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Hřiště TJ SPARTAK Police nad Metují
Areál hřiště se využívá především na fotbalová utkání mladších / starších přípravek, žáků,
dorostu a mužů „A“ „B“. Celý Polický „NOU CAMP“ se nachází na pozemcích města a TJ Spartak
jej spravuje a opečovává. V letech 2002 - 2003 prošel areál významnou rekonstrukcí, při které
bylo celé hřiště vydrenážováno a zabudována síť umělého zavlažování.
Čímž se ve své době mohla pyšnit pouze tři hřiště v kraji.
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Mozaika z radnice…
Břidlice. Ve všech pádech skloňovaná, od školních
dob tak často nepouţívaná jako dnes.
Aktuální problém nás všech. Děkuji všem, kteří se
zajímají a podporují naše snahy a aktivity vyvíjené
především směrem k Ministerstvu ţivotního prostředí.
Aktuální informace najdete na www.meu-police.cz, nebo
Vám je sdělí pan místostarosta Jiří Škop, který se touto
záleţitostí intenzivně zabývá v rámci města, Policka a
celého okresu Náchod a Trutnovska. Více str. 3.
**********
Osmý únorový týden byl schválen rozpočet města pro
rok 2012. Jeho příprava byla tradiční.
Jsem přesvědčena, ţe většina z Vás věří, ţe
zodpovědná. Po mnoha jednáních rady města, se v úterý
21.
února
konalo
pracovní
jednání
městského
zastupitelstva, ve středu 22. 2. jednání veřejné. Jsem ráda,
ţe do Pellyho domů tentokrát našlo cestu dost zástupců
veřejnosti. Především skupinka obyvatel z ulice Pod
Klůčkem a zástupci Výkonného výboru TJ Spartak Police nad
Metují. Děkuji za zájem. Těm, kteří projevili své problémy
a přání slušně, děkuji zvlášť.
**********
První dva měsíce letošního roku byly věnovány
spolupráci na zimní údrţbě, pořádku ve městě,
problematice psů, neplatičům, sociálně slabým občanům,
spolupráci s úřadem práce, vzniku Místní akční skupiny
Stolové hory, účasti na valných hromadách spolků,
přípravě harmonogramu investičních akcí, jednání
s místními podnikateli, dopravní obsluţnosti….
O mnohém informace v příspěvcích od pana
místostarosty, z jednotlivých odborů, institucí a
organizací v čísle tohoto Polického měsíčníku.
**********
Strategie cestovního ruchu v regionu je nutný materiál
pro budoucí rozumný ţivot nás a našich potomků. Písemný
materiál, byť sebekvalitnější, však není zárukou kýţeného
výsledku. Je tedy především na nás, jak vyuţijeme
nabízených moţností. Co vypřemýšlíme, co jsme ochotni
přinést, mnohdy i obětovat. Mám na mysli především práci.
Nezištnou. Mnohdy jen symbolicky zaplacenou.
Navštívili jsme veletrh cestovního ruchu ve Wroclawi.
Ustanovili jsme MAS Stolové hory, shromaţďujeme
informace o začlenění do záměru chystaného Geoparku
Broumovsko, opakovaně se scházíme s Dozorčí a Správní
radou Kladského pomezí, hledáme moţnosti propagace
Policka, proto sbíráme i zkušenosti od sousedů – DSO
Jestřebí hory.
**********
V únoru proběhl 5. Ostrostřelecko-městský ples.
Vesele a důstojně plesově. Relax Band hrál tradičně
dobře a ve svém ţivlu byly mnohé páry navštěvující
taneční pro pokročilé.
Zpestřením jsou tradičně uniformovaní ostrostřelci,
samaritánky a další hosté. Drobné občerstvení na stolech
bylo darováno Kvíčerovskou pekárnou a firmou Pejskar.
Děkujeme! I všem, kteří se na přípravě a průběhu plesu
podíleli. Pěkovským za Českou besedu. A ţe byly ukázky
flamenga dlouhé? Byly. Nasmlouvaných bylo 15 minut.
Věřím, ţe náruţiví tanečníci si do třetí ranní stihli ještě
tance uţít dosytnosti.
**********
Pan Konrád Lichter je dlouholetým, zkušeným
smutečním řečníkem. Ani jemu se nevyhýbá nemoc a
zranění. V únoru bylo nutné ho na čas zastoupit. Velmi
ochotně přijala tuto nejednoduchou a citlivou „práci“ paní
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Marie Hájková. V jednom týdnu vyprovodila na nebeskou
cestu čtyři zemřelé. Osud tomu chtěl, ţe v následujícím
týdnu jsme se my, ve stejné obřadní síni, loučili s ní.
V úterý 7. března se konalo setkání členů komise pro
obřady a slavnosti. Jedním z bodů byla diskuse o nutnosti
dalšího smutečního řečníka. Ne kaţdý se pro tuto činnost
hodí. Máme dohodu s jednou velmi šikovnou mladou dámou.
Jenom si souhlasně všichni myslíme, ţe se k této činnosti
ještě musí zdravě prostárnout.
Dovolujeme si tedy vyzvat i Vás, kteří byste se byli
schopni a ochotni loučení zajišťovat, abyste se domluvili
s paní Zdeňkou Šváblovou, matrikářkou Dájou Hambálkovou
nebo se mnou.
**********
Letošní mrazy byly hodně kruté. Většinou jsme to
řešili tak, ţe jsme se víc oblékli a víc zatopili. Mezi námi
však ţijí lidé, pro které ani toto není samozřejmostí.
Nyní vůbec neřeším proč. V dané situaci jsme se snaţili,
aby těmto lidem bylo aspoň trošku pomoţeno k lepšímu
přeţití. Jsem ráda, ţe jsem mohla být skoro tři týdnu
v týmu, který nelitoval, ale pomáhal a byl obohacen o
ţivotní příběhy.
Jen pro pořádek. Naše pomoc nezatíţila městskou
pokladu a mezi těmi, kteří se nestyděli a vyuţili
nabízené moţnosti nebyl ani jeden Rom.
**********
Katka Hlávková, Mateřské centrum MaMiNa, Most nejen
pro zamilované. Její příspěvek najdete na str. 27-28. Ne
vše se dá poměřovat penězi. V dnešní době je cenná kaţdá
aktivita
vybízející
k sounáleţitosti,
vstřícnosti,
zodpovědnosti. Kladným vlastnostem, které ovládáme
teoreticky, kterými se hemţí Červená knihovna, které
vyţadujeme od druhých, ale nám samotným mnohdy činí
ţití dle těchto norem problém.
MaMiNa přišla s nápadem, já jsem za město ráda
podpořila. Myslíte, ţe záměr projektu můţe někomu
duchovně ublíţit? Neodsuzujeme Vás, kterým projekt
připadá úsměvný a hloupý. Neodsuzujte, prosím, aktivity
těch, kteří se snaţí v této nelehké době – zvlášť pro děti –
dávat příklady, které ukazují tu světlejší a radostnější
podstatu našeho bytí.
Kladky jako symbol lásky, věrnosti, spojení, pohody,
návratů… jsou třeba v Paříţi, nebo v Alpách na
Jungfraujoch.
Nyní jsem MaMiNu a děvčata v Pellyho domech vyzvala
k přemýšlení, kam síť přemístit, aby byla víc na očích.
Zvlášť pro nastupující letní turistickou sezonu. Aby byla
třeba cílem pro turisty, kteří k nám zavítají. I Váš názor je
pro nás cenný. Děkuju.
**********
Jsem ráda, ţe Rychlé šípy v Kolárově divadle nakonec
nehrály přesilovku. Zařazení hry příbramského divadla
koresponduje s výše uvedeným zamyšlením. Herci
kolorovaní podle svých kreslených vzorů spoluvytvářeli
optimistický, naivní svět, ve kterém vţdy bylo a jistě
ještě dlouho bude dobře dětem i dospělým. Všem
přítomným divákům poděkování.
Ida Jenková

Úklid komunikací po zimě
Zima nám jiţ pomalu mává na rozloučenou. Sníh odtává,
a odkrývá nám tu horší stránku zimy. Spousta posypového
materiálu na chodnících, či v ulicích, a samozřejmě
kaţdoročně přítomné psí „nášlapné“ výtvory.
Co se týče úklidu posypového materiálu, byly jiţ
provedeny první pokusy o jeho zametání, avšak toliko
v místech, či ulicích, kde jiţ není led ani sníh, a kde je
moţné předpokládat, ţe jiţ nebude třeba posyp provádět,
byť by se zima (jako dnes, kdy píši tento článek) vrátila. Na
většině chodníků a ulic zatím nedochází k odklízení posypu,

zejména proto, ţe by bylo neekonomické (a koneckonců i
nerozumné) nyní zametat, a za týden znovu sypat. Ve
chvíli, kdy bude zřejmé, ţe zima definitivně opouští náš
kraj, začne se na jarním úklidu pracovat intenzivně.
Harmonogram postupu prací pak bude zveřejněn na
webových stránkách města, případně ho budu připraven
sdělit na vyzvání.
Co se týče exkrementů, je situace nemilá… ovšem
řešení není jednoduché, byť by se mohlo zdát. Nasazení
městských policistů do ulic pomáhá jen částečně. Nemohou
být v ulicích 24 hodin denně, a kdyţ v ulicích v rámci sluţby
jsou, tak samozřejmě kaţdý majitel psa řádně po svém
miláčkovi uklízí nebo se o to snaţí. Avšak ve chvílích, kdy
ţádný ze stráţníků nehlídá v terénu, se situace dramaticky
mění. Moţná někdo namítne, ţe řešením by bylo rozmístění
kamer, avšak s tím jsou spojeny další výdaje z městského
rozpočtu, přičemţ výsledek nemusí být jednoznačný…
Donášení na sousedy či občany-pejskaře taky asi nebude
ničím, co by se komukoliv z nás chtělo nějak pravidelněji
provádět (s ohledem na minuloreţimní donašeče).
Jednoduchým řešením je nakonec jen a jen v hlavách
majitelů psů (těm slušným děkuji, a neházím je do jednoho
pytle!), neboť oni sami by si měli uvědomovat, co je
slušnost a tolerance… jako ti, kteří čtyřnohého miláčka
nemají, tolerují a respektují to, ţe jiný právě nejlepšího
přítele člověka má, měli by i Ti, kdoţ pejska mají,
respektovat právo těch, kteří je nemají, na to mít čistý
chodník, nebo trávník kolem domu. Často slyšíme
společenské stesky na to, jaká je to v tomhle státě bída,
ale kdo z těch, kteří si takto hořekují, si skutečně
uvědomuje, ţe tato bída má kořeny právě v takových
samozřejmostech, jakými vzájemná je slušnost, ke které
řadím i to sbírání exkrementů po svém psovi…
Jiří Škop, místostarosta

Nový územní plán města
Čas letí, a situace kolem nového územního plánu
doznala určitý změn. Ve výběrovém řízení na zhotovitele
územního plánu zvítězila společnost URBAPLAN spol. s r. o.
z Hradce Králové, se kterou byla v tomto týdnu uzavřena
smlouva o dílo. Řešitelský tým pod vedením Ing. Arch. Pavla
Metelky se tedy ujme své funkce a zahájí práce, jejichţ
výsledkem bude dokument, který bude ovlivňovat
strategický vývoj a rozvoj našeho města od roku 2015.
V průběhu měsíce března bude zhotovitel územního
plánu přizván na jednání komise územního plánování,
přičemţ na tomto jednání budou projednány všechny
podněty, které jste podali stran změn územního plánu
v loňském roce na základě mé výzvy. Pokud vše půjde tak,
jak předpokládáme, mohli bychom v závěru roku mít
zpracován koncept územního plánu města, ze které by jiţ
mělo být zřejmé, jaké změny se nám podaří do územního
plánu zapracovat, a které naopak narazily v rámci
projednání na odpor orgánu veřejné správy.
Informace o postupu projednání budeme průběţně
zveřejňovat jak na stránkách měsíčníku, tak na webových
stránkách města.
Jiří Škop, místostarosta

na mou výzvu reagovali, jsou dle mého soudu řešitelné
úpravou nastavení antény. Proto opětovně vyzývám
všechny, kdo mají problém s pozemním TV signálem (příjem
přes SET TOP BOX), tak ať nejprve kontaktují toho, kdo jim
toto zařízení zprovozňoval, a poţádají jej o nápravu (tím,
ţe si zprovoznění příjmu TV signálu objednali, jsou s tím,
kdo tuto objednávku zajišťoval ve smluvním vztahu, a mají
právo vyţadovat odstranění vad ve lhůtě 24 měsíců od
naplnění předmětu smlouvy). Kdo si anténu, či set-top-box
instaloval sám, musí se obrátit na některého z dodavatelů
TV techniky, a objednat si u něj proměření příjmu měřením
na místě. Pokud pak bude závěr dodavatele, ţe je na vině
skutečně slabý pozemní signál, obraťte se dopisem (emailem) přímo na mne, a doručte mi písemné potvrzení
toho, kdo měření prováděl. Bude-li se problém týkat širšího
spektra občanů, pokusím se dále vyjednávat. Prozatím jsem
však nucen věc odloţit.
Jiří Škop, místostarosta

Město Police nad Metují
nabízí k prodeji „Zelený domeček“
Objekt se nachází v katastrálním území Police nad Metují při
centru města a je vhodný k podnikání. Jednopatrová
nepodsklepená budova č.p. 345 s pozemkem st.č. 386/2 o
výměře 105 m2 má dvě nadzemní podlaţí s nebytovými
prostory. Součástí nemovitosti jsou venkovní úpravy, přípojky
vody, elektro a kanalizace, a přilehlý pozemek p.č. 1239 o
výměře 142 m2 se zpevněnými plochami a trvalými porosty.
V prvním nadzemním podlaţí jsou dvě místnosti, předsíň, šatna
a soc. zařízení (sprchový kout, 2 WC), celková plocha 74,4 m2.
Ve druhém nadzemním podlaţí se nachází sportovní místnost a
2 x sociální zařízení (předsíňka, sprcha, WC), celková plocha
65,7 m2 – toto podlaţí je v současné době pronajato.
Kupní cena nabízených nemovitostí je stanovena znaleckým
posudkem ve výši 1.727.840,- Kč.

Zájemci mohou své písemné ţádosti podávat na Městském úřadu v
Polici nad Metují se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 98, 549 54
Police nad Metují nebo elektronickou cestou na e-podatelněTato
adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete
mít Java scripty povoleny : podatelna@meu-police.cz.
Bliţší informace o nabízených nemovitostech lze získat na odboru
investic, majetku a ţivotního prostředí
Anna Rutarová, tel.: 491 509 997, e-mail: rutarova@meu-police.cz.

Příjem televizního signálu
V lednu tohoto roku jsem vyzýval všechny, kdo mají
problém s příjmem TV signálu, aby se na mne obrátili,
s tím, ţe pokud se bude jednat o problém plošnější,
budeme věc řešit s provozovateli jednotlivých multiplexů.
Do dnešního dne jsem obdrţel dva písemné podněty a
jeden podnět ústní. Z tohoto rozsahu lze usuzovat, ţe
problém příjmu signálu není plošný, ale naopak ryze
individuální.
Povaţuji v tuto chvíli zahájení jednání s provozovateli
tzv. MULTIPLEXů za zbytečné, neboť problémy těch, kteří
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Další informace k průzkumu těţby
břidlicových plynů na Policku
Jak jsem Vás jiţ informoval v minulém čísle, 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 průzkumné území
Trutnovsko pro provedení vyhledávacího průzkumu ropy a
hořlavého zemního plynu vázaného na paleozoické
sedimenty vnitrosudetské pánve, přičemţ za zásadní je
třeba povaţovat skutečnost, ţe se toto průzkumné 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
způsobem 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
průzkum těţby tzv. břidlicových plynů na území našeho
města a v jeho blízkém okolí (tj. na území sousedních měst
a obcí).
Společně se samosprávami 56 dotčených obcí se snaţíme
zvrátit rozhodnutí MŢP a docílit toho, aby byla ţádost
společnosti Basgas Energy Czech s. r. o. Ministerstvem
ţivotního prostředí v dalším procesu zamítnuta.
V současné době počítáme podpisy občanů, kteří se
připojili k petici uspořádané obcemi Broumovska, Policka a
Trutnovska. V současné chvíli se k petici připojilo 8507
občanů zmíněného regionu. Není to málo, ale pro výraznější
tlak na MŢP by bylo důleţité zajistit min. ještě jednou tolik
podpisů.
Sám jsem blízko vyjednání toho, abychom byli přijati u
ministra ţivotního prostředí, přičemţ se starosty obcí
regionu ho hodláme pozvat na společné jednání, které by se
uskutečnilo v našem regionu. O dalším vývoji situace Vás
budeme průběţně informovat.
Jiří Škop, místostarosta

ODPADOVÉ INFORMACE
Pravidelná změna intervalu svozu
zbytkového komunálního odpadu
Oznamujeme občanům centrální části města, tedy v
katastrálních území Police nad Metují a Velká Ledhuje, ţe od
10. kalendářního týdne nastane změna ze 14-ti denního na
týdenní interval svozu komunálního odpadu z popelnic.
Svozovým dnem zůstává i nadále čtvrtek. Změna na 14-ti denní
interval pak opět nastane na konci října, a to po
42. kalendářním týdnu.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M..

Co s nimi kdyţ doslouţí - vyřazené
elektrospotřebiče nepatří do
popelnice
Nejlepším odpadem je ten, který vůbec nevznikne. A
pokud vznikne, pak je potřeba ho co nejlépe vyuţít ideálně při produkci nových výrobků. Toto jsou základní
myšlenky, které tvoří pilíř současné odpadové legislativy.
Do právního řádu jednotlivých evropských zemí se prosadily
zásluhou směrnic Evropské komise, které jsou závazné pro
všechny členské státy EU. Velký důraz je proto kladen na
opětovné pouţití výrobků po ukončení jejich ţivotnosti tedy navracení materiálů, ze kterých byly vyrobeny do
nových výrobků.
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V praxi to znamená, ţe zdaleka ne všechno, co původci
odpadů, a tedy i domácnosti uţ nepotřebují, musí skončit v
popelnici a pak na skládce nebo ve spalovně odpadů. To se
týká i vyslouţilých elektrospotřebičů, které v současnosti
celosvětově tvoří asi 5 % hmotnosti pevného domácího
odpadu, tedy téměř tolik jako plastové obaly.
Devadesát procent materiálu elektrospotřebičů lze
znovu vyuţít.
Moderní
technologie,
jimiţ
dnes
disponují
zpracovatelské firmy, umoţňují efektivně separovat
jednotlivé materiály, z nichţ jsou elektrospotřebiče
vyrobeny. Drtivou většinu jich pak lze vrátit zpět do výroby
jako druhotné suroviny. Jde především o kovy a v menší
míře o plasty a další materiály. Opakovaně je tak moţné
vyuţít téměř 90 % hmotnosti spotřebičů, které definitivně
doslouţily. Odborná recyklace navíc zaručuje, ţe naše
ţivotní prostředí neznečistí různé škodliviny, které jsou v
elektrospotřebičích obsaţeny.
Jak plní výrobci a dovozci své zákonné povinnosti?
Všichni Evropané vyřadí ročně na osm milionů tun
elektrospotřebičů a jejich mnoţství rok od roku roste.
Moderní recyklační zařízení by na ně sama o sobě nestačila.
Někdo musel nejprve zorganizovat celý sloţitý systém jejich
sběru, evidence a dopravy ke zpracovatelům. A někdo jej
musí také financovat.
Tím „někým“ jsou výrobci a dovozci těchto zařízení.
Ukládá jim to zákon o odpadech, který do České republiky
přenesl evropské směrnice (v současné podobě platí od roku
2005). Zákon ovšem ponechal určitou volnost v tom, jak
tyto povinnosti plnit. Výrobci a dovozci se přiklonili k
osvědčenému modelu, vytvořenému a prověřenému ve
skandinávských zemích. Zaloţili takzvané kolektivní
systémy, tedy neziskové společnosti, které plnění jejich
zákonných povinností zajišťují. Mezi ně rozdělilo
Ministerstvo ţivotního prostředí jednotlivé skupiny
elektrospotřebičů.
Kde a jak je tedy moţné zbavit se vyslouţilých
elektrospotřebičů?
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů
zbavit zdarma v místě zákonného zpětného odběru
(prodejny elektrospotřebičů) a na sběrných míst, která
k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné
splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být
kompletní, tedy nerozebrané. V takovém případě hradí
další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím
kolektivních systémů, které zaloţili. Tato výhoda se ale
nevztahuje na elektrozařízení, kterému jiţ někdo
odmontoval důleţité části jako např. motor, kompresor,
topné těleso, buben, plášť apod. Demontáţ a zpracování
elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám
s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je pak nutné
povaţovat za odpad a náklady spojené s jejich odstraněním
platí obec a promítají se do odpadových poplatků.
O větší polovinu vyřazených spotřebičů se stará
kolektivní systém ELEKTROWIN.
Velké i menší domácí spotřebiče z kategorie takzvané
bílé techniky, stejně jako třeba elektrické pomocníky pro
kutily a zahrádkáře, dostala na starost a.s. ELEKTROWIN.
Kolektivní systém této společnosti byl zaloţen v roce 2005 a
je jedním z prvních „elektro“ kolektivních systémů,
působících v České republice. Dnes zajišťuje, řečeno slovy
zákona, zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, vyuţití a
odstranění více neţ poloviny celkového mnoţství
vyřazených
elektrospotřebičů
v
ČR..
Více
na
www.elektrowin.cz
Město Police nad Metují má se společností Elektrowin,
a.s. uzavřenou smlouvu od roku 2011. Sběrným místem,
kde se vyřazené elektrospotřebiče odkládají, jsou
prodejny elektrospotřebičů (zákonná místa zpětného
odběru) a městský odpadový sběrný dvůr u areálu
polických technických sluţeb, standardně otevřený ve

středu odpoledne a v sobotu dopoledne. Odtud je spol.
Elektrowin a.s. pravidelně odváţí k odborné recyklaci.
V letošním roce také počítáme s umístěním několika
speciálních kontejnerů pro sběr drobných elektrospotřebičů
po městě, na sběrná místa tříděných odpadů.
S pouţitím materiálu spol. Elektrowin a.s.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Technické sluţby Police nad Metují, s.r.o.

vyhlašují výběrové řízení
na pronájem areálu koupaliště
v Polici nad Metují
Termín pronájmu: od 15.6.2012 do 16.9.2012
Povinný obsah nabídky:
1. Označení účastníka výběrového řízení:




fyzické osoby: jméno a příjmení, datum a místo narození,
rodné číslo, adresa trvalého bydliště, adresu pro
doručování zásilek, telefonní spojení, e-mailové spojení,
doklad o odborné způsobilosti k provozování koupaliště.
právnické osoby název, právní forma, jméno, příjmení a
funkce zástupce, sídlo, IČO, DIČ, adresu pro doručování
zásilek, telefonní spojení, e-mailové spojení, doklad o
odborné způsobilosti k provozování koupaliště.

2.
3.
4.

Plánovaný způsob vyuţití areálu.
Nabízená cena za pronájem areálu.
Podpis účastníka výběrového řízení (v případě
právnické osoby podpis oprávněné osoby dle platné
registrace).
5. Forma zpracování nabídky: nabídka bude vyhlašovateli
předána v písemné podobě v českém jazyce
Předání nabídek:
Nabídky je nutné doručit na adresu vyhlašovatele
nejpozději 6. 4. 2012 do 12,00 hodin v uzavřené obálce.
Obálka musí být označena nápisem: „NEOTVÍRAT – Výběrové
řízení koupaliště“
Bliţší informace: Petr Jenka 725 981705, jenka@tspolice.cz

Podklady pro stanovení poplatku za
malé zdroje znečišťování ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, na povinnost, danou §19
odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,
v platném znění (dále jen zákon), zaslat do 31. března
kalendářního roku, po skončení poplatkového období,
podklady pro stanovení výše poplatku za znečišťování
ovzduší na běţný rok. Podklady se zasílají Městskému úřadu
Police n. M., který podle §19 odst.6 zákona rozhoduje o výši
poplatku a poplatky, podle zákona o správě daní a
poplatků, vybírá.
Podle zákona je malým stacionárním zdrojem
znečišťování ovzduší, a to bez ohledu na vlastníka:
-

zařízení spalovacího procesu o jmenovitém tepelném
výkonu do 200 kW,
zařízení jiného technologického procesu malého
rozsahu, které znečišťuje nebo můţe znečišťovat ovzduší a
dále plocha s moţností úletu znečišťujících látek, plocha
na které jsou prováděny práce nebo činnosti, které
způsobují nebo mohou způsobovat znečišťování ovzduší a
také sklad, skládka paliv, surovin, produktů, odpadů a další
obdobné zařízení nebo činnost (tedy zdroje emisí
těkavých organických látek - VOC a tuhých znečišťujících
látek).

Spalovací zdroj o jmenovitém tepelném výkonu do 50
kW včetně, není předmětem poplatku za znečišťování
ovzduší a nevztahuje se na něj oznamovací povinnost podle
odst. 16 zákona.

Poplatek za odpady a ze psů – blíţí
se datum splatnosti !!!!
Připomínáme všem občanům města, kteří mají trvalý
pobyt nebo rekreační objekt na území Police nad Metují a
jejich částí nebo jsou drţiteli psa, ţe 30.březen 2012 je
posledním dnem k zaplacení poplatku za odpady (alespoň
ve výši jedné poloviny) a poplatku ze psů. Případným
nedodrţením této lhůty se vystavujete moţnosti postihnout
Vaši platební povinnost sankcí. Poplatek lze zvýšit aţ na
trojnásobek.
poplatek za odpady - 500,-Kč na osobu a rok
poplatek ze psů
- 300,-Kč za psa v domech do tří bytových jednotek
- 500,-Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek
- 250,-Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov
- 200,-Kč důchodci
Oba poplatky můţete zaplatit přímo v pokladně MěÚ,
kancelář č. 11 nebo bezhotovostně převodem na účet
č.9005-4629551/0100. Při bezhotovostní platbě uveďte
prosím do textu pro příjemce jména všech poplatníků, na
které se platba vztahuje a při placení obou poplatků naráz
rozdělte úhradu za odpady a za psy do dvou jednotlivých
plateb. U platby za psy uveďte do VS - 1341, SS – rodné
číslo poplatníka, u platby za odpady do VS – 1337, SS –
rodné číslo jednoho z poplatníků.
To vše z důvodu
správného zaúčtování plateb ke konkrétním poplatníkům.
Upozorňujeme, ţe pokladna úřadu byla přemístěna do
přízemí městského úřadu, hned za vchodem do budovy
vpravo, č. dveří 11, můţete nás navštívit kaţdý pracovní
den (po, st – od 8,00 do 17,00 hod.; út, čt, pá – od 7,00 do
14,30 hod. s výjimkou polední přestávky kaţdý den od 11,30
do 12,30 hod)
Dále připomínáme těm, kteří dosud neuhradili výše
uvedené poplatky za rok 2011, ţe mají poslední moţnost
poplatky zaplatit v původní výši. V současné době se
připravují vyměřovací řízení na neuhrazené poplatky za rok
2011, ve kterých budou nezaplacené částky v souladu se
zákonem navýšeny na trojnásobek a dále vymáhány
exekučně.
Daniela Adamová, Jana Hlaváčková - FSO - poplatky

Informace ze psího útulku
Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa
z „útulku“.
Možná ho najdete v záchytných kotcích
u nás.
V městském útulku k 8. 3. 2012 není
volný ţádný pes.
Větší černá fenka z minulého čísla, s bílými flekatými
tlapkami, našla v měsíci únoru napodruhé nový domov na
Broumovsku.
Aktualizovanou nabídku volných psů najdete i na
internetových stránkách města www.meu-police.cz pod
odkazem praktické informace - ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu
Technických sluţeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš
ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá
potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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FINANČNÍ GRANTY POSKYTOVANÉ
MĚSTEM VE 1. POLOLETÍ 2012
Ve středu 22. února 2012 se uskutečnilo 1. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Police nad Metují v tomto roce, kde mimo
jiné zastupitelé schvalovali uvolnění finančních prostředků na
1. pololetí 2012 z rozpočtu města na různé sportovní, kulturní,
společenské a jiné akce v regionu Police nad Metují, o které
bylo moţné zaţádat do 30. listopadu 2011. Tomuto schválení
předcházelo zasedání grantové komise, která navrhla výši
finančního grantu, a rady města.
Zde je k nahlédnutí výše schválených a přidělených
finančních prostředků pro jednotlivé ţadatele:
Grant
žadatel

akce

termín

požadova
ná částka
(Kč)

Schválen
á částka
(Kč)

SPORT
činnost, údržba zařízení, sečení trávy, úklid,
úpravy cihelny

2012

15 000

TJ Spartak Police n. M., o. s.

činnost mládeže v 1. pololetí

01-06/2012

50 000

TJ Spartak Police n. M., o. s.

činnost, provoz a údržba hřiště v 1. pololetí

01-06/2012

450 000

TJ Spartak Police n. M., o. s.
TJ Spartak Police n. M., o. s.
TJ Spartak Police n. M., o. s.
TJ Spartak Police n. M., o. s.
TJ Spartak Police n. M., o. s.
TJ Spartak Police n. M., o. s.
TJ Spartak Police n. M., o. s.
TJ Spartak Police n. M., o. s.
TJ Spartak Police n. M., o. s.
TJ Spartak Police n. M., o. s.
TJ Sokol Hlavňov
Český svaz chovatelů MO
Police nad Metují
SDH Hlavňov
SDH Radešov
Savci
AMK Police nad Metují
KHV Metuje

Běh Broumovskými stěnami
Běh na Hvězdu
závod v běhu za lyžích - klasicky
Běh od pípy k pípě
Běh okolo Ostaše
Středeční pohárové závody v běhu na lyžích
Běh sídlištěm
závod v běhu na lyžích - skiduatlon
Mezinárodní polický vandr
Zimní táboření
činnost organizace
činnost spolku a oprava stávajícího chov.
zařízení
Hasičská soutěž "O Putovní pohár"
Radešovská osma
turnaj trojic v nohejbale - Memoriál R. Téra
činnost klubu
výstava historických vozidel
výročí 60. let od založení AMK společně s
dětským dnem
činnost a rozvoj klubu

1.9.2012
14.7.2012
22.1.2012
2.6.2012
7.10.2012
01/2012
19.5.2012
18.2.2012
05/2012
12/2012
2012

2 000
5 000
3 000
500
2 000
500
1 000
3 000
5 000
5 000
10 000

100
000
350
000
2 000
5 000
2 500
500
2 000
500
1 000
3 000
5 000
5 000
10 000

MO Český rybářský svaz

AMK Police nad Metují
SK Pěkov
HC Police, neregistrovaní
hokejisté
TJ Sokol Police nad Metují
TJ Sokol Police nad Metují
OGP Police nad Metují
SDH Pěkov
SSK Pedro
Společnost pro rozvoj Pěkova
a Honů, o. s.
SK Fagone, o. s.
SSK Police nad Metují 0843
SVH T-W 20 Pláň
HK Ostaš
Knihovna Pěkov
Knihovna Pěkov
Junák, svaz skautů a skautek
JULINKA, o. s.
SDH Velká Ledhuje
BMX Freestyle
TJ Spartak Police n. M., o. s.

2012

8 000

5 000

10/2012
28.4.2012
11.2.2012
2012
12.8.2012

3 000
4 000
3 000
20 000
15 000

3 000
4 000
1 000
20 000
8 000

2.6.2012

10 000

10 000

15 000

15 000

15 000

5 000

na nářadí, sokolský slet, závody

2012
09/2012 02/2013
2012

100 000

na provoz sokolovny

2012

150 000

činnost spolku
rekonstrukce stožáru na sušení hadic
sportovní turnaje
činnost společnosti + žádost o převod
příspěvku z r. 2011
mezinárodní závody spřežení
činnost spolku
činnost spolku - propagace, pietní akty,
výstavy, pomníky
Novoroční Open
2. Pěkovská drakiáda
turnaj ve stolním tenise
činnost střediska
činnost sdružení
soutěž "O pohár starostky města Police nad
Metují"
dovybavení BMX parku
Lyžařské běžecké stopy (poskytnuto fy VaK
formou reklamy)

2012
2012
2012

15 000
5 000

50 000
150
000
15 000
5 000
10 000

Liga neregistrovaných hokejistů, Hronov

2012

20 000

20 000

18.-20.5.2012
2012

50 000
5 000

10 000
2 500

2012

8 000

8 000

14.1.2012
10-11/2012
02-03/2012
2012
2012

3 000
500
500
30 000
20 000

3 000
500
500
30 000
10 000

16.6.2012

3 000

2 000

2012

25 000

0

2012

10 000

10 000

Celkem sport
KULTURA
MKS Červený Kostelec
Dobročinný fond pro
pozůstalé
Senior klub Ostaš
POKUS, o. s.
POKUS, o. s.
POKUS, o. s.
POKUS, o. s.
ZO ČSŽ Hlavňov
ZO ČZS Police nad Metují
Polický symfonický orchestr
Loutkaři Pěkov
Knihovna Pěkov
Český svaz filatelistů
ZUŠ Police nad Metují
Foibos Books, s. r. o.
Celkem kultura
SOCIÁLNÍ OBLAST
Hospic Anežky České
NIPI Bezbariérové
prostředí,ops
Oblastní spolek ČČK Náchod
Centrum sociální pomoci, o. p.
s.
MC MaMiNa, o. s.
Speciální základní škola
Červený Kostelec
Celkem sociální oblast
CELKEM

5

15 000

1 090 000

899 000

sborník Rodným krajem

2012

řádná valná hromada

03/2012

5 000

5 000

kulturní činnost spolku
Svatojánská noc v klášteře
Jízda na čemkoli s čímkoli
Po stopách rošťáka Emila
Maškarády na vleku
činnost svazu
soutěž "Kouzlíme s květinou"
koncertní turné
loutková představení
Jak se žije ve tmě
předplatné časopisu Filatelie
Pověst o polickém pokladu
Se slavnými architekty východních čech v
Polici n. M.

2012
23.-24.6.2012
01 - 02/2012
13.5.2012
01/2012
2012
2012
2012
2012
06/2012
2012
2012

10 000
4 000
1 500
1 000
1 500
5 000
1 000
50 000
2 000
800
420
30 000

5 000
4 000
1 500
1 000
1 500
5 000
1 000
50 000
2 000
800
420
30 000

2012

5 000

35 000
147 220

0
112 220

činnost hospice

2012

vyrovnávání příležitostí prostřednictvím
ochrany veřejného zájmu

2012

2 000

5 000
0

činnost ČČK

2012

5 000

5 000

provoz registrovaných sociálních služeb

2012

12 000

6 000

činnost mateřského centra

2012

67 000

25 000

podpora žáků z Police n. M.

2012

3 000
86 000
44 000
1 323 220 1 055 220

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

ZALOŢENÍ MAS Stolové hory, o. s.
na území Policka, Hronovska a Náchodska
Dne 6. března 2012
zasedli
členové
přípravného výboru pro
zaloţení
nové
Místní
akční skupiny Stolové
hory (dále jen „MAS
Stolové hory“), kteří se
skládají ze statutárních zástupců obcí a měst mikroregionu
Policka, Hronovska a Náchodska. Byly schváleny stanovy,
sídlo sdruţení a zmocněnec přípravného výboru.
MAS Stolové hory bude společenství občanů, neziskových
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy
(obcí, svazků obcí), které bude mít podobu občanského
sdruţení a bude působit na území obcí Bezděkov nad
Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Police nad
Metují, Suchý Důl, Velké Petrovice, Ţďár nad Metují,
Hronov, Ţďárky, Stárkov, Vysoká Srbská, Velké Poříčí,
Náchod, včetně území místních částí.
Cílem a současně i důvodem zaloţení MAS Stolové hory
je spolupráce na rozvoji regionu, zemědělství a při
získávání finanční podpory z EU a z dalších národních
zdrojů, a to především pomocí tzv. metody LEADER.
V průběhu následujících týdnů budou osloveny různé
neziskové organizace, podnikatelé, malé a střední podniky,
zda nemají zájem o členství v tomto nově vzniklém
společenství. Podmínkou členství je vyplnění přihlášky a
respektování
stanov
občanského
sdruţení.
Pro bliţší informace o
členství či samotné MAS
Stolové hory vyuţijte
následujících kontaktů:
MAS Stolové hory, o.
s. Masarykovo nám. 98
549 54 Police nad
Metují
Kontaktní osoba: Eva
Pápaiová
e-mail: papaiova@meu-police.cz ; tel.: 491 509 996
Zaloţením MAS Stolové hory, dojde k pokrytí
celého „bílého místa“ na území Náchodska. Věříme, ţe
tímto krokem přispějeme především ke všestrannému
rozvoji našeho regionu.
Eva Pápaiová

Usnesení rady města ze zasedání
č. 3, 4 a 5 /2012 ze dne 6. 2., 20. 2. a 5. 3. 2012.
RM schvaluje výroční zprávu o činnosti v oblasti
poskytování informací podle §18 zákona č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím za rok 2011.
RM schvaluje výsledek hospodaření MŠ Police nad Metují za
rok 2011 ve výši
176 904,61
Kč a souhlasí s jeho
převedením do rezervního fondu této příspěvkové
organizace.
Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola
dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje výsledek hospodaření Knihovny Police nad
Metují za rok 2011 ve výši 180 292, 08 Kč a souhlasí s jeho

převedením do rezervního fondu této příspěvkové
organizace.
Rozborem hospodaření byla zároveň provedena kontrola
dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí informace o činnosti Dobrovolného
svazku obcí Policka v roce 2011
RM doporučuje ZM ke schválení přijetí daru pozemků z
majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města
Police nad Metují. Jedná se o tyto pozemky pod stavbami
chodníků:
p.č. 1079/44 - ostatní plocha o výměře 125 m2 v
katastrálním území Police nad Metují, p.č. 1138/4 - ostatní
plocha o výměře 104 m2, p.č. 1138/5 - ostatní plocha o
výměře 170 m2, p.č. 1138/6 - ostatní plocha o výměře 136
m2, p.č. 1138/2 - ostatní plocha o výměře 805 m2, p.č. 1257
- ostatní plocha o výměře 6 m2, p.č. 1258 - ostatní plocha o
výměře 108 m2, pozemek p.č. 1261 - ostatní plocha o
výměře 218 m2, vše v k.ú. Pěkov.
RM doporučuje ZM ke schválení podání ţádosti o
bezúplatný převod (darování) pozemku p.č. 1079/44 ostatní plocha o výměře 125 m2 v katastrálním území Police
nad Metují a pozemků p.č. 1138/4 - ostatní plocha o
výměře 104 m2, p.č. 1138/5 - ostatní plocha o výměře 170
m2, p.č. 1138/6 - ostatní plocha o výměře 136 m2, p.č.
1138/2 - ostatní plocha o výměře 805 m2, p.č. 1257 ostatní plocha o výměře 6 m2, p.č. 1258 - ostatní plocha o
výměře 108 m2, pozemek p.č. 1261 - ostatní plocha o
výměře 218 m2 v k.ú. Pěkov z majetku Královéhradeckého
kraje do vlastnictví Města Police nad Metují, a zároveň
souhlasí s uzavřením darovací smlouvy.
RM doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 731/48 o výměře
842 m2 v k.ú. Velká Ledhuje Evě Kovářové a Miroslavu
Smrčkovi. Kupní cena je stanovena 400,- Kč/m2, celkovou
kupní cenu ve výši 336.800,- Kč uhradí kupující do šedesáti
dnů od podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje záměr prodeje budovy č.p. 345 s pozemky
st.č. 386/2 o výměře 105 m2 a p.č. 1239
o výměře 142
m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM doporučuje ZM pověřit kontrolní výboru ZM provést
kontrolu shromaţďování, třídění, přepravy a odstraňování
komunálního odpadu na území města.
RM schvaluje podání grantové ţádosti na „Profesionalizaci
TIC Police nad Metují“.
RM pověřuje místostarostu Bc. Jiřího Škopa, aby jménem
města Police nad Metují uzavřel Smlouvu o partnerství
s městem Travnik v Bosně a Hercegovině, a jmenuje
delegaci, která partnerské město navštíví, ve sloţení Ing.
Jan Pohl, Ing. Matěj Brát a Daniel Denygr.
RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok
2012.
RM schvaluje prominutí nájmu sálu v Pellyho domech pro
akci pořádanou pro veřejnost v rámci festivalu Jeden svět,
která se bude konat v termínu 21. - 24. 3. 2012 a prominutí
pronájmu Kolárova divadla v termínu 27. - 28. 3. pro
promítání pro školy.
RM schvaluje sníţení nájmu za pronájem sálu v Pellyho
domech pro konání plesu Unie rodičů ve výši 25%.
RM schvaluje podání ţádosti o grant z rozpočtu
Královéhradeckého kraje, program Podpora a rozvoj
profesionálních i neprofesionálních aktivit, s názvem "65.
Polické divadelní hry".
RM schvaluje podání ţádosti o grant Nadace OKD, program
Sídliště ţije, s názvem "Zdravý duch sídliště v Polici nad
Metují".
RM schvaluje MŠ Police nad Metují podání ţádosti o grant z
rozpočtu
Královéhradeckého
kraje,
program
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, s názvem
"Příroda pod okny školy".
RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Police nad Metují pro rok 2012.

RM bere na vědomí výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Police
nad Metují za měsíc leden 2012. Rozborem hospodaření
byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2002
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, nedostatky
nebyly zjištěny.
RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.
06/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí.
RM doporučuje ZM ke schválení aktualizaci rozpočtového
výhledu do roku 2015.
RM schvaluje předloţenou inventarizační zprávu za rok
2011 a souhlasí s návrhem na vyřazení majetku, který je
přílohou inventarizační zprávy.
RM doporučuje ZM vyjádřit nesouhlas s rozhodnutím
Ministerstva ţivotního prostředí ze dne 9. 12. 2011 o
stanovení
průzkumného
území
TRUTNOVSKO
pro
vyhledávací průzkum ropy a hořlavého zemního plynu,
vázaného na paleozoické sedimenty vnitrosudetské pánve a
odmítnout jakékoliv další kroky vedoucí k budoucí těţbě
tzv. břidlicových plynů, která je nesmírnou zátěţí pro
krajinu a rizikem pro udrţení kvality podzemních vod.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu "Dodávka výstavních
vitrín pro muzeum papírových modelů“ v Polici nad Metují.
1. Kritéria:
nabídková cena váha 80%; kvalita provedení váha 20%
2. Obeslané firmy:
Zdeněk Bláha – Vraný; VIDRIO, Miloš Svoboda – Letohrad;
MAXAtech, Ing. Maxmilián Novák - Praha 2; Petr Hořák –
Sadská; Revyko spol. s r.o. - Praha 4; Veletrhy Brno, a.s. Petra Nováčková; LOTECH Design spol. s r.o. - Praha 1.
3. Výběrová komise: Bc. Jiří Škop - místostarosta města,
Josef Hejnyš - předseda OS Jůlinka,
Ing. Pavel Scholz– investiční technik
náhradník: Lenka Slavíková – ved. CKV,
Michal Mucha - TS Police n. M s.r.o.
RM schvaluje zřízení věcného břemene pro oprávněného společnost ČEZ Distribuce, a.s. - věcné břemeno bude
spočívat v právu oprávněného umístit, zřídit a provozovat
zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č. 730/58 v k.ú.
Hlavňov se všemi s tím spojenými zákonnými právy,
povinnostmi a omezeními. Zařízením distribuční soustavy se
konkrétně rozumí stavba: Hlavňov, p.č. 314/1, Vacková příp. knn, číslo: IP-12-2004158/VB1. Věcné břemeno bude
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou finanční
náhradu ve výši 1000,- Kč + DPH.
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků dle přílohy, na
dobu určitou do 31. 12. 2019.
RM doporučuje ZM schválit podání ţádosti o projednání
nového územního plánu úřadem územního plánování,
kterým je Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního
plánování. RM pověřuje místostarostu Bc. Jiřího Škopa podáním této ţádosti.
RM doporučuje ZM ke schválení odkup pozemků
a) p.č. 1265 o výměře 14 m2 a p.č. 144/2 o výměře 10 m2
v k.ú. Pěkov od manţelů Zdeňka a Boţeny
Kadidlových. Celková kupní cena je stanovena ve výši
1 270,- Kč a bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
b) p.č. 386/6 o výměře 53 m2 v katastrálním území Pěkov
od paní Věry Kalíkové. Kupní cena je stanovena ve výši
2 810,- Kč a bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Řešení postupné rekonstrukce
koupaliště, Police nad Metují" firmu JANSA PROJEKT s.r.o. s
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou 49.200,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou
sluţbou manţelům Škopovým od 15. 3. 2012.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 9 – 1+kk v domě
č. p. 268 v ulici U Damiánky paní Ţofii Entlerové. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou jednoho roku s
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moţností dalšího prodlouţení, bude-li nájemci řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM nesouhlasí s umístěním kontejnerů pro obnošené
šatstvo firmy WTÓRPOL (Polsko) na pozemcích města
RM schvaluje poţádat stavební úřad o zařazení účelové
komunikace na pozemcích p. č. 990/10, 993/6, 995/1,
995/4, 1163/1 a 1163/2 v k. ú. Police nad Metují do
kategorie místních komunikací.
RM schvaluje poţádat Českou republiku o bezúplatný
převod pozemků p. č. 995/4, 1163/1 a 1163/2 v k. ú. Police
nad Metují do majetku města.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 1161/8
o ploše cca 40 m2 v k. ú. Police nad Metují.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků v k. ú. Velká
Ledhuje pod stavbami garáţí:
1) pozemek st. č. 544/3 o výměře 22 m2
2) pozemek st. č. 544/5 o výměře 21 m2
RM bere na vědomí podání ţádosti o poskytnutí podpory z
OPŢP pro projekt "Soubor opatření ke sníţení energetické
náročnosti ZŠ Police nad Metují". Předpokládaná finanční
spoluúčast města 17 811 889,- Kč bude řešena samostatně
aţ na základě výsledku řízení o poskytnutí podpory.
RM schvaluje zřízení věcného břemene pro oprávněného –
společnost ČEZ Distribuce, a. s.:
věcné břemeno bude spočívat v právu oprávněného
umístit, zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy na
pozemcích p. č. 925/4 a p. č. 922 v k. ú. Police nad Metují
se všemi s tím spojenými zákonnými právy, povinnostmi a
omezeními. Zařízením distribuční soustavy se konkrétně
rozumí umístění zemního kabelu NN AYKY 4×50, číslo: IV12-2010112/VB/2. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu
neurčitou za jednorázovou finanční náhradu ve výši 5.000,Kč + DPH.
RM schvaluje zakoupení hydraulického vyprošťovacího
zařízení LUKAS od firmy Nordstahl s. r. o. za cenu 89 900,Kč bez DPH. Zařízení je určeno pro jednotku JPO II
k vyprošťování zraněných při dopravních nehodách.
RM schvaluje vyslání delegace do města Travnik v Bosně a
Hercegovině v termínu 19. – 22. 3. 2012 ve sloţení starostka
Ida Jenková, tajemník Pavel Pohner, člen ZM Jan Pohl a
ředitel Branky o.p.s. Daniel Denygr.
RM ukládá odboru IMŢP nabízet aktivně k prodeji dům č. p.
345 v k. ú. Police nad Metují, tzv. „Zelený domeček“ a
zajistit jeho viditelné označení nápisem K prodeji.
RM pověřuje místostarostu ve spolupráci s řediteli
organizací zřizovaných nebo zaloţených městem a
tajemníkem připravit podklady pro vyhlášení VŘ na
poskytovatele telefonních sluţeb a dodavatele elektřiny a
plynu.
RM ukládá vedoucímu odboru IMŢP připravit podklady pro
vyhlášení VŘ na poskytovatele odpadových sluţeb pro rok
2013.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města
Z 1. veřejného zasedání v roce 2012
ze dne 22.2.2012
ZM neschvaluje vydání obecně závazné vyhlášky o
stanovení koeficientu daně z nemovitostí, ve které by byl
od roku 2013 sníţen místní koeficient daně z nemovitosti na
hodnotu 1.
ZM pověřuje kontrolní výbor ZM provést kontrolu
shromaţďování,
třídění,
přepravy
a
odstraňování
komunálního odpadu na území města Police nad Metují.
ZM vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím Ministerstva
ţivotního prostředí ze dne 9. 12. 2011 o stanovení
průzkumného území TRUTNOVSKO pro vyhledávací průzkum
ropy a hořlavého zemního plynu, vázaného na paleozoické
sedimenty vnitrosudetské pánve a odmítá jakékoliv další
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kroky vedoucí k budoucí těţbě tzv. břidlicových plynů,
která je nesmírnou zátěţí pro krajinu a rizikem pro udrţení
kvality podzemních vod.
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou
se ruší obecně závazná vyhláška č. 06/2011 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.
ZM schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu do roku
2015.
ZM schvaluje podání ţádosti o projednání nového územního
plánu úřadem územního plánování, kterým je Městský úřad
Náchod, odbor výstavby a územního plánování. ZM pověřuje
místostarostu Bc. Jiřího Škopa - podáním této ţádosti.
ZM schvaluje 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 dnů od uzavření kupní smlouvy,
- druhou splátku ve výši 302.500,- Kč uhradí kupující
prodávajícímu do 30 dnů od doručení výpisu z katastru
nemovitostí
o
zřízení
věcného
břemene
k
nemovitostem dotčeným plynárenským zařízením.
ZM schvaluje podání ţádosti o bezúplatný převod
(darování) pozemku p.č. 1079/44 - ostatní plocha o výměře
125 m2 v katastrálním území Police nad Metují a pozemků
p.č. 1138/4 - ostatní plocha o výměře 104 m2, p.č. 1138/5
- ostatní plocha o výměře 170 m2, p.č. 1138/6 - ostatní
plocha o výměře 136 m2, p.č. 1138/2 - ostatní plocha o
výměře 805 m2, p.č. 1257 - ostatní plocha o výměře 6 m2,
p.č. 1258 - ostatní plocha o výměře 108 m2, pozemek p.č.
1261 - ostatní plocha o výměře 218 m2 v k.ú. Pěkov z
majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města
Police nad Metují, a zároveň souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy.
ZM schvaluje přijetí daru pozemků z majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Police nad
Metují. Jedná se o tyto pozemky pod stavbami chodníků:
p.č. 1079/44 - ostatní plocha o výměře 125 m2 v
katastrálním území Police nad Metují, p.č. 1138/4 - ostatní
plocha o výměře 104 m2, p.č. 1138/5 - ostatní plocha o
výměře 170 m2, p.č. 1138/6 - ostatní plocha o výměře 136
m2, p.č. 1138/2 - ostatní plocha o výměře 805 m2, p.č. 1257
- ostatní plocha o výměře 6 m2, p.č. 1258 - ostatní plocha o
výměře 108 m2, pozemek p.č. 1261 - ostatní plocha o
výměře 218 m2, vše v k.ú. Pěkov.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 731/48 o výměře 842 m2
v k.ú. Velká Ledhuje Evě Kovářové a Miroslavu Smrčkovi.
Kupní cena je stanovena 400,- Kč/m2, celkovou kupní cenu
ve výši 336.800,- Kč uhradí kupující do šedesáti dnů od
podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje odkup pozemků
a) p.č. 1265 o výměře 14 m2 a p.č. 144/2 o výměře 10 m2
v k.ú. Pěkov od manţelů Zdeňka a Boţeny
Kadidlových. Celková kupní cena je stanovena ve výši
1 270,- Kč a bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
b) p.č. 386/6 o výměře 53 m2 v katastrálním území Pěkov
od paní Věry Kalíkové. Kupní cena je stanovena ve výši
2 810,- Kč a bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
ZM vyjadřuje podporu projektu Geopark Broumovsko,
který připravuje MAS Broumovsko+ a doporučuje pokračovat
v jednáních o účasti celého DSO Policko na tomto projektu.
ZM schvaluje začlenění katastrálního území Města Police
nad Metují do MAS Stolové hory.
ZM schvaluje vyřazení částky 1 000 000,- Kč určené
v návrhu rozpočtu města na rok 2012 na zahájení výstavby
všesportovního hřiště z kapitoly Sportovní zařízení
v majetku obce – budovy, haly, stavby (par. 3412 pol. 6121)
a zařazení částky 300 000,- Kč do kapitoly Ostatní
tělovýchovná činnost – nespecifikované rezervy (par. 3419

pol. 5901) a 700 000,- Kč do kapitoly Komunální sluţby a
územní rozvoj jinde nezařazené – nespecifikované rezervy
(par. 3639 pol. 5901) s tím, ţe v případě prodeje „Zeleného
domečku“ budou uvedené prostředky této kapitoly společně
s příjmem z prodeje pouţity na rekonstrukci povrchu ulice
Pod Klůčkem.
ZM schvaluje návrh rozpočtu města Police nad Metují na
rok 2012. Rozpočet je schodkový, výdaje celkem činí
56 893 530,- Kč, příjmy celkem 53 478 530,- Kč, třída 8 činí
celkem 3 415 000,- Kč
(v tom: splátky úvěru Česká
spořitelna a.s. - 2 000 000,- Kč, splátky úvěrů Komerční
banka a.s. - 1 000 000,- Kč, splátky půjčky Státního fondu
ţivotního prostředí – 450 000,- Kč a zapojení přebytku 6 865
000,- Kč). Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy
rozpočtové skladby.
ZM schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o
obcích poskytnutí dotací a příspěvků dle návrhu rozpočtu
na rok 2012 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám,
uvedeným v tabulkové části návrhu rozpočtu, která je
přílohou tohoto usnesení.

škole a syn ředitelky školy v Mityaně Uganďan Joshua Ssali
Lukwago. Pro všechny přítomné určitě bylo přínosné setkání
s jinou kulturou, které můţeme pomoci, ale také se my
(tzv. „vyspělí běloši“) můţeme něco naučit. Černošská
slova: „vy máte hodinky, ale my máme čas“ vyvolala
nejdříve úsměv, ale později i zamyšlení.
Škola v Mityaně se rozrůstá a vzdělává další a další děti
chudé, ale hrdé země Uganda. I my můţeme pomoci a
přispět na nákup třeba domácího zvířete do školního
hospodářství nebo na stavební materiál na stavbu nové
budovy pro ubytování dětí sirotků (účet u Zahraniční misijní
agentury, která projekt zaštiťuje - č.ú.: 20036 - 193 890
433 9/0800 v.s. 400) Všechny peníze budou doručeny
osobně přímo na místo.

Ing. Pavel Pohner, tajemník

Rozpis lékařů stomatologické
sluţby březen - duben 2012
Sluţba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
17. 3. – 18. 3. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
603 479 132
24. 3. – 25. 3.

MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

491 524 334

31. 3. – 01. 4.

MUDr. Petr Houštěk
Poliklinika Broumov

603 333 466

07. 4.

MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. M.

602 304 594

MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí

491 582 381

08. 4.
09. 4.

Černá hodinka – Pluto nám zachránil ţivot!
Dřevěná hračka (na fotce v rukou RNDr. Michaely
Vidlákové) ovlivnila ţivot celé rodiny. Malá Michaela s rodiči
přijela s transportem do Terezína. Od pokračování cesty dál
do vyhlazovacího tábora v Osvětimi celou rodinu zachránila
dětská hračka, kterou otec své pětileté dcerce vyrobil a
prokázal tak zručnost.
Ve čtvrtek 23. 2. se nás sešlo v knihovně přes čtyřicet.
Atmosféru podtrhly hebrejské písně zpívané dětmi pod
vedením paní učitelky Miriam Blaţkové. A bez dechu jsme
pak poslouchali vyprávění o dětství v terezínském ghettu.
Holocaust viděný očima dítěte ukazuje válečné hrůzy snad
ještě ostřeji.

Bc. J. N. Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov 491 502 425

 K NIH OVNA
Výročí měsíce
V kalendáriu Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové
(http://www.svkhk.cz/Informace/Vyznamnaregionalni-vyroci.aspx) najdete regionální výročí pro den
9.3.2012: „Brandejs, Josef - narozen 11. 8. 1844 v Polici
nad Metují (okr. Náchod), zemřel 9. 3. 1922. Autor kroniky
Policka. Vyučil se soustruţníkem a po návratu z vandru se
usadil jako mistr v rodné Polici. Po celý ţivot sepisoval
kroniku města Police a okolí aţ do r. 1922.“
Dnes je kronika uloţena v Státním okresním archivu
v Náchodě.

Proběhlo v knihovně:
Černá hodinka – Uganda
Spolu s ing. Rostislavem Staňkem navštívil 16. 2.
knihovnu i Jaroslav Hejzlar, vedoucí projektu v ugandské

Chystáme:
Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka – večer hudby a poezie

„OKAMŢENÍ“
koláţ faktů z ţivotní poutě a tvorby Fr.Hrubína
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Nabídka knih:

Milan Poutník - fagot (uměl. ved. )
Jan Drejsl - klarinet
Petr Záleský - klarinet
Lucie Peterková - recitace

V knihovně v Pellyho domech,
úterý 20. března 2012 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Lucie Peterková uvádí: „OKAMŢENÍ je jedna z básní
Františka Hrubína a OKAMŢENÍ je také název hudebně poetického večera připraveného ve vzpomínce na skvělého
milostného i přírodního lyrika, báječného autora dětské poesie
i prózy, dramatika, překladatele a výraznou osobnost
FRANTIŠKA HRUBÍNA. Večer přiblíţí průřez básníkovou tvorbou i
ţivotem a chybět nebudou ani jeho verše.
Hudební doprovod byl dechovým triem volen tak, aby
časově korespondoval s tématem večera. Tedy pochází
kompletně z 20. století. Za zmínku stojí, ţe zazní skladby
autorů z většiny ţijících a z poloviny i regionálních.“
Pokud vás zajímá kterých, přijďte si je poslechnout.

LITERÁRNÍ INSPIRACE
Mikroprojekt reg. č. CZ.3.22/3.3.02/11.02841
Ve spolupráci s partnerskou knihovnou ve Swidnici vznikl
projekt, jehoţ hlavní část je zaměřená na vytvoření kníţky
samotnými dětskými čtenáři, a to zrcadlově v obou
jazycích. Tato kníţka bude vytvářena za pomoci autorek
dětské literatury - spisovatelky Beaty Ostrowické a
ilustrátorky Joany Zagner Kolat. Kniha bude tvořena celkem
při třech setkáních v obou knihovnách. Děti budou společně
psát příběh, který bude následně přeloţen do obou jazyků.
Děti vytvoří k vlastnímu dílu i ilustrace, které budou
zakomponovány do textu příběhu. ¨
Poprvé jsme se setkali 8. 2. ve svidnické knihovně a
7. 3. přijeli ze Swidnice k nám. Dobrému porozumění
pomáhá tlumočnice paní Janina Hrubá. Věřím, ţe v květnu,
kdy máme knihu veřejně představit, vám nabídneme čtivý
příběh české Aničky z Police a polského Antka ze Swidnice.

♦ Werich, Jan: Deoduši.
Dospělé pohádky.
♦ Nohavica, Jaromír: Chtěl jsem ji zazpívat.
Výbor z písňových textů.
♦ Pátá, Perchta: Mé dítě má autismus.
Péče a výchova.
♦ Svatošová, Marie: Kmotra na e-mailu.
Korespondence.
♦ Lenková, Jana: Nevšední hrátky s dobrotami.
Hrajte si a vařte zdravě s dětmi od jednoho roku do
deseti let.
♦ Strejčková, Ludmila: Logopedie.
Texty, hry a úkoly pro nácvik výslovnosti.
♦ Cimický, Jan: Psychotesty a desatera na kaţdý den.
♦ Skořepová, Eva: O penězích a hospodaření s Kačkou
a Filipem.
Hospodaření s penězi pro děti základních škol.
♦ Lukešová,Taťána: A léta běţí.
Výbor z fejetonů.
♦ Harper, Karen: Královnina guvernantka.
Historický romantický příběh.
Dáša Ducháčová.

KINO - KOLÁROVO DIVADLO
FILMOVÉ NOVINKY
Úterý 3. 4. 2012 v 17 hodin

MODRÝ TYGR

Česká republika, Německo, Slovensko,
90 minut
Film pro děti, jejich rodiče a tygry
Režie: Petr Oukropec
Scénář: Tereza Horváthová, Petr
Oukropec
Hrají: L. Votrubová, J. Wunsch, B.
Hrzánová, J. Hartl, D. Drewes, L.
Vychodilová, A. Polívková, S. Pitoňák,
L. Havelková, J. Vondráček, H. Čermák
a další.
Co se stane, když se ve městě objeví
modrý tygr?
Dobrodružný, magický a humorný
rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie.
Středobodem všeho dění je trochu zapomenutá, ale stále
kouzelná botanická zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města.
Dva kamarádi Johanka a Matyáš žijí bezstarostně mezi
tropickými rostlinami společně s mluvícím papouškem a svými
svéráznými rodiči v podání Báry Hrzánové a Jana Hartla.
Když se ambiciózní starosta Rýp rozhodne zbourat zahradu,
aby na jejím místě mohl postavit úplně novou čtvrť, přímo na
křižovatce se objeví tajemný modrý tygr. Ten se s dětmi vydá
na magickou cestu záchrany jejich jedinečného světa.
Částečně animovaný film je adaptací stejnojmenné dětské
knížky Tezery a Juraje Horváthových. Vznikl jako režijní debut
Petra Oukropce, producenta filmů Návrat idiota nebo Děti noci
a pod režijní supervizí Bohdana Slámy.
Vstupné 40 Kč
Pondělí 30. 4. 2012 v 19 hodin

PROBUDÍM SE VČERA
Tento projekt je spolufinancován z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
V. Plachtová
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Česká republika, školní komedie, 120 minut
Film o cestě za studentskou láskou do nedávné minulosti aneb:
Co neuděláš dnes, musíš dokončit včera.
Režie: Miloš Šmídmajer
Scénář: Lumír Holčák

Hrají: E. Josefíková, J. Mádl, F. Blažek, M. Válková, V. Preiss, M.
Táborský, L. Krbová, T. Matonoha, Z. Adamovská ad.
Komedie s originální zápletkou,
v níž si věčně svobodný
profesor češtiny Petr, díky
třídnímu srazu uvědomí, že
jediná dívka, kterou kdy
miloval, byla jeho spolužačka
Eliška. Tehdy v sedmnácti
letech, nenašel odvahu jí říct, že
ji má rád a ona se pak navždy
vytratila z jeho života.
Petrovi se naskytne jedinečná
šance. Cestovat zpět v čase do
svých studentských let a vrátit
se do června 1989, kdy chodil
do třeťáku. Dostane možnost
napravit, co promeškal. Jenže zahrávat si s minulostí není je
tak. Návraty nejsou nikdy snadné. Petr se dostává do změti
komplikací a průšvihů, které naštěstí řeší s vtipem, nadhledem
a drzostí, kterou dobře zná od svých vlastních studentů. Postačí
však tyhle zbraně na to, aby přesvědčil Elišku o svých citech a
získal její lásku?
Vstupné: 50 Kč

Simonides, že už mu nepatři ani továrna a ani vila. Odchází
proto s Filipem hledat práci. Pomůže jim dívka Marta, která
Jakubovi vrátí jeho peněženku zapomenutou v klubu.
V peněžence Jakub najde doklad o vlastnictví domu, který unikl
pozornosti dražitelů jeho majetku. Trojice se k domu ihned
vypraví. Ukáže se, že jde o nedokončenou stavbu. Protože Filip
ani Simonides nejsou ve stavebních pracech zběhlí, rozhodnou
se přizvat na pomoc nezaměstnané. Tak má Worst opět
konkurenta, kterého se snaží zneškodnit stejným způsobem
jako poprvé, ale hejrupáci se nedají…
Režie: Martin Frič
Hrají: Jiří Voskovec, Jan Werich, Helena Bušová, Josef Skřivan,
Theodor Pištěk,
Satirická komedie, Československo 1934
Vstupné: 50 Kč
*****
Připravujeme na květen:
Středa 2. 5. 2012 v 17 hodin CESTA DO PRAVĚKU
Úterý 15. 5. 2012 v 19 hodin OKRESNÍ PŘEBOR

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

VÝSTA VY

FILMOVÝ KLUB
Pátek 13. 4. 2012 v 19 hodin

UPÍR NOSFERATU – FANTOM NOCI

Německo 1979 (Nosferatu: Phantom der Nacht), existencionální
horor, německy s titulky
Originální remake slavného expresionistického hororu F.
W. Murnaua
Režie: Werner Herzog
Scénář: Werner Herzog
Hrají: Klaus Kinski, Isabelle Adjaniová, Bruno Ganz, Roland
Topor, Walter Ladengast
Přes neblahé předtuchy manželky Lucy a varování
transylvánských obyvatel putuje mladý prodejce nemovitostí
Jonathan Harker za podivínským hrabětem Draculou na jeho
zchátralé sídlo. Temným silám tak vydává všanc nejen sebe, ale
i Lucy a rodné město...
Přepis Murnauova Upíra Nosferatu natočil Herzog jako poctu
věhlasnému režisérovi a jeho dílu. Až na závěrečné vyústění
zachovává věrnost původnímu filmu, jeho struktuře i vizuální
stilizaci. Mnohé ze scén doslova kopíruje nebo dotváří v duchu
předlohy. Hrabě Dracula v podání Klause Kinského má tutéž
démonickou podobu Maxe Schreck, jeho postava je však
prohlouvena o pocity smutku a opuštěnosti, vyplývající
z Draculovy nepřirozené existence. Pozvolna vyprávěný,
vizuálně vytříbený snímek se střídmými dialogy je prodchnutý
melancholickou snovou atmosférou, podpořenou vhodně
vybranými exteriéry.
Vstupné: 50 Kč
Úterý 27. 3. 2012 v 19 hodin

HEJ RUP!

Československo, komedie, 103 minut
Milionář Worst se rozhodne lsti
zničit konkurenční firmu. Drží
továrníka Jakuba Simonidese po
dobu pěti dnů v klubu při kartách a
zatím ho na burze připraví o vše. V
klubu nic netušící Simonides
vyslechne
rozhlasový
projev
nezaměstnaného Filipa Korneta a
mladík ho zaujme natolik, že mu
nabídne místo tajemníka. Když však s
Filipem dorazí do vily, zjistí

Pátek 16.3. - 26.3. 2012, foyer v Pellyho domech

AFGHÁNISTÁN
- výstava v rámci festivalu Jeden svět

Život ve venkovských oblastech Afgánistánu 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.
Vernisáž výstavy
proběhne od
18hodin a bude
uvedena krátkým
filmem o životě lidí v
Afghánistánu:

TŘI DARY

Erika Hníková /
Czech Republic / 2011 / 26 min.
Dokumentaristka Erika Hníková se ve svém snímku Tři dary
vydala po stopách české pomoci v Afghánistánu. Natáčení
dovedlo českou filmařku na sever země, kde se už řadu let
snaží společnost Člověk v tísni zlepšit životní podmínky
místních lidí, živořících na hranici chudoby v podhorských
vesnicích poznamenaných dlouholetou válkou. Dokument je
složen ze tří příběhů rodin, kterým Člověk v tísni pomáhá
zajistit stabilní zdroje příjmů. Diváci společně s autorkou
zjišťují, jak může ovlivnit život rodiny darované hejno slepic,
tkalcovský stav nebo včelí roj.
Pondělí 26. 3. 2012 - 16. 4. 2012, foyer v Pellyho domech

KAM SI BŮH CHODÍ PRO SŮL
- výstava v rámci festivalu Jeden svět

Etiopie kdysi byla významnou říší, dnes ji nalezneme mezi
patnácti nejchudšími zeměmi planety. I přes svůj výrazný
hospodářský potenciál je pro mnohé stále ještě synonym bídy.
Zemi trápí nízká úroveň vzdělání. Méně než polovina dětí zde
dokončí základní školu, jen třetina dospělých žen umí číst a
psát... Výstava Kam si Bůh chodí pro sůl zve k nahlédnutí do
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každodennosti etiopských žen a dětí putujících dlouhé
kilometry za vodou, představuje nezdolnost mužů pracujících v
solném kráteru, či naději, kterou do vesnických komunit
přinášejí školy postavené v rámci rozvojových projektů.
Autorkou fotografií je Jarmila
Kovaříková (1979), jejíž sociálně
laděné reportáže z rozvojových
zemí
vycházejí
v
českých
i zahraničních médiích. Za svou
práci získala devětkrát ocenění v
soutěži Czech Press Photo.
Výstavu organizuje Rozvojovka - informační a vzdělávací sekce
společnosti Člověk v tísni v rámci festivalu Jeden svět.

rytmické taneční sestavy, ze které srší energie a život.
Přijďte i vy a objevte v sobě netušené schopnosti!
Lekce vedená profesionální tanečnicí Petrou Slavíkovou je
určena pro tanečníky i netanečníky všech věkových kategorií.
Rezervace míst probíhá na IC v Pellyho domech: 491421501
Vstupné: 50Kč, lekce trvá 90 minut.
Všichni jste srdečně zváni!
sál Pellyho domů od 14. 30 hod.

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
středa 4. 4. 2012
František Šesták: Svatojakubské putování

Vernisáž výstavy bude v 18hodin v podobě koncertu:

KONCERT TEREZIE PALKOVÉ

Herečka, zpěvačka, klavíristka, klaunka, autorka textů a hudby.
Vystudovala pražskou konzervatoř - obor klavír a brněnskou
JAMU - činoherní herectví. Od roku 2007 vystupuje se svými
písněmi, ke kterým si píše vlastní texty a hudbu. Doprovází se
na klavír a akordeon. V listopadu 2009 vydala své debutní CD
"Pif haf mňau". V březnu 2011 vyšlo její druhé CD "Moje první
tango". Žije na Broumovsku.
Pondělí 16. - 30. 4. 2012, foyer v Pellyho domech

VODA NAD ZLATO
- výstava v rámci festivalu Jeden svět

Výstava nafocená přední
českou
fotografkou
Alžbětou
Jungrovou
zachycuje
aktuální
problémy v Etiopii, jedné z
nejchudších zemí světa.
Víte, co se stane, když v
Etiopii dlouho neprší?
Nebo jak daleko musí
Afričané pro vodu? I o tom je výstava fotografií Voda nad zlato.
Fotky pořídila v roce 2011 v Etiopii Alžběta Jungrová,
fotografka oceněná třeba na Czech press photo. Fotografie
ukazují etiopskou realitu, ale výstava obsahuje i informační
bannery o pěstování květin a bavlny v rozvojových zemích.
Právě kvůli tomu totiž vysychá řada důležitých zdrojů pitné
vody, např. jezero Naivasha v Keni.
Vernisáž výstavy bude v 18 hodin v podobě koncertu:

KONCERT JANY VÉBROVÉ BÖHMISCHE HEARTH COEUR
EXPRESIVNÍ ŠANSON

Jana Vébrová je písničkářka s velmi, velmi intenzivním hlasem
a širokou harmonikou. Vystoupení jsou ohromná a zanechávají
v posluchačích hlubokou stopu. Její hlas je v některých
polohách něžný a v jiných tak drásavý, že vám týden nebude
scházet na zádech drbání..

PELLYHO DOM Y
Sobota 31. 3. 2012, od 16 hodin, sál v Pellyho domech

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

11

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL JEDEN SVĚT

Festival dokumentárních filmů
(nejen) o lidských
právech, který od roku 1999 pořádá společnost Člověk v tísni,
se ke konci března poprvé představí i v Polici nad Metují.
Záštitu nad festivalem převzala polická starostka paní Mgr. Ida
Jenková a ve spolupráci s městem Police nad Metují jej jako
partner hlavního organizátora Člověka v tísni pořádá místní
občanské sdružení JULINKA. Promítání pro veřejnost proběhne
ve dnech 21. 3. do 24. 3. 2012 v Pellyho domech, školní
projekce Jeden svět na školách zavítají v následujícím týdnu
kromě Police nad Metují také do Broumova a do Hronova. Ti,
kteří festival znají, ví, že nejde pouze o zhlédnutí dokumentů.
Po nich totiž přichází na řadu debata s experty z dané oblasti –
veřejnost má šanci nejen zapřemýšlet nad daným problémem,
ale také konfrontovat své myšlenky a názory s odborníkem.
Dokumenty o lidských právech hrají v dnešním mediálním
světě naprosto klíčovou roli. Jsou jakýmsi oknem do jiných
kultur, společností, do „cizích“ problémů. V současné
globalizované době je bezpodmínečně nutné, abychom se
naučili navzájem si rozumět, vědět o tom, že se někde děje
bezpráví, že náš život ovlivňuje i to, co se nás zdánlivě netýká,
protože se to odehrává na druhém konci světa. Cílem Jednoho
světa je povzbuzovat ve svých divácích a divačkách pocit
spoluzodpovědnosti za chod společnosti a podporovat v nich
občanský aktivismus. Unikátní dokumenty umožňují divákům
nahlédnout do života obyčejných lidí po celém světě a zamyslet
se nad svým vlastním životem, což často vede k tomu, že si
začneme svého vlastního života více vážit, přestaneme si
stěžovat a někdy dokonce začneme usilovat o zlepšení
životních podmínek těch méně šťastných, než jsme my,
případně se snažíme kultivovat naše jednání v životě směrem
k šetrnějšímu způsobu života. Dokumenty nás nutí myslet
v globálních souvislostech a rozšiřují naše obzory.
Letošní výběr filmů je obzvlášť bohatý na kvalitní české
dokumenty. Většina filmů promítaných v Polici nad Metují
budou proto české snímky, které zpracovávají témata blízká
obyvatelům regionu, např. problém nezaměstnanosti či
obecnější témata, která se dotýkající každého člověka jako
plýtvání jídlem či vztahy v rodině nebo vyrovnání se smrtí
blízkého člověka. Na své si ale přijdou i „náročnější“ diváci,
kteří budou moci shlédnout nejlepší český dokument roku
2011, popisující úskalí rozvojové pomoci či dokument o stinné
straně čínského ekonomického rozvoje – o práci v čínských
hnědouhelných dolech.
Součástí festivalu je také doprovodný program, v
jehož rámci budou moct diváci v průběhu března a dubna
zdarma shlédnout tři fotografické výstavy a u příležitosti
vernisáže také dva velmi zajímavé koncerty.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za realizační tým Zuzana Ježková

PERMANENTKA na 3 filmy libovolného výběru

v ceně 100Kč k vyzvednutí v Infocentru Pellyho domy nebo
před promítáním.

Středa 21. 3. 2012 od 20 hodin, sál Pellyho domů

Z POPELNICE DO LEDNICE
(Taste the Waste)

Než se zelenina dostane z pole
na váš talíř, nejméně polovina jí
skončí na skládce. To znamená
každé druhé rajče či hlávkový
salát. Zní to neuvěřitelně, ale
bohužel je tomu tak. Nemluvě o
tom, že zemědělství produkuje
třetinu skleníkových plynů.
Stačí se podívat do odpadních
kontejnerů supermarketů či do nejbližší popelnice, abychom
zjistili, v jak obrovské míře plýtváme jídlem. Režisér Valentin
Thurn předkládá ve svém snímku znepokojivá a alarmující
fakta o našem vztahu k jídlu a zároveň hledá možnosti, jak tuto
situaci zlepšit. Na příkladech „odpadkové potápěčky“
zachraňující vyhozené jídlo ze supermarketů, amerického
antropologa, který založil komunitu lidí najímajících si
konkrétního farmáře k pěstování zeleniny, a řady dalších
ukazuje možné cesty, jak plýtvání potravinami zastavit. Pokud
bychom ho omezili o polovinu, mělo by to na produkci
skleníkových plynů podobný efekt, jako kdyby ze silnic zmizelo
každé čtvrté auto.
Režie: Valentin Thrun
Německo, 88 min.
Hosté: freegan Josef Maňák, učitelka Vlasta Vyčichlová
Vstupné: 50Kč
Čtvrtek 22. 3. 2012 od 18 hodin, sál Pellyho domů

OD VIŠNÍ DO VIŠNÍ

Studentka FAMU Jana Boršková toužila natočit film o svém otci.
Odhodlávala se ale příliš dlouho a její otec nečekaně zemřel.
Hlavní hrdinkou tohoto režijního debutu se tak stává její
matka, milá a svérázná šedesátnice vyzařující pozitivní energií.
Její povídání doplňuje o své vyprávění a postřehy i sama
režisérka. Otce připomínají jak vzpomínky obou aktérek, tak
rozlehlá zahrada, kterou vybudoval a jež tvoří lyrický rámec
celého filmu. Když po pár měsících natáčení umírá i autorčin
dědeček, ocitá se matka poprvé v životě v situaci, kdy nemusí o
nikoho pečovat a může se soustředit pouze na vlastní potřeby.
Zdánlivě banální každodenní scény zobrazené ve filmu
postupně vykreslují výzvy, s jakými se musí vypořádávat každá
matka v této životní fázi. Křehký poetický snímek postupně
odhaluje rodinné vztahy, které zdaleka nebyly vždy
harmonické. I ta největší životní trápení ale matka překonává
se zdánlivou lehkostí a s úsměvem, pomáhá jí v tom i hluboká
víra v Boha. „I smutno může být pěkné,“ vysvětluje svou životní
moudrost.
Režie: Jana Boršková
Česká republika, 57 min.
Host: režisérka dokumentu Jana Boršková
Vstupné: 50Kč
Čtvrtek 22. 3. 2012 od 20 hodin, sál Pellyho domů

ZÁVOD KE DNU

„Žijeme
v něčem,
co
bychom mohli nazvat
„technopolis“.
Je
to
zvláštní
časoprostor,
který
se
vyznačuje
velkým zrychlením a jeho
hlavní náplní je lidská
práce,“
říká
v úvodu
nejnovějšího snímku Víta
Janečka známý filozof Václav Bělohradský. Opravdu ale stále
platí, že lidská práce je nejdůležitějším zdrojem smyslu
moderní doby, a že dokonce zastupuje náboženství? Je práce i

v dnešní době základním způsobem integrace člověka do
společnosti? Na tyto a řadu podobných otázek se autor snímku
snaží nalézt odpověď u bývalých zaměstnanců zavřených
závodů OP Prostějov, moravské sklárny či sirkárny Solo Sušice.
Hovoří ale i se zaměstnanci nadnárodní IT korporace,
sociologem Janem Kellerem, ekonomkou Ilonou Švihlíkovou či
s rozvojovým expertem Tomášem Tožičkou, který nás
seznamuje s možnostmi alternativní ekonomiky, v rámci níž
existují firmy bez šéfů řízené samotnými zaměstnanci. Vysoce
aktuální snímek zevrubně zkoumá současnou problematiku
práce, mobility kapitálu a nezaměstnanosti a vyniká nebývale
komplexním pohledem na dané téma.
Režie: Vít Janeček
Česká republika, 82 min.
Host: generální ředitel firmy Veba, Ing. Josef Novák
Vstupné: 50Kč
Pátek 23. 3. 2012 od 18 hodin, sál Pellyho domů

KE SVĚTLU (To the Light)

Čína patří dlouhodobě mezi
největší producenty a zároveň
největší spotřebitele uhlí na
světě. Sedmdesát procent
veškeré její energie pochází z
uhelných
elektráren.
Odvrácenou stranu čínského
ekonomického
rozmachu
nejlépe vystihuje situace v
tamních dolech, kde každý rok zahyne při nejrůznějších
nehodách asi dvacet tisíc horníků. Režisér Jüan-čchen Liou nás
ve svém působivě a přitom citlivě natočeném snímku zavede
do malé vesnice Kan-pa ležící nedaleko dolů Kchu-si. V hloubce
400 metrů pod zemí zde stejně jako jeho otec a dědeček
pracuje mladý muž jménem Chuej. Dobře ví, o jak nebezpečnou
práci jde, a tak když mu přes cestu přeběhne krysa, což je v
Číně chápáno jako špatné znamení, nebere to na lehkou váhu a
zůstane ten den raději doma. Mohl by totiž dopadnout jako
další protagonista filmu, Luo, který kvůli závalu skončil před
několika lety na vozíku. Jednotliví horníci nebývale otevřeně
popisují riskantní práci v dolech, která je pro ně jedinou
možností, jak uživit rodinu.
Režie: Yuanchen Liu
Čína, USA, 69 min.
Host: sinolog Martin Kříž
Vstupné: 50Kč
Pátek 23. 3. 2012 od 20 hodin, sál Pellyho domů

Večer na téma Non-Comm

Komponovaný večer věnovaný sociálním spotům s Jiřím
Seidlem. Nekomerční reklamy jsou založené na vtipu,
neotřelém nápadu, překvapení či šoku. Snaží se obrátit
diváckou pozornost k důležitým tématům či kultivovat naše
vnímání a chování ve společnosti. Nekonveční pohled na
reklamu.
Sobota 24. 3. 2012 od 18 hodin, sál Pellyho domů

Trafačka: Chrám svobody

Genius loci nemají v Praze jen vzácné historické stavby, ale
také chátrající tovární haly jako třeba smíchovská Meetfactory
či bývalá trafostanice ve Vysočanech. Koncem roku 2006 se
proto skupina mladých umělců v čele s Pointem, Jakubem
Neprašem, Michalem Cimalou a Romanem Týcem rozhodla
proměnit opuštěné industriální prostory vysočanské Trafačky
v alternativní centrum umožňující prezentaci současných
forem umění. Dokument Alexandra Dlouhého a Romana Vávry
v průběhu téměř pěti let zachycuje nejrůznější peripetie, které
ambiciózní projekt provázely; ať už šlo o komplikace spojené
s provozem Trafačky, nebo osobní rozpory jeho hlavních
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aktérů, kteří se během té doby vypracovali v uznávané autory
tuzemské výtvarné scény. Autentická výpověď o snaze mladých
umělců přetavit nevyužívaný prostor ve funkční organismus
umožňující střet různých kulturních proudů je velmi
inspirativní.
Režie: Saša Dlouhý, Roman Vávra
Česká republika, 75 min.
Host: režisér filmu Saša Dlouhý
Vstupné: 50Kč

SDH Velké Petrovice srdečně zve na

PEPÍKOVSKÝ KARNEVAL
SOBOTA DNE 17.3.2012, V KLUBU HASIČŮ.
ZAČÁTEK VE 20.00 HODIN
HRAJE SKUPINA PROMĚNY, VED. A . NOVOTNÝ.

Sobota 24. 3. 2012 od 20 hodin, sál Pellyho domů

POD SLUNCEM TMA

Nejnovější snímek renomovaného českého dokumentaristy
Martina Marečka nás zavede do odlehlé zambijské vesnice
Masuku. V roce 2006 zde čeští rozvojoví experti Milan Smrž a
Tomáš Tožička realizovali projekt elektrifikace areálu školy
s nemocnicí, který přinesl do vesnice tolik potřebné světlo. Po
pěti letech se dvojice vrací do Zambie a ke svému zděšení
nacházejí jimi důmyslně vybudovaný systém v troskách. I přes
řadu komplikací se pouštějí do oprav škod způsobených
neodbornými zásahy vesničanů a potvrzují rčení o „zlatých
českých ručičkách“. Dokument o jejich misi vznáší otázky
o nejrůznějších úskalích rozvojové pomoci. Snímek získal hned
tři ocenění na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě - hlavní
cenu v soutěžní sekci Česká radost, Cenu diváků a Cenu Silver
Eye a v rámci Cen české filmové kritiky byl oceněn jako
Nejlepší dokumentární film roku 2011.
Režie: Martin Mareček
Česká republika, 83 min.
Host: režisér filmu Martin Mareček
Vstupné: 50Kč

VSTUPNÉ 50,- Kč, MASKY 40,- Kč.

DĚTSKÝ KARNEVAL
NEDĚLE 18.3.2012, ZAČÁTEK 14.00 HODIN.
HRAJE JAROSLAV MATĚNA.

RŮZNÉ
Unie rodičů při ZŠ a MŠ v Polici nad Metují si Vás dovoluje pozvat na

Představení se uskuteční
v neděli 18. března 2012 v 17,00 hod.
na sále Obecního domu v Machově
vstupné 50,- Kč.

kdy: v sobotu 17. března 2012
kde: v Pellyho domech v Polici nad Metují
K tanci a poslechu hraje skupina
COMBI Rychnov n./Kn.
- začátek ve 20 hodin - vstupné 50,-Kč
- kuchyně a občerstvení M. Exnera
Mládeži do 16 let nepřístupno.

Místenky možno zajistit v kanceláři školy, tel. 491580080
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JÓGA

Cvičení pro harmonický a
vyrovnaný pocit
těla a mysli.
Pokročilí: od pondělí 26. 3.
Začátečníci: od úterý 27. 3.
vždy od 19.00 do 20.30 hod
Poplatek za 10 lekcí: 850,Přihlášky a úhrada poplatku: do
23. 3. 2012 v Infocentru nebo
v kanceláři CKV v Pellyho domech.
Počet míst omezen!!

Sobota 7. 4. 2012 od 8 do 14 hod., Masarykovo náměstí
Police nad Metují

VELIKONOČNÍ TRH

Pan Pavel Kubín a město Police nad Metují zvou širokou
veřejnost na tradiční Velikonoční trh, který se koná na
Masarykově náměstí v Polici nad Metují
dubnové úterky od 16 do 17 hod. v uč. č. 305 v Pellyho
domech s Klárou Lukešovou:

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Staňte se spolutvůrci nové
náchodské tradice!
Do samotného centra Náchoda se chystá zbrusu nová
lidová slavnost. Na Masarykově náměstí se totiţ letos
„narodí bratříček“ věhlasného trutnovského PIVOFESTU,
který se kaţdoročně těší mnohatisícové návštěvnosti.
Vytvořit logo nové akci můţete právě vy a ještě se za to
podíváte do Itálie!
V Náchodě se letos narodí mladší sourozenec
trutnovského PIVOFESTU, na kterém v minulosti vystoupili
například Věra Špinarová, Petr Kolář, Turbo, Jaroslav Uhlíř,
Buty, Xindl X, Marta Kubišová, Václav Neckář a řada
dalších.
Společnost
Savage
company,
která
je
organizátorem mnohaleté trutnovské tradice (a zároveň
vydavatelem
časopisu
Náchodský
SWING
nebo
organizátorem kulturní sezony Náchodský SWING uvádí…),
se totiţ rozhodla zpříjemnit a zpestřit letní měsíce i
Náchodským. Akce se bude jmenovat PIVOBRANÍ a uskuteční
se 21. července.
A protoţe by PIVOBRANÍ nebylo kompletní bez úderného
a nejhezčího loga, aţ do 10. dubna mohou grafici posílat
své návrhy na info@pivofest.cz. Autor vítězného loga získá
dovolenou v areálu Altanea v Itálii od CK SONA.
Daniel Šafr
Sobota 24. 3. 2012, tělocvična Police nad Metují
7. ročník florbalového turnaje:

TURNAJ O POHÁR BLÁZNIVÉ
VIKTORKY





přihlášky do 16. 3. 2012
startovné 600 Kč ( cena zahrnuje: pronájem
tělocvičny, ceny, na podplacení rozhodčích a
kantýnských)
více informací na tel. čísle 775 365 389
e-mail krepelkova-jana@seznam.cz

Pořádá CKV Pellyho domy ve spolupráci s Českou společností
pro trénování paměti a mozkový jogging. Kurz sestává z šesti
lekcí, přičemž v každé bude věnována pozornost jinému druhu
paměti. Kurzovné – 300Kč (50Kč/lekci). Počet účastníků
omezen! Nahlášení účastníků do 6. 4. 2012 v IC Pellyho
domy nebo kanceláři CKV. První lekce začíná 10. 4. 2012
od 16 hodin.

PC KURZY V PELLYHO DOMECH

CKV Pellyho domy pořádá PC kurzy pro veřejnost. Každý kurz
se skládá ze šesti lekcí a budou probíhat vždy ve čtvrtek po
dobu šesti týdnů. Nahlášení účastníků do 6. 4. 2012 v IC
Pellyho domy nebo v kanceláři CKV. KURZY BUDOU
REALIZOVÁNY POUZE PŘI DOSTATEČNÉM POČTU
UCHAZEČŮ! První lekce začíná 12. 4. 2012.

 PC KURZ: PRO SENIORY
(začátečníci a mírně pokročilí)

Kdy: od čtvrtka 12.4. od 15 hodin
Náplň kurzu
základy práce s počítačem,
ovládání počítače v prostředí
Windows (organizace složek,
ukládání dat…)
základy práce s textem MS
Word, tisk dokumentů
co je internet a jak se na něm orientovat, možnosti
programu Internet Explorer nebo Mozilla Firefox
vyhledávání informací na internetu – vyhledávač Google,
Seznam(jízdní řády, recepty, mapy, informace o zdraví,
časopisy, zprávy, encyklopedie ad.)
jak založit emailovou schránku a posílat zdarma emaily
volání přes internet zdarma(Skype)
Kurzovné : 550Kč

 PC KURZ:
ÚPRAVY DIGITÁLNÍCH
FOTOGRAFIÍ
Kdy: od čtvrtka 12.4. od 16,45 hodin
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Náplň kurzu
základy práce s grafickým editorem - změna velikosti,
ořez, otáčení, úpravy fotografií
retuše nedokonalostí, rozmazání, stín, filtry
vložení textu do fotografie, práce s textem, rámečky a
vloženými obrázky
základy fotomontáže
organizace a třídění fotografií
tipy a triky
Kurzovné: 950Kč

Čtvrtek 26. 4. 2012, v 18hodin, sál v Pellyho domech

PŘECHOD PYRENEJÍ ZA 38 DNÍ

Byli jste někdy v Pyrenejích? Můžete být! Beseda o téměř 850
kilometrovém putování přes celé Pyreneje od Atlantského
oceánu až ke Středozemnímu moři. Ondra Němeček a Jirka
Štaffa a jejich EXPEDICE GR11!
„Jen kdo jde, aby šel, je však ten poutník pravý, se srdcem
lehounkým, jak balón na pohled, neprchá osudu, byť není
vybíravý, a aniž ví kdy proč, vždy jenom říká: „Vpřed!“ (Charles
Baudelaire: Cesta)

Neděle 18. 3. 2012 od 14 hod.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Hraje Jaroslav Matěna.

MACHOV

Sobota 17. 3. 2012 od 20 hodin na sále Obecního domu

ŠIBŘINKY ANEB MAŠKARNÍ
MERENDA
* k reji masek hraje P. Fulka - Police nad Metují
* vstupné 70,- Kč
* vstupné masky 40,- Kč + malé občerstvení zdarma
Kdo neviděl – neuvěří, kdo viděl – ví, do čeho jde.
Zvou Nízkosrbští Baroni: www.baroni.estranky.cz

MARTÍNKOVICE

Pátek 16. 3. 2012 od 20 hod., Kulturní dům v
Martínkovicích

Bc. Lenka Slavíková CKV Pellýho domy

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

JOSEFOVSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
George & Beatovens KAREL KAHOVEC

V pořadu zazní písně 60. – 90. let: Svou lásku jsem rozdal,
Poprava blond holky, Paní v černém ,Král a klaun a také několik
vzpomínkových písní na Petra Nováka: Já budu chodit po
špičkách, Hvězdičko blýskavá, Povídej… Po 23.hod. Oldies disco
70. a 80. Léta s DJ Petrem Cirklem.
Vstupné: 150Kč
Předprodej lístků: OÚ Martínkovice, Infocentrum Broumov a
Infocentrum Police nad Metují (Pelllyho domy). Rezervace míst
po zakoupení vstupenky možná na tel. 602 10 20 20

NOVINKY z www.policko.cz

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

P Ř IP RA VU JE M E N A D U B E N - 2 0 1 2
Sobota 21. 4. 2012, dopoledne, sál v Pellyho domech

CVIČENÍ PRO RADOST S OLGOU
ŠÍPKOVOU
Do Police nad Metují zavítá opět nejen
mistryně světa ve sportovním aerobiku
a několikanásobná mistryně Evropy, ale
i velmi milá žena – Olga Šípková.
Nenechte si toto výjimečné setkání ujít!
Rezervace míst probíhá na IC v Pellyho
domech: 491421501. Bližší informace
budou vyvěšeny na www.policko.cz
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POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba:
9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e-mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501

KE KOUPI V INFOCENTRU
REGIONÁLNÍ PRODUKT

Již dříve jsme Vás v Polickém měsíčníku informovali o
značce „Regionální produkt Bromovsko“. Tato značka byla
udělena několika místním výrobcům a Vy si nyní můžete
zakoupit vybrané zboží i v Infocentru v Pellyho domech.
V současnosti nabízíme dva druhy medů. Med z Rokytníku
(950 g za 120 Kč) a Med z Ekofarmy Vlkovi Vernéřovice
(sklenice ve tvaru medvídka 80 Kč, džbánek 60 Kč)

Klobouk na pařezu
Nekomerční interaktivní časopis
pro celou rodinu.
Dobrosrdečný nepravidelník pro
všechny, co se rádi radují!

V prodeji v IC za 99 Kč

ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE INFORMAČNÍCH
CENTER KLADSKÉHO POMEZÍ
Ve dnech 23. – 24. února
se konalo školení pro
zaměstnance informačních
center Kladského pomezí.
Školení v rámci projektu Kladské pomezí – Krajina příběhů
bylo na téma získání znalostí v PC programech MS WORD a
ZONER Photo Studio 14, který byl na všechna informační
centra zakoupen v rámci zmíněného projektu. Program
slouţí ke zpracování fotografií a posléze ke zjednodušení
práce
na
propagačních
materiálech - pozvánkách,
plakátcích apod.
Školení se konalo po oba
dva dny v počítačové učebně v
PELLYHO DOMECH v Polici nad
Metují,
kde
nám
bylo
poskytnuto výborné zázemí.
Věříme, ţe školení bylo
pro
všechny
účastníky
přínosné a doufáme, ţe
získané
znalosti
zdárně
vyuţijeme v praxi.
Spolufinancováno z ROP
NUTS II Severovýchod.
Projekt: „Kladské pomezí - Krajina příběhů“

VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU
HOLIDAY WORLD

Ve dnech 9. – 12. února se konal 21. ročník veletrhu
cestovního ruchu Holiday World na praţském výstavišti v
Holešovicích. Partnerskou zemí veletrhu byla pro tento rok
Dominikánská republika. Ve spolupráci s Královéhradeckým
krajem jsme v letošním roce poprvé na tomto veletrhu
prezentovali Kladské pomezí. Stánek byl tématicky zaměřen
na Vodu a vodní turistiku.
Na našem stánku byly opět k dispozici nejnovější
propagační materiály všech obcí a měst Kladského pomezí
spolu s materiály vydanými Brankou, o.p.s. Uţ tradičně byl
největší zájem o mapy a materiály s konkrétní nabídkou na
strávení volného času na našem území - 47 výletů v
Kladském pomezí, Toulky Kladským pomezím a další.
Velkému zájmu se těšily i naše Zimní turistické noviny,
které jsme rozdaly do posledního kousku.

Na letošní ročník veletrhu se podle statistik pořadatele
přišlo podívat cca 32 000 návštěvníků. Nejsilnějším dnem
byla sobota, coţ je tradicí i na ostatních tuzemských
veletrzích.
Za Kladské pomezí nás po celé čtyři dny zastupovaly
Lenka Lembejová (BRANKA, o.p.s.) a Markéta Machová (IC
Náchod).
Martina Golová

PROGRAM PFK
27. 3.
3.4.
13. 4.
30. 4.
2. 5.
15. 5.

Hej rup!
Modrý tygr
Nosferatu
Probudím se včera
Cesta do pravěku
Okresní přebor

Změna programu vyhrazena

Polický filmový klub má již 31 členů!

Únorový program Polického Filmového Klubu byl více jak
nabitý. Bohuţel se nedá říct to samé o návštěvnosti kina…
Nicméně na filmový maraton, který trval od 13.00 hodin aţ
do 23.00 hodin, přišlo 55 filmových nadšenců a téměř
všichni vydrţeli aţ do konce. Další neobvyklou akcí bylo
hororové promítání Vymítače ďábla, které začínalo ve
22.30 hodin. V Kolárově divadle se sešlo 19 statečných.
První březnovou projekcí byl film Školní výlet, který
podpořil svojí účastí reţisér, scénárista a představitel jedné
z hlavních rolí Tomáš Magnusek. Pan Magnusek diváky
přivítal a po promítání filmu proběhla beseda.

Chcete se i vy účastnit na tvorbě
programu a rozhodovat o podobných
věcech? I vy se můžete stát členem
Polického Filmového Klubu!

Z Bezděkova o únorových
akcích stručně
V pátek 10. února navštívily jako kaţdý rok naše děti ve
školce členky ČČK se svým vyprávěním o předcházení
nemocem a úrazům.
Povídání bylo pěkné, veselé a děti překvapily svými
znalostmi. Ve druhé části besedy si pak prakticky
vyzkoušely ve dvojicích, jak se obvazují zranění na různých
částech těla.
Ve čtvrtek 16. 2. jsme uspořádali Sjezd kopečka. Při
této akci nám jde vţdy o uţití sněhu a dobrou zábavu.
Velmi nás proto potěšil zájem dětí i rodičů.
Všichni jiţ 14 dní předem o této akci věděli, aby mohli
doma nachystat zajímavé závodní stroje. Objevil se tank,
autíčko a nápaditý byl i pojízdný koš Baby Jagy.
První soutěţ - sjezd, kdo dojede nejdále, dále jsme
soutěţili v podjíţdění branek a poslední disciplínou bylo
trhání fáborků. Ve všech soutěţích vyhráli všichni.

16

Nálada byla skvělá a na všech tvářích zářil úsměv, coţ
bylo smyslem této akce.
Za odměnu jsme se šli chvilku ohřát do školy, občerstvit
se teplým čajem a skvělým perníkem. A pak byly rozdány
diplomy, sušenky a drobné dárky.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili.
Ve čtvrtek 23. 2. proběhl karneval v naší MŠ. Děti přišly
hned ráno ustrojené v krásných maskách. Společně prošly
celou budovu a přišly se předvést i školákům, kteří měli za
úkol jednotlivé masky uhodnout. Pak nastalo karnevalové
veselí. Děti tančily a soutěţily. Po bujarém veselí čekalo na
všechny malé občerstvení v podobě sušenek a dětského
šampaňského.

Karneval v Polsku
Ve středu 8.2.2012 navštívili ţáci z bezděkovského
pracoviště své kamarády ve Scinawce. V rámci spolupráce
mezi vesnicemi a školami byli pozváni na oslavu "Dne
babiček a dědečků" spojenou s karnevalem.
Všichni byli zvědaví, jak taková oslava probíhá.
V první části byli postupně všichni přivítáni. Pak
proběhlo pásmo písniček a básniček na téma "babičky a
dědečkové" a děti všem babičkám a dědečkům popřáli
hodně zdraví, spokojenosti a dlouhá léta. Po pásmu byla
připravena soutěţ pro babičky a dědečky + jejich vnoučky.
Nejprve se vzájemně zdravili - např. jako Eskymáci, Japonci
- a pak měli dospělí za úkol poznat své ratolesti pouze
podle dlaní. Nikdo se v hádání nespletl.
V další části programu přišel "pan Karneval" a popřál
všem pěknou zábavu a odstartoval karnevalový rej. Zábava
byla opravdu skvělá a děti byly bezprostřední. Tančilo se,
veselilo i na pěkný příběh o přípravách rodiny na karneval
trochu času zbylo.
Během celého dopoledne jsme měli moţnost ochutnat
výborné pohoštění,které připravily maminky polských dětí a
před odjezdem jsme dostali ještě výborný oběd.
Domů jsme se vrátili sice unaveni, ale s pocitem velmi
příjemně stráveného dne.

Marie Vaisarová
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Z polické mateřinky…
… nastal opět ten správný čas na Vaše otázky a naše
odpovědi. Pro dnešek jsme vybrali témata, která zajímají
většinu rodičů, protoţe na všechny se prostě dostat
nemůţe, ale věřte, ţe ţádný Váš námět nebo připomínka
v koši u nás nikdy nekončí. Kdo z Vás dnes nenajde odpověď
zrovna na tu svou otázku, nevadí, na naší školce funguje (a
dost dobře) Rada rodičů, která se problémy ze stran rodičů
i ze stran školky zodpovědně zabývá. Navíc máte moţnost
komunikace přes naše webové stránky, telefonicky s paní
ředitelkou, s paní učitelkou ve třídě Vašeho dítěte a
nevyhýbáme se ani osobnímu kontaktu face to face,
moţností je hodně, takţe…:
1) Všimla jsem si, ţe ve třídě Sluníček je úplně nový
nábytek a vybavení. Je to příjemné vidět, jak si děti
hrají v ,,nové“ třídě, moc se jim tam líbí, doma nic
jiného od našich dětí neposloucháme.
To nás moc těší ! Třída Sluníček byla poslední třídou,
ve které byl nábytek starý téměř 30 let. Jednalo se o
původní nábytek z doby, kdy byla školka postavena, a i kdyţ
jsme se všemoţně snaţili prostředí pro děti vylepšit,
abychom zakryly onu ,, muzeálnost “, nikdy nebylo
najednou k dispozici tolik peněz, abychom pořídili výměnu
všeho a naráz. Proto se všechny třídy obnovovaly (a
obnovují) postupně. Nejprve byl vyměněn nábytek v části
tříd, kde si děti hrají (skříňky, kuchyňky, poličky na
skládanky a stavebnice, nábyteček pro panenky, apod.),
následoval nákup ţidliček a stolečků v různých výškách
podle toho, jak velké děti třídu navštěvují, aby jim tento
nový nábytek maximálně vyhovoval. Třída Sluníček byla
poslední, kde chyběly právě ţidličky a stolečky podle výšky
dětí, takţe teď uţ mohou Sluníčka ,,svítit“ podle potřebné
velikosti. Stolečky čekají výhledově i třídu Zvonečků. Ve
třídě Sluníček jsme koupili také nové skříně na didaktický a
výtvarný materiál, na knihy a všechny potřebné pomůcky
pro práci s dětmi – výměna tohoto typu nábytku čeká
výhledově postupně na všechny třídy. A teď jedna novinka:
v suterénu budovy jsme zřídili malou učebnu pro
individuální práci s integrovanými dětmi, pro činnost
krouţků, pro schůzky s logopedickou asistentkou a pro
vyšetření poruch řeči odborníky ze Speciálně –
pedagogického centra – zatím jsme ve fázi zařizování a
celkového ,,oţivování“, k čemuţ nám musí poslouţit právě
onen ,,muzeální“ nábytek (zatím ). Pro zřízení této třídy
jsme ţádali v loňském roce o grant z Evropských sociálních
fondů, ale bohuţel, úřední šiml rozhodl zamítavě, takţe se
snaţíme o realizaci vlastními (omezenými) silami. Ideálem
budou všechny třídy v novém kabátku – a jsme moc rádi, ţe
dětem se v takové obnovené třídě líbí, protoţe pro děti to
děláme především.
1) Dozvěděla jsem se, ţe některé školky uţ pořádají
zápis nových dětí do MŠ – můţu si přijít pro přihlášku
uţ teď? Budou se děti přijímat podle pořadí
přihlášek?
K tématu Zápis do MŠ se závazně vyjádříme v příštím
čísle PM, kde Vás budeme přesně informovat o všech
novinkách ohledně přijímání dětí do MŠ, o termínech pro
vyzvednutí přihlášky, o termínu Dne otevřených dveří, který
kaţdoročně v souvislosti se zápisem pořádáme (děti by
přece měly vidět, do čeho jdou a rodiče koneckonců taky
). Děti se nepřijímají podle pořadí přihlášek, takţe se
nebojte, ţe byste něco propásli, sledujte příští měsíčník a
pravidelně naše webové stránky www.mspolice.cz nebo
odkaz na webu města Police nad Metují v kapitole Školství.
A propos, televize i rozhlas jsou plné informací, ţe do
školky lze přihlásit i děti 2leté.
Nový Školský zákon, který platí od ledna letošního roku,
umoţňuje školkám přijmout i dítě mladší 3 let, ale pouze
tehdy, pokud pro to má daná školka vytvořené podmínky.

V naší mateřské škole jsme dosud o přijímání 2letých dětí
neuvaţovali, protoţe máme stále hodně dětí 3letých, které
nemůţeme vzhledem k naplněné kapacitě školky přijmout.
Je tedy logické, ţe při přijímání dětí do MŠ budou na volná
místa přijímány děti 3leté a teprve tehdy, aţ bude
uspokojena poptávka po místech těchto dětí a budou další
volná místa, začneme řešit problematiku přijímání dětí
mladších. Je potřeba zmínit i fakt, ţe přijmout do školky
dítě 2leté není jen tak jednoduché. 2leté dítě má úplně
jiné potřeby, jiný denní reţim, jiné emoční reakce,
nevyvinuté komunikační schopnosti, jiný způsob péče neţ
děti 3leté a proto je potřeba jim přizpůsobit nejen
prostředí třídy, ale i reţim dne, způsob podávání stravy,
zázemí pro odpočinek během dne apod., na coţ v současné
době naše školka není připravena a vybavena ani
materiálně, ani personálně.
2) V televizi říkali, ţe děti můţou ven i v mrazu -20 °C a
víc, přesto děti nedávno v mrazivém počasí ven
nechodily. Taky se mi zdá, ţe máte ve školce velké
teplo, a ţe děti jsou celý den ve vedru – my máme doma
17 °C a úplně to stačí…
O teplotě uvnitř třídy i o maximálně únosné teplotě
venku nerozhoduje zimomřivost personálu školky, ale
hygienická vyhláška. Jedná se o závazný dokument, který
musí školka respektovat, porušení se samozřejmě trestá.
Pracovníci hygieny dodrţování těchto pravidel také patřičně
kontrolují. Nezáleţí tedy na pocitu chladu nebo tepla paní
učitelky, ale na naměřených hodnotách. Navíc je potřeba si
uvědomit, ţe děti se při volné hře pohybují při zemi, takţe
17°C v místnosti by je brzy zdravotně skolilo. Uvnitř školky
je daný limit 22°C. K vycházkám ven v mrazu lze říci jen
to, ţe pokud je mráz větší neţ -10°C, děti na procházky
nechodí z důvodu rizika prochladnutí a omrznutí nekrytých
částí obličeje – děti totiţ nezvládají rychlou chůzi (některé
ţádnou chůzi), takţe nemají moţnost se zahřát pohybem,
navíc dýchání mrazivého vzduchu také není to pravé
ořechové uţ vzhledem k tomu, ţe některé děti pusu venku
prostě nezavřou.
3) Ráno jsem vedla své dítě do školky a shodou okolností
jsme se v šatně sešli s jinými dětmi a jejich maminkami –
byla jsem překvapená, jak jsou některé děti nastydlé a
kašlou jako o ţivot, a kdyţ při vstupu paní učitelka jejich
maminky upozorňovala, ţe nemocné dítě do kolektivu
nepatří, maminka pravila: „Ale on chtěl do školky!“
Copak záleţí na tom, kde chce nebo nechce dítě být,
kdyţ je evidentně nemocné?!
S nemocnými dětmi (resp. s jejich rodiči) tuto
problematiku řešíme uţ dlouho a je to, bohuţel, zřejmě
nekonečný příběh. Chápeme, ţe doba je těţká, tlak na
rodiče v práci mnohdy neúnosný a ošetřování dítěte
v nemoci dnes není moc moderní, takţe kdyţ není po ruce
zrovna schopná babička, řídí se situace heslem: Něco mu
dáme, aby neměl(a) teplotu, a on(a) to tam nějak přeţije.
Ale to je velký omyl! Učitelka má plné právo evidentně
nemocné dítě odmítnout přijmout do kolektivu, protoţe
ona je zodpovědná především za zdravé děti. A pokud se
dítě ráno jeví zdravě a během dne se nemoc projeví v plné
síle, okamţitě kontaktujeme rodiče, aby si dítě vyzvedli.
Pokud má dítě průjem nebo teplotu nebo zvrací, minimálně
2 dny do kolektivu nesmí – i v tomto případě můţe učitelka
dítě nepřijmout. Je velkou chybou rodičů, ţe svou snahu
nevidět nemoc dítěte maskují zaklínadlem Ale on(a) chce
do školky! V takové situaci dítě nerozhoduje, co chce a kde
bude, protoţe rodiče jsou za své dítě plně zodpovědni,
zodpovídají i za jeho zdravotní stav, a proto je na nich
dítěti vysvětlit, ţe je nemocné a do školky nemůţe.
Zajímavé je, ţe v takovýchto případech se (někteří) rodiče
odvolávají na to, ţe dítě do školky CHCE, i kdyţ mu není
dobře, ale kdyţ se situace obrátí a dítě do školky NECHCE a
přitom je zdravé, veselé a maminka spěchá do práce, pak
jde demokracie stranou a maminka si správně prosadí svou -

,,do školky půjdeš, ať chceš nebo ne“. Najednou to jde
vysvětlit dítěti, ţe maminka jde do práce a dítě do školky,
takhle to prostě funguje. Ale vysvětlit dítěti, ţe je
nemocné, takţe do školky nepůjde, ať chce nebo ne,
protoţe by nakazil ostatní kamarády a necítil by se tam
dobře, to bývá, bohuţel, pro některé rodiče velký problém
.
Zdaleka se nám nepodařilo odpovědět na všechno, co
Vás ohledně naší školky zajímá, snaţili jsme se vybrat ty
nejaktuálnější dotazy, ale nebojte, v některém z příštích
čísel měsíčníku se určitě rádi vrátíme k tomu, co by Vás
zajímalo a co byste potřebovali vědět, aby Vaše dítě bylo
v naší školce jen a jen spokojené. Pište, volejte,
emailujte, obraťte se na radu rodičů a určitě Vaše
připomínky a náměty vyřešíme. Těšíme se na Vás !
Vaše učitelky MŠ Fučíkova Police nad Metují

Základní umělecká škola informuje…
Okresní kolo pěvecké soutěţe ZUŠ
20. února odstartoval maratón soutěţí ZUŠ okresním
kolem v sólovém zpěvu, které proběhlo v nové budově ZUŠ
v Náchodě. Naši školu reprezentovalo 7 zpěvaček a jeden
zpěvák a z Náchoda se tato výprava vrátila s krásným
výsledkem – děti získaly 2 první místa s postupem do
krajského kola, tři druhá a dvě třetí místa.
Zde jsou konkrétní výsledky:
Zuzana Rainová
- první místo s postupem
Zuzana Trnovská
- první místo s postupem
Vladimír Uhnavý
- druhé místo
Petra Mašatová
- druhé místo
Barbora Zajícová
- druhé místo
Eliška Johnová
- třetí místo
Nela Řehořová
- třetí místo
Hedvika Ševců
- čestné uznání
Všichni úspěšní reprezentanti jsou ze třídy paní učitelky
Miriam Blaţkové, které patří dík za poctivou přípravu svých
svěřenců.

Okresní kolo dechové a bicí soutěţe ZUŠ
Hned vzápětí, 23. února, čekala naši školu velká
zatěţkávací zkouška. Byli jsme totiţ pověřeni uspořádáním
okresního kola soutěţí ve hře na dechové nástroje dřevěné,
dechové nástroje ţestové a také bicí nástroje. V tento den
změřilo své síly před třemi odbornými porotami na naší
škole takřka 150 soutěţících! Není divu, ţe naše škola skoro
praskala ve švech. Ale vše jsme zdárně přeţili a nakonec
jsme se mohli radovat z obrovského úspěchu našich ţáků –
těchto tří soutěţí se totiţ za naši školu zúčastnilo celkem 26
ţáků, kteří vybojovali 24 zlatých a dvě stříbrné medaile!
Šest z nich se dokonce stalo absolutními vítězi soutěţního
nástroje za všechny věkové kategorie. 24 hráčů na příčnou
flétnu, klarinet, trubku, lesní roh, tenor, trombón, tubu a
bicí nástroje nás tedy bude reprezentovat v krajském kole,
které se uskuteční 20. a 21. března v Jičíně. Ţáci jsou ze
tříd Lenky Němcové, Kristiny Hynkové, Josefa Fialy,
Romana Rokoše a Jakuba Koláře. Gratulujeme!

Krajské kolo soutěţe smyčcových orchestrů a
bicích nástrojů
Aby toho nebylo málo, stali jsme se téţ pořadateli
dalších dvou krajských kol soutěţí ZUŠ, a to soutěţe
smyčcových souborů a orchestrů, kterou uspořádáme
v pátek 16. března od 9 hodin v Kolárově divadle, a také
krajské soutěţe ve hře na bicí nástroje, která proběhne o
týden později, ve čtvrtek 22. března 2012, také v Kolárově
divadle.
(ZUŠ)
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který firmu Apple zaloţil. Mimoděk se nám tak podařilo
oslavit jeho nedoţité narozeniny.
Vladimír Beran

Projekt „uměleckých
vstupuje do poločasu

laboratoří“

Od září 2011 v naší ZUŠ realizujeme zatím nejrozsáhlejší
grantový projekt v historii školy. Záměr původně vznikl někdy
před šesti lety na výtvarném oboru v oddělení počítačové
grafiky. To se urputně a dlouho potýká s problematikou
skloubení umělecké výuky a zapojení digitálních technologií a
nových médií do vzdělávacího procesu. Musíme tedy vyučovat
nejenom „umění“, ale částečně i informatiku, a všechno to
skloubit do smysluplného celku tak, aby výsledkem bylo
umělecké vzdělávání s odpovídajícími výstupy. Proto se zrodila
myšlenka „rozkouskovat“ vyučování na jednoduchá, praktická a
snadno osvojitelná technická cvičení, jejichţ výsledky uţ budou
vyuţitelné v ţákovské umělecké tvorbě. Protoţe metodu
laboratorních cvičení v přírodovědných předmětech si pamatuji
z dob, kdy jsem ještě chodil do školy jako ţák, skloubil jsem
své vzpomínky s novými nápady, jak multimédia vyučovat. A
tak se zrodila „Umělecká laboratoř“.
Po několika letech zrání se podařilo získat i finanční
prostředky na její realizaci, ale to uţ postupná „digitalizace a
multimedializace“ školy do „Laboratoře“ přivedla i ostatní
obory, které jsou u nás vyučovány.
„Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou“ se
úspěšně umístila v „evropských fondech“ a o tom, jak si
vedeme, vás informuje série následujících článků.
Projekt OPVK CZ.01.07/1.1.05/04.0017 „Výuka uměleckých
předmětů laboratorní metodou“ je spolufinancován z ESF a
státního rozpočtu ČR.

Jak jsme oslavili narozeniny
Steva Jobse
Zakladatel společnosti Apple, označovaný za Edisona 21.
století, se narodil 24. února 1955. Na podzim loňského roku
sice zemřel, ale zanechal po sobě jednu z nejlepších
technologických firem světa. Počítače Apple, tzv. „Macy“,
patří mezi nejvýkonnější systémy pro grafickou,
multimediální a audiovizuální tvorbu. Díky projektu se nám
podařilo naplnit jinak neuskutečnitelnou představu, vybavit
těmito počítači naše Grafické studio. V rozpočtu grantu sice
nebylo dost peněz na celou učebnu, ale vzhledem k tomu,
ţe se jedná o malou revoluci nejenom ve vybavení, ale i ve
způsobu vyučování, byly zbývající stanice „zafinancovány“
z rozpočtu školy.
„Laboratoř filmové tvorby“ získala deset počítačů
„iMac“, s úhlopříčkou monitoru 27 palců a neskutečným
rozlišením 2560x1440 bodů, špičkovým výkonem a také
úţasným designem.
Proměna Grafického studia proběhla v pátek 24. února,
těsně před jarními prázdninami. Během víkendu a prázdnin
bylo nutné všechno dobře odladit tak, aby mohli nastoupit
ţáci. Bylo úsměvné je pozorovat, jak do nové učebny
vstupují po špičkách, s očima navrch hlavy a zatajeným
dechem. Někteří přišli i o dvacet minut dříve a ţádali, jestli
uţ smí dovnitř. Řekl jsem jim: „Dobře, ale budete sedět u
vypnutých počítačů“. Vydrţeli to a jen si „špitali“, dokud
nepřišel povel ke startu. To je samozřejmě brzy přejde a
práce na nových počítačích se jim stane přirozeností – a
budou se tak moci naplno ponořit do „laboratorních
cvičení“.
Někoho z ţáků pak napadlo, ţe datum 24. je
dvouměsíční výročí Vánoc, takţe jsme si vlastně udělali
opoţděný Štědrý večer. Teprve potom mi „docvaklo“ i to,
ţe se datum instalace počítačů na den přesně shoduje
s datem, kdy se před padesáti sedmi roky narodil člověk,
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Kurzy jazzové improvizace pokračují
V sobotu 10. března proběhlo jiţ páté pokračování kurzu
jazzové improvizace pod vedením špičkového hradeckého
muzikanta, flétnisty a kapelníka Martina Brunnera. Skupina
jeho ţáků se utěšeně rozrůstá, uţ je nás přes dvacet,
především ţáků z naší školy, ale chodí i několik jejich učitelů,
kteří se tak výuce jazzové improvizace sami učí, aby ji pak
mohli realizovat i po skončení projektu. Postupně mezi nás
přicházejí i zájemci z okolních ZUŠ, uţ jsme měli hosty
z Náchoda a Trutnova a moţná se někdy ukáţe i pár
zahraničních přátel, které jsme na podobných akcích,
konaných po republice, poznali.
S touto poslední větičkou souvisí další významná událost.
Opět v sobotu, tentokrát 17. března, navštíví naši
„Laboratoř hudební improvizace“ hvězda našeho jazzového
nebe, Jiří Stivín. Dopoledne bude mít pořad „Flétny všeho
druhu“ pro ţáky a učitele školy, ve kterém představí vývoj
dřevěných dechových nástrojů i způsob hry na ně, a skončí –
kde jinde – u jazzové improvizace. Tu potom bude ještě sám
vyučovat při odpoledním workshopu. Touto specializovanou a
mimořádnou dílnou navazujeme na další průběţnou aktivitu
„Hudební laboratoře“, kterou je účast na improvizačních
víkendech v „Centru pro improvizaci v umění CAP-ART“ ve
Všenorech u Prahy. Tam skupina ţáků i učitelů z naší ZUŠ
pravidelně dojíţdí.

Gabriela Krečmerová

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater

A co taneční obor?
Ten se stal také součástí projektu výuky „Laboratorní
metodou“. V naší taneční „Laboratoři“ se od září vystřídalo
několik zajímavých lektorů, kteří pracují s našimi ţáky.
Mohli jsme si doposud vyzkoušet taneční improvizaci
pod vedením Jiřího Lössla. Bylo zajímavé, jak se malé i
větší děti postupně od hravých a spontánních pohybů
přenesly aţ po skutečnou taneční improvizaci. Improvizaci,
která učí hlouběji vnímat hudbu a prostor, zdokonaluje
pohybovou souhru s ostatními dětmi a z obyčejných pohybů
dělá estetický tanec.
Nyní k nám dojíţdí taneční pedagog a choreograf –
Lenka Švandová, spolu s hudebním skladatelem a tanečním
korepetitorem Edgarem Mojdlem. Předávají našim ţákům
své mnohaleté taneční zkušenosti a já mohu jen s radostí
přihlíţet a být ráda, ţe se jim to daří.
S jejich pomocí jiţ nyní intenzivně připravujeme
„Multimediální představení o polickém pokladu“, na které
se můţete těšit na podzim letošního roku v Kolárově
divadle.

Za taneční obor Alţběta Černá, Dis.

V měsíci únoru pokračovala Polická univerzita volného
času dalšími dvěma lekcemi. Ta první se konala ve středu
8. února a podle tradice nás uvítalo hudební mládí polické
ZUŠ, tentokrát v podobě dvou houslistek, dvou Aniček,
které za klavírního doprovodu pana učitele Pavla Čapka
přednesly své skladby. Nejprve se představila Anička
Pospíšilová se skladbou Melodie Josefa Kociána a poté
Anička Novotná s Mazurkem Antonína Dvořáka. A nutno říci,
ţe obě skladby v jejich výtečném podání byly skutečným
pohlazením na duši.
Po tomto hudebním úvodu následovala vlastní lekce,
která byla tentokrát věnována nedalekému Českému
koutku. Oba lektoři, paní Eva Pumrová a JUDr. Zdeněk Bíl,
CSc., pohovořili o historii tohoto území, ve kterém se
v minulosti mísily, ale také střetávaly tři evropské kultury:
česká, polská a německá, jak to ostatně dokládá i pomník
tří kultur v Czermné. Zvláštní pozornost byla v přednášce
věnována období konce 2. světové války, kdy se
Československo snaţilo o získání tohoto území. Na mírových
konferencích v Jaltě a Postupimi však velmoci rozhodly o
tom, ţe toto území připadlo Polsku, které zde usídlilo i část
obyvatel vystěhovaných z východních oblastí Polska, které
si přisvojil Sovětský svaz. Češi ţijící v této oblasti byli
vystavováni šikanování a diskriminaci polských úřadů a
často hledali záchranu v útěku do Československa nebo byli
dokonce násilně vystěhováváni. Proto byl zřízen krátce po
skončení války tzv. Kladský komitét se sídlem v Náchodě,
který pomáhal těmto utečencům v jejich těţké situaci.
Pomáhal např. zajišťovat udělení práva pobytu, přijetí do
zaměstnání nebo do učebního oboru, výdej potravinových
lístků apod. Komitét se neomezoval pouze na pomoc
utečencům, ale snaţil se pomáhat i Čechům, kteří v Kladsku
zůstali. Z iniciativy komitétu byla např. v roce 1947
v Chudobě otevřena škola s českým vyučovacím jazykem.
Po únoru 1948 však byla činnost Komitétu našimi úřady
omezována a nakonec v roce 1950 byl Komitét zrušen.
V přednášce byla rovněţ zdůrazněna role
Dr. Martina Hoffmanna, který působil od roku 1933 jako
farář ve Strouţném, později za války musel narukovat do
německé armády, ze které však ke konci války dezertoval a
po osvobození odešel do Prahy ke svým přátelům. V červnu
1945 byl přijat u presidenta Beneše a ten mu dal plnou moc
k zaloţení Národního výboru pro kladské území a místních
národních výborů, které měly zajistit lidové hlasování o
další budoucnosti Kladska. Pro silný odpor polských úřadů se
toto hlasování podařilo zajistit jen v části území, ale
výsledek hlasování byl jednoznačný – 90% hlasujících bylo
pro připojení Kladska k Československu. Na výsledku
poválečného rozdělení Evropy se však uţ nic nezměnilo.
Přednášku doplnili vyprávěním vlastních záţitků z tohoto
dramatického období přímí účastníci tohoto „stěhování
národů“ – paní Ducháčová, pan Výravský a pan Beneš.
Hudební úvod na další akci, konané ve středu 22. února
zajistila ţačka polické ZUŠ Zuzanka Rainová, která
s klavírním doprovodem pana učitele Čapka zazpívala tři
písně ze svého repertoáru. Její milý hlas navodil atmosféru
pro hlavní program odpoledne, který byl věnován poezii.
Zde se nám představila paní Jana Wienerová, autorka knihy
veršů Vrásnění, ale také autorka mnoha hezkých ilustrací,
litografií či fotografií. Mimo jiné ilustrovala např. knihy
Broumovsko v pověstech nebo Čtení o Českém koutku od
Evy Koudelkové, kterou jsme před časem přivítali i na naší
Polické univerzitě. Uspořádala také řadu výstav svých prací,
a to nejen doma, ale i v cizině – Belgii, Polsku, Německu.
Vyprávění paní Wienerové o dětství stráveném v Broumově,
pozdějším ţivotě v Praze i o jejích návratech na
Broumovsko a Machovsko v 90. letech bylo doplněno
recitací veršů z uvedené knihy za současného promítání
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ukázek z jejích děl výtvarných. Mezi nimi dominují
především sgrafita, která tvoří výzdobu objektů Církve čs.
husitské v Ţelezné Rudě, v Plzni a v Praze - Břevnově.
Závěrem si pak mohli posluchači prohlédnout malou
výstavku kníţek s ilustracemi Jany Wienerové.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Degustační menu
Byli jste jiţ někdy pozváni na degustační menu? Ať zní
vaše odpověď kladně či záporně, máte se na co těšit.
Degustační menu je totiţ spojeno se skutečným obřadem.
Účastník takové akce se nejprve seznamuje s názvy
jednotlivých chodů. A to uţ se pěkně sbíhají sliny. Kuchaři
si totiţ vţdy dávají záleţet na tom, aby své hosty překvapili
surovinami, sofistikovanou skladbou menu i lákavými názvy
pokrmů. K tomu je z jejich strany potřeba výborná znalost
gastronomických tradic i nejmodernějších trendů. Dnešní
vyspělý konzument uţ nehledá na talíři jen kupy jídla, má
mnohem vyšší poţadavky. A obřad pokračuje. Chuťové
pohárky se nabudí při servisu jednotlivých chodů. Pohled na
talíř je vţdy nejprve pastvou pro oči. Potom uţ můţete
ochutnávat, vychutnávat a diskutovat o svých zrakových,
čichových a chuťových vjemech. Není třeba pospíchat,
taková labuţnická slavnost si vyţaduje klid a pohodu. A my
doufáme, ţe podobnou náladu si občas uděláte třeba doma,
aţ budete zkoušet některé naše pokrmy. Na letošní zimní
sezonu jsme připravili v naší škole pro kulinářské nadšence
nejprve toto předkládané menu, dále menu sloţené ze
zvěřinových specialit. Odezva hostů byla opravdu výborná.
Nyní nás čeká menu z pokrmů, jejichţ sloţkou je pivo. A to
tedy bude chuť a vůně!
Pečený rostbíf s rokfórovým dipem
Nízký roštěnec, sůl, pepř, hořčice, olivový olej, worcester.
Dip: 120 g nivy, 80 g jemného tvarohu, 30 ml smetany, sůl,
česnek.
Rostbíf naloţíme do
marinády
připravené
z olivového oleje, který
vyšleháme
s hořčicí
a
ochutíme solí, pepřem a
worcestrem. Maso můţeme
provázkem zformovat do
kulatého tvaru a upečeme
tak, aby vprostřed zůstalo
růţové.
Po
upečení
necháme vychladnout. Z jemně nastrouhané nivy, tvarohu a
smetany vyšleháme jemný dip, který přichutíme solí,
případně trochou česneku. Při servisu krájíme rostbíf na
tenké plátky a doplníme dipem, můţeme ještě ozdobit
sálátem či pestem.
Pečené filátko ze pstruha na pomerančích a červeném
víně doplněné dýňovým pyré
Pstruh, koření na ryby, sůl, pepř, citron, červené víno,
pomeranč, dýně hokkaido, mléko, cukr, bílý balzamikový
ocet.
Filátka ze pstruha na
kůţi nařízneme asi třemi
řezy,
z obou
stran
okořeníme kořením na
ryby, solí a pepřem,
můţeme také zakápnout
citronem. Na oleji pstruha
opečeme pouze ze strany,
kde je kůţe. Takto
připravená
filátka
navrstvíme do pekáčku, přelijeme červeným vínem,
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přidáme vykrájené měsíčky pomeranče a šťávu ze zbytku
duţiny. Potom necháme asi tři hodiny odleţet a nakonec
pstruha zprudka upečeme doměkka. Dýni oloupeme,
zbavíme jadérek a duţinu pokrájíme na kostičky, které
uvaříme doměkka v osoleném mléce. Po uvaření část mléka
slijeme, dýni promixujeme, případně propasírujeme
v hladké pyré, které ochutíme na sladkokyselo pomocí
cukru, soli a bílého balzamika. Při expedici vrstvíme na talíř
dýňové pyré spolu s filátkem a výpekem. Můţeme doplnit
praţenými dýňovými semínky.
Zauzená vepřová panenka podávaná s polentovým
sendvičem doplněná houbovým ragú a fíkovo-vinnou
redukcí
Panenka, sůl, pepř.
Vepřovou
panenku
okořeníme solí a pepřem
a při 50°C zauzujeme na
švestkových
hoblinách
(například
ve
staré
troubě) asi dvě hodiny.
Panenka je uvnitř krásně
růţová a má výbornou
zauzenou chuť i vůni.
Polentový sendvič
Kukuřičná mouka, mléko,
sůl, pepř, vejce, listový
špenát, cherry rajčátka, česnek, olej.
Do vařícího osoleného mléka vsypeme kukuřičnou mouku
a uvaříme hustou polentu, kterou necháme vychladnout. Po
vychladnutí přidáme vejce a trochu mouky, vymícháme
husté těsto. Vytvarujeme placičky a pečeme je na oleji.
Placičky prokládáme teplým salátkem z orestovaného
listového špenátu s pokrájenými cherry rajčátky, ochutíme
solí, pepřem a česnekem.
Houbové ragú
Sušené houby, šalotka, smetana, sůl, pepř, sádlo.
Na sádle orestujeme šalotku a sušené houby, zalijeme
smetanou, osolíme, opepříme a prováříme do zhoustnutí.
Fíkovo - vinná redukce
Fíky sušené, červené víno, sůl.
Pokrájené fíky zalijeme vínem a sváříme, aţ se asi
třetina obsahu vyvaří. Poté vše promixujeme a procedíme,
omáčku dosolíme.
Na talíř klademe nejprve polentový sendvič s panenkou,
doplníme houbovým ragú a redukcí.
Palačinky s karamelovými jablíčky
Mléko, polohrubá mouka, vejce, jablka, cukr krupice,
pomerančový dţus, máslo.
Z mléka, vejce a mouky vymícháme palačinkové těsto.
Na oleji pečeme tenké palačinky. Cukr necháme na
pánvičce rozpustit v karamel, zalijeme pomerančovým
dţusem a necháme provařit. Zjemníme máslem a do takto
připraveného karamelu vloţíme oloupaná, vyjadřincovaná
jablíčka pokrájená na kousky. Jablíčka necháváme
v mírném varu táhnout asi 20 minut. Při servisu palačinky
posypeme moučkovým cukrem a plníme karamelovými
jablíčky.
Text připravili Bc. Jiří John a Mgr. Renata Lelková
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.
r. o. - www.hshronov.cz

Úspěch ţáků SPŠ Hronov v soutěţi
ENERSOL 2012
Ve čtvrtek 16. února se konalo v Hradci
Králové krajské kolo jiţ 8. ročníku soutěţe
ENERSOL.
Soutěţ
se
věnuje
environmentálnímu vzdělávání. Tématem
letošního ročníku byly úspory energií,

obnovitelné zdroje energií a sniţování emisí v dopravě v
Královéhradeckém kraji. Nejlepších 11 prací soutěţící
prezentovali před odbornou porotou, hosty a ostatními
účastníky. Mezi hosty soutěţního dopoledne byli jak
odborníci z oblasti ekologie a obnovitelných zdrojů, tak
např. radní Královéhradeckého kraje s gescí za oblast
školství a kultury PhDr. Bc. Jiří Nosek. Práce se nejčastěji
týkaly fotovoltaických článků, elektromobilů, bioplynových
stanic a větrných elektráren. Do krajského kola se přihlásili
ţáci z pěti středních škol Královéhradeckého kraje (3
z Hradce Králové, po jedné z Nové Paky a Hronova).
Na závěr představil činnost své firmy jeden ze sponzorů
soutěţe Ing. Stanislav Eminger, CSc., jednatel EMPLA AG
spol. s r. o. Mezi další sponzory patřily firmy ČEZ a.s a
HAKEL-TRADE Ltd.
Za Střední průmyslovou školu v Hronově se do soutěţe
zapojili ţáci třetího ročníku Lukáš Hlava a Lukáš Vacek.
Jejich práce se týkala
bioplynové
stanice
v areálu
Robotické
mléčné farmy v České
Metuji.
V celkovém
hodnocení skončili na
pátém
místě
a
postupují
tak
do
národního kola, které
se bude konat ve dnech
22. a 23. března 2012
v Pardubicích.

V naší starobylé radnici bylo v únoru uzavřeno jedno
manţelství. Své ANO si řekli 18.2. Jiří Tomčík a Libuše
Novotná, kteří k nám zavítali aţ z dalekého Přerova.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ



V sobotu 11. 2. 2012 přijali pozvání k uvítání svých
narozených ratolestí rodiče těchto 11 miminek:

David Sivák

Barbora Kozáková

Nela Jirmanová

Viktorie Khunová

Aneta Daníčková

Magdaléna Meierová

Matyáš Rejchrt

Veronika Hornychová

Barbora Hauková

L. Hlava a L. Vacek
přebírají věcnou cenu z rukou pana Emingera
Ing. Luděk Valtar, učitel odborných předmětů,

STATISTIKA      
K 29. 2. 2012 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence 4 284 obyvatel.

JUBILEA



V únoru 2012 oslavili ţivotní jubileum …
70 let
pan Augustin Osoba
75 let
pan Josef Duba
paní Vlasta Ptáčková
80 let
paní Danuška Blaţková
paní Miroslava Kopecká
paní Antonie Opatrná
85 let
paní Libuše Ţiláková
pan Josef Drašnar
pan Josef Hejzlar
90 let
pan Vlastimil Winter
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 

Sabina Vojtěchová

Karolína Trýznová

Trocha statistiky
Připravila jsem pro vás malé statistické ohlédnutí za rokem
2011.
V loňském roce se v naší obci narodilo 37 dětí (18 kluků a 19
holčiček). Nejplodnějším měsícem byl srpen s 8 dětmi, v listopadu
se narodilo 7 dětí a o třetí pozici se dělí s 5 dětmi červen a
prosinec. Nejčastější jména byla: Anna, Barbora, Eva, Jan, Matěj a
Petr – tato jména byla loni pouţita 2x.
Přistěhovalo se k nám 124 osob.
Úbytek občanů byl 142; 100 občanů se odstěhovalo, 42
zemřelo.
Manţelství uzavřelo (nejen v Polici) 28 Poličáků.
Naopak počet sňatků uzavřených v Polici celkem (tzn.i
přespolní) dosáhl v loňském roce počtu 46.
Rozvedeno bylo 5 polických manţelských párů.
A jedna perlička nakonec. U příleţitosti přestupného roku jsme
zapátrala v evidenci a v zajímavé datum 29.2. mají narozeniny 3
naši občané. Jedná se o přestupné roky 1932 (slavila jubilantka své
osmdesátiny), 1968 (táta od dvou malých holčiček) a 1996 (jedna
mladá slečna).

Dagmar Hambálková, matrikářka
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PODĚKOVÁNÍ
Jménem rodiny děkuji za květinové dary a slova
soustrasti všem, kteří se naposledy přišli rozloučit s naší
milovanou maminkou Marií Hájkovou.
Eva Vacková

Pomoc ve finančních sporech
Některé spory s bankou, záloţnou, poskytovatelem nebo
zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční
společností lze řešit u státem zřízeného mimosoudního
orgánu - finančního arbitra. Řízení před finančním
arbitrem je bezplatné.
Co finanční arbitr dělá?
Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu
rozhodování sporů, pokud je jinak k rozhodování těchto
sporů příslušný český soud, mezi:
a) poskytovateli platebních sluţeb a uţivateli platebních
sluţeb při poskytování platebních sluţeb – například spor
zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo
spor zákazníka s bankou při zneuţití platební karty
neoprávněnou osobou,
b) vydavateli
elektronických
peněz
a
drţiteli
elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně
elektronických peněz – například spor drţitele
předplacené karty jízdného s některými provozovateli
veřejné dopravy,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při
nabízení,
poskytování
nebo
zprostředkování
spotřebitelského úvěru - například spor zákazníka s
věřitelem o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o
výši poplatku za předčasné splacení úvěru,
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo
zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze
standardních
fondů
kolektivního
investování
a
speciálních fondů kolektivního investování, které
shromaţďují peněţní prostředky od veřejnosti například spor zákazníka s investiční společností o
správnost účtovaných poplatků.
Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů.
Kdo je finanční arbitr?
Institut finančního arbitra jako mimosoudního orgánu
pro řešení sporů byl zřízen jiţ v roce 2003iv pro spory z
platebního styku. Od července 2011 byla jeho příslušnost
rozšířena na spory ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního
investování. Současně byla zřízena také Kancelář finančního
arbitra, organizační sloţka státuv, která plní úkoly spojené
se zabezpečením činnosti finančního arbitra. Za výkon své
funkce odpovídá finanční arbitr vládě, která ho jmenuje na
návrh ministra financí.
Jak mohu sluţeb finančního arbitra vyuţít?
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje
se na návrh zákazníka (spotřebitele), viz vzor návrhu. Návrh
na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat
písemně poštou, v elektronické podobě (e-mailem
opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím
datové schránky) nebo osobně, resp. ústně do protokolu v
sídle Kanceláře finančního arbitra - Legerova 1581/69, 110
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00 Praha 1 – Nové Město, IČ 72546522, tel. 257 042 094, email: arbitr@finarbitr.cz, www.financniarbitr.cz
K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního
arbitra
k
dispozici
formulář
http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-kestazeni.html.
Kdy finanční arbitr nemůţe rozhodnout?
Finanční arbitr nemůţe rozhodnut zejména tehdy,
nemá-li návrh na zahájení řízení veškeré náleţitosti.
Finanční arbitr dále nemůţe rozhodnout, pokud:
a) spor nenáleţí do působnosti arbitra,
b) ve věci samé jiţ rozhodl soud nebo řízení ve věci
samé bylo před soudem zahájeno,
c) spor je nebo jiţ byl předmětem řízení před arbitrem,
d) ve věci samé jiţ bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení
nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení
zahájeno.
Jak finanční arbitr v řízení postupuje?
Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez
průtahů, nehájí tedy zájmy pouze jedné ze stran. V řízení
postupuje arbitr podle zákona o finančním arbitrovi s
přiměřeným pouţitím správního řáduvi.
Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu
finančního arbitra lze uplatnit opravné prostředky –
námitky. Pravomocný nález finančního arbitra je soudně
vykonatelný a má tedy účinky srovnatelné se soudním
rozhodnutím. V případě nesouhlasu s konečným
rozhodnutím finančního arbitra je moţné podat k obecnému
soudu ţalobu o přezkum rozhodnutí.
V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s činností
finančního arbitra nás neváhejte kdykoli kontaktovat.
Mgr. Monika Nedelková, finanční arbitr

Zahrádkáři schůzovali…
V sobotu 25. Února v hasičské zbrojnici se konala
výroční schůze Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Police nad Metují.
Po úvodních slovech našeho předsedy Jaroslava Vaňka
nám zahrál na akordeon několik skladeb Jaroslav Foglar,
ţák ZUŠ pod vedením pana učitele Pastorka.
Pak se ujal slova předseda Územního sdruţení Náchod
přítel Luděk Groh, který nám připomněl význam naší
organizace, která počtem členů patří mezi ty největší.
Zahrádkaření je smysluplné trávení volného času, přínos ke
zdraví, ochraně přírody, ţivotního prostředí a nevěnujeme
se jen pěstování kedluben, jak tvrdí pan prezident.
Potom náš předseda zhodnotil činnost naší organizace
v loňském roce. I přes nepříznivý vývoj počasí, zejména na
jaře, nebyl rok 2011 zas tak špatný. Ovoce bylo málo, coţ
způsobily mrazy v době kvetení, ale zelenina nám dala
slušnou úrodu, takţe bylo co vystavovat.
Zúčastnili jsme se svými výpěstky opět Regionální
zahrádkářské výstavy v Teplicích nad Metují a rovněţ byla
úspěšná naše Podzimní výstava v Pellyho domech koncem
září.
Také zájezdy, které pořádáme pro naše členy i zájemce
z řad veřejnosti, se těší velké oblibě. První zájezd byl do
Polska, kde jsme navštívili zahradnictví v Radkowě,
arboretum Wojslawice (stojí za zhlédnutí) a pevnost
v Srebrne Góře. Při druhém loňském zájezdu jsme navštívili
zahradnické centrum v Nechanicích, výstavu jiřinek ve
Sloveči (opět vynikající) a zámek v Dětenicích.
Také letos budeme v těchto aktivitách pokračovat.
Jako poslední část naší výroční schůze byla přednáška
„Pěstování pokojových květin“, kterou provedly dvě
zahradnice Petra Romančáková a Jitka Chladová ze
zahradnictví Zobal. Tato názorná přednáška byla ţivou
ukázkou ošetřování pokojových květin přímo na přinesených

rostlinách a všechny zaujala. Myslím, ţe zvláště ţeny byly
podle četných dotazů spokojeny.
Závěrem se obracíme na ostatní občany našeho města a
okolí. Kdo by měl zájem s námi aktivně spolupracovat a stát
se členem naší základní organizace, stačí jen oznámit
jméno a adresu v městské knihovně.
M. Vaněk

Seniorské aktuality >>>>>>>>>

Pak, ţe nebude chumelit! Nářky mnohých zoufalců však
překvapila BÍLÁ TMA a zrovna v den našeho dalšího setkání.
Naši senioři nejsou CÁPKOVÉ, ale odváţlivci, sportovci v.v.
a dorazili. Pochvalu jim „vysekla“ osobně předsedkyně pí H.
Pivoňková. Její zástupkyně, oblíbená HÉREČKA I. Richterová
představila novou pí ředitelku INFOCENTRA, Lenku
Slavíkovou. Co přát? Ať se daří! Pan uč. ZUŠ P. Čapek uvedl
dva hráče na ţesťové nástroje a opět na výbornou. Ing. pan
Petr Kuna ze SCHKO Broumovsko nám vysvětlil situaci, před
kterou stojí náš region v souvislosti s průzkumem a moţnou
těţbou břidlicového plynu? Otázka. Je nezbytně nutný tak
drastický zásah do krajiny, co vodní zdroje, nemluvě o
dopadu na lidské zdraví? Podpisy na PETICI jsou důkazem
nesouhlasu. Zvítězí zdravý rozum? 150 let uplynulo od
zaloţení SOKOLA a uţ v červenci bude veliký svátek XV.
VŠEKOLSKÝ SLET. V Polici n. M. máme širokou sportovní
základnu, na její tradici navazují obětavé trenérky, pí Jitka
Krásná a pí E. Bukovanová a nacvičují. Shlédli jsme část
skladby pro ml. ţákyně „JONATAN“, zde se střídají
gymnastické prvky s akrobacií, orientací v prostoru,
s nářadím ŢLUTOMODRÝ ROZKLÁDACÍ KLÍN. Líbilo se, ona
dnes uţ gymnastika je nedílnou součástí sokolského
programu. A tak z nich máme radost, ţe právě tito mladí se
v soutěţích zařazují na přední místa. Vydrţte! Míša
Janečková, Lucie Vaţanová, Majda Vlachová, Denisa
Rejmontová a úţasný David Bega. Ale i Helenka Hlaváčková,
Běla Muchová, Kristýna Sirková a Sára Šolcová, patří mezi
ně. My budeme všem drţet palce a přejeme, ať se jim
dobře podaří cvičení na SLETU! Je to záţitek. Kdo neproţil
atmosféru „NA STRAHOVĚ“, nepochopí ten krásný pocit
sounáleţitosti. Z tribuny, z televize sledovat je pastva pro
oči, ale cvičit = srdeční záleţitost, nezapomenutelné! Moje
vrstevnice, pamětnice SLETU v roce 1948 pod vedením
sestry Vilmy Jansové, se mnou souhlasí. Bylo nám tehdy 10
roků, jsme ročník 1938! Po řadu let se něco podobného na
pocity vrátilo v MŠ ve skladbě „RODIČE A DĚTI“ Spartakiáda
1980! Pouze v okresním kole, přesto krásné. Cestování
vlakem na secvičné do Meziměstí malebnou přírodou, pro
nás veliká zodpovědnost za vypůjčené „NAŠE DĚTI“, ale
obrovská radost zároveň. Škoda, ţe čas uběhl jako voda
v Metuji a my, ty 3 – 5ti leté svěřence dnes vídáme tlačit
kočárky, lyţovat na Nebíčku se svými ratolestmi. Tak to
v ţivotě chodí...

GEN „KEŠOT“ připomnělo jednu etapu ţivota našeho
bývalého prezidenta pí Václava Havla. Malá retrospektiva
vzácného člověka, jaký byl...
Čas se naplnil, odpoledne předalo pomyslný štafetový
kolík podvečeru a senioři se „POCUKROVANÝNI“ ulicemi
vraceli plni dojmů do svých domovů. Někteří do teplíčka od
rozpálených kamen, jiní do „STUDENÉHO ODCHOVU“, na
kterém má zásluhu jedna nejmenovaná společnost za
„VÝHODNÉ CENY“! Aţ se sejdeme příště, to uţ bude ve
vzduchu cítit JARO, ale chtěla bych vidět toho „SKŘIVÁNKA,
KTERÝ SI LETOS NA HROMNICE VRZNUL!“ Končím
pozdravem, „Lyţaři SKOL“! Mějte se předjarně a víte, ţe
Vám to sluší?...
Aktuality SKO: http://www.meu-police.cz/ > Sport a
volný čas > Senior klub Ostaš
Fotogalerie:
http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Postní druhá neděle

Je to tady, příchod jara se hlásí. S druhou postní nedělí
4. 3. 2012 přichází jaro, nikoliv podle kalendáře, ale podle
slunečného počasí po dosti dlouhé a mrazivé zimě. Letošní
zima nám dala zabrat po všech stránkách - od
katastrofických předpovědí aţ po dnešek, a i kdyţ nás
někteří členové EU nazývají, ţe jsme trochu nešťastníci a
trochu pomatenci, ţijeme dobře a snad nějaký ten půst
vydrţíme.
Příjemné a hodnotné přeţívání zimy nám zajistila a
zajistí naše městská knihovna, která neodmyslitelně patří
k našemu ţivotu. Těch nabídek krásných a poučných knih,
vţdyť to nám připravuje radostné záţitky. Můţeme se stát
čtenáři krásné literatury, cestopisů, básní, filosofie a
všechno důkladně promýšlet a vůbec nám nemusí chybět
internet, nebo všelijaké ty multimediální fajnovosti. I kdyţ
se přimlouvám, jestli to bude něco platné, aby byl
zachován bezplatný internet v knihovnách, protoţe i to
přece rozšíří mládeţi obzor znalostí o světě. Uvidíme!
Ono se to můţe zdát jako podbízivé, ale opravdu ta naše
knihovna s tamním osazenstvem je takovým duchovním
centrem Policka. Odehrávají se tu černé hodinky
s báječnými tématy a četba pro seniory s výborným
přednesem a patřičným výběrem literatury, která nás
pozvedne k radosti a pěknému pocitu ze ţivota, a i děti tu
mají svůj koutek a rády ho navštěvují, jak se denně
přesvědčujeme. Vaţme si toho, vţdyť i moţnost setkání
s lidmi a popovídání si v prostorách útulné knihovny patří
k příjemnému a poučnému trávení času. A čas není jen shon
a neměří se na mnoţství peněz, čas je zázračné fluidum,
které nás, lidi, spojuje.
A teď začnu z jiného soudku. Průzkum těţby
břidlicových plynů na Policku, a nejen tady. Dnes jsme si
vyslechly v televizi na ČT 2 v pořadu „Nedej se „ něco o
této problematice, kterou ţijeme jiţ delší dobu a máme
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docela podrobné informace od našeho městského úřadu,
jmenovitě od pana místostarosty Bc.Jiřího Škopa. Prošly
jsme si doporučené odkazy na internetu, a ač netechnici,
zděsily jsme se, co se tu můţe odehrávat. Které hlavy
mohly rozhodnout o tom, ţe trutnovský region vč. Chráněné
krajinné oblasti Broumovsko a části Náchodska se stane
průzkumným územím jakési spol. s r.o., která zde bude
kutat a průzkumnými vrty ničit přírodní prostředí a
nevratně podzemní vody. Navštívil někdy náš kraj ředitel
odb. státní správy MŢP HK JUDr. Ing. Emil Rudolf naši
oblast, ţe tak blahovolně obhajoval hydraulické štěpení
břidlicových vrstev? Je to opravdu proti selskému rozumu a
věřím, ţe se nám, obyvatelům tohoto kraje asi s 50 starosty
podaří toto špatné rozhodnutí zvrátit.
Dovedete si
představit, jak jsou na Policku místo lesů vysoké jeřáby a
těţební věţe a zničeny podzemní zdroje pitné vody? My ne,
a proto jsme podepsaly Petici proti průzkumu těţby a
vlastní těţbě břidlicových plynů. A nefigurují v tom téţ
velké peníze? Závislost naší republiky na ruském plynu by se
snad dala vyloučit i jinak.
Ještě malou poznámku. České televizi se podařilo
zaměnit Policko s Poličsko. Do názvu uvedli: Těţba plynu
v poličské chráněné oblasti. Jak to, ţe neznají Polici nad
Metují a pletou si nás s Poličkou?
Sestry B. a J. Seidelovy

Velikonoční čas přišel,
budiž z toho každý vesel,
pochválen buď Pán,
přišel jsem já na pomlázku
k vám.

Oznamujeme všem
příznivcům i široké
veřejnosti,
že se ve čtvrtek 29. března 2012 koná
v Domově důchodců v Polici nad Metují
tradiční VELIKONOČNÍ VÝSTAVA.
Otevřena bude od 9.00 do17.00 hod.
Přijďte si prohlédnout, jak zaplňují svůj čas
a co tvoří naši uživatelé společně s těmi,
kdo o ně pečují.
Návštěvu můžete spojit s posezením
se svými blízkými, sousedy nebo
přáteli, kteří jsou v současné době
obyvateli našeho domova.
Těšíme se na Vaši návštěvu!!

Zprávy z domova důchodců
Srdečně Vás všechny zdravíme z domova důchodců.
V minulém měsíci zaţili obyvatelé našeho domova mnoho
pěkných chvil při společných setkáních.
V polovině února se pobavili na masopustní merendě.
Zábava to byla veselá. Všem se vykouzlil úsměv na tváři,
kdyţ viděl nejen naše zaměstnance, ale i některé obyvatele
v působivých maskách. K tanci a poslechu nám tentokrát
zahráli spoustu známých písniček paní Marie Ryšavá na
harmoniku a pan Pavel Čapek ze ZUŠ na klavír. My všichni
jsme si s nimi s chutí zazpívali, občas je doprovodili i na
jednoduché hudební nástroje, a to tak, ţe se náš domov
chvílemi doslova otřásal v základech. Moc oběma
děkujeme. Pan Čapek nás pravidelně po čtrnácti dnech
navštěvuje a všichni společně za jeho klavírního doprovodu
zpíváme nebo si jen tak povídáme o hudbě, a je nám dobře.
Ani bychom netušili, kolik známých lidových písniček
existuje a kolik jich umíme.
Také na nás nezapomněli naše známé obchodnice
s textilem a prodejce pan Hlávko, kteří nám tentokrát
nabídli nové jarní zboţí.
Únorovou tradicí se jiţ stalo vystoupení pana Karla
Šedivého, který k nám letos zavítal po šesté. Jeho pásmo
Hašlerových písniček „Procházka Prahou“ nás zavedl do
matičky Prahy z dob známého písničkáře Karla Hašlera. Pan
Šedivý nám zazpíval a zahrál Hašlerovy známé i
pozapomenuté písničky, které opěvují krásu našeho
hlavního města. I panu Šedivému patří náš dík.
Dny ubíhají jako voda a uţ se blíţí svátky jara i jaro
samotné, na které se všichni těšíme. S ubíhajícími dny se
ovšem také blíţí i naše tradiční Velikonoční výstava.
Abychom Vám měli co nabídnout, pilně pracujeme a
snaţíme se realizovat stále nové a nové nápady. Zda se nám
to vše povedlo, si budete moci prohlédnout ve čtvrtek
29. března 2012 v naší společenské místnosti na Velikonoční
výstavě, na kterou Vás tímto srdečně zveme.
Těšíme se na shledanou.
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců DD
Věra Kašíková, ředitelka
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FASÁDA LÉKÁRNY
Motto: "Čím méně o problému vím, tím více o něm
mluvím (píšu)"
Tak, jako se "potrefená husa" ozve, jsem nucen se
bohuţel ozvat i já.
Dne 20. 2. 2012 byl v novinách Mladá fronta Dnes č.43
autorkou Štěpánkou Tůmovou zveřejněn hanlivý článek:
"Broumovsko: citlivé stavby i přehmaty." Zřejmě bez
erudice a nezbytné znalosti věcí. Proto pro úplnost uvádím
tato důleţitá fakta, o kterých v "odborném" článku nepadla
ani zmínka.
V devadesátých letech konce minulého století vedení
města Police nad Metují zadalo zpracování barevné studie
fasád domů na Masarykově náměstí. Autorem se stal Ing.
arch. Jan Slavík.
V květnu roku 2008 jsem v souladu s touto studií
poţádal autorizovaného architekta o závazné stanovisko k
barevnému řešení fasády lékárny na náměstí. Toto barevné
řešení bylo dne 12. 5. 2008 Ing. arch. Slavíkem schváleno.
Následně jsem ţádost postoupil ke schválení Městskému
úřadu v Náchodě - odbor výstavby a územního plánování dle
zákona č. 20/1987 Sb. a Vyhlášky Ministerstva vnitra
č.388/2002 Sb., a tam byla moje ţádost 30. 6. 2008
schválena. Stanovisko bylo kromě jiného zasláno Národnímu
památkovému ústavu v Josefově.
Nyní trochu k barvám. Veřejné lékárny odpovídají
schválené barvě. Kdyţ budete projíţdět Německem,
všimněte si, ţe německé lékárny ladí do červené barvy zpravidla červené A (Apotheke). Čeští lékárníci si počátkem
90. let prostřednictvím referenda a České lékárnické
komory zvolili za vlastní barvu zelenou. Proto kříţ, ale i
nápisy a ostatní označení bývají v zelené barvě. A proto i v
Polici nad Metují máme Městskou lékárnu označenou zeleně
v souladu se zmíněným referendem cca 5000 českých
lékárníků.
Navíc: vytáhl jsem si přibliţně 100 let staré fotografie
lékárny, a ačkoliv fasáda tehdejší lékárny byla mnohem
zdobnější, jiţ v té době byla, světe div se, v zelené barvě,
coţ poličtí pamětníci mohou potvrdit. Tudíţ, jakoby řízením

osudu, po 100 letech je přízemí lékárny opět v zelené
barvě.
Tak, jako já, jsem připraven autorce Štěpánce Tůmové
předloţit:
své dva vysokoškolské diplomy
schválenou barevnou studii autora Ing. arch. Jana
Slavíka
závazné stanovisko Městského úřadu Náchod
očekávám já od autorky:
její vysokoškolský diplom oboru architektura (anebo
alespoň ţurnalistika)
objasnění jejího hodnocení o "přehmatu"
Přehmátl se snad celý Městský úřad Náchod - odbor
výstavby a územního plánování? Přehmátl se autor barevné
studie Ing. arch. J. Slavík? Přehmátl jsem se já, jako český
lékárník? Nebo, ţe by se, nedej Boţe, přehmátla Štěpánka
Tůmová?
PharmDr. Jiří Pavel
Městská lékárna, Masarykovo nám., Police nad Metují
tel.:491 541 561, lekarna.police@tiscali.cz

Opět klášterní zahrady
V minulém čísle zpravodaje jsem psal o různých
nápadech na oţivení klášterních zahrad. Jednalo se
o nápady volně formulované na prvním setkání zájemců
o tuto akci. Také jsme navrhli moţnost těm, kdo mají
zájem se na podobě zahrad podílet, aby svými návrhy
přispěli k jejich budoucí podobě.
Dnes mohu přidat pár nápadů, které vzešly z mého
jednání se zahradní architektkou, ing. Inkou Truxovou
z Národního památkového ústavu v Praze. Nejprve mně
nabádala, abychom velmi pečlivě zdokumentovali současný
stav a kaţdý nález, který tam učiníme. To samozřejmě rádi
uděláme. A pak se rozpovídala o tom, co by mohlo zahrady
udělat nejen hezkými, ale i zajímavými. Malé záhony
bylinek a původních květin, ohraničené plůtkem
propleteným z vrbového poutí prostřídané s travnatými
plochami, případně i s travnatou plochou méně sečenou,
ale s lučními květinami. Také lavičky nikoliv „lázeňského“
nebo městského typu, ale vhodné dřevěné (to je třeba
námět pro místní návrháře). Hovořila i o moţnosti loubí či
altánů a různých doplňků z vrbového proutí osázené a
porostlé popínavými růţemi apod. Docela pěkně se s ní
povídalo. O dalších jejich návrzích i o návrzích publika a
dalších našich příznivců si můţeme popovídat v pondělí
26.3. v 18.00 hod. tentokrát opravdu v sále kláštera.
Připravujeme i promítání zajímavých obrázků z podobných
zahrad a prostor. To pro inspiraci.
A malý úkol na závěr. Jedním z návrhů paní Truxové
bylo vysadit rostliny (keře, stromy), které odjakţiva ke
klášterům v našich zemích patřily: mespilus germanica,
castanea sativa a cydonia oblonga. Víte, co nám to vlastně
doporučila? Tak si to povíme 26.3. v 18.00 hod. v klášteře.
Josef Hejnyš

švestkového dřeva. V dalších letech jsme zavedli velice
důleţité pravidlo, a to, ţe vítěz turnaje má tu čest pořádat
další ročník. To má výhodu v tom, ţe se s organizací
spravedlivě střídáme, a také je předem zajištěno další
pokračování této hry. Časem, jak se naše hráčská základna
rozrůstala, nastal menší problém s místem. Protoţe jsou
naše Radešovské chaloupky malé, a kulturák se nám stavět
nechce, museli jsme se porozhlédnout po okolí. To pak
vyřešila Anča Šírová, která kdyţ vyhrála, tak zjistila, ţe za
rok k sobě do kumbálu těch dvacet lidí asi nenacpe,
objednala v Polici mysliveckou chaloupku. Místa bylo rázem
dost a tak jsme začali dělat i dětskou kategorii. Poslední
ročníky jiţ pravidelně pořádáme v Polické hasičárně, která
je k našemu účelu přímo ideální a tímto také za tuto
moţnost děkujeme. Letos se nás tam sešlo opravdu hodně.
31 dospělých, 11 dětí a bylo tam i pár přihlíţejících.
V kategorii dětí vyhrála Karolína Pechová a v dospělých
vyhrál a příští ročník bude pořádat Jan Fatura. Celkem se
vyhodilo 1806 figurek a z toho nejvíce 73 vyhození měla
Pápaiová Anička. Samozřejmě gratuluji.
Za tým Nezlobsářů Marek Voborník

V sobotu 4. února 2012 proběhl v Pellyho domech v
Polici nad Metují tradiční „Hasičský bál“ Sboru
dobrovolných hasičů Pěkov. Hrála skupina BTK - vedoucí
p. Jirman. Hlavní cenou byl zájezd do Chorvatska za polovic
– na dovolenou pojedou Poličáci. Plesalo se do časných
ranních hodin.

Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, o. s., ve
spolupráci s Jaroslavem Soumarem, pořádala v pátek 10.
února 2012 v 19 hod. v budově bývalé školy v Pěkově
cestovatelskou besedu "Putování Pobaltím".
18. února 2012 jsme vystoupili s Českou besedou na 5.
Ostrostřelecko-městském plese v Polici n. M.

RADEŠOVSKÉ ČLOVĚČE, NEZLOB SE
17. ROČNÍK
Jelikoţ jsou zimní večery dlouhé a člověk je tvor
společenský, bylo jen otázkou času, kdy přijde někdo
s nějakým nápadem na oţivení a rozveselení této
pochmurné doby. Několik let jsme hráli na Radešově Pink
Ponk, ale to nebylo úplně ono, protoţe zájem o hru byl
veliký a u Voborníků na půdě místa málo a také dost zima.
A tak jsme v roce 1996, někdy v únoru, uspořádali první
turnaj v „Člověče, nezlob se“ kde se zúčastnilo asi 10
hráčů. Tento první ročník vyhrál Láďa Horák a jeho
evidentní nadání pro tuto hru se ukazovalo i v dalších
letech. Jako jediný dokázal zvítězit třikrát za sebou a tak
má doma nastálo pohár ve tvaru figurky z leštěného

Šárka Pokorná
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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 důrazem na rytmiku, tanečky a říkadla.
Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek - pro děti nejen jako
příprava na vstup do mateřské školky. Probíhá bez účasti
rodičů, vstupné 35,-, člen MC 30,-. Na tento program je
nutné se přihlásit a to na tel.: 777 903 029 pí Hlávková
nebo přímo v MC, a to kaţdé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 25,- za dítě a dopoledne, pro členy MC 20,- za
dítě. Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.

Krouţky a kurzy – VOLNÁ MÍSTA:
Kaţdé úterý od 16.30 - Keramika pro nejmenší spojená
s dalším tvořením pod vedením Simony Pohlové. Jedná se o
tvořivý krouţek, kde děti poznávají keramickou hlínu a tvoří
z ní výrobky. Další náplní programu je tvoření z jiných a
netradičních materiálů. Přihlásit se můţete na tel.:
728 334 087 u lektorky pí. Pohlové (kaţdý den kromě
čtvrtka) nebo přímo v mateřském centru (dopoledne v Po,
St nebo Čt). Cena je 35,- za lekci, vybíráme předen na 5
lekcí. Další info na webu MC.
Cvičení na míčích nejen pro těhotné v pátek od 17:30
hodin – protoţe se několik našich cvičenek stalo maminkami
- hlásíme opět volná místa!!! Klasické cvičení na míčích pro
budoucí maminky, které pomáhá od bolestí a také se
připravit na porod s lektorkou Mgr. Karolínou Havlíčkovou.
Přihlášky
na
777 903 029
nebo
mailu
katahlavkova@seznam.cz. Cena je 35,-/ lekci , cvičení
probíhá jednou za týden. Lekce trvá 60 min.

Doplňkový program:
Vítání jara – středa 21. března v 9:30
S dětmi otevřeme jarní bránu, vymeteme zimu a
vypustíme sluníčko. Nebudou chybět jarní víly Petra a
Renča, zábavný program s písničkami a říkadly, také jarní
pohádka a nezbytné vyrábění. Přijďte, těšíme se na vás.
Přednáška s ukázkou - Cvičení na míčích pro rodiče
s dětmi od 2-4let – čtvrtek 22. března v 16 hodin – POUZE
NA PŘIHLÁŠENÍ!
V rámci projektu MPSV jsme připravili ukázkovou lekci
cvičení na míčích pro rodiče s dětmi. Rodiče se dozví, jak
mohou doma cvičit s dětmi, jak správně na míči sedět,
různé hry, cviky a další informace. Cvičení si připravila
zkušená lektorka Mgr. Karolina Havlíčková. Kvůli přípravě a
prostoru je třeba se na tuto ukázkovou lekci přihlásit a to
na tel.: 777 903 029, mailu: katahlavkova@seznam.cz nebo
přímo v MC – dopoledne v Po, St nebo Čt.
Tvoření pro dospělé – Drátkování vajíček – pátek
23.března v 15:00
Sebou si přineste alespoň dvě vyfouklá vajíčka a slabší
drát, můţete si donést i drobné korálky na ozdobu. Kurz
vede Kateřina Hlávková. Cena je 35,-.
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Velikonoční výstava 2012 – 4.ročník - 2. - 4. dubna
I v tomto roce organizujeme Velikonoční výstavu prací
dětí ze základních a mateřských škol z okolí. Tímto vás na
ni srdečně zveme.
Výstava bude otevřena od pondělí do středy, vţdy od
8:30-11:30 hodin pro školy, školky a veřejnost a
v odpoledních hodinách od 14 – 16 hodin pro veřejnost,
ve středu jiţ pouze dopoledne. K vidění budou opět
krásné a nápadité výrobky vašich dětí a kreativita jejich
šikovných učitelek a učitelů. Vstupné je dobrovolné a v
letošním roce bude určeno pro nákup hraček a výtvarného
materiálu do mateřského centra. V dopoledních hodinách
jsou plánovány ukázky výroby různých jarních a
velikonočních výrobků.
Účastníci výstavy: Knihovna města Police n. M., ZŠ a MŠ
v Polici n. M., ZŠ a MŠ Suchý Důl, ZŠ a MŠ Bezděkov nad
Metují, MŠ Velké Petrovice, ZŠ a MŠ Bukovice, ZŠ a MŠ Ţďár
nad Metují, MŠ Česká Metuje.
Za podporu akce velmi děkujeme městu Police nad
Metují a Pellyho domům.

Oznámení, nabídky, sdělení:
Projekt Sponzorem na měsíc
Canisterapeutické lekce probíhají v mateřském centru
jiţ šest let. MC poskytuje těmto setkání prostor a zajišťuje
finanční prostředky pro jejich financování. Lekce vyuţívají
klienti dětského věku se speciálními potřebami
z mikroregionu Policka. Dle finančních prostředků
pořádáme i speciální terapie, které jsou nabízeny i široké
veřejnosti – jako je např. muzikoterapie, zooterapie,
hypoterapie aj. Hledání financí je rok od roku těţší –
v loňském roce jsme zajistili provoz pouze pro druhé
pololetí, a to z dotace z Královéhradeckého kraje.
V letošním roce jsme přišli s projektem Sponzorem na
měsíc, ve kterém firmám z okolí, ale i jednotlivcům,
nabízíme
účast.
Projekt
spočívá
v podpoře
canisterapeutických lekcí v řádu pouze jednoho měsíce,
v celkové částce 2500,-.
Jsme velmi rádi, ţe se do našeho projektu zapojily jiţ 4
firmy a tak můţeme zajistit lekce pro období březen –
červen 2012.
Tímto bychom jim za nás i klienty canisterapie chtěli
velice poděkovat za jejich podporu, bez nich by lekce
nemohly pokračovat. Děkujeme!!!
Jedná se o tyto sponzorující firmy:
V měsíci březnu podporuje lekce firma Zdeněk Klíma,
Suchý Důl.
V měsíci dubnu podporuje lekce Papírnictví Němeček
z Police nad Metují. V měsíci květnu podporuje lekce firma
Teplické skály, s.r.o. z Teplic nad Metují. V měsíci červnu
podporuje lekce firma PEJSKAR & spol., spol. s r.o.,
provozovna v Polici nad Metují.
Pro období září – prosinec hledáme další 4
sponzory,aby canisterapie mohla dále pokračovat. Bliţší
informace o projektu najdete na www.mcmamina.cz,
www.policko.cz, na mailu:katahlavkova@seznam.cz nebo
přímo v MC.

Nepříjemná událost
V minulém PM jsme vás informovali o nově zřízeném
Mostu nejen pro zamilované, který byl připraven v rámci
kampaně k Národnímu týdnu manţelství, ale jeho vyuţití
nebylo pouze k této akci, ale i pro zamilované- nesezdané
páry, rodiny s dětmi, potaţmo i jako další forma propagace
města v rámci cestovního ruchu.
Velmi nás potěšilo, ţe i v tak krátkém období, kdy byl
most v provozu, začaly kladky přibývat. I naše rodina
přidala svůj rodinný zámek a mé děti téměř kaţdý den
jezdily okolo a dívaly se na „tu naši“ a počítaly, kolik
přibylo dalších. V sobotu 25. února jsme napočítali jiţ 15 ks

zámků – z čehoţ jsme měli velkou radost. Bohuţel v pondělí
27. února bylo kladek jiţ jen 6 ks. Během soboty nebo
neděle byly totiţ ukradeny. Opravdu netušíme, zdali to byla
„klukovina“ nebo cílený záměr akci poškodit či se nějak
obohatit.
Z této nepříjemné události jsme velmi zaskočeni, celá
záleţitost byla předána městské policii k prošetření. Do
dnešních dní zatím nemáme ţádný výsledek šetření a dle
vyjádření starostky města není moţné si dělat iluze, ţe
pachatel bude zjištěn.
Je nám velmi líto rodin a párů, kterým byla kladka
ukradena, ale bohuţel s tímto nejsme schopni nic udělat –
snad pouze poprosit občany, kteří bydlí v blízkém okolí či
půjdou kolem a uvidí nějakou nekalou činnost, aby neváhali
zakročit nebo zavolat městskou policii.
Pokud si odmyslíme morální ztrátu, tak pořízení visacího
zámku není záleţitostí pár korun, nehledě na to, ţe akce
byla prezentována jak na webu a v materiálech k národní
kampani, tak i v Náchodském deníku…
Já za sebe mohu napsat, ţe mé děti ztrátu kladky
nejdříve obrečely (nakonec i já), ale potom jsme se
rozhodli, ţe to zkusíme ještě jednou. Takţe náš visací
rodinný zámek opět visí, ale klíček jsme si odnesli k nám do
potůčku – daleko a do vyšší vody, aby ho nikdo nemohl
vylovit a zámek znovu ukrást. Toto bych ráda doporučila i
vám, kteří se chystáte kladku přidat nebo vám byla také
ukradena.
Bohuţel takový je uţ dnešní svět – kaţdá snaha či dobrý
skutek bývá po zásluze potrestán.
Za mateřské centrum MaMiNa Káťa Hlávková
Mateřské centrum najdete také na www.mcmamina.cz
Nebo na www.facebook.com/MCMaMiNa

20. výročí činnosti Ostrostřelecké
gardy Spolku vojenských vyslouţilců
Václava hraběte Radeckého v Polici
nad Metují
Tak, jako kaţdý rok v první březnovou sobotu, tak i
tento rok si Ostrostřelecká garda v našem městě připomněla
den zaloţení Spolku vojenských vyslouţilců. Stává se tak u
příleţitosti 3. března 1870, kdy byly c. k. místodrţitelstvím
v Praze schváleny stanovy a předány c. k. poručíku ve
výsluţbě Antonínu Scholzovi, prvnímu veliteli této
korporace.
Nechce se ani věřit, ţe tato slavnost proběhla jiţ po
dvacáté. Tentokráte však k slavnostnímu aktu garda
nenastupovala od kláštera, ale přes náměstí ke kostelu, a
po chvíli zase zpět. To však proto, ţe jiţ spolkovou místnost
poličtí gardisté nemají v klášteře, ale v budově bývalého c.
k. okresního soudu (i bývalé škole zemědělského
středoškolského dorostu).
Pietní akt na hřbitově probíhal dle tradičního postupu.
Za přítomnosti zástupců města, vyslanců z přátelených
spolků a hostů byl poloţen věnec k Pomníku veteránů. Po
nezbytné salvě přednesl kaprál František Pohl proslov k 20.
výročí obnovení Spolku vojenských vyslouţilců. Uděleno
bylo uznání závodčímu Václavu Fulkovi, za příkladnou práci
na úpravě spolkových místností a po prezentaci, za zvuků
polnice a bubnů, garda odpochodovala do restaurace
Sokolovna, kde se tak, jako v jiných letech, odbývala
slavnostní 20. výroční schůze.
Kaprál František Pohl pronesl slavnostní proslov k 20.
výročí obnovení Spolku vojenských vyslouţilců v tomto
znění:
Váţení občané města Police nad Metují, občané měst a
obcí okolních, milí bratři ostrostřelci!
Jsem moc rád, ţe jsme se dnes setkali. Důvodem tohoto
mého radostného a upřímného konstatování je fakt, ţe
jsme se zde – na místě v celém našem městě nejpietnějším

- setkali jiţ po dvacáté. Ano, dámy a pánové, je nám
dvacet let! Přesnější řečeno dvacet let je Ostrostřelecké
gardě spolku vojenských vyslouţilců Václava hraběte
Radeckého v Polici nad Metují, coţ nás nutí k zamyšlení
spolkovému ale i osobnímu.
Není mým úkolem prezentovat zde dvacetiletou
spolkovou činnost, předkládat sumarizaci akcí historickospolečenských,
úspěchů
střeleckých,
či
hodin
brigádnických. Rovněţ si nekladu za cíl hodnotit spolek jako
celek. Kdyţ si však představím dvacetileté děvče plné
ţivotní sily, plánů, ale i jistoty, ţe nemůţe nikdo a nic její
cíle překazit, či dokonce úplně zastavit, otáčím se a vidím:
Prvé setkání šestice muţů u bukovického Zdeňka Fulky,
prvního spolkového hejtmana, s cílem postavit spolek
bývalých vojáků, podobný těm napoleonským, jenţ je
k této myšlence inspirovali v moravském městě královském
Znojmě. Bezčetné hodiny studia historie, návrhy historie,
napsání prvního scénáře ţivého obrazu historického
odehrávajícího se ve Velké Ledhuji, či později na Nebíčku,
ale téţ výstavbu střelnice pod Vlčincem u Petrovic. Tato
fakta stmelila postupně 32 muţů nejen z našeho města, ale
i z blízkého okolí. Rozhodně naše snaţení nebylo
osamoceno, podpory se nám dostalo jednak od starostů
našeho města -Karla Šnábla, Marie Vaňkové, Zdeňka Kadidla
a rovněţ Idy Jenkové – Seidlmanové-, našich kamarádů
z historických spolků, zvláště – z C.k. Pěšího pluku č. 1
císaře Františka I. z Trutnova a 6. praporu polních myslivců
z Náchoda, ale především od našich milých a ctěných
manţelek a partnerek. Děkujeme Vám všem za podporu i
pod nástupním hejtmanem Karlem Sýkorou, která nám byla
nejen oporou, ale i pohánějící silou, a téţ motivací k dalším
dnům.
Totiţ i mladá dívčina dostane z času na čas na
vyučenou, udělá chyby a rovněţ osud není k ní vţdy
příznivý: smrt nám vzala naše dva členy – Zdeňka Řeháka a
Miroslava Šmída; a čestného člena Jana Kousala. Zůstávají
však navţdy s námi. A nepříznivý osud nejednou zasáhl i do
našich jednotlivých ţivotů. Členové gardy však
nikdy
v takovýchto chvílích nezapomněli na spolupatřičnost a
mecenášství. Modlíme se však k Bohu, aby nás takovýchto
zkoušek jiţ ušetřil.
Téţ musíme přiznat, ţe nejednou jsme stáli ve sporu a
vyměňovali si ostře své názory. Ne jednou se stala křivda,
někteří z nás měli i těţké noci podmíněné zodpovědností,
ale i nekázní jiných. Druzí ale dokonce doufali, ţe snad
spolek jiţ svoji pouť ukončí nebo takzvaně z moci vyšší
bude ukončen, ale vzápětí svých černých myšlenek litovali.
Je těţko odhadnout, či vzpomínka na kamarády,
odpovědnost vůči nim nebo jen to prosté české duši „co by
na to řekli lidi“ je navrátilo k disciplíně a kamarádům. Ne
však všichni! Jsou tací, jiţ si našli cestu svou a jen svou.
Pán Bůh jim pomáhej. Rozhodně jsem rád, ţe jsme nikoho,
na kom nám tak záleţí, touto dvacetiletou cestou
neztratili.
Někteří z nás se však spolku oddali celou svojí duší
a doslova i tělem. Není ţádným tajemstvím, ţe budování
naší nové spolkové místnosti v bývalé budově C. k.
polického soudního okresu, se dělo především nadšením a
prací závodčího Václava Fulky.
„Pane závodčí, Václave Fulko, vyslovuji Vám upřímné
bratrské a kamarádské poděkovaní.“
(Provolání gardy!!!)
Váţené dámy, váţení pánové,
jsme v nejlepších letech ţivota: Ostrostřelecká garda
spolku vojenských vyslouţilců Václava hraběte Radeckého v
Polici nad Metují je mladá, silná a má dvacetileté
zkušenosti. Ví, co chce, a téţ ví, jak toho dosáhnout.
Netajíme se, ţe naše naděje ke spolkovému pokračování se
upírají i k našim kadetům – Tomáši Kollertovi, Janu Sýkorovi
a Petru Samuelu Zudovi. Věříme, ţe ţivot jim dovolí nejen
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aktivně se zúčastňovat spolkového ţivota, ale i převzít jeho
vedení a velení.
Ke svému dalšímu pokračování jediné co od Pána Boha
ţádáme je zdraví a štěstí přeţít vše, co nás čeká. Rozhodně
vím, ţe to nepůjde bez vzájemné spolkové práce, podpory,
vzájemné úcty, a téţ bez míru, ale také ne bez boje. Vše
záleţí je na nás!
Bůh nám pomáhej.
Za ostrostřelce šikovatel Štvrtečka

OGP po 20. letech práce.

Autor: Oldřich Jenka

Na téma
…podle rychlosti, s jakou
vţdy zmizí u odpadkových
košů pytlíky na psí, řečeno
hezky česky hovínka, by si
jeden mohl myslet, ţe všichni
pejskaři chtějí a i uklízejí po
svém chlupáčovi…
…pravda je bohuţel jiná,
stačí se jen rozhlédnout, ba
bedlivé rozhlíţení se a následné obezřetné našlapování je
přímo nutností !!!…
…Ptám se a nechápu PROČ, kdyţ si lidé pořídí do svého
ţivota věrného psího společníka, kterému kupují často
drahé krmení, speciální psí výbavu, kosmetiku, pelíšky, vozí
ho s sebou v autě, mnohdy s nimi spí i v posteli, nejsou
schopni takříkajíc ohnout hřbet a sebrat to teplé, hnědé a
mazlavé, nevábné vůně, různého objemu dle velikosti psa
…co se pak následně lepí na boty dospěláků i na malé
dětské botičky, případně uvízne na kolečkách kočárků, či
na kolech jiných přibliţovadel…
…VŢĎYŤ NENÍ NIC JEDNODUŠŠÍHO NEŢ MÍT V KAPSE
STÁLE V POHOTOVOSTI OBYČEJNÝ SVAČINOVÝ SÁČEK,
SAMOZŘEJMĚ POKUD MOŢNO NEDĚRAVÝ…a pak u nejbliţšího
koše…šup tam s tím…
…A proto moc děkuji všem uvědomělým pejskařům,
kteří vzorně uklízejí, jen škoda, ţe jich je tak málo…mohou
být příkladem pro ostatní, jejichţ mentalita nedospěla tak
daleko…
…Mělo by být samozřejmostí, kdyţ si říkáme vyspělá
civilizace, uklidit po sobě i po svém psovi…
J. Hlaváčková

Několik etických hledisek pro
vegetariánství
Mnoho lidí si dnes nepřipouští přímou souvislost mezi
utrpením a smrtí dobytčete a porcí masa na talíři. Velkou
vinu nesou výrobci masných produktů, kteří aţ k nepoznání
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zamaskují
znetvořené
dobytčí
tělo
lákavými
a
zápachuprostými obaly z umělých hmot.
Poţívání masa je totiţ cosi „zděděného“. Jako malé děti
nemáme ţádnou moţnost volit si sami stravu, nýbrţ jsme
odkázáni jíst vše, co nám naši rodiče předloţí. Proti
poţívání masa hovoří v první řadě etické argumenty.
Kdesi v Evropě provedli pokus s krávou. Zavedli ji na
jatka a nechali ji tam stát, aby viděla, jak poráţejí jiné
krávy. Pak ji odvedli zpět na místo, kde se normálně
zdrţovala – na louku s jinými kravami. Řezník, kterého
viděla, jak zabíjí krávy, přijel na pastvinu. Kdyţ vystupoval
z auta, kráva se poděsila do té míry, ţe se dala na útěk –
přímo přes ohradu lesa. Utíkala tak, ţe ji nalezli aţ 50 km
od jejího domova. Poráţka zvířat je bolestivý proces, který
jím způsobuje utrpení. Jsou to myslící tvorové a s obavami,
jako my, lidé. Zvířata jsou totiţ schopna vycítit, co se
chystá.
Kráva je věrný a nesobecký sluţebník člověka. Kdyţ je
pastýř napaden šelmou, jeho stádo krav ho chrání. Kráva by
jinými slovy obětovala svůj ţivot, ačkoliv její vlastní ţivot
je utracován k uspokojení choutek lidí.
Člověk nemá mravní právo vzít ţivot jakémukoliv tvoru
a zvláště ne krávě, jejíţ mléko odkojí nejen vlastní
potomstvo, ale i celou lidskou společnost.
Ze zabíjení tak vysoce vyvinutých tvorů se rodí
necitelnost, sadismus a všeobecná neúcta k ţivým
bytostem.
Pythagoras prohlásil: „Ti, kteří si oškliví zabíjení zvířat,
mnohem
snadněji
docházejí
k názoru,
ţe
ještě
nespravedlivější a nepřirozenější je zabíjet LIDI.
Římský básník Plutarchos řekl: “Je jisté, ţe nejíme lvy a
vlky ze sebeobrany. Spíše naopak – tyto ignorujeme a
zabíjíme neškodná, krotká stvoření, které nás vůbec
neohroţují. Kvůli kousku masa je připravujeme o slunce,
světlo a o ţivot, na který mají právo!“
Kéţ bychom si tyto myšlenky promítli do našich ţivotů.
Hare Kršna!
Markéta Jandová

Velké zlepšení Na Babí
Zima minulých měsíců potvrdila správné rozhodnutí
vedení města zřídit na konci minulého roku odstavnou
plochu pro auta na dvoře bývalé mlékárny. Po mnoha letech
se ulicí Na Babí dá normálně projet. Také údrţba musí být
snadnější a bezpečnější. Stalo se to, co si mnoho občanů po
mnoho let přálo.
Místní si na novou úpravu rychle zvykli a plochu
vyuţívají někdy aţ v počtu patnácti míst. Hodně volného
času trávím mezi spoluobčany a tak vím, ţe se dost často o
této části města hovoří. Abych nepodléhal neověřeným
zprávám, poţádal jsem svého zastupitele o některá
vysvětlení a seznámení se záměry města, co bude s bývalým
Milpem dál. Moţná i vám podobné informace chybí.
Dozvěděl jsem se, ţe zbourání kotelny, která je jiţ
v majetku města, je v plánu dlouhodobých investic pro rok
2013. Musím tomu uvěřit a těšit se, ţe odstavná plocha
bude ještě větší a bude třeba nabídnuta také obyvatelům
ulice Tomkovy pro jejich vozidla. Větší pochybnosti mám
s přáteli o druhou část Milpa, která dle informací čeká na
nového likvidátora a není ţádná část v majetku města. Sem
také směřuje nejvíce připomínek, co jsem slyšel. Komín se
prý naklání, je ve špatném stavu a hrozí zřícení. Ve všech
prostorách této části je prý velké mnoţství nepotřebného
materiálu včetně chemikálií, potravinářských přísad a
znatelný únik čpavku. Nedovedu si představit, ţe takový
objekt někdo koupí za miliony a ještě více bude investovat.
Předpokládám také, ţe likvidátor nebude mít prostředky na
likvidaci komína a celá věc se můţe táhnout několik dalších
let. Ani město však nemá dosud ţádnou odpovědnost. Jistě
by bylo správné, aby určitý pořádek si zajistil jiţ dřívější

provozovatel mlékárenské výroby před odevzdáním klíčů od
budovy konkurznímu správci. Kdyţ uţ asi není co prodat,
nebudou peníze na likvidace. V takovém případě by měl
pomoci stát nebo kraj.
Radek Starý

Žijí mezi námi…
JAROSLAV SEIDLMAN

– předseda
fotbalového oddílu TJ Spartak Police nad
Metují
Jak dlouho už jste
předsedou
polického
fotbalu?
Poprvé
jsem
byl
zvolen na přelomu let
1999/2000. A skončil
jsem v polovině sezóny
roku 2009. Na podzim
loňského roku za mnou
přišli členové výboru,
jestli bych jim nepomohl,
protoţe pan Kovář, který
dělal předsedu po mně,
se funkce vzdal. Po
krátké přestávce jsem
tedy
na
domluvenou
dobu nastoupil, čtyři kola
před koncem podzimní části Krajského přeboru.
Chtělo se Vám?
Není to o tom, jestli chtělo nebo nechtělo, spíš ne. Ale
přišel za mnou i Petr Rutar, můj vynikající kamarád, abych
se aspoň na chvíli vrátil. Kdyţ jsem začínal poprvé, šel do
toho se mnou a dodneška mi hodně pomáhá. Takţe jsem mu
to chtěl „vrátit“. A samozřejmě také všichni víme, jak
špatně se odmítá ţádost o pomoc od přítele. Moje
podmínka ale byla, ţe to bude na určitou dobu, ţe to
nechci dělat dalších deset let. Po takové době je ta práce
uţ dost stereotypní, všechno se opakuje a myslím si, ţe by
tuto funkci měl časem dělat někdo, kdo přinese jiné
myšlenky a jiné impulsy, a třeba nové sponzory a své známé
a kamarády.
Předpokládáme, že jste sám fotbal hrál?
Do Police jsem se přistěhoval ve třiadvaceti letech, hrál
jsem za Áčko a potom hlavně za Béčko. Byli jsme výborná
parta a fotbal nás bavil. Pak ale přišlo zranění a konec
aktivního fotbalu, a tak jsem začal, společně s Radimem
Térem, trénovat přípravku, kam začal chodit jeho syn
Radim a můj mladší syn Bobeš. Boban hraje nyní za A-tým a
Radim občas také. Tyhle kluky z přípravky jsme přivedli do
Krajské soutěţe a pokračovali s nimi aţ do dorostu. Tam
jsem skončil a začal dělat předsedu. V současnosti jsou z
těch „našich dětí“ v A-týmu čtyři kluci (a ještě Mára Jandík
nyní v Náchodě). A víte, jakou nejhezčí vzpomínku mám na
fotbal v Polici? Kdyţ jsem si mohl na konci své kariéry
zahrát v jednom muţstvu se svými oběma syny, Michalem a
Ondrou, za Polici v mistrovském utkání. Myslím, ţe se to
moţná v historii polické kopané nikomu nepodařilo. Na to
rád vzpomínám a také se tím rád pochlubím. Je to hezká
vzpomínka.
Je práce předsedy fotbalového oddílu o papírování?
No, samozřejmě taky. Ale to by ještě šlo. Daleko
sloţitější se shánění peněz na činnost a zajištění
dobrovolníků na chod oddílu – trenérů, pořadatelů – např.
na mistrovské utkání musí být jedenáct pořadatelů, kteří
musí nosit svítivé vesty. A to se mnohým nelíbí. Kromě nich
ještě musí být kameraman, protoţe z kaţdého zápasu se
dělá záznam a ten se uchovává v archivu. A hlasatel.

Samozřejmě někdo musí sedět u pokladny a celý první
poločas vlastně vidí jenom půlku hřiště, takţe z fotbalu
toho moc nemá.
Mluvil jste o penězích. Největší část peněz dává město?
Jistě. Město je naším největším sponzorem a jsme za to
velice rádi. Kromě něj ještě Veba Broumov, firma Hauk,
firma Hotárek a potom docela dost drobnějších sponzorů,
bez kterých by to také nešlo utáhnout. Tito menší sponzoři
mají většinou svoji reklamu na vnějším oplocení
fotbalového hřiště. Jinak dostáváme peníze i od
fotbalového svazu a ČSTV. Zhruba polovinu rozpočtu si
musíme nějak sehnat sami. Takţe všem našim sponzorům
velké díky!
Kolik stojí údržba trávníku fotbalového hřiště v Polici?
Ročně kolem 100.000,- Kč. – obnáší to hnojení, kropení
a hlavně sečení. Trávník se musí sekat v době vegetace
dvakrát týdně, protoţe jinak by začal růst do výšky a dělaly
by se drny. V roce 2002 jsme dělali kompletní rekonstrukci,
včetně nové drenáţe, takţe dneska, kdyţ sleze sníh,
můţeme během pár dní začít hrát. Kromě pravidelné
údrţby se provádí, pokud seţeneme ještě nějaké finance
navíc nebo je někde „ušetříme“, v přestávce mezi jarní a
podzimní částí generální údrţba – děláme vertikulaci
trávníku, zapískování, dosetí a vydrnování nejvíc
poškozených míst.
Kolik lidí chodí v Polici na fotbal? Máte nějakou
statistiku?
Statistiku máme, ale z hlavy přesná čísla nevím. Kdyţ
tady hraje třeba Broumov, tak přijde kolem sedmi set lidí.
Kdyţ je špatné počasí a ne tak atraktivní soupeř, tak
necelých dvě stě. V průměru se dá říct, ţe chodí kolem tří
set diváků. Samozřejmě platících, protoţe hráči,
funkcionáři a děti mají vstup zdarma.
Mají ženy nějakou slevu?
Původně chodily úplně zadarmo. Ale potom jsme určili,
ţe budou na utkání A muţstva chodit za desetikačku. V
rámci emancipace. (smích)
Kolik je v Polici fotbalistů?
Máme dvě druţstva dospělých, to je zhruba třicet lidí.
Pak dorost a menší děti. Tyhle kategorie máme společně s
Hronovem, protoţe se kategorie mění během dvou let a z
vlastních zdrojů bychom muţstva těţko dávali dohromady.
Momentálně máme poměrně silnou přípravku, kterou
trénuje, mimo jiných, také hráč Áčka Kamil Švorčík. Hraje
v ní nejen jeho syn, ale např. kluci Jardy Čermáka, Pepína
Martince, Jardy Čálka (nynější místopředseda a pokladník) a
také máme děvčata od Radovana Řezníčka nebo Míry Pavlů.
Vţdycky je lepší, kdyţ se těm nejmenším věnuje někdo
z rodičů a vůbec nejlepší je, kdyţ je mezi nimi i některý
z bývalých fotbalistů.
Prozraďte něco ze zákulisí. Jak to vypadá před zápasem
krajského přeboru?
Hráči se musí hlásit hodinu před začátkem zápasu. Půl
hodiny před výkopem se musí odevzdat rozhodčímu zápis se
sestavou. Hráči se jdou rozcvičit a tak deset minut před
začátkem je uţ rozhodčí hvizdem volá na hřiště.
Kdo momentálně trénuje v Polici fotbalisty?
Teď Jirka Novák alias Vízek z Hronova. Vţdycky jsme se
snaţili, aby trenér byl z Police, ale kdyţ skončil Jarda
Čermák starší, tak jsme sáhli po Vízkovi. Je pro fotbal dost
zapálený, má dostatečnou trenérskou kvalifikaci a myslím
si, ţe je pro tým přínosem.
Přes zimní přestávku je Police v tabulce zhruba
uprostřed…
No, není. Jsme spíš níţ. Ale hned první jarní kolo
hrajeme doma s Dobruškou „o šest bodů“, je na tom
podobně, a pokud by se nám podařilo vyhrát, tak budeme
mít hezky našlápnuto k jarní části.
První zápas se bude hrát kdy?
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První kolo je uţ v neděli 18. března. Hrajeme doma od
tří odpoledne a samozřejmě zveme všechny fanoušky, aby
přišli. V co moţná nejhojnějším počtu, půjde o hodně.
TJ Spartak Police není jen o fotbale. Za poslední roky se
výrazně změnilo i okolí hřiště.
Samozřejmě jsme museli, ale zároveň i chtěli udělat i
něco dalšího. Abychom mohli vůbec hrát krajské soutěţe,
museli jsme rozšířit střídačky dle poţadavku ČMFS. V roce
2002 jsme vybudovali tzv. VIP tribunu naproti hlavní
tribuně. V dalších dvou letech jsme připravovali povrch
náhradního hřiště za benzínkou. Chtěli bychom do
budoucna na tomto hřišti udělat umělý trávník, projekt je
uţ hotový, ale sami to nedokáţeme zafinancovat.
Vybudovalo se nové pódium u „Vraţedného pobřeţí“ a celý
kiosek se přebudoval do současného stavu. Jako další se
postavily nové záchody nejen pro příznivce kopané, ale i
pro návštěvníky restaurace. V roce 2010, ve spolupráci
s městem, jsme v areálu vybudovali dětské hřiště.
Letos bychom chtěli dokončit úpravu „Vraţedného
pobřeţí“ kvůli přísnějším hygienickým poţadavkům, zateplit
umývárnu, opravit ozvučení hřiště a vyměnit alespoň část
oken v kabinách.
Posledním fotbalistou z Police, který hrál Gambrinus
ligu, byl v minulé sezóně Marek Jandík. Před tím Karel
Podhájský. Je tady dneska někdo, kdo by mohl hrát
nejvyšší ligu?
Momentálně je v dorostu praţské Slavie Marek Hovorka.
Vlastně uţ podruhé, protoţe to je trochu problémový hráč a
Slavie ho vrátila do Police. Ale nedávno s nimi byl na
týdenním soustředění a vyţádali si Marka zase zpátky,
protoţe patřil k nejlepším. Ale jak to dopadne, samozřejmě
nikdo neví. Je ve věku, kdy jsou největší „ztráty“. Hodně
kluků v pubertě s fotbalem končí.
Ještě k Marku Jandíkovi. V novinách jsem před
začátkem Gambrinus ligy četl, že se z hostování v
Hradci Králové vrátil do Police. Znamená to, že bude
„kopat“ za Polici, nebo šel jinam?
Marek je stále kmenovým hráčem Spartaku. Kdyţ se
vrátil z Hradce, tak nás poţádal, jestli by mohl ještě půl
roku pokračovat v Náchodě a my mu vyhověli. Moţná jde
trochu i o peníze, protoţe v Náchodě se za fotbal platí,
kdeţto v Polici ne. A samozřejmě mu nemůţeme nabídnout
tak vysokou soutěţ, jakou hraje v Náchodě. Za Polici Marek
hrál do mladších ţáků a potom uţ přešel do Náchoda.
Otázka, kterou musíme položit: jste sparťan nebo
slávista?
Asi Vás překvapím, ale vţdycky jsem fandil Dukle. A na
to, abych převlékal kabát, se uţ musí stát něco opravdu
velikýho. Takţe jsem zůstal věrný Dukle celou dobu. Ale
moji synové fandí Spartě.
Letos se bude v Polsku a na Ukrajině hrát Euro.
Troufnete si tipnout, jak dopadnou naši?
Já jim věřím. Věřím, ţe postoupíme ze skupiny a dál se
uvidí.
Ptali se Martina Váňová a Pavel Frydrych

Poděkování a vznik
vítězné PF 2012
V úvodu bych chtěla poděkovat všem, kteří mě podpořili
a dali svůj hlas. Vznik této PF má, ale také svůj příběh a
jasný důkaz, ţe věci kolem nás se nedějí jen tak náhodou.
Takţe hezky od začátku i pro ty, kteří nevědí nebo
nezaregistrovali jak PF vypadala. Vtip je v tom, ţe na ní
můj pes tedy fenečka, jménem Iris snědla číslice pro tento
rok a hezky se u toho olízla. No a pravda je taková, ţe ona
nesnědla jen ty číslice, ale také výbornou domácí tlačenku
pana tajemníka, kterou si uschoval ve velké zasedací
místnosti do ledničky a těšil se, jak si na ní doma s rodinou
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pochutná. Tento inkriminovaný den jsem musela náhle
s dcerou odjet k lékaři a mezi tím má bývalá kolegyně a
přítelkyně, která mi pro ni pravidelně nosí zbytky masa,
zanechala na stole vzkaz v tomto znění:

Tak jsem ji tedy poslechla a masíčko vzala domů a
přiznám se, ţe při porcování té dobroty mně samotné
kapaly sliny a trochu jsem nechápala, proč tak výborné
masíčko má seţrat pes. Ale bylo určené pro ni, a tak jsem
uposlechla. Jaké bylo, ale druhý den moje zděšení, kdyţ
pan tajemník oznámil, ţe se mu z ledničky ztratila výborná
domácí tlačenka vlastnoručně vyrobená tchánem, coby
dobrůtka na vánoční stůl. Maso pro moji fenečku bylo v této
ledničce, ale v mraţáku a já popadla, co bylo po ruce.
Myslím, ţe to byla její největší delikatesa v ţivotě, kterou
kdy seţrala. No a pan tajemník, ten byl převelice smutný,
ale byl adventní čas a tak se mají lidi i zvířátka obdarovávat
a být na sebe hodní. Takţe Všem díky...
D. Hauschková

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky ze známkové tvorby
Jiří Trnka

Námět známky: portrét Jiřího Trnky, vedle něho vlevo je
loutka Puka z filmu Sen noci svatojánské, který se uklání s
růţí
v
ruce
Profesor Jiří Trnka (24. únor 1912, Petrohrad - 30. prosinec
1969, Praha) byl český výtvarník, ilustrátor, sochař,
scenárista a reţisér animovaných filmů, jeden ze
zakladatelů českého animovaného filmu. Odmala byl v
úzkém kontaktu s loutkami, které se vyráběly v jejich
rodině.
V
letech
1929-1935
studoval
na
Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Zpočátku navrhoval a
vytvářel kulisy pro Divadlo Spejbla a Hurvínka J. Skupy v
Plzni; později v dnešním praţském Divadle Rokoko
provozoval vlastní loutkové divadlo. Při svém prvním
setkání s loutkovým filmem vytvořil pro reklamní účely
postavu Hurvínka. V době 2. světové války se zapojil do
praţského divadelního ţivota návrhy scén a kostýmů. Roku
1945 byl spoluzakladatelem studia Bratři v triku a v roce
1967 byl jmenován profesorem na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové, práci mu však znesnadňovala
pokračující těţká nemoc, jíţ podlehl 30. prosince 1969. Ve
svých filmech s oblibou pouţíval loutky. Mezi jeho
nejznámější loutkové filmy patří Staré pověsti české a
Dobrý voják Švejk namluvené jeho přítelem J. Werichem a

celovečerní film podle předlohy W. Shakespeara Sen noci
svatojánské. Dalším Trnkovým dílem z 60. let je například
film Kybernetická babička a Ruka zpodobňující totalitu. Pro
děti napsal a ilustroval pohádkovou knihu Zahrada.
Způsob tisku: rotační ocelotisk v barvě černé kombinovaný
čtyřbarevným hlubotiskem v barvě modré, purpurové, ţluté
a šedé

150. výročí zaloţení Sokola
Námět známky: Česká obec
sokolská (ČOS) je v České
republice čtvrté nejpočetnější
občanské sdruţení, jehoţ téměř
190 000 členů se dobrovolně
věnuje sportům, pohybovým
aktivitám v oddílech sokolské
všestrannosti
a
kulturní
činnosti,
především
ve
folklórních
a
loutkářských
souborech.
Antická
idea
kalokagathie
rozvinutá
dr.
Miroslavem
Tyršem a jeho následovníky
dala základ společenskému
hnutí, které se spojilo se
vznikem a dalšími osudy
českého (československého) státu. Sokol byl čtyřikrát
zakázán nebo ve svojí činnosti omezen válkami nebo
totalitními reţimy. Přeţil v zahraničí, v komunitách krajanů
ve
všech
kontinentech
světa.
V roce 1990 byl znovuobnoven a navázal na programové
tradice, spojené s výchovným ovlivňováním člověka
odpovědného za sebe, za obec, za demokratický stát.
Způsob tisku: plnobarevný ofset
S. Plachta

Astronomický klub
Police nad Metují
KLÁŠTERNÍ SLUNEČNÍ HODINY
Nejstarším časoměrným přístrojem, který doprovází
člověka jiţ více neţ 5 tisíc let, jsou Sluneční hodiny. Není
účelem tohoto příspěvku seznamovat čtenáře s návrhem,
konstrukcí
či
výtvarným
zpracováním
slunečních
„časostrojů“. Početní příprava a konstrukce slunečních
hodin je velmi náročná a vţdy závisí na umístění hodin
v dané lokalitě.
Nás ale bude nejvíce zajímat, ţe v Polici máme hned
dvoje evidované sluneční hodiny! Ty první, novodobé,
jsou na jiţní stěně domu v ulici 17. listopadu. Druhé hodiny
jsou historické a najdeme je na jiho jiho východní stěně
Rajského dvora v klášteře. Bohuţel, tyto historické hodiny
jsou značně poškozené. Číselník je namalován na omítce,
která jiţ na mnoha místech opadává.
Z posledních zbytků hodin, které jsou umístěny ve výšce
asi 6 m nad terénem mezi okny prvního klášterního patra,
můţeme ještě vyčíst některé detaily.
Ukazatel hodin je kovový (orientace ve směru zemské
polární osy), výtvarné provedení je velmi jednoduché.
Číselník má tvar skládané stuhy, číslice jsou římské. Rozsah
číselníku je V XII V (interval, ve kterém jsou hodiny
schopny odměřovat čas). V místě, kde je šikmý ukazatel
vetknutý do stěny, je namalovaný symbol Slunce.
Podrobnosti o vzniku „klášterních“ slunečních hodin
nám zatím nejsou známy.
Tyto hodiny i hodiny z ulice 17. listopadu jsou evidovány
na internetových stránkách Sluneční hodiny ve střední
Evropě, které jsou obdivuhodným dílem pracovní skupiny
Slunečních hodin v rámci Astronomické společnosti v Hradci
Králové.

http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php
Uvedené stránky a nedávná návštěva klášterního dvora
byly inspirací k sepsání tohoto příspěvku.

ZIMNÍ ČAS???
V souvislosti se změnou času je třeba uvést na pravou
míru jeden obecně šířený omyl. V zimních měsících u nás
platí ČAS STŘEDOEVROPSKÝ a nikoliv ČAS ZIMNÍ.
A proč tomu tak je?
ČAS ZIMNÍ byl v historii pouţit v Československu pouze
jednou a to od 1. prosince 1946 do 23. února 1947. Tento
čas vznikl posunem o 1 hodinu dozadu oproti času
středoevropskému. A to se v současnosti pochopitelně
neděje!!!
LETNÍ ČAS letos začíná 25. března. Ve dvě hodiny
Středoevropského času si posuneme hodiny na třetí hodinu
Středoevropského letního času. Středoevropský letní čas
trvá 7 měsíců a skončí 28. října.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

20. března v 6 hodin 14 minut SEČ vstupuje do
znamení Berana, nastává astronomické jaro,
jarní rovnodennost,
v březnu se den prodlouţí o 1 hod. a 53 min.,
MĚSÍC
1. března a 30. března v první čtvrti
8. v úplňku, 15. v poslední čtvrti, 22. v novu,
2. března v konjunkci s Venuší a s Jupiterem,
MERKUR v první polovině března nízko nad západem,
VENUŠE večer nad západním obzorem, nejjasnější objekt
na obloze,
MARS
pozorovatelný celou noc v souhvězdí Lva,
JUPITER v první polovině noci v souhvězdí Berana,
SATURN ve druhé polovině noci v souhvězdí Panny,
URAN
není pozorovatelný,
NEPTUN není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

SKAUTSKÉ OKÉNKO
V pátek 24. 2. si skauti vyrazili na běţkařský víkendový
výlet do Deštného v Orlických horách.
Do Deštného jsme dorazili za tmy a deště. Na chatě nás
jiţ čekal Berousek a roztopená kachlová kamna, která v
nepříznivém počasí přišla všem vhod.
V sobotu ráno nás přivítalo sluníčko a modrá obloha,
proto jsme bez váhání vyjeli autem k Masarykově chatě na
Šerlichu a po hřebeni se vydali na Vrchmezí. Výhled za
odměnu byl úţasný.

Po 5 km sjezdu z hřebene do Deštného zbylo ještě dost
sil na dovádění u chaty v takřka 2 metrové sněhové nadílce.

32

Nejlepší atrakcí byla skluzavka ze střechy chalupy. Večer se
hrály hry a skauti si zvolili nového rádce své druţiny.
V neděli bylo počasí stále příznivé a výlet na lyţích opět
vedl na hřeben, tentokrát však na vrchol Velké Deštné. Po
krátkém odpočinku ve srubu horské sluţby, jsme se za
sněhových přeháněk vydali zpět na chatu k pozdnímu
obědu. Poté rychle sbalit, uklidit a jelo se domů. Se
spoustou záţitků jsme se vrátili v neděli 26. 2. večer.
Celkem jsme na běţkách ujeli asi 25 km a v počtu 10
účastníků si uţili, krásný víkend v Orlických horách.
Aleš Krista

Turnaj v deskových hrách 3. 3. 2011
První březnovou sobotu proběhl jiţ třetí ročník Turnaje
v deskových hrách. Letos jsme opět vyuţili prostory
Rychlého občerstvení v Pellyho domech. Touto cestou bych
chtěla poděkovat p. Exnerovi nejen za výborné řízky, ale i
za umoţnění pořádání celé akce v prostorách občerstvení.
Letos se soutěţilo se ve třech kategoriích: mladší
(světlušky, vlčata) hráli hru s názvem Duch, prostřední
kategorie (skauti, skautky) hráli hru Carcasone a nejstarší
kategorie (roveři a starší) si zahráli hned několik her –
Puerto Rico, Ubongo!, a finále proběhlo ve hře Tikal. Kromě
soutěţních her jsme měli zapůjčenou spoustu dalších
deskových her přímo od výrobců (Corfix, Albi). A tak ti,
kteří zrovna nesoutěţili nebo jiţ z turnaje vypadli, měli
moţnost si vyzkoušet i nové hry. Okolo 15. hod byl turnaj
dokončen a mohli jsme přejít k vyhlašování výsledků.
V kategorii mladších obsadila 1. místo Šárka Fulková, ve
skautské kategorii se na 1. místě umístila Magdaléna
Troutnarová, a v kategorii nejstarších obsadil 1. místo
Vojtěch Kollert. První tři z kaţdé kategorie si odnesli věcné
ceny - samozřejmě deskové hry =).
Myslím, ţe celý turnaj proběhl výborně a nám zase
přibyly nějaké nové hry, které si můţete přijít zahrát kaţdé
první pondělí v měsíci do skautské klubovny. Ještě jednou
bych chtěla poděkovat všem, co se na zdárném průběhu
turnaje podíleli - p. Exnerovi za občerstvení, zapůjčení
prostor a také L. Burešové - Smíškovi za organizaci celé
akce.
2

Vítězové
Za polické středisko Hana Mazancová - Haňďa

Historie školy v Hlavňově

(do r. 1938)

3.část (dokončení)
Jiţ dávno byla pociťována ve zdejší obci potřeba nové
školní budovy. Stará neposkytovala ani zákonitých místností
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pro školní vyučování, ani zákonitého bytu pro správce školy.
Konečně okresní školní rada v roce 1886 nařídila, aby bylo
postaráno o novou školní budovu. Proti tomu místní školní
rada podala odvolání, ale nařízení bylo opětováno. Proto
místní školní rada podala vyjádření v tom smyslu, aby jí
byla poskytnuta vydatná zemská pomoc (subvence).
Místo pro stavbu bylo zvoleno u čp. 16 a pod čp. 31.
Zhotovení plánu bylo zadáno p. V. Pohlovi, staviteli v Polici
nad Metují, který zhotovil vše pro stavební místo naproti
kříţi. Kdyţ bylo toto místo shledáno při zkoumání vlhké, byl
plán přepracován pro místo na školní zahradě. Starou školní
budovu bylo usneseno zbořit. Přepracovaný nákres byl
zaslán 14. prosince 1886 ke schválení okresní školní radě.
Na základě navrţených úprav byl znovu přepracován a ke
konečnému schválení zaslán 16. dubna 1887. Ten byl
schválen.
Mimoto byly konány následující přípravy: V obecním lese
bylo poraţeno veškeré dříví na stavbu, vypáleno asi 60 tisíc
cihel a z lomu Hynka Berky (čp. 41) bylo svezeno mnoho set
kusů pískovce. V roce 1888 horlivost ochabla, poněvadţ
obec očekávala větší subvenci, neţ se jí dostalo, totiţ 1000
zl na rozpočet v obnosu 10 733 zl 35 kr. Pouze byla
opatřena větší zásoba prken, zato však větší část pískovců
byla upotřebena na silniční zeď u mlýna čp. 25 a dále
v Drahách.
Dne 15. června 1889 se konala další komise za účelem
stavby nové školy v Hlavňově. Zúčastnili se jí tito pánové:
okresní hejtman – okresní inspektor J. K. Hraše, MUDr.
Rudolf Fabián, stavitel Karel Eckert z Hronova, starosta
Josef Zeidler, Josef Borna a Karel Winter – radní, členové
výboru František Kollert, Antonín Pavlínek, Jan Klíma a Jiří
Kropáček – řídící učitel.
O prázdninách r. 1889 nechala obec upravit byt správce
školy, aby se zdál vyhovující, a nařízená stavba se mohla
odloţit. Dne 24. listopadu 1889 se konala schůze
hlavňovských občanů, na které promluvil J. Vaněk,
důchodní polického panství, a vysvětlil nemilé následky
s odkládáním stavby. Přesto většina byla proti stavbě,
hlavně kdyţ se ozval Antonín Vajsar, rolník z čp. 42.
Výsledek byl oznámen okresní školní radě. Tato zaslala nové
nařízení s podotknutím, nezačne-li se se stavbou v měsíci
lednu 1890, postará se okresní školní rada o stavbu sama na
útraty obce. I dopsáno bylo správě zemské banky v Praze,
zda by na stavbu školy poskytla půjčku. Kdyţ došla příznivá
odpověď, rozhodla se místní školní rada a obecní
zastupitelstvo ve schůzi 11. února 1890 začít se stavbou
školy letošním jarem. Toto rozhodnutí bylo oznámeno
okresní školní radě se ţádostí o povolení polodenního
vyučování, neboť stará školní budova má být odstraněna.
Se stavbou školní budovy ze započalo 8. dubna 1890. Při
kladení základního kamene byli přítomni p. Josef Zeidler –
starosta, Jiří Kropáček – řídící učitel, Václav Kubeček –
školní dozorce a Karel Winter – radní. Dne 16. října 1890
bylo konáno kolaudační jednání, kterého se zúčastnili
veleváţený p. okresní hejtman Řehák, p. okresní škol.
dozorce Dr. F. Kouřil.
Dne 1. listopadu 1890 se konala slavnost posvěcení
zdejší školy p. farářem Goth. Schupplem a p. katechetou
Fr. Kuntem za účasti okresního hejtmana Řeháka,
hasičského sboru a mnoho hostů z Police a okolí.
Na stavbu byla opatřena v r. 1890 komunální půjčka od
zemské banky království českého ve výši 6.000 zl na dobu
50 let se 4 % úrokem a 64 % na úmor, který bylo nutno platit
pololetně ve 100 lhůtách.
*******
Jiří Kropáček působil v Hlavňově jako řídící učitel do r.
1923. Po něm byli řídícími učiteli: Anna Menclová (1923 –
1924), Josef Exner (1924 – 1925), Karel Buchar (1925 –
1930), Václav Hauptfleisch (1930 – 1931), Josef Schmíd
(1931 – 1932), Josef Hronovský (1932 aţ 1936), Václav
Hauptfleisch (1936 – 1937), Josef Beran (od r. 1937).

Jako učitelé působili na hlavňovské škole: Miloš Bezděk
(1919 – 1921), Jaroslav Ptáček (1921 – 1923), Emil Klesl
(1923 – 1924), Josef Plšek (1924 – 1925), Marie Vaníčková
(1925 – 1926), Bohumil Krtička (1926 – 1927), Václav
Hauptfleisch (1927 – 1929), Jindřich Hulínský (1929 –
1930), Josef Schmid (1930 - 1931), Jan Hartman (1931 –
1932), Milada Cendelínová (od 1. září do 30. listopadu
1932), Josef Schmid (1932 – 1933), Marie Švejdarová (1933
– 1935), Oldřich Maštalíř (1934 – 1935), Václav
Hauptfleisch (1935 – 1936), Bohumil Švejdar (1936 – 1937),
Karel Vik (1937 – 1938).
Od 1. září 1938 byla škola zase jednotřídní.
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

KDO BYL SVATÝ JOSEF
Svatý Josef se narodil někdy ve 2. polovině 1. století
před Kristem a zemřel v 1.polovině 1. století po Kristu.
Zmínky o jeho ţivotě nacházíme v Evangeliích. Josef
pocházel z královského rodu Davidova, v té době jiţ
zchudlého. Byl tesařem a zasnoubil se Marii. Zasnoubení
podle ţidovského práva jiţ představovalo pevnou vazbu.
Podle Písma počala Marie syna z Ducha svatého. Josef byl
muţ spravedlivý, a kdyţ se dozvěděl, ţe jeho snoubenka
čeká dítě, chtěl jí potají zprostit závazku, aby ji nevystavil
hanbě a ona se mohla provdat za otce svého dítěte. Ve snu
se mu však zjevil anděl Páně, který mu řekl: „Josefe, synu
Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manţelku, neboť co
v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu
jméno Jeţíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“
Při sčítání lidu za císaře Augusta musel Josef i s Marií jít
do města Betléma, odkud pocházel jeho rod, aby se tam dal
zapsat. V Betlémě se Marii narodil syn Jeţíš, podle legendy
v chudém chlévě, neboť se pro poutníky nenašlo místo
v lidském obydlí. Záhy se však objevuje nebezpečí v podobě
krále Heroda, který chtěl zázračné dítě najít a zahubit.
Josefovi se opět v noci zjevil anděl Páně, který mu
přikázal, aby s Marií a Jeţíškem uprchl do Egypta,a tak se
zachránili. Tam ţili několik let. Kdyţ král Herodes zemřel,
dostal Josef od anděla pokyn k návratu do země izraelské.
Rodina se však obávala Herodova nástupce Archeola, a tak
se odebrala do Nazaretu v Galileji, kde se usadili. Poslední
zmínka o Josefovi se objevuje v epizodě o dvanáctiletém
Jeţíši, který se ztratil v Jeruzalémě. Rodiče ho pak našli
v Chrámu, kde rozmlouval s kněţími, a Marie říká Jeţíšovi,
ţe ho ona i otec s úzkostí hledali. Další Josefovy osudy
nejsou známy. Zemřel pravděpodobně jiţ před Jeţíšovým
veřejným vystoupením. Při Kristově ukřiţování uţ nebyl
mezi ţivými, neboť Písmo zmiňuje pouze Pannu Marii.
Svatý Josef patří mezi nejoblíbenější a nejuctívanější
světce. Je pokládán za spravedlivého muţe a hlavu Svaté
rodiny. Z jeho ctností bývá na prvním místě uváděna víra,
s níţ se podrobil Boţí vůli a přijal Marii i dítě. Z dalších
vlastností bývají uváděny spravedlnost, poslušnost, ochota
k sluţbě a mlčenlivost. Stal se vzorem moudrého a
spolehlivého muţe, který ví, jakou ţivotní cestou jít. Náleţí
mu čest a úcta hned po Panně Marii.
Svatý Josef je patronem Čech (od r. 1654) i jiných zemí
a posléze celé církve (1870), zvláště karmelitánů; dále
manţelů a křesťanských rodin, dětí, mládeţe, panen,
sirotků, dělníků, řemeslníků, tesařů, truhlářů, dřevorubců,
kolářů, inţenýrů, hrobníků, vychovatelů, cestujících,
vyhnanců a umírajících. Je vzýván při očních
onemocněních, při pokušeních, v zoufalých situacích i při
bytové nouzi a zvláště je patronem dobré smrti.
Svátek s. Josefa se slaví 19. března. Ve východní církvi
nemá vlastní svátek a je oslavován společně s Pannou Marií

26. prosince (svátek Kristových rodičů). Josefská pouť se
konala v Praze na Josefském (někdy téţ zvaném
Kapucínském) náměstí, které se rozkládalo na místě
dnešního náměstí Republiky.
Atributy s. Josefa jsou dítě (Jeţíšek), tesařské náčiní,
hůl, koš a lilie.
Ke svátku sv. Josefa se vztahují tyto pranostiky, jejichţ
společným tématem je konec zimy a blíţící se jaro:
Je-li na s. Josefa vítr, potrvá čtvrt roku.
Josefova širočina ničí poslední ledy.
Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina.
Josef zháší světlo.
Svatý Josef s tváří milou, končí zimu plnou.
Pěkný den na sv. Josefa zvěstuje dobrý rok, prší-li nebo
padá sníh, bude mokro a neúroda.
Muţské jméno Josef je hebrejského původu a znamená:
Bůh přidá, nechť Bůh přidá, přidávající … Je to jméno velmi
hojně uţívané. Podle statistiky křestních jmen u nás ţije
celkem 260 631 Josefů, kteří jsou v oblíbenosti za Jiřím,
Janem, a Petrem na 4. místě.
Jméno má mnoho zdrobnělin: Joţka, Jozífek, Joţin,
Pepa, Pepík, Pepek, Pepíček, Pepan, Pepák, Pepíno, Dodo
(slovensky).
Všem Josefům přejme k jejich svátku hodně ţivotního
štěstí, lásky, zdraví, spokojenosti.
František Janeček

MĚSTA PODLE PÍSNIČEK
– test pro vás - 3. část
(pokračování z minulého čísla PM)
9. Znám já jeden krásný zámek, nedaleko …….
Městská práva obec získala roku 1302, později hlavní
město vévodství frýdlantského, v němţ sídlil vévoda
Albrecht z Valdštejna, dnes okresní město přibliţně s 16 000
obyvateli.
Celé město je památkovou rezervací s celou řadou
památek právě na valdštejnskou dobu. Středisko Českého
ráje. Město má krásné náměstí lemované řadou domů
s podloubími a hodnotný zámek, přestavěný po velkém
výbuchu v roce 1620. Ţlutočerný štítek ve znaku města
připomíná erb Vartenberků, jímţ město v 15. st. patřilo.
Město těţí především z turismu a průmyslu. Z okolí
připomeňme Sobotku s blízkým zámečkem Humprechtem,
jenţ by prý měl být oním zámečkem, o němţ se zpívá
v písničce.
Otáka – Víte jak se jmenuje skalní město leţící rovněţ
v blízkém okolí města z písničky?
1 0 . … … . , … … . , s t oj í š v p ě k n é r ov i n ě
Okresní město s více neţ 31 000 obyvateli, bylo zaloţeno
jako město královské na počátku vlády krále Přemysla
Otakara II (viz štítek se lvem ve znaku města). Nedaleko
města se v roce 1757 odehrála jedna z největších bitev
sedmileté války mezi Pruskem a Rakouskem, v této
památné bitvě byl poraţen pruský král Fridrich Veliký.
Rodiště spisovatele J. S. Machara, dnes důleţitá ţelezniční
křiţovatka. Je zde průmysl chemický, automobilový,
strojírenský, potravinářský a polygrafický. S městem je
spojen rovněţ známý skladatel dechové hudby František
Kmoch, kterého připomínají kaţdoroční festivaly dechových
hudeb.
Otázka – Co se především tiskne ve zdejších Obchodních
tiskárnách?
1 1 . J á j s e m z . … … . . , z … … . . , k ou d e l n í k ů v s y n
Původně královské horní město ze 13. st., dnes okresní
město
zhruba s 22 000 obyvateli, významná městská
památková rezervace, zapsaná na seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Jeho historie souvisí s těţbou
stříbra a stříbrných rud. Ve středověku poskytoval zdejší
revír zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě. Město
bylo svého času nejvýznamnější po Praze. Z památek
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připomeňme Vlašský dvůr pojmenovaný podle italských
odborníků z Florencie, které do města povolal král Václav
II., dále chrám sv. Barbory, mnoţství historicky cenných
domů. Roku 1409 podepsal ve městě král Václav IV. známý
dekret, jímţ Češi získali na praţské univerzitě proti
cizincům většinu. Ze slavných rodáků si připomeňme
dramatika Josefa Kajetána Tyla, ale i šlechtice a
spisovatele Mikuláše Dačického z Heslova. Ţil zde a v roce
1850 vydával Národní noviny Karel Havlíček Borovský.
Ozázka – Víte, jak se říkalo bílým mincím raţeným ze
zdejšího stříbra?
12. ……., ……., překrásné město
Statutární město ve Středočeském kraji zhruba se 44
tisíci obyvateli, významné hospodářské, kulturní a správní
centrum s bohatou historií a široce rozvinutým průmyslem.
Vzniklo ve 14. st., roku 1600 jej císař Rudolf II. povýšil na
královské město. Od konce 15. st. do počátku 17. st. bylo
město významným centrem Jednoty bratrské. To se příznivě
projevilo ve školství, architektuře i úrovni společenského
ţivota. Z historických památek vyniká středověký hrad,
který dnes slouţí kulturním účelům. Město bylo posledním
evropským městem bombardovaným za druhé světové
války, paradoxně jiţ několik hodin po jejím oficiálním
konci. Z průmyslu vyniká od roku 1895 závod na výrobu
automobilů (dnes je významnou součástí koncernu
Volkswagen).
Otázka – Která řeka protéká městem?
Pokračování a správné odpovědi na otázky budou
uveřejněny v příštím čísle PM.
Správné odpovědi na test z minulého čísla:
5. Okolo FRÝDKU cestička … V okolí Frýdku – Místku působil zbojník
Ondráš. 6. V HODONÍNĚ za vojáčka …Roţmberská růţe ve znaku
města připomíná Záviše z Falknštejna, kterému město patřilo ve
13. století. 7. Okolo HRADCE v malé zahrádce … Ve zdejším
kostele byl pohřben Jan Ţiţka. 8. NÁCHODSKÝ ZÁMEČEK vršku
kulatého … Pivovar Náchod byl zaloţen v roce 1872, sortiment piv
vyrábí pod značkou Primátor, je pouţívána od roku 1935.

František Janeček

Matematické rozcvičky
Pátek třináctého
Všimněme si několika zajímavostí o čísle třináct a
podívejme se, proč získalo punc nešťastného čísla. Podle
psychologů je strach z čísla třináct (někdy umocněno ještě
pátkem) pověrčivost a autosugesce. Dosud se nezjistilo,
proč a jak tato pověra vznikla.
Staří Římané a Germáni povaţovali pátek za šťastný
den, který byl zasvěcen bohyni lásky. S nástupem
křesťanství však byl tento význam potlačován a nahrazován
negativním. Poslední večeře se spolu s Kristem zúčastnilo
12 apoštolů, třináctým byl Jidáš, jenţ Krista zradil. Pro Ţidy
je třináctka obzvlášť nešťastná, protoţe třináctým
písmenem hebrejské abecedy začíná slovo mem, které
znamená smrt.
Dodnes se mnozí lidé vyhýbají všemu, co souvisí
s třináctkou. Zvláštní smůlu má přinášet pátek třináctého.
Lidé si v podvědomí zafixují, ţe tento den není dobrý a
očekávají, ţe se jim něco stane. Tradice nešťastného pátku
má svůj prapůvod v Bibli, podle které byl pátek úmrtním
dnem jiţ zmíněného Jeţíše Krista.
Číslo 13 se proto často vynechává v číselných řadách,
například některé hotely nemívají 13. podlaţí nebo
sportovci nedostávají takové startovní číslo. Podíváme-li se
do letošního kalendáře, zjistíme, ţe datum pátek
třináctého se v něm objevuje zrovna třikrát: 13. 1., 13. 4. a
13.7. Doufám, ţe pro některé čtenáře PM bude třináctka
číslem šťastným a pátek třináctého šťastným dnem.
Odhalte tajemství pátku třináctého a po chvíli
přemýšlení a počítání jistě zodpovíte následující otázku:
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Je moţné, aby v některém roce nebyl pátek
třináctého?
Správnou odpověď uveřejníme v příštím čísle PM.
František Janeček
Odpovědi na otázky matematických rozcviček z minulého čísla:
1. Kdyţ starostka napíše kaţdý den na tabuli celé datum, napíše
za celý rok 2012 celkem 2 546 číslic.
2. Nejčastěji přitom napíše číslici 2, a to 948krát.
3. Nejméně často napíše číslice 4, 6 a 9, a to kaţdou 66krát.
Bohuţel, redakce PM neobdrţela ţádné odpovědi. Škoda.
F. J.

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Poděkování za 2. farní charitativní ples
Dne 28. ledna 2012 se v Polici nad Metují, v sále Pellyho
domů, konal jiţ 2. farní ples s charitativním zaměřením. Ples
pořádala římskokatolická farnost Police n. M., aby pokračovala
v loni zahájené společensko-dobročinné tradici, jejíţ výnosy
budou věnovány na charitativní a podobné účely. Charitativní
téma toho letošního plesu, byla obnova varhan v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují.
Ples se mimo jiné i díky dobré hudbě a gastronomickému
zázemí pana Martina Exnera vydařil, a celkový čistý výnos,
který bude věnován na výše uvedený účel, činí 28.000,- Kč.
Farnost Police n. Met., by proto chtěla touto cestou velice
poděkovat všem, kteří podpořili tento záměr a buď svojí účastí
na plese nebo jakýmkoliv jiným způsobem přispěli a napomohli
k tomuto krásnému výsledku. Sponzorům, kteří věnovali ceny
do plesové soutěţe, bylo poděkováno jiţ na plese před jejím
zahájením a sluší se tedy ještě poděkovat „sponzorovi“
nejvýznamnějšímu, a to městu Police nad Metují, za podporu
a prominutí nájemného ze sálu Pellyho domů.
Na závěr zbývá uţ jen vyslovit přání, aby se potřebné dílo
obnovy polických varhan podařilo dobře zrealizovat a aby příští
ročníky farních charitativních plesů byly alespoň stejně úspěšné
jako ten letošní.

Postní a velikonoční doba
První březnové dny přinesly krásné, předjarní počasí a
natěšily nás na blíţící se jaro, snad se ho jiţ brzy dočkáme.
V církvi nyní proţíváme čas přípravy na velkonoce, tedy
postní dobu, a příští týden v pátek uţ vstoupíme do její
druhé poloviny. Tento čas by měl být pro všechny výzvou
k hledání dobra a lásky a ke změně k lepšímu v nás i kolem
nás. Objevování dobra a lásky a naše změna k lepšímu nás
můţe přivést k tomu, abychom proţili kvalitnější ţivot, ale
také k poznání samotné podstaty Boha, protoţe tím
objevíme jeho přítomnost a působení v nás i mezi námi.
Liturgie letošních 6-ti postních nedělí, nás postupně
vede postní dobou a připomíná nám několik nosných
témat: 1. neděle postní - význam půstu (pobyl na poušti 40
dní), pokušení (byl pokoušen od ďábla), výzva k obrácení a
víře (čiňte pokání a věřte evangeliu). 2. neděle postní podívat se na svůj ţivot z nadhledu, z Boţí perspektivy a
setkat se tam s Bohem (vyvedl je na vysokou horu, do
ústraní), předobraz vzkříšení a Boţího království, propojení
nebe a země, minulosti s přítomností (tam se před nimi
proměnil, ukázal se jim Mojţíš a Eliáš), láska a důvěra (to
je můj milovaný Syn, toho poslouchejte), 3. neděle postní
- radikální výzva k odstranění všeho, co odvádí od víry a od
Boţí lásky (pryč s tím, nedělejte z domu mého Otce
trţiště), předpovězení ukřiţování a vzkříšení (zbořte tento
chrám a do tří dnů ho znovu postavím), 4. neděle postní svědectví o velikosti Boţí lásky (neboť Bůh tak miloval svět,
ţe dal svého jediného Syna, aby ţádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl ţivot věčný), Boţí plán s člověkem

(vţdyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale
aby skrze něj byl svět spasen), 5. neděle postní perspektiva ţivota bez Boha a s Bohem, o smyslu Jeţíšovi
oběti (jestliţe pšeničné zrno nepadne do země a nezemře,
zůstane samo, zemře-li vydá mnohý uţitek / kdo miluje
svůj ţivot, ztratí ho, kdo nenávidí svůj ţivot v tomto světě,
uchrání ho pro ţivot věčný / aţ budu vyvýšen ze země,
přitáhnu všecky k sobě), Květná neděle - královská
důstojnost ve skromnosti a pokoře, (přivedli oslátko,
přehodili přes ně své pláště a Jeţíš se na něho posadil),
upřímné prokazování úcty a vděčnosti (poţehnaný, který
přichází ve jménu Hospodinově, Hosana na výsostech /
vykonala na mně dobrý skutek).
Tak ať tato a další slova a myšlenky vydají mnohý uţitek
a pomohou nám dobře proţít postní dobu a připravit se na
velikonoce.
V týdnu po Květné neděli (počátkem dubna), pak
skončí doba postní a vstoupíme do nejvýznamnějšího
období křesťanského liturgického roku - doby velikonoční.
Proţijeme
Svatý
týden
s Velikonočním
triduem
(tříděním), které zahájí Zelený čtvrtek - připomínka
Jeţíšovi poslední večeře (při bohosluţbě v tento den se
můţe konat symbolický obřad umývání nohou, po vzoru
Jeţíše, kterým dal tímto učedníkům příklad, jak si mají lidé
prokazovat úctu a navzájem si slouţit), následovat bude
Velký pátek - připomínka Jeţíšova umučení, Bílá sobota,
Velikonoční vigílie - připomínka Jeţíšova vzkříšení a
vyvrcholí nedělním Boţím hodem velikonočním - oslavou
Jeţíšova vzkříšení. Rád bych ještě připomněl strukturu
nádherné bohosluţby, kterou je Velikonoční vigilie,
s jejími čtyřmi částmi: bohosluţba světla, bohosluţba slova,
křestní bohosluţba a eucharistie. Bohosluţba světla začíná
na klášterním nádvoří, rozţehnutím a posvěcením
velikonočního ohně, poté se připraví velikonoční svíce paškál, do kterého se vyrývá kříţ, letopočet a řecká
písmena alfa a omega a vkládá pět kadidlových zrn,
naznačujících Jeţíšovy rány, paškál se pak zapálí
poţehnaným ohněm a přitom se říká "Ať slavné Kristovo
vzkříšení naši tmu ve světlo promění". Poté je paškál nesen
v průvodu do potemnělého kostela a věřící si od něho
zapalují vlastní svíce. Po příchodu do kostela zazní na
adresu paškálu krásný velikonoční chvalozpěv (Exsultet),
který je vrcholem této části bohosluţby. Následuje
bohosluţba slova, která se můţe skládat aţ ze 7 čtení ze
Starého zákona (nejdůleţitějším z nich je vyprávění o
přechodu Izraelitů Rudým mořem při východu z Egypta - Ex
14), jednotlivá čtení jsou od sebe oddělena zazpívanými
ţalmy (nejdůleţitější je Mojţíšova píseň Chci zpívat
Hospodinu, neboť je velmi vznešený, která zazněla po
přechodu Rudého moře), poté se při zpěvu Gloria (Sláva na
výsostech Bohu) znovu rozezní zvony, které od zeleného
čtvrtka mlčely, následuje čtení z Nového zákona (z Listu
Římanům), poprvé zazní velikonoční zpěv Aleluja a
bohosluţba slova vrcholí četbou evangelia o Jeţíšově
zmrtvýchvstání s následnou promluvou (homílií). Další částí
je křestní bohosluţba. Při ní se nejprve poţehná voda,
potom bývají pokřtěni a někdy i biřmováni ti, kdo se na to
připravili a poté obnoví všichni věřící, kteří se během postní
doby připravili na Velikonoce, své křestní závazky.
Závěrečnou částí je slavení eucharistie se svatým
přijímáním. Nejenom velikonoční vigilie, ale i ostatní
předvelikonoční a velikonoční bohosluţby a obřady mají
svoji velkou hloubku a symboliku a jednoznačně z nich
vyzařuje Boţí láska a zájem o kaţdého člověka.

25. března - 5. neděle postní
26. března - Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ mše svatá od 17.30
1. dubna KVĚTNÁ NEDĚLE (mše svatá s Pašijemi),
- kříţová cesta v suchodolském lese (u Soudní
brány) od 15.00 (pouze v případě
příznivého počasí)

LITURGICKÝ PROGRAM LETOŠNÍCH
VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ V POLICKÉ FARNOSTI:
5. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK
17.30
mše svatá na památku Večeře Páně
18.30 - 19.30 příleţitost k osobní modlitbě a
adoraci
6. dubna - VELKÝ PÁTEK, den přísného postu
8.00
kříţová cesta
8.30 - 17.30 příleţitost k osobní modlitbě a adoraci
15.00
začátek novény před Svátkem Boţího
milosrdenství
17.30
bohoslužba na památku Umučení Páně
18.30 - 19.30 příleţitost k osobní modlitbě a adoraci u
Kristova hrobu
7. dubna - BÍLÁ SOBOTA
8.00
ranní chvály - společná modlitba církve
(Breviář)
9.00 - 20.30 příleţitost k osobní modlitbě a adoraci u
Kristova hrobu
10.00
poţehnání velikonočních pokrmů
11.00
poţehnání velikonočních pokrmů
20.30
VELIKONOČNÍ VIGILIE (přineste si s sebou
svíčky)
8. dubna - VELIKONOČNÍ NEDĚLE - HOD BOŢÍ VELIKONOČNÍ
8.00
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - zpívaná
mše svatá (zpívat bude polický chrámový
sbor)
9. dubna - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - 8.00 mše svatá
9. - 16. dubna - Velikonoční oktáv
V měsíci březnu, budou bohosluţby podle obvyklého
pořadu:



v úterý a v pátek mše svatá od 17.30, kaţdý pátek po
celou postní dobu od 17.00 poboţnost kříţové cesty,




ve středu mše svatá od 8.00,
v sobotu od 17.00 a v neděli od 8.00 mše svatá s
nedělní platností
Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 17.00, St 9.00 - 10.00

Změna ze zimního na letní čas se letos uskuteční
ze soboty 24. na neděli 25. března.
( sobotní mše svaté zůstávají po změně času od 17.00)
Rádi bychom všem popřáli hodně vytrvalosti
v postním konání a po jeho naplnění radostné Velikonoce
a krásné jaro. Všichni jste srdečně zváni na velikonoční
bohosluţby.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
4. března 11. března 18. března 19. března -

2. neděle postní
3. neděle postní
4. neděle postní
Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE
PANNY MARIE - mše svatá od 17.30

Městská policie v měsíci únoru
 zajišťovala místa dopravních nehod ve spolupráci
s Policií ČR, odkláněla dopravu na ţádost
operačního
střediska policie.
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 provedla několik kontrol ve spolupráci se sociálním
odborem MěÚ a kurátorkou MěÚ Náchod, zaměřených na
ţivotní situaci sociálně slabých rodin a jedinců.
 zasahovala u přistiţených lapků v Penny Marketu a
věřte, ţe nad některými zloději zůstane aţ rozum stát a
jen marně přemýšlíte, proč zrovna oni….
 Vzhledem k tomu, ţe při kontrolách zaměřených na
chovatele psů bylo zjištěno, ţe mnozí psi nejsou
očkováni ani tou nejzákladnější vakcínou proti
vzteklině. Chovatelé vůbec nedbají na předpisy a
vystavují tak celé své okolí včetně sebe moţnostem
přenosu různých závaţných chorob. Na ţádost městské
policie bude inspektorát Státní veterinární správy v
Náchodě společně s námi provádět kontroly u
vytipovaných chovatelů s následným postihem. Tomu
předchází naše upozornění - kaţdý chovatel psa je
povinen jednou ročně zajistit vakcinování psa proti
vzteklině a na ţádost vybraných orgánů předloţit doklad
o jejím provedení. Sankce za nedodrţení jsou v řádech
tisíců. Veterinární správa v takovém případě koná
nekompromisně, protoţe se jedná o hrubou nedbalost a
hazard se zdravím. Pochopitelně je také kaţdý chovatel
povinen mít psa řádně zaevidovaného na příslušném
městském úřadě, včetně zaplacených poplatků. Tuto
povinnost upravuje vyhláška města.
 Poděkování patří panu Frimlovi z Honů, který odchytl
dva pejsky a přivezl je k nám do útulku. Jednalo se o
dvě fenky jagteriérů z Křinic, které se v honbě zřejmě
za divokými prasaty zaběhly. Po obě fenky si přijel
jejich majitel, který po nich dva dny intenzivně pátral.
 V knihovně došlo pravda, k drobné krádeţi. Na chodbě,
kde si maminka odloţila kočárek, jí z něj zmizel
nákup..Dvě mladá děvčata, která se v knihovně bavila u
počítače, při svém odchodu kočárek řádně proclila. Jaké
však bylo jejich překvapení, kdyţ střípek po střípku bylo
sloţeno jejich chování. Obě dvě se musela jít omluvit a
vše zakoupit znovu a vrátit…. snad si z toho vzala
ponaučení..
 Toliko a zdaleka ne všechno za únor…

opět dvoudenní, v červnu jsme pořádali Mezinárodní
mistrovství České republiky v Cross Country motocyklů a
čtyřkolek, dále jsme vypomáhali při pořádání závodů
Sudety, při závodu Rally Show v Hradci Králové, v 10
případech jsme postavili stan a pódium Dobrovolného
svazku obcí Policka. Kluci jezdící na BMX kolech otevřeli
nový BMX park a RC Klub Police uspořádal předváděcí jízdy
RC modelů. Pro město jsme zbourali garáţe u bývalých
technických sluţeb v Polici nad Metují. Aktivní členové se
účastnili různých závodů pod hlavičkou AMK Police a to
zejména Miloš Thér, Petr Matěna, Václav Kohl, Pavel
Plachta, Petr Teiner, Jaroslav Beran III; Karel Janda a Jan
Vajsar. Děkujeme hlavně Miloši Thérovi a Petru Matěnovi za
skvělou prezentaci AMK Police nad Metují. Do plánu činnosti
na rok 2012 jsme zahrnuli 34. Ples motoristů, který se koná
ve dnech 23. - 24. 3. 2012 na Hvězdě, hraje skupina Ledvin
Stones. Dne 2. 6. 2012 uspořádáme oslavy 60 let od
zaloţení AMK Police, které budou spojeny s dětským dnem.
Proběhne ukázka RC Klubu a exhibice v BMX parku, účast
přislíbil trialista Pavel Balaš, mistr České republiky v trialu,
který předvede své umění, proběhnou různé soutěţe pro
děti, ukázky integrovaného záchranného systému a BESIPU
a samozřejmě večerní zábava s DJ Šuplátkem na Vraţedném
pobřeţí. Na konci června, konkrétně 23.-24.6.2012,
uspořádáme Mistrovství České republiky v Cross Country
motocyklů a čtyřkolek, opět v Radvanicích v Čechách, okr.
Trutnov. Chtěli bychom se jet podívat na konci září do
Německa na šestidenní motocyklovou soutěţ. O pouti
proběhne závod v BMX parku a RC Klub Police předvede své
umění. V letošním roce by měla proběhnout oprava
svépomocné dílny AMK Police. Samozřejmě budeme i
nadále v letošním roce stavět a bourat pódium a stan pro
DSO Policka a občas vypomůţeme dalším organizátorům
s pořádáním různých závodů. Všem, kteří nás v loňském
roce podpořili a vypomohli, mnohokrát děkujeme a těšíme
se na další případnou spolupráci v letošním roce.

Znovu si dovolujeme upozornit všechny obyvatele města
a přilehlých obcí na moţnost zlevnit si parkování na náměstí
zakoupením parkovací karty. Pro obyvatele Police nad
Metují, Radešova, Pěkova a Hlavňova jejich cena činí na 1
rok 150 Kč, pro obyvatele obcí DSO pak jednou tolik, tedy
300 Kč Karty vydává Městská policie a Finančně správní
odbor Měú Police nad Metují.
Petr Zima – vrchní stráţník MP

10. března na Mistrovství ČR v běţeckém lyţování ve
Vysokém nad Jizerou mistryní ČR ve sprintu na 1 km
klasicky. Blahopřejeme!

Výroční členská schůze
AMK Police nad Metují
Dne 25.3.2012 se konala v restauraci Sokolovna v Polici
nad Metují výroční členská schůze Automotoklubu Police
nad Metují, které se zúčastnila i starostka města Police nad
Metují Ida Jenková a zástupci dobrovolných hasičů
z Bukovice „kluci“ Partelovi. Teoreticky to byla 60. výroční
členská schůze, neboť v letošním roce slaví Automotoklub
Police nad Metují 60 let od svého zaloţení. Programem
schůze byla zpráva o činnosti za rok 2011, pokladní a
revizní zpráva za rok 2011, plán činnosti na rok 2012,
následovala diskuse, usnesení a beseda, ve které bylo
přehráno video ze závodu MMČR CC Radvanice 2011. Před
samotným zahájením schůze byla uctěna památka zesnulým
členům AMK Police a to Juliu Štegenovi a Josefu Michlov,i a
to minutou ticha. V roce 2011 jsme měli členskou schůzi
v Suchém Dole, v dubnu jiţ 33. Ples motoristů, který byl
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za AMK Police – Petr Dostál

PO ÚZÁVĚRCE - Šárka Jirásková se stala v sobotu

SKI Police a vedení města

Nohejbalový turnaj trojic je o
ročník bohatší!
Letošní ročník proběhl
opět, jako jiţ tradičně v
únorových mrazivých dnech
ve školní tělocvičně ZŠ
Police nad Metují . Letošní
jiţ 11. ročník byl odehrán
11. února roku 2012. Je
nutné si připomenout, ţe
turnaj byl zároveň vypsán i
jako 9. ročník memoriálu
Radima Téra.
Celému tomuto klání
předcházelo
losování
jednotlivých týmů do dvou
skupin po šesti a to týden
předem v hostinci Krčma.
Samotného losování se na
náš nátlak ujal jiţ bývalý
dlouholetý člen a zakladatel
tohoto sportu v Polici Ivoš
Ansorge. Přeci jenom, léta
plynou a jeho rozhodnutí se dá pochopit. Biliár se hraje bez
běhání a pivo si tam člověk dá také.

O krásný pohár, který opět turnaji vybrousil Jaromír
Beran z Bezděkova, přijeli bojovat nejen tradiční účastníci
a kamarádi Radima Téra, ale letos jsme dali promluvit do
pořadí i novým týmům. Sportovní, jakoţ i organizační
úroveň turnaje se kaţdoročně zvyšuje a letos, jak se
ukázalo později, tomu nebylo jinak. Celá akce je nejen o
sportování, ale hlavně o pohodě a to potvrdil i celý průběh.
Některé zápasy měly vskutku špičkovou úroveň. Savci opět
tento turnaj neodehráli v sestavě, ve které byli přihlášeni –
vloni jsem byl zraněn já, letos marodí Staďour (brzké
uzdravení) a tak jsme museli oslovit plnohodnotnou
náhradu z blízkých Petrovic. Protihráčům omluva – netušili
jsme, ţe je fakt dobrej.
Dvanáct týmů mohlo bojovat nejen o celkové vítězství,
ale i o velmi kvalitní ceny. Potěšitelné je, ţe do Police
přijeli nohejbalisté z celého širokého okolí, takţe to nebyla
akce jen těch polických. A to je jenom dobře! Na bedně
byl nejvýše tým Jetřichov HUČÁCI, na druhém pak domácí
Savci a třetí skončili Pistolníci.
Výzva pro příští ročník – kdo sesadí z trůnu Hučáky, kteří
opět prokázali neporazitelnost!!!
Ovšem nic by se nepodařilo bez štědrých sponzorů.
Letos turnaj podpořili MěÚ Police nad Metují, Lékárna
Kuklík, Pizza Janeba, PEJSKAR & spol., spol. s r.o., ELPOL
Police, s.r.o., Vávra drogerie, BLUE FLY, Video Šolc,
Pivovary Bernard, Primátor, Svijany, OS VEBA, Hauk s.r.o. –
Keramika- Kovovýroba- Bytové doplňky, Wikov MGI a.s.
Hronov, Sport Hotárek, Vínečko J.Čálek, Savci, Vraţedné
pobřeţí , Hostinec Krčma, Kvíčerovská Pekárna, Jaromir
Beran - Bohemian Crystal Bezděkov, Skrblík – Milan Schirlo a
mnoho dalších, co přiloţili ruku k dílu.
Během turnaje bylo zajištěno občerstvení pro všechny
přítomné s podporou Vraţedka a Pepi Martince. Poděkování
patří všem, co se na turnaji podíleli. Myslím, ţe se to
zvládlo a bylo nám zase jednou fajn.
Na závěr bych chtěl poděkovat Ivošovi za vše, co pro
tento sport v Polici udělal, celou dobu to táhl a
organizoval. Díky a jsi kdykoliv vítán.
To by bylo z turnaje vše a jiţ teď se za pořadatele
těšíme na další ročník, který proběhne v měsíci únoru 2013.
Naše snaha bude také udrţet turnaj v letním období, kde
termín upřesníme. Vloni proběhl první ročník.
Za pořádající Savce Filip Jenka
foto a info na http://www.nohejbalpolice.estranky.cz/

"O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA HRONOVA"
3. místo – Police nad Metují ve 2. lize LNH 2011-12
Letošní Liga neregistrovaných hokejistů v Hronově
probíhala po celé zimní období za účasti 17 týmů ve dvou
skupinách a Police vybojovala v závěrečném Play-off pěkné 3.
místo ve 2. lize LNH. Celou sezonu jsme se pohybovali v okolí
4. – 5. místa, které zajišťovalo postup do závěrečných bojů.
Nakonec nám v základní části scházel jediný bod na třetí
Ţďárky, jak ukazuje následující tabulka.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klub

TJ Sokol H.Radechová
GZ Hronov
Hokej Ţďárky 1996
Police nad Metují
HC Slavoj Teplice n. M.
HC Olivětín
HC Havlovice
Horní Kostelec
HC J.Tygři V.Petrovice

Záp Výhry (VP) (PP) Prohry

Skóre

16
16
16
16
16
16
16
16
16

117 : 45
94 : 47
91 : 48
66 : 33
79 : 52
52 : 62
35 : 65
37 : 122
24 : 121

14
13
11
10
9
5
5
2
1

0
0
0
1
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0
1
0

1
3
5
5
7
11
11
13
14

Za hokejisty Police Pavel Berka

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ – JARO 2012
KRAJSKÝ PŘEBOR - JARO 2012
A - mužstvo Police nad Metují
Kolo
17
18
19
20
21
22
23
24
16
25
26
27
28
29
30

Den
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Úterý
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle

Datum
Začátek
Domácí
Hosté
Odjezd
18. března 2012 15:00
POLICE
Dobruška
24. března 2012 15:00
Kratonohy
POLICE
12:30
1. dubna 2012 16:30
POLICE
Dvůr Králové B
7. dubna 2012 16:30
Libčany
POLICE
14:00
15.dubna 2012 16:30
POLICE
Česká Skalice
22. dubna 2012 17:00
Broumov
POLICE
15:30
29. dubna 2012 17:00
POLICE
Nový H.K
6. května 2012 17:00
Rychnov n.K
POLICE
14:30
8. května 2012 17:00
L.Bělohrad
POLICE
14:30
13. května 2012 17:00
POLICE
Jičín
20. května 2012 17:00 Nový Bydžov B
POLICE
14:15
27. května 2012 17:00
POLICE
Lhota p.Lib
2. června 2012 17:00
Slavia H.K
POLICE
14:30
10. června 2012 10:00
Olympia H.K
POLICE
7:30
17. června 2012 17:00
POLICE
Týniště

OKRESNÍ PŘEBOR - O POSTUP - JARO 2012
B - mužstvo Police nad Metují
Kolo
2
4
1
5
6
7
8
11
12
13
14
9

Den
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Úterý
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

Datum
Začátek
Domácí
Hosté
Odjezd
24. března 2012 15:00
Meziměstí
POLICE B
14:00
7. dubna 2012 16:30
POLICE B
V.Poříčí A
14. dubna 2012 16:30
POLICE B
Rasošky-Jos.
21. dubna 2012 17:00
AFK Hronov
POLICE B
16:00
28. dubna 2012 17:00
POLICE B
Hejtmánkovice
6. května 2012 17:00 Velká Jesenice
POLICE B
15:30
8. května 2012 17:00
Rasošky-Jos.
POLICE B
15:15
19. května 2012 17:00
V.Poříčí A
POLICE B
15:45
26. května 2012 17:00
POLICE B
AFK Hronov
2. června 2012 17:00 Hejtmánkovice
POLICE B
16:00
9. června 2012 17:00
POLICE B
V.Jesenice
16. června 2012 17:00
POLICE B
Meziměstí

KRAJSKÝ PŘEBOR 2012
D - starší dorost HRONOV-POLICE

Liga neregistrovaných hokejistů

Poř.

Posledním zápasem sezony bylo utkání „o bronz“
s hokejisty ze Ţďárek, které přineslo vyrovnaný souboj a
nakonec i sladké vítězství v poměru 2 : 1. Tímto výsledkem
Police získala malý pohár za 3. místo, který bude předán 17. 3.
2012 na slavnostním plese hokejistů v Hronově.
Velkou zásluhu na tomto pěkném výsledku měl brankář
Filip Thér, který byl i nejlepším brankářem v soutěţi a dále pak
trenér a organizátor Pavel Topolnickyj.
Poděkování sponzorům: městu Police nad Metují –
(příspěvek sportovní komise), firmě Hauk Police nad Metují,
firmě Pfeifer, Friml, Martinec – stavební a tesařské práce,
Motorest Lucky-luck Bukovice, Viridium – Lukáš Vacek

Body

Kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Den
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

Datum
Začátek
Domácí
Hosté
Odjezd
25. březen 2012 10:30
Chlumec n.C
HRO-POL
8:00
1. duben 2012 14:15
HRO-POL
Olympia H.K
7. duben 2012 14:15
Dobruška
HRO-POL
12:30
15. duben 2012 14:15
HRO-POL
Kunčice/N.Bydžov
22. duben 2012 14:45
Jaroměř
HRO-POL
12:30
29. duben 2012 14:45
HRO-POL
Náchod B
6. květen 2012 14:45
Vrchlabí
HRO-POL
12:00
13. květen 2012 14:45
HRO-POL
Hořice
19. květen 2012 14:45
Žacléř
HRO-POL
12:15
27. květen 2012 14:45
HRO-POL
Třebechovice
2. červen 2012 14:45
FKM Úpa B
HRO-POL
13:00
10. červen 2012 14:45
HRO-POL
Červený Kostelec
16. červen 2012 14:45 N.Paka/St.Paka
HRO-POL
12:00

43
39
33
32
27
15
15
7
2

Do závěrečného turnaje v letošní sezoně postupovalo 6
muţstev a Police se nejprve utkala ve čtvrtfinále s Teplicemi,
kde po zodpovědném výkonu zvítězila 4:2. V semifinále pak
nestačila na favorita skupiny a pozdějšího vítěze z Horní
Radechové.
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Radek Starý, Marek Plný
pod záštitou MO ČSSD
v Polici nad Metují a
OVV ČSSD Náchod
pořádají

5. ročník florbalového turnaje

Obec Suchý Důl pronajme

byt 2+1, o rozměrech 78 m2 v obecní
bytovce čp. 129.
telefon: 491 541 139, mobil: 602 611 201

Chatová osada Ostaš přijme
Termín konání:

17. BŘEZNA 2012 od 8 hodin

Místo konání:

tělocvična ZŠ Police nad Metují

Základní informace:
- turnaj je určen pro ţákyně a ţáky do 5. ročníku ZŠ
- každý tým musí mít minimálně 1 dospělého jako dozor
- týmy startují na vlastní nebezpečí,
za odložené věci pořadatel neručí
- přihlásit se můţete telefonicky Radek Starý- telefon 603 998 654
- startovné je 200 Kč,- za tým
Systém turnaje:
- počet týmu max. 10 ( tak neváhejte s přihlášením)
- 3+1 hráčů na hřišti, počet lidí v týmu není omezen ( moţnost
4+1 po domluvě)
- brankář kaţdého týmu musí mít přilbu s celoobličejovým krytem
na Vaši účast se těší pořadatelé

od 1. 5. 2012 paní na uklízení.
Veškeré informace podáváme pouze při
osobním jednání. Telefon pro domluvení
schůzky: 604 371 576.

Přijmu 1 – 2 vyučené zedníky
Firma KOLBA s.r.o., Radešov 19
Kontakt: 603 509 333

LAMA energy a.s.

Jediný dodavatel na českém trhu s výhodou
vlastní těžby plynu z místních zdrojů nabízí
zemní plyn i elektřinu pro domácnosti a firmy za
velmi příznivé ceny.
Úspora nákladů na zemní plyn při roční spotřebě
30 MWh představuje ve srovnání s dominantním
dodavatelem 7 800 Kč. Obchodní zástupce firmy
pro tento region:
Vojtěch Kvapil, Suchý Důl 67
Tel.: 721 417 360, e-mail: p.kv@email.cz
Všem zájemcům o významné snížení nákladů na
energie
zaručuji
důkladné
seznámení
s podmínkami a potřebnou dobu na rozhodnutí
pro uzavření smlouvy.

Nabízíme do pronájmu
Hledám spolucestující
pro pravidelné dojíţdění (popá) na trase Police nad Metují
– Hradec Králové a zpět. Do HK
přijíţdím v cca 6:30 a odjíţdím v cca 15:00.
Příspěvek na benzín v ceně jízdného
autobusem. Tel. 604974003.

Prodám udržovaný řadový dům

v Polici nad Metují v Tyršově ulici. V domě
jsou 2 byty a garsonka, garáţ, zahrada
s altánkem. Po prodeji ihned volný. Vhodný
pro podnikání nebo ordinaci lékaře. Výrazná
sleva proti odhadu.
Informace: 603 765 187 nebo 491 543 130.
Podrobnější informace na www.jirinahejnova.cz
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vybavenou šicí dílnu
včetně střihárny
v Polici nad Metují
Objekt volný od 09/2011
K dispozici je i podkrovní byt 1+1

Cena k jednání.

Kontakt: 737 261 680-681
Nabízíme do pronájmu

PENSION 65
POLICE NAD METUJÍ
Restaurace, gril - bar, zahrádka,
ubytování včetně kompletního
vybavení.

K dispozici vybavený byt.
Cena k jednání.
KONTAKT: 737 261 680-681

!!! AKCE NA MĚSÍC BŘEZEN !!!
KADEŘNICTVÍ:
Sleva pro nové zákaznice - 15% na barvení a stříhání vlasů
Pracujeme i BEZ OBJEDNÁNÍ
NEHTOVÁ MODELÁŢ:
nové nehty 350,- Kč /sleva 200 Kč/
doplnění nová zákaznice 200,- Kč /sleva 150 Kč/
Na konci měsíce slosování všech zákaznic, o dárkový balíček!!!
* * * TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU * * *

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

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

Víkend 16. - 18. 3. 2012

Přijďte ochutnat
pravou domácí uzeninu (párky, klobásy, uzené, …)

Pátek 16. 3. 2012

Promítání od 18: 30 hod. - Jiří Votava
Cestování po rančích středozápadem (USA, WYOMING)

Pátek 23. 3. 2012

Promítání v 18:30 hod. - Jan Pfeifer
Fotky z krásné Police n.M. a okolí

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
Aktuality o provozní době a akcích je moţné
sledovat na webových stránkách
Chatové osady Ostaš
www.ostas.eu

¨
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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:

27. březen 2011

29. březen 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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VĚRA NOVÁKOVÁ – REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu
Mobil:

+420 608 280 563

WWW.NOVAKOVA.AVAREAL.CZ
Email: vera.novakova@avareal.cz
Prodej chalupy u Police n.Met. ..

2,3 mil.

Prodej RD v Božanově ………….

1,25 mil.

Prodej vily v Božanově…………

4,5 mil.

Prodej vily v Broumově…………

2,99 mil.

Prodej RD v Polici n.Met. ……….

0,3 mil

Prodej kom.haly v Bukovici ……

0,9 mil.

Prodej penzionu v Teplicích n.M. .. 4,5 mil.
Prodej RD v Chlívcích…..…………. 0,7 mil.
Prodej RD v Machově …………….. 1,2 mil.
a další
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Polická fauna
Štěpána Horáka

▲

Pasoucí se koně můţete potkat cestou
od hasičské zbrojnice k rybníku Cihelna
▲

Srnky běţící přes silnici z Nebíčka na Ţděřinu

▲

Ta koule se zobákem sedící na větvi je kos
černý, latinsky Turdus merula
▲

▲

Opalující se husky ve Slunečné ulici

Kočičí dvojčata před vchodem do Penzionu
Zámeček u Nebíčka

▲

Kachna divoká (Anas platyrhynchos), zvaná
březňačka, plovoucí mezi lekníny na Cihelně
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