Otázka – Víte, ve kterém roce byl zaloţen zdejší
pivovar, pod jakou obchodní značkou vyrábí sortiment piv
a od kterého roku je značka pouţívána?
Pokračování a správné odpovědi na otázky v příštím čísle
Správné odpovědi na test z minulého čísla:
1.Kdyby byl BAVOROV, co jsou VODŇANY … na obě
líce. PRACHATICE: a) Bavorovým protéká dříve zlatonosná
říčka Blanice. b) Ve Vodňanech je střední rybářská škola.
C) Do školy v Prachaticích chodili Jan Hus a Jan Ţiţka. 2.
Za starú BRECLAVÚ. Břeclav bylo první město na našem
území, které bylo ţeleznicí spojeno s Vídní. 3. K
BUDĚJICŮM cesta … Jméno Českých Budějovic je
odvozeno od Budivoje, dvorního sudího z let 1205 – 1213.
4. Ţádnej neví, co jsou DOMAŢLICE … O městě se ještě
zpívá v písničce Domaţlice sú pekné městečko.
František Janeček

Matematické rozcvičky

V minulém čísle Polického měsíčníku jsem čtenářŧm
se zájmem o matematiku zadal úkol zjistit roky 21.
století, které budou mít tu vlastnost, ţe začnou a skončí
nedělí. Bude jich celkem deset a jsou to následující roky:
2006, 2017, 2023, 2034, 2045, 2051, 2062, 2073, 2079,
2090.
Zadejme si další rozcvičku. Představte si, ţe ve
vchodu do radniční budovy města P. visí tabule, na níţ
starostka v roce 2012 napíše pravidelně kaţdé ráno celé
datum nového dne, tj. den, měsíc a rok (například 15. 1.
2012). Chce, aby kaţdý občan města a jeho okolí věděl,
kterého dne zrovna je. Inu, co by pro občany dobrého
neudělala.
Vypisuji následující soutěţ. Kaţdý, kdo se jí chce
zúčastnit, musí odpovědět na následující tři otázky:
1. otázka: Kolik číslic napíše starostka za celý rok
2012, kdyţ kaţdý den napíše na tabuli celé datum?
2. otázka: Kterou číslici přitom napíše nejčastěji a
kolikrát ji napíše?
3. otázka: Kterou číslici napíše nejméně často a
kolikrát ji napíše?
Odpovědi na všechny tři otázky zašlete nejpozději do
29.února 2012 na adresu redakce Polického měsíčníku.
Soutěţící, který jako první správně odpoví, obdrţí
odměnu.
Správné odpovědi budou uveřejněny včetně jména
výherce v březnovém čísle PM.
František Janeček

Receptura:

Recept, který Vám nabízím je dobrý nejen svou chutí,
ale především při nachlazení, protoţe obsahuje cenný
zázvor.
Potřebujete:
25 dkg cizrny (zakoupíte v Zelenině u p. Suchomela)
1 a pŧl čajové lţičky soli
2 čajové lţičky citrónové šťávy
1 čajová lţička strouhaného zázvoru
pŧl čajové lţičky mletého pepře
Cizrnu namočte přes noc do dvojnásobného mnoţství
vody. Pak uvařte do změknutí. Slijte a přidejte zbylé
ingredience.
Hare Kršna! Přeji dobrou chuť!
Markéta Jandová

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí a doba postní
Máme tu únor a zimu jako řemen. Zaspala a teď to
chce dohnat. Nám nezbývá neţ se pořádně nastrojit nebo
zalézt za kamna (snad to nebude trvat dlouho a bude do
nich stále co přiloţit). V církvi proţíváme období
mezidobí. Ve čtvrtek 2. února jsme proţili svátek Uvedení
Páně do chrámu a připomněli si Jeţíšovo zasvěcení
Hospodinu, podle Mojţíšových pravidel, při kterém došlo
k setkání s prorokem Simonem a prorokyní Annou. V rámci
liturgie tohoto svátku byly také posvěceny svíčky
„hromničky“, které se vkládají do rukou těm, kteří
umírají a putují do Boţí náruče a v minulosti také slouţily
jako ochrana před přírodními ţivly.
Ke konci února pak vstoupíme do období, které je uţ
po mnohá staletí vyplněné očekáváním a aktivní přípravou
na nejdŧleţitější jarní událost - velikonoční svátky. Onou
dobou přípravy a očekávání je doba postní, do které
vstoupíme ve středu 22. února Popeleční středou. Tento
vstupní den je dnem přísného postu a při liturgii kněz
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ţehná popel (vyrobený z jívových ratolestí, posvěcených
v loňském roce o květné neděli) a uděluje „popelec“,
tedy označuje věřící na viditelném místě (na čele) se
slovy „pamatuj, ţe jsi prach a v prach se navrátíš“, a
především „čiňte pokání a věřte evangeliu“. Toto jsou
jednoznačná připomenutí, abychom se pokusili změnit
smýšlení a v pokoře se obrátili k milujícímu a
milosrdnému Bohu. Postní dobu můţeme chápat jako
pozvání na cestu, na cestu náročnou a namáhavou, ale
v mnohém osvobozující, protoţe nás mŧţe zbavit
zbytečných a nepotřebných přítěţí a dovést k určité
proměně. Tato cesta a naše proměna nám pak lépe
umoţní setkat se s Bohem a jeho láskou ke kaţdému
z nás. Postní doba je tedy cestou k Velikonocŧm a trvá 40
dní, vyjma nedělí, protoţe neděle jsou z postní doby
vyjmuty. Sluší se ještě připomenut, ţe základními pilíři
dobré přípravy na Velikonoce jsou modlitba s četbou
Písma svatého (pro obnovu vztahu k Bohu), dále
střídmost, zdrţenlivost a odříkání, a to nejen v jídle, ale i
v zábavě a jiných nedŧleţitých věcech, tedy půst (pro
obnovu vztahu k sobě) a v neposlední řadě otevřenost,
štědrost, laskavost, milosrdenství a pomoc druhým, tedy
konání dobrých skutků (pro obnovu vztahů s lidmi kolem
nás). Nechme se tedy Bohém vést postní cestou,
vnímejme jeho lásku a našimi skutky dobra na ni
odpovídejme a čerpejme u něho sílu k vytrvalosti,
abychom mohli o Velikonocích upřímně obnovit naše
křestní závazky a vyznání víry.
Významnou příleţitostí pro přiblíţení se k Jeţíši
Kristu, proţití jeho lásky k lidem a načerpání síly
k překonávání našich reálných ţivotních těţkostí, je
liturgie kříţové cesty. Po celou postní dobu budeme
společně procházet kříţovou cestu v našem kostele kaţdý
pátek od 17.00 hod. (před bohosluţbou).
LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
7. února 10. února 14. února 17. února 21. února 22. února 28. února 7. března -

5. neděle v mezidobí
Památka sv, Scholastiky
6. neděle v mezidobí
Popeleční středa, Den přísného postu
1. neděle postní
Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
2. neděle postní
3. neděle postní

V měsíci únoru budou bohosluţby v Polici n.M. podle
obvyklého pořadu:



v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod, kaţdý
pátek (po celou postní dobu) se koná přede mší
svatou od 17.00 hod. poboţnost kříţové cesty,




ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
v sobotu od 17.00 hod. a v neděli od 8.00 hod. mše
svatá s nedělní platností
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie v měsíci lednu
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zabezpečovala ve spolupráci s vedením města,
občany, TS a SÚS KHK sjízdnost a schŧdnost
komunikací a chodníkŧ
prováděla doručování písemností
upozorňovala v souvislosti se zimní údrţbou města na
nesprávně parkující řidiče
vyřešila krádeţe v prostorách TS. Zklamáním jsou pro
nás osoby pachatelŧ, kteří se jich dopouštěly.











v mrazivých dnech společně se starostkou města a
sociálním odborem pomáhala osobám ve svízelné
situaci.
přijala 53 oznámení od občanŧ
společně s Policií ČR zajišťovala místa dopravních
nehod
v blízkém okolí města, na Machovsku a v Bělém,
neustále dochází k vloupání do chat a chalup. Mizí
zejména potraviny a alkohol. Škoda odcizených věcí
nedosahuje závratných výšek, avšak pachatel po sobě
zanechává v objektech spoušť. Ničí hlavně vstupní
dveře, okenice..pravděpodobně sekerou.
pod taktovkou pana Petra Rutara, jsme provedli
vymalování a drobné úpravy sluţebny
velmi narychlo jsme museli zajistit nového správce
útulku. V útulku se nachází stále jeden pejsek.
Třeskuté mrazy přeţívá díky péči v pohodě. Jistě.
Lépe by mu bylo u někoho, kdo by si ho vzal..a tak
jako vţdy..prosba za něj..nemáte někdo o pejska
zájem?
doufejme, ţe mráz brzo povolí a všichni si
vydechnem..tak zase příště.
Petr Zima – vrchní stráţník MP

Trocha z historie AMK Police –
automobilové soutěţe
Je skutečností, ţe mnoho řidičŧ si myslí, ţe umí
dokonale ovládat automobil a zkouší závodit na silnici za
běţného provozu. Mnohdy to končí tragicky. K závodění
by měly slouţit speciálně upravené automobily a vybrané,
převáţně uzavřené tratě. A tak vznikly i automobilové
soutěţe, kde bylo moţné, především v počátcích, závodit
i podstatě sériovými automobily. Ale uţ tenkrát to byl
sport velice nákladný a dnes je to záleţitost továren a
profesionálních
jezdcŧ
s bohatými
sponzory.
Automotoklub Police nad Metují se mŧţe pochlubit, ţe byl
spolupořadatelem automobilových soutěţí velice dobré
úrovně a ţe měl i své soutěţní jezdce.
V letech 1973 aţ 1979 se jezdila v našem okrese IDA
RALLY. Trať se rŧzně měnila a vedla i mimo okres,
dokonce i přes Polsko. Členové našeho automotoklubu
zajišťovali převáţně pořadatelsky některou rychlostní
zkoušku. Diváci měli moţnost vidět i naše špičkové
jezdce, reprezentanty Horsáka s novou Š 200 RS, Šedivého
s Š 180 RS, Hubáčkovou Alpinu, METALEXY a další špičkové
speciály té doby.
Kdo však na to z chudých amatérŧ měl? No přece kluci
z Police nad Metují, to se rozumí. S několika přáteli –
Janem Doleţalem (Laţolou), Petrem Filipem a Karlem
Štěpánem, se rozhodl Jarda Beran junior, ţe postaví
soutěţáka a ukáţou ostatním, jak se to má jezdit.
Ze vzpomínek tohoto nenapravitelného motoristického
nadšence zaznamenáváme:
„Koupili jsme havarovanou karoserii Š 100 a doma
v garáţi přestavěli. Něco vyrovnali, něco svařili, zbytečné
překáţky naopak vybourali, chladič upravili do čela vozu,
zabudovali ochranný rám, zkonstruovali speciální sedadla
a mnoho dalších věcí – prostě jsme postavili soutěţní vŧz
s čísly na dveřích.“ Bylo to ohromné nadšení, hodiny
práce, ale hlavně se z kupy šrotu postavilo auto, které
mohlo závodit. Ale ještě dříve ho bylo nutné vyzkoušet.
Jarda Beran spolu s Laţolou a Bizonem (Tomášem
Vackem) ho jeli „projet“ do Pěkova a zpět. Motor šel za
plynem, ale v zatáčce u Berkŧ dostali obrovský smyk a

mohlo být po autě i po nadšencích. To je ale přece
nemohlo odradit.

V roce 1974 začal Jarda Beran jezdit s Karlem
Štěpánem soutěţe III. výkonnostní třídy. Dalo by se popsat
mnoho papíru, ale za zmínku ještě stojí, ţe spolujezdec
Karel si také chtěl zatočit volantem a na Rally Uničov
nezvládl zatáčku a díky spolujezdci Jardovi, který se
ztratil „v notách“, přes hromadu škváry vyletěli do koruny
jabloně a bylo po předku vozu. Další noci beze spánku,
hodiny práce, ale také další havárie.
Kdyţ v roce 1975 definitivně došly peníze, našel si
Karel Štěpán volného jezdce, aby ještě mohl chvíli
závodit. A Jarda Beran přijal nabídku talentovaného a
zkušenějšího jezdce Zdeňka Dítěte z Náchoda a
pokračoval v závodění jako spolujezdec. Dostavily se
úspěchy, ale chyběly peníze. Vyjeli si II. výkonnostní
třídu, ale Jarda musel všechno vzdát – kvŧli rodině a těm
nešťastným chechtákŧm.
Další posádka z našeho AMK začala v roce 1975. Václav
Klimesch (Mecenáš) z Nízké Srbské se spolujezdcem
Tomášem Vackem (Bizonem) si vyjeli se Š 110 II.
výkonnostní třídu. A pokračovali dále. V sezónách 1976 aţ
1978 se na Škodě 120 SR umístili nejlépe i na 3. místě
mistrovství ČR ve třídě A5 do 2000 ccm. A kdyţ byl
náhodou Bizon rozštelovaný, zaskočil za něho na černo
jako spolujezdec Jirka Krmaš. Ten totiţ jezdil
s Klimeschem dva roky doplňkově oblastní přebor jako
trénink ve III. VT.
Bizon vzpomíná: „Kdyţ jsme dovezli z Nové Paky ostrý
motor, osmikanálovou 120, hned jsme ho v Machově
namontovali a já se vracel pozdě v noci s prázdnou károu
domŧ. V Polici u stánku „U Švejdara“ se kára, která ostrý
motor zodpovědně dovezla do Machova, odpojila a
zlikvidovala zábradlí.“ Ani tato posádka se neobešla bez
havárií. Jak říká Bizon: „Stalo se nám ve Zdoňově, v roce
1977 na IDA RALLY, ţe to najednou spadlo ze silnice na
střechu a auto jsme úplně rozbili. Ten rok jsme museli
dojezdit se sériovým ŢIGULI Combi. Pouze jsme sundali
pokličky z kol.“ Ale nejhorší záţitek má z Rally Český
Krumlov. „Na trati RZ, v noci někde v pralese pod Kletí,
na lesní cestě v plné rychlosti, nastala úplná tma jako
v pytli. Kabel od baterie se prostě prodřel a nastal zkrat,
který auto vyřadil z provozu. Zhasla světla, zhasl motor.
Ale přeţili jsme to, opravili a jelo se dál. Aţ po chvíli
jsme pobaveně vzpomněli na náš reklamní slogan, který
jsme měli napsaný na autě od našeho sponzora VČE:
Nesvítíte někde zbytečně?“
V roce 1979 a 1980 dojíţděla dvojice Klimesch – Vacek
s vozem ŢIGULI METALEX 1600 na 4. aţ 5. místě
v mistrovství ČR ve třídě A2 1600 ccm. To uţ byl pro
amatéry opravdu úspěch. Ale tím na konci roku 1980 po
šesti letech skončili.
Kolem této posádky se pohyboval tým nadšencŧ jako
technický doprovod: Jan Doleţal (Laţola), Jirka Krmaš

(Mlejnskej) a Jirka Meier (Škodnej). Tento tým po tvrdém
tréninku dokázal přezout auto ve dne za 2 minuty 15 a
v noci za 2 minuty 45. V této partě se rodily i vynikající
nápady, jako například: snímací světelná rampa Jirky
Meiera. Myšlenka se ujala a dnes tento princip pouţívají
všechny světové profesionální týmy.
Automobilových soutěţí se zúčastňoval i Miloslav
Jokeš. Pŧvodně za AMK Broumov, ale přešel do Police.
Jeho spolujezdcem byl Jan Hotárek. Měli na tu dobu
slušnou Škodu 100 a někdy i solidní výsledky. V soutěţích
to zkoušel i Pepa Janda s Fiatem 128 se spolujezdcem
Milanem Jakubcem. A nesmíme zapomenout ani na
ţenskou posádku Maruška Klimeschová a Miluška
Hejnyšová. V roce 1979 aţ 1980 jezdily se Škodovkou a
pak s Fiatem 127. Jejich výsledky byly velmi slušné. Ale
od roku 1981 začala jezdit Maruška Klimeschová
s olomouckým Mírou Otiskem a to jí bylo osudné. I kdyţ
ještě chvíli závodili, vdala se a odstěhovala do Olomouce.
A tím výčet pokusŧ o úspěchy v automobilových
soutěţích mŧţeme ukončit.
za AMK Police – Petr Dostál

Lyţařské závody

Lyţařský oddíl TJ Spartak uspořádá ve středu 8. února
2012 lyţařské kritérium v běhu na lyţích klasickou
technikou. Hromadný start pro všechny kategorie bude
v 16 h. Závod je zařazen do Středečního poháru, který
končí nebodovaným závodem ve skiduatlonu ve středu
15.2.2012 od 16 hod. v Adršpachu.
V Adršpachu pak bude v sobotu 18.2. od 10 hod.
skiduatlon pro dorost a dospělé, který je zařazen do
Poháru Královéhradeckého kraje a pořádá jej SKI
Adršpach společně s LO Spartak Police.
V neděli 19.2. 2012 v 10:30 hod. se jede na Bišíku u
hájovny jiţ 32. ročník závodu tříčlenných druţstev
Memoriál Gustava Lamky.
Presentace na všechny závody nejdéle pŧl hodiny před
startem první kategorie.
Za výbor LO: Ant. Pohl

Novoroční Open 2012

Druhou lednovou sobotu (14. 1.) proběhl (přes některé
organizační zmatky na stranách tohoto periodika) na
umělé lezecké stěně v polické sokolovně 21. ročník
závodu v obtíţnostním lezení NOVOROČNÍ OPEN.
Letošního ročníku se zúčastnilo 35 muţŧ (z toho 10
juniorŧ) a 16 ţen (z toho 7 juniorek).
Kvalifikační pokusy všech závodníkŧ byly zahájeny po
předvedení kvalifikačních cest předlezci. Kvalifikace se
lezla tzv. flash-stylem, tedy stylem, kdy mohou být
závodníci přítomní pokusŧm jiných závodníkŧ a sledovat
tak jednotlivé pokusy prŧběţně a i touto formou se
připravit na svŧj pokus.
Finálové cesty byly v letošním roce postaveny
poměrně citlivě, přičemţ oproti letŧm předchozím kluci
ubrali boulderové kroky v nástupech. Cesty byly krásně
dlouhé, a zajímavě napříč stěnou, vedené. Závodníci a
závodnice mohli o posty nejvyšší skutečně bojovat aţ
vysoko nad hlavami divákŧ v partiích stropového převisu.
Diváci burcovali závodníky častým potleskem a pokřiky,
přičemţ diváckou kulisu umocňovalo mohutné hlasité
vzdechnutí davu, kterým byl provázen neúspěch (tedy
pád) některého z finalistŧ. Samotná atmosféra závodu tak
všechny závodníky doslova nadchla, přičemţ několik
závodníkŧ se k závodu a jeho atmosféře vyjádřilo
pochvalně s tím, ţe „…taková atmoška není ani na
mistrovství republiky“. Ke škodě všech přítomných se
nepodařilo pořadí finalistŧ nalosovat tak, aby výkonnost
závodníkŧ gradovala s postupujícím finále (toto štěstí nám
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přálo většinou v minulosti), ale třeba nám příště bude
osud lépe nakloněn.

tímto Vás srdečně
zveme

Celkové konečné výsledky:

na staročeské
vepřové hody

v restauraci
U Generála Laudona.
v sobotu 18.2.2012 od 11:00

Úklidové sluţby
-

Na závěr je třeba poděkovat všem sponzorŧm, kteří
nám jiţ několik let s pořádáním závodu pomáhají (viz
níţe), a zároveň tenčímu se zástupu lidí, kteří
s pořádáním závodu více či méně pomáhají, a které to ani
po těch letech nepřestalo bavit, ať jiţ jde o rozhodčí,
stavitele cest nebo výsledkového guru Bonatiho! Zároveň
díky lidem, kteří přijeli do Police závodit nebo fandit.
za HK Ostaš Jirka Heřman Škop

čištění koberců, čalouněného nábytku,
interiérů osobních i uţitkových aut
úklidy firem, domácností – jednorázové i
pravidelné, po malířích, postavební
mytí oken, výloh
Simona Kuldová
Jiřina Kuldová
tel. 603396463
tel. 603312736

NABÍZÍME K PRONÁJMU
prostory rychlého občerstvení v atraktivním
prostředí přímo u vstupu do Teplických skal.

Nabídka musí obsahovat:
 nabídku ceny (měsíční nebo za sezónu)
 stručnou charakteristiku Vaší dosavadní
činnosti
 popis podnikatelského záměru.

Velice děkujeme za pomoc a podporu všem níţe
uvedeným:
Ţelezářství Jaroslav Fulka, Ovoce – zelenina Schreiber

NABÍDKY ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 15. 2. 2012

na adresu Střední škola hotelnictví a společného
stravování, Teplice nad Metují, Střmenské
podhradí 218,
549 57 Teplice nad Metují

více informací na tel.: 491 581 279

Prodám udržovaný řadový dům

www.sshssteplicenm.cz

v Tyršově ulici v Polici nad Metují. V domě jsou
2 byty a garsonka, garáž, zahrada s altánkem.
Po prodeji ihned volný. Vhodný pro podnikání
nebo ordinace lékaře. Výrazná sleva proti
odhadu.
Informace na 603 765 187 nebo 491 543 130.

Koupím garáž v Polici nad Metují
Platba hotově.
Kontakt: 498 771 551

Pronajmu řadový dům s garáží
a zahradou
na adrese Smetanova čp. 349, Police nad
Metují. Je na klidném, slunečném místě.
Možnost prohlédnutí.
Jen pro vážné zájemce. Cena dle dohody.
Můžete volat na tel. číslo: 734 613 307.

Chcete prodat, koupit nemovitost?
HLEDÁTE PRÁCI?

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

Na SMS neodpovídám.
¨
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Potřebujete sjednat a poradit podle Vašich
finančních moţností v oblastech veškerého
pojištění tj. ţivotní a úrazové pojištění,
pojištění majetku, pojištění motorových
vozidel, pojištění firem, cestovní pojištění a

Hospůdka na Ostaši
AKCE ÚNOR 2012
Provozní doba v zimním období:
Pátek
Sobota
Neděle

11 – 24 hod.
10 – 24 hod.
09 – 19.30 hod.

Pátek 3. 2. od 18 hod.
Ctibor Košťál – ELBA/Promítání
Víkend 10. 2. – 12. 2.
Akce na pivní speciály PRIMÁTOR
Pátek10. 2. od 18 hod.
Řízená degustace náchodských speciálŧ
sládkem p. Kořínkem
Sobota 11. 2. od 17 hod.
Hraje PEVNÁ VŦLE
Pátek 17. 2. od 18 hod.
Jiří Otava – Mongolsko na koni/Promítání
Pátek 24. 2. od 18 hod.
Řízená ochutnávka vín z Lechovic se someliérkou

Chatová osada Ostaš - kontakt
Ubytování, objednávky - Jana Malíková,
603 781 832,
e-mail: chaty.ostas@gmail.com
Restaurace, rezervace - Petr Malík,
tel.: 491 543 329 nebo 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:

21. únor 2011

23. únor 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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Přebor
Královéhradeckého kraje
a veřejný závod v běhu
na lyţích

Štěpána Horáka

Nebíčko, 22. 1. 2012

▲ Bohatá účast závodníkŧ na startu u lyţařského
vleku na Nebíčku

▲ Stále vysmátý Libor Prŧša, který celý prŧběh
závodŧ moderoval na profesionální úrovni

▲ Nervozita v cíli před vyhlašováním výsledkŧ

▲ V cíli si závodníci mohli sdělit své dojmy
u kelímku s horkým čajem….

▲ “Válečná porada“ organizátorŧ – zleva
Fanča Vítková, Antonín Pohl a Libor Prŧša

▲ Vyhlášení vítězŧ kategorie ţen a juniorek –
1. Alena Schejbalová, 2. Marcela Nývltová
a 3. Marie Hornychová z polického Spartaku
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