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K zimní údržbě komunikací ● Výtěžek Tříkrálové sbírky ● Veterinární opatření - Ptačí chřipka
● Vyjádření subjektů ke zprávě kontrolního výboru ZM ● Z muzejního depozitáře ● Klub historických vozidel v roce 2016 a plán akcí 2017 ● AMK v roce 2017

Příprava demolice bývalé mlékárny pokračuje
V prosinci loňského roku byly zahájeny
přípravné práce na demolici objektů v bývalém areálu mlékárny „Milpo“. Demolici všech
objektů schválilo na svém posledním loňském
zasedání zastupitelstvo města, poté co se rozhodovalo mezi několika variantami řešení.
V rámci vyklizení demoličního prostoru bylo
nejprve odvezeno specializovanými firmami Marius Pedersen a.s. a EKO-SERVICE
2000, s.r.o. cca 2000 kg sypkých a tekutých
chemikálií ze sklepení objektu. Počátkem
ledna pak následovalo odčerpání a likvidace
čpavku ze strojovny chlazení firmou Chlazení Choceň - montáže s.r.o., kdy byl čpavek dusíkem vytlačen a přečerpán z nádrže,
výparníků a expanzní nádoby do mobilního
sběrače. Součástí byla i likvidace čpavku a
čpavkové vody, vzniklé pohlcením zbytkových par čpavku do vody a oleje. Po ukončení byl chladicí systém (již bez tlaku) otevřen pro odvětrání a připraven pro demontáž.
Po těchto asanačních pracích byly zahájeny práce na celkovém vyklizení areálu.
Všechen
přítomný
materiál je tříděn a
s takto vzniklými
odpady, včetně odpadů nebezpečných,
(např. s azbestovou
krytinou ze střechy
bývalé kotelny), bude
naloženo v souladu se
zákonem o odpadech.
Vlastní odstranění
stavby je prováděno
podle dokumentace
bouracích prací, zpracované Ing. Lukášem
Polejem z Ateliéru

EGO, Hronov. Demolici zajišťuje na základě provedeného výběrového řízení firma Milan Bouz z Plzně. Celý areál je již odpojen
od sítí technické infrastruktury, vodovodní
a kanalizační přípojky byly obnaženy a odborně zaslepeny. Přípojka plynu je ukončena u HUP, sloupek s HUP bude zachován.
Bourací práce budou probíhat v pracovních
dnech, v době mezi 7 a 21 hodinou a budou
prováděny tak, aby okolí bylo minimálně obtěžováno prachem (bourané konstrukce budou
zkrápěny) a hlukem (vzniklý hluk by neměl
přesáhnout stanovené limity). Odstraněny
budou všechny nadzemní části stávajících budov celého bývalého areálu mlékárny, včetně
stropů suterénu. Obvodové zdivo suterénu
bude odbouráno 20 cm pod přilehlý terén.
Všechna podzemní podlaží budou zasypána
betonovou sutí s příměsí sutě cihelné. Celá
plocha zbořeniště bude poté vyštěrkována.
Tato demoliční akce byla povolena rozhodnutím stavebního úřadu a jednou z jeho
součástí je i kladné stanovisko Národního
památkového ústavu se sídlem v Josefově.
Podmínkou tohoto stanoviska je ale závazek města, že na ploše vzniklé po odstranění souboru staveb výrobního areálu bývalé
mlékárny, bude v budoucnu zrealizována
nová vhodná výstavba, tedy realizováno tzv.
hmotové řešení, které bude vycházet z architektonicko-urbanistického návrhu a kvalitně dotvoří charakter uliční zástavby centra města v ulicích Zahradní a Na Prádle.
Doufáme, že demolice proběhne bez
větších problémů a všem, kterým vzniknou jakékoliv komplikace, se omlouváme.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik
Ida Jenková, starostka
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Mozaika z radnice
Začněme poezií…

SEDMERO (Jitka Bonaventurová)
POLICE je malý drahokam,
co třpytí se až za hranice.
DO POLICE poutníci se rádi vracejí,
blátem, sněhem i rozkvetlou alejí.
K POLICI se vine pěkná řádka cest.
POLICI, tu není možné s jinými si splést.
POLICE, ty křehká krásko v klínu skalních měst!
O POLICI, ozdobené diadémem hvězd zpívají
básníci.
POLICÍ okouzlení, její starobylou něhou se nechávají svést.

… a dál trochu prózy.

probíhala řada jednání - např. na vyhlášené
výzvě IROP č. 57 – jednání s projektantem o
další spolupráci při případných úpravách projektu tak, aby přesně odpovídal zadání výzvy.
Dále konzultace s pracovníky CRR v HK, s
firmou Grantis, která zpracovává žádosti.
Snažíme se hledat další zdroje financování
tak, aby finanční zatížení města touto akcí
bylo co nejmenší.
Pořádali jsme dva Novoroční koncerty PSO a 10. Ostrostřelecko-městský ples.
Derniérou jsme se rozloučili s muzikálem
Sněhová královna.
Jednali jsme s nájemníky domu čp. 200 v
Nádražní ulici určeném k demolici. Všem budou nabídnuty vhodné městské byty.

V lednu se vyklízel objekt bývalé mlékárny a vše se připravilo na demolici.
Druhý pracovní den letošního roku jsme
s panem místostarostou a ředitelem zuš byli
v Hradci Králové přijati hejtmanem Jiřím
Štěpánem a radním pro investice Václavem
Řehořem. V pondělí 16. 1. oba v přítomnosti
tajemnice hejtmana Terezy Nyklíčkové přijeli
do Police, aby si osobně uměleckou školu prohlédli. Kraj jsme požádali o finanční podporu
na opravu části střechy a vybavení nábytkem.

Zastupitelé, členové stavební komise a
pracovníci odborů města měli možnost prohlídky objektu bývalých jeslí, které jsou městu nabízeny k odkoupení. Každý názor na tuto
záležitost, především na případné využití,
vítáme.

Jednou z nejnáročnějších akcí letošního
a příštího roku bude rekonstrukce a dostavba
ZUŠ. Na začátku listopadu Ateliér Tsunami
aktualizoval projektovou dokumentaci včetně
rozpočtu. V té době již byla pomoci výběrového řízení vybrána firma PPE.CZ s.r.o. Ostrava,
která dostala za úkol kompletně připravit
podmínky výběrového řízení pro dodavatele
stavby. Toto výběrové řízení bylo vyhlášeno
17. 1. 2017 s uzávěrkou 10. 2. 2017.. Mezitím

Konečně letos napadl sníh! Pro radost
zimním sportům. Bruslíme na sídlišti, lyžujeme na Nebíčku, ve stopách na Slavný, do
Klučánky… poděkování dobrovolníkům, dohodářům, hasičům, kteří pod vedením Martina
Baláka vše obdivuhodně zvládají.
Starosti sníh a led způsobil v běžném životě. Technické služby, externisti i suska se po
letech zapotili . Děkuju za každý Váš podnět,
který jsme se snažili vyřídit. Ráda píšu, že

Sešla se grantová komise, která připravila
pro radu a zastupitele podklad pro přidělení
peněz žadatelům. I letos v rozpočtu počítáme s
1, 8 mil. Kč na podporu sportu, kultury, sociální oblasti. Práci s mládeží a údržbu sportovišť.

POZVÁNKA

na 1 veřejné zasedání
zastupitelstva města,
která se bude konat

1. března 2017

od 17.00 hodin
na sále Pellyho domů
Hlavním bodem programu:
Rozpočet města na rok 2017
jsme se nesetkali s žádnou agresí a nepochopením. Děkujeme.
Na sněhu se točila i jedna reportáž pro
Toulavou kameru, s Luborem Bořkem jsme
byli hosty rozhlasového vysílání v Hradci
Králové.
Uskutečnilo se pět valných hromad našich
sborů dobrovolných hasičů. Všechny zprávy
najdete na www.meu-police.cz. Zprávu o činnosti JPOII na str. 4
Polická univerzita začne ve středu 1. 2.
přednáškou Hudba v době Bedřicha Smetany
s Jaroslavou Janečkovou.
Do chystané expozice sportu v Městském
muzeu v klášteře přijímáme sportovní exponáty
– starou výstroj a výzbroj – v odvětvích typických pro Policko. Lyžování, horolezectví, kopaná, odbíjená, stolní tenis… Info u Jana Tůmy
– 604 875 685, tuma@muzeumnachod.cz.
Hodně času jsme věnovali přípravě rozpočtu. Zvu Vás na 1. veřejné jednání ZM 1. 3.
Ida Jenková

Komentář k zimní údržbě městských komunikací

Po několika zimách chudších na sníh je
ta letošní (zatím) sněhově bohatá. Na jedné
straně to působí radost dětem, a milovníkům
zimních sportů, na straně druhé pak potíže při
údržbě komunikací.
Rád bych touto formou připomněl některé
principy, kterými se zimní údržba řídí (podrobná informace byla v prosincovém měsíčníku).
1. Zimní údržba neprobíhá jakkoliv nahodile, ale řídí se tzv. plánem zimní údržby;
2. Plán zimní údržby stanoví jak pořadí ulic,
tak rozsah a způsob provedení zimní údržby (tj. zda se provádí údržba pouze komunikace nebo též chodníku, a zda se provádí
pouze vyhrnutí sněhu nebo i posyp)
3. Pořadí ulic je stanoveno s ohledem na jejich dopravní význam. Nejvyšší prioritu
(I. pořadí) mají komunikace v centru města a komunikace propojující autobusové
nádraží, výrobní areály a hustě obydlené
části města, analogicky pak III. pořadí
zahrnuje vesměs ulice s menším dopravním významem, či komunikace na okraji
města.
4. Současně je stanoveno, ve kterých místech města se zimní údržba vůbec neproPolický měsíčník - únor 2017

vádí (byť je zjevné, že v daném místě
také žijí lidé, je toto rozhodnutí vesměs
přijímáno vždy jako důsledek omezeného množství finančních prostředků, které
do zimní údržby mohou plynout). Vedle
toho ale platí, že v naléhavých případech
mohou být vyhrnuty i komunikace neobsažené v plánu zimní údržby, což se (jak je
občas vidno) děje.
5. Nevíme a vesměs nemáme jak zjistit dobu
průjezdu vozidel údržby krajských komunikací, tudíž vedeme pravidelnou „přehazovanou“ na našich chodnících podél krajských komunikací, a někdy se stane, že
chodník je delší dobu obtížně průchodný.
6. Nemáme druhou ani třetí směnu kvalifikovaných pracovníků, kteří by mohli sednout na techniku v době, kdy první směna musí slézt ze strojů. Vedle toho máme
výborný zákoník práce, který nám v kritických momentech svazuje ruce, povinnými přestávkami, omezeným množstvím
přesčasů, apod.
Proč to tu vše připomínám? Snad proto, abych vysvětlil, že s technikou neumíme
být vždy a všude včas… snad proto, že chci

přesvědčit některé z Vás o tom, že byť to někdy není dokonalé, tak že to není z naší strany
neschopnost nebo naschvál, ale že to může mít
objektivní důvody… snad proto, že si uvědomujeme, že nemáme k údržbě „jen náměstí“,
ale někdy můžete mít ten pocit.
Zkrátka, provádění zimní údržby není jednoduché, a my si uvědomujeme některá slabší
místa. Pro další zimní období připravujeme
revizi plánu údržby tak, aby se chyb a nedostatků dělo co možná nejméně. Přesto bych
chtěl z tohoto místa poděkovat všem chlapům
z našich technických služeb, kteří v lednových týdnech srdnatě bojovali se sněhovými
přívaly. Současně také děkuji všem, kteří nám
pomáhají významně tím, že udržují chodníky
a komunikace v okolích svých domů, byť to
není jejich povinnost!
S ohledem na leckdy ne úplně opodstatněnou kritiku, která zaznívá i stran zimní údržby
města bych rád tento článek ukončil citátem
výroku význačného anglického filosofa Johna
Lockea: „Všichni jsme omylní a ochotně se
dopouštíme chyb, když nás žene prospěch
nebo vášeň.“
J. Škop, místostarosta
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Situace v MAS Stolové hory v úvodu roku 2017

V roce, kdy jsme naši místní akční
skupinu uváděli v život (2013) jsme si naivně a idealisticky mysleli, že dnes již přes
„MASku“ poběží řada dotačních programů, a peníze ze strukturálních fondů EU
se do regionu jen pohrnou.
Realita je žel taková, že jak orgány EU,
tak řídící orgán u nás (Ministerstvo pro
místní rozvoj) vymýšlí od roku 2014 nové
a nové procesní překážky, jimiž ztěžuje a
zpomaluje proces, kterým musí MASka
projít, aby se stala „důvěryhodnou“ pro
zajišťování penězotoků mezi poskytovatelem dotace (tj. EU) a příjemcem.
Po procesu, kdy musely být tvořeny
nové rozvojové strategie území MASek,
kdy musely být tyto posuzovány z formální a věcné stránky externími hodnotiteli, kdy musely MASky projít složitým
a administrativně (i právně) náročným
procesem tzv. standardizace (tj. splnění určitého penza standardů, jejich prostřednictvím se zajišťuje právě ona zmiňovaná důvěryhodnost MASek, ale taky
to, aby peníze přes MAS neprotekly na
účet rodiny Vomáčkových, usídlených
t.č. kdesi v banánové republice), jsme se
dostali do fáze, kdy nás a naši MAS posuzuje nyní náš český řídící orgán (MMR), a

kdy toto jeho hodnocení nabralo celkem
velké zpoždění. Jak uvádí oficiální zpráva Národní sítě MAS: Ke dni 31. 12. 2016
bylo v administraci 179 Strategií CLLD
(= strategií rozvoje území MAS), tj. všech
MAS, které prošly Standardizací s výjimkou MAS Lužnicko, která se rozhodla
dále v činnosti v rámci CLLD nepokračovat. K pátku 13. 1. 2017 bylo schváleno 33
Strategií CLLD. Naše strategie prošla jak
formálním, tak věcným hodnocením, a po
opravě několika málo vznesených výhrad
nyní vyhlížíme konečné schválení.
Snad nebudu zvráceným optimistou, když prohlásím, že do léta
již bude i naše MAS zveřejňovat první dotační výzvy!!!
Všechny zájemce o dotační podporu bych nyní rád upozornil, že je nejvyšší čas, prostudovat si na stránkách naší
MAS (http://mas-stolovehory.cz/) okruhy, v rámci kterých bude možné se o dotace ucházet, a začít připravovat konkrétní
projekty k realizaci (http://mas-stolovehory.cz/vyzvy-2017-2023).
Připomínám, že naše MAS bude
mít v příštích 6 (až 7) letech možnost čerpat prostředky na projekty
za 81 mil. Kč (pozn. Drobný rozdíl může
být způsoben změnou měnového kursu
koruny).
Na závěr zmíním jednu personální
obměnu. Po dvou letech usilovné práce
opustila pozici manažera MAS Kateřina
Kapková, jíž vděčíme za to, kam (a v jaké
kvalitě) se naše MASka dostala. Na její
místo nastoupil nový manažer, Pavel
Rejchrt, který – jak pevně věřím po prvních

Poplatek za odpady v roce 2017 beze změn

yy základní sazba poplatku pro rok 2017 je 672 Kč
yy sazba poplatku bude snížena o 122 Kč poplatníkům, kteří jej uhradí v plné výši nejpozději do
30.4. 2017 – zaplatí tedy konečných 550 Kč za celý rok
yy splatnost poplatku je do 30.6. 2016
yy sleva na studenty 50% z roční sazby
Ostatní úlevy a osvobození dle vyhlášky města zůstávají beze změny. Nárok na jejich
přiznání je nutné uplatnit nejpozději do 31.12.2017. Poté k nim již nebude přihlíženo.
Povinnost platit tento poplatek se vztahuje i na občany s trvalým pobytem na městském úřad a cizince s jakýmkoliv druhem pobytu na území města.

Poplatek ze psů v roce 2017 beze změn
300,-Kč za psa v domech do tří bytových jednotek
500,-Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek
250,-Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov
200,-Kč důchodci

Oba poplatky můžete zaplatit přímo v pokladně MěÚ, kancelář č. 11 – přízemí vpravo
/každý pracovní den/ nebo bezhotovostně převodem na účet č.9005-4629551/0100, VS –
rodné číslo. Bližší údaje k platbě uveďte do poznámky.
Poplatky lze také platit platební kartou na terminálu přímo v pokladně úřadu – platbu kartou
hlaste prosím předem.
Případné bližší informace:
tel. č. 491 509 991 - Adamová Daniela /odpady/
tel. č. 498 100 916 - Hlaváčková Jana /psi/
web: www.meu-police.cz ... záložky: město/informace o odpadech/odpadový poplatek
Daniela Adamová a Jana Hlaváčková, FSO - poplatky
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dnech v ostrém provozu – bude dobrou a
platnou náhradou. Kateřině Kapkové touto
formou a na dálku ještě jednou děkuji za to,
že nelehkou úlohu zvládla, byť začínala – jak
často ráda připomínala – se dvěma šanony a
rozbitou „fleškou“. Pavlu Rejchrtovi přeju,
aby se brzy pevně usadil v sedle a dovezl naši
MAS do pomyslného cíle úvodní dlouhé etapy, a aby dokázal i dále zvládnout etapy, které
budou následovat, a které nebudou lehké.
Pro Vaši představu ještě zmíním krátký výtah pracovního plánu na příští týdny a
měsíce, aby bylo zřejmé, že s rukama v klíně
nečekáme na výsledek schvalovacího procesu
před MMR:
1. Příprava výzev SCLLD a ostatní výzvy
(seznam výzev a jejich harmonogram, výroba a distribuce infoletáků na veřejná
místa v obcích; seznam projektových záměrů podle potřeb FO, PO a NNO v regionu, dtto potřebných pro region; dohledání možností z příkladů dobré praxe z
minulého dotačního období; příprava na
dotační poradenství; další mapování území a nalezení problémových témat)
2. Vlastní projekt – výzva MAS pro členské NNO na sportovní a kulturní aktivity
3. Projekty spolupráce (mezi MAS a územní spolupráce; Kladské pomezí; projekty
spolupráce SCLLD; Geopark; Česko-polská spolupráce; Euroregion Glacensis;
regionální potraviny a regionální značka;
Broumovsko)
4. Projekt Místního akčního plánu vzdělávání (konference MAP (podzim 2017);
Studentský parlament a Erasmus)
5. Administrativa MAS (režie MAS z projektu na podporu SCLLD; monitorovací
zprávy; vybavení kanceláře; hodnotící a
preferenční kritéria; interní postupy MAS;
hodnocení projektů; monitoring a evaluace; vzdělávání zaměstnanců; školení Operačních programů a veřejných zakázek;
rekvalifikační kurzy a dotace ÚP; hledání
dotací a jiných příspěvků na činnost kanceláře)
J. Škop, předseda MAS Stolové hory

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

únor 2017

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

04. – 05. 02. MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
ZS Police nad Metují 		
11. – 12. 02. MUDr. Jan Kubec
491 543 398
ZŠ Police nad Metují
18. – 19. 02. MUDr. Dana Kapitánová
491 582 381
ZS Meziměstí, Školní 196
25. – 26. 02 MUDr. Petr Houštěk
602 333 466
Poliklinika ZS Machov
Polický měsíčník - únor 2017

Grantová komise
zasedala

Město Police nad Metují informuje všechny žadatele o městské granty, že ke konci listopadu roku 2016 byl ukončen příjem žádostí
o dotace z grantového programu města Police
nad Metují. Jednotlivé Vámi odevzdané žádosti byly zaevidovány a jednotlivě projednány grantovou komisí, která zasedla dne 18.
1. 2017 v zasedací místnosti MěÚ Police nad
Metují. Částky doporučené komisí ke schválení zastupitelstvu můžete shlédnout na webových stránkách města http://www.meu-police.
cz/radnice/granty-a-prispevky-spolkum/aktuality/. Po schválení těchto navržených částek
na veřejném zasedání zastupitelstvem města
1. 3. 2017 budou úspěšní žadatelé vyzváni
k podpisu smlouvy. Své dotazy můžete zasílat
na xhambalkova@meu-police.cz.
Ing. Xenie Hambálková, správa dotací

Sociální odbor informuje občany o
spolupráci s organizací Aspekt z.s.

P O D P O R O VA N É
Z A M Ě S T N ÁVÁ N Í P R O
OBČANY POLICKA

Volných pracovních míst je nebývale mnoho. Přesto současná společnost není
vždy vstřícná k lidem, kteří mají zdravotní
potíže a chtěli by se víc zapojit a pracovat. V
takové situaci může pomoci sociální služba
PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ.
Pro koho je určena? Pro občany v obtížné
životní situaci, kteří mají dlouhodobé zdravotní potíže a kvůli nim těžkosti při získání a
udržení si zaměstnání.
Co obnáší? Pomoc při tom, jakou práci
hledat, co všechno pro to udělat, jak si nově
zařídit život a jak zaměstnání najít. Nekončí
se podpisem pracovní smlouvy, ale pomoc pokračuje i při zapracování a řešení souvisejících
záležitostí. Ruku v ruce s tím jde i spolupráce
se zaměstnavatelem.

Příprava rekonstrukce ZUŠ v datech

Rekonstrukce a dostavba objektů Základní
umělecké školy v Polici nad Metují je ve stádiu příprav k vlastní realizaci. Dovolujeme
si Vám nabídnout hlavní body dosavadních

08.11.2016 Převzetí rozpočtu rekonstrukce ZUŠ
14.11.2016 První porada tvořícího se koordinačního týmu akce Přestavba ZUŠ
14.11.2016 Jednání stavební komise za účasti Lubora Bořka
Prezentace opozičních názorů
16.11.2016 Konzultace na KÚ KHK ohledně výzvy č. 57 z IROP
18.11.2016 Analýza projektu a diskuze nad harmonogramem akce s technickým dozorem stavby prohlídka objektu ZUŠ
21.11.2016 Schůzka koordinačního týmu - informace o dalším postupu; zajištění TD; termíny
21.11.2016 Informace pro členy RM
25.11.2016 Schůzka koordinačního týmu - upřesnění podmínek zadávacího řízení; projednání
připomínek k podmínkám výběrového řízení TD; vypracování odpovědí k návrhům
stavební komise
29.11.2016 Dokončení podmínek zadávacího řízení; projednání připomínek k podmínkám
výběrového řízení; příprava konečného návrhu smlouvy o dílo
20.12.2016 Konzultace podkladů k projektové žádosti z IROP č. 57 v Centru regionálního rozvoje
KHK
03.1.2017 Jednání s hejtmanem o finanční podpoře rekonstrukce ZUŠ ze strany
Královéhradeckého kraje
16.1.2017 Návštěva hejtmana v ZUŠ - osobní seznámení hejtmana se situací a plánem
rekonstrukce
19.1.2017 Vstup do vysílání rozhlasu Hradec Králové ohledně rekonstrukce ZUŠ
19.1.2017 Jednání s vedením projekční kanceláře Ateliér Tsunami v Náchodě o fakturaci
projektových prací a další spolupráci
19.1.2017 Porada koordinačního týmu rekonstrukce ZUŠ

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých
věcí do Vaší e-mailové schránky!
Proč?
Nebudete mít starost, jestli Vám bude včas doručena složenka.
Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své
e-mailové schránce, ať jste kdekoli.
Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle
upozornění na e-mail.
Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí
Vašeho domova.

Služba je bezplatná, vše funguje na individuálním a dobrovolném přístupu a respektu
ke klientovi.
V našem regionu ji zabezpečuje nezisková organizace Aspekt z.s. Kancelář má v
Náchodě, Hrašeho 15 a navštívit je tam můžete každé pondělí mezi 8. a 14. hodinou,
nebo si po telefonu můžete domluvit jiný čas
a místo schůzky.
Kde získáte více informací? Podívejte se
na stránky www.aspektzs.cz, nebo kontaktujte paní Lucii Sedláčkovou, telefon: 774 976
993, která Vám řekne víc.
Mgr. Lucie Sedláčková, předsedkyně
sdružení, metodička práce s klienty
Na sociálním odboru Vám v případě zájmu pomůžeme s prvním kontaktem s pracovníky Aspektu.
Po dohodě je možné si pro občany z Police
n. M. a okolí domluvit schůzku na radnici
Městského úřadu Police nad Metují.
Ilona Kejdanová
Polický měsíčník - únor 2017

jednání a dílčích kroků, které s akcí přímo či
nepřímo souvisí.
Ida Jenková a Lubor Bořek

Kdo může tuto službu využít?
Poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu službu placení daně
prostřednictvím SIPO.
Poplatník daně z nemovitých věcí - právnická osoba, která nemá zřízenu
datovou schránku.

Jak na to?
1)

Vyplníte
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.
Formulář najdete na podatelnách finančních úřadů
nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

2)

Tuto žádost doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně
z nemovitých věcí.

Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail na zdaňovací období roku 2017 je možné do 15. března 2017. Poplatníkům, přihlášeným
k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána
složenka.
www.financnisprava.cz
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Valné hromady SDH

V prosinci a lednu proběhly tradiční valné
hromady sborů dobrovolných hasičů. Zprávy
najdete v plném znění na stránkách města.
Níže otiskujeme zprávu SDH Police nad
Metují, která zajišťuje především chod JPOII.
V jednotce působí činně 14 hasičů – 11
z SDH Police nad Metují, 3 z SDH Velká
Ledhuje. Hasiči odsloužili za rok 2016 víc
než 32 tis. hodin. Nejvíce Daniel Švorčík
úctyhodných pohotovostních 6 121 hodin!
Všem našim hasičským sborům i JPOII
děkuji za ochotu, pomoc, naplňování principů
a tradic. Po přečtení zpráv mi jistě dáte za
pravdu, že jejich využití a pomoc městu a
občanům je velmi široké.
Děkuji a již dlouhodobě vím, že si
každodenní život ve městě bez Vás nedovedu
představit. Vím, že se na Vás mohu při
jakémkoli problému spolehnout. Děkuju.
Ida Jenková
Před několika dny skončil rok 2016 a jako
každoročně se scházíme, abychom si společně
některé události připomněli a také zhodnotili,
co všechno se nám podařilo, ale i nepodařilo
vykonat.
K těm významným událostem bezesporu patří
získání dotace 1200000,-Kč na pořízení nového
dopravního hasičského vozidla. Koncem roku
proběhlo výběrové řízení na dodavatele tohoto
vozidla. Bohužel na trhu byl nedostatek vozidel
4x4, tak se přihlásil pouze jeden dodavatel,
který nesplnil všechny požadavky výběrového
řízení. Výběrové řízení tedy bylo zrušeno a
bude vyhlášeno nové. O dotaci ale nepřijdeme a
doufejme, že bude pořízeno takové vozidlo, které
bude ve prospěch nás všech, jak nás zasahujících,
tak těch, kterým bude jezdit pomáhat.
Tou druhou významnou událostí pro hasiče
byla příprava a podání žádosti o dotaci na
přestavbu hasičské zbrojnice. Dnes můžeme říci,
že dotace je snad na dobré cestě a v brzké době
proběhne výběrové řízení na realizaci přestavby
zbrojnice v hodnotě 7,5 mil. Kč. Na výsledek
si ale budete muset počkat do zprávy z valné
hromady za rok 2017.
Činnost spolku hasičů není orientovaná
jen na hašení, ale během roku se účastníme či

Tříkrálová sbírka 2017

I přes velké
mrazy a závěje sněhu v prvním lednovém víkendu se
skupinky koledníků
nenechaly odradit
a vyrazily na svou
tradiční pouť po
Polici a okolních vesnicích. Velké díky patří
všem, kdo byli ke králům štědří nejen svým
příspěvkem a sladkostmi, ale také úsměvem a
milým slovem. Věřte, že to koledníky zahřeje
(téměř) více než šálek čaje.
Přímo v Polici nad Metují letos koledovalo 13 skupinek, v Radešově jedna, v Hlavňově
dvě a v Pěkově tři. Jedna kasička byla také pár
dní umístěna v papírnictví u Kohlů. Velmi děkuji všem zkušeným koledníkům i odvážným
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spoluorganizujeme na různých akcích, například
se pomáhalo v mateřské škole s nastěhováním
nových a vystěhováním starých skříní, účast při
stavění máje, uskutečnil se svoz starého železa,
zprovoznilo se jezírko v domově důchodců.
Několik členů pomáhalo se zajištěním akce
„Když se v Polici setmí“. O prázdninách se,
jako každý rok, pomohlo školce se stěhováním
před malováním a po něm. Provádělo se kropení
fotbalového hřiště a různých dalších akcí pro
město.
Ale teď k tomu hašení. Určitě už hodně lidí
ví, že naše jednotka je zařazena v JPO2. Ve
které se drží nepřetržitá služba čtyř členů, kteří
musí vyjet k zásahu do pěti minut od vyhlášení
poplachu.
Zásahy jako jsou požáry, větrné smrště,
odstraňování nebezpečného sněhu, hmyzu, ostatní
technické pomoci, dopravní nehody, otevření bytu
s předlékařskou pomocí, transportem zraněné
osoby. Aby jednotka byla připravená k plnění
těchto úkolů, převážně posledně jmenovaných,
je zapotřebí proškolených a cvičených členů.
Samozřejmě je důležité i kvalitní vybavení, aby
zásah byl co nejdokonalejší a zamezilo se ztrátám
na životech a majetku. Jednotka je vybavena
automatizovaným externím defibrilátorem pro
případy náhlé akutní srdeční příhody, se kterým
v loňském roce jednotka dvakrát zasahovala na
žádost zdravotní záchranné služby. První zásah,
s AED, proběhl v Nízké Srbské a druhý ve 14
km vzdálených Horních Vernéřovicích, protože
hrozilo, že vzhledem ke klimatickým podmínkám
sanita nepřijede včas. Jelikož zásahy s potřebou
znalostí první pomoci jsou stále častější, tak
členové jednotky prochází zdravotnickým kurzem
a čtyřikrát do roka provádí opakovací školení.
Každý člen výjezdového družstva je povinen
projít každoročně 40 hodinovou odbornou
přípravou. Témata přípravy jsou každý rok jiná
a určuje je pokyn generálního ředitele HZS ČR.
Dále se provádí výcvik členů nositelů dýchací
techniky v polygonu na HZS ve Velkém Poříčí.
Zkoušky na obsluhu ručních motorových pil,
školení řidičů. U Hlavňovského rybníku se
uskutečnilo námětové cvičení okrsku Ostaš.
Tématem cvičení bylo – Sebejištění. Praktické
procvičení pěti základních uzlů a jistící body.
Praktické procvičení první pomoci a praktický

nováčkům, kteří věnovali svůj čas a energii
dobré věci. Že to stálo za to, dokazují vybrané
částky:

Radešov

5 196,-

Hlavňov

5 415,-

Pěkov

9 554,-

Police nad Metují

61 265,-

Celkem

81 490,-

výcvik při poleptání kyselinou nebo louhem,
doplnění cisteren a jejich postavení u zásahu
a zásady příjezdu k požáru a DN. Organizace
radiové sítě u zásahu, procvičení radiového
spojení a signálů. Praktické jímání nebezpečných
kapalných látek a zamezení jejich úniku pomocí
improvizovaných prostředků.
Provádí se přezkoušení velitelů a strojníků
na školení pořádané ústřední hasičskou školou
Bílé Poličany. Se školením nám pomáhají členové
hasičského záchranného sboru, skalní záchranné
služby a tím bych jim chtěl poděkovat za
spolupráci a předávání zkušeností. Celoročně se
provádí údržba techniky a prostředků. V loňském
roce proběhlo také dovybavení jednotky. Na
začátku roku byl přivezen z přestavby technický
automobil Rover, který prošel úpravou počtu
sedadel a úložného prostoru pro lepší zásah při
dopravních nehodách a zásazích se zdravotnickou
záchrannou službou. Byl zakoupen druhý tablet
pro navigaci z prostředků za sběr starého železa.
Z rozpočtu a dotací byly pořízeny ochranné
pomůcky, světla, nové hadice, bruska s frézou
na zámky. Po zkušenostech ze zásahu z prvního
pololetí byla zakoupena sada zvedacích vaků
s příslušenstvím, norná stěna, dva nové dýchací
přístroje Pluto a další výbava.

Malá statistika zásahů:
V roce 2016 bylo naší jednotce vyhlášeno 76
událostí, 29 na směnu A, 19 na směnu B a 28
na směnu C.
22 x Technická pomoc
23 x Dopravní nehoda
13 x Požár
5 x Únik NL
12 x Ostatní pomoc
1 x Planý poplach
Nezbývá mi na závěr, než Vám všem poděkovat za perfektní práci, Vašim rodinám
poděkovat za toleranci a trpělivost, zástupcům
města a zástupcům OSH, HZS okresu, skalní
záchranné službě za pomoc i spolupráci a věřím, že v této spolupráci budeme pokračovat
i nadále. V novém roce Vám přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jiří Hubka, velitel JPOII

ošetřovatelské a pečovatelské služby v
Náchodě. Více informací najdete na webu
www.trikralovasbirka.cz
Barbora Voláková
místní koordinátor

Výtěžek sbírky bude jako tradičně použit pro podporu lidí v nouzi, na pomoc nemocným osobám nebo ohroženým dětem.
V našem okrese je to například Dům na půli
cesty, Domov pro matky s dětmi a Charitní
Polický měsíčník - únor 2017

USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 29/2016 a 01/2017 ze dne 19. 12. 2016 a 9. 1. 2017
Rada města Police nad Metují:
I. projednala a schvaluje, aby ZUŠ v Polici
nad Metují přijala sponzorský dar od sester
Seidelových ve výši 2 000,- Kč na podporu ZUŠ.
I. projednala a schvaluje, aby Muzeum papírových modelů podalo následující grantové žádosti
do dotačního programu Královéhradeckého kraje:
a) žádost na podporu akce „Tvořivé dílny v Muzeu 2017 (do programu Akce ve volném čase,
požadavek 35 000,- Kč)
b) žádost na podporu akce „Tvořivý letní týden
2017“ (do programu Táborová činnost, požadavek 35 000,-Kč)
II. pověřuje Martinu Váňovou a Xenii
Hambálkovou vytvořením a podání žádosti v
řádném termínu.
I. projednala návrh sociálního odboru na zrušení málo využívaných fakultativních činností
pečovatelské služby od 1. 1. 2017.
II. schvaluje zrušení fakultativních činností pečovatelské služby od 1.1.2017
III. pověřuje sociální odbor projednat zrušení fakultativních služeb s uživateli.
I. projednala návrh sociálního odboru na zvýšení
cen za dovoz nebo donášku jídla pečovatelskou
službou od 1. 1. 2017.
II. schvaluje zvýšení cen z 12 Kč na 13 Kč za
jeden úkon za dovoz nebo donášku jídla pečovatelskou službou od 1. 1. 2017.
I. pověřuje sociální odbor vyhotovit dodatky ke
smlouvám o poskytování této sociální služby
II. projednala předloženou žádost Exekutorského
úřadu Náchod, JUDr. Kamil Souček, o vyjádření k
návrhu zastavení exekučního řízení proti povinnému MILPO, s.r.o. v likvidaci, Poříčská 91, 549 32
Velké Poříčí, IČ 45538344.
I. souhlasí se zastavením exekuce proti povinnému z důvodu nehospodárnosti pokračování
exekučního řízení.
II. pověřuje JUDr. Šárku Sedláčkovou sepsáním
a odesláním vyjádření s návrhem na zastavení exekučního řízení jménem oprávněného.
I. projednala předloženou žádost p. J. B. o umístění banneru webových stránek www.infoatom.cz
na webových stránkách města
II. nesouhlasí s umístěním banneru na webové
stránky města s tím, že na stránkách www.infoatom.cz bude umístěn odkaz na webové stránky
města se zobrazením znaku města.
I. projednala darovací smlouvu a přijetí movitých
věcí - 2 ks pískovcových váz do majetku města
Police nad Metují,
II. schvaluje uzavření darovací smlouvy
mezi Benediktinským opatstvím sv. Václava v
Broumově a městem Police nad Metují ve věci
darování movitých věcí – 2 ks pískovcových váz
umístěných v prostoru před bývalým benediktinským klášterem v Polici nad Metují na pozemku
města Police nad Metují p.č. 1063/1 v k.ú. Police
nad Metují, a přijetí těchto movitých věcí do majetku města Police nad Metují,
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem darovací smlouvy.
I. projednala závěry hodnotící komise stanovené
pro hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
„zajištění služby Technický dozor investora pro
investiční akci Doplnění kanalizace - Police nad
Metují - místní část Záměstí“.
II. schvaluje jako vítěze uvedené veřejné zakázky malého rozsahu společnost Smart effect s. r. o.,
IČO 288 55 248, se sídlem Rybova 1892/3, 500 09
Hradec Králové s nabídkovou cenou 175 000,- Kč
bez DPH (tj. 211 750,- Kč včetně DPH) a současně schvaluje i uzavření příslušné smlouvy o dílo.
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III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
k podpisu smlouvy o dílo.
I. projednala realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce Hlavňovského rybníka“ a
parametry výběrového řízení na dodavatele.
II. schvaluje rozsah zadání a následující parametry výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Rekonstrukce Hlavňovského
rybníka“
kritéria hodnocení: nabídková cena - váha 100%
obeslané firmy: SVOBODA a.s. - Meziměstí;
BEZEDOS s.r.o. - Velké Poříčí; Alprim CZ
s.r.o. - Velké Poříčí; Václav Kohl - Suchý důl;
Broumovské stavební sdružení s.r.o. - Broumov;
Zdeněk Klíma - Suchý Důl; Strabag a.s. - Hradec
Králové; Václav Kohl ml. - Suchý Důl; Michael
Heller - Náchod; MATEX s.r.o. – Hradec Králové
výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta
města; DiS. Vít Hynek - investiční technik města;
Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP města;
Ing. Xenie Hambálková - referentka výběrových
řízení a správa dotací; Michal Mucha - Technické
služby Police n. M. s.r.o.,
náhradník: Ing. Pavel Pohner – tajemník MěÚ;
Petr Jenka - Technické služby Police n. M. s.r.o.;
Ing. Pavel Scholz - investiční technik města
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů
a hodnocení nabídek podle schválených kritérií.
I. bere na vědomí nabídku Ing. L. B. a I. B. z
Police nad Metují, spoluvlastníků nemovitosti p.č.
191 na pozemku st.p. 307 a p.p. 130/1 v k.ú. Velká
Ledhuje v Polici nad Metují, na odkup těchto nemovitostí za celkovou cenu 6.500.000,- Kč
II. pověřuje starostku města dalším jednáním o
odkupu uvedené nemovitosti
III. předkládá stavební komisi k posouzení strategický význam budovy pro další rozvoj města.
I. projednala na doporučení OV Pěkov vydání
knihy o Pěkovu a Honech.
II. schvaluje:
realizací knihy o Pěkově a Honech.
zařazení částky na financování knihy ve výši 173
000,- Kč do rozpočtu města na rok 2017.
uzavření smlouvy o dílo se zpracovatelem uvedené knihy s panem Mgr. M. B.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
ke koordinaci přípravy a k podpisu smlouvy o dílo
I. projednala a bere na vědomí stanovenou výši
stočného Technickými službami Police nad Metují
s.r.o. pro rok 2017, která činí pro obyvatele napojené na ČOV Police nad Metují 36,75 Kč včetně
DPH.
I. projednala návrh Dodatku č. 6 Pachtovní
smlouvy tepelných zařízení, kanalizace a
čistírny odpadních vod, včetně inventáře
II. schvaluje Dodatek č. 6 Pachtovní smlouvy tepelných zařízení, kanalizace a čistírny odpadních
vod, včetně inventáře platný od 1. 12. 2016.
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou k podpisu
uvedeného dodatku.
I. projednala návrh na přijetí daru ZŠaMŠ Police
nad Metují
II. schvaluje, aby Základní škola a Mateřská
škola, Police nad Metují přijala sponzorský dar 4 ks lyží + 2 ks lyžařského vázání v ceně 2 200
Kč od firmy V. H., Police nad Metují 549 54 pro
lyžařské aktivity žáků.
I. projednala nabídku na odčerpání čpavku za zařízení bývalé mlékárny MILPO s.r.o.
II. schvaluje, aby likvidaci čpavku ze zařízení
bývalé mlékárny MILPO s.r.o. provedla firma
Chlazení Choceň – Montáž s.r.o. za cenu 72 532
Kč včetně DPH s tím, že celková cena může být

upravena podle skutečného množství odčerpaného
čpavku.
III. pověřuje:
a) starostku Idu Jenkovou k podpisu objednávky
b) vedoucí FSO k zařazení potřebné částky do rozpočtu roku 2017
I. projednala zrušení usnesení č. 07/28/2016 o
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části
pozemku za sokolovnou.
II. schvaluje zrušení usnesení č. 07/28/2016 o
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části
pozemku st. p. č. 380 v k. ú. Police nad Metují o
výměře cca 1600 m2, uzavřené mezi Tělocvičnou
jednotou Sokol Police nad Metují a městem
Police nad Metují, spočívající v prodloužení doby
výpůjčky.
I. projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o
výpůjčce části pozemku p. č. 1099/1 v k. ú. Velká
Ledhuje o výměře 10m2.
II. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
výpůjčce části pozemku p. č. 1099/1 v k. ú. Velká
Ledhuje o výměře 10m2 uzavřené mezi městem
Police nad Metují aj R., bytem xxxx, 54954 Police
nad Metují, spočívající v prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.
2018.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.
I. schvaluje úpravu parametrů výběrového řízení
na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
"Rekonstrukce Hlavňovského rybníka", spočívající v doplnění těchto náhradníků hodnotící komise:
Ing. Helena Ištoková - vedoucí finančně-správního odboru a Ing. Pavel Kalibán - jednatel spol.
Technické služby Police n. M. s.r.o.
II. pověřuje hodnotící komisi k otevření obálek s
nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a hodnocení nabídek podle schválených kritérií.
I. schvaluje posunutí termínu předložení nabídek
na realizaci veřejné zakázky: „Stavební úpravy a
přístavba ZUŠ v Polici nad Metují čp. 108" do 9.
2. 2017 s tím, že dílčí termín plnění (zhotovení rekonstrukce budov bez spojovacího krčku) do 20.
8. 2017 a konečný termín výstavby do 31. 1. 2018,
zůstává stejný.
II. pověřuje odbor IMŽP zajištěním výše uvedeného výběrového řízení a hodnotící komisi k otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace
uchazečů a vyhodnocení nabídek.
I. projednala návrh projektu s názvem „Zvýšení
a zlepšení kvality výuky na ZŠaMŠ Police nad
Metují“.
II. schvaluje, aby ZŠaMŠ Police nad Metují podala žádost o financování tohoto projektu z prostředků MŠMT.
I. bere na vědomí předložený materiál návrhu budoucího prodeje pozemků pro výstavbu rodinných
domů v lokalitě ulic Bělská a Brandejsova;
II. stanoví kritéria pořadí pro výběr žadatele o pozemek takto:
a) Datum podání žádosti;
b) Potřebnost (tj. zajištění výkonu společensky
významné profese na území města)
c) Předpokládaný termín dokončení stavby (do
3, 5, 10 let)
d) Kupní cena (za jakou max. cenu bude uchazeč
ochoten pozemek koupit)
e) Podání žádosti osobou blízkou
f) Vlastnictví stavby rodinného domu
III. pověřuje odbor IMŽP zajištěním odpovědí uchazečů, posouzením jednotlivých žádostí a
předložením výsledků posouzení jednotlivých žádostí na jednání RM dne 23. 1. 2017

Ing. Pavel Pohner, tajemník
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Ptačí chřipka

Krajská veterinární správa (KVS) vyhlásila dne 12. 1. 2017 mimořádná veterinární opatření z důvodu výskytu nebezpečné nákazy aviární influenzy (ptačí chřipky)
v lokalitě polského města Kudowa Zdrój.
KVS vymezila ochranné pásmo a pásmo
dozoru. Toto vymezení se týká i části města
Police nad Metují, a to katastrálních území
Police nad Metují, Radešov nad Metují a
Velká Ledhuje, která spadají do pásma dozoru. Jednotlivá opatření pro pásmo dozoru
jsou uvedena v nařízení KVS, které je zveřejněno na úřední desce města a na internetových stránkách města a státní veterinární
správy. Při podezření na výskyt nákazy a
případné újmy hlaste KVS, tel. 720 995
210 nebo na Městský úřad Police n. M.,
tel. 724 192 678.

Opatření v pásmu dozoru

1) Obcím se v pásmu dozoru nařizuje:
a) provést nejpozději do 16. 1. 2017 soupis
všech komerčních chovatelů drůbeže.
Sčítací list uvedený v příloze těchto
mimořádných veterinárních opatření s
přesným součtem drůbeže nebo jiných
ptáků chovaných v zajetí u konkrétních
chovatelů se použije pro všechny chovatele. Sčítací listy budou uloženy u
příslušné obce po dobu jednoho roku.
Souhrnné údaje z jednotlivých obcí
musí být předány na KVS nejpozději do
17. 1. 2017 na formulářích uvedených v
příloze (Aviární influenza - Stavy drůbeže a ostatních ptáků v obci); předání
lze realizovat elektronicky na adresu:
posta.kvsh@svscr.cz;
b) informovat veřejnost způsobem v obci
obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o
nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci,
pozorovateli ptáků;
c) zajistit kontejnery nebo nepropustné
uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z
chovů a volně žijících ptáků pro jejich
svoz a neškodné odstranění asanačním
podnikem. Tyto nádoby vhodně umís-
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tit a označit nápisem VŽP 2. kategorie
- Není určeno ke krmení zvířat. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších živočišných produktů asanačnímu podniku a
po jejich odvozu asanačním podnikem
provést desinfekci nádoby přípravkem s
účinnou látkou 1%-ní roztok peroxysulfát draselný;
d) spolupracovat s KVS při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména
vodního ptactva a dalšího monitorování
uhynulých nebo nemocných ptáků;
2) V pásmu dozoru se nařizuje:
a) zákaz přemístění drůbeže, kuřic před
snáškou, jednodenních kuřat a vajec v
pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy. Tento zákaz se však
nevztahuje na tranzitní přepravu přes
pásmo dozoru při přepravě v silniční a
železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez
zastávky;
b) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků
na výrobu vaječných výrobků, které
se nacházejí mimo pásmo dozoru. Odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může
povolit krajská veterinární správa na základě žádosti;
c) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny hlásit na krajskou veterinární
správu tel.č. +420 720 995 210;
d) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření
aviární influenzy;
e) neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva
chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva,
hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek,
které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou látkou 1%-ní roztok
peroxysulfát draselný;
f) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva
chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho
opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro
domácí druhy savců, kteří mají přístup
pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají:
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným
ptactvem chovaným v zajetí, které se
nacházejí v tomto hospodářství
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo
jiné
ptactvo chované v zajetí chovány;
g) zákaz přemísťování nebo rozmetání po-

užité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez
souhlasu krajské veterinární správy;
h) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů,
soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
i) zákaz vypouštění drůbeže za účelem
zazvěření.

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností
vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle
ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu
nebo podnikající fyzickou osobu.

Poučení o nákaze

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu.
Původcem onemocnění je chřipkový virus
typu A, různých subtypů. Onemocnění se
klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem.
Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až
100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě
vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je
hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází
přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo
pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji
přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují
virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce
patogenní formu aviární influenzy (HPAI)
a nízce patogenní formu aviární influenzy
(LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti.
U HPAI může výjimečně dojít při vysoké
infekční dávce k přenosu na člověka, nebo
na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky.
Ing. Jan Troutnar a Ing. Pavel Pohner

Polický měsíčník - únor 2017

Návštěva hejtmana Královéhradeckého kraje v Polici nad Metují

V pondělí 16. ledna navštívil Polici nad
Metují na pozvání vedení města nový hejtman
Královéhradeckého kraje pan PhDr. Jiří
Štěpán společně s radním pro oblast investic a
majetku panem Mgr. Václavem Řehořem. Po
přivítání v obřadní síní radnice přípitkem pramenitou vodou z Julinky a zápisem do pamětní knihy byl pan hejtman s doprovodem seznámen v zasedací místnosti s městem Police
nad Metují promítnutím krátké obrazové
prezentace. Následující diskuze byla, mimo
představení života ve městě, zaměřena především na otázky, které jsou v přímé kompetenci
kraje, tedy především na plán oprav komunikací. Dalším stěžejním tématem byla možná
finanční podpora rekonstrukce základní umělecké školy z rozpočtu kraje. Pro konkrétní
představu o polické "zušce" byl pan hejtman
pozván na prohlídku školy, při které mu byl
průvodcem ředitel školy pan Lubor Bořek.
Ing. Pavel Pohner

Polický měsíčník - únor 2017
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VYJÁDŘENÍ KONTROLOVANÝCH SUBJEKTŮ KE KONTROLE PROVEDENÉ
KONTROLNÍM VÝBOREM ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ

Zadání:

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

Zjištění kontrolního výboru:

Na základě pověření ZM byla provedena
kontrola dle zadání, viz. výše. Kontrolou bylo
zjištěno následující:
Evidence docházky pracovníků na organizační složce Pellyho domy byla Kontrolnímu
výboru předána za měsíce květen až srpen 2015. Evidence byla předána ve formě
Docházkových listů vytvořených v počítači.
Je zřejmé, že se vyplňují najednou na konci
měsíce. Co je podkladem pro toto vyplnění
není KV známo, jelikož nejsou zavedeny žádné Docházkové knihy nebo jiná evidence. Dle
Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vést
průkaznou a přehlednou evidenci docházky.
V tomto případě se tak ale asi neděje. Tento
nedostatek měl být, v diskusi o Usnesení z 2.
veřejného zasedání zastupitelstva v roce 2015
ze dne 25. února 2015, projednáván na pracovním jednání ZM v březnu 2015. Výsledek
tohoto projednání KV nikde nezjistil.
V dnešní době je čipovací zařízení, které je, mimo jiné, instalováno na radnici a je
provozováno bez zjevných závad, u většiny
organizací a firem samozřejmostí a nutností.
Evidence na radnici je bez připomínek, vedena
čipovacím zařízením, průkazně a přehledně.
Předložená evidence docházky pracovníků na dohodu byla vypracována ručně. Po

přepočítání jednotlivých středisek Pellyho
domů bylo spočteno, že celkový počet odpracovaných hodin za rok 2015 byl 5.928.
Celková vyplacená částka činila 454.024,- Kč.
Jednotlivá střediska se na celkovém počtu
podílela:
yy MPM – 2.287 hodin v částce 183.324,- Kč
při 19 DPP (120 hod. na 1 DPP)
yy Sportovní činnost – 723,5 hodiny v částce
47.031,- Kč při 4 DPP (180 hod. na 1 DPP)
yy IC – 603 hodiny v částce 40.075,- Kč při 4
DPP (150 hod. na 1 DPP)
yy CKV – 879,5 hodiny v částce 84.473,- Kč
při 6 DPP (146 hod. na 1 DPP)
yy Divadlo – 1.435 hodin v částce 99.120,- Kč
při 5 DPP (287 hod. na 1 DPP)

Z výše uvedeného vyplývá, že všechna
střediska se pohybují v rozmezí 120 až 180
hodin na 1 DPP, až na středisko Divadlo kde
je průměr 287 hod. na jednoho DPP.
Nejvyšší průměr vyplacených mezd na 1
hod. byl u střediska CKV – 96,- Kč/hod. Dále
je MPM 80,- Kč hod. , ale zde je nutné se zmínit, že toto číslo velmi zkreslují 2 pracovníci
na DPP – jeden s částkou 200,- Kč/hod a druhý s částkou 100,- Kč/hod. Ostatní střediska se
pohybovala v rozmezí 65,- Kč do 69,- Kč/hod.
Ještě ke středisku Divadlo – v roce 2013
bylo na Dohody o provedení práce odpracováno 1.896,5 hodiny. V roce 2014 to bylo
1.574 hodin, ale od 1.5.2014 nastoupil do PP
do funkce produkčního, programového a kulturně výchovného pracovníka a vedoucího

divadla p. Kamil Hušek a tím celkový počet
hodin na středisku stoupl na 2.974. Tedy o
1.000 více než v roce 2013.
Když připočítáme odpracované hodiny
pana Huška v roce 2015, bude celkový počet
odpracovaných hodin na středisku již zhruba
3.500. Z těchto čísel vyplývá, že nárůst hodin
na středisku Divadlo mezi lety 2013 a 2015 je
téměř 100%.
Pro objektivnost by bylo třeba porovnat
zda četnost kulturních akcí v jednotlivých letech koresponduje s navýšením nárůstu odpracovaných hodin. Tento úkol ale již KV neměl
v zadání.
Pro upřesnění ještě jedna informace. Dle
zápisu RM ze dne 17.3.2014 měl skončit
v divadle bývalý správce divadla p. Hornych,
mělo být omezeno využívání některých dohod o provedení práce, to se ovšem nestalo.
Všichni pracovníci zůstali a jejich počty odpracovaných hodin letech 2013 až 2015 jsou
téměř ve stejné relaci (u p. Hornycha došlo ke
snížení vzhledem k roku 2013).
Náplně práce jednotlivých pracovníků
jsme pročetli, ale nemáme možnost jejich
naplňování nikterak zkontrolovat, stejně jako
vytíženost pracovníků.

Doporučovat zadání personálního auditu KV nepřísluší. Veškeré materiály k němu
shromážděné, což čítá celkem více než 280
stran, jsme předali panu tajemníkovi a je plně
na vedení města zda audit, několikrát v minulých letech avizovaný, zrealizuje.

Vyjádření Centra kultury, vzdělávání a sportu Pellyho domy k závěrům kontrolního výboru ZM
V roce 2015, který byl předmětem
kontroly, zajišťovala organizační složka
Pellyho domy – Centrum kultury, vzdělávání a sportu tyto stěžejní činnosti:
- provoz Muzea papírových modelů
yy provoz Informačního centra a propagace
města
yy provoz budovy Kolárova divadla, akce
v divadle (představení, koncerty, kino
apod.)
yy provoz budovy Pellyho domů, akce a pronájmy v Pellyho domech
yy provoz na sportovištích a dětských hřištích
v majetku města
yy organizace trhů ve městě
yy kompletní zajištění kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí pořádaných městem, spolupráce na přípravě a
realizaci uvedených akcí dalšími subjekty
(spolky apod.)
Kontrolnímu výboru (KV) byly v dubnu 2016 předány požadované podklady:
výkazy za měsíce květen – srpen 2015.
Následně KV pracoval bez dalších požadavků na doplnění podkladů od pracovníků organizační složky nebo doplňujících
dotazů týkajících se provozu a činnosti.
Kontrolnímu výboru byl kromě požadovaných podkladů předán i písemný komentář
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k předloženým podkladům za dohody o provedení práce (DPP) květen – srpen 2015. Tento
komentář obsahuje mj. rozbor hodin DPP na
dílčím rozpočtu 3311 (divadlo) a je uveden
v závěru tohoto vyjádření.
Docházková kniha je vedena na Pellyho
domech a byly využívány i další formy evidence. Ve výkazech práce roku 2015 jsou za
jednotlivé dny, především u kmenových zaměstnanců, uváděny i stěžejní vykonávané
činnosti. Evidence byla denně zapisována do
výkazů v počítači, protože by nebylo možné
takto podrobně vše uvádět jednorázově na
konci měsíce.
Evidence docházky je kontrolním výborem členěna na jednotlivá střediska, uveden
počet dohod o pracovní činnosti (DPP) a odpracované hodiny přepočítány na průměr na 1
DPP
Pro vysvětlení zaznamenaného stavu DPP
u Muzea papírových modelů je potřeba si uvědomit, že rok 2014 byl ve fungování Muzea
papírových modelů přelomový. Vytvořili
jsme novou koncepci a dlouhodobou strategii
a k tomu bylo potřeba najít vhodné a aktivní
spolupracovníky. S tím souvisí poměrně vysoký počet uzavřených Dohod o provedení
práce v roce 2015. Je nutno podotknout, že
mnozí měli zároveň sepsanou Dohodu i na

Informačním centru a v MPM nestrávili vůbec
žádný čas.
Pro zkvalitnění poskytování služeb byl během roku 2015 sestaven stálý tým pokladních,
kteří chodí do muzea na brigádu pravidelně
(víkendy, svátky a pomoc v letní turistické sezoně) a jsou schopni poskytnout návštěvníkům
kvalitní službu. V roce 2015 získalo Muzeum
Certifikát Českého systému kvality služeb a
v roce 2016 vstoupilo MPM do jeho druhého
stupně.
Dále v témže roce byl sestavován tým modelářů, kteří svou činností pokrývají veškeré
dlouhodobé potřeby, nutnou údržbu a opravy
modelů stálé expozice muzea a často se podílí na přípravách krátkodobých výstav. Jejich
Dohody o provedení práce pokrývají často jen
náklady na dopravu a použitý materiál. Vlastní
práci v Muzeu provádějí ještě stále především
dobrovolnicky. Nejvyšší zmiňovaná částka
KV, 200,- Kč/hod, byla určena pro pana Ing.
arch. Milana Weinera, který byl a stále je významnou pomocí pro Muzeum a dobrovolnicky pracuje už od jeho založení. Právě on je
hlavním strůjcem dlouhodobé strategie Muzea
v oblasti stálé expozice.
V roce 2016 mělo MPM uzavřeno 11
Dohod a v současné době má Muzeum uzavřeno 8 Dohod - 3 pro pokladní a 5 pro modeláře.
Polický měsíčník - únor 2017

Náklady na DPP klesly v roce 2016 oproti předcházejícímu roku o 42.799,- Kč, což
je způsobeno především výraznou pomocí
Veřejně prospěšného pracovníka Technických
služeb v Muzeu. Vzhledem k udržení kvality nabízených služeb Muzea a k perspektivě
dalšího růstu – stále se zvyšují příjmy a počet
návštěvníků – je ovšem nutné dodat, že počet
pracovníků na DPP se s největší pravděpodobností bude spíše zvyšovat. Muzeum má pouze
jednoho pracovníka na HPP a veškerý další
vývoj Muzea není bez spolupracovníků na
DPP myslitelný.
Hodnota nejvyššího průměru vyplacených
mezd na 1 hodinu (96 Kč/hod) na středisku
CKV (3392) je ovlivněna jednou DPP pro
odborného lektora. Výdaje na tuto DPP, která
zvyšuje průměr na středisku, kompenzují na
druhé straně příjmy z kurzovného, které je za
lekce vybíráno a účtováno také do dílčího rozpočtu Pellyho domů 3392.
Počet hodin odpracovaných na středisku
divadlo (3311) je ovlivněn více faktory. Počet
hodin ovlivňuje nejen množství vlastních
pořádaných akcí v daném kalendářním roce,
ale ve velké míře také využití divadla dalšími subjekty (např. ZUŠ, spolky), činnost DS
Kolár v konkrétním roce a množství aktivit
pro ostatní, vč. aktivit mimo divadlo - DPP
účtované na středisko divadlo pokrývají i
další činnosti (např. technici – zajišťují četné
venkovní akce, pokladní je využívána např.
na tanečních lekcích v Pellyho domech apod.)
Produkční, programový a kulturně výchovný
pracovník (hlavní pracovní poměr) je zároveň
správcem objektů. Veškeré jeho odpracované
hodiny jsou účtovány na středisko divadlo,
přestože působí i na Pellyho domech a v roce
2015 byl správcem objektů Kolárovo divadlo,
Pellyho domy a Muzeum papírových modelů.
Pracovní poměr bývalého správce divadla byl
změněn z Dohody o pracovní činnosti (0,5
úvazku) na DPP. Rok 2015 byl ve znamení
příprav a uvedení hry DS Kolár „Kdo je tady
ředitel?“. Značná část hodin DPP vykázaných
v roce 2015 souvisela právě s přípravou a uvedením této hry, s výjezdy souboru do okolních
měst. Na druhou stranu je třeba i zde uvést,
že i zde se část vynaložených prostředků vrací
v příjmech a nehmotnou formou - propagací
města Police nad Metují.
Počet uzavřených dohod, vykázaných hodin a akcí je samozřejmě také možné porovnat
s okolními městy. V těch se jedná většinou o
kulturní a navazující činnosti zřízené formou
příspěvkových organizací. Výjimkou je Město
Broumov, které má též zřízenu organizační
složku.

Shrnutí:

1. je možné diskutovat formu podpory třetích subjektů a tím snížit počet vykazovaných hodin
2. je možné upravit počet dohod – tomu následně přizpůsobit provoz jednotlivých
středisek (např. úprava provozní doby
informačního centra, uzavření divadelního kiosku, omezení počtu a rozsahu venkovních akcí, jejichž příprava je časově i
personálně náročná apod.)
3. zachovat stávající stav, zároveň zajistit zaPolický měsíčník - únor 2017

stupitelnost jednotlivých pozic a dbát na
kvalitu služeb pro návštěvníky prostor a
akcí
Organizační složka Pellyho domy je od
listopadu 2015 držitelem certifikátu I. stupně
Českého systému kvality služeb, který zavazuje k naplňování určitých standardů a poskytování kvalitních služeb.
Jana Rutarová, ved. CKVS Pellyho domy

PELLYHO DOMY

Komentář k předloženým podkladům
za dohody o provedení práce (DPP)
květen – srpen 2015.

Informační centrum (IC)
Úvazek kmenového zaměstnance 0,8

Provozní doba IC v turistické sezóně prodloužena oproti zbývající části kalendářního
roku. Květen a červen 2015: pracovní dny do
17:00 hod. Červenec a srpen 2015: 7-denní
provozní doba - v pracovní dny do 17:00 hod,
víkendy a svátky do 15:00 hod.
Statistika návštěvnosti IC za vybrané měsíce roku 2015:
Květen
763
Červen 919
Červenec
1.662
Srpen		
1.659
V návaznosti na oblast cestovního ruchu
jsou dále v rozpočtu IC 2015 zařazeny dvě
dohody, které se netýkají zajištění provozu IC
a finance za ně byly vypláceny hlavně mimo
měsíce, za které jsou předkládány údaje:
J. S. - grafické návrhy a poskytnutí obrázků
pro zboží určené k prodeji v IC (poklady pro
pohlednice, obal na čokoládu). Řešeno formou dohody, protože p. S. nemá IČ a tudíž nemůže provedené práce fakturovat jako službu
Pichl Miroslav – zpracování textů pro Polická
zastavení. Stručnější verze pro informační tabule, obsáhlejší textová verze pro www, poskytnutí dobových pohlednic a fotografií

Pellyho domy

Převážnou část tvoří DPP související
se zajištěním požárního dozoru na akcích
v Pellyho domech. Povinnost zajišťovat ho
vychází z kapacity prostor sálu (zvýšené
požární nebezpečí) a požadavků na zajištění požární bezpečnosti atd. DPP na požární
dozor jsou využívány zejm. na taneční lekce

(zároveň s požárním dozorem zajišťují provoz
šatny) a především akce většího rozsahu, kdy
je sál pronajímán a služby požárního dozoru
jsou nájemcům účtovány (plesy a jiné pronájmy) – tj. promítnou se v příjmech rozpočtu
3392. Na akce pořádané organizační složkou
jsou služby požárního dozoru zajišťovány ve
většině případů kmenovými zaměstnanci, kteří jsou také požárně proškoleni, a vždy je někdo z nich na akci přítomen.
Zbývající dohody v rámci Pellyho domů:
Lektorka cvičení Pilates. Oproti výdajům
na tuto DPP jsou účtovány příjmy z kurzovného od účastnic cvičení. Cvičení
probíhá v měsících září – duben/květen.
J. O.: v dohodě je obsaženo více činností –
např. zástup za úklid v době nemoci a dovolených (kmenový zaměstnanec B. M. - úvazek
0,8), zástup v informačním centru (doplnění
ke zkrácenému úvazku L. P.) mimo hlavní sezónu, kdy nechodí na brigádu studenti.
V roce 2015 dále např. výpomoc při úklidu
divadla a Pellyho domů po rekonstrukci, příležitostně požární dozor na tanečních apod.

Sportoviště

Zajištění
provozu
na
víceúčelovém sportovišti. DPP pokrývají především víkendy a odpolední/večerní hodiny.
Dále byli příležitostně využívání při přípravě větších venkovních akcí (např. příprava
Polické zelňačky – stěhování stánků pro trh,
stavba a úklid lavic a pomoc s technickým
vybavením, in-line bruslení, Čarodějnický
les – zajištění stanovišť pro děti). V r. 2015
pracovníci na DPP vypomáhali také s rekonstrukcí kabin.

Divadlo

Za divadlo je kromě požadovaných měsíců předkládán také celoroční přehled hodin
dohodářů (viz. tabulka níže), které byly odpracovány a vykázány na zajištění akcí pořádaných jinými subjekty a na zajištění přípravy a
realizaci představení hry polických ochotníků.
I zde se část vynaložených prostředků vrací v příjmech (např. vstupné z akcí ZUŠ a
PSO se dělí mezi město a uvedené subjekty,
vstupné za ochotnická představení DS Kolár
a částky fakturované za výjezd souboru mimo
město jsou příjmem rozpočtu 3311).
Jana Rutarová, ved. CKVS Pellyho domy

Součty hodin pro uvedené subjekty za rok 2015
Police Symphony Orchestra (PSO)

22

ZUŠ

110,5

DS Kolár – Kdo je tady ředitel?

438

Jeden svět

83

Ochotníci – představení Tři na lavičce

52,5

ZŠ

22

Ostatní akce (např. Běh na Hvězdu, Strašidelný klášter,
Běh sídlištěm, Den řemesel apod.)
Celkem

45,5
773,5
9

Vyjádření finančně-správního odboru k závěrům
kontrolního výboru k vyhláškám o místních poplatcích

Úvodem do problematiky obecně závazných vyhlášek je nutno říci, že postavení obcí
upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
kde je obec definována jako základní územní samosprávné společenství občanů a tvoří
územní celek, který je vymezen hranicí území obce. V Ústavě je obec definována jako
území společenství občanů mající právo na
samosprávu. V samostatné působnosti platí
princip minimalizace zásahů státu do činností
územní samosprávy, kdy lze do samosprávné
činnosti obcí zasahovat jen při ochraně zákona
a jen způsobem stanoveným zákonem. Z toho
vyplývá, že se samospráva „spravuje sama“,
k čemuž potřebuje mimo jiné vlastní finanční
prostředky, které tvoří i výnosy z místních daní
a poplatků. Zavedení a úprava podrobností
místních poplatků jako je stanovení konkrétní
sazby poplatku, úprava ohlašovací povinnosti ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti,
stanovení splatnosti, úlevy a osvobození od
poplatků, spadá do samostatné působnosti
obce, avšak následná jejich správa spadá již do
působnosti přenesené. Hmotně právní normou
pro záležitosti místních poplatků je zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, procesně
právní normou je pak zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád.
Citace závěru kontrolního výboru :
Vyhláška č. 02 / 2011 o místním poplatku
ze psů
Vyhláška stanovuje sazbu poplatku s ohledem na počet bytových jednotek domu – viz čl.
5. Což považujeme z dnešního pohledu jako
přežitek – neboť bytové domy jsou v dnešní
době v převážné části v soukromém vlastnictví, kde obec nemá žádný právní důvod ke stanovení různých poplatků v domech dle počtu
bytových jednotek. Pokud jde o byty ve vlastnictví obce, tam lze k regulaci počtu psů využít
jiné právní instrumenty.

Vyjádření FSO :
Účelem místního poplatku ze psů je jednak zajištění rozpočtového příjmu - k úhradě
nákladů spojených se zajišťováním čistoty
veřejných prostranství, jednak regulace počtu
psů ve městě, přičemž zejména z tohoto důvodu se ve vyhlášce při stanovení sazby obvykle
rozlišuje chov psů v bytech a chov psů v rodinných domech (bez ohledu na to zda je vlastníkem nemovitosti město či soukromý vlastník)
a chov psů v okrajových částech města – naše
vyhláška zohledňuje místní části Hlavňov,
Pěkov, Hony, Radešov nebo chov psů v centru
města – v naší vyhlášce není zohledněno.
Význam poplatku ze psů je spatřován
zejména ve snižování či vyrovnávání negativních důsledků spojených s chovem psů, o
kterých jistě není potřeba obsáhle pojednávat.
Proto také ostatně není náhodou, že jiná výše
poplatků ze psů je vybírána v případě bytového a rodinného domu a v okrajových částech
města.
Tuto rozdílnou sazbu považujeme za regulační, protože sazba závisí na podmínkách, ve
kterých jsou psi drženi (např. rodinný domek,
bytový dům)
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KV hovoří o tom, že k regulaci počtu psů
lze využít jiné právní instrumenty, jaké měl na
mysli však nespecifikoval.

Citace závěru kontrolního výboru :
Vyhláška č. 02 / 2014 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
yy čl. 5 odst. 1 vidíme jako problematické
stanovení termínu pro splnění ohlašovací
povinnosti případě užívání veřejného prostranství po dobu jednoho dne – dle vyhlášky je ohlašovací povinnost nejpozději
v den zahájení užívání, resp. zpětně v nejbližší následující pracovní den.
yy čl. 8 odst. 1 písm. d) - osvobození od poplatků v době tradiční polické pouti způsobem uvedeným v čl. 6 písm. b) a ch)
na Masarykově a Komenského náměstí, v
Kostelní a Tomkově ulici, v ulici U Opatrovny – toto osvobození považujeme za
nadbytečné.
Vyjádření FSO :
Tento poplatek má kromě funkce regulační i funkci výchovnou. Zábor veřejného
prostranství v některých případech ztěžuje
udržování veřejného pořádku ve městě a brání
užívání veřejných prostor způsobem, ke kterému byly určeny (zábor místních komunikací,
veřejné zeleně, apod.) Město zavedením poplatku a určením výše jeho sazby ovlivňuje
nejen dobu, na kterou je veřejné prostranství
v záboru, ale i jeho rozsah. Tímto je na uživatele prostranství-poplatníka vyvíjen určitý
tlak, aby zbytečně užívání prostranství neprotahoval, a rovněž aby prostranství uvedl do
stavu v jakém bylo před samotným užíváním.
V neposlední řadě i tento poplatek plní rozpočtovou funkci.
yy čl. 5 odst. 1 – v současné době je takto vymezená lhůta ohlašovací povinnosti překonaná, což nám dokazují např. konzultace
s odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (při tvorbě vyhlášky „poplatek za odpady“). Přikláníme se
k názoru KV s potřebou tuto lhůtu upravit
a použít přímo 15 denní lhůtu ze zákona
o místních poplatcích. Znění jednoduše –
poplatník je povinen nejpozději do 15 dnů
oznámit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti.
yy čl. 8 odst. 1 písm.d) - toto osvobození je ve
vyhlášce z důvodu toho, že s provozovatelem pouťových atrakcí (s p. Janečkem) je
uzavírána na konání polické pouti nájemní
smlouva na celý prostor Masarykova náměstí za částku 105.000 Kč (dne 29.8.2016
na 19. zasedání rady města mu byl na roky
2017-2019 schválen další záměr pronájmu, následně byla dne 26.9.2016 schválena nájemní smlouva usnesením RM
08/21/2016). Souběh místního poplatku a
nájmu není možný. Vzhledem k tomu, že
písmeno h) článku 8 vyhlášky (účinné od
11.5.2013) osvobození pronajatých pozemků v podstatě naplňuje, souhlasíme
s KV s vypuštěním písm. d) pro jeho nadbytečnost.
Za FSO Jana Hlaváčková

Vyjádření městské policie k návrhu změny výběru parkovného na Masarykově náměstí

Návrh kontrolního výboru:
yy Parkování umožnit zdarma na 1/2 hodiny a
zpoplatnit až poté.
yy Mimo hrazení parkovacího poplatku prostřednictvím parkovacího automatu zavést
i modernější a dnes již zcela běžné formy
úhrady – prostřednictvím bezkontaktní platební karty, popř. formou SMS.
Vyjádření MP
K závěru kontrolního výboru, který zní:
první půlhodinu nezpoplatňovat si dovolíme
namítnout, že tomu stojí v rovině možnost zakoupit si parkovací kartu a zlevnit tak parkování na naprosté finanční minimum, přičemž
škála druhů nabízených parkovacích karet je
poměrně velká. Půlhodina zdarma pak přináší
výhodu jen místním a nikoli návštěvníkům a
ti jednoznačně nejsou a nemohou být cílovou
skupinou, neboť půlhodina u nich nepřipadá
v úvahu.
Shrneme-li tedy pro a proti lze konstatovat, že parkovací hodiny ve spojení s parkovacím automatem podstatně ztěžují nejen
kontrolu, ale do systému zbytečně vnášejí
chaos a nejednotu. Parkování ve středu města,
řízené parkovacím automatem je smysluplné a
naprosto dostačující a má-li míti občan města
nějaké úlevy, což je samozřejmě také smysluplné, myslíme, že tato možnost je poskytována
prostřednictvím karet v dostatečné míře.
Platba prostřednictvím terminálu je věc,
kterou neumíme jednoznačně odborně posoudit a neznáme finanční náklady na její zavedení, rozhodující je ale výše poplatku, který
u nás činí pouhou pětikorunu na hodinu a po
konzultacích v jiných městech je náš tarif pro
zavedení takové služby opravdu velmi nízký.
Platba SMS: technicky možná je, operátor účtuje za SMS 2.50 Kč bez DPH za jednu
SMS a technická úprava parkovacího automatu se pohybuje něco málo nad 10.000 Kč.
I v tomto problému se odkazujeme na výši
našeho tarifu, kdy více než polovinu z jedné
hodiny a to je platba nejčastější a nejvyužívanější, bychom odevzdali operátorovi.
Dále bychom chtěli poukázat na zvyšující
se tendenci nákupu parkovacích karet. Pokud
srovnáme roky 2011 a 2016 zaznamenáváme
nárůst. V roce 2011 byly prodány karty za 36
450 Kč, v roce 2016 za 57960 Kč a pro doplnění, v roce 2015 za 46 470 Kč. Z toho lze
usuzovat, že povědomí občanů a jejich zodpovědnost podpořená kontrolami má dobrý směr
i vývoj a dle našeho názoru není vhodný čas
na jakékoli změny. Mohlo by se zdát, že vzhledem k vzrůstajícímu počtu prodaných parkovacích karet, bude zaznamenán propad příjmů
ze samotného parkovacího automatu. Ale není
tomu tak. Výběr parkovného prostřednictvím
parkovacího automatu v minulosti neměl stoupající tendenci, mezi lety 2013 – 2014 jeho
meziročně výnos dokonce poklesl, ale od roku
2014 již jeho příjmy rostou o více jak 10.000
Kč ročně.
ved. str. MP Petr Zima
Polický měsíčník - únor 2017

V sobotu 7. ledna 2017 i u nás proběhla
Tříkrálová sbírka. Dětská sestava (tři skupinky) i dospělý doprovod byly stejné jako
loni. Koledníci si letos s radostí užili velkého
množství sněhu a silného mrazu (ráno u nás
bylo -17°C, přes den teplota nevystoupila nad
-6°C). Ale děti si nestěžovaly, koledovaly s
úsměvem a lidé, které navštívily, byli vstřícní
jako již každým rokem. Poděkování patří koledníkům a jejich dospělému doprovodu, který
zajistili Čápovi. A také všem, kteří přispěli do
pokladniček na dobrou věc.

V sobotu 14. ledna 2017 sehráli naši
loutkáři
pro
děti
dvě pohádky, a to
„Perníkovou chaloupku“ a „Kašpárek vysušil vodníka“.
Šárka Pokorná

Dlouhá noc na Honech

Jako již tradičně i v uplynulém roce se sešli
sousedé k přivítání Vánoc a ukončení Adventu
23. prosince na honské návsi. Všichni přispěli
k vytvoření příjemné, uvolněné a přátelské atmosféry a jakoby tím ukončili to předvánoční
napětí z příprav, úklidů a nakupování. Někteří
přinesli ochutnat ostatním své vánoční cukroví,
někteří něco masitého a všichni úsměv na tváři.
Voňavý punč pro všechny připravili sousedé Denygrovi a Kozárovi. Přispěly i děti,
které za doprovodu paní Barbory Andrýsové
z Dědova zazpívaly lidové vánoční písně. Toto
vítání času Vánoc, lásky, pohody a klidu se stalo sousedy velice oblíbené a tentokrát se nás
sešlo dokonce víc, než je obyvatel na Honech.
Všem děkujeme.
Za Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů
Ivan Konečný
Polický měsíčník - únor 2017
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O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í

RECYKLACE BATERIÍ UŽ NENÍ POPELKOU: ČEŠI ZAČALI BRÁT TŘÍDĚNÍ BATERIÍ
VÁŽNĚ, POMÁHÁ OSVĚTA I DOSTUPNOST SBĚRNÝCH MÍST

Podle průzkumu společnosti Ecobat již 95
% Čechů tvrdí, že třídí
aspoň jeden druh odpadu. Nejvíce lidí se hlásí
k třídění plastů (93 %),
skla (90 %) a papíru (88
%). S odstupem následují
elektrozařízení (76 %) a dále baterie, akumulátory a nápojové kartony, které shodně třídí
69 % dospělé populace.

Češi jsou v recyklaci poměrně poctiví a
odpad třídí většina populace. Mezi nejčastěji
tříděné suroviny patří plasty, sklo a papír, nejméně se třídí kovy a bioodpad. „Není to tak
dávno, co bychom do kategorie ‚nezájem‘ zařadili i baterie. Za poslední čtyři roky se ale
sesbírané množství baterií zvýšilo o třetinu, za
posledních šest let narostlo dokonce 2,6krát,“
uvádí Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT, která spravuje přes 90 %
trhu s použitými bateriemi, a dodává: „I přes

Jak ukázal průzkum, problém je
s pravidelností. Když pomineme ty,
kteří netřídí vůbec, i mezi těmi, kteří
odpad třídí a vědí o důležitosti recyklace, je vysoké procento těch, kteří jej
třídí jen občas. U většiny surovin je
příležitostných třídičů zhruba čtvrtina. I díky tomu stále velký podíl surovin končí ve směsném odpadu, zatěžují
životní prostředí a není možné je dále
zužitkovat.
„Z výsledků průzkumu, ale i z našich statistik je patrné, že mezi námi jsou
naprosto důslední lidé, kteří na sběrná
místa odnesou každou použitou baterku,
stejně tak jako každý kousek papíru či
plastu. Vedle nich je však řada takových,
kteří třídí jak kdy podle nálady a času. Je
potřeba stále vysvětlovat, že když už třídit, tak pořádně,“ říká Petr Kratochvíl,
ředitel neziskové společnosti ECOBAT.

tyto povzbudivé hodnoty je podle výsledků
průzkumu stále 31 % lidí, kteří recyklaci baterií zcela ignorují. I kvůli tomu zhruba každá pátá baterie končí ve směsném odpadu a
přispívá ke znečišťování životního prostředí.“

Sedm z deseti Čechů už dnes odevzdává
použité baterie k recyklaci. Téměř polovina
lidí (47 %) třídí důsledně a na sběrná místa
donese všechny použité baterie, 22 % odevzdává baterie příležitostně. Výsledky vyplývají z průzkumu společnosti Ecobat, provedeného v září loňského roku agenturou Markent
a potvrzují, že baterie už nejsou odstrčenu
„Popelkou“ mezi surovinami odevzdávanými
k recyklaci, a že si lidé stále více uvědomují,
jak je důležité, aby použité baterie neznečisťovaly životní prostředí. Množství vytříděných baterií stále stoupá.
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Lidé jsou dnes výrazně lépe informovaní o významu recyklace baterií. Významným
faktorem, který přispívá ke zvýšení ochoty lidí
odevzdávat baterie na k tomu určených sběrných místech, je zvyšování jejich dostupnosti.
V Česku je nyní již 2 500 červených venkovních sběrných kontejnerů spol. Asekol. Téměř
třetina lidí je označuje jako nejbližší místo, kde
mohu baterie odevzdat. Tito lidé k nim mají
v průměru vzdálenost 174 metrů. Příznivé je
i stále větší zapojení maloobchodů, kde jsou
také k dispozici sběrné nádoby. Fungují i sběrné nádoby na pracovištích, školách, úřadech

a samozřejmě též možnost odevzdat použité
baterie ve sběrných dvorech.

„Když nám bylo před několika lety poprvé
řečeno, že v souladu s novou směrnicí EU,
bude již v roce 2016 nezbytné vytřídit alespoň
45 % baterií daných do oběhu, brali jsme
to jako utopii. Dnes se k této metě blížíme.
Ukáže druhé pololetí letošního roku, zda my
Češi tuhle výzvu zvládneme a limit splníme.
Máme k tomu dobře nakročeno,“ uvádí Petr
Kratochvíl ze společnosti ECOBAT. Rok 2016
je z pohledu recyklace baterií velmi pozitivní.
Nárůst sběru v meziročním srovnání zaznamenal Ecobat v zásadě ve všech krajích. „K meziročnímu růstu významně přispěl především
segment obchodu – daří se nám velmi dobře
spolupracovat napřímo s centrálami řetězců,
což se projevuje například ve větší podpoře projektu v rámci interní komunikace nebo
v umístění sběrných boxů na dobře dostupných a viditelných místech. Z výsledků je patrný také nárůst obliby venkovních červených
kontejnerů, kterých je aktuálně v České republice již okolo 2,5 tisíc,“ dodává Kratochvíl.
I přesto, že máme sběrná místa na dosah,
stále existuje téměř třetina lidí (31 %), kteří
třídění baterií ignorují. Proč je tomu tak? Lidé
nejčastěji uvádí, že hlavní důvodem, proč baterky někdo neodevzdává do sběrných boxů, je
především lenost (70 %), někteří (27 %) zřejmě neví, kde mohou baterie odevzdat, nebo
mají málo použitých baterií (30 %). „Smiřme

se s tím, že vždy budou mezi námi lidé, které
k zodpovědnému chování nepřimějeme, ale
budeme se snažit hledat dost přesvědčivých
argumentů, aby těchto lidí ubývalo,“ uzavírá
Petr Kratochvíl.

O průzkumu:

Průzkum na téma Nakládání s použitými
bateriemi realizovala pro neziskovou společnost Ecobat nezávislá výzkumná agentura
Markent. Sběr dat probíhal formou osobních
rozhovorů v červnu 2016. Zúčastnilo se ho
712 respondentů ve věku 18-74 let v reprezentativním zastoupení dle pohlaví, věku.
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PROČ JE DOBRÉ TŘÍDIT?

Že jsou baterie malé a nevyplatí se jimi zabývat? Velká chyba! V každé domácnosti v ČR se
nachází desítky použitých baterii, které by měly být
recyklovány. Vybité baterie a akumulátory obsahují
škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Na skládkách
nebo ve spalovnách uvolňují škodlivé látky, které mohou znečistit ovzduší, půdu, spodní a povrchové vody.

SBĚRNÁ MÍSTA POUŽITÝCH
BATERIÍ V POLICI N. M.

Město Police nad Metují uzavřelo se spol.
ECOBAT s.r.o., Praha smlouvu. Předmětem této
smlouvy je vzájemná spolupráce spol. ECOBAT a
města - město se zavázalo, umožnit systému ECOBAT
zřízení míst zpětného odběru baterií a systém poskytne městu potřebné technické vybavení a zajistí
bezplatný odvoz shromážděných baterií ze sběrných
míst. Kromě většiny obchodů, které jsou povinnými místy zpětného odběru, lze v Polici n. M. použité baterie odložit do červeného kontejneru na
sídlišti, do sběrných boxů na chodbě pošty, v přízemí Pellyho domů a v patře radnice a ve sběrném
dvoře. Baterie nepatří do popelnice.
ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která
od roku 2002 provozuje kolektivní systém, zajišťující
zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České
republice. Provozuje více než 20 000 míst zpětného
odběru.
podle tiskových zpráv spol. Ecobat s.r.o. Praha
sestavil Ing. Jan Troutnar, MěÚ

Monitoring bývalé skládky odpadů
u Ostašské ulice

Před 15-ti lety, tedy v roce 2002, zahájilo město Police n. M. pravidelné sledování (monitoring) stavu podzemních a
povrchových vod v prostoru zrekultivované skládky odpadů u Ostašské ulice.
Monitoring byl stanoven vodoprávním
úřadem – odborem životního prostředí
Městského úřadu Náchod, a má dokumentovat stav a vývoj jakosti podzemních a povrchových vod, ovlivněných
vyluhováním odpadů v bývalé skládce.
Vzorky vody se odebírají z vrtů po obvodu a ze zatrubeného potoka pod skládkou.
Četnost byla stanovena na dvakrát ročně
a sleduje se zkrácený chemismus (pH,
vodivost, NH4, NO3, NO2, Cl, SO4, Fe,
CHSK-Cr), vybrané stopové prvky, ropné látky (NEL), těkavé organické latky
(chlorované alifatické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky), polychlorované
bifenyly, polyaromatické uhlovodíky
a hladina podzemní vody. V roce 2013
požádalo město o snížení četnosti monitoringu na 1x ročně a o úpravu rozsahu sledovaných látek. Vodoprávní úřad
žádosti vyhověl. Poslední sledování
proběhlo na podzim loňského roku, za

podprůměrného stavu hladiny podzemní vody. Výsledky rozborů ukazují na
setrvávající znečištění, a to především
ve vrtu na jihozápadním okraji bývalé
skládky. Znečištění je indikováno zvýšenými koncentracemi síranů, železa,
amonných iontů, bóru a vyšší oxidovatelností, tedy nic dramatického, a nevybočuje z dlouhodobého mírně pokleslého
nebo stagnujícího trendu. Kontaminace
podzemních i povrchových vod se i
nadále jeví jako územně stabilizovaná na oblast mělkých podzemních vod
pod tělesem skládky a v jejím předpolí.
Hydrogeologická společnost s.r.o. Praha,
která již 15 let pro město monitoring provádí, doporučuje, v monitorování vlivu
skládky na kvalitu podzemní i povrchové
vody i nadále pokračovat a vývoj sledovat s tím, že není důvod zásadně měnit
rozsah sledování. Podrobnější výsledky
jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru
IMŽP Městského úřadu Police n. M.
Podle monitorovací zprávy spol.
Hydrogeologická společnost, s.r.o. Praha
sestavil
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika
Sečteno odečteno – konečný stav počtu
obyvatel k 31.12.2016 je 4104. Sestupná tendence pokračuje….počet je vždy k 31.12:
2005 – 4305		
2006 – 4283
2008 – 4263
2007 – 4280		
2009 – 4228		
2011 – 4275
2012 – 4255		
2013 – 4212
2014 – 4173		
2015 – 4153
2016 – 4104
Pohyb občanů v Polici nad Metují dle naší
evidence v loňském roce:
Narození 		
30
		
Úmrtí
51
Přistěhování
63
Odstěhování
123

Jubilea

V prosinci 2016 slavili:
75 let
80 let
85 let
90 let

paní MUDr. Marie Kopecká
paní Milada Vítková
paní Danuše Pfeiferová
paní Vlasta Seidlová
paní Jaroslava Seidlová
pan Jaroslav Zítka
paní Věra Hejlová
paní Bohuslava Kubalíková

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody
v dalších letech

Dagmar Hambálková - matrikářka
Polický měsíčník - únor 2017

Blahopřání

Jan Rokytenský

žije
daleko.
Střídavě
v Čechách a v Německu. Na
své rodné město nikdy nezapomíná. Vlastně ho má v sobě a
díky současným technickým vymoženostem o něm ví víc, než
mnohý u nás. Rychle reaguje na
aktuální události, spolupracuje
s Muzeem papírových modelů jako překladatel, exponáty
v oživlé Dřevěnce jsou z jejich
domů. Potkat se s ním můžete na
Polické pouti, Polickém vandru,
Vánočních koncertech Václava
Hybše…
Milý Honzo, na dálku děkuju
za vše! K Tvým krásným kulatinám Ti přeji zdravé a radostné
návraty do Tvé Police.
Ida Jenková
Prosíme jubilanty, kteří
budou teprve slavit své výročí,
a nepřejí si být jmenováni v
této rubrice, nebo si nepřejí
návštěvu komise pro obřady a
slavnosti, aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police
nad Metují.
hambalkova@meu-police.cz,

tel. 491 509 990
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K N I H OV N A
Čteme společně

Společné čtení se Senior klubem
Ostaš.

Opět se sejdeme nad stránkami knih při
společném čtení 7. února, 7. března, 4. dubna,
2. května a 6. června 2017 vždy v 15 hodin v
dětském oddělení knihovny.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Podvečerní čtení

V rámci Března měsíce čtenářů chystáme podvečerní čtení ve spolupráci s našimi

Nabídka knih:

yy Ehrhardt, Ute: Upřímní lidé lžou opravdu
dobře.
Lži jsou lidské, patří k životu. V přiměřeném
množství a formě dokážou zabránit konfliktům, zvyšují šanci na úspěch a posilují pocit
štěstí. Často jsou i humánní. Je tedy třeba
se je naučit lépe rozeznat, porozumět jejich
pravému záměru.
yy Pistorius, Martin: Návrat z nicoty.
Skutečný, sugestivní a šokující příběh
chlapce žijícího deset let ve vegetativním
stavu. Po desetiletém uvěznění ve vlastním
těle procitl už jako mladý muž a podal svědectví o tom, že téměř celý ten čas byl při
plném vědomí.
yy Rychlíková, Eva: Tajemství zdravé páteře.
Autorka přibližuje čtenářům nejen nejčastější bolesti páteře, ale současně poukazuje i na
to, jak si nemocný může sám pomoci a od

ochotníky. Zabrousíme do současné literatury.
Přesné informace přinesou plakáty a webové
stránky knihovny.

Noc s Andersenem

Letos proběhne už 17. ročník akce Noc s
Andersenem. V Polici budeme spát podvanácté. A proč? V roce 2011 to dětem napsal dánský velvyslanec:
„…V dnešní uspěchané době na knihy občas zapomínáme. Je to škoda. Je přece krásné
sednout si s knihou do křesla a nechat se unášet příběhem, který nás poučí nebo rozesměje.
Nezapomínejte na bohatství, které v knihách
uchováváme. Čekají vás v jejich společnosti
nádherné chvíle.“

bolesti ulevit.
yy Karelová, Magdalena: Kam za živou vodou.
Studánky a prameny jsou v příručce uspořádány podle tradičních oblastí ČR, každé heslo obsahuje GPS souřadnice, stručné údaje o
historii místa a barevnou fotografii; doplněno tipy na výlety do okolí.
yy Glockner, David: Císařův prezident. Tajemství rodiny T. G. Masaryka.
Pátrání po skutečném otci prvního československého prezidenta.
yy Hájíček, Jiří: Dešťová hůl.
Třetí román z cyklu "jihočeských venkovských elegií". Tentokrát ze současnosti. Volně navazuje na romány Selský baroko a Rybí
krev.
yy Freerová, Amelia: Jíst, mládnout, radovat
se.

31. března se sejdou vybraní třeťáci, aby
prožili v knihovně noc s panem Andersenem.
Ale do té doby (díky spolupráci paní knihovnice Katky Boučkové a paní učitelek třetích
tříd Lenky Meierové a Ireny Nádvorníkové)
je čeká ještě hodně práce nebo vlastně přečtených stránek a pohody při jejich čtení.

Noc literatury

Také letos se přidáme k celostátní akci, při
které se společně zaposloucháme do stránek
knih současných evropských autorů. Sejdeme
se 10. května 2017. Podrobnosti budou na plakátech a na webových stránkách knihovny.

Vaše knihovnice

Deset kroků ke štíhlé linii, mladistvému
vzhledu a duševní pohodě.
Nutriční terapeutka představuje své zkušenosti z praxe a shrnuje nejnovější poznatky
o výživě.
yy Finch, Paul: Stalkeři.
Nový britský detektivní thriller.
yy Dvořáková, Petra: Sítě.
Kniha tří příběhů mladých žen, které mají
problémy se sebedůvěrou a sebevědomím.
yy Duchovny, David: Kráva nebeská. Pohádka pro dospělé.
Dojemně humorná pohádka pro dospělé o
dobrodružném výletu krávy Elsie, která se
rozhodne vyhledat lepší osud. Příběh mezi
řádky cílí především k zamyšlení nad lidským přístupem ke zvířatům.

Dáša Ducháčová

K U LT U R A

Dvě pozoruhodné knihy

Jan Meier: Bro u m ovsko a P olicko lite rární - Nakladatelství BOR, Liberec 2016; 256 s.
Alois Jirásek: N a h ran icích . - Nakladatelství BOR, Liberec 2016; 312 s.
V pondělí 12. prosince jsme v polické knihovně uvítali nakladatelku PhDr. Evu Koudelkovou
a ředitele broumovské knihovny PhDr. Jana
Meiera Byly představeny dvě knihy – Meierovo
Broumovsko a Policko literární a soubor raných
próz Aloise Jiráska Na hranicích.
Do první z nich autor zařadil asi osm desítek
autorů se zhruba stovkou jejich prací se vztahem
k Broumovsku a Policku. (Teplicko a Adršpašsko
autor do své práce nevřadil.) Broumovsko a
Policko jsou regiony odlišné geologicky i historicky, v minulosti i jazykově. Odděluje je pískovcový masiv Stěn (označovaný jako Broumovské,
někdy i Polické). Ty jsou rozvodím moře
Severního, kam vede vody řeka Metuje (Policko
s Teplickem), a Baltického, do něhož směřuje
Stěnava (Broumovsko). – Čtenářům se omlouvám za tuto „zeměpisnou“ odbočku, s knihou
Meierovou nesouvisející, ale někdy mám dojem,
že si tento fakt někteří lidé neuvědomují.
Jan Meier spíše zdůrazňuje, co tyto dva regiony spojuje. Je to hned první autor, jemuž je
věnována významná pozornost – Alois Jirásek.
V Broumově prožil pět let raně studentských, o
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nichž vypráví ve svých pamětech, Polici a okolí
věnoval řádku svých významných orací. I další
autor z doby zcela jiné, Josef Škvorecký, je spojovatelem, byť nedobrovolným. Po studiu („na
umístěnku“) učil krátce v Broumově a pak nedlouho v Polici nad Metují, dohromady necelý
školní rok. Na Broumov ani Policko ve svém díle
nezapomněl. S naším regionem se sblížil, jak lidsky, tak literárně i P. Ludvík Sigismund Bouška,
který sem přišel jako benediktin.
Jan Meier zařadil do knihy asi osm desítek
autorů se zhruba stovkou jejich prací. Kniha není
literárním slovníkem, jak by mohl naznačovat
název. Seřazení autorů tedy neurčuje abeceda,
ale okruh jejich literárních zájmů. Meier nás seznamuje s prozaiky spjatými s regionem (Marie
Stryjová, Olga Landová ad.), záslužně s polskou
autorkou Olgou Tokarczukovou, asi nejvýznamnější současnou prozaičkou této oblasti, s básnířkami (Věra Kopecká, Jana Wienewrová ad.).
Do knihy zařadil historiky regionu (V. V. Tomek,
Josef Brandejs, Miroslav Pichl), vypravěče pověstí (Antonín Krtička-Polický aj.), autory knih
vzpomínkových (Adolf Palata, Václav Hybš).

Opomenuto není ani Kladivadlo s Pavlem Fialou
a dalšími. Jsou připomenuti „píšící malíři“, např.
Jaroslav Cita. Není pochopitelně opomenuta ani
Eva Koudelková, která má vedle zásluh autorských i snad ještě významnější zásluhy nakladatelské a editorské. Bez její práce a péče bychom
asi ještě dlouho tuto záslužnou knihu Meierovu
neměli.
Jejím „dítětem“ je i kniha Jiráskových povídek nazvaná podle té titulní Na hranicích. Svůj
výběr vymezila podtitulem „Povídky z kraje pod
Borem“. Jsou tu známější i méně známé rané
Jiráskovy prózy z prvního období jeho tvorby,
několik z nich dokonce nikdy knižně nepublikovaných. Všechny jsou ovšem situované do rodného kraje autorova. Poznáváme v nich nelehký
život lidí u nás v předminulém století. Poznat
tvrdé podmínky života našich předků nemůže být
nikomu na škodu. Oba nakladatelské činy dr. Evy
Koudelkové si zaslouží uznání, stejně jako celá
její dosavadní ediční a nakladatelská činnost.
Obě knihy můžeme opravdu upřímně doporučit všem zájemcům o náš region a jeho literaturu.

Aleš Fetters
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PELLYHO DOMY
neděle 12. 2. 2017 od 14:00 hod
Sál Pellyho domů

VELKÁ KLAUNIÁDA

Vítány jsou masky na jakékoliv téma. Karneval s osvědčeným týmem společnosti
Dětské akce.
Vstupné: 40 Kč / 25 Kč děti
Prodej vstupenek na místě hodinu před
konáním akce.

ském Globe Theatre a stala se jednou z
nejpopulárnějších komedií posledního
desetiletí. Dočkala se více než 200 inscenací na celém světě, více než rok se hrála na
Broadwayi, v Londýně a v Paříži. Byla
přeložena do 16 jazyků a provozována v
téměř 30 zemích. V Londýně byla nominována na cenu Olivier jako komedie roku
(producentem londýnské inscenace byl
Andrew Lloyd Webber, autor několika
slavných muzikálů).
Na Broadwayi získala sedm nominací na
ocenění Tony Awards včetně ceny za nejlepší hru a dvě tato ocenění skutečně obdržela. (Kromě toho získala ještě několik
dalších cen.) Ken Ludwig také přepsal hru
do podoby filmového scénáře pro Columbia Pictures.
Ludwig se stal slavným autorem a každá
jeho hra znamená úspěch, proslulost Lo
Stupenda však doposud žádná z jeho komedií nepřekonala.

cích přátel. Úterý celý život sní, že bude
objevovat svět. Po strašlivé bouři najde
Úterý na pláži stvoření, které nikdy neviděl: člověka jménem Robinson Crusoe.
Úterý velmi rychle pochopí, že tenhle
dvounohý tvor by mohl být jeho šancí
dostat se z ostrova pryč. Stejně tak Robinson Crusoe zjistí, že aby přežil na neobydleném ostrově, musí využít pomoci chytrého papouška a jeho zvířecích kamarádů…
Délka projekce: 90 min
Vstupné: 60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty.

Úterý 21. 2. 2017 od 17:00 hod

PRÁZDNINY S POHÁDKOU

OBR DOBR

Úterý 7. 2. 2017 od 19:00 hod

LO STUPENDO

aneb TENOR NA ROZTRHÁNÍ

17. - 18. 2. 2017
Konferenční místnost Pellyho domů

KURZ KRESBY PRAVOU
HEMISFÉROU

Za 2 dny se naučí kreslit každý! Kurz je
vhodný pro všechny věkové kategorie,
spodní věková hranice je 15 let. Časový
harmonogram kurzu: pátek 16:00 - cca
21:00 hod, sobota 9:00 - 16:00 hod (vč.
přestávky na oběd). Minimální počet účastníků: 6 osob.
Cena kurzu: 1.500 Kč / osoba. V ceně je
zahrnutý veškerý potřebný materiál i pomůcky, které si účastníci odnesou domů.
Závazné přihlášky a platba předem, do 7.
2. 2017, v Informačním centru.

KOLÁROVO DIVADLO
Ti, kteří mají rádi humor, by si rozhodně
neměli nechat ujít divadelní představení
Lo Stupendo aneb Tenor na roztrhání 7. 2. 2017 v Kolárově divadle. Hra slibuje
dvě hodiny zábavy, její autor získal četná
ocenění a hra se dočkala mnoha inscenací
na celém světě…
Autor hry Ken Ludwig je držitelem prestižních cen Tony, Laurence Olivier, Helen
Hayes Award a Outer Critics Circle. Jeho
hra Lo Stupendo aneb Tenor na roztrhání
měla premiéru v květnu 1986 v londýn-
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Film režiséra Stevena Spielberga líčí příběh
mladé dívky a laskavého obra známého
jako Obr Dobr, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají do světa lidí.
Adaptace knihy od britského spisovatele
Roalda Dahla.
Délka projekce: 117 min
Vstupné: 60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty

Úterý 21. 2. 2017 od 20:00 hod
Hrají: Václav Vydra, Martin Zahálka,
Simona Postlerová,
Svatopluk Skopal,
Jana Malá /Eva Janoušková, Gabriela Vránová, Zlata Adamovská / Jana Boušková / Lenka Skopalová, František Skopal / Michal Novotný / Ladislav Hampl
Vstupné: 390 / 370 Kč

Úterý 14. 2. 2017 od 19:00 hod

JAKUB SMOLÍK - koncert
Nabízíme poslední volná místa.
Vstupné: 350 Kč v předprodeji,
400 Kč na místě

KINO / PROJEKCE
Od února je v Kolárově divadle
instalováno nové ozvučení.
Zveme Vás na filmy. Předprodej vstupenek
v Infocentru nebo hodinu před zahájením
projekce v pokladně kina.

Čtvrtek 2. 2. 2017 od 17:30 hod

ROBINSON CRUSOE
NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK

Na malém ostrově žije velmi přátelský
papoušek Úterý ve společnosti svých zvíře-

UČITELKA

Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející
učitelka manipuluje prostřednictvím svých
žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod,
či dokonce vidiny milostného poměru.
Nejen z obavy o prospěch svých milovaných dětí většina rodičů třídní učitelce
základní školy podléhá a poskytuje jí nejrůznější služby, dárky a jiné pozornosti.
Najdou se však tři rodiny, které se rozhodnou učitelce vzepřít a stávající situaci se
společně s ředitelkou školy pokusí zvrátit
na konspirativní třídní schůzce. Děj strhujícího a velmi aktuálního snímku o síle
lidského charakteru inspirovaného skutečnou událostí se sice odehrává na začátku 80. let, ale jde o příběh univerzální,
který by se mohl odehrát kdekoliv a v
jakékoli době, neboť zkorumpovanost,
stejně jako malost a vypočítavost vládnou
světem bez ustání.
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

Úterý 28. 2. 2017 od 18:00 hod

ZEMÍ ŠKIPETARŮ aneb
VÍTEJTE V ALBÁNII

Cestopisná přednáška Luboše Vránka
"Albánie mne nadchla. Nádherná příroda
často téměř nedotknutá civilizací, báječní
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lidé, výborná káva i mizerné cesty jsou zážitky, na které se nezapomíná...!” Hlavním
cílem cesty byla příroda, která nezklamala
a byla nejkrásnějším zážitkem, jaký jsme si
mohli přát. Působivé horské masivy v
kombinaci s tyrkysovými jezery a průzračnými potoky a řekami byly famózní. Ale
nezklamali ani lidé, albánská vlídnost a
pohostinnost nás někdy až zahanbila. Pokud jezdíte rádi k moři, podívejte se spolu s
námi i na albánskou riviéru, možná bude
místem vaší příští dovolené.

pracuje ve vesnici jako hrobník. Eliška má
ovšem na chlapy také momentálně spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit...
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty
Předprodej: od 21. 2. 2017 v Infocentru

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

BOSÉ NOHY V PARKU

Líbánky skončily… Mladí novomanželé
Viktorie a Pavel se vydávají na dlouhou
trať každodenní manželské rutiny a začínají si budovat společné hnízdečko lásky.
Hrají: Anna Linhartová, Radúz Mácha,
Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský
Vstupné: 370 / 350 Kč

Čtvrtek 30. 3. 2017 od 18:00 hod
Kolárovo divadlo

Ctibor Košťál: SKOTSKO

31. 3. 2017 od 16:30
Konferenční místnost Pellyho domů

Kurz:
ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI
Délka kurzu: 3,5 - 4 hod.
Cena kurzu: 390 Kč

INFORMAČNÍ CENTRUM

LUBOŠ VRÁNEK - grafik a fotograf, který
miluje cestování. Poznávací cesty a výpravy do dalekých zemí jsou jeho největším
koníčkem. Při svých výpravách se snaží co
nejdříve vstřebat místní zvyklosti, pochopit je nebo aspoň přijmout a cesta s otevřeným srdcem je pak podle něj mnohem
zábavnější. Luboš Vránek je autorem knihy
Persie – Zemí Boha a slunce.
Vstupné: 80 Kč / 60 děti do 15 let a držitelé
PellyKarty.
Předprodej: od 7. 2. 2017 v Infocentru.

PŘIPRAVUJEME
NA BŘEZEN
Úterý 7. 3. 2017 od 20:00 hod
Kino / Kolárovo divadlo

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na
plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer).
Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od
základů! Eliška se rozhodne začít od nuly
jako učitelka v malé středočeské vesničce.
Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav
Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho
domu s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním neblahým
zkušenostem s „ženskejma definitivně
skončil". Jeho jízlivost a hulvátství může
trumfnout snad jen jeho povolání – Božíček
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V Informačním centru jsou v prodeji nové
knižní tituly z našeho regionu:

Olga Landová:

AŤ HODÍ KAMENEM

Nový soubor patnácti povídek Olgy Landové z Police nad Metují překračuje hranici
rodného česko-polského příhraničí a posouvá osudy hrdinů do velkých měst i do
zahraničí, krajina však zůstává pro autorku
nadále silnou inspirací. Stěžejním tématem
próz jsou osudy lidí často zachycených ve
zlomových životních situacích beznaděje,
nemoci, stáří, drogové závislosti, násilí,
rozvodu, vyloučení z majoritní společnosti
a opuštěnosti. Z autorčina osobitého způsobu vyprávění, zaměřeného na psychiku a
vnitřní prožitky postav, který uplatnila už
ve své prvotině, Smutek se dědí (2014),
sálá hluboké pochopení a soucit. Ať hodí
kamenem je kniha o životě kolem nás. Stačí
se rozhlédnout. Se zvláštní atmosférou
textů přesvědčivě souzní ilustrace Cyrila
Podolského.
Cena: 159 Kč

Zastoupeni jsou i někteří němečtí a polští
autoři, kteří se kraji věnují. Text pojednává
o osmi desítkách tvůrců a více než stovce
jejich knih a literárních prací. Není strohou
literární encyklopedií, i když životopisným
a odborným faktům se nevyhýbá. Především však má být poutavým vyprávěním a
příjemnou procházkou literární krajinou
na obou stranách Broumovských stěn.
Texty průběžně doprovází množství obrazových materiálů.
Cena: 259 Kč

Alois Jirásek: NA HRANICÍCH

Jan Meier:

BROUMOVSKO A POLICKO
LITERÁRNÍ

Originálně pojatá knížka se zabývá spisovateli, kteří se inspirovali Broumovskem a
Polickem a do zdejšího prostředí zasadili
své příběhy, literárními vzpomínkami těch,
kteří jím prošli, i autory, již jsou s ním
hluboce spjati svými životy.
Čtenáři se setkají s literárními klasiky, s
významnými moderními spisovateli, stejně
jako s dalšími, jejichž tvorba je známa
převážně právě ve zdejším regionu.

Výbor Jiráskových povídek zasazených do
kraje pod Borem, horou představující
dominantu širokého Hronovska, obsahuje
dvacet próz různých žánrů od prostých črt
přes povídky rozvité do značné šíře až po
lyrizované texty, jejichž části nemají daleko
k básním v próze. V jednom případě se
jedná o národopisné pojednání. Ve všech
zařazených textech Jirásek zdůvěrňuje
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způsobem vyprávění, díky němuž dosud
patří mezi nemnoho prozaiků 19. a počátku 20. století, kteří jsou stále čteni. Povídky
našeho souboru doprovází komentář a
převodní slovníček regionálních výrazů.
Knihu ilustroval s citem pro vystižení atmosféry příběhů Petr Kříž.

Edice vychází při příležitosti 165. výročí narození Aloise Jiráska.
Cena: 289 Kč

Ples je za námi

Již X. Ostrostřelecko-městský ples se
uskutečnil na sále Pellyho domů v pátek
20. ledna. Opět hrál taneční orchestr Relax
Band pod vedením Jana Drejsla. Plesem
letos provázela Soňa Šuláková, moderátorka České televize.
Děkujeme všem, kteří podpořili konání
této akce: Auto Ramax, Barvínek - Martina
Nosková, BB kavárna, Blue Fly, Bowling
Bar Pluto, Butique Břeská, Centrum krmiv
Police nad Metují, Pellyho domy - Centrum
kultury, vzdělávání a sportu, Divadelní
klub - Michal Entler, Drogerie Vávrová,
Družstvo vlastníků Police nad Metují,
ELPOL Police s. r. o. , Galanterie Beranová,
Hauk s. r. o., Hračky Havlík, Chovatelské
potřeby, Kadeřnictví Iris, Kadeřnictví Jakubcová, Canon Servis - Kubín Jaroslav,
Kavalier Glass a. s. - provozovna KOVO
Police, Keramika Hauk, Keramika Raelis,
Koloniál Renata Steinerová, Kosmetika
Jana Krejčová, Umělecké kovářství Drašnar
a syn, Krásné věci, Květinářství U Petry,
Květiny Pod kostelem, Kvíčerovská pekárna s. r. o., Lékárna Kuklík, Městská lékárna,
Lékárna Na středisku, ManMat, Marius
Pedersen, Martin Exner - Jídelna Pellyho
domy, Merkur Toys s. r. o., Město Broumov,
Město Police nad Metují, Muzeum papírových modelů, Mr. Sport - Zdeněk Ševců,
MycoMedica, Náchodský deník, Občerstvení Šnábl, Lenka Obchod, František Eigl HEFEKT, Papírnictví Kohl Jiří, Papírnictví
Němeček, PEJSKAR & spol., spol. s r.o.,
Pension 65, Pítrs Bikes, Pizzerie Janeba,
Pneuservis Doležal, Primátor a. s. Náchod,

Restaurace Sokolovna, Skrblíkův ráj, Tabák
Tibor Jirman, Technické služby s. r. o.,
Textil Tuan Tran, Tiskárna Centrum služeb
Broumov s.r.o., Tiskárna František Matěna,
TOP drogerie, Truhlářství Langhammer &
Pohl s. r. o., Veba a. s., Vínečko - Iveta Sodomková, Zahradnictví Zobal, ZD Ostaš
Žďár nad Metují, Výživa pro život, Zelenina
Ivo Suchomel, Zlatnictví Helena Vávrová,
Železářství Petr Soukup a další.

V Kladském pomezí bude
putovat výstava fotografií

Na podzim roku 2016 destinační společnost Branka, o.p.s. uspěla s česko-polským
projektem s názvem Blíže přírodě-blíže
kultuře, který by měl připomínat 20leté
výročí existence organizace a 10 let úspěšné česko-polské spolupráce s Powiatem
Kłodzkim.
Výstupem projektu bude uspořádání
venkovní putovní výstavy s celkem 40
velkoformátovými fotografiemi turistických zajímavostí z Kladského pomezí a
polského příhraničí, která se během letošního roku vystřídá na devíti místech. Na
české straně budete moci výstavu shlédnout v Náchodě, Adršpachu, Ratibořicích a
také v Praze. V Polsku pak budou fotografie vystaveny ve městech Opole, Wrocław,
Poznań, Lodź a Chorzów.
„Výstava bude poprvé k vidění v dubnu
v centru města Náchod na Masarykově
náměstí, kde proběhne vernisáž výstavy.
Moc se na ni těšíme a věříme, že výstava
zase o něco více přiblíží návštěvníkům náš
krásný region,“: zve Markéta Venclová,
ředitelka destinační společnosti. V rámci
vernisáže se uskuteční také tisková konference Léto v Kladském pomezí, která je
určena především pro media, informační

centra a místní samosprávu. Jednotliví
aktéři projektu zde budou představovat
své novinky pro nadcházející turistickou
sezonu.
„Projekt se zaměří také na marketingovou
kampaň regionu Kladské pomezí, kde prostřednictvím rádií, webu a dalších informačních kanálů chceme upozornit na významné turistické atraktivity,“ dodává
Markéta Venclová. V rámci projektu budou
také pořízeny propagační předměty, roll –
upy a zajištění účasti na veletrhu cestovního ruchu v Polsku.
Pro více informací o vernisáži a jednotlivých výstavách sledujte naše webové
stránky www.kladskepomezi.cz

Regionální výrobky Kladského pomezí míří na veletrhy

Již tradičně je s příchodem nového roku
spojen začátek veletržní sezony cestovního
ruchu. Na výstavní místa celé České republiky i v zahraničí se sjíždějí zástupci cestovních kanceláří, agentur, destinačních
společností a dalších subjektů cestovního
ruchu, díky kterým se odborná i laická
veřejnost dozví nové trendy v cestování.
Destinační společnost Branka, o.p.s. bude
letos prezentovat náš region Kladské pomezí na celkem třech veletrzích. Jako první
se ve dnech 19. - 21. ledna zúčastníme
brněnského veletrhu Go - Regiontour,
následně 24. - 26. února vyjedeme až za
hranice na Międzynarodowe Targi
Turystyczne ve Wrocławi a v neposlední
řadě se 10. - 11. března vydáme do Hradce
Králové na čím dál více oblíbený veletrh s
názvem Infotour a cykloturistika.
A jaký si pro návštěvníky veletrhů připravila destinační společnost doprovodný
program? „Novinkou v regionu je značka
Regionální produkt - Kladské pomezí, návštěvníci se budou moci seznámit s prvními
certifikovanými výrobci. Zajistili jsme
ochutnávku výborných bylinných sirupů
Camellus a k vidění budou také ručně šité
bytové dekorační doplňky od paní Lýdie
Birkeové–Mrázové,“ prozradila Markéta
Venclová, ředitelka destinační společnosti.
„Mimo to, svou vlastní expozici zde také
bude mít hronovské Muzeum pod Čepicí,
která jistě zaujme a pobaví především děti,“
dodává.
Tímto vás srdečně zveme a těšíme se na
vaši návštěvu u stánku Kladského pomezí.

Provozní doba Infocentra
v ÚNORU:

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

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

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

ROK 2016

dárci panu Jiřímu Velochovi, slovenské
firmě Agglu. Další podrobnosti k roku
Celou výroční zprávu o činnosti Muzea 2016 se dočtete ve zmiňované Výroční
papírových modelů za rok 2016 si zprávě.
můžete přečíst na webu Muzea
www.mpmpm. Najdete ji pod sekcí
Výroční zprávy.
V roce 2017 MPM bude pokračovat
Muzeum v minulém roce přivítalo s volnými vstupy do muzea každé prvcelkem 11 332 návštěvníků.
ní pondělí v měsíci ve školním roce i
v dalších pravidelných aktivitách jako
Příjmy: 835 654,-Kč
je Týden s Herkulem nebo Letní tvořiVýdaje: 1187 669,-Kč
vý týden, ten v termínu 17. – 21. čerV oblasti propagace muzea se mimo vence.
jiné podařilo natočit reportáž o Muzeu,
V květnu (6. – 12. 5.) budeme slavit.
který běžel na ČT Déčku v rámci pořa- Muzeum připravilo na tyto dny doprodu Wifina. Dále Jiřina Mužiková natoči- vodný program k oslavám výročí pěti
la reportáž do rozhlasového pořadu let od otevření.
Česko - země neznámá. Týdeník Dotyk
Turistům v letním období nabídnás zařadil mezi nejzajímavější muzea neme opět čtvrteční prodlouženou
a Jiří Horák natočil videopozvánku. otevírací dobu. Nově nabídneme každý
Volné vstupenky jsme rozdávali na poslední víkend v měsíci akci Muzeum
dvou významných akcí Police – Polický dětem - interaktivní tvořivý prostor. A
vandr a Běh na Hvězdu.
přes letní prázdniny i Muzejní neděle.
Muzeum připravilo tři krátkodobé
Model cup Police, soutěž plastikovýstavy a nové programy pro školní vých, kovových a papírových modelů
skupiny. Uspořádalo dvě velké akce – uspořádáme
v Pellyho
domech
Den s Toulavým Baťohem 31. července v sobotu 14. října.
ve spolupráci s Kladským pomezím a
Jarní a podzimní setkání sběratelů
polickými chovateli, s podporou hro- připadne na termíny 18. března a 21.
novského Muzea pod čepicí (na tuto října. V roce 2017 připravíme v muzeu
akci zazněla pozvánka i na ČT Déčko dvě výstavy – autorskou Ladislava
v pořadu Tamtam). Druhou akcí je Badalce a tematickou – Rozhledny a
první ročník soutěže plastových, papí- věže v České republice Tomáše Hobzírových a kovových modelů Model cup ka.
Police ve spolupráci s plastovými modeláři z České Metuje a Broumova.
Klub sběratelů Policka uspořádal dvě
setkání na sále Pellyho domů, vydal
několik dalších originálních zápalkových krabiček, dva sběratelské kalendáříky na rok 2017 a pokračovali také
práce v jejich výstavní místnosti v 1.NP
muzea. MPM uspořádalo týden
s celodenním programem pro děti o
jarních a letních prázdninách.
Zapůjčili jsme modely na výstavy
do Muzea Beskyd ve Frýdku-Mýstku a
do Národního pedagogického muzea a
knihovny J. A. Komenského v Praze.
Budovali jsme v prvním patře mu- Pondělí 6. března
zea. Proměnila se tvář depozitu a po od 9 do 15 hodin
úpravách vznikl další výstavní prostor, VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE
který začne sloužit v letošním roce.
Spolek Apeiron připravil kulturní Sobota 18. března
program pro letní turistickou sezónu od 8 do 13 hodin
v Zeleném domečku, hned vedle MPM, SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
který se realizoval za finanční podpory Dopolední posezení a komentované
města Police nad Metují.
prohlídky místnosti sběratelů.
Udržovali jsme kontakty v Polsku a
připravili grantovou žádost s Muzeem Sobota a neděle 25. - 26. 3.
dávného kupectví ve Swídnici. Získaly od 9 do 17 hodin
jsme 19 000,-Kč od Královéhradeckého MUZEUM DĚTEM
kraje na Tvořivé dílny. Děkujeme i Samoobslužné interaktivní dílny.

ROK 2017

Muzeum papírových modelů,
Tyršova 34 1, 549 54
Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz
E-mail: Info@MPMPM.cz
Mobil: 777 828 657
Telefon: (+420) 498 100 910

ÚNOR 2017
Pondělí 6. února
od 9 do 15 hodin

VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE
Středy
od 14:30 do 17 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

Připojit se může každý, poplatek za
jednorázový vstup je 20,-Kč, pololetí
350,-Kč. Veškerý materiál je v ceně.
Sobota 11. února
od 20. hodin v BB Kavárně

CAFÉ BARET

Multikulturní
hudební
kabaret
Kytara, basa, harmonika a zpěv.
Vstupné dobrovolné.
Týden 20. – 24. února
od 7:30 do 16 hodin

TÝDEN S HERKULEM

Tvořivý týden v muzeu o jarních
prázdninách se koná již popáté. Letos
opět
letem
světem,
tentokrát
s pohádkou. Program je určen dětem
ve věku 5-12 let. Podrobný program
najdete na webu a facebooku muzea.
Cen je 150,-Kč na jeden den, nebo 600,Kč celý týden. Cena je včetně oběda
v restauraci Sokolovna a pitného režimu. Kontakt: info@mpmpm.cz, nebo
777 828 657
Sobota a neděle 25. -26. únor
od 9 do 17 hodin

MUZEUM DĚTEM

Muzeum, které baví děti i dospělé
na tento víkend pro návštěvníky připravilo aktivní zónu, samoobslužnou
interaktivní dílnu, kde si mohou návštěvníci zdarma vybrat z několika
výtvarných technik a vytvořit si tak
originální dílo. Tento víkend mají rodiny slevu na vstupném. (2 dospělí a 3
děti nad 6 let za 144,-Kč)
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SLÁVÍME 5 LET!

V květnu uplyne přesně pět let od otevření dveří návštěvníkům do Muzea papírových modelů v Polici nad Metují. Místa,
které baví děti i dospělé. Připomeňme si
vznik unikátního Muzea, jeho začátky a
shrňme jeho téměř pětiletou historii.
Místo, kde papír ožívá a vypráví nejeden příběh, navštívilo doposud více jak
padesát tisíc lidí. Muzeum má otevřeno
celoročně a k návštěvě, i opakované, láká
nejen na stálou expozici světa papíru s
tvořivou dílnou, ale i na aktuální autorské i
tematické výstavy.
Rok 2012 byl rokem, ve kterém se stalo
hodně věcí. V první polovině roku se podařilo vymyslet a upravit prostor Muzea jako
takový, vytvořit expozici, která představuje
vývoj papírového modelářství od kopie
první známé vystřihovánky, až po současné
novinky nejen českých modelářů, ale i
modelů pocházejících z jiných zemí. A
hlavně se povedlo otevřít Muzeum papírových modelů veřejnosti. V druhé polovině
roku už Muzeum nabízelo kromě prohlídky
expozice, obchod s vystřihovánkami, doprovodný program pro veřejnost a zvalo k
prohlídce i dílnám školní skupiny.
Historie Muzea papírových modelů se
začala psát již v roce 2009, kdy se modelář
a autor řady oblíbených papírových modelů Ladislav Badalec z Malých Svatoňovic
seznámil se sběratelem a železničním nadšencem Jaroslavem Škopem z Police. V
jejich hlavách se zrodila touha vybudovat
muzeum, stánek, dá se snad říci chrám
papírových modelářů, po kterém modeláři

toužili už od revolučního roku 1989. Díky
městu Police nad Metují a především starostce Idě Jenkové se tento odvážný projekt, který měl už od svého počátku své
příznivce i odpůrce, začal v lednu roku
2012 realizovat. Městem byly uvolněny
finanční prostředky a prostory v budově
bývalé jídelny zemědělské školy a začal
vznikat výstavní prostor stálé expozice
nevídaného muzea, které představuje
papírové zmenšeniny všeho kolem nás i
světa fantasy.
Na stavebních úpravách, ideji a podobě
samotného muzea se podíleli sami modeláři. Velkou podporu muzeum získalo především od pánů Ladislava Badalce a Jaroslava
Škopa, kteří pomáhali především fyzicky na
místě. Ladislavu Badalcovi k letošnímu
výročí muzea a jeho životnímu jubileu
připravujeme krátkodobou výstavu.
Dále to byl Milan Weiner z Hradce Králové, uznávaný architekt, v poslední době
autor například objektu Congress a
Wellness v Broumově. Modelář, který stvořil miniboxy, ze kterých se stal český modelářský fenomén, který sklízí obdiv daleko
za hranicemi České republiky. Pro Muzeum
vytvořil logo, design interiéru a dispozice
vitrín. Pro osobitou tvář Muzea přizval
výtvarníka Jaroslava Soumara, který je
autorem postavy maskota Herkula. Milan
Weiner sehrál významnou roli při prezentaci záměru Muzea papírových modelů
zastupitelstvu.
Další důležitou postavou podílející se
na vzniku muzea je sběratel a tvůrce papírových modelů Josef Kropáček z Prahy. Ten
na sebe vzal jeden ze stěžejních úkolů,
dovést a instalovat exponáty. Většina modelů, které jste v Muzeu viděli do jara 2014,
byly zapůjčeny právě z jeho sbírky.
Funkce vedoucího Muzea se ujal Josef
Hejnyš, který vše koordinoval a zasloužil se
o to, že Muzeum otevřelo své dveře už na
turistickou sezonu 2012. Otevření se konalo na konci května za návštěvy modelářů z
Čech a Polska, zástupců města a Královéhradeckého kraje. Po náhlém úmrtí Josefa
Hejnyše na jeho místo nastoupila Martina
Váňová.

Muzeum se začalo postupně stávat místem, kde celé rodiny mohou trávit smysluplně společný volný čas. Děti se už v témže
roce mohly zapojit do výtvarné soutěže a
nakreslit při své návštěvě model, který je
nejvíce zaujal. Pro zvídavé návštěvníky byl
připraven kvíz a křížovka o muzeu. Návštěvníci si mohli v papírové dílně vyzkoušet slepit svůj vlastní model. Skupiny mohly využít komentovanou prohlídku muzea
s modelářem Petrem Fričem z Náchoda.
Již v prvním roce existence muzea byly
vydány dvě vystřihovánky. Suchodolská
kaplička, od autora Roberta Navrátila,
dnešního kurátora expozice pásové techniky a druhým vydavatelským počinem byl
Polický betlém. Předlohou pro papírovou
formu byl betlém, který dnes již tradičně
přispívá k Vánoční atmosféře města na
náměstí pod Vánočním stromem.
Před Vánocemi Muzeum papírových
modelů připravilo první doprovodný program. Byly to Vánoční dílny pro školní
kolektivy, akce „Dárek na poslední chvíli“ a
„Štědrý den v Muzeu papírových modelů“.
Všechny tyto akce se staly tradicí a Muzeum je pořádá pravidelně do dnešních dní.
Celkové výdaje na vybudování a provoz
v prvním roce muzea byly 1 437 126,-Kč.
Příjmy činily 513 015,- Kč. Celkem navštívilo v prvním roce Muzeum 7 524 návštěvníků. Nejvyšší návštěvnost mělo muzeum v
letních deštivých dnech, což platí dodnes.
Od samotného otevření Muzea mají děti do
6 let vstup zdarma.
Muzeum se tak bez pochyb stalo již od
prvního roku výrazným místem, které stojí
za zhlédnutí. Okamžitě se důstojně zařadilo
mezi další atraktivity regionu a přispívá k
turistickému ruchu Police nad Metují.
Modeláři jsou důležitou součástí Muzea
již od samého vzniku. Podíleli se nejen při
samotném budování Muzea, ale aktivně se
zapojují jak do podoby expozice, tak do
přípravy akcı́ pro veřejnost. Jsou důležitou
oporou a svým přístupem neustále obohacují Muzeum, instituci jako takovou.
V březnovém čísle měsíčníku představíme další směřování, vize a dosažené cíle
Muzea papírových modelů v roce 2013.
Martina Váňová

Statistika návštěvnosti Muzea papírových
modelů v Polici nad Metují ukazuje, že většina občanů Policka skutečnost, že v našem
městě vyrostl unikát, jedinečný svého druhu
v Evropě, ještě nezaznamenala.
Ředitelka muzea Martina Váňová, řekla
k návštěvnosti:
„Za loňský rok si cestu do muzea nebo na
akce, které pořádáme, našel zhruba každý šestý Poličák. Školní družina se sem vrací pravidelně. Převážně pro místní máme volný vstup
každé první pondělí v měsíci, nejčastěji si nás
vyhledají těsně po otevření nové výstavy.“
A dodala: „Vychováváme. Máme modelářský kroužek, pořádáme dílny, workshopy,
příměstské tábory. K tomu, aby místní získali vztah k tomuto místu, kde papír doslova ožívá, se snažíme přispět výchovou právě

té nejmladší generace. Pro letošní rok jsme
připravili projekt „Muzeum dětem“, na prohlídky s programem zveme školní skupiny
z okolí. Jestli se snaha vyplácí, ještě chvíli
nepoznáme.“
Víc než 10 tisíc návštěvníků z celé republiky i zahraničí za rok jednoznačně ukazuje,
že se lidem kolem muzea podařilo v Polici
vybudovat kulturní stánek, stále více oblíbený nejen u modelářů. Ještě ředitelka Martina
Váňová:
„Motivací k návštěvě muzea v letošním
roce může být skutečnost, že slavíme 5. výročí
od jeho otevření. V expozici i při krátkodobých
výstavách prezentuje muzeum papírových modelů skutečné skvosty. Od svého vzniku jsme
ušli kus cesty a pomalu získáváme postavení
v celorepublikovém muzejním prostoru. Stále

víc se snažíme aktivně působit v modelářském
světě v Čechách i zahraničí, muzeum se stává
důležitým partnerem v oblasti cestovního ruchu v regionu. Občas přijde přímo do Muzea
krásná odměna. Není to tak dlouho, co zde jeden čínský turista přiznal, že jsme po Praze
jeho jedinou zastávkou v České republice! No,
není to paráda? “
Důvodů k návštěvě je mnoho. Vedle autorských a tematických výstav je průběžně obměňována i stálá expozice, takže je zde stále
k vidění kolem 1 200 modelů.
„Už 5 let tu působíme a budeme rádi, když
se všichni Poličáci přijdou podívat, jak se nám
daří. Zejména když zaznamenáváme stále větší
zájem o existenci muzea z venku“, řekla na
závěr rozhovoru Martina Váňová.
Jindřich Horkel

NÁVRATY 1
(rok 2012)

Kdo ví, že máme v Polici muzeum, jedinečné svého druhu?
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Tak trochu (ne)tradiční PSOzvánka

Dušičky. Svatý Mikuláš. Vánoce. Silvestr.
Nový rok. Tři králové. Novoroční koncert
PSO. Zdánlivě nesmyslné spojení? Ale kdeže.
Společný znak = TRADICE. Že se uvedené
svátky úspěšně slaví po celém světě prakticky
několik staletí a nějaký koncert se jim nemůže
rovnat? Opak je pravdou. Novoroční koncert
Police Symphony Orchestra můžeme již po
6 letech také považovat za tradiční akci, alespoň v našem kraji. Dva lednové vyprodané
koncerty na domácí scéně v Polici nad Metují
budiž toho důkazem. Spokojenost naprosto plného Kolárova divadla i samotného orchestru
jakbysmet.

Leden je však již minulostí - nyní přišel
čas nejkratšího měsíce v roce. Ač nejkratší,
rozhodně ne nejnudnější. Co se tedy v únoru
chystá? Možná byste to nečekali!
Tradiční „Zimní koncert PSO“ v
Červeném Kostelci. A kde? Tradičně v
Divadle J. K. Tyla v neděli 12. února 2017
od 16:30.
Vezměte své dětičky, babičky i dědečky a
přijďte si poslechnout náš nový repertoár obsahující mix filmové, klasické i popové hudby. Ukažte nám, že tyto tradiční koncerty mají
smysl, a že si je užíváte minimálně stejně jako
my!

Rozjíždíme ještě další tradici - vidět a
hlavně slyšet nás bude v sobotu 4. března 2017
od 19:00 v nedalekém Trutnově, kde po roce
znovu rozezníme tamní UFFO. Další informace o nás tradičně najdete na našich webových
nebo facebookových stránkách. Chcete-li si
s námi krátit i všední dny, nezapomeňte se
připojit na YouTube kanál nebo sledovat náš
Instagram.
Závěrem už jen tradiční poděkování za
Vaši přízeň.
Těšíme se na Vás!
Vaše PSO
Vojtěch Stehlík

foto: Martin Kábrt

Novoroční koncert PSO – dvojí představení na jednu vstupenku

Možná všelico jiné, ale tohle jsem opravdu nepopletl a „dvojí přestavení“ vysvětlím.
Sedmý Novoroční koncert Polického symfonického orchestru byl prý vyprodán během
3 hodin, když první před 6 lety se prodával
4 dny. Pro velký zájem byly letos Novoroční
koncerty dva za sebou. Obdivuhodný výkon všech účinkujících, uvážíme-li, že první
koncert, na kterém jsme se ženou byli, trval
bezmála 2 a půl hodiny. Oba vyprodané, a na
každý bylo třeba zakoupit zvlášť vstupenku.
A právě na tomto koncertě, zřejmě i později na druhém, viděli diváci za své vstupné
dvě představení a ještě bravurní „nášup“.
Přišli se podívat, jak opět vyrostli a co nového od minulého novoročního koncertu zvládli
jejich muzikanti. Starostka Police nad Metují
připomněla, že koncertem již tradičně končí
kulturní sezóna v Polici a začíná nová sezona
PSO.
Myslím, že všichni byli nadšeni, natož
aby byl někdo zklamán. Nejsem odborník a
nedovedu určit příčiny, ale orchestr zněl uším
posluchače, zdálo se mi, opět líp. Nejen sólistky Katky Pastorkové na klarinet a Anny
Novotné na housle, ale i v orchestru ztracená
Kája Soukupová vynikla byť v krátkém sólu
na svoje violoncello, a ostatní, které bohužel
všechny nemohu vyjmenovat (třeba Ondru
vzadu u bicích, činil se jak o život, přestože
hraje v Ostravské filharmonii).
A repertoár. To Andre Rieu, na kterého
se jezdí do Náchoda do kina, by to se svým
orchestrem nedokázal. I když také umí strhnout publikum. Prostě „ty děti“, nechť mi
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prominou, protože duší jsou mladí všichni,
byly nádherné.
V názvu článku je „dvojí představení na
jednu vstupenku“. Tím druhým totiž byla moderátorská show Lucie Peterkové, která roste
spolu s orchestrem. Ještě si pamatuji, jak zpočátku občas brzdila, aby neutekla nezkušenému ansámblu, který však ze všech sil a velice
rychle potřebné zkušenosti, profesionalitu,
jistotu v projevu i schopnost soucítění získal.
A Lucie jim nesmírně fandí a všechny je má
ráda, povzbuzuje, vynáší do nebe, s taktem
vyzrazuje některá drobná tajemství, čímž se i
jednotlivci stávají publiku blízkými, skutečně
jako „naše děti“.
No a bonusem spíš pro diváka než pro
posluchače jsou dirigenti. Věra Vlčková zahodila ostych a nechala se strhnout, možná i
příkladem, o kterém se zmíním dál. Nový, ale
už orchestrem přijatý a s ním sžitý Joel Hána z
Jilemnce, to byl také krásný zážitek.
I když oba zdaleka nezůstali
ve stínu, nelze přejít mimické
vystupování dirigenta Chuhei
Iwasakiho z Japonska, který
dokázal na orchestr hrát jak na
svůj nástroj, na housle. Na ty,
kromě dirigování dvou skladeb, odehrál s ostatními celý
koncert. Pozoruhodný výkon –
dirigent za houslovým partem.
Kdo jste ho viděli, určitě mi
dáte za pravdu, že byl nádherný.
Kultivovaný, divoký i něžný, a
s taktovkou prováděl věci, které

by možná Bernstein zcela nepřijal, ale publiku
v Kolárově divadle se líbil.
Prostě za jednu vstupenku zážitků, muziky, ale i zábavy a smíchu skutečně přehršel.
Chtěl bych poděkovat, ale cítím, že to neumím. Tak si jen půjčím slova Lucie Peterkové,
která připomněla, že i když se orchestr postupně emancipuje, staví na vlastní nohy, už
navždy bude platit, že u zrodu stáli učitelé a
ředitel ZUŠ v Polici nad Metují a starostka
města jako přední zastupitel.
Díky vám všem, děkuji, že jste, děkuji za
váš elán, kterým strhujete ostatní. Za úsilí a
čas. Za to, že to, co jste se /vím, že někdy pod
silným tlakem učitelů i rodičů/ naučili, dokážete tak krásně rozdávat.
Jen pro zasvěcené dodávám, že na koncertě blahopřál celý orchestr k narozeninám Péti
Soukupové, kterou máme všichni, za to všechno, moc rádi.
Jindřich Horkel
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Rekonstrukce ozvučení
v Kolárově divadle

Pozvánka k sousedům

Únor v broumovském klášteře:
koncerty, prohlídky, přednášky

Zajímavé zážitky čekají na návštěvníky
broumovského kláštera i v únoru. 1. února
vystoupí v klášterní Kreslírně česko-italsko-belgická jazzová formace Uvira/Bruno/Hafizi
Trio. Na regionální, broumovské osobnosti se
naopak zaměří Broumovský hudební večer,
který nabídne 7. února v klášterním Dřevníku
koncert vokálně-instrumentálního souboru
Victoria Ensemble, dále klavírně-pěvecké
vystoupení konzervatoristů z Broumovska
Zuzany Rainové, Ivy Hlaváčkové a Jakuba
Jiráska a také křest unikátního historického
cd Braniborské koncerty J. S. Bacha. Jarní
prázdniny si u nás mohou děti zpříjemnit interaktivními prohlídkami středověké klášterní

Za krásami lesoparku
Dlouhé záhony

Vydejte se s námi na
nenáročný výlet za krásami lesoparku Dlouhé
záhony v Úpici, kde nás místo obvyklých turistických značek tentokrát provede celkem
sedm tabulí naučné stezky. Tři kilometry dlouhá naučná stezka začíná za mostem II. Odboje
a následně vede proti proudu řeky Úpy. Po
několika metrech odbočuje vpravo a začíná stoupat městským lesoparkem. Poslední
tabule se nachází u klubu se stejnojmenným
názvem Dlouhé záhony přibližně uprostřed
lesoparku. Stezka je zaměřena na druhovou
pestrost místních dřevin, výskyt rostlin a živočichů, kteří žijí v řece i v lese. Nechybí ani
indiánský stromokruh – obdoba známějšího

písárny 21. a 23. února nebo Irskými hudebními dílnami 20. února. Úspěšné violoncellové duo Tara Fuki, oceněné Andělem v žánru
world music, vystoupí v klášterní Kreslírně
22. února. Přednáška z cyklu ScienceCafé
na téma Středověké dějiny broumovského
kláštera bude lákat do Kreslírny o den později, 23. února, kdy se v klášteře uskuteční
také seminář osobnostního rozvoje na téma
Efektivní vedení porad. Bližší informace naleznete na facebooku kláštera nebo na www.
klasterbroumov.cz.
Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov - katerina.ostradecka@broumovsko.cz

KULTURNÍ AKCE V HRONOVĚ
Sobota 4. února 2017 v 19 hodin
- Jiráskovo divadlo Hronov Divadelní soubor NA TAHU Červený
Kostelec - divadelní představení

STARÁ DOBRÁ KAPELA
(autor Jiří Hubač, režie Jan Brož)
***************

Sobota 25. února 2017 ve 14. 30 hodin
- MASOPUSTNÍ REJ před Jiráskovým divadlem Hronov
***************

Neděle 26. února v 15 hodin

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

na téma „Na vlnách moří a oceánů“Sál Josefa Čapka Hronov

Kulturní a informační středisko Hronov,
více informací
na www.kulturahronov.cz
zvěrokruhu. Bavit vás jistě budou i otázky
související se zdejší přírodou, díky kterým si
můžete vyzkoušet své znalosti, a tak si výlet
zpestřit. Místy mezi stromy naučná stezka nabízí i krásné výhledy na město.
Po projití lesoparku doporučujeme navštívit Muzeum J. W. Mezerové na úpickém
náměstí, kde až do 26. února můžete kromě
třech stálých expozic shlédnout také páté pokračování z výstavního cyklu Hledání zmizelé
Úpice, který je věnován tvářím našeho města
a života v něm. Letošní zastavení nás zavede
nazpátek o dobrou
třetinu
století.
Vítejte v osmdesátkách! Muzeum
je otevřeno od
pondělí do soboty
od 10 do 17 hodin (pauza mezi
12–13) a v neděli
od 13 do 16 hodin.
Eva Urešová
(Řemínková)
BRANKA, o.p.s.
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Kdo chodíte do kina v Kolárově divadle, určitě jste měli občas pocit, že jste hluší.
Máme sice projekční techniku, která konečně
umožňuje promítat filmy v nejmodernějších
distribučních formátech, ale metody záznamu
a přehrávání zvuku jsou dnes naprosto jiné než
u „celuloidových filmů“, pro které je zvuková
technika v našem divadle postavena.
S cílem využít maximálně co máme, rozhodlo zastupitelstvo města ozvučení divadla
zlepšit. Mohlo si to dovolit i proto, že náklady
se razantně sníží, protože kolektiv pracovníků
divadla pod vedením Kamila Huška to celé,
kromě konečného elektronického nastavení,
zrealizuje.
Co nové ozvučení obnáší? Kamil Hušek
mi vysvětlil: „Je to stejné jako domácí kino.
Po stranách místnosti jsou rozmístěny dva a
dva reproduktory, pátý pak vpředu uprostřed.
K tomu jeden basový. My tu máme, vzhledem
k prostorám, některé reproduktory zdvojené a
ještě ovládací pult, protože ozvučení stavíme
pro tři režimy, které pro provoz potřebujeme.
Režim „divadlo“, kdy k mluvenému slovu doplňujeme zpěv a další zvuky, například
v pohádkách. Pak režim „koncert“, kdy je potřeba některé nástroje nebo části skladby zesílit či přitlumit, zabarvit…, a nakonec režim
„kino“, pro který sice dostáváme zvuk kompletně hotový, před promítáním třeba však
nastavit celý systém tak, aby divák měl vyvážený a ničím nerušený dojem“.
Jak už jsem zmínil, rekonstrukce ozvučení
divadla je za kolektivem jeho zaměstnanců.
Když jsem viděl, co je čeká, nedovedu si představit, jak se to dá v podmínkách „na koleně“
zvládnout.
Nutno vyrobit konzoly a stojany, provést
úpravy pro umístění reproduktorů a ovládacích prvků, natahat stovky metrů speciální
„počítačové a zvukové“ kabeláže tak, aby
ji divák neviděl. A protože se to celé dělá za
provozu, vyhnout se bouracím pracím. Pak
to všechno oživit, uvést do chodu, aby technici z firmy, která celé zařízení dodala, mohli
systém proměřit a nastavit tak, abychom měli
v Kolárově divadle při všech pořadech i nadále co nejlepší pocit a ničím nerušené zážitky.
A to celé musí být připravené k 6. únoru,
kdy se v divadle hraje pro děti pohádka
„O kocouru Mikešovi“.
Jindřich Horkel
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P O H L E DY D O H I S TO R I E

Divadelní soubor Broumov Vás zve na francouzskou komedii

KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY
Komedie, ve které je hlavním motivem mužská a ženská ješitnost. Jak se bránit nevěře svého
partnera? Vrátit mu to? Nebo si vymyslet, že i já mám svého milence? A pokud si váš partner
i toho svého vymyslel, protože je přesvědčen, že i vy jste mu nevěrná, tak mohou nastat
situace, které ve své hře popsal slavný autor, mistr francouzské konverzační komedie Marc
Camoletti.
Režie: Petr Hlavatý, textová úprava Tereza Šafářová
Hrají: Renata Kolářová, Petr Hofman, Tereza Vodňanská, Václav Malich, Kateřina
Vejrostová, Josef Palhoun, Anna Škodová, Lucie Koubová
Scénografie: Antonín Miewald, inspirace: Stanislava Plachá, nápověda hana buchtová,
technika: Tomáš Cirkl

KINO Teplice nad Metují
Čtvrtek 16. února 2017 v 19:00 hodin
Vstupné: předprodej v TIC Teplice nad Metují od 1. února 2017 80,-Kč,
na místě 100,-Kč

Malé zimní dovádění
8. ročník dne plného her, zajímavých činností, nových poznání a dobrého jídla
v sobotu 18. 2. 2017 od 10.00 hodin v areálu zámku Bischofstein
Program:

Soutěže v netradičních disciplínách mezi týmy obcí Broumovska a zástupcem obcí Policka
Pestrý doplňkový program typu „Masopust na statku Popelky bez oříšků“
Po vyhlášení výsledků:

Stylová reprodukovaná hudba, zabíjačkové hody, prezentace živých domácích zvířat
Doplňkový zábavný program:

Bohaté občerstvení po celý den zajištěno. O občerstvení se postarají martínkovické spolky.

Srdečně všechny zvou pořadatelé DSO Broumovsko a Město Teplice nad Metují
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BOŽANOV

BROUMOV

HEJTMÁNKOVICE

HYNČICE

HEŘMÁNKOVICE

KŘINICE

MARTÍNKOVICE

MEZIMĚSTÍ

Petr Bezruč

17. února 1958
zemřel v Olomouci
ve věku 91 let Petr
Bezruč,
vlastním
jménem
Vladimír
Vašek, básník a prozaik. Narodil se 15.
září 1867 v Opavě
jako syn gymnaziálního profesora a
slezského buditele.
Studoval v Praze
klasickou filologii. Studium ale nedokončil. Nebylo to z finančních důvodů, ale spíše
z obecné netečnosti a omrzelosti životem.
Pracoval jako poštovní úředník v Brně a dva
roky ve Frýdku-Místku. Zde Bezruč poznal
národnostní a sociální útlak slezského lidu.
Přežil tam i své vlastní citové zklamání a obě
tyto události zásadně ovlivnily jeho tvorbu.
Když se v letech 1899 a 1900 objevily v časopise Čas jeho básně, vzbudily doslova úžas.
Na počátku 20. století pak Bezruč publikoval
svoje básně ve sbírce Slezské písně. Obsahují;
básně intimní (reagují na nenaplněnou lásku
– např. báseň Červený květ), sociální básně –
často balady (Maryčka Magdónova, Kantor
Halfar) a básně národní (Stužkonoska modrá). Kromě této sbírky napsal ještě několik
příležitostných básní a povídek, ale úrovně
Slezských písní již nedosáhl.

Svatopluk Čech

Bohaté občerstvení po celý den zajištěno

ADRŠPACH

KALENDÁRIUM - Významná výročí narození
a úmrtí českých spisovatelů v únoru 2017

OTOVICE

ŠONOV

TEPLICE N. METUJÍ

23. února 1908
zemřel
v
Praze
ve věku 62 let
Svatopluk
Čech,
český básník, prozaik, novinář a cestovatel. Byl hlavním
představitelem
literární skupiny ruchovců sdružených
okolo
almanachu
Ruch, který navazoval na ideály národního obrození. Narodil se
21. února 1846 v Ostředku u Benešova jako
syn hospodářského správce. Jeho otec byl vášnivý vlastenec, ctitel národních ideálů a Slávy
dcery Jana Kolára. Čech vystudoval práva, ale
brzy se věnoval výhradně literatuře. Vytvořil
rozsáhlé prozaické i básnické dílo vyrůstající
z ideálů národního obrození, jako jsou např.
jeho Adamité, Václav z Michalovic, Lešetínský
kovář (byl zfilmován). Velký čtenářský ohlas
měla Čechova politická lyrika – sbírky Jitřní
písně, Nové písně a Písně otroka. Z humorné
a satirické prózy jsou to díla Jestřáb kontra
Hrdlička a dodnes populární broučkiády –
rozmarné příběhy pražského měšťana Matěje
Broučka: sci-fi humoreska Výlet pana Broučka
na Měsíc, která posloužila Leoši Janáčkovi
jako předloha k opeře, a Nový epochální

výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století.
Humorně se v nich opřel do planého vlastenčení svých současníků. Známé jsou také jeho
idylické veršované povídky Ve stínu lípy, které
oslavují venkov. S Nerudou redigoval časopis
Lumír a později Květy.

Karolína Světlá

24. února 1830 se narodila v Praze
Karolína
Světlá,
představitelka
generace májovců. Je
považována za zakladatelku
českého
vesnického románu.
Pocházela ze známé
pražské obchodnické rodiny Rottových
(dívčím
jménem
Johanka
Rottová).
Doma byla vychovávána německy. Provdala
se za prof. Mužáka, podle jehož rodiště
Světlá v Podještědí si dala umělecké jméno.
Manželům zemřela jediná dceruška a Světlá
se z duševních útrap dostávala literární tvorbou. Nejvíce se orientovala na romány z venkovského prostředí, jsou to např. Vesnický
román, Kříž u potoka, Kantůrčice, Frantina a
Nemodlenec. Na její tvorbu silně zapůsobilo
přátelství s Boženou Němcovou. Podle povídky Karoliny Světlé napsala E. Krásnohorská
libreto Smetanovy komické opery Hubička.
Světlá byla mimořádně literárně plodná, napsala téměř 90 románů a novel, a není proto
divu, že ne všechny práce snesou přísnější
umělecká měřítka. Světlá usilovala také o zvýšení národního uvědomění a sociálně úrovně
žen prostřednictvím Ženského výrobního
spolku, který založila. Zemřela v Praze (7. září
1899).

Antonín Sova

26. února 1864 –
Narodil se v Pacově
v jižních Čechách v učitelské hudební rodině
Antonín Sova, český
básník a prozaik. Jako
gymnazista uveřejnil své
první básně. Z finančních důvodů nedokončil studium práv a našel
zaměstnání v redakci
Ottova slovníku naučného. Později pracoval
jako úředník Městské knihovny v Praze, přičemž hodně cestoval. Zprvu náležel do okruhu Vrchlického. V knižní prvotině se přihlásil
k realismu (Realistické sloky), ale později psal
verše naplněné impresionismem a intimní lyrikou (Květiny intimních nálad, Z mého kraje).
Jeho výrazný lyrický talent je patrný i v Knize
balad a v jeho dalších povídkách a románech.
Stal se jedním ze zakladatelů české moderní
lyrické prózy a básně v próze. Zemřel 16. srpna 1928 v rodném Pacově.

František Janeček
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PAMÁTNÁ MÍSTA A UDÁLOSTI NA POLICKU

Bitva pod Polickou horou (16. února 1647)

V tomto roce si připomínáme výročí jedné
téměř zapomenuté události z doby třicetileté
války. Je tomu právě 370 let od okamžiku, kdy
se mezi Policí nad Metují a Broumovem utkala švédská a císařská armáda. Vojenské střetnutí, které bývá někdy označováno jako bitva
pod Polickou horou, sice neovlivnilo průběh
třicetileté války, ba co víc, můžeme ho brát
jako pouhou nicotnou epizodu tohoto krvavého konfliktu, pro zdejší kraj je však přesto významné. Jednalo se totiž o jednu z mála vojenských akcí na Policku, při kterých se císařská
armáda utkala se Švédy přímo v poli.
Psal se únor roku 1647. Krvavá válka, která pustošila již dvacet osm let střední Evropu,
se chystala vstoupit do svého předposledního
roku. Broumovský benediktin David Aemilián
Bittner si ve svých zápiscích k tomuto roku
poznamenal: magna miseria (velká bída).
Tragické důsledky války se totiž nevyhnuly
ani obyvatelům Broumova, Police a okolních
vesnic. Po celou válku trpěli a byli decimováni
neustálými průtahy vojsk, rekvizicemi, spížováním, loupežemi, rabováním, vražděním, ale
i hladem a zavlečenými chorobami. Přitom
jeden z plamínků, který pomohl zažehnout
tento krvavý náboženský konflikt, se rozhořel
právě v Broumově. Když si totiž broumovští
luteráni začali v roce 1610 stavět v Broumově
vlastní kostel, dostali se do sporu nejen s opatem, ale později také s císařskou komisí. Ta
nakonec kostel v březnu roku 1618 uzavřela.
Otázka broumovského kostela se pak stala
významným bodem na jednání nekatolických
stavů, jež posléze vyvrcholilo 23. května 1618
defenestrací místodržících na Pražském hradě.
Vraťme se však na počátek roku 1647.
Situace na Policku a Broumovsku nebyla
jednoduchá - po celý předchozí rok byla tato
oblast sužována průtahy císařských vojsk i
švédskými nájezdy. Při nich se zde objevili
i oba protagonisté pozdějšího střetnutí. Dne
20. května 1646 na Broumovsko přitáhl císařský polní maršálek Raimund Montecuccoli
s 11 pluky. Nezdržel se zde příliš dlouho a

Raimund Montecuccoli (1609-1680)
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Arvid Wittenberg (1606 – 1657)
pokračoval proti Königsmarkovi do Slezska.
Dne 30. záři 1646 vtrhlo od Libavy do Čech
švédské vojsko, kterému velel generálmajor
Arvid Wittenberg. Švédi prošli přes Polici
a čtyři neděle drancovali okolí Dobrušky.
Jiný švédský oddíl pod vedením podplukovníka Rohrscheida v říjnu 1646 vydrancoval
Meziměstí. Císařská armáda se vrátila až listopadu, kdy dorazil Montecuccoli s 16 pluky. Brzy však opět pokračoval do Slezska a
na Broumovsko a Náchodsko vysílal pouze
menší oddíly, které zde prováděly násilné rekvizice. V lednu 1647 byl jeden takový jezdecký oddíl, který se pokoušel zrekvírovat
koně na Slavíkově, zahnán místními sedláky
až ke Stezině. Dva vojáci přitom byli sedláky zajati a jeden zabit, životem zaplatil také
jeden z opovážlivých sedláků. Odplata na
sebe nedalo dlouho čekat. Z Broumova přijely
dvě setniny jezdců a v odplatě vydrancovaly

Srbskou, Hronov, Dřevíč a Zbečník.
Zmatků využili Švédové a pod
Wittenbergovým vedením nečekaně vtrhli na Broumovsko, kde 16.
února 1647 zaskočili nepřipravenou
císařskou armádu. Došlo k boji, o
jehož průběhu máme ale pouze kusé
informace.
O bitvě informuje především
broumovský kněz a řádový bratr
David Aemilián Bittner (1607-1671)
v rukopise Chronicion Braunauense.
Záznam je však velmi stručný.
Dozvídáme se z něj, že Švédové pod
vedením Wittenberga překvapili a porazili císařské vojsko v okolí Polické
hory (circa montem Pollicensem).
Více uvádí Bohuslav Balbín (16121688), který sice bitvu lokalizuje
dosti obecně u Police, zmiňuje však
některé důležité detaily. Uvádí například, že se jednalo o Montecuccolovy
jednotky. Zmiňuje také, že mnoho
z císařských vojáků bylo pobito, jiní
zajati a zbytek prchal až k Hradci
Králové. Nejobsáhlejší popis střetnutí přináší
Jan František Beckovský (1658-1725) ve druhém díle Poselkyně starých příběhův českých.
Uvádí zde, mylně k roku 1646, toto: „General
Wittemberg přes hory české a slezské u
Brómowa do Čech přitáhna, mezi tím městem Brómowem a mezi městečkem Policí něco
vojska císařského zastihl, na ně nenadále udeřil, jich mnoho pobil, do dwauch set jich zajal,
a mimo jiných kořistí také Montekukolowo
stříbro dostal.“ Střetnutí mezi Wittembergem
a Montecuccolem zmiňuje i římskokatolický
kněz a historik Josef Myslimír Ludvík (17961856), ovšem s některými nepřesnostmi:
„Však rychle v zápětí přišla v těch místech
porážka na lid císařský; neboť Švédský generál Wittenberg vpadl ze Slezska na Búmovsko,
města se zmocnil, a je16. unora vydrancoval.
Vůdce císařský Montecuculi, rychle sebrav
vojsko, nepříteli vstříc se postavil na Policku,

Polická hora na vyobrazení v Broumovském urbáři z roku 1676-77
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než mimo nadání přepaden jest u Srbské
Vysoké, a tak poražen, že mimo pobitých 200
v zajetí nechati musel, a nad to všecka zavazadla i kancelář do rukou nepřátel padly, i nezastavil se v outěku až do Hradce.“
Kde se tedy vlastně bitva odehrála?
Celkem s jistotou můžeme vyloučit Vysokou
Srbskou. Jediný autentický pamětník Bittner
uvádí okolí Polické hory. Také historik Václav
Vladivoj Tomek lokalizuje srážku do míst
„pod horau Polickou“. Jako Polická hora, popřípadě Polická skála (Polizer Stein), byla až
do konce 17. století označována Hvězda (671
m n.m.). Její dnešní jméno patrně pochází od
velké pozlacené hvězdy umístěné na vrcholu
dřevěného kříže, který zde nechal roku 1670
vztyčit opat Tomáš Sartorius.
Bližší určení místa střetnutí je složitější,
ne-li nemožné. Ozvuky této historické události se zachovaly v lidové tradici a místní
toponymii. Najdeme je například v německé
pověsti zaznamenané F. Kahlerem a nazvané
Švédové v křinickém lese (1863). Kahler zmiňuje vyprávění o padlých švédských vojácích
a bubeníkovi, kteří se zjevili v lese u Křinic
pocestnému. Dále uvádí, že v místě tohoto
zjevení se dodnes nachází množství podkov.
Prakticky identická je pak pověst Švédský
bubeník, kterou zaznamenal Jan Nepomuk

Schade (1903). Ta lokalizuje hromadný hrob
vojáků z třicetileté války do místa, kterému se
říkalo Trommelgraben, neboli Tamborův příkop.Toto místo se mělo snad nacházet kdesi
nedaleko kapličky u křinické křížové cesty.
Možnost lokalizace bojiště na úpatí broumovských stěn pod vrchem Hvězda je velmi
lákavá. Jak se totiž dočteme v Broumovském
urbáři, který v letech 1676 – 1677 sepsal Johan
Georg Hesselius, vedla tehdy stezka spojující
Polici s Broumovem přímo přes Polickou horu
(Hvězdu). Takzvaná Polická stezka (Polizer
Steig) byla podle Hesselia schůdná v létě i
zimě. Byla sice určena pro pěší, ale skalní rozsedlinou zvavou Polizer Gassel, kterou překonávala skalní hřeben, bylo možné provést
i koně.
Pokusme se tedy zrekonstruovat co se
zde onoho osudného 16. února 1647 stalo.
Císařská armáda vedená polním maršálkem
Montecuccolem spěchala na Broumovsko zasáhnout proti švédskému vpádu. V nejméně
vhodném okamžiku, kdy překonávala Stěny,
byla překvapena švédským generálmajorem
Wittenbergem. Výsledkem byla porážka císařského vojska, zajetí minimálně dvou stovek vojáků, a také ukořistění Montecuccolova
osobního majetku (stříbrného nádobí), a snad
i kanceláře. Zbytek císařského vojska se pak

spasil chvatným ústupem do Hradce Králové.
Ve střetu vojevůdců pod Polickou horou
jednoznačně zvítězil Wittenberg, který dokonale využil příležitosti, když zřejmě zastihl
císařské vojsko zcela nepřipravené a ve nezáviděníhodné situaci. Raimund Montecuccoli
(1609-1680) totiž patřil mezi jedny z nejschopnějších císařských vojevůdců. Tento
potomek starého modenského šlechtického
rodu vstoupil do habsburské císařské armády
již v sedmnácti letech a měl na kontě i několik
vítězství nad Švédy. Po uzavření vestfálského míru odešel Montecuccoli bojoval proti
Švédům do Polska a Dánska. Do císařských
služeb se vrátil až na počátku šedesátých
let, aby se zapojil do bojů s Turky a poději
i Francouzi v Rakouském Nizozemí. Vedle
vojenské kariéry se Montecuccoli proslavil
také jako diplomat a autor několika spisů o
vojenské taktice. Za své zásluhy byl povýšen nejen do hodnosti generalissima, ale roku
1679 mu císař udělil hodnost říšského knížete.
Jeho protivník Arvid Wittenberg (1606-1657)
tolik štěstí neměl. V roce 1655 byl sice jmenován polním maršálkem a zúčastnil se bojů
při švédské invazi do Polska. V roce 1656 ale
padl do ploského zajetí, ve kterém o rok později zemřel.
Jan Tůma

Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE
Když barokní právník píše historickou knihu…

Mezi unikáty, které můžeme najít ve sbírkách polického muzea najdeme i rozměrný
knižní svazek s bílou pergamenovou vazbou
a zhruba šesti desítkami mědirytových vyobrazení s podobiznami českých šlechticů a
Habsburků. Knihu získalo polické muzeum v
roce 1958 jako dar od Františka Pejskara.
Jedná se o knihu Fürsten-Spiegel, oder
Monarchia dess Hochlöblichen Ertz-Hausses
Oesterreichs, kterou vytiskl v Praze roku 1673
význačný tiskař Jan Arnold z Dobroslavína a
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jejím autorem byl jeden z nejvýznamnějších
českých právníků druhé poloviny 17. století
Johann Jakub Weingarten (1629- 1701).
Mezi třiceti knihami, které Weingarten vydal, zaujímá tento tisk výjimečné místo. Jedná
se o jediné dílo, které autor nevěnoval právním
otázkám, ale dějinám. Fürsten-Spiegel je dvousvazková kniha popisující dějiny habsburského rodu od bájných předků až po Leopolda I.
Další linii představují dějiny českých panovníků s důrazem na nástupnické dohody českých

vladařů a Habsburků. Dějovou linii pak poněkud znejasňují vsuvky o původu jednotlivých
etnik a zemí, či stručné pojednání o apelačním
soudu, u kterého Weingarten působil. Vedle
českých dějin se autor věnuje polským, uherským, saským, tureckým, hornorakouským a
dolnorakouským dějinám, dějinám Moravy,
Lužice, Nizozemí a Sedmihradska. Jako historik nás ale Weingarten neupoutá. Vždyť
osou českých dějin jsou mu například odkazy
na texty Václava Hájka z Libočan, Bohuslava
Balbína, Paprockého, Kosmy,
Dubravia, Sylvia Piccolominiho
a jen obtížně bychom zde hledali
doklady vlastní autorovy historické práce. Přesto však bylo toto dílo
hojně čteno, jak dokazují početné
čtenářské poznámky a vpisky.
V našem exempláři tak nalezneme například poznámku, že
knihu 2. května 1811 v Polici (nad
Metují) četl Václav Reimann, dále
zde najdeme poznámky k úmrtí císaře Leopolda v roce 1705, ale i rukopisné poznámky k událostem z
Paříže roku 1792. Nacházíme zde
výpočty k datům uváděným v knize – zřejmě jako aktuální propočty
toho, kolik let uběhlo od daného
konkrétního roku. V neposlední
řadě se zde na okraji textu nachází tužkou připsaná písmena „NB“,
jež byla čtenářskou poznámkou a
zkratkou „nota bene!“ – „dobře si
všimni“.
Jan Tůma
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Š KO L S T V Í

Z polické mateřinky…

…si Vás dnes dovolujeme vybídnout
k menšímu zamyšlení. Není na škodu se čas
od času ohlédnout a porovnat, co dobrého (a
také špatného) nám zanechala minulost, s tím,
co dobrého (a samozřejmě také špatného) zanechá současnost příští generaci. Pro rodiče,
kteří žijí jen současností a minulost odmítají
jako trapný omyl lidstva, budou následující
řádky možná velkým pobouřením, zatímco rodičům, kteří mají na své vlastní dětství ty nejlepší vzpomínky a rádi by v podobném duchu
vypěstovali zodpovědnost i u svých vlastních
dětí, třeba kápneme do noty. Dnešní zamyšlení není vyjádřením stanoviska personálu
mateřské školy, jedná se pouze o konstatování současné situace nejmenovanou učitelkou
v důchodovém věku:
„...mám to štěstí, že jsem téměř na konci života...! Bude hodně náročné pro tuto
novou generaci se o sebe postarat, protože rodiče, poskytující servis, tu věčně
nebudou... 
Děti se dnes nemají nutit k jídlu, spánku, učení, pohybu, domácím pracím ba
ani k respektování autorit. Děti dnes jednoduše mohou vše – dospělí nic. Vyrůstá
přece generace osobností, která nepotřebuje to, čím si prošli jejich rodiče…
Děti dnes nemusí nic, a to doslova.
Třeba my jsme v mládí museli poslouchat
– rodiče, prarodiče, učitele, trenéry... To je asi
první věc, kterou dnešní rodiče na svých dětech nevyžadují, aby neměly doživotní mindrák. Docela by mě zajímalo, jak se takoví lidé,
kteří nemusí nikoho poslechnout, jednou vyrovnají s povinnostmi v zaměstnání v případě,
že chytnou vedoucího, který se svými zaměstnanci jedná pouze formou příkazů a rozkazů
– a že v dnešní době takových není málo…
Jo, já poslouchat musela a mimochodem
žádný mindrák z toho nemám. Rodiče měli
autoritu, a dokud jsem bydlela do dospělosti
doma, platila pravidla mých rodičů.
Nevychovaných dětiček, co se neumí chovat ani doma, ani kdekoliv na veřejnosti, v
hotelu, restauraci, v dopravních prostředcích
atd. vídám stále více. Neposlechnou za žádnou
cenu, ani za cenu sebezničení, a tomuhle někdo říká „zdravé“ dětské sebevědomí? Stačí si
pustit televizi – zprávy nás ochotně informují
o dítěti, které strčilo nohu mezi pojízdné schody v metru, o batoleti, které bylo přejeté autem
na parkovišti u obchodního domu, protože řidič při couvání tak malé dítě neviděl – a kde,
proboha, byli v tu chvíli rodiče? V prvním
případě maminka u soudu argumentovala tím,
že sice stála vedle dítěte, ale že „mu to říkala,
ať tam tu nohu nestrká…“. Ve druhém případě
maminka batolete zrovna něco důležitého sdělovala babičce, a že batole odběhlo? Není to
trochu vysoká cena za odběhnutí?
Děti dnes nemusí ani jíst v pravidelných
časech normální jídlo. Vídám maminky, které
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se lžičkou v ruce pobíhají kolem stolu či kdekoliv jinde a snaží se dostat do svých dětí
oběd. V některých rodinách dokonce funguje
společný oběd tak, že dítě pobíhá kolem stolujících členů rodiny, u každého se zastaví a
otevře pusinku a (nevím, jestli každý) člen
rodiny do otevřené pusinky vklopí kousek
jídla. Po několikerém oběhnutí stolu je dítko patrně dosti vysílené, protože zaleze pod
stůl a zde usne jako Alík. (A rodinka se může
aspoň v klidu najíst…)V jiném případě dítě
oběd odmítá, načež vyškemrá po chvíli sušenku, čokoládu, zmrzlinu, brambůrky nebo
nějaký jiný pamlsek. Pamatuji se, jak u nás
platilo snídaně - oběd - večeře, nikdo nás do
jídla nenutil, ale všichni věděli, že v mezičase
nic nebude.
Najez se jídla, sladkosti jsou za odměnu
nebo si dej ovoce.   U televize nic k „zobání“  nebylo a po večeři se už nic nekřupalo.
Světe div se, obezita nebyla takovým strašákem jako je dnes a to se u nikoho doma žádné speciality, cizokrajná, odlehčená, bezlepková (i pro ty, kteří takovou dietu nepotřebují
– ale vypadá to přece dobře, ne?), veganská
nebo light jídla nepřipravovala… Dnešní děti
se u jídla nijak neokřikují – za normální je považován stav, kdy vnoučata u babičky roznípou knedlík a vyčochtají ho ve svíčkové (zde
si můžete doplnit libovolnou krmi, protože situace bývá hodně podobná), aniž by ochutnali, a maminka tento stav komentuje slovy: „To
nevadí, miláčku, tak to nech, já ti pak namažu
bagetku Nutelou…“
Děti dnes zásadně nemusí doma pomáhat. Rodiče dost často připomínají otroky a
sloužící.
Z práce honem vyzvednout autem děti,
honem je odvézt do kroužku, připravit jim tohle a tamto, dovézt domů, uvařit jídlo v lepším
případě, v horším stačí si vybrat z přebohaté
nabídky polotovarů nebo lahůdek místně dostupného fastfoodu, uklidit, vysát, vyprat, vyžehlit, dát do skříně …
Slýchám, jak se některým ratolestem
protiví i to, že musí dát nádobí do myčky,
případně ho z myčky uklidit do skříněk. S
odpadky chodí tátové, hadr na podlahu „děti - osobnosti“ neznají, není přece od věci pořídit automatický vysavač?!
A posekat trávu nebo snad vyplít záhon?
Pomoct něco u babičky nebo dojít pěšky pro
nákup???
Žijí jako v bavlnce, jediný stres, který je
doma může potkat je nefunkční anténa k TV,
výpadek internetového signálu nebo ztráta
mobilu… A nějaká motivace nebo nasměrování k ušlechtilému trávení volného času?
Neexistuje – dnešním dětem nesmíte dávat
jednoznačné povely, NEDĚLEJ TOHLE
NEBO TAMTO – dítko by se mohlo zatvrdit, takže musíte prosebným a líbezným hlasem prosit stylem DRAHOUŠKU UDĚLEJ

TOHLE, ALE JEN TROŠIČKU, a doufat, že
dítě pochopí, že mu to vlastně zakazujete, ale
stále jste při tom happy a free…
No, jsem zvědavá, kdo jim takový servis
bude poskytovat, až tu rodiče nebudou, a jak
se o sebe postarají.
Nutit děti do učení nebo je vyhnat někam
do lesa za pohybem, na rodinnou procházku, v
horším případě na stadion či plavečák? Nebo
je snad nutit jít večer spát, nemyslitelné! A že
ráno se musí vstávat a v určitém čase nastoupit ke vzdělávání ve škole nebo školce? Pfff
– kde žijete? A nechat děti, aby si venku hrály jen tak a zapojily svou fantazii – co že to
je ta fantazie?  My jsme lítali kolem domu
s kamarádkami, v létě s panenkami, s kočárky, na rozprostřené dece jsme měli „základnu“, klepadlo na koberce nám sloužilo jako
hrazda, s míčem jsme hráli „míčovou školku“
o zeď, skákali jsme “gumu“, přes švihadlo – a
dneska? Trapárna…
Já vám nevím, ale je to opravdu správná cesta - nechtít po dětech nic? Nemusí nic
znát, protože vše najdou na internetu. Vždyť
některé dnešní děti neumí ani pořádně psát,
leckteré nedokáží pořádně ani číst a bez kalkulačky si nespočítají ani nákup… Bez navigace v tabletu nebo mobilu si neumí najít cestu nebo vyhledat odjezd vlaku v jízdním řádu.
Bez internetu se vlastně neumí ani bavit,
protože internet a sociální sítě jsou pro ně
jedinou zábavou, všechno ostatní je nuda…
Partneři se hledají dnes přes internet, výjimkou není ani virtuální vztah – ještě štěstí, že děti se nedělají virtuálně…
A takoví jedinci, kteří se vlastně neumí o
sebe postarat, nic nevědí, nemají jakékoli sociální návyky a žijí znuděné životy, jsou prý ta
lepší příští generace?!...
A na závěr malé zamyšlení – Ministerstvo
práce a sociálních věcí České republiky nedávno předložilo ke schválení návrh možnosti
pro rodiče čerpat rodičovskou dovolenou pouhých 6 měsíců a za tuto dobu si vybrat rodičovský příspěvek. Jinými slovy, rodiče mají
možnost čerpat rodičovskou dovolenou sice
jen půl roku, ale s „pěkným balíkem“ každý
měsíc. Ministerstvo tím řeklo A, ale nedodalo B – kam budou moci rodiče své děti po
skončení této turbo rodičovské dovolené dát
v případě, že nebude nablízku žádná možnost,
jak dítě zajistit, zatímco rodiče budou vytvářet
v práci nové hodnoty? Mateřské školy nejsou
nafukovací a ještě dnes stále existují lokality,
kde není ve školkách místo ani pro tříleté a
dvouleté, natož ještě mladší…
Pokud jsme Vás dnešním článkem povzbudili k bilancování mezi minulostí a současností, jsme rádi a těšíme se na další zamyšlení s Vámi. Přejeme Vám hodně radosti
s Vašimi dětmi!
Paní učitelky a pan učitel z MŠ na sídlišti
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Polická univerzita volného času
17. ročník – jaro 2017

Program:
1. 2. Jaroslava Janečková
Hudba v době Bedřicha Smetany
15.2. Hasan Zahirovič
Rod Čapků
1.3.
Zdena Frištenská
Gustav Frištenský
15.3. Jiří Krtička
O původu prvků ve vesmíru
29.3. Michal Bureš
Banát
12.4. Stanislav Kubín, Alfréd Strejček
„… kde i smrt je čistá..“

Tyto přednášky se uskuteční na sále
Pellyho domů vždy od 14.30 hodin. Řádné
přihlášení za studenta proběhne před prvním přednáškovým odpolednem od 13.30
hodin. Vstupné na celý semestr je 200 Kč.
Přednášková odpoledne jsou otevřena široké
veřejnosti – vstupné činí 60 Kč.
5. 4.

Zbigniew Czendlik
Postel, hospoda, kostel
Setkání s panem Czendlikem se uskuteční
v Kolárově divadle od 18 hodin. Řádně přihlášení studenti mají vstup za 70 Kč, ostatní
za 100 Kč.
Součástí semestru bude také výlet, na kterém se v jeho průběhu domluvíme.
Ida Jenková
idajenkova@meu-police.cz,
607673617

Z polické základní školy ...
HVĚZDÁRNA
HRADEC KRÁLOVÉ
Dne 19.1. jsme se třídami 5.A
a 5.B navštívili hvězdárnu v Hradci
Králové. Nejprve jsme zamířili do
nové budovy planetária a v kruhovitém předsálí jsme mohli sledovat
i vyzkoušet modely, znázorňující
různé fyzikální a vesmírné jevy.
V moderně vybaveném hledišti se
sklopnými sedačkami jsme se pak
nechali „oslnit“ noční hvězdnou
oblohou, jednotlivými planetami
sluneční soustavy, kometami i meteority. Obletěli jsme Zemi po dráze mezinárodní
vesmírné stanice, sledovali z výšky 400 kilometrů postupně celou naši planetu za světla i za tmy,
a téměř jsme se procházeli i po samotné stanici.
Podívaná to byla velkolepá, jasný a působivý obraz promítaný z různých úhlů a řízený superpočítači byl téměř reálný.

Lyžařský den ve 4.B

Konečně jsme se po letech dočkali pěkné
zimy. Proto jsme se s dětmi domluvili, že je
potřeba toho využít a v pátek 20.1. jsme společně vyrazili na lyžařský vlek na „Nebíčko“.
Děti měly celé dopoledne kopec pro sebe
a mohly se pořádně vydovádět. Nakonec i ti
žáci, kteří se setkali s tímto sportem poprvé,
zvládli sjet celou sjezdovku bez větších obtíží.

Poté jsme se přesunuli do vedlejší budovy,
kde jsme měli možnost prohlédnout si hvězdářské dalekohledy a pomocí nich i Slunce a jeho
skvrny. Vše bylo velmi zajímavé, dětem se ani
nechtělo ještě odjíždět domů. Návštěvu hvězdárny i nového planetária určitě vřele doporučujeme.

Všichni byli k sobě ohleduplní a moc hezky
si vzájemně pomáhali. Velká spokojenost a
nadšení bylo patrné na první pohled. Nikomu
se nechtělo ze svahu odejít.
Děkuji za ochotu a rychlé jednání všem
rodičům. Za pomoc s odvozem všech věcí
panu Vajsarovi. Za vstřícnost a milé jednání
panu Balákovi.
J.Horáková Šulcová,tř.uč.

Neočekávaný úspěch
mladých aranžérů

Na sklonku roku 2016 se konalo na
Výstavišti v Českých Budějovicích v rámci
veletrhu Vzdělání a řemeslo, největší přehlídky českého středního odborného a učňovského školství, také zároveň 17. mistrovství
České republiky – ARANŽÉR JUNIOR 2016.
Soutěže se zúčastnilo celkem 22 škol z celé republiky. Žáci Střední školy propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí dosáhli v této soutěži
výborných výsledků.
K přípravám a k průběhu soutěže podala
informaci žákyně 2. ročníku učebního oboru
Aranžér Eliška Jiránková: „Mistrovství republiky pro nás znamenalo spoustu příprav
a hlavně nervozity. Všichni jsme měli obavy, jak celá soutěž proběhne. Na konci jsme
měli radost a dobrý pocit z toho, že jsme díky
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soutěži do školy přivezli z Českých Budějovic
ceny v mnoha kategoriích.“
A jak tedy mistrovství republiky pro poříčské aranžéry dopadlo? Ze školního reprezentačního týmu se nejlépe umístila v kategorii Kresba zátiší na krásném 2. místě Nela
Múčková a tři další výborná bronzová umístění získaly v kategorii
Výkladní skříň Lucie Hanušová,
v kategorii Plakát Nikola Erberová
a v kategorii Písmo ručně psané
Eliška Jiránková. Rovněž v dalších
kategoriích obsadili mladí aranžéři z Velkého Poříčí cenná místa a
celému týmu patří poděkování za
vzornou reprezentaci školy.
Ivana Krtičková, Renata Tomšová
a Michal Kupský - Střední škola
propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí - www.ssptp.cz
Polický měsíčník - únor 2017

Základní umělecká škola informuje…
Ohlédnutí za vánočními představeními
MALÁ RYBOVKA

Letošní vánoce jsme našim posluchačům a
divákům nabídli zcela jinou formu „Rybovky“
než je zvykem. Ani kostel, ani velký dospělácký pěvecký sbor, ani pořádný orchestr, ani
renomovaní sólisté vpředu před orchestrem…
za to však výborný doprovod klavírní, osvědčená pomoc naší skvělé choreografky, „naši“
sólisté. Je potřeba říct, že velká část pěveckého sboru Studánka už za sebou má zkušenost
s tradičním pojetím a provedením České mše
vánoční Jakuba Jana Ryby. To bylo naše plus!
Pak už se vybraly některé povedené části
zmíněného vokálního díla, a to vše se propojilo harmonicky a nacvičilo.

Pozvat ji dál a věnovat se jí nebo radši ne?
To víte – Její Veličenstvo…! Trochu z toho
mrazilo. Jenže ona se moc neptala…přišla a
zůstala. Střídavě se pohybovala mezi tanečním a pěveckým oddělením. Nakoukla i do
hornové třídy, nenechala být ani tu klarinetovou, zahrála si i na housle – a to zrovna na
dvoje, zkusila zabrnkat na kontrabas a u klavíru se jí teprve líbilo!!! Pěvecké děti si ji zamilovaly. Tolik se společně napracovaly! Zkusily
si, co je pravý jevištní pohyb, sborové i sólové
vstupy. Něžné sněhové melodie i loupežnické
chumelenice se střídaly mistrně. A aby jich na
jevišti nebylo málo, pozvali zpěváci taneční
posilu. Od těch nejmenších až po ty nejstarší
– špičkové!
Krása a radost pohledět i zaposlouchat se!
Bylo nám ctí a potěšením přijmout takovou vzácnou návštěvu!
Protože ale všechno dobré jednou končí,
museli jsme se i my rozloučit. Vzala si svoje
saně a je pryč. Zůstaly tu po ní noty, kostýmy,
stínohra, vyklízené divadlo…a otázka, jakou
to máme čekat návštěvu příště. Nikdo neví.
Uvidíme a necháme se překvapit!
Je to tak. Druhou neděli v roce jsme se
my a opět vyprodané divadlo loučili s muzi-

Karlovarský skřivánek 2017

A u zpěvu ještě zůstaneme – naše škola
totiž byla letos pověřena uspořádáním oblastního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, které se uskuteční ve čtvrtek 9. února
2017 v prostorách naší ZUŠ. Tato soutěž je
určena nejen pro žáky ZUŠ, ale má i samostatnou kategorii pro žáky základních a středních
škol.
Výkony zpěváků bude posuzovat odborná
porota a ti nejlepší postoupí do finále, které se
již tradičně koná v Karlových Varech.
A nám už nezbývá než popřát všem zpěváčkům, aby se jim vyhnula vlna chřipek a nachlazení, aby je hlas v tomto mrazivém počasí
nezradil a aby si mohli s radostí zazpívat!

Návštěva nového hejtmana v ZUŠ

V pondělí 16. ledna se u nás v Polici nad
Metují uskutečnila návštěva pana hejtmana
Jiřího Štěpána, radního pana Václava Řehoře
v doprovodu tajemnice hejtmana paní Terezy
Nyklíčkové. Cílem byla především prohlídka základní umělecké školy vzhledem k naší
žádosti o podporu při rekonstrukci školy.
Návštěva si pečlivě prohlédla nejen technický
stav budov, ale živě se zajímala o bohatou
vzdělávací činnost školy, která na ně udělala
velký dojem.

Rozloučili jsme se s příslibem pomoci –
tak uvidíme...?
Ke klavíru usedla paní učitelka Karolína
Sorokinová, naše dlouholetá korepetitorka. Mistra pastýře sólově ztvárnil pan učitel
Pavel Čapek. Jemu výborně sekundoval mladý pastýř Vladimír Uhnavý se svými druhy. Scénický pohyb vymyslela, nacvičila a
nadchla pro opravdovost paní učitelka Bětka
Černá. Pěvecké přípravy se ujala paní učitelka
Miriam Blažková. Plakáty a kulisy vytvořili naši výtvarníci pod vedením paní učitelky
Petry Nádaždyové a pana učitele Jaroslava
Soumara. Ke slovu respektive k činu se pak
dostaly staré šatníky maminek a babiček. Při
hledání dobových kostýmů byly objeveny naprosto úžasné poklady! Na scéně spolu s pohybem, hudbou, citlivým osvětlením a kulisami
pak vytvořily věrnou atmosféru starých časů.

kálovou pohádkou Ádi Kubečkové. „Sněhová
královna“ v nás ale zůstane. Budeme vděčně
vzpomínat na společné úsilí, tvoření a secvičování. Na světovou premiéru! Na to, že jsme
nastudování Sněhové královny stihli dřív než
jedno nejmenované pražské divadlo!
Budeme v duchu děkovat všem rodičům,
kteří děti trpělivě dopravovali na a ze zkoušek.
Na ty, kteří nás povzbuzovali a všemožně podepírali, abychom nakonec mohli mít společnou radost a mohli si do života odnést dobrou
radu. V srdci zůstaneme jako děti, ano?

Pozvání do Českého rozhlasu
Hradec Králové

A hned ve čtvrtek 19. ledna jsem společně s paní starostkou přijal pozvání do ranního
vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové do
pořadu Jakuba Schmidta „Dobré ráno“.
V rozhovoru, ve kterém paní starostka
představila naše město i jeho další rozvoj, došlo samozřejmě i na naši zušku a připravovanou rekonstrukci.
(ZUŠ)

Loučení s Královnou

U nás v Polici nad Metují jsme po nějaký
čas hostili Královnu!
Přišla nenápadně někdy na začátku minulého školního roku. Nejdřív se nevědělo co
s ní!?!
Polický měsíčník - únor 2017
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5. ročník Veletrhu JA Firem – „Podnikatelé budoucnosti“

Studentské
společnosti KEP
Trading company a Tour Guide,
které působí na ACADEMII MERCURII soukromé škole s. r. o. v Náchodě, se 7. 12. 2016 zúčastnili 5. ročníku veletrhu JA FIREM s mezinárodní
účastí v Hradci Králové na Obchodní akademii,
Střední odborné škole a Jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, v nově
zrekonstruovaných prostorách historické budovy
Rudolfina.
Celkem své podnikatelské zkušenosti měřilo
18 JA FIREM z České republiky a 2 JA FIRMY
ze Slovenska.
Studenti zapojeni do studentských společností opravdu reálně podnikají. Jde o jedinečnou
možnost vyzkoušet si podnikání v reálném životě. Cílem je vytvořit vlastní výrobek, či poskytování služby, propagovat a prodávat tento produkt.
Firma KEP Trading company je zaměřena
na reklamu, v současné době jejím produktem
jsou vytvořené nástěnné kalendáře pro jednotlivé ročníky školy ACADEMIE MERCURII,
kdy v každém měsíci jsou umístěny fotografie
konkrétní třídy. Za hlavní produkt považuje firma nástěnný kalendář s hrady a zámky, kdy u
jednotlivých dnů jsou pro zvýšení atraktivnosti
poznamenány zajímavosti z české, ale i světové
historie, které se v ten den staly.
Činnost firmy Tour Guide je zaměřena na
realizaci zájezdů pro veřejnost.
20. 1. 2017 se uskuteční zájezd do Prahy
s návštěvou Národního divadla a divadelního
představení.

V březnu roku 2017 se uskuteční zájezd do
Osvětimi – jde o celodenní poznávací zájezd do
koncentračního tábora.
S těmito uvedenými produkty šly obě
studentské společnosti do soutěží 5. ročníku
Veletrhu JA FIREM.
Součástí veletrhu bylo celkem 6 soutěží:
Nejlepší firma
Nejlepší logo
Nejlepší slogan
90 vteřin před investorem (v angl. jazyce)
Nejlepší prodejce
Nejsympatičtější firma

Studenti nejdříve přichystali své stánky a to
tak, aby byl pro kupující co nejatraktivnější. Celé
dopoledne se snažili propagovat své produkty,
aby prodej byl co nejúspěšnější.
Svůj podnikatelský záměr museli studenti
během třech minut prezentovat před osmičlennou porotou. Po celou dobu veletrhu byli studenti
pod neustálým dohledem porotců, kteří hodnotili
jejich činnosti.
Obě firmy si vedly velmi dobře. To dokazují
i výsledky hodnotící poroty.
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Tour Guide:
Velmi pěkné umístění získala Tereza Bendix
Beranová, která obsadila 3. místo v Soutěži 90
vteřin před investorem, kde hovořila pouze v
anglickém jazyce.
V soutěži o Nejlepší slogan získala firma 6.
místo „Jsme tu pro Vás a Vaše zážitky“
V celkové soutěži o Nejlepší firmu obsadila firma velmi pěkné 10. místo.
Všem účastníkům gratulujeme a do další
práce přejeme hodně elánu.

Ing. Karla Pomezná

KEP Trading company:
Nejlepší umístění bylo v soutěži o
Nejlepšího prodejce, kdy z celkového počtu 20
firem obsadil Šimon Stolín 2. místo. K tomuto
umístění patří i získání
Certifikátu a poukaz na
nákup v obchodě Datart
v hodnotě 1000 Kč.
Další 2. místo získala
tato společnost v soutěži
Nejlepší logo.

Studentský ples 2016 se vydařil!
Konec kalendářního roku se ve Střední škole propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
každoročně nese v duchu horečných příprav na
studentský ples v náchodském Městském divadle
Dr. Josefa Čížka. Nejinak tomu bylo i tentokrát.
Dokládají to o slova Jany Havlíčkové, studentky 4. ročníku oboru Reprodukční grafik: „Ples
byl tentokrát pro naši třídu výjimečnou událostí.
Pečlivě jsme se na něj připravovali. Nacvičovali
jsme už od začátku školního roku. Zprvu bylo
těžké se dohodnout, ale nakonec jsme vymysleli
krátké vystoupení, které se nám všem líbilo. V
osudný den při generálce začaly pracovat nervy.
Tréma gradovala na samotném plese. Přiběhnout
do šatny, připravit se. Nádech, výdech. Vše může
začít. První akcí je focení. Každý se bojí, jak
bude vypadat. Nejsme zvyklí jeden druhého vídat ve společenském oblečení. Následovalo zahájení plesu a potom už naše předtančení. Měli
jsme strach, ale vystoupení jsme si užili. Všichni

V soutěži o Nejlepší slogan obsadila firma
4. místo „S námi máte život přehlednější“
V celkové soutěži o Nejlepší firmu obsadila firma velmi pěkné 9 místo.

tleskali a nám se na tvářích rodil úsměv. Hned
poté následovalo šerpování. Další důležitá událost, kterou si budeme pamatovat do konce života. Oficiálně jsme se stali maturanty. Rodiny
a kamarádi na nás házeli peníze, tleskali a my
jsme se na chvilku cítili, že se celý ples točí jen
kolem nás. Šerpování zakončili naši spolužáci
Radan Marel a Aneta Červinková svým slavnostním proslovem. Dále pronesl přípitek pan ředitel
a všichni jsme si s ním přiťukli šampaňským.
Zbytek plesu až do půlnoci patřil tanci a zábavě. Potom přišlo půlnoční překvapení. Svolali
jsme všechny na taneční parket. Potěšilo nás, že
se všichni na naší půlnoční show v podobě párty, kterou zorganizoval Vojta Fajfr, dobře bavili.
Zbytek plesu už byl uvolněný. Už to bylo za námi
a jen jsme si užívali atmosféru plesu, který se
nám moc líbil a stal se nezapomenutelným, jedinečným zážitkem. Celá naše třída by tímto chtěla
poděkovat učitelům, kteří tento ples organizovali, a dále také rodinám a spolužákům,
že nás přišli podpořit v tento výjimečný
den,“ dodala Jana Havlíčková.
Kolektiv studentů maturitní třídy 4.
PD oboru Propagační design se shodl
na následujícím hodnocení plesu: „ Pro
naši třídu byl důležitým momentem maturitního ročníku právě studentský ples.
Jeho přípravy nás zaměstnávaly dlouho.
Vystoupení jsme trénovali s plným nasazením každou volnou chvíli. Ve finále
nás překvapilo, jak se nám naše předtančení zdálo v reálném čase přímo v sále
rychlé a krátké. Jsme přesvědčení, že

momentem překvapení bylo také předání našeho
dárku třídní učitelce MgA. Vendule Henclové.
Byly to totiž tři křepelky, pojmenované Tři
Grácie, kterým se podařilo hned na místě pro naši
paní třídní snést tři vajíčka. Také naše půlnoční
překvapení sklidilo velký úspěch, takže jsme
z plesu odcházeli vyčerpaní, ale s dojmem, že vše
dopadlo, jak mělo.“
Za budoucí aranžéry a tiskaře ze třídy 3. AT
na ples zavzpomínala Markéta Hurtová: „Všichni
jsme měli trému, jak to dopadne při nástupu a šerpování. Oživením plesu byla vystoupení některých tříd. Po celou dobu nám hrála kapela JUNO.
Návštěvníci mohli něco vyhrát v tombole a také si
samozřejmě zatančit na parketu. Poděkování patří hlavně organizátorům celého studentského plesu.“ Pro mladé kadeřníky a kadeřnice ze třídy 3.
K byl studentský ples zároveň i příležitostí k prezentaci jejich umu a odborných dovedností, jak
nám ostatně za všechny řekla Marie Hejnicová:
„Ples jsme si užili a jistě na něj budeme dlouho
vzpomínat. Na naše vystoupení jsme si přivedli
modelky, na kterých jsme předvedli něco z kadeřnické profese. Přidala se k nám i naše paní třídní učitelka Bc. Zuzana Nováková s obrovskými
symbolickými nůžkami. Tento originální nápad
sklidil velký úspěch u publika a pochvalně ho
ocenil také ředitel školy Rudolf Volhejn.“
A nám tedy nezbývá než všem popřát stejně úspěšné zvládnutí maturitních a závěrečných
zkoušek!

Mgr. Renata Lelková,
Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí - www.ssptp.cz
Polický měsíčník - únor 2017

Polická Základní umělecká škola se právem pyšní svými žáky.

Po Petře Soukupové, která se svým 60
členným symfonickým orchestrem už dávno
dobyla srdce posluchačů v celém regionu i
daleko za jeho hranicemi, je tu další fenomén
polické ZUŠ. Tentokrát autorka muzikálu, a
ne ledajakého.
Autorský muzikál Sněhová královna, který vznikl na půdě základní umělecké školy a
dočkal se 4 zcela vyprodaných představení,
měl v lednu svoji derniéru. Možná i proto,
že jak prozradil ředitel Lubor Bořek, autorka
Adéla Kubečková připravuje další pohádku.
S manželkou jsme viděli až poslední
představení, protože z Broumova bylo skoro nemožné zachytit prodej vstupenek, které
byly vyprodané vždy dlouho před představením – premiéra několik týdnů. Občané Police
a pochopitelně příbuzní a známí více než 100
účinkujících dětí si nenechali ujít nádherný zážitek. Navíc, když se po celý rok o představení
psalo ve všech médiích v superlativech.
Takže všichni vědí, že autorkou je pro takovou tvůrčí práci mladičká Adéla Kubečková,
dnes 19 letá Adélka, jak jí tu všichni s láskou
něžně říkají. Také nemá smysl opakovat okolnosti, za kterých hudbu napsala. Co bych však
rád připomněl a co ze skromnosti ostatní aktéři vzniku i provedení muzikálu zapomínali
podtrhnout, je podíl pedagogického sboru
Základní umělecké školy v Polici nad Metují.
Adélka napsala skvělou muziku, o které
ředitel školy před premiérou uznale řekl: „…
předpokládal jsem, že to bude takové dětské

tvoření. Jednou, když jsem přišel do rodiny a
nechal jsem si zahrát úryvky, byl jsem velmi
překvapený, jak hudebně kvalitní práce to je.
Jak je nejen plná půvabných melodií, jak je
propracovaná hudebně, velmi profesionálně“.
Při prvním uvedení muzikálu měla Adélka
před maturitou na Evangelické akademii
v Náchodě.
Ovšem takové umělecké dílo, kterým
Sněhová královna je, neobsahuje jenom hudbu. Kdo upravoval text? Kdo sestavil slova
k písním? Kdo nacvičoval zpěvy, tance? Kdo
navrhl scénu? Kdo zaplatil kostýmy?
A nakonec snad to nejdůležitější. Kdo
ukázal té více než stovce dětí co a jak bravurně zazpívat, zatančit, pohybovat se po scéně
v někdy dost náročných variacích? V ZUŠce
mi řekli, že velký podíl má na muzikálu a
celý jej „rozpohybovala“ tak, že diváci žasli
a obdivovali, paní učitelka Alžběta Černá. A
děti pěveckých sborů Studánečka a Studánka,
které vede paní učitelka Miriam Blažková a
vyhrává s nimi soutěže nejen v naší republice,
okouzlovaly diváky v pěveckých i v tanečních
vystoupeních.
Většině občanů v Polici nad Metují jsou
známá i jména ostatních učitelů a učitelek této
obdivuhodné školy, která dosahuje vynikajících výsledků na všech soutěžích, a jejichž
žáky je vidět i na setkáních seniorů, na Polické
univerzitě volného času, při akcích města i
jinde.
Nejde zde vyjmenovat všechny vyučující,

ale kdo si všiml tváří „dětí“, z nichž mnohé již
odrůstají dětským střevíčkům, jaká je v nich
radost, sebevědomí a elán, se kterým vystupují, musí smeknout. Naučit děti to, co předvedly na muzikálu a při tom je rozvíjet jako
svobodné, jedinečné bytosti, to ocení jenom
rodiče a ten, kdo měl někdy příležitost s dětmi
pracovat.
A když už se skláním před učiteli, rád smekám i před rodiči. Nejen čas a peníze, které to
všechno stojí, ale zájem a vážnost, jež dávají
budoucnosti svých dětí. I když vědí, že z jejich
Aničky nebo Ládíčka nebude muzikant nebo
baletka uvědomují si, že učitelé v základní
umělecké škole vedou děti nejen ke zvládnutí potřebných dovedností, ale také k poznání,
co je radost z toho, když něco dokážou, jaká
je cena spolupráce a přátelství. V muzikálu
Sněhová královna si to všichni účinkující prožili naplno.
Dobře se poslouchala slova vypravěčky
Heleny Kubečkové: „…v nejtěžších chvílích
se Gerda začala modlit – a tu jakoby mráz už
nebyl tak bodavý a vločky tak hrozné. Andělé
jí přišli na pomoc a dodávali jí sílu“, podbarvená citlivou hudbou Adély Kubečkové.
Doufám, že si i děti všimly a vnímaly obsah
slov nádherného dueta učitele Pavla Čapka a
učitelky Miriam Blažkové: „Neztrácej víru, na
Boha hleď, v něm najdi sílu, jdi stále vpřed,
láska je silnější, než bol a žal,…“ S tím už se
dá vykročit do života!
Jindřich Horkel

STŘEDNÍ ŠKOLA
ODĚVNÍ l SLUŽEB I EKONOMIKY
ČERVENÝ KOSTELEC
GUMAŘ - PLASTIKÁŘ

učební obor s uplatněním v gumařském průmyslu

VÝROBCE TEXTILIÍ

učební obor s uplatněním v textilním a oděvním průmyslu

MECHANIK SEŘIZOVAČ

maturitní obor s uplatněním ve strojírenském průmyslu

MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ
umělecký maturitní obor zaměřený na oděvní design

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

maturitní obor zaměřený na administrativu a bezpečnostní služby

OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
— MATURITNÍ OBORY

maturitní obory

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

učební obory

● studenti mohu v 1. ročníku získat za každé
pololetí až 2.000 Kč z prospěchových stipendií
● přijetí bez přijímacích zkoušek
● ve 2. a 3. ročníku výuka ve škole jeden týden
a další týden praxe v závodech podniků
● krajská stipendia: 300 Kč/měsíc v 1. ročníku
400 Kč/měsíc ve 2. ročníku
500 Kč/měsíc ve 3. ročníku
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— UČEBNÍ OBORY

GRAFICKÝ DESIGN
REPRODUKČNÍ GRAFIK pro média
TISKAŘ na polygrafických strojích

TISKAŘ na polygrafických strojích
ARANŽÉR
KADEŘNÍK

— JEDNOLETÉ ZKRÁCENÉ OBORY

REPRODUKČNÍ GRAFIK

ŠKOLA SÍDLÍ V 15 LET NOVÉ
BUDOVĚ S MODERNÍM VYBAVENÍM

www.ssck.cz

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

TISKAŘ
na polygrafických strojích

den otevřených dveří:

středa 8. 2. 14–17 hodin
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality...
Tak jsme se konečně dočkali, po blátivých svátcích a bujarém Silvestru přišla. Kdo?
LADOVSKÁ ZIMA, zase brbláme, remcáme, včetně mě. Při tom odhazování bílé peřinky jsme už tak „zastlaní“, že na nikoho a
nikam nevidíme. A těch rozkošných pádů na
POZADÍ, raději na ně nemyslet. Tou nádherou se 17. ledna do Pellyho domů došouralo
na sraz S-K-O 70 odvážných. Máme i další
nové členky pí J. Cinkovou a L. Kubečkovou
a tak se ten náš spolek pěkně rozrůstá. A co
pánové? Legitimace, razítečko a 200,- Kč kasírovala naše organizační referentka pí Hana
Tremčinská, zatím co předsedkyně pí Helenka
Pivoňková seznamovala s programem, kulturní referentka pí I. Richterová agitovala na
divadla a další akce nejen sem do sálu. Na
podium nastoupil náš milý host ze ZUŠ p.
P. Čapek a přivedl další dívenku, Marušku
Kaufmanovou, nadějnou houslistku, která
na BOŽSKÝ NÁSTROJ = SKŔIPKY, za
klavírního doprovodu zahrála velice náročnou
skladbu, abychom si znovu uvědomili, jakou
líheň talentů zde v Polici n. M. máme. Ještě jí

není 9 let! Děkujeme všem,
kteří se věnují dětem a ty
najdou zalíbení v hudbě.
Ta člověka osvobozuje,
povznáší!
Paní Ilonu Kejdanovou
ze sociálního odboru MěÚ
zná většina z nás, stará se
o rezort ne zrovna z těch
nejvděčnějších, ale je pozitivně naladěna, dokáže
poradit v nejedné složité
situaci, orientuje se v této
oblasti velice dobře a ta
nám sdělila škálu podstatných informací, ale nejen
to, přivedla PĚTICI DAM
– STRÁŽNÝCH ANDĚLŮ
v čele se sestřičkou pí Zuzanou Fleischerovou,
která 17 let navštěvuje pacienty, aby poskytla DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI. Vídáme ji
často milou, usměvavou, dojíždí i do obvodu
kolem a její péče je posláním i přes bolesti
se kterými se denně setkává, svou přítomností pacientům ulehčuje. Další pečovatelky
z JAVORU, pí Jirásková, pí Konečná a pí
Štanclová nám pověděly snad vše, co bychom
měli vědět, záležitosti kolem zařazení se do tohoto zařízení. Jejich práci a obětavost ocenila
nejen pí I. Kejdanová, ale i Z. Fleischerová.
Slyšet byla slova chvály. Tolik zajímavostí, co
nám všichni z té PĚTICE dam pověděly, byly
přínosné. Měli jsme možnost shlédnout sestřih
aktualit z DOMU S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU – JAVOR, což je obdivuhodné.
Akce od jara do zimy, to vše nás přesvědčilo,
že ani stáří nemusí být smutné a nostalgické,
pokud jim jejich servis poskytují takováto
DĚVČATA DO NEPOHODY. Není se čeho
obávat. Slova poděkování je trochu málo,
vždyť to jsou vlastně NAŠI ANDĚLÉ v době
dobré i v té druhé straně mince!

Zpráva o činnosti ZO ČSŽ Hlavňov za rok 2016

yy Naše akce jsme zahájili Dětským dnem,
který se konal 28. května na hřišti. Pro děti
byly připraveny různé soutěže a úkoly, za
jejichž úspěšné absolvování získaly sladké
odměny a bublifuk. Počasí nám přálo, takže jsme si celé odpoledne s dětmi báječně
užili.
yy 23. září se konalo další „Spaní dětí v klubovně“, spojené s odpoledním programem.
Tentokrát soutěžení a plnění úkolů probíhalo trochu po vzoru „Pevnosti Boyard“.
Děti získávaly „klíče od pokladu“, které na
konec vyměnily za indicie k tomu, aby je
navedly k hledanému pokladu. Večer nesmělo chybět opékání buřtů a hlavně stezka
odvahy.
yy Další akcí bylo „Posezení pro seniory, ale
nejen pro ně“, které se konalo dne 13. října.
Místní klubovna byla téměř plná, za což
jsme rádi. Zpívalo se, povídalo, tancova-
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lo… O hudební doprovod se opět skvěle
postarala paní Maruška Ryšavá a paní Jaroslava Janečková a touto cestou jim ještě
jednou děkujeme.

yy V pátek 28. října proběhla Drakiáda. I když
bylo poněkud chladno, hlavní bylo, že foukalo, takže nebyl problém dostat draky do
vzduchu. Po hodince létání jsme se přesunuli do tepla klubovny. Děti od nás dostaly
napečené perníkové draky, které dotvořily
nalepením želé bonbónů a lentilek. Po té si
ještě vyrobily papírového dráčka na vyzdobení okna či dveří.
yy Během roku jsme měli několik brigád, sázeli jsme trvalky u kříže před hasičárnou,
keře u pomníku „Žitavce“, uklízeli jsme
klubovnu po její rekonstrukci a malování.
Dále jsme první říjnovou sobotu pomáhali hasičům ve stánku s občerstvením při
hasičské soutěži.

Paní kronikářka MěÚ Jindřiška Vaníčková
vypracovala obrazně průřez akcemi nejen
roku 2016, ale i roku 2015 a tak nám p.
Kamil Hušek promítal téměř vše, co se podařilo ve městě a obcích Hlavňov, Pěkov a
Radešov vybudovat, opravit, uspořádat desítky zajímavých akcí, výstav, zahraničních
návštěv, koncertů, vandrů, sportovního klání,
JARMARKŮ, exkurzí, prostě Police n. M.
žije! A pokud někdo vytrubuje, že tu CHCÍP
PES, je to LEŽ, přestože psů je tu dost.
O čem toto svědčí? Že se vedení města ve
všech směrech snaží, aby se nám tu žilo spokojeně a lidi měli důvod k úsměvu. Tak ať se
daří ve všem a dík i těm, kteří, ač se o nich
neví, ruce k dílu umí přiložit, nehledě na své
pohodlí a čas.
Tak se mějte ještě zimě a radujte se z bílé
nadílky!
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

yy 18. listopadu jsme připravili „vánoční dílničku“. Děti si vyráběly z donesených sklenic svícínky. Také bylo potřeba zhotovit
nové ozdoby na obecní vánoční stromeček,
který se rozsvěcel při „vánočním setkání
občanů“. To jsme pořádali ve spolupráci
s osadním výborem. Sešli jsme se v sobotu 26. listopadu, u vánočního stromečku
jsme si zazpívali vánoční koledy. Tentokrát
jsme měli hudební doprovod tří zobcových
fléten, na které hrály Katka Vacková, Nikola a Lucka Krausová. Po rozsvícení stromečku jsme pokračovali v klubovně, kde
jsme se naladili do vánoční atmosféry.
Děkujeme městu Police nad Metují za
finanční podporu.
Na závěr přejeme všem pevné zdraví,
hodně štěstí a pohody v roce 2017.
Za Hlavňovské ženy D.Krausová
Polický měsíčník - únor 2017

Stručné ohlédnutí za rokem 2016

V roce 2016 se náš Klub přátel turistiky Spartak Police nad
Metují z.s. opět věnoval především pořádání Mezinárodního
polického vandru, Zimního táboření na Hvězdě s Silvestrovskému
vejšlapu.
Vandr se uskutečnil, jako vždy druhou sobotu v květnu.
Tentokrát šly trasy 15 a 25 km a mířily k Ostaši. Počasí přálo,
a tak se Vandru zúčastnilo 523 vandrovníků. Pro náš Klub je
potěšující, že i když nezačleňujeme do Vandru kola a koloběžky,
tak zájem o náš pochod zatím přetrvává. Vše nejdůležitější
k 41. ročníku si můžete přečíst vedle tohoto textu.
Celkem 73 táborníků se sešlo o prvním prosincovém víkendu
na Hvězdě, kde se konal již 53. ročník Zimního táboření. Není
to závratné číslo, ale musíme si uvědomit, že tento druh turistiky
není masový. Pro nás je potěšující fakt, že na Hvězdu stále jezdí
lidé z celé České republiky, a že se o Hvězdě ví.
Na závěr roku jsme pak díky Martinu Exnerovi, Hlavňovským
hasičům a Milanu Schirlovi dovezli k Čertovce 150 l tekutin, které
jsme nabídli účastníkům Silvestrovského vejšlapu (všem tuze
děkujeme). Ke skále přišlo 1043 lidiček, kteří vytvořili skvělou
atmosféru pod kterou „přikládala“ čertice Renata, Sarka Farka
a celý Klub přátel turistik Police nad Metují z. s. (na snímcích
Jarmily Šenkové je Martin Exner, který dochucuje čertovsky
dobrej mok a lidičky u Čertovky).

A na závěr malá douška.
V listopadu jsme se zúčastnili
slavnostního setkání, které se
konalo u příležitosti 50. ročníku
Zimního táboření Klondyke,
které pořádá parta nadšenců
z Horní Datyně. Pořadatelům
jsme k jejich jubileu předali
dřevorytinu, jejímž autorem je
Petr Kysela. Ta sklidila velký
ohlas. Při této akci jsme se
setkali s vedoucím zimní sekce
KČT s Otakarem Bourou, který
vyslovil prosbu o uspořádání
národního
setkání
zimních
turistů v Polici nad Metují naším Klubem. A tak to vypadá, že
v únoru 2019 se Police rozroste zhruba o čtyři sta lidí.
V roce 2017 Vám
přejeme pevné zdraví,
štěstí a pohodu.
Za klub přátel
turistiky z. s.
Petr Scholz

Polický měsíčník - únor 2017
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Když Jak jsme Pražákům vypálili rybník
V pátek třináctého (naštěstí nejsme
pověrčiví) vyrazili skautky a skauti z Police
na víkend do Prahy. Plány na kulturněsportovní aktivity byly velké a my jsme byli
plni očekávání. Vlak nám jel už po půl třetí
ze Žďára, abychom stihli do Matičky dorazit
před šestou odpolední. Haňďa absolvovala
martýrium s povinným nákupem skupinové
jízdenky několik dní předem, takže bylo o
čem diskutovat (přes všechny tyto obtěžující
novinky máme stále České dráhy rádi).
Celkem nás jelo šestnáct – sedm skautek +
Haňďa s Chápallem, šest skautů + Bumerang,
v Náchodě k nám přistoupila ještě trojice
tamních skautů. Někteří cestou ladili znalosti
šifer a uliček v centru Prahy. V sobotu
odpoledne nás totiž čekala Praha plná strašidel!
Ale postupně …
Kolem šesté jsme skutečně dle plánu
vyložili sebe i bagáž na Hlavním nádraží, pak
pěší přesun na Senovážné náměstí, kde sídlí
Ústředí Junáka, tam jsme měli dohodnuté
uschování věcí a hurá na Václavák. Zde nás
nečekala žádná demonstrace, ale představení
v Divadle ROKOKO, hru na motivy Karla
Čapka s názvem Věštkyně, vraždy a jasnovidci

jsme si užili. Pak vyzvednutí věcí a hurá do
kluboven – skautky našly azyl někde v centru,
skauti vyrazili kolem 22. hodiny pěšky na
Vinohrady. Pozdní večeře, pár her a do
spacáků sbírat sílu!
V sobotu jsme vstali po sedmé, nasnídali
se, zašli nakoupit potraviny na celý víkend
a před desátou se všichni sešli na Karlově
náměstí. Tady nás čekal nevšední zážitek
– Neviditelná výstava. Bylo moc zajímavé
trochu nahlédnout do světa nevidomých,
člověk si najednou uvědomí, jak nesnadné
to mnohdy mají, tentokrát ale měli výhodu
„domácího prostředí“. Expozicí v absolutní
tmě nás totiž doprovázeli slepí průvodci,
rozdělili jsme se do tří skupin a postupně
vyrazili. Byl to nevšední zážitek – vřele výstavu
doporučujeme a nechceme prozrazovat
nic z toho, co vás na ní čeká. Poté jsme si
vyzkoušeli používat slepeckou hůl a mnoho
pomůcek, které nevidomým usnadňují život.
Mnozí z nás si také třeba zahráli nějakou pro
slepce upravenou hru (samozřejmě poslepu)
– třeba takto uzpůsobené „Člověče, nezlob
se“ bylo skvělé. Na výstavě jsme se zdrželi
přes dvě hodiny. Pak studený oběd (rohlík se
salámem a jablkem)
v klubovně a hurá na
start Strašidel.
Praha
plná
strašidel je šifrovací
a orientační závod
odehrávající
se
v historické částí
Prahy, tentokrát byl
již 33. ročník. Akce
se účastní dvou až
tříčlenné
hlídky
skautů i veřejnosti,
letos bylo přibližně
1000
účastníků.
Probíhá to zhruba
tak, že hlídka při
startu získá bloček
Pokřik vítězů kategorie B Prahy plné strašidel 2017 – Ondřej
s patnácti šiframi
Nekvinda, Petr Liskovský, Adam Werner (zleva).
– jsou to různé

Svíčka pro Jana Palacha a Jana Zajíce u pamětní desky na
Václavském náměstí.
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modifikace šifer použitých v předchozích
ročnících i šifry zcela nové, vždy se sází
na bystrost účastníků. Ti se snaží rychle
vyluštit maximum zpráv, a tak získat patnáct
ulic s číslem popisným – adresa, kde objeví
strašidlo. Poté rychle naplánovat trasu Prahou
tak, aby byli na místě startu/cíle (na Kampě) co
nejrychleji. A hurá do ulic velkoměsta, kde na
závodníky čeká zima, semafory, davy turistů,
tramvaje,… Za jednotlivá strašidla získávají
závodníci jeden až tři body (většinou podle
náročnosti šifer), časový limit je neúprosný –
do dvou hodin zpět! Skautky na závod jezdí
každým rokem, chlapecký oddíl posledních
šest let účast zanedbal, takže si kluci od holek
vyslechli cenné rady. Závod začal, nervozita,
očekávání, touha po dobrodružství – u každého
převažovalo něco jiného.
Nebudeme vás napínat – v kategorii C (od
14 do 17 let) jsme měli dvě hlídky skautek a
jedny skauty, holky vybojovaly ze 46 hlídek
krásné 13. místo a 36. místo, kluci byli patnáctí.
Tradičně největší konkurence je ale v kategorii
B (10 až 13 let) – letos v ní závodilo 76 hlídek.
Zde jsme měli jednu trojici holek a jedny kluky,
skautky skončily na 35. místě a skauti, ve
složení Adam Werner, Petr Liskovský a Ondřej
Nekvinda – Kolombo skončili ….. se ziskem
plných 30 bodů za všech patnáct strašidel a
neuvěřitelným časem 1 hodina a 33 minut na
prvním místě. Jsou to borci! Na pódiu následně
slíbili, že v roce 2018 přijedou obhajovat a do
nedělních Zpráviček pro ČT Déčko od plic
zakřičeli družinový pokřik. Sláva Police se tak
i touto cestou šíří až do stověžaté Prahy.
Následoval večerní přesun historickým
centrem do klubovny, vaření večeře a
zasloužený odpočinek. V neděli jsme v nové
budově Národního muzea navštívili výstavu
Retro a expozici věnovanou Janu Palachovi.
Jemu a také Janu Zajícovi jsme také u pamětní
desky na Václavském náměstí zapálili svíčku
a uctili jejich oběť minutou ticha. Tolik víkend
skautů a skautek z Police v Praze.
Za zúčastněné
Michal Bureš – Bumerang

Skautky hrají na Neviditelné výstavě deskovky pro nevidomé.
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Studenti v Náchodě pracují s novou
technikou

3D skener, který umí
snímat prostorové objekty a
převádět je do digitální podoby, zakoupilo pro studenty Jiráskovo gymnázium Náchod z daru společnosti Saar Gummi
Czech. Za 58 tisíc korun, které škola od SGC obdržela v rámci podpory technického vzdělávání žáků a studentů, pořídí ještě dva výkonné počítače pro práci s CAD systémy, na kterých budou kromě
jiného zpracovávána data pořízená skenerem. Studenti se tak budou
moci seznámit přímo s profesionálními softwarovými nástroji, které
se používají v technické praxi.
Skener s počítači doplní školní techniku do uceleného souboru,
studenti nyní budou moci oskenovat zvolený předmět, upravit ho
v CAD programu, připravit pro tisk a vytisknout na 3D tiskárně.
Učitelé uvažují i o využití této techniky v rámci výtvarné výchovy,
například ročníková práce by mohla spočívat v oskenování či návrhu nějakého modelu, jeho úpravě a následném vytištění či zasazení
do virtuálního prostoru.
Pracoviště s počítači a skenerem bude k dispozici na volně přístupném místě tak, aby studenti mohli používat techniku i ve svém
volném čase. Stávající tři počítačové učebny jsou totiž stále obsazené a o technické kroužky, ve kterých studenti pracují s 3D tiskárnami nebo programují roboty a používají počítače, je takový zájem, že
přihlášení čekají v pořadníku.
-pl-

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Technik kvality
Chemik
Operátor/ka gumárenské výroby

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po zapracování,
pracoviště Červený Kostelec. Operátor je pro třísměnný
provoz v Červeném Kostelci nebo Velkém Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Ohlédnutí Klubu historických vozidel
„Metuje“ za rokem 2016

O KHV METUJE, většina čtenářů a obyvatel Policka ví z výstav historických vozidel a jiné techniky, která je součástí polické
pouti, ale tato výstava není jedinou aktivitou
KHV METUJE.
Pořádáme už od jara do podzimu
výstavy na okolních zámcích, v dubnu
v Novém Městě nad Metují, v červnu na
zámku v Náchodě, v červenci na zámečku
v Adršpachu a na závěr, v září opět zámek
v Novém Městě nad Metují. V náplni KHV
METUJE, jsou také vyjížďky a to jarní a
podzimní, start je vždy na náměstí v Polici
nad Metují. Trasa vyjížděk je vedena naší
krásnou krajinou, ale i do sousedních lokalit.
Dalšími aktivitami členů je účast na výstavách a vyjížďkách okolních klubů historických vozidel, nejen v hradeckém kraji, ale
po celé České republice a také v zahraničí.
Musím se také zmínit o dvou větších akcích, které KHV METUJE pořádala a spolupořádala v roce 2016. V měsíci červnu se jela
v hradeckém kraji mezinárodní motocyklová
FIVA RALLY, centrum bylo ve Dvoře
Králové a více než stovka účastníků z 18
států se 4 dny projížděla okolím. Konkrétně
23. června, kolem poledne všichni účastníci
přijeli na náměstí do Police nad Metují,
snad se nikdy na polickém náměstí nesjelo
tolik motocyklů různých značek a typů.
Po obědě v Pellyho domech a po návštěvě
Muzea Merkur odjeli všichni účastnici směr
Adršpach a dále do Krkonoš. Další dny se
pak jezdilo po Náchodsku, Orlických horách,
Polický měsíčník - únor 2017

55 000 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč

Jaroměřsku a Králové Dvorsku. Po celou
rallye panovalo velké vedro a tak jsme se
jako pořadatelé museli během jízdy vypořádat s občerstvením účastníků. Vše se zvládlo
a povedlo, o čem svědčil aplaus pořadatelům
od účastníků. Další naší větší a pořadatelsky náročnější akcí je výstava historických
vozidel a jiné techniky o Polické pouti. Už
v červnu posíláme pozvánky vystavovatelům, necháváme tisknout plakáty, zajištujeme občerstvení a musíme zajistit spoustu
dalších věci potřebných, aby výstava mohla
fungovat. V posledních letech se na výstavě
sjíždí přes 300 vozidel a návštěvníků, je také
každým rokem víc a to nás může jen těšit.
S pořádáním nám pomáhá mnoho sponzorů,
kteří nám věnují ceny do soutěže elegance,
nebo jako ceny na jízdy a také do tomboly.
Velkou podporu máme ve městě Police
n. Metují, které nám zajišťuje uzavírky náměstí, a komunikací kolem Bezděkovských
sadů, kde se výstava koná. Také se musím
zmínit o finanční podpoře z grantu města
Police, chtěl bych, ale poděkovat všem, kteří
nám pomáhají.
Na závěr ohlédnutí bych chtěl připomenout, že v roce 2017 bude KHV METUJE
existovat 20 roků a ze zakládajících 35 členu
se KHV METUJE rozrostla na současných
220 členů.
Chtěl bych všem, kteří nám fandí a pomáhají, popřát v roce 2017 mnoho šťastně a
bez nehod ujetých kilometrů.
Za KHV METUJE Jiří Bernard

PLÁN AKCÍ KLUBU HISTORICKÝCH
VOZIDEL METUJE VE VELKÝCH PETROVICÍCH PRO ROK 2017

1. Dne 22.4.2017 se koná výstava historických
vozidel v Novém Městě nad Metují, na zámku,
při příležitosti dne „Brány města dokořán“.
Výstava bude probíhat od 12 – 16 hod, součástí
dne bude i mnoho doprovodných programů.
Kontakt – p. Jiří Bernard, tel. 732 372 191,
zámek Nové Město n. Met. p. Daněk tel. 608
113 713
2. Dne 6.5.2017 se koná „Jarní jízda KHV
Metuje“. Jde o první jarní vyjížďku. Start
v 9:00 hod z náměstí v Polici nad Metují.
Pořádá KHV Metuje Velké Petrovice.
Kontakt – p. Jiří Bernard Petrovice 107, 549 54
Police n. Met., tel. 732 372 191
3. Dne 17.6.2017 se koná výstava Anglických
vozidel (aut, motocyklů) ve Žďáře nad Metují u
příležitosti jarmarku, začátek od 9:00 hod. Občerstvení a doprovodný program zajištěn.
4. Kontakt – p. Jiří Bernard Petrovice 107, 549 54
Police n. Met., tel. 732 372 191
5. Dne 24.6.2017 se koná 8. ročník výstavy
historických vozidel v Náchodě na zámku, tuto výstavu pořádá KHV Metuje společně s náchodským zámkem. Výstava
historických vozidel je od 13 - 16 hod. Vystavena budou vozidla do roku výroby 1985.
Kontakt – p. Jiří Bernard Petrovice 107,
549 54 Police n. Met., tel. 732 372 191
paní Prokopová tel. 605 308 056
6. Dne 8.7.2017 se koná výstava historických
vozidel o tropické pouti v restauraci
TROPICAL u přehrady Rozkoš v České
Skalici. Sraz od 12 – 16 hod. Součástí je
bohatý doprovodný program. Výtěžek z
celé akce je věnován na charitativní účely.
Kontakt: p. Bernard Jiří tel. 732 372 191
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7. Dne 23.7.2017 se koná výstava historických
vozidel v Adršpachu na zámku (pozor je to
neděle). Začátek od 12:00 do 16:00 hod. Občerstvení a doprovodný program zajištěn.
8. Kontakt – p. Jiří Bernard Petrovice 107, 549
54 Police n. Met., tel. 732 372 191
9. Dne 13.8.2017 Vás zveme na výstavu
historických vozidel, užitkové techniky
a stabilních motorů a jiných technicko-historických exponátů. 17. ročník výstavy se koná při příležitosti pouti v Polici nad Metují. Prosíme účastníky, aby
přijeli do 8hod ranní. Občerstvení zajiště-

no. Pořádá KHV Metuje Velké Petrovice.
Kontakt – p. Jiří Bernard Petrovice 107, 549
54 Police n. Met., tel. 732 372 191
10. Dne 9.9.2017 Výstava historických vozidel
v Novém Městě nad Metují, na zámku,
při příležitosti dne „Brány města dokořán“.
Výstava bude probíhat od 12 – 16 hod, součástí dne budou i další doprovodné programy.
Kontakt – KHV METUJE p. Jiří Bernard,tel.
732 372 191, zámek Nové Město n.Met., p.
Daněk tel. 608 113 713
11. Dne 30.9.2017 se uskuteční „Podzimní jízda KHV Metuje“. Jedná se o rozloučení se

sezónou.
Start v 9:00 hod z náměstí v Polici nad Metují. Pořádá KHV Metuje Velké Petrovice.
Kontakt – p. Jiří Bernard, Petrovice 107, 549
54 Police n. Met., tel. 732 372 191
Prosíme Vás, abyste výše uvedené akce
zařadili do kalendáře motoristických akcí pro
rok 2017 v tomto přesném znění. Děkujeme a s
pozdravem za KHV Metuje Velké Petrovice

Jiří Bernard, tel. 732 372 191,
e-mail : jiri.bernard53@email.cz

Mateřské centrum Ma Mi Na
Začátkem
nového
roku
jsme se opět
sešli a podnikli
několik
akcí.
Zajeli
jsme
do Walzelu v
Meziměstí a potrénovali na umělé lezecké stěně. Vyrazili jsme také s dětmi užít si trochu
sněhové nadílky a sáňkování.
Do dopoledního programu ZVÍDÁLEK
zveme nové děti, v současné době máme několik volných míst. Program je určen pro
předškolkové děti bez přítomnosti rodičů, je
vedený dvěma lektorkami. Náplní jsou různé
básničky, písničky a říkanky, které se děti učí,
dále výtvarné tvoření, krátké učení s obrázky
a magnetickou tabulí, pohybové hry a volná
činnost. Zájemci volejte nebo pište na kontakty MC.
Prostřednictvím projektu ADOPCE
NA DÁLKU MC každoročně finančním darem podporovalo dívku z chudé rodiny žijící
v Indii. Projekt v ČR koordinuje Diecézní
katolická charita v Hradci Králové. Avila
Kumari se narodila 10.10.2000 a žije ve městě Mariapura ve státě Kerala na jihu Indie.
V lednu jsme obdrželi dopis o tom, že Avila
ukončila kurz na škole Nava Jyothi School,
zaměřený na výpočetní techniku, který byl završen absolvováním 10. třídy. Tím dokončila
své vzdělání, díky kterému má větší šanci najít
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kvalifikovanější zaměstnání. Každoročně jsme od
charity obdrželi roční zprávu se studijními výsledky
Avili, podle kterých prospívala na výbornou. Součástí
zprávy byl i dopis od Avili,
ve kterém nezapomněla
napsat pár slov o svých
sourozencích, rodičích i
sobě. Přidala poděkovaní
a napsala pár drobností,
které z finančního příspěvku dostala. Většinou šlo
o školní pomůcky (školní taška, boty, uniforma,
možnost účastnit se letního
kempu aj.) V jednom z dopisů byla vždy přiložená i
fotografie dívenky, takže
jsme mohli pozorovat, jak
roste. Avile přejeme hodně
štěstí a úspěchů v další životní etapě.
Nyní přemýšlíme o novém a jiném způsobu charitativní pomoci. Za nápady a inspiraci pro nás moc
děkujeme.
Dne 8. 2. 2017 s dětmi navštívíme rodinné zábavné centrum TONGO
v HK. Toto datum je tu
pro nejmenší vyhrazené
dopoledne od 9 – 13 hod.,
které děti mohou strávit
třeba ve skákacím hradu nebo v labyrintu…
Dne 17. 2. 2017 od 17:00 proběhne v prostorách MC BESEDA O MYTÍ VLASŮ
METODAMI NO POO A DOMÁCÍ
VÝROBA KOSMETIKY. Svůj zájem z kapacitních důvodů prosím potvrďte nejpozději
do 16. 2. emailem na mcmamina@centrum.cz
nebo sms na tel. 777903029. Beseda je zdarma. Všichni jsou srdečně zváni!
Rádi bychom
místní i okolní školy a školky vyzvali i letos
k účasti na projektu
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – TRADICE
V NAŠEM KRAJI. Projekt je spolufinancován z grantového programu „Máme rádi
Broumovsko, máme rádi místo, kde žijeme“.
Záměrem projektu je podpořit děti a jejich

pedagogy poskytnutím výtvarného materiálu,
který bude využit pří výrobě velikonočních a
jarních dekorací. Všechny výrobky vytvořené
ze zakoupeného materiálu budou vystaveny
na tradiční Velikonoční výstavě v Pellyho domech. Tématem výstavy v roce 2017 budou
velikonoční tradice v našem kraji. Výstava se
doposud konala bez finanční podpory. Věříme,
že s poskytnutými prostředky se vytvoří lepší
podmínky pro výtvarnou činnost dětí a zvýší
se zájem učitelů se tohoto projektu zúčastnit.
Jedná se o jeden z mála projektů, který spojuje
téměř všechna místní a většinu okolních vzdělávacích zařízení, což považujeme za velký
přínos. Zájem o účast na Velikonočním tvoření pište na email MC. Děkujeme
Městu Police nad Metují děkujeme za každoroční finanční podporu.
MC MaMiNa
Polický měsíčník - únor 2017

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
POLOSTÍNOVÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE
V noci z 10. na 11.února budeme pozorovat první ze dvou
letošních zatmění Měsíce.
Únorové
zatmění bude polostínové a
tedy poměrně nenápadné. Na obrázku jsou
zakreslené a číslicemi
1, 2 a 3 označené polohy Měsíce vzhledem k
polostínu a stínu Země.
V maximální fázi označené 2 bude ztmavnutí
měsíčního povrchu nejlépe pozorovatelné.
Poslední polostínové zatmění Měsíce jsme úspěšně pozorovali 16. září minulého roku.
Průběh polostínového zatmění Měsíce v noci z 10. na
11.února.
Časové údaje jsou v SEČ.
23 hod 34 min vstup Měsíce do polostínu, začátek zatmění
1 hod 44 min maximální fáze, střed zatmění
3 hod 54 min výstup Měsíce z polostínu, konec zatmění
Následující mapka zobrazuje část hvězdné oblohy při polostínovém zatmění Měsíce v noci z 10. na 11. února. Měsíc je
v souhvězdí Lva. Nalevo od Měsíce vidíme Regulus, nejjasnější
hvězdu v tomto souhvězdí. Pro doplnění je v souhvězdí Panny
zakreslený i Jupiter.
Všechna souhvězdí na mapce patří k souhvězdím jarním.
Jsou předzvěstí blížícího se jara.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

vstupuje do znamní Ryb dne 18. února ve 12 hodin
30 minut, den se prodlouží o 1 hodinu a 37 minut,
MĚSÍC
4. února v první čtvrti, 11. v úplňku, 18. v poslední čtvrti,
26. v novu,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE večer vysoko nad jihozápadním obzorem, nejlepší
pozorovací podmínky a největší jasnost planety
v le		
tošním roce,
večer
vysoko
nad
jih
záMARS
padním
obzorem
v
souhvězdí
Ryb
východně (nalevo) od Venuše,
JUPITER po většinu noci v souhvězdí Panny,
SATURN ráno nad jihovýchodním obzorem na hranici sou
hvězdí Hadonoše a Střelce, 20. a 21. února bude po
blíž Saturnu Měsíc,
URAN
večer vysoko nad jihozápadem v souhvězdí Ryb,
NEPTUN není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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Zprávy z domova důchodců
Milí spoluobčané,
znovu se Vám hlásíme v novém roce s aktuálními zprávami a malým ohlédnutím za rokem loňským. Především konec roku byl doslova nabitý událostmi
a množstvím akcí.
První akcí adventního období v našem domově byla tradiční „Vánoční výstava“, na které se podíleli jak obyvatelé, tak zaměstnanci domova. Všichni se
velice snažili a myslím, že výsledek stál za to. Spousta krásných výrobků s vánoční tématikou, vynikající vánočka z naší kuchyně, horký čaj a káva přivítaly
všechny, kteří naši výstavu navštívili. Vytvořil se příjemný prostor pro setkání
našich obyvatelů s lidmi z města, známými, s rodinami, ale také s obyvateli
jiných domovů, kteří přijeli na naši výstavu.

Další akcí v pořadí byla „Mikulášská nadílka“, na kterou se všichni
obyvatelé domova moc těšili. Hodný Mikuláš, zlobiví čerti a laskavý anděl,
prošli všechny pokoje a každého z obyvatel potěšili milým slovem a malým
dárečkem. Odpoledne jsme se všichni sešli ve společenské místnosti, kam mohli opět přijít i rodinní příslušníci. Zaměstnanci společně s obyvateli připravili
skvělé občerstvení a k dobré náladě přispěl i horký punč, nebo sklenička vína.
Nesmím zapomenout zmínit také skvělou kapelu tří děvčat - Damtrio, která
nám zahrála k tanci i poslechu a všem zúčastněným jistě zvedla náladu. Čerti
nikoho neodnesli, takže je jasné, že jsme všichni byli hodní .
16. prosince nás
přišly potěšit děti ze
ZŠ Žďár nad Metují.
Připravily si pro nás
krásné pásmo vánočně laděných písniček,
básniček a scének.
Malí čertíci a andílci
byli velkým potěšením pro všechny naše
obyvatele. Děti také
pro každého vyrobily
malé dárečky, kterými
udělaly všem velkou radost. Rovněž vystoupení žáků ZUŠ V Polici nad Metují,
které proběhlo 19. prosince, bylo velmi krásné a potěšilo srdíčka všech, kteří
si přišli poslechnout vánoční melodie v podání pana učitele P. Čapka a paní
učitelky M. Blažkové a jejich žáků. Děkujeme za krásné chvíle!
Poslední akcí v loňském roce byl „ Štědrý den“, který jsme oslavili společně s rodinami našich obyvatel ve společenské místnosti. Opět bylo připraveno
bohaté občerstvení. Stoly se prohýbaly pod množstvím dobrot, vonělo cukroví,
které si uživatelé sami napekli, ale nejdůležitější bylo to, že jsme se všichni
sešli, byli jsme spolu rádi a bylo nám spolu dobře. Krásně nazdobený stromeček
dotvořil vánoční atmosféru a došlo i na dárečky!
Přivítali jsme milou návštěvu, paní starostku, která ocenila nelehkou práci
personálu. Spolu s paní starostkou přišly také členky „Komise pro obřady a
slavnosti“, které našim uživatelům předaly drobné dárečky a krásnou květinu,
která nyní zdobí vestibul našeho domova. Krásný zážitek nám přichystaly děti
ze ZUŠ Police nad Metují, které přišly zahrát a zazpívat spolu s panem učitelem
P. Čapkem. Děkujeme skautům za „Betlémské světlo“.
Jeden rok se uzavřel a další je před námi. Přeji nám všem hlavně hodně
zdraví, spokojenosti, úspěchů v pracovním i osobním životě a také ať nezapomínáme na lidi, kteří potřebují naši pomoc, protože nikdy nevíme, kdy my sami
budeme potřebovat pomoc druhých.
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců DD Police nad Metují

Mgr. Jana Šrámková, ředitelka
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NOVINKY FILATELIE
Korunovační klenoty

Námět známky: korunovační klenoty s autorskou
licencí Jaromíra a Libuše
Knotkových.
Výplatní písmenová poštovní známka vydaná
ve formě celoplošných
samolepek s oddělením
formou průseku v sešitku
po 8 kusech v hodnotě E
= 32,- Kč, která odpovídá ceně za prioritní obyčejnou zásilku do zahraničí
do 50 g – evropské země dle Ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění.
Svatováclavská koruna byla vytvořena v roce 1346 na přání Karla IV. podle
vzoru zaniklé přemyslovské koruny z 13. století a bývalé francouzské koruny sv. Ludvíka. Je z ryzího zlata, váží 2,5 kg a je osazena drahokamy a
perlami. Zlaté korunovační jablko je práce neznámého rudolfinského zlatníka z konce 16. století. Zlaté renesanční žezlo je z doby Maxmiliána II.
z druhé poloviny 16. století.
Obraz známky je doplněn logem Světové výstavy PRAGA 2018.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Historické dopravní prostředky:
letadlo AERO A-14 ČSA

Námět známky: historické
letadlo Aero A-14 ČSA s
pohledem od levého křídla.
Letadlo Aero A-14 byl
československý jednomotorový cvičný, pozorovací
a dopravní dvouplošník z
20. let 20. století. V roce
1923 byla těmito stroji zahájena pravidelná doprava
Československých státních
aerolinií. V letech 1924–1925 byl letoun A-14 hlavním typem u ČSA. U
nových strojů se však objevily problémy s nadměrnými vibracemi motorů a
v důsledku otřesů i s nádržemi, proto začaly být stroje postupně stahovány
k dopravní skupině a začala se s nimi provozovat letecká pošta z Prahy do
Bratislavy.
Způsob tisku: plnobarevný ofset
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta

Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů

Takovej ohňostroj jsem fakt ještě nikdy neviděl
Většinou to vypadá podobně: člověku není
dobře, pak je mu vyloženě zle, potom ještě hůř
a nakonec leží v nemocnici vedle podobně zkoušeného spolupacienta. Mně to postihlo před pár
lety těsně před koncem roku. Vítala mě téměř
prázdná nemocnice s minimem pacientů a pouze nezbytným personálem. Bylo mi to tak nějak
jedno, protože moje bolest se stala středobodem
mého Světa, ba dokonce i Vesmíru. Poctivě jsem
ráno co ráno zahříval v podpaží teploměr, polykal prášky, pokoušel se najíst nemocniční stravy
a trpělivě odpovídal lékařům a sestřičkám, že už
mi bylo i líp.
A pak skutečně začalo být líp. Bolest ustupovala. Na pokoji jsme zůstali dva. K medikaci,
teploměrům, jídlu, sestřičkám a lékařům přibyly
knížky a povídání si se sousedem. Až do chvíle,
kdy jsme na sebe „napráskali“ už skoro všechno
a kdy už nezbylo nic, co bychom si chtěli ještě
povědět.
Soused je většinou ten, kdo bydlí vedle.
Tentokrát byl sousedem člověk ležící na vedlejším lůžku. Je zvláštní, jak dokážeme pružně pracovat s významy slov. Jít domů, znamená vrátit
se tam, kde člověk žije. Ale stejně tak se vracíme
„domů“ i na cestách a domov supluje pokoj na

ubytovně nebo v penzionu. Domov je víc místo,
kde člověk spí, než aby se jednalo o místo, kde
člověk žije. (A kde ho mají rádi…)
A přišel Silvestr. Večer se šel soused osprchovat. Já ležel na posteli s knihou a ozvala
se první rána. A po ní další. Šel jsem k oknu a
díval se ven na ohňostroj. Erupce explozí a barev. Rudá, červená, zelená, žlutá, bílá, modrá;
výbuchy, prskání, práskání, rány. Soused se
vrátil v okamžiku, kdy se ozvala rána poslední.
Postavil se vedle mě k oknu, chvíli se díval do
tmy před sebou a pak řekl: „Takovej ohňostroj
jsem fakt ještě nikdy neviděl!“
Za dva dny mě potom pustili domů. Ubyly
teploměry a sestřičky, přibylo jídlo.
Večer pouťového víkendu jsme vyrazili
s Martinou a Daisy na Vyhlídku. Podívat se na
ohňostroj. Všechny potřebné růže už byly vystřeleny, langoše ochutnány, atrakce vyzkoušeny a
zbýval jenom ten ohňostroj. A nechtěli jsme nechávat psa doma nebo na zahradě. Vyjít po tmě
nahoru byl zážitek sám o sobě a můj ukopnutý
palec by mohl vyprávět. Ale nějak jsme se tam
doplácali, posadili před altán, který už byl plně
obsazený a čekali. Postupně se atrakce zastavovaly, aby přišla ta minuta napjatého ticha

vystřídaná prvním výstřelem rachejtle, první
ránou a prvním světelným efektem. Který Daisy
doplnila vyděšeným štěkáním a snahou utéct
co nejdál od zdroje nepochopitelného světla.
Zvednul jsem se a šel s ní pryč. Ohňostroj trval
docela dlouho. Slyšel jsem rány, na které útočila.
Čas vymezený ohňostroji jsme trávili pochodováním po silnici. Chvíli směrem ke Žďáru, potom obrátka a zase zpátky. Vždycky jenom tak
daleko, kde ještě stromy bránily světelným efektům, aby zasáhly naše zorničky. Občas zastávka,
kdy jsem se pokoušel Daisy uklidnit a pohladit.
Srdíčko ji vyděšeně bilo, ale jakmile byla k ohňostroji zády, zklidnila se.
A pak to přestalo. Ještě jsem nějakou dobu
čekal, a až když jsem byl míjen lidmi, vracejícími se ke Žděřině, vydal jsem se opačným směrem. Martina na nás čekala u altánu.
„To byl krásnej ohňostroj,“ řekla mi. Jenom
jsem s trochu kyselým úsměvem kývnul hlavou
(kývnutí bylo nejspíš ve tmě rozeznatelné, ale
kyselost nikoli). A pak jsem řekl: „Takovej ohňostroj jsem fakt ještě nikdy neviděl!“ Jiná věta
mě ani napadnout nemohla.

Pavel Frydrych

PROČ JE PÁTEK TŘINÁCTÉHO POVAŽOVÁN ZA NEŠŤASTNÝ DEN?

Dodnes se mnozí lidé vyhýbají všemu, co
souvisí s třináctkou. Všimněme si několika zajímavostí o čísle třináct a podívejme se, proč získalo punc nešťastného čísla. Podle psychologů je
strach z čísla třináct pověrčivost a autosugesce. Z
tohoto data mají lidé hrůzu odpradávna. Spojuje
totiž pro pověrčivé nešťastnou třináctku s nešťastným dnem pátkem, který má přinášet zvláštní smůlu. Lidé si v podvědomí zafixují, že tento
den není dobrý a očekávají, že se jim něco stane.
Kde se vzala pověra ? Proč je pátek třináctého považován za nešťastný den? Co se tedy stalo
na toto datum významného a zajímavého?
Podle numerologů je pátek třináctého povídačka. Staří Římané a Germáni považovali pátek
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za šťastný den, který byl zasvěcen Venuši (lásce).
S nástupem křesťanství však byl tento význam
potlačován a nahrazován negativním.
Tradice nešťastného pátku má svůj prapůvod v Bibli. První a nejrozšířenější teorie je ta,
že na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus a
při poslední večeři sedělo u stolu spolu s Kristem
12 apoštolů, třináctým byl Jidáš Iškariotský, jenž
Krista zradil. Pro Židy je třináctka obzvlášť nešťastná, protože třináctým písmenem hebrejské
abecedy začíná slovo mem, které znamená smrt.
Na pověsti pátku třináctého se možná podílí i že
v pátek nabídla Eva jablko ze stromu poznání
Adamovi, v pátek Kain zabil svého bratra Ábela,
v pátek došlo ke zmatení jazyků v Babylóně.

Historické kořeny má pověra údajně i kvůli
událostem pátku 13. října 1307. Ve Francii bylo
na příkaz papeže Klementa V., resp. krále Filipa
IV. Sličného zahájeno hromadné zatýkání rytířů
z řádu templářů, kteří byli vězněni, mučeni a
mnoho z nich bylo popraveno upálením. Od toho
dne templáři považovali pátek třináctého za nešťastný den.
Pátek třináctého se dostal do podvědomí lidí
až ve 20. století s rostoucím zájmem o ezoteriku,
nadpřirozené a paranormální jevy. Osoby narozené třináctého mají podle numerologů předurčení k snazší zranitelnosti a manipulaci. Třináctka
se skládá z jedničky, která dává člověku ctižádostivost a samostatnost, z tvůrčí a společenské
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trojky s bystrým rozumem. Tato dvě čísla oscilují ke čtyřce, která má organizační schopnosti.
Uplatnění naleznou ve vedoucích postaveních,
finančnictví a bankovnictví. Jsou to osoby zodpovědné, plné nápadů. Jsou schopni dosáhnout
velkých úspěchů. Ve vztazích jde o partnery milující, ochranitelské, věrné a velmi odpovědné.
K negativním vlastnostem patří žárlivost, urážlivost, kritičnost, tvrdohlavost.
Číslo 13 se často vynechává v číselných
řadách, například některé hotely nemívají 13.

podlaží nebo sportovci nedostávají takové startovní číslo.
Matematicky vzato se pátek třináctého vyskytuje nanejvýše třikrát v roce. Podle numerologů a astrologů se pátku s datem třináctého bát
nemusíme. Je to den, kdy máme dát přednost
kreativitě a emocím. Nedoporučují však řešit zásadní otázky.
Podíváme-li se do letošního kalendáře, zjistíme, že datum pátek třináctého se v něm objevuje
dvakrát: 13. ledna a 13. října. Doufám, že pro

Zima podle pana Lady

Tak konečně je tady, ta vytoužená zima podle
obrázků pana Lady. Zasněžené domy, louky,
kostelíček, ale dětské hrátky na sáňkách nevidno.
Bydlíme proti kopci Nebíčko, ale odpoledne asi
děti sedí u počítačů, a večer se začíná lyžovat.
No, bývávalo to jiné, když zasněžilo, ale změny
jsou život. A vůbec máme radost, že se ten pravý
mrazivý čas vrátil a snad podle odborníků bude
častější.

Vánoce proběhly v klidu a pohodě, městečko
se odělo do hávu zimního, kultury bylo přehršel,
koncert naší ZUŠ stíhal jeden koncert za
druhým a Sněhová královna byla v pravý čas.
A teď se chystáme na koncert Police Symphony
Orchestra, který každoročně obohacuje zahájení
nového roku, tentokráte roku 2017. A jaký
vlastně bude? Asi stejně neklidný jako minulý,
jak předvídají lidé, kteří se světovými událostmi
zabývají. Ale abychom se vyhnuli neustálým
„nepříznivým zprávám“, chce to vyslechnout
je jednou a porozmýšlet, co by se dalo dělat
dále, ale měnit můžeme jen to, na co máme
bezprostřední vliv a možnosti. A protože žijeme
v demokracii, sice kolikrát přerušené, takže
jsme jí pořádně nedorostli, máme možnost ke
změnám, prostřednictvím voleb do parlamentu,
senátu, volby prezidenta.
A při té příležitosti bychom si měli
připomenout čtyřicetileté výročí Prohlášení
CHARTY 77- neformální československé
občanské iniciativy na protest proti nedodržování
základních lidských práv, která předznamenala
změny ve společnosti. Mezinárodní pakt o
občanských a politických právech a Mezinárodní
pakt o hospodářských, sociálních a kulturních
právech byly jménem republiky podepsány
v r. 1968, stvrzeny v Helsinkách roku 1975 a
vstoupily v platnost v roce 1976. A od té doby
měli naši občané zákonná práva tam uvedená
a náš stát zákonnou povinnost se jimi řídit.
Leč marně. Práva byla jen na papíře. Cožpak
bylo právo na svobodu projevu, právo na
svobodné vyjadřování politických, občanských
či filosofických názorů a uměleckých projevů,
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pokud se vymykaly oficiální ideologii, což pak
byla svoboda náboženského vyznání, když vše
bylo podřízeno politické moci jedné strany, která
ji měla zakotvenou přímo v Ústavě ČSSR. Vše
bylo pouze iluzorní, a pokud se jednání občanů
vymykalo stranickým zásadám, nastaly tresty –
vyloučení ze zaměstnání, ze škol a hrozby trestů
odnětí svobody a společenské diskriminace.
Vedoucí úlohu podle Ústavy z roku 1960 měla
KSČ, která určovala, co se smí a nesmí. To
vše je za námi a nakročila k tomu Charta 77
a mimochodem autorem tohoto názvu byl
spisovatel Pavel Kohout. Prvními mluvčími
tohoto dokumentu byl profesor Jan Patočka,
kterého při výslechu umučili, Václav Havel a
bývalý ministr zahraničí ČSSR profesor Jiří
Hájek. To vše jsou už vzpomínky každého
z nás! Radujme se, že vše to je za námi, ale je
to opravdu za námi? Rozmýšlejme, co dělat, aby
nedošlo k návratu toho, co tu bylo čtyřicet let,
abychom se neupnuli k tomu, že bylo fajn, když
rohlík stál asi dvě kačky, taky pivo a buřt. Ne, za
cenu ztráty svobody to nechtějme a přičiňme se o
to, abychom patřili mezi svobodné a civilizované
země.

Sajdlová Jaroslava JUDr. (1936)
právnička Tesla n. p. Lanškroun

Takto jsem jmenovaná v Seznamu osob
doporučených k zařazení do jednotné centrální
evidence představitelů a exponentů pravice
východočeským KV KSČ. Publikováno ze
stranických dokumentů v LN str. 10 - 25. srpna
1992. Seznamy „pravičáků“ byly vypracovány na
pokyn ÚV KSČ počátkem sedmdesátých let.
Nyní ale píšou sestry B. a J. Seidelovy.
Nastala ta chvíle pro nás přímo posvátná –
poslech a dojmy z koncertu PSO. Paní starostka
pěknými slovy přivítala orchestr, který má kořeny
ve městě Police nad Metují a v jeho základní
umělecké škole. Zahájení před úplně vyprodaným
hledištěm bylo famózní a nám občanům známá
a milá moderátorka paní Lucie Peterková nás
uvedla do tajů orchestru a představila dirigenty
pana Chuhei Iwasaki, studenta pražské AMU,
pana
Joela
Hánu
„seveřana“
z Jilemnice a paní dirigentku Věru
Vlčkovou. A nastal kouzelný nástup
hudby Krkonošské pohádky, která nás
zavedla do našeho milovaného kraje.
A ač orchestr není profesionální, jak
pravila moderátorka, celé hlediště
jásalo a bylo ve varu. Pro nás jsou
to umělci duší i tělem. Vidíme tolik
mladých a zanícených muzikantů, že
není pochyb o tom, že tento národ
se nemůže ztratit a nemůže si nechat
zničit kulturu a nechat svést se na cesty
„malých“ nevzdělaných človíčků, kteří
se nechají otáčet a lámat nepravými
rádoby vůdci. Na posluchačích bylo

některé čtenáře PM bude třináctka číslem šťastným a pátek třináctého šťastným dnem.
Odhalte tajemství pátku třináctého (jsou to
měsíce, které začínají nedělí) a po chvíli přemýšlení a počítání jistě zodpovíte následující otázku:
Je možné, aby v některém roce nebyl pátek třináctého?
Řešení zašlete nejpozději do 20. února 2017
e-mailem na adresu:janecekf@cbox.cz. Správná
odpověď bude uveřejněna v březnovém čísle PM.

František Janeček

vidět, že se přenesli do světa krásné hudby.
Zazněla tóny z filmu Sedm statečných, hudba
Franka Sinatry – Fly me to the moon -Vyvez mě na
měsíc- a další a další… Filip Hořejš nám zazpíval
„Velické zvony“ Čechomoru a ještě další tři
písně v aranžmá v programu uvedeném. Našlápl
písně na plné „pecky“ a my jsme neměly daleko
od toho, abychom se nepohybovaly v rytmu
této temperamentní muziky. Vždyť i dirigenti
udržovali svá těla v rytmu báječné hudby a měli
co dělat, aby udrželi taktovky. Všichni dirigenti
byli báječní, ale Japonec Čuhej Iwasaki, jak ho
paní moderátorka jmenovala, vynikal i hrou těla a
než se vrátí do vlasti, bude z něho napůl Čech se
vším všudy. Samozřejmě, že úspěch u posluchačů
„Koláru“ byl tak nadšený a neutuchající, že jsme
všichni byli odměněny přídavkem. A protože
aplaus byl tak mohutný, nechtělo se nám odejít,
až nás moderátorka Lucie musela upozornit, že
ve 20 hodin bude další představení.
Věříme, že co nejdříve se s orchestrem Police
Symphony Orchestra sejdeme na domovské scéně
i jinde a přejeme všem muzikantům, aby jim elán
a schopnost rozdávat radost zůstal. No a cestu do
Dánska ať si užijí. I cesty do jiných zemí Evropy.
Hodně štěstí a zdraví všem členům orchestru a
rovněž vtipné a inteligentní moderátorce Lucii
Peterkové!
A také na závěr děkujeme milým Třem
králům – Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi,
kteří nás opravdu navštívili na svůj svátek, a my
jsme jim slíbily, že uveřejníme jejich fotku, jestli
se nám to podaří.

Sestry B. a J. Seidelovy

Upozornění

Vážené polické radě prostřednictvím místostarosty Jirky
Škopa
Předseda Spolku Slaveňáci Dostál Josef
si Vás dovoluje upozornit na neexistenci
možnosti využívání Vambeřické cesty v jejím
počátku na k.ú. Velká Ledhuje. V řepce nebo
kukuřici by uživatel cesty mohl lehce zabloudit, či si způsobit zranění na nezahalené části
těla, či svoji hlavou narazit do palice kukuřičné. Navrhuji vyznačit náhradní trasu okolo
(jakoby záměrně skrývané) historické stodoly.
Domnívám se, že k tomu není třeba žádného
Strategického plánu města, ani jeho Akčního
plánu, ani aktivity Místní akční skupiny, ale
jen trochu vůle a zdravého rozumu. Tímto považuji odpověď na reakci místostarosty Jirky
Škopa v Polickém měsíčníku červenec-srpen
2016 za dostatečnou.

Joska Dostál, Slavný
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Lednové matematické rekreace - řešení

V lednovém čísle PM jsem čtenářům předložil následující matematický problém:
Předpokládám, že jste si zakoupili diář na nový kalendářní rok 2017 a že v něm
najdete u každého nového dne napsáno celé datum, t.j. den, měsíc a rok (například
21.3.2017). Pokuste se odpovědět na následující tři otázky:
1. otázka: Kolik číslic je zapsáno za celý rok 2017, když každý den je zapsáno celé datum?
2. otázka: Která číslice je přitom zapsána nejčastěji a kolikrát je napsána?
3. otázka: Která číslice je napsána nejméně často a kolikrát je napsána?.
Podívejme se na hledání odpovědí na tyto otázky:
Každé datum roku 2017 se skládá ze dne (1 až 28 nebo 1 až 30 nebo 1 až 31), z měsíce (1 až
12) a z roku (2017).
Jednotlivé počty číslic jsou přehledně uvedeny v tabulce:
Dny:
únor
(1 měsíc
28 dnů)
číslice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
celkem

13
12
3
3
3
3
3
3
2
2
47

duben, červen, září,
listopad
(4 měsíce po 30 dnech)
13 ⋅ 4 =
52
13 ⋅ 4 =
52
4⋅4 =
16
3⋅ 4 =
12
3⋅ 4 =
12
3⋅ 4 =
12
3⋅ 4 =
12
3⋅ 4 =
12
3⋅ 4 =
12
3⋅ 4 =
12
51 ⋅ 4 =
204

14 ⋅ 7 =
98
13 ⋅ 7 =
91
5⋅7 =
35
3⋅ 7 =
21
3⋅ 7 =
21
3⋅ 7 =
21
3⋅ 7 =
21
3⋅ 7 =
21
3⋅ 7 =
21
3⋅ 7 =
21
53 ⋅ 7 =
371

leden, březen, květen,
červenec, srpen, říjen, prosinec
(7 měsíců po 31 dnech)
celkem měsíce rok
celkem
163
153
365
681
155
59
365
579
54
31
--85
36
30
--66
36
31
--67
36
30
--66
36
31
365
432
36
31
--67
35
30
--65
35
31
365
431
622
457 1 460
2 539

Za celý rok je zapsáno celkem 2539 číslic, z toho 681 jedniček, 579 dvojek, 85 trojek,
66 čtyřek, 67 pětek, 66 šestek, 432 sedmiček, 67 osmiček, 65 devítek a 431 nul. Nejvíce se
napíše jedniček a nejméně devítek.
Podrobné řešení mi zaslala 10-ti letá žákyně Adéla Vaníčková. Svým postupem mě velice
potěšila. Škoda, že řešitelů nebylo více. Doufám, že snad příště.
František Janeček

PŘÍRODNÍ ZÁKONY

Vše se odehrává působením přírodních zákonů,
které podléhají Nejvyšší Osobnosti Božství. Ateisté,
neinteligentní lidé, to však nevědí. Horečně si vytvářejí své vlastní plány a velké národy si zvětšují své
říše. Přitom víme, že mnoho říší časem vzniklo a opět
zaniklo. Přesto pošetilí ateisté nepřijímají svrchovanou autoritu Pána.
Takzvaní političtí vůdci horečně plánují růst
hmotného blahobytu a svého národa, ale ve skutečnosti jim jde pouze o jejich vysoké postavení. Ve své
lačnosti po hmotném postavení před lidmi falešně
vystupují jako jejich vůdci a hromadí volební hlasy,
přestože jsou naprosto v moci zákonů hmotné přírody. To jsou některé chyby moderní civilizace. Bez
rozvíjení vědomí Boha a přijetí autority Pána budou
živé bytosti ve svých plánech nakonec zklamané a
zmatené. Kvůli jejich neautorizovaným plánům hospodářského rozvoje rostou ze dne na den na celém
světě ceny zboží, a to do takové míry, že chudší třídy obyvatelstva začínají mít potíže a trpí následky
celé situace. Jelikož lidem chybí vědomí Kršny, jsou
podváděni takzvanými vůdci a jejich utrpení proto vzrůstá. Podle přírodních zákonů, za nimiž stojí
Pán, nemůže být nic v tomto světě trvalé, každý má
tedy mít možnost uchýlit se k Absolutnímu, aby byl
zachráněn. Jde-li nám o klid v mysli a mír ve společnosti, musíme přijmout, že skutečným poživatelem
je Nejvyšší Osobnost Božství. Pán je také vlastníkem
všeho v celém vesmíru a nejlepším přítelem všech živých bytostí. Když toto lidé pochopí, budou moci být
šťastní a žít v míru jak individuálně, tak kolektivně.
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala M. Jandová,
Hare Kršna

Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí
Máme tu zimní měsíc únor a vcelku pořádnou zimu. V církvi bude únor ve znamení liturgického mezidobí.
V úterý 2. února prožijeme svátek Uvedení
Páně do chrámu (lidově „hromnice“) a připomeneme si biblickou událost z Lukášova evangelia
– kdy podle židovských předpisů Ježíšova matka Maria, 40 dní po narození chlapce, navštívila
jeruzalémský chrám, prošla symbolickým očistným obřadem a přinesla Bohu oběť za prvorozeného syna. Při návštěvě chrámu se setkala se starcem Simeonem a prorokyní Annou, kteří v něm
rozpoznali Krista - Spasitele světa. Simeon prohlásil: „Nyní můžeš Pane propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči
uviděli tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě
tvého izraelského lidu“.
Ve středu 22. února oslavíme svátek stolce
svatého apoštola Petra. Kdybychom vešli do
chrámu svatého Petra v Římě, jednoho z největších chrámů na světě, a šli jeho středem, viděli
bychom v podlaze bronzové tabulky s označením
délky největších kostelů, mezi nimi i pražské
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Viděli
bychom, že i při své obrovitosti je pražská katedrála tak malá, že by se celá snadno vešla do
chrámu svatého Petra a ještě by hodně místa zbývalo. Ať bychom obrátili pohled kamkoli, viděli
bychom množství vynikajících uměleckých děl
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z mnoha staletí i ze současnosti. Kostel je postaven nad hrobem svatého Petra. Hlavní oltář
a obrovská, krásně zdobená kopule nad ním, se
nacházejí právě nad jeho hrobem. Kdybychom
obešli oltář a šli stále dopředu, došli bychom k
oválnému oknu, barevně zasklenému českým
sklem, jedinečným způsobem spojenému s mistrovským rozsáhlým sochařským dílem, v jehož
středu je bronzové sedadlo. Uvnitř tohoto sedadla
je dřevěné sedadlo, s úctou uchovávané už téměř
dvě tisíciletí, neboť na něm sedával svatý Petr,
když učil první křesťany v Římě. Proto je nazýváno Katedra svatého Petra. Ve výši na vnitřních
římsách chrámu jsou velikými písmeny latinsky
napsána některá ze slov, která Kristus řekl svatému Petrovi, např.: Ty jsi Petr - Skála - a na té
skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji
nepřemohou. Proto nástupcové Petrovi, papežové, stále pokračují v jeho službě. Současný nástupce Petrův, František, téměř denně oslovuje
lidi věřící i nevěřící, z nejrůznějších národů a
kultur, tak jako sotva kdo jiný. V Římě a na jeho
cestách kontinenty přichází mnoho lidí, aby ho
viděli a slyšeli jeho slova útěchy a povzbuzení.
Katedra svatého Petra není mrtvý muzejní pozůstatek minulosti, ale symbol stále živé služby
Petrovy. Svátek Stolce svatého Petra je připomenutím tohoto, už téměř dva tisíce let trvajícího,
a přitom stále velmi aktuálního poslání.
Ve středu 1. března pak vstoupíme Popeleční

středou do letošní doby postní.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
31. ledna - Památka sv. Jana Boska, kněze,
zakladatele Salesiánů
2. února - Svátek Uvedení Páně do chrámu
(hromnice)
5. února - 5. neděle v mezidobí (A)
10. února - Památka sv. Scholastiky, řeholnice,
patronky benediktinského řádu
12. února - 6. neděle v mezidobí
19. února - 7. neděle v mezidobí
22. února - Svátek stolce svatého apoštola
Petra
26. února - 8. neděle v mezidobí
1. března - Popeleční středa, začátek liturgické
doby postní, den přísného postu

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

yy v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod.
yy ve středu mše svatá od 8.00 hod.,
yy v sobotu od 17.00 hod. mše svatá s nedělní
platností,
yy v neděli od 8.00 hod.

Úřední hodiny děkanské kanceláře:

yy v Út a Pá od 16.00 do 16.30 hod.,
yy ve středu od 9.00 do 9.30 hod.
Za ŘK farnost Police nad Metují
Ing. Jan Troutnar
Polický měsíčník - únor 2017

MĚSTSKÁ POLICIE
yy Městská policie kontrolovala stav komunikací a chodníků, jak ve městě, tak ve
spádových obcích, podle potřeby ve spolupráci s technickými službami zajišťovala
jejich úklid a posyp. Dále jsme prováděli
kontrolu střech, ze kterých hrozí pád ledu
či sněhu, žádali jsme majitele nemovitostí
o provedení opatření a u budov v majetku
města, jsme tento problém koordinovali
s TS.
yy Dohlíželi jsme na začínající demolici objektu bývalé mlékárny.
yy Kontrolovali jsme parkoviště a veřejná
prostranství.
yy Zajišťovali jsme pomoc u dopravních nehod a to řízením dopravy, pomáhali jsme
řidičům, kteří se svými vozidly zapadli do
příkopů.
yy Upozorňujeme Vás, kteří máte zakoupené parkovací karty, abyste nezapomněli

provést výměnu, protože v lednu velkému
počtu ročních parkovacích karet skončila
platnost. Těm, kteří dosud parkovací karty
nemají, doporučujeme, aby této možnosti
využili. Pro zajímavost uvádíme tabulku
s přehledem vydaných parkovacích karet
v uplynulém období.

Parkovací karty
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Počet
217		
222		
235		
252		
267		
332		

Příjem
36 450 Kč
36 690 Kč
41 640 Kč
46 110 Kč
46 740 Kč
57 960 Kč

yy Děkujeme všem, kteří jste v poslední době
darovali krmení a pamlsky pro pejsky z na-

šich záchytných kotců. Můžeme Vás ubezpečit, že je o ně prostřednictvím správce
kotců dobře postaráno. Několik kontrol
u majitelů psů, jsme provedli na podaná
oznámení společně s veterinární správou.
Porušení zákona bylo na místě vyřízeno
pokutou. V souvislosti s tím, upozorňujeme chovatele psů na povinná očkování
proti vzteklině; je s podivem kolik lidí tuto
povinnost ignoruje.
yy Pokud bude i nadále trvat mrazivé počasí
okořeněné sněhovou nadílkou, prosíme,
abyste byli trpěliví, s vozidly parkovali
ohleduplně, dohlédli na svých střechách,
které jsou nad chodníky na nebezpečné
rampouchy a led a v případě potřeby tato
nebezpečí odvraceli…opřená tyčka o zeď
nemovitosti tuto situaci ovšem neřeší. Děkujeme.
ved. strážník MP Petr Zima

ZE SPORTU

Činnost AMK Police v roce 2017

Jubilejní 65. sezónu zahájíme výroční členskou schůzí, která se koná v sobotu
18.2.2017 od 17 hod. v jídelně Pellyho domů
v Polici nad Metují (u M. Exnera). Na členskou schůzi jsou zváni nejen členové naší
organizace, ale i další zájemci o motorismus,
kteří by se chtěli stát členem naší organizace.
Každý člen bude zaregistrován u Autoklubu
České republiky a získá členskou kartu Alive
AČR. Členská karta Alive AČR poskytuje výhody existující benefitní sítě Alive. Ta obsahuje výhody u více než 1600 obchodních míst,
ať již klasických nebo on-line obchodů, po
celé České republice včetně slev v oblastech
nákupu sportovních potřeb, ubytování, gastronomie, vstupů na kulturní akce včetně letních
festivalů, slevy na permanentky ve vybraných
ski areálech a mnoho dalších. Unikátním benefitem jsou pro držitele karet Alive AČR
slevy na pohonné hmoty v síti více než dvou
set čerpacích stanic po celé ČR, mezi nimiž je
i čerpací stanice v Polici nad Metují. Po natankování pohonných hmot předkládáte Vaši
platnou kartu Alive AČR – stranou s magnetickým proužkem k obsluze. Tato sleva platí
pouze při platbě v hotovosti. Další výhodou
členství v Automotoklubu Police nad Metují
je využívání vybavené dílny včetně různých
zařízení (např. soustruh). Naopak povinností
každého člena je aktivně se podílet na akcích
pořádaných naší organizací (příprava a organizace různých závodů, např. minikáry, příprava
plesu atd.).
V březnu se uskuteční již 39. Ples motoristů. Konkrétně se odehraje v sobotu
dne 25.3.2017 v Pellyho domech v Polici
nad Metují. Začátek je stanoven na 20 hod.,
k tanci a poslechu zahraje skupina Ledvin
Stones. Rezervace místenek bude možná
v Informačním centru v Polici nad Metují od
1.3.2017.
V dubnu, konkrétně ve čtvrtek 6.4.2017,
proběhne od 17 hod. v konferenční místnosti
Polický měsíčník - únor 2017

Pellyho domů v Polici nad Metují školení
řidičů – amatérů. Náplní školení budou změny v silničním zákoně. Školení provede pan
Fiedler mladší.
Ve dnech 13.-14.5.2017 se po 30 letech
objeví v Polici nad Metují minikáry. Po dohodě se členy řídícího výboru Svazu minikár Autoklubu České republiky uspořádáme Pohár České republiky minikár. Jedná
se o dvou denní závod, který bude probíhat
od ranních do odpoledních hodin. Součástí
závodu budou oslavy 65 let od založení
Automotoklubu Police nad Metují. Během
závodu se budou konat na různých místech
doprovodné programy (skákací hrad, soutěž
s Besipem atd.). Bližší bude uvedeno na plakátech, které budou vyvěšeny na vývěsních
plochách několik dní před samotným závodem, případně uvedeny na našich webových
stránkách www.amkpolice.cz.
Dále jednáme s účastníky Dakaru 2017
o možnosti přednášky v Polici nad Metují.
Případný termín a konkrétního účastníka bychom včas zveřejnili.
Naší organizací byl náš člen Miloš Thér

nominován na sportovce roku 2016. Jako každoročně vyhodnotí VV OS ČUS v Náchodě
ve spolupráci s Náchodským deníkem nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry, kteří
se svými výkony nejvíce zasloužili o reprezentaci našeho okresu. Slavnostní vyhlášení
nejúspěšnějších sportovců okresu Náchod
za rok 2016 se uskuteční v pátek 17. března 2017 ve velkém sále Obecního domu ve
Velkém Poříčí. Vyhodnocení bude provedeno v kategorii dospělých a v kategorii mládeže do 18 let ve formě ankety odborníků a
ankety čtenářů Náchodského deníku. Miloše
jsme nominovali pro výborné výsledky v roce
2016. Na Mistrovství České republiky Tourist
Trophy v kategorii Klasik 175, pořádaným
Českomoravskou asociací motocyklového
sportu, obsadil 1. místo a na Přeboru České
republiky ve třídě Klasik do 175 ccm, pořádným Autoklubem České republiky, obsadil 2.
místo. Jak již jsme mnohokrát informovali
v tomto měsíčníku, Miloš jezdí se svým veteránovým silničním motocyklem závody na
přírodních okruzích.

za AMK Police – Petr Dostál

Lyžaři zvou do stopy i na závody

Počasí lyžařům přeje, takže skútrujeme
stopy, jak se dá. Jsme rádi, že je lyžařská veřejnost využívá. Informace o aktuálně upravených trasách hledejte na http://ski.kladskepomezi.cz/aktuality. Tréninkový okruh
na Nebíčku (2km bruslení i klasika) udržujeme průběžně, turistické trasy na Lachov,
Ostaš, Žďár, Vlčinec; Slavný a Pánův kříž
upravujeme vždy na víkend.
Úpravu provádí lyžařský oddíl za finanční pomoci společnosti Branka, města
Police n/M a obce Žďár.
Dovolujeme si požádat pěšáky, pejskaře

a koňáky, aby si uvědomili, kolik práce a
peněz naše stopy stojí, a šlapali si vlastní
stopu, když ne vedle, tak aspoň v kraji pro
hůlky.
Sportovní lyžaře a fanoušky zveme ve
středu 15. 2. na Nebíčko, kde v 16 hodin
odstartuje atraktivní závod seriálu Běžkové
středy „Police Pursuit“ - takzvaná přezouvačka, kdy startujeme klasicky a v půlce
závodu přezouváme na bruslení. V neděli
26. 2. pořádáme Krajský pohár klasicky, závod pro všechny věkové kategorie.
Ing. Jan Pohl
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CO PŘINESL ROK 2016?

Rok 2016 je již minulostí. V jeho průběhu jsme se jako každý rok snažili sportoviště vylepšovat, modernizovat a připravovat.
Níže je malé shrnutí všech podstatnějších událostí, které se mimo běžnou činnost, údržbu a provoz odehrály v našem
městě.
Sněhová nadílka byla velmi skromná,
a tak vlek bohužel zůstal nevyužitý. Díky
mrazivému počasí a dobrovolníkům jsme
připravili na pár dní v lednu ledovou
plochu na sídlišti.
Během února probíhaly administrativní přípravy zahrnující uzavírky komunikací, vyřizování povolení, přípravu
potřebných materiálů pro konání větších
akcí jako jsou trhy, Zelňačka, Kvíčerovskej
šmajd, Petrovické zatáčky, pouť, koncert
Když se v Polici setmí atd.
V březnu již probíhaly přípravné práce na rekonstrukci beach volejbalového
hřiště, konaly se také Velikonoční trhy,
proběhla revize všech sportovišť v našem
městě.
V dubnu jsme společně s TJ Sokol a
hasiči uspořádali Čarodějnice, stavěli
májku, připravovali jsme víceúčelové
sportoviště na novou sezonu, proběhla
také instalace nových prvků na dětském
hřišti na sídlišti. A v neposlední řadě též
spatřilo světlo světa i dopravní hřiště
(zatím jen na papíře). V druhé půlce dubna započaly práce na rozšíření beach
volejbalu, které trvaly do půlky května.
V projekci MS v hokeji jsme pokračovali za pomoci hasičů Velká Ledhuje i
letos v květnu. Přelom května a června se
nesl ve znamení drobné údržby, nátěrů,
úklidu a sečení na sportovištích a přípravě realizace dopravního hřiště.
Od června bylo již plně v provozu víceúčelové sportoviště a také započala
realizace dopravního hřiště, proběhl další
ročník Policejního turnaje a Zelňačky a
s ní spojené trhy, naším městem proběhl
také Piece Run. Konec června patřil opět
přípravám
a
různým
schůzkám
k jednotlivým prázdninovým akcím.
V červenci jsme se již naplno věnovali
přípravám na srpnový maraton víkendových akcí. Jako každý rok i letos jsme
pomohli s organizací Běhu na Hvězdu.
Bylo otevřeno dopravní hřiště a započaly
přípravy dalších oprav.
Srpen, akce, akce a zase akce. Zahájili
jsme Kvíčerovským šmajdem (6. 8.), následovala příprava poutě a trhů (12. 14.8.). V dalším týdnu Petrovické zatáčky
(20. 8.) a (29. 8. - 1. 9.) příprava a průběh
velké akce na náměstí „Když se v Polici
setmí“. Opravila se atletická dráha po
neukázněném motorkáři, aby byla opět
připravena pro výuku ZŠ, byl doplněn
písek do pískoviště na sídlišti a byly zakoupeny hokejové branky. Původní branky se zrenovovaly, dostaly nový nátěr a
sítě a byly převezeny na Smetanovu ulici,
kde nahradily torzo původních branek.
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Dětské hřiště na fotbalovém hřišti bylo
kompletně natřeno a byla vyměněna
uhnilá prkna kolem pískoviště.
Po prázdninách byly zahájeny přípravy lyžařského vleku, jeho údržba, objednávaly se potřebné revize. Revize byly
potřeba zajistit také na víceúčelovém
sportovišti, kde byly instalovány nové
podhledy, proběhly přípravy na rekonstrukci dětského hřiště v Pellyho parku.
ZŠ jsme také pomohli se zajištěním přespolního běhu na Nebíčku.
V říjnu proběhlo další kolo soutěže na
Dětském dopravním hřišti v Náchodě,
plánovala se rekonstrukce oplocení ve
Smetanově ulici. Na sále v Hlavňově byly
opraveny parkety, provedli jsme provozní
kontroly dětských hřišť, údržbu víceúčelového sportoviště, instalovali jsme krycí
plachtu na beach hřiště a připravili Svatomartinský trh, který se konal první
sobotu v listopadu.
V průběhu listopadu se zmodernizovalo ozvučení koupaliště a lyžařského
vleku. Koncem měsíce proběhlo zazimování víceúčelového sportoviště, školení
obsluhy lyžařského vleku a v neposlední
řadě všechny potřebné revize na vleku.
V Pellyho parku byly zhotoveny dopadové
plochy a instalovány dřevěná sochy a
nová sedátka na houpačku.
Mimo pořádání Mikulášského a Adventního trhu se prosinec nesl ve znamení
dokončování rozdělaných prací, zazimování sportovišť, pořádání tradičních akcí,
finančních závěrek před koncem roku
apod.

LYŽUJEME, BRUSLÍME …
První dny roku 2017 napovídaly tomu, že se dočkáme
zimy v pravém slova smyslu.
Slibná předpověď, která ohlašovala nejen mráz, ale i sníh, se
vyplnila. A tak se mohlo začít
nejen s přípravou ledu na sídlišti, ale k mé velké radosti i
s přípravou vleku na Nebíčku.
Příprava ledu je značně jednodušší proces. Již ostřílení a
zkušení „ledaři“ David Máslo s
Honzou
Vajsarem
byli
v pohotovosti a opět ochotni i
letos pomoci s přípravou ledu.
Příprava ledu trvá cca 4 dny, při
intenzivním stříkání několikrát
denně (i v noci). Zaznamenal
jsem dotazy, proč led ještě
v Polici není, když se už jinde
bruslí… Důvodem bylo čekání
na slibovaný sníh. Proč sníh?
Protože sníh se ujezdí a vytvoří
bílou vrstvu, která při svitu
slunce výrazně zpomaluje tání
ledové vrstvy. Nakonec jsme
měli sněhu tolik, že nám museli
pomoci nejen technické služby s
odklizením, ale i hasiči pod
vedením Jirky Hubky, aby nám

vytvořili právě základní ledovou vrstvu,
jelikož jsme nebyli schopni tolik sněhu
„prolít“. Hlavně díky velké sněhové nadílce se příprava kluziště zpozdila
v porovnání s loňským rokem. Zatím co na
kluzišti nám sníh ve velké míře „škodí“,
tak na vleku nám zase dělá radost. Všem
patří velké poděkování za pomoc
s přípravou.
Město bylo během 2 dnů doslova zasypáno sněhem. Zatímco ve městě bylo
okolo 30cm sněhu, tak na otevřeném
svahu polického Kitzbühelu se nacházelo
slabých 15cm. Na vyfoukané pláni mezi
sněhovými jazyky lezla tráva. Spuštění
vleku je poměrně zdlouhavý proces, který
se řídí zákony, normami a různými nařízeními. Není to o tom otočit knoflík, ale
údržba před sezonou, školení obsluhy,
revize montáž kotev, bezpečnostních
prvků, příprava stopy, zázemí, úprava
sjezdovky apod. chvíli zabere a rozhodnutí jestli ano nebo ne, není nikdy lehké.
Nicméně předpověď byla příznivá… tak
kdy jindy, když než teď.
Následovala montáž kotev, zapojení
bezpečnostních prvků, instalace plotů,
navození sněhu do prostoru nástupiště a
výstupiště, úprava sjezdovky.
Nakonec se vše povedlo a po cca třech
dnech jsme nejen začali bruslit, ale i lyžovat.
Když se provozuje, musí se i opravovat… hned první den provozu vinou lyžaře, který vyjel mimo stopu a shodil lano,
došlo k poškození jednoho z bezpečnostních snímačů. Naštěstí jsme měli náhradní
a následující den bylo vyměněno a nic
tedy nebránilo provozu.
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MODERNÍ TECHNIKA…

Technický pokrok a moderní technologie
nezastavíme a tak… zařízení, které zajišťovalo zvuk a reprodukci již mělo své odžité.
Rozhodli jsme pro nákup nové ústředny, která
plně nahradí zastaralé zařízení nejen na vleku,
ale i na koupališti. Nákupem budou odbourány všechny problémy s připojením dnešních
„moderních zařízení“ a výrazně i zlepšena
kvalita zvuku na výstupu. Ústředna disponuje
i vlastním Bluetooth přehrávačem médii, rádia, USB disků a slotem na SD kartu.
V dnešní době Bluetooth, Wifi, USB a
dalších digitálních zásuvek, je již „pětikolík“

opravdu přežitek, na který je nutné stále vymýšlet redukce a redukce… Neproběhla jen modernizace zvuku, ale
díky sponzoringu firmy VIRIDIUM
byla instalována nová webkamera, která
od letoška zabírá svah. Po víceúčelovém
sportovišti a koupališti se jedná již o třetí sportoviště, na které firma VIRIDIUM
instalovala tuto kameru. Všechny kamery jsou dostupné na www.sportvpolici.
cz . Na všech sportovištích je také volně
přístupné WI-FI připojení k internetu.
Děkujeme.

Technické služby Police nad Metují

přijmou

na sezonu 2017
PLAVČÍKY

Podmínkou je dovršení 18 let věku

******************************************************************

vyhlašují pro letní sezónu 2017
výběrové řízení

na provoz stánku

s občerstvením na koupališti
v Polici nad Metují.

Zájemci hlaste se na Technických službách
Police nad Metují, s.r.o. kde získáte
podrobné informace

na tel. 725 981 705 pan Petr Jenka,
nebo 737 271 015 pan Pavel Kalibán.
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BRANKA NEBO LAVIČKA???

Po dokončení rekonstrukce dětského hřiště
na sídlišti, dopravního hřiště a díky rekonstrukci
hřiště ve Smetanově ulici byly na sídliště zakoupeny na sklonku prázdnin hokejové branky, včetně
sítí, které nahradily ty původní, které putovaly na
„Smetanovku“.
V zimním období se na kluzišti ve večerních
hodinách pravidelně odehrávají hokejové zápasy.
Letos tomu je stejně, jen s tím rozdílem, že díky novým brankám a sítím už se nemusí po každém gólu
hledat puk ve sněhu za brankou. Tedy spíše řečeno,
nemuselo by, kdyby si dnešní mládež nepletla síť
hokejové brány s lavičkou či stoličkou. Síť je poměrně silná, pevná a vydrží i hodně prudkou ránu
pukem. Škoda však, že naše mládež svou sílu neuplatní při jiných aktivitách… Třeba snad alespoň
nesedí tolik u počítačů…
Balák Martin – Sportovní referent

KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ
• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.
Zabýváme se výkopovými pracemi mini bagrem JCB
8025 jako jsou přípojky (voda, kanalizace, elektřina,
plyn), výkopy bazénů, jezírek, septiků, jímek či rýhy.
Provádíme základy
staveb,
terénní úpravy,
čištění potoků,
zapůjčení kontejnerů a další
práce po domluvě.

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
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ADAPT electronic CZ s.r.o.

ADAPT electronic CZ s.r.o.

se sídlem v Nízké Srbské 101, Machov,
zabývající se výrobou v oblasti elektroniky
a kabelové konfekce, hledá nové
spolupracovníky na pozice:

se sídlem v Nízké Srbské 101, Machov,
zabývající se výrobou v oblasti elektroniky
a kabelové konfekce, hledá nové
spolupracovníky na pozice:

VEDOUCÍ VÝROBY s NJ

• Min. SŠ vzdělání tech. směru, nebo zkušenosti v oboru
(zkušenosti s pájením, krimpováním, vedením výroby)
• Odpovídající mzdové ohodnocení
• Benefity (13. plat, notebook, mobil, stravenky, příspěvek
na dopravu)
• Dvousměnný provoz, nové pracovní prostředí aj.

PRACOVNÍK (CE) VÝROBY
•
•
•

Mzda od 13 000 Kč hrubého po zapracování
Benefity (13. plat, stravenky, příspěvek na dopravu)
Dvousměnný provoz, nové pracovní prostředí aj.
Tel. 491 426 360, e-mail: info@adapt-electronic.cz

Detailní informace na tel. 491 426 360,
e-mail: info@adapt-electronic.cz

Nabízím nebytový
prostor

... okna patří k životu

k pronajmutí,

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

Hradec Králové
Nové Město n.M.
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vhodný pro
kancelářské účely
individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

v centru města
Police nad Metují.
Kontakt:

739 124 873
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5. ročník večerního promítání na Ostaši
Pátek 3. 2. 2017 promítá od 19 hod.
OLDŘICH JENKA – POLICKO A RAK OUSKO NA JAŘE
Pátek 10. 2. 2017 promítá od 19 hod.
MGR. JAN WIPLER – BIODIVERZITA HUB
Sobota 11. 2. 2017 od 18 hod.
HRAJE KAPELA SPLAV
Pátek 17. 2. 2017 promítá od 19 hod.
BOHUMIL STILLER – TOULKY LODÍ PO HOLANDSKU
VÍKE ND 24. - 26. 2. 2017 ZAVŘENO
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

28. 2. 2017 v 15.00 hod.

Police n. Metují

23. 2. 2017 v 15.00 hod.

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

VĚRA NOVÁKOVÁ

Masarykovo náměstí
Police nad Metují

Nově otevřeno

Nabízíme:


Tabákové výrobky

Bonga



Časopisy

Vodní dýmky



Denní tisk

Drtiče tabáku



Alko a nealko

Sazka dobíjení telefonů



Cukrovinky

Stírací losy



Kuřácké potřeby

Elektronické cigarety

AKCE:

Ke každému nákupu malý dárek zdarma

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

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.cz/
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Chatová osada Ostaš
přijme od 1.dubna 2017
paní na uklízení
Více informací na telefonu:

604 371 576

ZAHÁJENÍ PROVOZU AMBULANCE

KLINICKÉ LOGOPEDIE
V BROUMOVĚ

Dne 1. 11. 2016 zahájila provoz
ambulance klinické logopedie

LOGOPRIM s.r.o. v Broumově,

která poskytuje logopedickou péči dětem
i dospělým pacientům na základě
doporučení praktického lékaře nebo
specialisty.
Logopedická péče je plně hrazena
zdravotními pojišťovnami a je
poskytována v každý pracovní den
v týdnu.
Kontaktujte pro objednání
MGR. MARKÉTU KUCHAŘOVOU
na tel. 608295933

Věříme, že si k nám brzy najdete cestu
a s našimi službami budete spokojeni.
Polický měsíčník - únor 2017

POLICKÝ MĚSÍČNÍK

- periodický tisk města Police nad Metují Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 900 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o.,
Tisk:
Velké Petrovice 66 - Kozinek
Vydavatel: Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
Telefon: 491 541 113
E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz

Autor obálky: Ing. Pavel Pohner
Foto na obálce: Milan a Martin Schirlo
Ceník inzerce:
(stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4
1 x A4 v každém čísle barevně

Množstevní slevy se neposkytují

1000,- Kč + DPH
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH
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V POLICI NAD METUJÍ

ÚNOR 2017
Pellyho domy

Kolárovo divadlo

Kino / Kolárovo divadlo

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO � ASU - JARO 2017

O KOCOURU MIKE� OVI
Pond�lí 6. 2. od 10:00

Sál Pellyho dom�

Pohádka pro M� a 1. stupe� Z� . Hraje Divadlo
Scéna Zlín. P�edstavení je p�ístupné i ve�ejnosti.
Vstupné: 40 K� . Prodej vstupenek na míst�.

ROBINSON CRUSOE
NA OSTROV�ZVÍ�ÁTEK
� tvrtek 2. 2. od 17:30

St�eda 1. 2. od 14:30
Jaroslava Jane� ková: Hudba
v dob�Bed�icha Smetany
St�eda 15. 2. od 14:30

Hasan Zahirovič: Rod Čapků

Kompletní program a informace na stránkách
www.policko.cz. Vstupné na celý semestr je
200 K� . P�edná�ková odpoledne jsou otev�ena �iroké ve�ejnosti.
Vstupné: 60 K� / p�edná�ka.

VELKÁ KLAUNIÁDA �
KARNEVAL
Ned�le 12. 2. od 14:00
Sál Pellyho dom�
Vítány jsou masky na jakékoliv téma.
Karneval s osv�d� eným týmem spole� nosti
D�tské akce.
Vstupné: 40 K� / 25 K� d�ti. Prodej vstupenek
na míst� hodinu p�ed konáním akce.

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

LO STUPENDO aneb
TENOR NA ROZTRHÁNÍ
Úterý 7. 2. od 19:00
�editel místní opery netrp�liv� o� ekává
p�íjezd slavné hv�zdy. Tenor na poslední
chvíli p�� ede, ale v hotelovém pokoji se
zhroutí a není schopen zpívat... Hrají: Václav
Vydra, Martin Zahálka, Simona Postlerová,
Svatopluk Skopal, Jana Malá / Eva Janou�ková,
Gabriela Vránová, Zlata Adamovská / Jana
Bou�ková / Lenka Skopalová, Franti�ek
Skopal / Michal Novotný / Ladislav Hampl
Vstupné: 390 / 370 K� .

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

ZEMÍ � KIPETAR�
aneb VÍTEJTE V ALBÁNII
Úterý 28. 2. od 18:00
Cestopisná p�edná�ka Lubo�e Vránka
�Albánie mne nadchla. Nádherná p�íroda
� asto tém��nedotknutá civilizací, báje� ní
lidé, výborná káva i mizerné cesty jsou
zá� itky, na které se nezapomíná...!�
Vstupné: 80 K� / 60 d�ti do 15 let a dr� itele
PellyKarty. P�edprodej od 7. 2. v IC.

P�ipravujeme na b�ezen:
BOSÉ NOHY V PARKU, st�eda 15. 3. od 19:00

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

www.pellyhodomy.cz

Délka projekce: 90 min. Vstupné: 60 K� / 50 K�
dr� itelé PellyKarty. P�edprodej od 25. 1. v IC.

PRÁZDNINY S POHÁDKOU �
OBR DOBR
Úterý 21. 2. od 17:00
Délka projekce: 117 min. Vstupné: 60 K� /50 K�
dr� itelé PellyKarty. P�edprodej od 2. 2. v IC.

U� ITELKA
Úterý 21. 2. od 20:00
Film Jana H�ebejka a Petra Jarchovského.
Délka projekce: 102 min.
Vstupné: 80 K� / 60 K� dr� itelé PellyKarty
P�edprodej vstupenek od 2. 2. v IC.

Muzeum papírových model�
VOLNÝ VSTUP MUZEA
Pond�lí 6. 2. od 9:00 do 15:00
CAFÉ BARET V BB KAVÁRN�
Sobota 11. 2. od 20:00
Multikulturní hudební kabaret. Kytara, basa,
harmonika a zp�v. Vstupné dobrovolné.

TÝDEN S HERKULEM
Pond�lí 20.�pátek 24. 2.,
denn�od 7:30 do 16:00
Tvo�ivý týden pro d�ti od 5 do 12 let.
Cena: 150 K� / den nebo 600 K� / týden
(v� . ob�da a pitného re� imu).

MUZEUM D�TEM
Sobota 25. a ned�le 26. 2.,
denn�od 9:00 do 17:00
Samoobslu� ná interaktivní dílna výtvarných
technik. Tento víkend mají rodiny slevu
na vstupném. Více na www.mpmpm.cz

P�edprodej vstupenek v Infocentru v Polici nad Metují. Provozní doba Informa� ního centra v únoru: pond�lí, st�eda: 9:00� 11.30 a 12:00� 17:00; úterý, � tvrtek, pátek: 9:00� 11:30 a 12:00� 15

KULTURA

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

23.12.2016 - Dlouhonoční vytrubování

20.12.2016 - Vánoční koncert Václava Hybše

Na Nebíčku

14.1.2016 - Novoroční koncert PSO

2. 12. 2016 Křest druhé povídkové knihy Olgy Landové

