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Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují

Firma MATEX Hradec Králové v měsíci
září dokončila plánovanou kompletní rekonstrukci budovy „B“ Základní umělecké školy v
Polici nad Metují. Zvýšená část podkroví ve 4.
nadzemním podlaží této budovy je již od října
využita pro učebny a zázemí pro výuku. V rámci této rekonstrukce byly provedeny také přeložky sítí technické infrastruktury, vodovodního řadu, kabelového vedení elektrické energie
NN a elektronických komunikací. Následně
pak polický stavební úřad vydal rozhodnutí
o povolení předčasného užívání budovy „B“.
V místě vybouraného spojovacího krčku
a severních průčelí budovy „A“ a „B“ již od
srpna probíhá výstavba přístavby. Z důvodu
propojení s novým objektem „P“ byly vybourány průchody skrz nosnou zeď. Přístavbou
spojovacího objektu vznikne bezbariérový
přístup do všech podlaží v rámci obou objektů ZUŠ, a to formou výtahu a přístupových
chodeb do jednotlivých odborných učeben.
V současné době budovaný objekt „P“ je konstrukčně velmi různorodý a jeho založení bylo
provedeno na mikropilotách. Severovýchodní
část je jednopodlažní, převýšená, v maximální možné míře využívající stávající zdi přilehlých objektů. Na jižní straně této části (v
místě přiléhající k hlavní chodbě) bude mezanin – galerie směřující do hlavního sálu. Veš-

keré nové nosné zdi se v této části provádějí
v systému betonových zdících tvarovek, zčásti
vyztužených armaturou a prolévaných betonem a zčásti jako klasické zdivo. Zastřešení
přístavby bylo provedeno plochou střechou
uloženou do stávajících obvodových zdí objektů „A“ a „B“ a v severní části na nové betonové zdi. Jižní část – zbytek objektu „P“, je
třípodlažní, resp. čtyřpodlažní. Veškeré nové
nosné zdi jsou také provedeny v systému betonových zdících tvarovek a stropy železobetonovým trámečkovým systémem. Zastřešení
této části je provedeno pultovým/mansardovým krovem s různými sklony, který propojil
půdní prostory objektů „A“ a „B“. V rámci
realizace stavby zhotovitel provedl některé
změny. Jedná se o soubor opatření, z nichž
některé nebyly vůbec řešeny v projektové
dokumentaci, některé řešil projekt jiným (jak
bylo ověřeno na stavbě), nedostatečným způsobem, a některé řešil odlišně od technologického postupu, který zvolil dodavatel stavby.
Jedná se o změny, které byly zjištěny až
v průběhu provádění rekonstrukce a nebylo
možné je předpokládat, předvídat bez provedení sondáže do stávajících konstrukcí. Většinou jde o nesoulad ve skladbách jednotlivých
konstrukcí. Předmětné změny byly provedeny na základě projednání v radě města. Další

změnou jsou nové položky, které neobsahoval rozpočet nebo je projektant v projektové
dokumentaci opomněl, jde o chybu projektu.
Některé změny zajistily jednodušší a rychlejší
technologický postup výstavby, zjednodušení
a zrychlení výstavby, nebo se jedná o náhradu
za kvalitnější materiály (např. vysokokapacitní síťový kabel, skladba podlahy baletního
sálu, která byla doplněna o pružnou podložku z důvodu snížení zátěže kloubů u dětí).
V současné době firma provádí výstavbu
3. etapy, kterou schválilo zastupitelstvo města
na svém červnovém zasedání. Projektový ateliér TSUNAMI s.r.o. Náchod připravil úpravu projektové dokumentace a změny stavby
před jejím dokončením. Jedná se o nástavbu
nad přízemím v severní části přístavby budovy (nad učebnami bicích). Do nástavby bude
umístěna učebna zvukové tvorby a sklad v
2. NP a dále učebna houslí a sklad ve 3. NP.
Město požádalo o další dotaci z rozpočtu
Královéhradeckého kraje ve výši 1,7 mil
Kč na výstavbu 3. etapy. Předešlá žádost o
dotaci ve výši 8,4 mil. Kč z Integrovaného
regionálního operačního programu splnila
podmínky věcného hodnocení, ale výsledek stále neznáme, žádost se stále hodnotí.
Pavel Scholz, investiční technik
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Před svátky po svátcích…

A jsme v roce 2018! V době kdy píšu tyto
řádky, je náměstí plné aut a lidí spěchajících a
snažících se, aby na Vánoce bylo vše, jak být
má. Podle představ každého z nás. V žádném
případě se nechci pouštět do polemik, soudů,
hodnocení nebo srovnávání jak má být, bylo a
být by mělo. Máme svobodu. Co víc si přát!
Snad jen to, abychom s tímto darem uměli
zacházet…
Při ohlédnutí za radničním rokem 2017
děkuju. Všem kolegyním a kolegům. Byla to
pořádná porce! O co víc času jsme museli věnovat opravám, údržbě, investicím, dotacím,
o to méně času bylo na setkávání se s Vámi.
Nejsem ten, který umí sedět na více židlích.
Když někde přidám, jinde prostě musím ubrat.
Omlouvám se tedy Vám, kteří jste se cítili
ochuzeni.
Do roku 2018 si přejme vzájemnou pomoc, spolupráci, podporu ve věcech veřejných. Do osobních životů spokojenost provázenou zdravím a nadějí ve splnění přání a snů
s vlastním přičiněním.
Především však vědomí vzájemné upřímnosti v naší potřebné sounáležitosti.
Děkuju!
S kým se letos budeme setkávat na titulní
stránce Polického měsíčníku? S díly našich
regionálních výtvarníků. Děkuju kurátorce,
mamince Martině Váňová, za ochotu nás provázet výběrem těch, kteří kreslí, malují a na
Policku se narodili a vztah s ním neztratili.
Více str. 18.
Dalším nosným prvkem budou narozeniny naší republiky. Významné osmičkové roky
všeobecně. S panem Janem Tůmou jste se již
na stránkách PM setkávali, možná absolvovali
i nějakou z vycházek. Letos se můžeme těšit
na připomenutí událostí souvisejících s letopočtem 2018 a Polickem.
Setkávat se můžeme i na veřejných zastupitelstvech. V tomto roce jsou plánovaná na:
21. 2., 25. 4., 27. 6., 19. 9. S otazníkem je
7. 11., 12. 12. To se již bude rozjíždět další volební období a ke změně termínů může dojít.
Opakovaně Vás zvu. Uslyšíte, uvidíte, můžete
se ptát. A nás Vaše přítomnost a zájem velmi
potěší.
V pátek 5. 1. bude v Kolárově divadle
Novoroční koncert. Po letech změna. Věřme,
že příjemná – Sestry Havelkovy. Nechme na
sebe dýchnout první republiku.
Polický symfonický orchestr uskuteční
Novoroční koncert tentokrát v Hronově. V sobotu 13. 1. Především z kapacitních důvodů.
Nenechte si ujít. Hronov je kousek…
XI. Ostrostřelecko-městský ples se uskuteční v sobotu 20. 1. Pozvání pro Vás všechny
i na tuto akci. Požádala jsem Martina Exnera,
aby připravil nabídku z prvorepublikových
jídel. Nebude chybět tombola, předtančení,
tanec.
Do osmnáctého roku letos vstupuje
Polická univerzita volného času. Jarní semestr jsem rozdělila do měsíců: 17.1., 14.2.,
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21.3., 18.4., 16.5., 13.6.
V lednu se setkáme se
šéfredaktorem časopisu ABC a spisovatelem
Zdeňkem Ležákem a
odloženým
tématem
Marie Terezie. V únoru s panem Sókratem
díky Pavlu Frydrychovi.
Březnovým
hostem
bude Michal Kitta. Na
odkaz Martina Luthera
bychom neměli zapomenout. V dubnu Jan
Tůma připomene postavu generála Laudana,
i jeho působení na Policku. Květen bude patřit výročí polického rodáka V.V.Tomka. O
přednášku jsem požádala emeritní ředitelku
Státního okresního archivu v Náchodě Lýdii
Bašteckou. V červnu se ohlédneme za zkušenostmi z třicetileté praxe redaktora Práva
Miroslava Šišky.
Podzimní semestr bude
„nahuštěný“. Začneme 5. 9., pak 12. 9.,19.9.,
3.10., 10.10.,17.10. Jednám s entomologem
dr. Žďárkem, dr. Jebavou, dr. Haškovcovou.
Setkáme se s Jaruškou Janečkovou, Richardem
Švandou a věřme i manžely Skálovými na
téma Staroměstský orloj. Zvu stávající studenty, ale i ty, kteří mohou a mají zájem. Budu
ráda, když Vás osloví i jednotlivé přednášky.
Polickou univerzitu dovedu do plnoletosti.
Věřím, že kolegové z CKVS převezmou štafetu a bude pokračovat další etapou krásného
raného středního věku.
Před svátky mě potěšilo mnohé, děkuju.
Za ochotu pomoci s prezentací na předvánočních akcích. Kolegyně, kolegové, paní učitelky, páni učitelé, velký dík.
Milé děti z našich mateřinek. Věřím, že
v průběhu ledna napadne ten správný sníh na
postavení sněhuláků. Těším se na jejich fotky,
které zveřejníme v únorovém čísle.
Milé děti z prvního stupně našich škol.
Když nachumelí, budeme lyžovat na Nebíčku.
Fotky Vaší lyžařské rodiny rádi zveřejníme
v příštím čísle PM.
Děvčata a kluci, druhostupňoví, již několik let na Policku upravujeme lyžařské běžecké stopy. Především skútrař Černoušek.
Pošlete selfíčko z tratě, zveřejníme.
Vše prosím na idajenkova@meu-police.
cz. Přeju příjemnou zimu a děkuju.
Vážení a milí,
na podzim končí volební období 2014 –
2018. Čeká nás dokončení započatých akcí,
rozpočet ukáže, co nového budeme moci uskutečnit. Věřím, že dojde i na kostlivce ve skříni,
aby jejich na radnici po mém odchodu moc
nezůstalo.
Pojďme listovat z knihy jménem Život.
Zvládat kapitoly smutné, veselé i vzrušující..
Jediný člověk, se kterým jsme celý život, jsme
my sami. Snažme se, aby to nebyla nepříjemná
společnost.
Ida Jenková

Svět potřebuje zázraky
I obyčejné věci
Protože když hudba oněmí
A barvy oslepnou
Je zbytečné ptát se slov
Proč hluše zní
Jak cinkot penízků
Nepoctivé ražby
Neboť svět potřebuje zázraky –
Uvědomit si dary
I možnost dohlédnout
Až za obzor písní
Za rámy obrazů krajin
Nikdy nenamalovaných
A zatím tiše spících
Na malířově paletě
Zatím tiše spících
V malířově srdci
Duších básníků a dětských očích
Neboť tento svět
Tento nemocný svět
potřebuje zázraky…

Stanislav Kubín

Zázraky lásky a pokory, dar zdraví, pohodu a porozumění nejen o Vánocích, a vše
dobré i do dnů příštích, Vám i Vašim blízkým, přeje

Ida Jenková
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Komentář k několika bodům
z posledního jednání zastupitelstva
Jelikož byly řady veřejnosti na posledním
jednání zastupitelstva města notně prořídlé,
dovolím si zveřejnit komentáře k některým
poměrně zásadním bodů, o kterých se na jednání zastupitelstva jednalo, nebo které zazněly
v diskusi.

Odpadová vyhláška

Při jednání byl okomentován předložený
návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpady, přičemž zaznělo zevrubné
vysvětlení postupu při přípravě návrhu OZV,
kdy nebyl akceptován doporučující názor
Ministerstva vnitra stran odstranění ustanovení o slevě za včasné uhrazení poplatku pro jeho
údajný diskriminační dopad na určitou skupinu poplatníků. Došlo pouze k technické úpravě OZV tím, že ustanovení o slevě za včasné
uhrazení poplatku bylo z článku „osvobození
a úlevy“ přesunuto do článku „splatnost poplatku“, neboť technicky i věcně poskytnutá
sleva za včasné zaplacení se splatností souvisí, a v tomto směru bylo využito § 14 odst. 2
zákona o místních poplatcích, neboť obec má
právo stanovit podrobnosti úhrady poplatku.
Další změnou byla úprava katalogu osvobození, kdy byl do OZV transponován novelizovaný text zákona o místních poplatcích, a dále
bylo v OZV zdůrazněno, že se sleva za včasné
zaplacení neduplikuje se slevou poskytovanou studentům ubytovaným po dobu studia
mimo město. Dále bylo předestřeno, že že se
text OZV přesto nemusí MV líbit, a že bude
město v první polovině roku čelit procesu zneplatnění ustanovení o slevě, přičemž doporučil
reagovat až na následný vývoj podle toho, co
skutečně bude ze strany MV vůči OZV uplatněno, v kontextu s tím, jaký to bude mít dopad
na působení vyhlášky. O dalším vývoji Vás
budeme informovat.

Prodej pozemku spol. D.R.J.
Tiskárna Resl s.r.o.

ZM rozhodovalo o žádosti společnosti
D.R.J. Tiskárna Resl s.r.o. o odkup pozemku
p. č. 220/7 v k. ú. Velká Ledhuje s tím, že úvodem bylo zdůrazněno, že se jedná komplikovanou věc, zejména z důvodu na návaznosti.
Byla zdůrazněna tíživá situace žadatele, který dostal v současné prostoru výpověď, která
bude účinná v říjnu příštího roku. Rada města
doporučila ZM schválit prodej pozemku s tím,
že před vlastním uzavřením kupní smlouvy
doporučila uzavřít tzv. smlouvu o budoucí
kupní smlouvě, ve které bude vlastní uzavření kupní smlouvy vázáno na následující podmínky, které pomohou odstranit pochybnosti
a nejasnosti, které ke dnešnímu dni kolem
prodeje panují, a které znemožňují učinit si
o věci správný úsudek bez ovlivnění různými
vyslovenými domněnkami. Bylo navrženo,
aby text budoucí smlouvy zavazoval kupujícího k doložení investičního záměru žadatele
nebo projektové dokumentace stavby ve stupni pro územní řízení; podepsanou plánovací
smlouvu na zřízení propojovací komunikace,
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ve které bude jasně deklarován závazek kupujícího zrealizovat tuto komunikace z pozice investora, a která stanoví rovněž další
podrobnosti, zejména technické parametry
komunikace, termíny realizace, výši příspěvku města, ošetření budoucího vlastnictví a
údržby komunikace, a která dále stanoví odpovědnost za zajištění majetkových poměrů
pozemků pod komunikací a odpovědnost za
zajištění projektové dokumentace ve stupni
pro stavební povolení; a pravomocné územní
rozhodnutí o umístění stavby (investičního záměru). Vedle toho se město zaváže, že do doby
prodeje pozemku vyřešení přístup a příjezd na
pozemek parc. č. 220/17 v katastrálním území
Velká Ledhuje, nedojde-li do doby uzavírání
kupní smlouvy ke splynutí vlastnictví poz.
parc. č. 220/7 a 220/17 (tímto město reaguje
na připomínku současného majitele poz. parc.
č. 220/17 p. Tomáše Pohla, vznesenou před
jednáním ZM a zaslanou všem zastupitelům).
V závěru komentáře pak místostarosta uvedl,
že se na základě dohody mezi městem a se
společností D.R.J. Tiskárna Resl s.r.o., sjednává budoucí kupní cena ve výši 100,- Kč/
m2 + DPH, přičemž celková kupní cena bude
činit 1,090.694,- Kč. Tuto cenu lze s ohledem
na předešlé převody majetku v této zóně považovat za cenu obvyklou, nicméně při stanovení budoucí kupní ceny bylo přihlédnuto
též k důležitým místním zájmům, jakými jsou
záměr žadatele realizovat stavbu propojovací
komunikaci mezi nový areálem a průmyslovou zónou firmy HAUK s. r. o. převážně
vlastními náklady (podílem 75%), a zajištění
omezení kamionové dopravy v centru města.
Pro zajištění maximální právní jistoty na straně města opak místostarosta v rámci návrhu
usnesení doporučil, aby smlouva o smlouvě
budoucí obsahovala ustanovení, na základě
kterého bude moci město od závazku budoucího uzavření kupní smlouvy ustoupit v případě,
že nebudou naplněny podmínky pro uzavření
smlouvy ze strany budoucího kupujícího; a
dále aby vlastní kupní smlouva obsahovala jak
rozvazovací podmínku vázanou na případné
nezrealizování investičního záměru ve smluveném termínu, tak ustanovení o předkupním
právem pro město v případě, že žadatel rozhodne od investičního záměru ustoupit a rozhodne se pozemek prodat jinému zájemci.

Úsekové radary

Místostarosta informoval přítomné o vývoji kolem záměru umístění úsekového radaru
v Pěkově. S ohledem na zjištění, že by si řešení
zaznamenaných přestupků vyžádalo navýšení
počtu úředníků města, resp. strážníků městské
policie, a vedle investičních nákladů by město
Náchod zatížilo (v rámci regionu) náklady na
přibližně čtyři nové úředníky, shodli se na společném jednání zástupci obcí (Hronov, Česká
Skalice, Velké Poříčí a Červený Kostelec, kteří rovněž usilovali o umístění úsekového radaru v jejich obci), že za dané situace nemají
o úsekový radar zájem. Na společném jednání

Novoroční přání
místostarosty

Oslavy příchodu nové roku jsou za
námi. Před námi zatím nekonečné moře
těch nových 365 dní, u kterých budeme
dopisovat číslici 2018. Jaké budou nikdo
předem netuší, vše záleží ale hlavně na
nás samotných. Řadu problémů a nepříjemností, které přináší denně běžný
život lze nějak řešit, a je třeba jít řešení
naproti, být vstřícný, hledat pochopení,
přemýšlet o tom, co mi říká ten druhý,
a ne hned útočit, hartusit, vyhrožovat.
Slušnost není slabost a úsměv nikoho
nic nestojí. Pojďme se snažit dělat svět
lepším tím, že budeme lepší sami k sobě
navzájem, a to i přesto, že nám někdy nebude vyhověno, nebo že se nepodaří prosadit naši myšlenku, záměr, nápad, nebo
že naše kritika nepadne na úrodnou půdu.
Vše dobré a hlavně pevné zdraví!
V úctě
Jirka Škop, místostarosta
bylo domluveno, že se měření rychlosti bude
řešit mobilním měřícím zařízením ve spolupráci s městy Náchod a Broumov, které mobilní radar mají ve výbavě, a jsou připraveni
radar k měření zapůjčit. V našich podmínkách
bude zajištění měření obtížnější, neboť máme
pouze dva strážníky, a proto bude nezbytné
zajistit součinnost státní policie. Státní policie
dále požádala o specifikaci úseků v rámci silnic II. tříd, kde obce požadují měření. Nebude-li s ohledem na absenci odstavného místa
možné řešit přestupky na místě, bude v daných
úsecích měření zajišťováno vozidly Policie
ČR, včetně vozidel bez označení. Policie ČR
dále nabízí, že při měření rychlosti může být
přítomen zástupce obce (starosta), aby mohl
sám ověřit, jak hodně je či není rychlost překračována (například ve Zbečníku při změření
360 vozidel překročilo rychlost pouze 6 automobilů).
J. Škop, místostarosta

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

leden 2018

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

06. - 07. 01. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov IV.

775 717 666

13. - 14. 01. MUDr. Petr Houštěk
Poliklinika ZS Machov

602 333 466

20. – 21. 01 MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
17. listopadu 387, Police n. M.
27. – 28. 01. MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují

491 541 654
602 333 427
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Změny k rybářským lístkům

Od 1.11.2017 byl změněn zákon o rybářství a zákon o správních
poplatcích.
Nově lze žádat mimo jiné o rybářský lístek na dobu neurčitou (poplatek
1.000 Kč) a rybářský lístek na 30 dní
(poplatek 200Kč).
Níže uvádíme aktuální přehled vydávaných rybářských lístků.
yy S dobou platnosti na 30 dní 200 Kč
(uzde není poskytována sleva uvedená
níže)
yy 1 rok 		
100 Kč
yy 3 roky
200 Kč
yy 10 let		
500 Kč
yy dobu neurčitou
1.000 Kč
Výše poplatku pro osoby mladší
15 let a pro osoby studující nebo osoby zajišťující rybářství v rámci povolání nebo funkce platí poloviční sazby
poplatku. Nárok na sníženou sazbu
poplatku je třeba prokázat příslušným
dokladem.
Rybářské lístky vydávají úřady
podle trvalého bydliště žadatele (k nám

spádově patří území Police nad Metují,
Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká
Metuje, Machov, Suchý Důl, Velké
Petrovice, Žďár nad Metují).
Žadatel předkládá dříve vydaný rybářský lístek, popřípadě doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského
lístku. Cizinci se rybářský lístek vydá,
pokud předloží dříve vydaný rybářský
lístek nebo jiný doklad osvědčující,
že již byl držitelem rybářského lístku
nebo osvědčení o získané kvalifikaci
pro vydání prvního rybářského lístku
nebo rybářský lístek /licenci, obdobný
doklad/ vydaný ve státě, jehož je občanem. To neplatí, pokud je vydáván rybářský lístek s dobou platnosti 30 dní.
Dále žadatel předloží doklad totožnosti
- občanský průkaz.
Žádosti o vydání rybářského lístku
vyřizujeme na Městském úřadě v Polici
nad Metují, odboru finančně správním
/č. dveří 11 - přízemí vpravo /.
Jana Hlaváčková,
odbor finančně správní

Stromy svobody 1918 - 2018

V letošním roce budeme slavit
100. výročí vzniku Československa.
K této významné události bude pořádána a organizována řada akcí a projektů. Jednou z nich je i kampaň Stromy
svobody 1918-2018, kterou pořádá
Nadace Partnerství, za podpory organizací Post Bellum, Česká rada dětí
a mládeže, Sokol, Svaz měst a obcí a
další. V rámci této kampaně bylo vyhlášeno pátrání po Stromech svobody
vysazených v letech 1918 - 1919 na počest republiky, a k připomínce svobody
a demokracie. Hledají se také stromy,
které obce vysadili u stejné příležitosti
v pozdějších letech (např. 1928, 1945,
1968 atd.)
Rozhlédněte se prosím, zde neroste
takový Strom svobody i u vás nebo ve
vašem okolí na území města Police nad
Metují. Pokud ano, zaregistrujte ho na

počítačovém webu kampaně - www.
stromysvobody.cz, aby se o něm dověděla širší veřejnost. Pokud nemáte
počítač, dejte o svém nálezu vědět na
polickou radnici, a město provede registraci za Vás. Cílem této kampaně
je objevit alespoň symbolických 1918
Stromů svobody. Kromě toho by nadace ráda podpořila vyhlášení těchto
stromů za památné a také jejich odborné ošetření na jaře 2018. Vyvrcholením
kampaně pak bude celorepubliková výsadba nových Stromů svobody v říjen
2018, pro kterou ve spolupráci se společností Arboeko poskytne nadace 100
sazenic vzrostlých lip. Víc o Stromech
svobody se můžete dozvědět na již výše
uvedených stránkách www.stromysvobody.cz.

podle informace Nadaci Partnerství sestavil Ing. Jan Troutnar,

Kvíčerovská sirka

Poplatek za odpady
v roce 2018

yy základní sazba poplatku pro rok 2018 je 684 Kč
yy sazba poplatku bude snížena o 108 Kč poplatníkům,
kteří jej uhradí v plné výši nejpozději do 30.4. 2018 –
zaplatí tedy konečných 576 Kč za celý rok
Ostatní úlevy a osvobození dle vyhlášky č. 3/2017 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu v plném znění na webových stránkách města:

http://www.meu-police.cz/radnice/
vyhlášky-a-narizeni/

Nově - slevy se nesčítají. Pokud vznikne nárok na
uplatnění dvou či více slev na jednom poplatku /např. za
včasnou úhradu a zároveň za studenta/ – bude na poplatníkovi, aby si vybral pouze jednu z nich.
Připomínáme ohlašovací povinnost vyplývající z vyhlášky, a to v 15 ti denní lhůtě hlásit veškeré změny, které
mají vliv na povinnost platit místní poplatek za odpady /
vznik a zánik trvalého pobytu, narození dítěte, nárok na
slevy a osvobození/
Zodpovědnost za úhradu poplatku za nezletilé nesou se
všemi právními důsledky plně jejich zákonní zástupci !!!
Povinnost platit tento poplatek se vztahuje i na občany
s trvalým pobytem na městském úřadě a cizince s jakýmkoliv druhem pobytu na území města.

Poplatek ze psů
v roce 2018 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 platit již od 2.1.2018, 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.
yy
yy
yy
yy

Případné bližší informace:
tel. 491 509 991 - Adamová Daniela /odpady/
tel. 498 100 916 - Hlaváčková Jana /psi/
web: www.meu-police.cz
záložky: město/informace o odpadech/odpadový
poplatek
Daniela Adamová, Jana Hlaváčková
FSO - poplatky

MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO V POLICI NAD METUJÍ

Muzeum papírových modelů společně
s Klubem sběratelů Policka, pod záštitou
města Police nad Metují vyhlašují výtvarnou
soutěž pro děti s názvem „Kvíčerovská
sirka“. Termín soutěže je od ledna do konce
března 2018. Tématem pro letošní rok je
Polický měsíčník - leden 2018

MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO V POLICI NAD
METUJÍ. Do soutěže přijímáme kresby nebo
malby na papíře formátu A4.
Soutěžit mohou děti od 6 do 15 let ve třech
kategoriích.
Soutěžní kategorie:
A – děti od 6 do 9 let
B – děti od 10 do 12 let
C – děti od 13do 15 let
Soutěžní práce odevzdejte nejpozději do 4.
4. do Muzea papírových modelů. Poté je
vyhodnotí odborná porota, ve které budou
zástupci Muzea papírových modelů, Klubu
sběratelů Policka, Města Police nad Metují

a nezávislý výtvarník. Každé přihlášené dílo
musí být na zadní straně označeno soutěžní
kategorií, do které je přihlášeno, čitelným
jménem autora, názvem díla a kontaktem.
V průběhu května odborná porota vyhodnotí
tři nejlepší díla z každé kategorie. Vítězné
práce vyjdou na malé kazetě sirek. Autoři
oceněných děl dostanou diplom. Kromě
vítězných děl bude udělena i zvláštní cena
Klubu sběratelů Policka.
V druhé polovině listopadu proběhne
v Zeleném domečku výstava všech
přihlášených prací. Na vernisáži budou
předány diplomy.
Pavel Frydrych
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Upozornění pro osoby poskytující ubytovací služby

Od 1. ledna 2018 platí na územní města
Police nad Metují nová vyhláška č. 1/2017, o
místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt. Vyhláška byla zastupitelstvem schválena dne 13.12.2017 a nahradila vyhlášku č.

03/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity. V tomto vydání polického měsíčníku
přetiskujeme její znění.
Bližší informace k této vyhlášce Vám podáme na Městském úřadě v Polici nad Metují,

finančně správním odboru (č. dveří 11 - přízemí vpravo), č. tel. 498 100 916.
Jana Hlaváčková,
finančně správní odbor

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1 / 2017,
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA LÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT
Zastupitelstvo obce Police nad Metují se na svém zasedání dne 13.
prosince 2017 usnesením č. 05/06/2017 usneslo vydat na základě § 14
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno,
příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště
v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být
vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně
z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po
dobu 6 let od provedení posledního zápisu.7

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Police nad Metují touto vyhláškou zavádí místní poplatek
za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále také „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Police nad Metují
(dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby,
které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem
léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.2

Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, neníli tento dnem příchodu 10 Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku
Ubytovatel (plátce) vybrané poplatky odvede správci poplatku
nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po uplynutí každého
čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

(2) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši
vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická
osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem
poplatku.3

Poplatku nepodléhají:

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním
postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního
právního předpisu a jejich průvodci,

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob
za úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. Stejným
způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku
ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného
ubytování za úplatu.
(2) V ohlášení ubytovatel (plátce) uvede4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo
obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy
pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou
jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)

c)

čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,
včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v
souvislosti s podnikatelskou činností,

(4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je
ubytovatel (plátce) povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.6
(5) Ubytovatel (plátce) je povinen vést v písemné podobě evidenční
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b)  	osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí
přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a
osoby, které vykonávají civilní službu.8

Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem (ubytovatelem) poplatku
včas nebo ve správné  výši, vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem k přímé úhradě.9
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto
poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

Článek 8
Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku
z ubytovací kapacity ze dne 16. února 2011.

případně další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové
povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na
případné osvobození od poplatku.

(3) Ubytovatel (plátce), který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o
Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5

Čl. 6
Osvobození

Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
§ 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Polický měsíčník - leden 2018

Změny v zastupitelstvu města
Police nad Metují
K 30. 11. 2017 skončil zastupitelský mandát Ing. Pavlu Scholzovi z důvodu neslučitelností funkce vedoucího odboru a zastupitele. Od 1. 12. je zastupitelkou paní
Michaela Meierová. Na jednání rady města 4. 12. jí bylo předáno Osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva. Slib zastupitele složila ve středu 13. 12. 2017
před veřejným jednáním ZM.
Pavlu Scholzovi děkuju za svědomité vykonávání zastupitelské práce. Míše
Meierové přeji nejen naplňování slibu, ale především jejich představ.
Jda Jenková, starostka

SEZNAM ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
Ing.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Ing.

Antl
Bořek
Brát
Fulková
Havlíček
Jenková
Kašíková
Klimeš
Marel
Meierová

Jan - člen RM
Lubor
Matěj
Lenka - člen RM
Josef - člen RM
Ida - starostka
Věra
Karel
Norbert
Michaela

Plný
Marek
Ing. Pohl
Jan - člen RM
Pohl
Zdeněk
Rutar
Petr
Seifert
Jiří
Soumar
Jaroslav
Starý
Radek
Mgr. Škop
Jiří - místostarosta
Martina
Mgr. Váňová
Ing. Vlček
Jiří - člen RM
Voborníková Hana

Poděkování zaměstnancům
pečovatelské služby

To, že v Polici nad Metují funguje dobrá pečovatelská služba, je všeobecně známé.
Pečovatelky zajišťují službu v terénu, na pečovatelském domě a již druhý rok zajíždíme s pomocí i do okolních obcí. Do Bukovice, Machova, přibyly 2 uživatelky
v Bezděkově nad Metují. Je to náročnější na čas, je třeba
si práci dobře naplánovat. V nutných případech zajišťují
pečovatelskou službu i v odpoledních hodinách nebo o
víkendech.
Ke klientům přichází s úsměvem, s úctou a pochopením. A to i ve ztížených pracovních podmínkách, jako je
třeba dlouhodobější neschopnost některé z pečovatelek.
I při velké vytíženosti si najdou čas na to, aby si se
svými klienty poseděly, zajistily pro ně i v odpoledních
hodinách program. V prosinci to byla Mikulášská zábava a posezení u vánočného stromečku.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům pečovatelské služby za jejich celoroční práci,
ochotu a vstřícnost.
Popřát všem v roce 2018 především pevné zdraví,
štěstí a naplnění všech životních cílů.
Ilona Kejdanová, vedoucí sociálního odboru

USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ Č. 21, 22 A 23/2017 ZE DNE 20. 11., 4. A 18.12. 2017
Rada města Police nad Metují:I. projednala
a schvaluje, aby ZUŠ Police nad Metují přijala
sponzorský dar od firmy Akord Kvint spol. s r.o.
ve výši 30 000 Kč na podporu vybavení nového
koncertního sálu školy.
II. pověřuje místostarostu města Mgr. Jiřího
Škopa podpisem darovací smlouvy.
I. projednala návrh provozní doby a ceníku
lyžařského vleku Nebíčko pro sezonu 2017/2018.
II. schvaluje provozní dobu a ceník lyžařského
vleku Nebíčko pro sezonu 2017/2018 .
III. pověřuje sportovního referenta ke zveřejnění
provozní doby a ceníku.
I. projednala návrh na realizaci výstavby
nového zázemí u atletické dráhy.
II. odkládá schválení předloženého materiálu
z důvodu potřeby doplnění některých podkladů
potřebných pro rozhodnutí;
III. ukládá vedoucímu odboru IMŽP, aby
v součinnosti se sportovním referentem:
a) zpracoval odhad nákladů průběžné údržby
dřevěné novostavby v porovnání s náklady na
údržbu kontejneru, resp. v případě kontejneru
zdůraznil jeho bezúdržbovost, pokud je
garantována výrobcem;
b) vyslovil doporučení jednoho z navrhovaných
řešení včetně popisu výhod a nevýhod;
c) připravil realizaci výstavby skladu (v úplné
verzi, včetně povrchových úprav) společně se
stavbou oplocení dle návrhu T. Hejzlara;
d) zajistil zařazení prostředků na realizaci do
rozpočtového provizoria;
e) zajistil zadání zakázky v souladu s čl. 8
směrnice města č. 02/2017 o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
I. bere na vědomí zprávu místostarosty o
průběhu rekonstrukce komunikace II/303 Průtah Pěkov,
II. pověřuje místostarostu jednáním s investorem
stavby ve věci řádného dokončení stavby v
jarních měsících, včetně trvání na odstranění
všech vad stavby zjištěných při přebírání díla;
III. ukládá vedoucímu odboru IMŽP zajistit
důslednou přípravu dalších rekonstrukcí
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komunikace II/303 v katastru města, včetně
terénní pochůzky s projektantem a vysvětlení
projektové dokumentace a obsahu projektových
řešení v terénu, aby se do budoucna předešlo
neúplnostem a nedokonalostem přijatého
projektového řešení, které následně zpomalují či
znemožňují plynulou výstavbu při rekonstrukci
komunikace.
I. bere na vědomí výsledky elektronické aukce
na dodávku elektřiny a zemního plynu pro
odběrná místa města Police nad Metují
II. schvaluje uzavření smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny a plynu s
následujícími vítězi elektronické aukce:
a) na dodávku elektřiny se společností Utylis
Energie s.r.o. se sídlem Maltézské náměstí
537/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ
24121975 na období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019;
b) na dodávku zemního plynu se společností
Pražská plynárenská, a.s. se sídlem Národní
37, Nové Město 118 01 Praha 1, IČ60193492
na období 1. 1. 2018 - 1. 7. 2020;
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
smluv o dodávkách.
Rada města Police nad Metují:
I. projednala a bere na vědomí zprávu odboru
IMŽP o údržbě městské zeleně v roce 2017.
I. projednala návrh smlouvy o výpůjčce
mezi městem Police nad Metují a Česku
republikou - Hasičským záchranným sborem
Královéhradeckého kraje. Předmětem výpůjčky
jsou 2 ks radiostanic vozových v pořizovací ceně
121.047,5 Kč, doba výpůjčky do 6. 11. 2025;
II. schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 2 ks
radiostanic vozových v předloženém znění na
dobu do 6. 11. 2025;
III. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
podpisem smlouvy o výpůjčce.
I. projednala žádost o poskytnutí daru Police
Symphony Orchestra, z. s. určeného na podporu
akce «Když i skály naslouchají….»;
II. schvaluje poskytnutí daru Police Symphony
Orchestra, z. s. ve výši 5.000 Kč;
III. pověřuje místostarostu města Mgr. Jiřího

Škopa podpisem darovací smlouvy.
I. projednala návrh jednatele TS Police
nad Metují, s.r.o. na vyřazení pohledávky za
zesnulým B. F. za neuhrazené služby spojené s
nájemným z účetní evidence;
II. schvaluje vyřazení pohledávky za neuhrazené
služby spojené s nájemným ve výši 525,- Kč
z účetní evidence z důvodu zastavení řízení o
pozůstalosti pro nemajetnost.
I. projednala návrh na aktualizaci operačního
plánu zimní údržby města s platností od 1. 12.
2017;
II. schvaluje organizační směrnici č. 04/2017
operační plán zimní údržby komunikací města
Police nad Metují.
I. projednala změnu rozpočtu č. 7 - položky
rozpočtového opatření č. 37-47;
II. schvaluje změnu rozpočtu č. 7 - jednotlivé
položky rozpočtového opatření č. 37 - 47.
Celkově znamenají rozpočtová opatření zvýšení
příjmů o 240.665 Kč, výdajů o 188.053 Kč
a snížení financování (položka 8113) ve výši
52.612 Kč.
I. projednala žádost pana Jiřího Marka, bytem
Na Sibiři 99, Polici nad Metují, o výpůjčku části
pozemku p.č. 1138 v k.ú. Velká Ledhuje;
II. schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 1138
v k.ú. Velká Ledhuje o celkové výměře 15m2
panu J. M., nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxxx, 549
54 Police nad Metují, a to za údržbu předmětu
výpůjčky, od 1. 12. 2017 na dobu určitou 1rok;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o výpůjčce.
I. projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti předloženou společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
II. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti vedení veřejné
komunikační sítě 11010-069867 0321/17 Veba
Police nad Metují, na pozemcích p.č. 1054/4,
1054/2, 1250, st. 813 a 147/3 v k.ú. Police nad
Metují, společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6,
Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063;
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Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou,
předpokládaná délka vedení je 220 m.
Jednorázová náhrada za služebnost bude činit
150,- Kč/bm + DPH;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti.
I. projednala návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti předložený společností
ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení společností
ENERGOLAND s.r.o.;
II. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti č. EP-12-2003272/
VB/1 Police nad Metují knn, kvn na pozemcích
p.č. 227, 1017/19, 1017/37, 1098/1 v k.ú. Velká
Ledhuje s oprávněnou ČEZ Distribuce a.s., IČ:
24729035. Rozsah VB je dle přiloženého GP
č. 522,692-244/2017. Jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene je stanovena na 5.000,Kč + DPH. VB se sjednává na dobu neurčitou;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti podle návrhu.
I.
projednala
žádost
Správy
silnic
Královéhradeckého kraje, p. o., se sídlem
Kutnohorská 59, Hradec Králové, PSČ 500 04,
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací
ve věci bezúplatného převodu části pozemku par.
č. 7/19 v katastrálním území Pěkov z majetku
města;
II. doporučuje ZM schválit bezúplatný převodu
části pozemku parc. č. 7/19 v katastrálním území
Pěkov o přibližné výměře cca 37 m2, příspěvkové
organizaci SÚS Královéhradeckého kraje se
sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.
I. projednala návrh společnosti Broumovské
stavební sdružení s.r.o., IČ 465 04 303, se
sídlem U Horní brány 29, 550 01 Broumov,
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u
KS v HK oddíl C, vložka 1949, zastoupené p.
Miroslavem Netíkem, jednatelem společnosti na
uzavření dodatku smlouvy o dílo DOPLNĚNÍ
KANALIZACE – POLICE NAD METUJÍ
– MÍSTNÍ ČÁST – ZÁMĚSTÍ z důvodu
provedených prací nad rámec původně uzavřené
smlouvy o dílo;
II. bere na vědomí důvody pro provedení
dodatečných stavebních prací, které byly v rámci
provádění díla provedeny;
III. schvaluje uzavření dodatku smlouvy o dílo
v rozsahu dle navrhovaného znění, a souhlasí se
změnou ceny díla z původní ceny 4 364 225,- Kč
bez DPH na 4 403 171,68 Kč bez DPH;
IV. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa,
uzavřením (podpisem) dodatku za objednatele.
I. projednala záměr prodej pozemku p. č. 220/7
v katastrálním území Velká Ledhuje z důvodu
zajištění možného rozvoje průmyslové zóny u
Bělské ulice v Polici nad Metují;
II. schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č.
220/7 o výměře 9014 m2 v k. ú. Velká Ledhuje;
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
dle návrhu na úřední desku města Police nad
Metují;
IV. ukládá vedoucímu odboru IMŽP pro
vlastní projednání prodeje pozemku doplnit
podklady pro jednání rady města o tyto údaje:
a) posouzení skutečnosti, zda se z hlediska
prodeje jedná o cenu obvyklou pro obdobné
typy pozemků, resp. uvedení důvodů, na
základě kterých bude odůvodnitelný jiný
důležitý zájem obce na prodeji pozemku za
navrhovanou cenu;
b) zajistil zpřesnění investičního záměru
žadatele z hlediska rozsahu staveb, které
hodlá na pozemku umístit, z hlediska termínů
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realizace výstavby, a z hlediska upřesnění
denního režimu provozu, a konečně
z hlediska zajištění dopravního připojení
v případě, kdy nebude možné z objektivních
důvodů realizovat propojovací komunikaci
do areálu firmy HAUK;
c) návrh budoucí úpravy vlastnictví propojovací
komunikace, včetně posouzení výhod a
nevýhod variant řešení;
d) prověření přístupu na pozemek p. Pohla, resp.
návrh na trvalé řešení přístupu do budoucna;
e) sumarizaci subjektů, se kterými bude nutné
jednat z důvodu potřeby vlastnického
vypořádání pozemků pod propojovací
komunikací;
f) přibližný odhad nákladů na pořízení připojení
elektrické energie, pitné vody a kanalizace.
I. projednala nabídku softwaru společnosti
VERA, spol. s r.o. na přípravu a průběh jednání
rady a zastupitelstva města;
II. schvaluje pořízení uvedeného softwaru
z kapitoly 6171 Činnost místní správy;
III. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
podpisem příslušné smlouvy.
I. projednala a schvaluje plán zasedání ZM a
RM na rok 2018.
I. projednala návrh na změnu v odměňování
členů ZM dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků.
II. doporučuje ZM schválit v souladu s
Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných
celků s platností od 1. 1. 2018 odměnu:
a) za výkon funkce neuvolněného člena RM ve
výši 3 000 Kč měsíčně
b) za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva města ve výši 800,- Kč měsíčně.
c) za výkon funkce předsedy výboru ZM a
komise RM (mimo předsedy komise pro
přestupky) ve výši 1 600 měsíčně.
V případě souběhu výkonu funkcí náleží
neuvolněnému členovi ZM měsíční odměna
podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší
odměna.
I. bere na vědomí vzdání se Ing. Jana Troutnara
funkce vedoucího Odboru investic, majetku a
životního prostředí MěÚ Police nad Metují k
31.12.2017.
II. bere na vědomí rezignaci Ing. Pavla Scholze
na mandát člena zastupitelstva města Police nad
Metují.
III. jmenuje na základě výsledku výběrového
řízení od 1.1.2018 do funkce vedoucího Odboru
investic, majetku a životního prostředí MěÚ
Police nad Metují Ing. Pavla Scholze.
IV. pověřuje tajemníka Ing. Pavla Pohnera
předáním jmenování
I. projednala předložené smlouvy o technické
podpoře č. TP40/17 a o poskytnutí práv k užití
PP19/17 týkající se programového vybavení pro
zpracování přestupkové agendy
II. schvaluje uzavření smluv o technické
podpoře č. TP40/17 a o poskytnutí práv k užití
PP19/17 se společností VITA software, s.r.o., Na
Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ 61060631
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
uvedených smluv.
I. bere na vědomí informaci o připojení DSO
Policko k výzvě: Prohlášení zástupců obcí a DSO
k zákonu o střetu zájmů.
I. projednala návrh obecně závazné vyhlášky č.
2/2017 o regulaci provozování hazardních her.
II. doporučuje ZM ke schválení obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2017, o regulaci
provozování hazardních her s doplněním čl. 2 o

zákaz totalizátorových her.
I. projednala návrh obecně závazné vyhlášky č.
03/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a
navrhuje výši poplatku 684 Kč s tím, že budeli poplatek uhrazen do 30. 4. bude poplatníkovi
poskytnuta sleva ve výši 104 Kč (princip uvedený
čl. 7 obdobné OZV města Náchoda).
II. doporučuje ZM ke schválení obecně
závaznou vyhlášku č. 03/2017, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
I. projednala návrh obecně závazné vyhlášky č.
4/2017 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
II. doporučuje ZM ke schválení obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2017, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
I. projednala návrh obecně závazné vyhlášky č.
5/2017 o místním poplatku ze psů.
II. doporučuje ZM ke schválení obecně
závaznou vyhlášku č. 5/2017, o místním poplatku
ze psů.
I. projednala návrh obecně závazné vyhlášky č.
6/2017 o místním poplatku ze vstupného.
II. doporučuje ZM ke schválení obecně
závaznou vyhlášku č. 6/2017, o místním poplatku
ze vstupného.
I. projednala záměr přijmout revolvingový úvěr
na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a
výdaji v rozpočtu města.
II. doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy
o revolvingovém úvěru poskytnutém Komerční
bankou a.s., na úvěr do výše limitu 9.000.000 Kč
I. projednala a bere na vědomí uzavření
provozu MŠ Fučíkova 328, 549 54 Police nad
Metují v době vánočních prázdnin od 27. 12.
2017 do 29. 12. 2017.
I. projednala a schvaluje, aby MŠ Fučíkova
328 v Polici nad Metují přijala sponzorský dar
1500,-Kč na hračky od dárce, který si nepřeje být
jmenován.
I. projednala a schvaluje, aby ZUŠ v Polici
nad Metují přijala sponzorský dar od firmy
Urologická klinika s r.o. ve výši 127 000 Kč
na podporu vybavení nového koncertního sálu
školy.
I. projednala pravidla rozpočtového provizoria
pro město Police nad Metují na rok 2018
II. doporučuje ZM ke schválení Pravidla
rozpočtového provizoria města Police nad Metují
na rok 2018
I. projednala a schvaluje návrh střednědobého
výhledu rozpočtu příspěvkové organizace:
a) Základní umělecká škola Police nad Metují.
b) Základní škola a Mateřská škola Police nad
Metují, okres Náchod.
c) Mateřská škola Police nad Metují.
d) Knihovna města Police nad Metují.
I. projednala a schvaluje návrh rozpočtu na rok
2018 příspěvkové organizace:
a) Základní umělecká škola Police nad Metují.
b) Základní škola a mateřská škola Police nad
Metují, okres Náchod.
c) Mateřská škola Police nad Metují.
d) Knihovna města Police nad Metují.
I. projednala a bere na vědomí informaci
ředitele Základní školy a Mateřské školy Police
nad Metují o vyhlášení ředitelského volna na den
11. 12. 2017 z provozních důvodů.
I. projednala žádost paní Z. B. o koupi bytového
domu čp. 309 v ulici 17. listopadu se stavebním
pozemkem p.č. 352 v k.ú. Police nad Metují.
II. doporučuje ZM schválit prodej bytového
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domu čp. 309 v ulici 17. listopadu, se stavebním
pozemkem p.č. 352 v k.ú. Police nad Metují o
výměře 190 m2, paní Z. B., nar. dne xx.xx.xxxx,
bytem xxxx, 550 01 Broumov.
Kupní cena je stanovena dohodou na základě
znaleckého posudku o ceně obvyklé č. OBV
2017.12, zpracovaného znalcem M. S. a činí
595.000,- Kč.
Kupující také uhradí náklady spojené s převodem
v katastru nemovitostí.
I. projednala žádost manželů J. a Z. Z. o prodej
části pozemku p.č. 769/68 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. doporučuje ZM schválit prodej části
pozemku p.č. 769/68 v k.ú. Velká Ledhuje o
výměře 70 m2 Z. Z., nar. dne xx.xx.xxxx a J. Z.,
nar. dne xx.xx.xxxx, oba bytem xxxx, 549 54
Police nad Metují.
Kupní cena je stanovena na 70,- Kč/m2, celková
kupní cena činí 4 900,- Kč. Kupující také uhradí
náklady spojené s vypracováním geometrického
plánu a převodem pozemku v katastru
nemovitostí.
I. projednala žádost společnosti D.R.J. Tiskárna
Resl s.r.o. o odkup pozemku p. č. 220/7 v k. ú.
Velká Ledhuje o výměře 9014 m2.
II. doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.
č. 220/7 v k. ú. Velká Ledhuje o výměře 9014
m2 společnosti D.R.J. Tiskárna Resl s.r.o., IČ:
15046761, se sídlem Sokolská 1341, 547 01
Náchod.
Kupní cena je stanovena dohodou a činí 100,Kč/m2 + DPH, s ohledem důležité obecní
zájmy, spočívající především v zájmu žadatele
realizovat převážně vlastními náklady (podílem
75%) propojovací komunikaci, která zajistí
omezení kamionové dopravy v centru města.
Celková kupní cena činí 1. 090 694,- Kč.
Kupující také uhradí náklady spojené s převodem
v katastru nemovitostí.
I. projednala změnu bodu „Za deváté“ kupních
smluv na prodej stavebních pozemků p.č.
715/116 a 715/117 v k.ú. Velká Ledhuje v
Brandejsově ulici.
II. bere na vědomí změnu bodu „Za deváté“
kupních smluv na prodej stavebních pozemků
p.č. 715/116 a 715/117 v k.ú. Velká Ledhuje, v
Brandejsově ulici, níže uvedeným nabyvatelům:
• p.č. 715/117 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře
1006 m2 paní R. S., nar. dne xx.xx.xxxx,
bytem xxxx, 549 54 Police nad Metují,
• p.č. 715/116 K. C., nar. dne xx.xx.xxxx,
bytem xxxx, 549 54 Police nad Metují a J.
C., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 549 54
Police nad Metují.
Nové znění bodu „Za deváté“ výše uvedených
kupních smluv je následující:
a) Prodávající se zavazuje ve lhůtě nejpozději
do 31. 5. 2018 (slovy třicátého prvního května
roku dva tisíce osmnáct) vlastními náklady
zbudovat k hranici převáděného pozemku
vodovodní řád, kanalizační řád a přívod
plynu.
b) Dále se prodávající zavazuje ve lhůtě
nejpozději do 31. 5. 2018 (slovy třicátého
prvního května roku dva tisíce osmnáct)
zbudovat k hranici převáděného pozemku
chodníky a příjezdovou komunikaci s
veřejným osvětlením.
c) Prodávající zároveň prohlašuje, že v rámci
koordinace prací na pokládce sítí technické
infrastruktury zajistí, že nejpozději do 31. 5.
2018 (slovy třicátého prvního května roku
dva tisíce osmnáct), bude k hranici prodávané
nemovitosti přiveden přívod elektrické
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energie (pozn. stavbu rozvodu elektrické
energie zajišťuje společnost ČEZ Distribuce
a. s.).
Pro případ, že prodávající nesplní svůj závazek
uvedený v předchozích třech odstavcích bodu
„Za deváté“ výše uvedené kupní smlouvy,
zavazuje se uhradit kupujícímu smluvní pokutu
ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun
českých), za každý započatý kalendářní rok
prodlení se splněním povinnosti prodávajícího.
Smluvní pokuta je splatná na výzvu oprávněných
kupujících doručenou povinnému prodávajícímu.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem takto změněných kupních smluv.
I. bere na vědomí oznámené vícepráce a
méněpráce na akci „Stavební úpravy a přístavba
ZUŠ v Polici nad Metují čp. 108“, spočívající v
provedení změnových listů č. 10, 11, 12, 13, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 23, 26 a 27.
II. schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o
dílo, uzavřené dne 13. 4. 2017 se spol. Matex HK
s.r.o., spočívající v realizaci změnových listů č.
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26 a 27.
Celkové finanční navýšení činí 747.239,87 Kč
bez DPH, tj. 904.161,87 Kč s DPH.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem dodatku č. 3 smlouvy o dílo.
I. bere na vědomí oznámené vícepráce
a méněpráce na akci „Chodníky Pěkov“,
spočívající v provedení opěrné zdi u autobusové
zastávky v úseku „C“ - změnový list č. 1 a
prodloužení termínu dokončení výstavby.
II. souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o
dílo, uzavřené dne 23. 6. 2017 se spol. Colas CZ
a.s., spočívajícího v realizaci změnového listu
č. 1 a prodloužení termínu dokončení výstavby
chodníků do 31. 5. 2018. Celkové finanční
navýšení činí 688.480,- Kč vč. DPH.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
I. schvaluje udělení výjimky dle čl. 11 odst.1
písm. g) organizační směrnice č. 02/2017 o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu:
„Realizace detailů a návazností na stavbu II/303
Pěkov průtah, část I.“
II. se seznámila s předloženými změnami v
nabídce na akci: „Realizace detailů a návazností
na stavbu II/303 Pěkov - průtah, část I.“
III. revokuje usnesení č. 09/15/2017 ze dne
28. 8. 2017 a schvaluje jako vítěze veřejné
zakázky malého rozsahu na akci: „Realizace
detailů a návazností na stavbu II/303 Pěkov
- průtah, část I.“ firmu COLAS CZ, a.s. IČO:
26177005, se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9, s nabídkovou cenou 700.966,- Kč bez
DPH (tj. 848.168,90 Kč včetně DPH) a současně
schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
IV. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala návrh na provedení veřejné
zakázky malého rozsahu „Doplnění kanalizace
- Police nad Metují místní část – Záměstí –
dodatečné a související práce“, a bere na vědomí
důvod pro provedení prací, které jsou obsahem
díla;
II. schvaluje zadání zakázky dle čl. 11 odst.
1 písm. b) směrnice č. 02/2017 o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu společnosti
BSS, IČ 465 04 303 se sídlem U Horní Brány
29, Broumov 550 01, neboť se jedná o zadání
prací systémově navazujících na hlavní stavbu
„Doplnění kanalizace - Police nad Metují místní
část – Záměstí“ (dále jen „hlavní stavba“), za
účelem zajištění kompatibility s již prováděnými
stavebními pracemi na hlavní stavbě

III. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Doplnění kanalizace - Police nad Metují místní
část – Záměstí – dodatečné a související práce“
se společností BSS, IČ 465 01 303 se sídlem U
Horní Brány 29, Broumov 550 01, za dohodnutou
cenu díla 782.637,04 Kč bez DPH,
IV. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
smlouvy.
I. bere na vědomí důvody změnu původně
sjednaného závazku;
II. schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo pořízení změny územního plánu města Police
nad Metují č. 1 v navrhovaném znění;
III. pověřuje místostarostu podpisem smluvního
dodatku.
I. projednala změnu rozpočtu č. 8 - položky
rozpočtového opatření č. 48 – 52.
II. doporučuje ZM ke schválení změnu
rozpočtu č. 8 - jednotlivé položky rozpočtového
opatření č. 48 - 52. Celkově znamenají
rozpočtová opatření zvýšení příjmů o 2.585.176
Kč, výdajů o 1.327.000 Kč a snížení financování
(položka 8113) ve výši 3.912.176 Kč.
I. projednala a schvaluje, aby Muzeu
papírových modelů podalo žádost o podporu z
dotačního programu Královéhradeckého kraje
„Akce ve volném čase“ na projekt „Tvořivé dílny
v Muzeu 2018“
ve výši 45 000,- Kč.
I. bere na vědomí informace o vývoji v oblasti
odpadového hospodářství a informace o projektu
Obce na cestě k minimálnímu odpadu (dále jen
„projekt“);
II. souhlasí se zapojením města do projektu;
III. pověřuje Ing. Jana Troutnara, vedoucího
odboru IMŽP, jednáním ve věcech realizace
projektu;
IV. pověřuje starostku města podpisem smluv
souvisejících s realizací projektu;
V. pověřuje místostarostu dohledem nad
realizací projektu a podáváním průběžných
informací radě města
I. ruší své usnesení č. 3/20/2017 ze dne 6. 11.
2017 ve věci pronájmu městského bytu č. 3 v
ulici 17. listopadu 313 paní I. B.
I. projednala a schvaluje, aby ZUŠ v Polici
nad Metují přijala sponzorské dary na podporu
vybavení nového koncertního sálu školy od
těchto dárců:
1. J. Š. – 20 000 Kč
2. X. X. – 10 000 Kč
3. M. S. – 10 000 Kč
4. P. R. – 4 000 Kč
5. M. E. – 1 000 Kč
6. Ing. J. T. – 3 227 Kč
I. projednala a schvaluje podání grantových
žádostí do výzev Královéhradeckého kraje pro
rok 2018:
• 18KPGU1 Podpora kulturních aktivit
• 18CRG04 Podpora činnosti turistických
informačních center
II. pověřuje vedoucí organizační složky CKVS
Pellyho domy zpracováním a podáním žádostí v
příslušných termínech.
I. projednala kalkulaci stočného na rok 2018
předloženou Technickými službami Police nad
Metují, s.r.o. a i celkovou ekonomickou situaci
ČOV v uvedeném roce;
II. bere na vědomí výši stočného pro obyvatele
pro rok 2018, které bude činit 38,41 Kč s DPH.
I. projednala změnu rozpočtu č. 9 - položky
rozpočtového opatření č. 53 – 55;
II. schvaluje změnu rozpočtu č. 9 - jednotlivé
položky rozpočtového opatření č. 53 – 55;
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Celkově znamenají rozpočtová opatření zvýšení
příjmů a výdajů o 28.800 Kč.
I. projednala a schvaluje navázání spolupráce
s agenturami odkupujícími pohledávky za
neplatiči;
II. pověřuje Technické služby Police nad
Metují s.r.o. oslovením agentury odkupujícími
pohledávky za neplatiči nájemného s žádostí o
další spolupráci.
I. projednala návrh dodatků ke smlouvě kupní
na stavební pozemky v ul. Brandejsova.
II. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvám
kupním s:
1. Ing. J. V., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
549 54 Police nad Metují a L. V., nar. dne
xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 547 01 Náchod, na
pozemek p.č. 715/114 v k.ú. Velká Ledhuje;
2. J. S., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxxx, 500
09 Hradec Králové a J. S., nar. dne xx.xx.
xxxx, bytem xxxx, 500 09 Hradec Králové, na
pozemek p.č. 715/115 v k.ú. Velká Ledhuje;
3. Ing. J. H., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxxx,

549 54 Police nad Metují a panem V. H., nar.
dne xx.xx.xxxx, bytem xxxxx, 549 54 Police
nad Metují, na pozemek p.č. 715/108 v k.ú.
Velká Ledhuje;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem výše uvedených Dodatků č. 1 ke
smlouvě kupní.
I. projednala a schvaluje poskytnutí mimořádné
odměny ředitelce MŠ paní Daně Balákové ve
výši 15 000 Kč za zastupování dlouhodobě
nemocné učitelky.
I. projednala žádost MAS Stolové hory, z. s., ve
věci odložení lhůty pro navrácení poskytnutých
finančních prostředků a bere na vědomí důvody
pro změnu původně sjednaného závazku;
II. souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy
o úvěru č. SMF/1/2015 sjednané mezi městem
a MAS Stolové hory, z. s., obsahujícího dohodu
o odložení lhůty pro navrácení poskytnutých
finančních prostředků do 31. 12. 2018;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem dodatku.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
MUDr.
SVATOPLUK ŘEHÁK
oznamuje,
že od 1. 1. 2018
přebírá obvod po
MUDr.
Jaroslavě Kučerové.

Ordinovat bude ve stávajících
prostorách na bývalém
zdravotním středisku,
které v současné době rozšiřuje.
Více info na:
www.prakticky-lekar.eu.

¾¾ Pěkovské ženy se v sobotu 2. prosince 2017
na pozvání Okresního svazu žen v Náchodě zúčastnily výletu do Prahy. Cílem byla
návštěva divadelního představení „Eva
tropí hlouposti“ v Divadle Na Fidlovačce.
Předcházela prohlídka Staroměstského náměstí a Colloredo-Mansfeldského paláce,
kterou komentovala PhDr. Eva Havlovcová. A na závěr – kvůli nasátí předvánoční
atmosféry – se na „Staromák“ ženy vrátily
a sledovaly rozsvícení vánočního stromu.
¾¾ 3. prosince 2017 – adventní rozsvícení vánočního stromku v Pěkově. Byl uveden film z oslav 300. výročí narození generála Laudona,
které proběhly letos v září u honského rybníka. Akci zpestřili mladí
pěkovští hudebníci.
¾¾ 9. 12. 2017 sehráli místní loutkáři první pohádku v nové sezóně o
tom, jak „Kašpárek zatočil čerty“.
¾¾ Už v minulém čísle jsem děkovala p. Marku Čápovi za to, že se postaral o údržbu prostor kolem naší kapličky. Dnes k tomu přidávám
poděkování za očištění a ošetření pěkovských smírčích křížů.
Šárka Pokorná
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O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í

Sběrná místa
vánočních stromků
Vánoční doba co nevidět skončí
a s ní i trvanlivost přírodních vánočních stromků, zvláště smrčků.
Brzy proto nastane jejich úklid a
opět vyvstane otázka kam s nimi?
Nejlépe je tyto stromky využít
doma - po řádném odstrojení je
možné je zkompostovat, nebo spálit
v kamnech či na ohni. Ti kdo tuto
možnost nemají, mohou je (odstrojené!!!) odnést na sběrné místo u hřbitovní zdi pod sídlištěm,
nebo je odložit ve sběrném dvoře.
Děkujeme předem, že je neodkládáte na jiných místech po městě.

Více odpadů
po Vánocích
Po Štědrém dnu a Silvestru se
zaručeně objevilo ve vašich domácnostech poněkud více odpadu, než
bývá obvyklé. Především jsou to
různé obaly, různé vyřazené elektrospotřebiče či elektronika a jiné věci,
které byly nahrazeny novými, a také
bioodpad. Chtěli bychom vás proto
vyzvat k tomu, abyste všechny tyto
odpady řádně vytřídili a odložili na
místa k tomuto určená. Především
plasty, papír a sklo do barevných
kontejnerů na tříděný odpad, kuchyňské bioodpady do domácího
kompostéru, na domácí kompost
nebo do hnědých kontejnerů na sběrných místech a vyřazená elektrozařízení a baterie do elektroobchodu,
sběrných kontejnerů na elektro nebo
do sběrného dvora. Děkujeme za
pochopení.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Zpětný odběr pneumatik – jak to vlastně funguje?

Pneumatiky nejsou komunálním odpadem a
jejich likvidaci platíte již v ceně při jejich zakoupení. Proto je žádoucí, aby dosloužilé pneumatiky
byly co nejkratší cestou vráceny zpět výrobci, a
nekončily jako odpad na sběrném dvoře či dokonce odhozené na „černé“ skládce.
Jistě již víte, že obyvatelé obcí a měst mají
možnost staré pneumatiky odevzdat bezplatně, v
rámci zpětného odběru, na místě prodeje – tedy
v pneuservisu a autoservisu, a to bez ohledu na
značku či místo jejich nákupu. Je potřeba začít
tuto možnost plně využívat a tím ulehčit především obecní pokladně. Pneuservisy, autoservisy
a místa prodeje pneumatik jsou přirozená místa
sběru, nikoliv sběrné dvory. Jako autorizovaný kolektivní systém organizující svoz a likvidaci pneumatik funguje nezisková společnost s ručením
omezeným ELT Management Company Czech
Republic s.r.o. (Eltma), která zapojeným firmám
umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice. Financování samotného systému je zajištěno účastnickým poplatkem.
Svoz a likvidace je v rukou zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení. Pneumatiky
jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky
jsou následně využívány jak materiálově, tak také
energeticky. Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním
průmyslu, textil například do izolačních desek. Z
gumového granulátu se vyrábí povrchy pro dětská
hřiště, sportoviště, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty.
Zařízení na energetické zpracování pneumatik
musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring jejich spalování a vzniku emisí.
Místa zpětného odběru zřizují všechny povinné
osoby (tedy výrobci a dovozci pneumatik) a jejich
seznam najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí, v sekci Zpětný odběr výrobků, v odkazu Pneumatiky a oleje - http://www.mzp.cz/cz/
odber_pneu. Zde najdete místa zpětného odběru
těch výrobců, kteří se rozhodli plnit své zákonné

povinnosti samostatně. Místa, která bezplatně
sváží provozovatel kolektivního systému Eltma
pro povinné osoby, kteří se účastní kolektivního
systému, najdete na stránkách www.eltma.cz v
sekci Sběrná místa. Síť sběrných míst se neustále
rozšiřuje, proto je dobré pro aktuální situaci vždy
navštívit výše zmíněné internetové stránky.

Aktuální vývoj situace s
dovozem vytříděných odpadů
do Číny

Čína je jedním z největších dovozců
vytříděných odpadů. Po týdnech nejistoty vyslala do světa další zprávu. Ta upřesňuje podmínky
pro dovoz odpadů. Odpady dovážené do této země
musí splňovat nově zavedené limity znečištění do
maximální míry 0,5 %. Globálně se tedy zvýší
tlak na kvalitu dotřídění. Současným opatřením
se Čína snaží vyřešit ne zcela kontrolovaný dovoz
odpadů a zavést standardy kvality dovážených
odpadů na evropskou úroveň. Avizovaných 0,5 %
povoleného znečištění je v zásadě běžným standardem nastaveným zpracovateli v Evropě. Pokud
jej třídičky dosáhnou, nebudou mít při vývozu do
Číny problém. České třídičky by měly tuto hranici
plnit bez zásadních problémů, protože jsou již na
podobné kvalitativní normy zvyklé od evropských
zpracovatelů. Pro kvalitnější dotřídění je ale potřeba kvalitní zařízení a s tím spojené vyšší jak investiční tak režijní náklady. Společnost EKO-KOM
celou situaci nadále pečlivě monitoruje. Již řadu
let průběžně sleduje vývoj cen druhotných surovin
a na základě toho dorovnává třídičkám případné
cenové rozdíly tak, aby nedošlo ke stavu, kdy by
bylo nákladově výhodnější odpad skládkovat, než
jej předat na třídičku. Náklady obcí na třídění odpadu se tedy mohou mírně zvýšit, stále by však
mělo být finančně výhodnější komunální odpady
třídit (část nákladů kompenzují odměny od EKOKOMu), než jej skládkovat.

podle informací spol. Eko-kom sestavil Ing.
Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika
Dle dostupných údajů mělo k 30.11.2017
město Police nad Metují 4085 obyvatel.

Jubilea

V listopadu 2017 slavily
70 let paní Marie Muchová
paní Jaroslava Semirádová
pan Josef Pavlů
pan Zdeněk Pomezný
75 let pan Stanislav Zimmer
80 let paní Mária Tóthová
85 let paní Jana Beranová
paní Helena Pachlová
90 let paní Věra Lamková
pan František Dostál
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Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody
v dalších letech
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

Jánského plakety

Akce OOČČK Náchod – ocenění dobrovolných dárců krve a krevní plazmy se
konalo 11. prosince 2017, tentokrát v obřadní síni. Poděkování patří všem oceněným – předána byla 1 bronzová medaile, 8
stříbrných a 6 zlatých. Zvláštní pozornost si
zaslouží 3 noví držitelé Zlatého kříže 3.třídy. Děkujeme!

Sňatky
V listopadu jsme pomohli k manželskému
štěstí dvěma párům.
10.11. Josef Thér a Veronika Němečková
25.11. obřad na radnici
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Vítání občánků
V sobotu 25.11.2017 bylo v obřadní síni naší radnice přivítáno 10 miminek se svými rodiči.

Agáta Jeřábková
Evelína Hambálková
Petr Šturm
Matyáš Michálek

Jiří Pelda
Jakub Šveďuk
Johana Mazáčová
Vojtěch Pasker

Alexandr Kuru
Veronika Seidelová

K N I H OV N A

Nabídka knih:

Čtenářské dílny

Přivést děti ke čtení – zkoušíme to, jak se dá. V
letošním školním roce se o to pokoušíme ve spolupráci se základní školou formou čtenářských dílen.
Princip je jednoduchý – po domluvě s paní učitelkou přijde celá třída do knihovny, kde jsou pro
děti připraveny knížky odpovídající věku, rozděleny
podle žánrů např. na detektivní, fantasy, dobrodružnou, humornou literaturu …. Každé z dětí si vybere tu
knihu, která svým námětem, rozsahem, zpracováním
odpovídá jeho představám. Vybranou knížku si potom
každý žák čte ve škole v rámci hodin čtení. Přibližně
po pěti týdnech děti s přečtenou knihou opět navštíví
knihovnu, kde se přesvědčíme, zda knihu přečetly a
čtenému porozuměly.
Z realizovaných dílen čtvrtých tříd jsou ohlasy
dětí kladné, čtený příběh se líbil. Budeme rádi, pokud
tento způsob rozvoje čtenářství bude přínosný nejen
pro děti, ale i pro paní učitelky, kterým děkujeme za
vstřícnost a vždy milou spolupráci. Těšíme se na další
třídy.

Společné čtení se
Senior klubem Ostaš

Je deset let tradice? Myslím, že už ano. A tak se
už po jedenácté sejdeme v roce 2018 při společném
čtení se seniory ze Senior klubu Ostaš. Opět se sejdeme v dětském oddělení od 15 hodin a opět požádáme
pana Františka Pivoňku o předčítání. Doufám, že pro
všechny zúčastněné to jsou příjemně strávené chvíle.
Poprvé se setkáme 9. ledna 2018.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.
Vaše knihovnice
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yy Hryniewicz, Bohdan: Moje chlapecká válka: Varšava 1944.
Autobiografické vzpomínky bývalého polského odbojáře na druhou světovou válku a varšavské povstání roku 1944.
yy Pratchett, Terry: Pastýřská koruna.
Fantasy román je posledním dílem Terryho Pratchetta, napsaným na konci
jeho života.
yy McNealová, Laura Lane: Cukrová panenka.
Román z amerického Jihu 60. let 20. století zobrazuje rodinný život a dospívání dívenky Ibby uprostřed černošsko-bělošské společnosti tehdejšího New
Orleansu.
yy Whitehouseová, Lucie: Nablízku.
Anglický psychologický thriller o pátrání po nevyjasněném tragickém úmrtí
talentované malířky.
yy Lysebeth, André van : Jóga mysli.
Autor nás seznamuje s takzvanými "mentálními obrazy", které jsou klíčem
k meditaci, umožňující nám lépe čelit každodennímu stresu.
yy Vaňková, Ludmila: Život na rozhraní věků.
Vlastní memoáry Ludmily Vaňkové, autorky knih převážně s historickou tematikou, mapují spisovatelčin soukromý i profesionální život od dětství, až
po počátky 21. století.
yy Hoznauer, Miloš: Lodní kufr.
Autobiografická próza přemýšlivého a činorodého učitele a spisovatele, který se vedle svých osobních zážitků také hodně věnuje zamyšlení nad procesy
stárnutí a stáří.
yy Kyrö, Tuomas: Mrzout.
Soubor epizod a drobných příběhů starého muže, který s humornou rozezleností komentuje svět kolem sebe a nenachází na něm téměř nic pozitivního.
yy Di Fulvio, Luca: Dívka, která se dotkla nebe.
Příběh o lásce a smrti, přátelství, nenávisti a odpuštění,i o naplnění životních
snů.
yy Vassalli, Sebastiano: Dva kostely.
Román italského spisovatele je kronikou zapadlé alpské vesnice, jejíž život
je krutě poznamenán průběhem první světové války.

Dáša Ducháčová

Polický měsíčník - leden 2018

K U LT U R A

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
PF 2018
Do nastupujícího roku 2018 si dovolujeme popřát pevné zdraví, spokojenost a těšíme se na setkávání na dalších akcích, které pro Vás budeme
připravovat.
Děkujeme za spolupráci a podporu
spolkům a mnoha jednotlivcům, bez
nichž by některé tradiční akce neměly
tu správnou atmosféru.
Kolektiv Pellyho domů

Zápis do kurzu společenského
tance pro mládež - rok 2018
Stále nabízíme možnost zapsat do se
podzimního kurzu, který zahájíme
v sobotu 8. 9. 2018 na sále Pellyho
domů.
Aktuálně sháníme dvě slečny, zapsat
se mohou také páry. V případě zájmu
kontaktujte Informační centrum.

Plesy v Pellyho domech
20. 1. 2018 XI. Ostrostřeleckoměstský ples
3. 2. 2018 Farní ples
10. 2. 2018 Hasičský bál
7. 4. 2018 Ples motoristů

Změna vyhrazena

70. Polické divadelní hry
jsou již minulostí
Polické divadelní hry oslavily úctyhodnou sedmdesátku a Kolárovo divadlo 77 let od svého otevření.
V neposlední řadě jsme si letos
připomněli další významné výročí poličtí ochotníci si nechali před 140
lety c. k. pražským místodržitelstvím
úředně schválit své stanovy. Z „Jednoty divadelních ochotníků“, jak se do té
doby titulovali, se stali „Spolkem
divadelních ochotníků Kolár“, který
přijal své jméno po velkém herci a
režiséru Národního divadla Josefu
Jiřím Kolárovi (1812-1896). Stali se

tak řádně organizovaným a registrovaným ochotnickým spolkem.
70. Polické divadelní hry probíhaly
od října do prosince. V rámci hlavního
a doprovodného programu se uskutečnilo deset akcí, které celkově zaznamenaly návštěvnost přes 1.400
osob. Na programu byly dva koncerty, jedno hudebně-divadelní představení, Den otevřených dveří divadla
spojený s vernisáží výstavy, pohádka
pro děti, čtyři ochotnická představení
a jedno představení profesionálního
divadla.
Připraven byl např. koncert známého
jazzmana Laca Decziho, v hudebnědivadelním představení účinkoval
spisovatel Vlastimil Vondruška. Na
prkna polického divadla zavítala také
Eliška Balzerová, kterou vyprodané
hlediště odměnilo dlouhotrvajícím
potleskem vestoje. Poličtí ochotníci v
premiéře uvedli "Hráče". Kromě našeho domácího souboru se představili
se ochotníci z Hronova, Broumova a
Třebechovic pod Orebem.

Polické divadelní hry se uskutečnily s
finanční podporou Královéhradeckého
kraje.
Jana Rutarová

PELLYHO DOMY
XI. OSTROSTŘELECKO-MĚSTSKÝ
PLES
Sobota 20. 1. 2017 od 20:00
Sál Pellyho domů
Hraje Reflex Band.

Vstupné: 100 Kč vč. místenky
Prodej vstupenek v Infocentru.

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO
ČASU 2018
Jaro: 17. 1., 14. 2., 21. 3., 18. 4., 16.
5., 13. 6. 2018
Podzim: 5. 9., 12. 9., 19. 9., 3. 10.,
10. 10., 17. 10. 2018
Přednášková odpoledne se uskuteční
tradičně na sále Pellyho domů, od
14:30 hodin. Školné pro řádně přihlášené studenty je 200 Kč (platí se před
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první přednáškou), vstup na jednotlivé přednášky je 60 Kč. Výlety jsou
přednostně určeny a zvýhodněny pro
řádně přihlášené studenty.

KOLÁROVO DIVADLO
NOVOROČNÍ KONCERT 2018
SESTRY HAVELKOVY:
SWING A PRVNÍ REPUBLIKA
Pátek 5. 1. 2018 od 19:00
Kolárovo divadlo
Sestry Havelkovy připravily slavnostní
speciální pořad k připomenutí nadcházejícího kulatého výročí naší republiky.

Pořadem dobové hudby bude provázet herečka, manželka Karla Högera a
pamětnice Zdeňka Procházková.
Vstupné:
260 Kč v předprodeji / 280 Kč na místě

KINO
DŮM KOUZEL
Úterý 9. 1. 2018 od 17:30
Hrdinou dobrodružného pohádkového
příběhu je zrzavý kocourek Bouřka,
který najde útočiště v domě starého
kouzelníka Lawrence, kde žijí další
zvířátka i oživlé hračky.

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ
PLANETĚ

DIASHOW V POLICI – TRADICE
OŽÍVÁ

Úterý 23. 1. 2018 od 17:30
Filmaři z BBC už dostkrát předvedli, že
dokážou zachytit zázraky přírody lépe
než kdokoliv jiný. Na projekci filmu
Earth: Den na zázračné planetě jsme
tedy vyrazili s přesvědčením, že nás
asi těžko něčím zásadním překvapí.
To jsme se hodně spletli. Viděli jsme
něco, co tady ještě nebylo: strhující
film o naší planetě, který dokonale
využívá možnosti velkého plátna.
Škatulka dokument se pro tenhle film
opravdu nehodí, chvílemi je to totiž
drama, chvílemi romantická komedie,
někdy western a celou dobu skvělý
rodinný film. Plochu pouhé hodinky a
půl zvládli tvůrci napěchovat neuvěřitelným množstvím „zázraků“ tak přirozeně, poutavě a vizuálně dokonale,
že i největším cynikům z nás spadla
brada. Všechny ty divoké šelmy v
Keni, plazi na tichomořských ostrovech, pandy v čínské džungli, zebry v
Botswaně, medvědi, žirafy, vorvani,
lenochodi, tučňáci, kolibříci, myšky,
sovy, opičky a nakonec i člověk se ve
finále slévají do jediné ódy na život,
která rozesměje každé dítě a dojme
dospělého.“
Jan Noháč, Aerofilms

Úterý 20. 2. 2018 od 19:00
Na tento ročník přijali pozvání a své
záběry předvedou JPfoto Honza Pfeifer, Tomáš Hejzlar, Martin Schirlo,
Tom Šrejber, Lukáš Faltejsek, Petr
Hlubuček, Olda Jenka, Ctibor Košťál,
Milan Schirlo Photographer, Marcel
Konečný a David Těšínský.
Vstupenky: 60 Kč/50 Kč na PellyKartu
v prodeji od 9. ledna 2018.
Vstupenky jsou slosovatelné.

PO STRNIŠTI BOS
Úterý 30. 1. 2018 od 19:00
Film režiséra Jana Svěráka, který napsal i scénář na motivy stejnojmenné
knihy Zdeňka Svěráka. Film dějově
předchází filmu Obecná škola.

Vstupné:
80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

PŘIPRAVUJEME
4. 2. 2018 nebo 11. 2.
Termín a místo konání budou záviset
na klimatických podmínkách!!

Vstupné:
60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty
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Čtvrtek 22. 2. 2018 od 19:00

Vstupné: 390 Kč v předprodeji, 420 Kč
na místě

COMMEDIA FINITA
Pátek 9. 3. 2018 od 19:00
Dana Černá, Jana Synková, Daniela
Kolářová a Máša Málková v představení o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě Destinnové.

Vstupné: 330 / 310 Kč
Předprodej vstupenek na všechny
akce probíhá v Informačních centrech
v Polici nad Metují (tel. 491 421 501)
a v Náchodě (tel. 491 426 060).

Vstupné: 80 Kč

KARNEVAL NA SNĚHU / NA LEDĚ

Animovaný / Dobrodružný / Komedie
/ Rodinný / Fantasy

LENKA FILIPOVÁ S HOSTY

VESELÁ SHOW ANIMÁKŮ
DĚTSKÝ KARNEVAL
Neděle 18. 2. 2018 od 14:00
Tři hodiny zábavy a soutěží s hrdiny
animovaných příběhů a osvědčeným
týmem
Dětských
akcí.

KULTURA - HRONOV
Středa 24. 1. 2018 v 19.00 hod
Jiráskovo divadlo Hronov
BESÍDKA – tradiční divadelní představení Divadla Sklep (účinkují: David
Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda,
František Váša, Tereza Kučerová a
další); vstupné: Kč 360,-, 340,- 320,Sobota 27. 1. 2018 ve 20.00 hod
Sál Josefa Čapka Hronov
20. PLES MĚSTA HRONOVA
hraje kapela Relax band;
vstupné: 100 Kč
Úterý 30. 1. 2018 v 17.30 hod
Jiráskovo divadlo Hronov
Hronovsko a okolí od května 1945
do února 1948
Přednáška s prezentací fotek a videí,
přednáší Richard Švanda (historik a
spisovatel), vstupné: 60,- Kč
Polický měsíčníkPolický
– červen
2014- –leden
strana
2
měsíčník
2018

Kulturní a informační středisko
Hronov, tel.: 491 483 646 nebo online
na www.kulturahronov.cz

INFORMAČNÍ
CENTRUM
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
Rok 2017 byl na informačním centru
plný výzev. Realizovali jsme několik
projektů. Od května do září měla široká veřejnost příležitost se zúčastnit
celkem 46 komentovaných prohlídek
kláštera. Této příležitosti využilo 290
návštěvníků. Dalším novým projektem, avšak značně narušeným špatným podzimním počasím, byly vyjížďky na koloběžkách s instruktorem.
Uskutečnily se dvě. Z let minulých
jsme navázali na úspěšné procházky
Polickem a v letošním roce v rozpětí
od června do září jich nabídli pět. Pro
nezájem byla nakonec jedna zrušena
a uskutečnily se tak čtyři. Vycházek se
celkem zúčastnilo 58 nadšenců. I
v letošním roce od jara do podzimu
měli místní i turisté příležitost si za
poplatek na IC zapůjčit koloběžky a
vyrazit za krásami místní přírody.
Prodejní sortiment se rozšířil o několik zajímavých produktů. Patří mezi
ně např. džemy, pečené čaje a bylinné
medy od Hany Horákové z Police nad
Metují, látkoví andělíčci a zvířátka od
Lýdie Birkeové Mrázové z Hronova,
sirupy Camellus z Červeného Kostelce, keramičtí andělé od Radky Eliášové a další. Nezaháleli jsme ani
v publikační činnosti a v letošním roce
vydali novou trojjazyčnou skládačku
Police nad Metují, skládačku Průvodce Polickem v české a v anglickopolské verzi, aktualizovali jsme brožuru Ubytování na Policku a informační
leták Polickem na koloběžce. Prezentovali Policko a Polici v letošních vydáních novin Kladského pomezí a
Broumovska, letních i zimních číslech.
Za rok 2017 jsme na informačním
centru obsloužili téměř 11.000 návštěvníků. Je to o 1.000 lidí více, než
v roce 2016 a o 2.000 více, než v roce
2015. Návštěvnost IC je ve skutečnosti
ještě vyšší, ale zaznamenáváni jsou
pouze ti návštěvníci, kteří přijdou do
Polický měsíčník – červen 2014 – strana 3
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kontaktu s pracovníkem. Obhájili
jsme certifikát klasifikační třídy C u
Asociace turistických informačních
center ČR.
Rok 2017 byl i časem personálních
změn, které představovaly jednu
z největších výzev roku. Na jaře jsme
se rozloučili s pracovnicí informačního centra Leonou Peterkovou a ve
stejné době v našich řadách přivítali
dvě nové brigádnické posily. Hlavní
turistická sezona se odehrála bez
stálého pracovníka IC – koordinace
provozu a část povinností přešla dočasně na vedoucí Pellyho domů a
zbývající činnosti a obsluhu návštěvníků si mezi sebe rozdělilo pět brigádníků. I přes veškeré potíže a náročnější provoz se však sezona vydařila, návštěvníci informačního centra
hodnotili služby převážně kladně, a
tak doufáme, že náročnou personální
situaci příchozí ani nepostřehli.
V říjnu na informační centrum nastoupila nová pracovnice Nikola Plná. Ale
bohužel personální krize se ozvala
brzy znovu – nyní se potýkáme
s obtížnou situací v řadách brigádnických na sezónu příštího roku. Zde
nastává příležitost pro všechny z Vás,
kteří máte rádi práci s lidmi a nechybí
Vám znalost místa a alespoň jednoho
cizího jazyka. V případě Vašeho zájmu
se dočtete více v samostatném inzerátu v následujícím vydání měsíčníku,
na stránkách www.policko.cz nebo
Facebooku Policko a Police nad Metují.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na provozu informačního centra v roce
2017 a všem, kteří našich služeb využívají. Těšíme se, co přinese další - již
jedenáctý - rok fungování Informačního centra v Pellyho domech.
Krásný nový rok všem.
Nikola Plná

NOVÁ VYHLÁŠKA o místním
poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt
Dne 13. 12. 2017 byla zastupitelstvem města schválena nová Vyhláška
č. 1/2017 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Tato
vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1.

2018 a zavádí se jí lázeňský nebo
rekreační poplatek ve výši 10 Kč za
osobu a každý, i započatý, den pobytu. Touto vyhláškou se zároveň ruší
Vyhláška č. 3 /2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
V praxi to znamená, že každá osoba (s výjimkou držitelů průkazu ZTP/P

a jejich průvodců, osob mladších 18
let a starších 70 let, příp. osob, kterým naleží přídavky na děti anebo
vojáků), která se nechá přechodně a
za úplatu na území Police nad Metují
ubytovat za účelem léčení nebo rekreace, musí zaplatit skrze svého ubytovatele poplatek ve výši 10 Kč/den.
Jelikož zprostředkovatelem, který
částku vybírá, je ubytovatel, vyplývá
z toho ohlašovací povinnost – ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku zahájení i případné ukončení
činnosti spočívající v poskytování
přechodného ubytování osob za úplatu a vést evidenční knihu ubytovaných.
Zásadní rozdíl mezi nově zaváděným poplatkem a zrušeným poplatkem z ubytovací kapacity je ten, že
poplatek je nově nákladem hosta
(ubytovaného), nikoli ubytovatele a
nový poplatek již není vázán místem
poskytování služeb, ale účelem.
Poplatek je běžně vybírán i
v okolních městech a obcích – např.
v Broumově, Hronově, Teplicích nad
Metují, Adršpachu a Červeném Kostelci. Na některých místech je dokonce
souběžně vybírán rekreační poplatek i
poplatek z ubytovací kapacity. Je tomu
tak např. v Broumově, Hronově a Teplicích nad Metují. Maximální možná
výše poplatku je ze zákona 15 Kč.
Zastupitelstvo města se rozhodlo
v Polici nad Metují vybírat pouze jeden z poplatků, a nikoli v maximální
výši.
Vybrané prostředky budou zpět investovány do oblasti cestovního ruchu. Využijí se např. na tisk propagačních materiálů, propagaci, realizaci projektů jako jsou prohlídky kláštera, vycházky Polickem, zkvalitnění
služeb informačního centra apod.
Vyhláška je v plném znění vyvěšena na úřední desce města, a to ve
fyzické i elektronické podobě.

13

Kam právě teď na běžky
v Kladském pomezí
Při pohledu na zasněžené kopce se
většina z nás již nemůže dočkat, až se
oddá zimnímu sportování. První nedočkavci se mohou opatrně sklouznout
po Panské cestě z Odolova. Strojově
se v Kladském pomezí bude upravovat, až nasněží více.
Obdivovat krásy zimní krajiny
Kladského pomezí můžete jako turisté
i lyžaři s využitím dvou linek skibusů.
Vyrazit na výlet bez auta budete moci
již 30. 12. 2017 a poté každou sobotu
až
do
24.
2.
2018.
První linka povede z Náchoda přes
Hronov, Červený Kostelec, Malé Svatoňovice aÚpici na Odolov. Druhá
jezdí z Náchoda přes Kudowu Zdrój do
Karłówa. Pro běžkaře je letos připravena novinka v podobě možnosti sledování aktuálního stavu úpravy běžeckých tras v Kladském pomezí na
www.bilestopy.cz
Každoroční provoz skibusů a úpravu
přibližně 300 km lyžařských tratí zajišťuje v Kladském pomezí Branka, o.
p. s. ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Mapa upravovaných lyžařských tratí je k dispozici v zimním
čísle turistických novin Kladského
pomezí.
Podrobné jízdní řády skibusů, aktuální sněhové zpravodajství a tipy na
lyžařské
výlety
naleznete
na
ski.kladskepomezi.cz, nebo na
www.kladskepomezi.cz

Otevírací doba informačního
centra v LEDNU:
Pondělí, středa
9:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30 – 12:00

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

V INFOCENTRU ZAJIŠŤUJEME
PRODEJ VSTUPENEK
• na akce pořádané Městským
kulturním střediskem Červený
Kostelec
•na akce prezentované
na www.kupvstupenku.cz

Město Police nad Metují
Město Police nad Metují - Organizační složka Pellyho domy
Organizační složka Pellyho domy
TECHNIKA
PRO SPOLUPRÁCI NA KULTURNÍCH,
hledáHLEDÁ
technika
pro spoluSPOLEČENSKÝCH AJ. AKCÍCH

práci na kulturních,
spole(formou Dohody
o provedení práce nebo formou účtování na základě
živnostenského oprávnění)
čenských aj. akcích (formou

Pracovní náplň
Dohody
o provedení práce nebo
• Vykonávání
práce zvukaře,
osvětlovače a technického pracovníka
formou účtování
na základě
živnos• Technické zajištění kulturních a společenských akcí pořádaných
tenského oprávnění)
Pellyho domy - CKVS
•

Technické zajištění akcí v Kolárově divadle a Pellyho domech

• náplň
Příprava sálů Pellyho domů a Kolárova divadla, venkovních prostor pro akce
Pracovní
• Spolupráce s ochotnickým souborem
• Zajištění
drobných
oprav
a údržbových prací na technickém vybavení
•Vykonávání
práce
zvukaře,
osvětčinnosti pracovníka
lovačeVýkon
a technického
• Kolárovo divadlo a Pellyho domy
•Technické
zajištění
a
• Město
Police kulturních
nad Metují a okolí
•
Výjezdy
Divadelního
souboru
společenských
akcí pořádaných Kolár
• Pracovní doba flexibilní, dle potřeb zajišťovaných akcí (možnost výkonu
v dopoledních
Pellyho domy
- CKVS hodinách vítána)
Podmínky
pro přijetí
•Technické
zajištění
akcí v Kolárově
• Dokončené SŠ vzdělání, věk minimálně 18 let
divadle •a Pellyho
Základní domech
dovednosti práce na PC, řidičský průkaz skupiny B
• Samostatnost
•Příprava
sálů
Pellyho
domů a Kolá• Zkušeností s prací zvukaře, osvětlovače výhodou
rova divadla,
venkovních
prostor
Nabízíme
•
Zajímavou
práci
pro akce
• Možnost profesního rozvoje
•Spolupráce
s ochotnickým
soubo• Finanční
ohodnocení podle
odsloužených akcí
rem
Zájemci mohou kontaktovat:
– Centrum kultury, vzdělávání a sportu,
•Zajištění drobnýchPellyho
opravdomy
a údržMasarykovo náměstí 75, Police nad Metují
bových prací na
technickém
Jana
Rutarová: tel.vyba602 645 332 nebo Kamil Hušek: tel. 728 267 377
Prosíme o dodání stručných informací na info@pellyhodomy.cz nebo písemně:
vení
o dosavadních zkušenostech, příp. reference apod.

Výkon činnosti
•Kolárovo divadlo
•Pellyho domy
•Město Police nad Metují a okolí
•Výjezdy Divadelního souboru Kolár
• Pracovní doba flexibilní, dle potřeb
zajišťovaných akcí (možnost výkonu
v dopoledních hodinách vítána)
Podmínky pro přijetí
•Dokončené SŠ vzdělání
•Věk min. 18 let
•Základní dovednosti práce na PC
•Řidičský průkaz skupiny B
•Samostatnost
•Zkušeností s prací zvukaře, osvětlovače výhodou
Nabízíme
•Zajímavou práci
•Možnost profesního rozvoje
•Finanční ohodnocení podle odsloužených akcí
Zájemci mohou kontaktovat:
Pellyho domy – Centrum kultury,
vzdělávání a sportu, Masarykovo
náměstí 75, Police nad Metují
Jana Rutarová: tel. 602 645 332
nebo Kamil Hušek: tel. 728 267 377
Prosíme o dodání stručných informací na info@pellyhodomy.cz nebo
písemně: o dosavadních zkuše-



nostech, příp. reference apod.
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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

TOMÁŠ HOBZÍK
ZA OBZOREM

Co všechno se skrývá za obzorem a
jakým způsobem tam lze dohlédnout si
můžete
prohlédnout
na
probíhající
krátkodobé výstavě v Muzeu.
Tomáš Hobzík je autorem mnoha
modelů majáků, věží a rozhleden.
Jednou z nejzajímavějších částí výstavy,
jsou modely majáků v České republice. Ač
jsme suchozemským státem, který nemá
přístup k moři, přesto v Čechách stojí
několik majáků. A navíc – my vám
nabízíme, že je můžete vidět všechny na
jednom místě a nemusíte cestovat po celé
republice.

STŘEDY V MUZEU
od 15.00 do 17.00 hodin

Modely se do Muzea dostávají buď
formou daru – nejčastěji z pozůstalosti – nebo
formou dlouhodobé zápůjčky.
Na výstavě představíme staré a prastaré
modely z časopisu ABC, modely, které vyšli
péčí nakladatelství Alůbatros, vlastní tvorbu
modelářů, ale také vítězný model rodinné
kategorie z loňské soutěže Model cup, kterým
je klubovna Rychlých šípů.

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
27. a 28. 1.
9.00 – 17.00 hodin
I v Novém roce pokračuje v Muzeu
modelářský kroužek. Každou středu od
15.00 hodin se scházíme přímo v expozici
Muzea.
Vedoucí kroužku, Luboš Matěna, si na
podzim loňského roku odnesl ze soutěže
Model cup v Pellyho domech cenu za druhé
místo v kategorii malá technika.
Přijďte si zkusit slepit papírový model
pod vedením oceňovaného modeláře!
A to vše v kulisách jediného Muzea
papírových modelů v Evropě!
Více na www.MPMPM.cz

VÝSTAVA BETLÉMŮ

Přímo v expozici je pro malé a začínající
modeláře připravena interaktivní dílna.
Nabízíme možnost odnést si domů jako
suvenýr model věže, majáku nebo rozhledny,
jejichž autorem je mělnický modelář Tomáš
Hobzík.

U příležitosti výstavy vydalo Muzeum
katalog, který si můžete zakoupit. I díky
němu se máte možnost seznámit s jedním
z nejzajímavějších modelářů v Čechách.

Žáků ZŠ Police nad Metují VÝSTAVA
Do 6. 1.
Zelený domeček

PŘÍRŮSTKŮ MUZEA

Nenechte si ujít poslední možnost podívat se,
jak se ti nejmladší popasovali s výzvou více
jak dvousetleté tradice betlémů v Čechách.

Přímo v expozici Muzea představujeme
nové přírůstky, které Muzeum získalo
v minulém roce.
Většina modelů má za sebou dlouhou
cestu od autora do depozitu. Mnoho z nich
poznamenal čas nejrůznějšími šrámy a
únavopu materiálu, protože cesta z depozitu
do expozice může být velice dlouhá. Výstava
nabízí jedinečnou možnost vidět modely tak,
jak se dostanou do Muzea. Přijďte se podívat
na to, jak vypadají dnes, než se jich zmocní
ruce šikovného restaurátora a než budou
v takové kondici, aby se mohly vystavit
v expozici.

V den svátku Tří králů bude končit výstava
betlémů žáků ZŠ Police nad Metují.
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od 22. ledna
Muzeum papírových
modelů

POLICE ZNÁMÁ
I NEZNÁMÁ

26. 2. – 2. 3. 2018
Jarní příměstský tábor

I v letošním roce připravuje Muzeum pro
děti během jarních prázdnin příměstský tábor.
Týden nečekaných návštěv a setkání prožijete
jedině s Muzeem.
Více informací se v průběhu ledna dozvíte
na samostatném plakátu a webu Muzea. Ale
zamluvit si místo, můžete už teď! Počet míst
omezen!
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MUZEUM
V NOVÉM HÁVU

Převlečení modrožluté expozice do
Nového hávu je dokončeno. Ač se Muzeum
po rekonstrukci otevřelo pro veřejnost už
v druhé polovině listopadu, stále probíhaly
práce na některých detailech, které ještě
nebyly hotovy. Důvody pro zdržení byly
různé – od obtíží spojených se sehnáním
podstatného prvku po takovou maličkost, jako
že se nám nedařilo sehnat podložku, kterou
jsme zrovna potřebovali.

projektu máme tedy za sebou. Poslední část
přijde na řadu na přelomu zimy a jara. Sice
nebude tak viditelná, ale je stejně nutná, jako
fáze právě dokončená.

Vše se realizuje v rámci grantového
projektu „Tradice v novém hávu / Tradycja w
nowej szacie“
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_0080000775.
Partnerem Muzea papírových modelů v tomto
projektu je Muzeum dawnego kupiectwa
Świdnica. Projekt je spolufinancován
z prostředků
EFRR
prostřednictvím
Euroregionu Glacensis.

!!!POZOR!!!
Ale v tuto chvíli je už Muzeum nadobro
v Novém. Další etapu realizace grantového

Od čtvrtka 4. 1. do 15. 1. včetně, bude
Muzeum uzavřeno z důvodu inventury.

V krátkosti informujeme
V polovině prosince byla v Království
železnic otevřena výstava Ladislava Badalce,
na které se Muzeum spolupodílí.

Výstava poté poputuje do Lázní Bělohrad.
Dojednáváme poslední detaily realizace
krátkodobé výstavy Zdeňka Smaženky
v Polici nad Metují. Zdeněk je jedním
z nejuznávanějších modelářů. V poslední době
se věnuje i natáčení videonávodů pro
papírové modeláře. Nejen na tato videa se
můžete podívat v našem promítacím sále.

Muzeum papírových modelů opět o kus povyrostlo
Muzeum papírových modelů (dále MPM)
se pod patronací města rozvíjí. Získává
prostředky ze vstupného, občas nějaký
dárek a v poslední době se ředitelce Martině
Váňové, toho času na mateřské dovolené,
s Xenií Hambálkovou z MěÚ podařil husarský
kousek.
Společně s Muzeem dávného kupectví
v polské Swidnici získalo MPM prostředky
na realizaci projektu „Tradice v novém hávu“
financovaný Evropskou Unií Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci programu
Přeshraniční spolupráce. Swidnické muzeum
pak vydalo nákladnou publikaci, pořídilo komunikační zařízení pro návštěvníky a další.
Audioprůvodce si vyzkoušelo ve Swidnici
letos na jaře při oslavách 50. výročí několik
desítek poličáků.
Polická část projektu byla zaměřena na
děti a mladé lidi. Jako ve všech zájmových
organizacích i populace papírových modelářů stárne a každý mladý modelář je nadějí do
budoucna.
A tak zde návštěvník najde 7 interaktivních prvků pro nejmenší, které vymyslel a s
místním truhlářem Milošem Noskem vytvořil
učitel ZUŠ Jaroslav Soumar. Rozhodně stojí
za to přijít s malými dětmi nebo vnoučaty na
návštěvu. Těžko je odtud dostanete.
Byly nainstalovány moderní informační
body, u kterých jsou papírové modely doplněny zvukovými efekty. Zvuky zvonů, nádražní
hlášení, vlaky s houkáním a hlukem rozjíždějící se lokomotiv, na polském pobřeží je slyšet
racky, šum moře, v sekci „Vesmír“ záznam ze
startu Apola 17 s potomkem českých exulantů, astronautem Eugene Cernanem na palubě
a další.
Byl pořízen řezací plotter a 3D tiskárna.
Na tiskárně si jednoduše „vytisknete“ jakoukoli menší hračku a hlavně můžete tisknout
doplňky k papírovým modelům. Vytvoření
programu zvládne dnešní „sedmák“ a seznámí
se tak s technikou, která bude při jeho studiu
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na vysoké škole samozřejmostí, jako dnes
obyčejná tiskárna.
Řezací plotter bude mít především edukativní význam. Zvlášť začínající modeláři nemusí být vždy dost zruční. Potíže s vystřihováním úplně malinkých detailů jednoduchých
tvarů – proužků, koleček, čtverečků je může
od modelářství odradit na celý život. Plotter
poskytuje řešení.
Z grantu bylo také pořízeno osvětlení
všech vitrín. Na rozdíl od stropních světel jsou
všechny modely osvětleny stejně a návštěvník se lépe soustředí na prostor, který si právě
prohlíží.
Skvěle to Martina s ostatními kolegy vymyslela a polický spisovatel Pavel Frydrych,
který ji teď v muzeu zastupuje, to všechno dokázal převážně s polickými řemeslníky uvést
do života.
A když už bylo muzeum kvůli instalaci 14 dnů zavřené, Pavel ještě nechal, podle

návrhu autora a vydavatele papírových modelů architekta Milana Weinera, prostory muzea
vymalovat.
Kdo jste v muzeu dosud nebyli, budete žasnout nad noblesou, s jakou je všechno
zařízeno. Kdo to tam znáte, oceníte kreativitu
a pracovitost všech, co o tento skvost našeho
města už více než 5 let pečují.
Muzeum oslavilo na jaře 5 let.
Rekonstrukce teď na začátku zimy jej dále
povznesla. Například je třetím muzeem v republice, které získalo status instituce přátelské
malým dětem, certifikát Baby Friendly. Mají
tu nejen dětský koutek, ale i prostor pro přebalování a veškerou péči o kojence. Takže
navštívit mohou muzeum a také naše město i
rodiče s úplně malými dětmi.
Také jsem si to všechno nedovedl představit. Je třeba vidět. Přijďte na prohlídku.
Jindřich Horkel

Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
ve spolupráci s SDH Nízká Srbská

pořádá na sále restaurace

„Obecní dům“ v Machově

v sobotu 13. ledna 2018 od 20 hod.

10. Machovský ples
K tanci i příjemnému posezení vám zahraje kapela Reflex Hronov
Taneční vystoupení: Taneční klub TK Akcent Dobruška
Vstupné 80,- Kč – v ceně je vstupenka a místenka – místenky je možno zakoupit
od 13. prosince na úřadu městyse v pracovní době úřadu.
Hodnotná tombola.
Společenský úbor, vstup od 16 let. Odvoz po skončení plesu zajištěn do Hronova a Police.
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PSOlečenský oděv nutností!

Vánoční svátky jsou ty tam, mizí poslední
zbytky cukroví, a my máme v plánu důsledně
dodržet všechna novoroční předsevzetí, která
jsme si na letošní rok nadělili: pravidelně cvičit (i v tělocvičně i na nástroje), chodit včas (i
do školy, do práce a hlavně na sobotní zkoušky orchestru) a konečně najít dostatečně velké
koncertní prostory! Takové jsou problémy 65
symfoniků, protože ...za 13 minut bylo po
všem!
Když se lístky na loňský novoroční koncert prodaly během 4 hodin, nevěřili jsme, že
může být “hůř”. Po dvou loňských koncertech a našich pár kilo navíc (pozn. co kilo, to
nový hráč) jsme doufali, že větší sál u Jirásků
v Hronově vše vyřeší. A ono ne! Pouhých 13
minut vám letos stačilo, aby se sál vyprodal,
div že při tom nespadl web a nepřehřály se
tiskárny. Rychlá anketa na facebooku potvrdila, že další koncert by si i letos přálo nejméně 250 hlasujících. Větší prostory nám tedy
z koncertní šlamastyky moc nepomohly - my
jsme sice našli pódium, na které se vejdeme,

ale hlediště, kam byste se vy, diváci, vešli, pořád hledáme ... Děkujeme, že nám tak fandíte,
a my se hecneme, aby výkon při obou koncertech byl vyrovnaný.
Jisté je jen jedno – že kdo propásne oba
novoroční koncerty, má pořád šanci to s námi
pěkně roztočit. Na 17. února nahoďte motýlky a boa, vyleštěte vhodnou obuv, oprašte
pár tanečních kroků a vyrazte si zaplesat
do náchodského Beránku na historicky druhý
ples PSO. Čekat vás tam nebudeme jen my, ale
také pěkná řádka hostů. Skočí si s námi baleťáci z Národního divadla a na pódiu nás během
večera vystřídá ještě několik kolegů. Bude se
podávat hudba 3 barev: Black Buriňos, Brass
Avenue, a vystoupí i pražské swingové uskupení Golden Big Band! Dobrou chuť!
PS: Nezapomeňte si včas opatřit vstupenky - předprodej je na webu kupvstupenku.cz v
plném proudu.
Za PSO napsaly
houslistka Alena a flétnistka Petra

Diašou bude Diashow …

Nejen drobná změna názvu, ale hlavně nová krev se
představí v dalším ročníku této akce. Po vzájemném hecování jsme se společně s Milanem Schirlem rozhodli, že
oprášíme tradici a v únoru nabídneme všem milovníkům
dobré fotky další díl netradičního promítání. A věřím jsem přesvědčen o tom, že se bude na co dívat!
Pro tento ročník jsme si dali opravdu laťku hodně vysoko. Oslovili jsme nejen osvědčené borce, ale také mladší
fotografy, o kterých víme a známe jejich práce.
A tak se společně můžeme těšit na Velikonoce
v Jeruzalémě Milana Schirla, na Island tradičně skvělého Lukáše Faltejska, na kouzlo mlhy Oldy Jenky nebo na
Oči Nepálu Ctibora Košťála a Srí Lanku Petra Hlubučka.
K novým tvářím akce bude patřit skupina borců, kteří nás
zavedou do Indie a Nepálu / Martin Schirlo /, do země ledu
a kamení /Tom Šrejber/, Tomáš Hejzlar nás provede sportovním prostředím od Jizerské padesátky po 24h Le Mans,
s Marcelem Konečným se podíváme kolem světa, Honza
Pfeifer potěší tématem Můj rok v nudlích a Davit Těšínský
Ukradenými okamžiky. Mimochodem – právě stejnojmennou výstavu svých fotek má David nyní v Holandsku.
Pestrá a lákavá nabídka i sestava… a přidáme li k tomu
i novou promítací techniku v polickém divadle, máme se
všichni na co těšit …
Od samého počátku je tato akce chápána jako prožitková. Jednotliví autoři si řeknou svůj komentář před promítáním a samotná projekce je pak už jen za doprovodu hudby
a tak si to každý z nás „užijeme“ po svém. A protože se na
organizaci podílí i mlaďáci, jdeme s dobou a jsme na facebooku. Na stránce: facebook.com/DiashowPolice/ budou
nejen veškeré informace k akci, ale také profily všech autorů, něco o jejich tvorbě, soutěž o fotoobraz a určitě i další
překvápka. Kdo bude sledovat- bude potěšen. A aby těch
novinek nebylo málo - přímo na akci v divadle pak proběhne losování o tři fotoobrazy autorů, kteří zde vystoupí.
Kluci Schirlovi / myslím tím otce Milana a synka
Martina / to zkrátka vzali za správný konec a vypadá to, že
se dočkáme bezva akce. A těmito řádky na ní zvu i vás …
Sledujte facebook, plakáty a čtěte městský plátek …
doufám, že se sejdeme v polickém divadle v úterý 20. února 2018 a že to bude stát za to!
S přáním pohody a klidných časů
Petr Jansa, SSK Pedro
Polický měsíčník - leden 2018

Plesová sezona v České Metuji 2018
20.1.2018 od 20:00 Tradiční Myslivecký ples
24.2.2018 od 20:00 Hasičský ples
10.3.2018 od 20:00 Maškarní ples
11.3. 2018 od 20:00 Dětský Maškarní karneval

hudba BTK
hudba BTK
hudba Doteky
hudba reprodukovaná

17.2. 2018 hasičská soutěž o pohár starosty v uzlování

Díky hlavňovským ženám

Český svaz žen v Hlavňově uspořádal v pátek 24.listopadu 2017 od 19 hod. v
místním malém kulturním stánku - víceúčelové klubovně již tradiční „Posezení pro
seniory, ale nejen pro ně.“ Na akci byli pozváni jak senioři místní, senioři chalupáři
, ale i ostatní občané Hlavňova.
Na přípravě občerstvení a celé akce se pod taktovkou Dáši Krausové podíleli
Alena Líbalová, Renata Špuláková, Jana Vanišová. Jejich spolupracovníky byli: u
pípy Jan Špulák, po celý večer obsluhovala stále usměvavá Jana Vanišová, výborný guláš připravil Josef Špaček,večerní odvoz seniorů a hudebníků obstarala Alena
Líbalová.
O hudbu se postarali: Jaroslava Janečková z Holic na klávesy, Marie Ryšavá
z Pěkova na harmoniku, Jan Osoba na housle, Jiří Osoba na violu a vozembouchy,
sourozenci z Bukovice.
Kdo měl chuť si přijít popovídat o problémech současného života v Hlavňově i
ve společnosti, o tom co se nám libí, co nás trápí, kdo si chtěl zazpívat nebo i zatančit, přišel a byl jistě spokojen.
Účastníci děkují za pozvání, zajištění kulturního programu, výborného občerstvení a vzornou obsluhu. Těší se, že příjemně prožitý večer s přáteli v dobré náladě
v adventním čase se bude za rok zase opakovat.
F.rantišek Janeček
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Pár vět k obálce ...

Schodiště
2016, kolorovaný linoryt, 210 x 165
cm
Lukáš Cinkanič (*1995)

Šílenec otevřený světu!

Student Akademie výtvarných
umění v Praze v ateliéru grafiky u
Dalibora Smutného. Lukáš Cinkanič
prožil dětství v Polici, v současné
době žije v Hořicích a v Praze, kde
studuje. Maluje, kreslí, ale především
vytváří velkoformátové grafiky.
Jeho tvorbu polický spolek
Apeiron představil v roce 2015

v kavárně Láry Fáry v Náchodě a
v roce 2016 v Zeleném domečku
v Polici nad Metují výstavou s názvem „377“. Výtvarná díla Lukáše
Cinkaniče, který v té době ještě studoval na Střední průmyslové škole
kamenické a sochařské v Hořicích v
Podkrkonoší u profesorky Michaely
Jezberové, už tenkrát diváky zaujaly. A to hlavně svým „syrovým“ pohledem a odvahou. V letošním říjnu
se Cinkanič také představil v galerii
AMG v Hradci Králové.
Ateliér Dalibora Smutného, který
Cinkanič na pražské akademii začal
navštěvovat v letošním roce, seznamuje studenty s klasickými grafickými technikami s cílem pochopit a
objevit možnosti grafiky a využívat je
v současné tvorbě. Dalibor Smutný
pochází z Hořic, patří mezi nejvýznamnější současné české autory.
V roce 2015 získal prestižní cenu
Vladimíra Boudníka za významný
umělecký přínos v oblasti volné grafické tvorby. Toto inspirativní prostředí Lukáše jistě ovlivní a věřím, že se
tedy máme ještě na co těšit.
Martina Váňová

Rodným krajem č. 55

V prodeji je již 55. číslo
sborníku Rodným krajem, v
němž naleznete zajímavé články pojednávající o lidech a
událostech z našeho regionu.
Mimo jiné se dozvíte o pozoruhodném životě broumovského sportovce Emericha Ratha
(1883-1962), který by šíří svého záběru mohl směle konkurovat i takovému velikánovi,
jako byl J. Cimrman. Zmíněna
bude i osobnost P. Sigismunda
Boušky (1867-1942), kněze a
významného literáta, k jehož životu se vztahuje v letošním
roce dokonce čtyřnásobné výročí. Ke starším dějinám se váže
článek o narození arcibiskupa Arnošta z Pardubic v osadě
Hostinka nedaleko Hořiček, či pojednání o výskytu strážních
vart na Kladském pomezí.
Kromě dalších, informacemi nabitých článků, je aktuální
číslo doplněno novou rubrikou, literárním salonem, který nabízí prostor k publikování i mladým tvůrcům z našeho kraje.
Novinkou je také přehled akcí regionálních kulturních institucí na první pololetí roku 2018. Sborník Rodným krajem také
prochází vizuální proměnou, což je patrné i z podoby titulní
stránky.
Sborník vydává Městské kulturní středisko v Červeném
Kostelci ve spolupráci s Vlastivědným spolkem. Sborník je
k dostání v obvyklých prodejních místech za cenu 30 Kč

P O Ř A D AT E L

PAT R O N I

VE SPOLUPRÁCI S

9. 2. 2018 od 20:00 hod.
Broumov, sál Dřevník

Ples

podnikatelů

a živnostníků

Vstupné: 150,- Kč • Tombola: 100,- Kč
vstupné zahrnuje skleničku sektu a drobné občerstvení v průběhu večera

BOHATÁ TOMBOLA | SPOLEČENSKÝ ODĚV NUTNÝ
HUDBA A ZPĚV

Hudební skupina Medium

PLES 2018-plakat_A3.indd 1
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POŘÁDÁ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Podnikatelský klub Broumovska
pod patronací
Z - TRADE s. r. o. Broumov

E.D.A AGENTURA (Dárky – Květiny),
Mírové nám. 55, Broumov
Tel.: 491 523 768, 605 286 491

18.12.17 7:33
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Přehled vybraných akcí na rok 2018
Název akce

Datum konání

Pořadatel
SKI Police nad Metují, z. s.

Středeční pohár v běhu na lyžích

leden 2018

Novoroční koncert: Sestry Havelkovy

5. 1. 2018

Pellyho domy

16.1.2018

Senior Klub Ostaš

Setkání Senior klubu

XI. Ostrostřelecko-městský ples

20.1.2018

Město Police nad Metují
Město Police nad Metují +
Ostrostřelecká garda polická

Dětské lezecké závody

20. nebo 27. 1. 2018

TJ Sokol Horolezecký kroužek

Středeční pohár v běhu na lyžích

únor 2018

SKI Police nad Metují, z. s.

Farní ples

3.2.2018

Farnost Police nad Metují

Setkání Polické univerzity volného času (PUVČ) 17.1.2018

Karneval na sněhu / na ledu

4. nebo 11. 2. 2018

Pellyho domy

Hasičský bál

10.2.2018

SDH Pěkov

Krajský pohárový závod v běhu na lyžích

11.2.2018

SKI Police nad Metují, z. s.

Setkání PUVČ

14.2.2018

Město Police nad Metují

Turnaj v Člověče, nezlob se

17. nebo 24. 2. 2018

SDH Radešov

Veselá show animáků - dětský karneval

18.2.2018

Pellyho domy

Diashow

20.2.2018

Pellyho domy

Setkání Senior klubu

20.2.2018

Senior klub Ostaš

Turnaj v deskových hrách

22.2.2018

Skauti

Koncert Lenky Filipové

22.2.2018

Pellyho domy

Výstava fotografií: Opuštěné hřbitovy

1. 3. - 1. 4. 2018

Muzeum papírových modelů a Omnium

Papu Papua: projekce Tomáše Kubeše

6.3.2018

Pellyho domy

Divadelní představení: Commedia finita

9.3.2018

Pellyho domy

Setkání Senior klubu

20.3.2018

Senior klub Ostaš

Setkání PUVČ

21.3.2018

Město Police nad Metují

Filmový festival Jeden svět

22. - 25. 3. 2018

Julinka o. s.

Výstava ZUŠ

5. 4. - 29. 4. 2018

Muzeum papírových modelů a ZUŠ

Motoristický ples

7.4.2018

AMK Police nad Metují

Setkání Senior klubu

17.4.2018

Setkání PUVČ

18.4.2018

Senior klub Ostaš
Město Police nad Metují +
Ostrostřelecká garda polická

Radešovská osma

28.4.2018

SDH Radešov

Stavění máje

30.4.2018

SDH Radešov

Stavění máje

30.4.2018

SDH Pěkov

Stavění máje

30.4.2018

SDH Velká Ledhuje

Běh sídlištěm

květen 2018

SKI Police nad Metují, z. s.

Výstava fotografií: Ze života horolezce

3. 5. - 27. 5. 2018

Apeiron z. s.

Jarní spanilá jízda

5. 5. 2018

Klub historických vozidel Metuje

Setkání Senior klubu

15.5.2018

Senior klub Ostaš

Setkání PUVČ

16.5.2018

Město Police nad Metují

Mezinárodní polický vandr

19.5.2018

Klub přátel turistiky TJ Spartak

Výstava fotografií: Karel Čapek fotograf

31. 5. - 1. 7. 2018

Apeiron z. s.

Běh Od pípy k pípě

červen 2018

SKI Police nad Metují, z. s.

O pohár starostky města

červen 2018

SDH Velká Ledhuje

Koncert na polickém náměstí

červen 2018

Police Symphony Orchestra

Polická zelňačka

9. 6. 2018

Pellyho domy

Setkání PUVČ

13.6.2018

Město Police nad Metují

Polický měsíčník - leden 2018
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P O H L E DY D O H I S TO R I E
Tři sta let budovy polické radnice (1718-2018)

V tomto roce si připomíná třísetleté výročí
budovy polické radnice. Budova, která dnes
tvoří jeden z vizuálních symbolů Police nad
Metují, byla postavena v roce 1718. Zajímavé
je, že byla postavena jako soukromý dům, a
během své existence měnila nejen podobu, ale
i funkce. Byla využívána nejen jako radnice,
ale i jako budova soudu, byla v ní hospoda i
pivovarská spilka, v jednom období v ní byla
čítárna, mělo v ní být umístěno muzeum a po
jistou dobu sloužila dokonce i jako skladiště
obilí.
Na místě dnešní budovy radnice čp. 98
na severní straně polického náměstí původně
stávaly, až kam historické prameny sahají,
soukromé domy. Původní polická radnice totiž stála spolu s pivovarem uprostřed náměstí
(vyhořela a opět postavena byla roku 1535).
Ze zmínek o hodinách (1569) a zvonu na radnici (1587) lze usuzovat, že budova této nejstarší radnice měla již věž. V roce 1594 byla
z neznámé příčiny zahájena stavba nové radniční budovy na jižní straně náměstí v místě
dnešního domu čp. 77. Stavba nové radnice
byla dokončena roku 1595. Také tato budova
měla nejspíš věž a na ní hodiny „dle českého
způsobu - ukazujíce 24 hodin“.
První známým majitele dřevěného stavení
v místě dnešního čp. 98 je Jan Roučka a po
něm roku 1552 Bartoloměj Sýkora. V písemných pramenech se pak objevují jména řady
dalších majitelů. Pro nás je však podstatná až
Saloména, vdova po Janu Ignáci Bittnerovi,
která v roce 1717 uskutečnila s Františkem
Antonínem Hradeckým „frajmark“, neboli
výměnu svého domu čp. 98, za jeho dům čp.
17, jenž stál naproti přes ulici.
Inspektor nad klášterními statky František
Antonín Hradecký dal celé stavení zbořit a na
jeho místě si v roce 1718 nechal s velkým nákladem od základů („z gruntu“) postavit svou
novou honosnou soukromou barokní rezidenci.
Původní projekt barokní stavby je někdy označován jako dílo stavitele K. I. Dientzenhofera.
Františka Antonína Hradeckého a datum vystavění této budovy dodnes připomínají reliéfní kartuše umístěné na středních pilířích: na
pravém s datem 1718, na levém s monogramem F. A. G. Mimo stavbu honosné barokní
rezidence na náměstí Hradecký koupil v roce
1720 pozemek na Záměstí, kde nechal vybudovat sklep a později i chalupu. Především
zde však založil ovocnou zahradu, ve které
prý byly vysázeny znamenité druhy hrušní a
jabloní, jejichž štěpy se udržely v Polici téměř
až do konce 19. století.
Hradecký vlastnil budovu čp. 98 až do
roku 1728, kdy ji prodal opatovi Otmarovi
Zinkemu, jakožto představenému konventu břevnovsko–broumovských benediktinů
a sám se odstěhoval se do Prahy, kde působil dále ve službách benediktinského řádu v
Břevnově. Kdo pak dům na náměstí obýval,
není zaznamenáno, zřejmě to však byl nějaký
jiný klášterní úředník.
Honosná rezidence stojící na náměstí byla
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ve vlastnictví benediktinů až do roku 1740,
kdy ji opat Beno II. jménem konventu dne
31. března prodal polické obci ke zřízení
nové radnice. Koupě domluvená v Broumově,
„dokonána jest v klášteře polickém od opata
osobně přítomného, se svolením zdejšího konventu“ za cenu 4.500 zlatých, včetně chalupy
na Záměstí, která k domu příslušela spolu
se zahradou. Poměrně nízko stanovená cena
(odhad zněl na 6.000 zlatých) byla nejspíš
kompenzací za porušení práv polické obce, ke
kterým došlo roku 1729, když vrchnost nechala postavit na obecním pozemku svůj mlýn,
zvaný „Pekařský“.
Následovaly stavební úpravy interiéru
budovy pro potřeby obce: „přes léto bylo
všechno přestaveno, čeho bylo k novému účelu zapotřebí“. Slavnostní přestěhování obecního úřadu do nové reprezentativní radniční
budovy proběhlo dne 25. října 1740. Václav
Vladivoj Tomek celou událost později podrobně popsal: „Ráno již ve tři čtvrti na osm shromáždili se sousedé vážně odění v pláštích ve
staré radnici [čp. 77] a na znamení dané všemi
zvony odebrali se v pořádku do farního kostela, kdež převor Filip Ehrenschild konal služby
Boží s písní Veni sancte Spiritus a s litaniemi
po mši svaté i s četnými intrádami, bubnováním a troubením.
Po slavnosti kostelní tři konšelé a písař
městský doprovodili převora do kláštera a
sousedé v průvodu se navrátili ke staré radnici. Tam předně purkrabí panský Václav
Hruška ve jménu vrchnosti odevzdal městskému úřadu klíče od nového domu rádního
a počalo se stěhování. Napřed šel primas
Melichar Dimbter a purkmistr Václav Tykal,
za nimi konšelé a druzí sousedé dva a dva v
pořádku. Písař městský Bernard Pejskar nesl
privilegium císaře Leopolda a Václav Turek
novější císaře Karla VI., obě z krabic vyňatá
a otevřená na odiv, jiní za nimi s pokladnicí
městskou, akta a jiné věci. Od nové radnice
rozléhaly se opět intrády, provozované bubnováním a troubením a po vstoupení do ní třikráte po sobě z hmoždířů několika vystřeleno.
Následoval oběd sousedský na radnici s hudbou a přípitky. Také hoši dostali píti, aby si
lépe pamatovali ten den pro obec slavný, při
čemž dle návodu starých vesele točili konvicemi nad hlavami a volali: opat Benno ať žije!“
Dochovalo se také dobové vyúčtování celé
slavnosti: „Předně dáno na Mši svatou, kterou dvojctihodný Pan Pater Prior ve farním
kostele sloužil 1 zlatý, dáno kantorům a muzikantům při tej mši Svaté 1 zlatý 15 krejcarů,
dáno na prach při parádě 54 krejcarů, dáno
na Speciál a Truňk vína Slavnému Konventu i
pánům oficírům a Ouřadu Páně 17 zlatých 27
krejcarů, dáno všem sousedům po tej parádě
jeden sud piva za 9 zlatých 40 krejcarů – sumou 29 zlatých 36 krejcarů“
Stavební podoba nové radniční budovy
se poněkud lišila od stavu, který známe dnes.
Její vyobrazení najdeme například na vedutě
Police od F. B. Wernera z roku 1750, nebo a

vedutě Ignáce Otta z doby kolem roku 1800.
Radniční budova měla tehdy vysokou věž
čtvercového půdorysu zakončenou typickou
barokní bání. V horní části věže se nacházel
ciferník hodin a pod ním barokní okno. Také
štíty po stranách věže byl podstatně vyšší než
dnes a též opatřeny okny. Zda byla mohutná
věž postavena již F. A. Hradeckým, nebo byla
přistavěna až při adaptaci na radniční budovu,
není bohužel zřejmé.
Radniční budova sloužila, vedle své primární funkce, také k řadě dalších účelů.
V roce 1750 byla do přízemí radniční budovy přenesena spilka městského pivovaru (tj.
místnost na kvašení piva). V radniční budově
se také nacházel šenk, zmiňovaný například
v roce 1762, v souvislosti s ubytováním pluku prince Maxmiliána. Kronikář Jan Lege o
tom napsal: „přijel sem jenerál kníže Anhalt
Herbst, hned sobě v radním domě kvartyr vzal
a v šenkovně všechno vymlátil, že hosté utéct
museli a veliké množství chrtů tam uvedl a
velikou škodu šenkýři způsobil.“ Za šenkýře
Vácslava Jony v roce 1778, v době války o
dědictví bavorské, se radniční budova dokonce stala svědkem přestřelky: „Tu přihodilo se
jednoho dne, že když něco [pruských] jezdců
přišlo, kteříž dali sobě postaviti stůl na náměstí před radnicí a u něho pili a byli veselí,
z nenadání vpadlo něco husarů císařských do
města. Prušáci, uslyševše výstřel, kterým stráž
postavená u špitálu jim o tom dala výstrahu,
zavřeli se spěšně v radním domě. Naši přikvapivše byli by rádi vysekali vrata, ale ne-mohli
nikde sehnati k tomu ani jedné sekery,.. dali se
tedy do střílení na vrata; Prušáci zase z oken
na ně stříleli.“ Také Václav Vladivoj Tomek
vzpomíná ve svých Pamětech, že když poprvé
přišel roku 1835 do Police jako sedmnáctiletý student, byla v přízemí radnice umístěna
hospoda; znovu to připomíná roku 1836, „kdy
večír jsem byl na radnici při hudbě“. K roku
1842 se připomíná „šenkýř rathouszký“ Josef
Kaufmann. Hospoda v radnici byla ostatně obvyklá i v jiných městech. Kdy však tento hostinec v radniční budově skončil, nelze úplně
přesně určit. S největší pravděpodobností snad
ihned po požáru města roku 1842, nejpozději
však v roce 1849 při přestavbě budovy pro potřeby okresního soudu.
Vedle provozování hospody, byla v roce
1783 na radniční dům přednesena také ubytovací povinnost pro důstojníky vojsk, které
procházely městečkem („Einquartirung“).
Ta předtím ležela na majiteli domu čp. 17.
V tomto roce se ale obchodník s plátny Václav
Šrůtek z této povinnosti vyplatil za 32 florénů
stříbra v hotovosti, k nimž ještě přidal jedno
své pole.
V roce 1814 dostala radnice novou poněkud neobvyklou výzdobu, vytvořeno u příležitosti oslav dobití Paříže spojeneckými vojsky,
které se konaly 30. dubna toho roku. Měšťan
Tadeáš Luňáček tehdy požádal bývalého učitele Vincenece Mrnku, v té době městského
písaře, aby pro tuto příležitost vyzdobil průčelí
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radnice chronogramy a nápisy. Kronikář Josef
Brandejs výzdobu popsal takto: „Na věži, která se vypínala vprostřed stavení vzhůru, pod
hodinami, byl císařský orel s olejovou barvou
vymalovaný přidělán, a pod ním následující
chronograf v německém jazyku se vynacházel:
»Richtig ist es redlich währt am längsten«.
Vpravo a vlevo na štítě byl ruský a pruský orel
s nápisem »Alexander von Norden her, spricht: Friede und keine Morden mehr« a pod
pruským orlem: »Oevig sei der Bund (spricht)
Schvur Wilhelms edler Mund«… Nad oknama
prvního poschodí čtlo se následující chronograf: »Zlaté jednotě. Což lze činiti víme«, pod
tím bylo německé »Eintracht mehrt zwei tracht
es liebe reiner Friede«.“ Podrobněji představu o podobě výzdoby si můžeme udělat z vyobrazení původní podoby zadnice, které bylo
součástí návrhů na její rekonstrukci v roce
1876. Z něho vyplývá, že zmíněný císařský
a ruský orel, jakož i pruská orlice zakrývali
okno na věži a okna ve štítech. Tato heraldická
znamení byla tedy patrně namalována na plechu a přimontována k fasádě, což ostatně nevylučuje ani Brandejsův popis. V popisu však
zcela chybí zmínka o rozsáhlém latinském
textu, který vyplňoval plochu celé spodní třetiny věže.
V této podobě zřejmě radnice přečkala až
do osudného požáru města v roce 1842. Při
něm vyhořela a byla značně poškozena také
radnice. V důsledku požáru byla poškozena
především věž, jejíž zbytky včetně postraních
štítů musely být zbourány. Radniční budova
byla provizorně zastřešena valbovou střechou
pokrytou břidlicí. Toto provizorium se pak
protáhlo až do roku 1876.
V roce 1849 polická obec zdarma i s otopem poskytla svou radniční budovu pro sídlo nově zřízeného okresního soudu a berního
úřadu. Přestavbou radnice pro potřeby soudu byl pověřen kamenickým mistr Cölestin
Scholz ze Žďáru. Přestavba interiérů v hodnotě 898 zlatých konvenční měny zahrnovala:
„První pokoj, bejvalý ještě před ohněm, kancelář má být pro okresního soudce, druhý a
třetí pro prvního a druhého adjunkta. Nynější
kancelář obecního úřadu jest, co před ohněm
byla šenkovna. Registratura a dole v síni ty
kvelby, jeden pro kontribučenský úřad a druhý pro listovní kancelář. Z maštal čtyři aresty
a zadní díl sednice pro šatlavského“. Okresní
soud zahájil svou činnost 17. června 1850, kdy
svou soudní agendu ukončil polický regulovaný magistrát i okolní vrchnostenské úřady a
kdy byl do úřadu uveden první okresní soudce
František Gregor se svým personálem. Poličtí
radní nejprve úřadovali v pronajatých náhradních místnostech v domě čp. 18 purkmistra
Šolce, než se roku 1868 přestěhovali do budovy hostince „U zeleného stromu“ čp. 75, kterou pro tento účel jménem obce koupili. Tam
se úřadovalo až do roku 1919.
K poslední zásadní přestavbě staré radniční budovy, v té době užívané okresním soudem, došlo v roce 1876. Po požáru v roce 1842
došlo konečně k obnově radnice, doposud jen
provizorně zastřešené. Na dostavbu byly podány dva návrhy místních stavitelů Viléma
Pohla a Františka Hübsche. Návrh Františka
Hübsche zachovával dosavadní podobu
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s valbovou střechou a malou pseudogotickou radnice. První barevnou fasádu (šedo - bílou)
věží bez střechy. Vilém Pohl předložil projekt, dostala budova roku 1992. O dva roky později
který počítal s obnovou štítu a osmibokou byla pořízena nová střecha a fasáda se změvěží ve stylu tudorovské gotiky. Ve sbírkách nila na zeleno - bílou, znovu obnovenou roku
polického muzea se zachoval ještě jeden návrh 1999. K poslední změně došlo v roce 2012,
podepsaný Vilémem Pohlem. Není však jasné, kdy byla barva fasády změněna na červeno
zda šlo také o návrh na rekonstrukci radnice - bílou.
do podoby přibližující se její původní podoJan Tůma s využitím
bě, či o skicu původní podoby radnice v 18.
textů Miroslava Pichla
století. Pro nižší ofertní podání se
nakonec realizoval projekt stavitele Pohla, který dostavbu rovněž
provedl. Nákladem obce byla na
radnici postavena nová osmiboká
věž v novogotickém (tudorovském) slohu. Na věž byly pořízeny nové hodiny, které vyrobil
hodinář Jan Janata z Poděbrad.
Tento hodinový stroj lze dnes vidět v městském muzeu.
Okresní soud a berní úřad sídlil ve staré radniční budově až do
roku 1915, kdy se přestěhoval do
nově postavené budovy čp. 341 na
Nové čtvrti (v pozdější Sokolské,
pak Tyršově ulici), jejíž stavba
začala již v roce 1914. Uvolněná
budova staré radnice pak po celou
dobu první světové války sloužila
jako skladiště rekvizičního obilí!
Městský úřad se do prostor
staré radniční budovy vrátil až
v červenci roku 1919, poté, co
prošla celkovou rekonstrukcí,
provedenou
stavitelem
Františkem Erberem. Při ní byla
zřízena velká zasedací místnost a
byt ve dvoře pro tajemníka úřadu
Jana Pejskara. Od této doby zde Polická radnice na vedutě Ignáce Otta z doby
má své sídlo správa města již kolem roku 1800.
nastálo.
Budova radnice samozřejmě zažila mnoho různých změn
a událostí: již roku 1920 byla v
radnici zřízena veřejná čítárna,
roku 1924 byla v jejích zdech
krátce umístěna Městská spořitelna. Roku 1925 byly pod radnicí odhaleny pamětní desky se
jmény padlých v 1. světové válce.
Obřadní síň byla v radnici zřízena roku 1951, poté co církevní
sňatky pozbyly platnost, o osm
let později, poprvé znovu po
válce (kdy byly rekvírovány bicí
cimbály), opět zaznělo odbíjení
věžních hodin, kterým se roku
1964 dostalo generální opravy od
místního hodináře Josefa Plného.
Roku 1966 bylo započato s opravou radnice, která r. 1968 dostala
novou fasádu. Z dřevěného lešení, obklopující budovu, tehdy
zavlály černé prapory na protest
proti okupaci republiky vojsky
Varšavské smlouvy.
Roku 1978 došlo k výměně
starobylé dřevěné vstupní brány
za prosklenou, nové věžní hodiny se rozběhly a zazněly roku Polická radnice s výzdobou od Vincenece Mrnky
1987. Měnila se i barevná podoba z roku 1814.
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Srovnávací kresba zachycující původní podobu radnice od Viléma Pohla z roku 1876, možná se však jedná o jeho nerealizovaný projekt
na rekonstrukci radnice

Realizovaný projekt Viléma Pohla
na rekonstrukci radnice z roku 1876

Osudové osmičky v českých dějinách

V historii naší země bývají zlomové letopočty často spojeny s číslicí 8. Existuje tolik
velmi významných roků s osmičkou na konci,
až je to neuvěřitelné. Připomeňme si na začátku roku 2018 osudové osmičky našich dějin,
podívejme se co se stalo v rocích končících
osmičkou. Využijme je ke společnému zamyšlení nad minulostí a posuďme jejich vliv na
další směr, cestu a vývoj českých dějin.

Roku 658 (nebo 659) umírá kupec Sámo, jeden z prvních známých vládců na území dnešního Česka.
Roku 848 se střetli Češi s franským vojskem
Ludvíka Němce. Trvaly do roku 849 a vítězové z něj vyšly české oddíly.
Roku 898 vznikly na Moravě rozpory mezi
Mojmírem II. a jeho bratrem Svatoplukem.
Toho využili Frankové, ale stejně byli
poraženi.
Roku 908 byl rozvrat velkomoravského státu, který byl způsoben opakovanými útoky z
Maďarska.
Roku 1048 bylo v Rajhradě na Moravě u kostela svatého Petra a Pavla založeno benediktinské proboštství na benediktinském klášteru.
Roku 1078 (a také 1077) založil Olomoucký
kníže Ota a jeho manželka na Hradisku u
Olomouce benediktinský klášter.
Roku 1108 Přemyslovci nechali vyvraždit rod
Vršovců.
Roku 1158 český kníže Vladislav II. získal od
Římského císaře Fridricha Barbarossy královský titul.
V roce 1248 - listopad - se konala bitva u
Mostu, kde Václav I. porazil šlechtu, v jejímž
čele stál dokonce jeho syn Přemysl.
Dne 26. srpna 1278 byla Bitva na
Moravském poli s římským králem Rudolfem
Habsburským. V bitvě bohužel zahynul český
král Přemysl Otakar II.
V Čechách se také dostal k vládě Ota
Braniborský, jako poručník následníka trůnu
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Václava II. V zemi začal panovat nepořádek.
Roku 1348 Karel IV. nechal založit Nové
Město pražské, pražskou Karlovu univerzitu a
Karlštejn. Také byla k Českému státu připojena Dolní Lužice.
Roku 1378 zemřel Karel IV., císař římský
a král český, a k moci se dostává jeho syn
Václav IV.
Dne 29.června 1438 byl Albrecht Rakouský
korunován českým králem.
Dne 3. září 1448 obsadili Prahu oddíly Jiřího
z Poděbrad. Tak získal významné postavení a
dostal titul správce Království českého.
Roku 1458 byl zemský správce Jiří z Poděbrad
zvolen 2. března českým králem a 7. května
byl slavnostně korunován.
Roku 1468 proti Jiřímu z Poděbrad vystoupil
uherský král, a v průběhu roku obsadilo jeho
vojsko část Moravy.
Také byla v Plzni vytištěna Kronika Trojánská,
první česká tištěná kniha.
Roku 1478 uzavřeli Vladislav Jagellonský
a Matyáš Korvín 7. prosince v Olomouci
smlouvu a podle ní směli oba používat titul českého krále: Vladislav Jagellonský v
Čechách, Matyáš Korvín na Moravě, Slezsku
a Lužicích.
Roku 1508 přijal zemský sněm nařízení proti
Jednotě bratrské, která měla být zničena.
Roku 1608 vstoupilo do země vojsko rakousko-uherské konfederace v čele s arcivévodou Matyášem a moravský zemský sněm ho
přijal za Pána země. 25. června si císař Rudolf
II. nechal Čechy a císařskou korunu. Morava
se stala nezávislou na Čechách.
Dne 23. května 1618 byly při sjezdu českých
stavů vyhozeni z okna Pražského hradu císařovy zástupci (jmenovali se: Jaroslav Bořina
z Martinic, Vilém Slavata a písař Fabricius)
- takzvaná „defenestrace“. Také útočila neúspěšně císařská vojska proti vzbouřenému
Českému království. Tento rok byl také

Nerealizovaný projekt Františka Hübsche
na obnovu polické radnice (1876)

začátkem třicetileté války.
Roku 1648 vpadly švédská vojska do Prahy.
Obsadila Malou Stranu a Hradčany.
Dne 24.10 byl ve Vestfálsku podepsán mír,
kterým skončila třicetiletá válka.
Roku 1738 v Praze vznikla první stálá činoherní scéna V Kotcích.
Roku 1758 v květnu vpadli na Moravu
Prusové, jejich odpor byl zastaven u
Olomouce. Dne 30. června bylo pruské vojsko
poraženo v bitvě u Domašova rakouským vojskem, v čele s generálem Laudonem.
Roku 1778 vpadly pruská vojska do severních
Čech. Marie Terezie nechala založit pevnosti
Terezín a Josefov.
Roku 1798 se narodil František Palacký, historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého dění, který je
považován za zakladatele moderního českého
dějepisectví.
V roce 1808 se narodil Josef Kajetán Tyl, český dramatik a spisovatel.
Roku 1818 bylo v Praze založeno 15. dubna
Vlastenecké muzeum v Čechách, později pojmenované Národní muzeum.
Rok 1848 představuje revoluční rok. Byla
schválena petice císaři, kde bylo žádáno o
zrovnoprávnění češtiny a němčiny, zrušení
poddanství, vytvoření státoprávního celku
zemí koruny České, svobodu tisku, náboženství a shromažďování. Zrušila se také robota.
Pak také Windischgrätzova vojska potlačila
shromáždění studentů. A na závěr se rakouský
císař Ferdinand vzdal trůnu ve prospěch svého
synovce Františka Josefa I.
Roku 1868 byl začátek takzvaného „táborového hnutí“. Dále byl nový název říše: Říše
rakousko-uherská.
16. května 1868 pak byl slavnostně položen
základní kámen Národního divadla.
V roce 1878 se narodila naše největší pěvkyně
Ema Destinová.
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Dne 7. dubna 1878 se konal ustavující sjezd
Českoslovanské sociálně demokratické strany
dělnické.
Roku 1918 vznikla československá republika, s prezidentem T.G.Masarykem. Tímto
rokem také skončila 1. světová válka.
V roce 1918 byla vydána také první československá známka a založeno Poštovní muzeum
v Praze.
Dne 29. září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda, tím se od
Československa oddělily příhraniční oblasti.
Dne 25. února 1948 byl začátek komunistické totality v Československu.
S rokem 1968 se nám připomene Pražské
jaro a prezidentem byl zvolen Ludvík
Svoboda.
21. 8. pak obsadili naší zemi vojska
intervenčních
armád
Varšavské

smlouvy, učiněn konec snahám o demokratizaci Československa, začátek sovětské
okupace
Roku 1978 byl první Čech ve vesmíru. 2. - 10.
března byl na palubě sovětské kosmické lodi
Sojuz Vladimír Remek.
Dalším rokem by měl zákonitě být letopočet
1988, nicméně toto datum neznamenalo žádnou změnu, byť mnozí historikové se snaží
označit toto datum za významné, alespoň co
do začátku občanských nepokojů, vedoucích
až k listopadu 1989 a tzv.“sametové revoluci“.
V únoru roku 1998 naši hokejisti zvítězili na
olympijském turnaji století v Naganu.
K vládě se za pomoci takzvané opoziční
smlouvy s ODS dostává Česká strana sociálně
demokratická. Předsedou vlády se stal Miloš
Zeman.
15.února 1908 byl Václav Klaus znovu

zvolen prezidentem České republiky.
8. června 1908 Česká republika a Spojené státy podepsali smlouvu o instalaci radaru protiraketové obrany v Brdech.
Můžeme i letos čekat nějakou významnou
politická událost či dokonce změnu? Bude
například zvolen nový prezident? Nastanou
předčasné volby? Uvidíme na konci roku.
Zdroj:

EMMERT, František:
Osudové osmičky v našich dějinách.CPRESS 2008
PERNES,J.:
České dějiny v datech.Albatros, Praha, 1998
ČORNEJ, Petr, POKORNÝ, Jiří:
Osudové osmičky– přelomové roky v českých dějinách. Praha, Lidové noviny, 1999
MERVART, Jan, ŠTĚPÁN, Jiří: České, slovenské a
československé dějiny 20. století - osudové osmičky
v našich dějinách.Ústí nad Orlicí, Oftis, 2008

Připravil František Janeček

KALENDÁRIUM

Osobnosti českého malířství a sochařství – leden

Pro letošní ročník Polického měsíčníku
jsem se rozhodl v Kalendáriu přiblížit čtenářům nejvýznamnější osobnosti českého malířství a sochařství, včetně osobností regionálních. Chci shrnout základní informace z jejich
historie i ze životních osudů.
F. J.
12. ledna 1940 zemřel ve věku 79 let na
svém statku ve Hroznově Lhotě, kde prožil
celý svůj tvůrčí život, Joža Úprka, český
malíř. Vystudoval gymnázium ve Strážnici a
Olomouci. Po studiích na malířské akademii
v Praze a po studijních pobytech v Paříži,
Nizozemí a Londýně se usadil na Slovácku
a stal se „malířem slováckého lidu“. Maloval
rázovité typy v krojích při práci i při zábavě.
V olejích i akvarelech se vyznačoval svéráznou barevností, rumělka a svítivě červená byly
jeho oblíbené barvy prosvítající na pestrých
krojích moravských Slováků. V Praze často

vystavoval v Rudolfinu se skupinou Mánes a
reprodukce jeho obrazů vycházely jako přílohy mnoha časopisů. Obraz Mariánská píseň
byl záhy zakoupen královskou Českou galerií a jeho slavná Jízda králů se stala námětem
pozdějších literárních i filmových děl.
14. ledna 1896 se na Svatém Kopečku u
Olomouce narodil Karel Svolinský, český
malíř, grafik a ilustrátor. Vyučil se v Praze
řezbářství a po 1. světové válce byl přijat na
Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Tam
studoval sochařství a nakonec grafiku a nástěnnou malbu. Pořádal mnoho studijních
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cest do Německa, Itálie, Francie, Jugoslávie,
Anglie i do Spojených států. Byl členem
Spolku výtvarných umělců Mánes a Sdružení
českých umělců grafiků Hollar. Získal řadu
mezinárodních ocenění a byl také profesorem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze. Svolinský je považován za malíře
těsně spjatého s lidovou tvorbou a folklórem
a je označován za pokračovatele mánesovsko
– alšovské tradice.

Těžištěm jeho tvorby je kresba inspirovaná lidovými tradicemi, folklórem a přírodou.
Kromě kresby se věnoval především volné,
drobné (Ex libris) a užité grafice (plakáty,
bankovky, známková tvorba). Vynikal také
v knižní grafice a ilustraci. Navrhl také novou
podobu Olomouckého orloje ve stylu socialistického realismu. Zemřel 16. září 1986v
Praze.
14. ledna 1872 se v Loucké pod Řípem
narodil Antonín Hudeček, akademický malíř-krajinář. Po maturitě na reálném gymnáziu
v Roudnici studoval od roku 1887 Akademii
výtvarných umění v Praze u profesorů M.
Pirnera a V. Brožíka. Věnoval se figurální
malbě, kterou v letech 1891–1893 studoval
také vMnichově u O. Seitze. Od roku 1895

měl atelier v Praze a připojil se – společně
s A. Slavíčkem – ke skupině malířů, kteří pod
vedením J. Mařáka malovali krajiny zejména
v okolí Okoře. Byl snivým lyrikem, malířem
tichých večerů a měsíčních nocí a snivých

podzimků. Roku 1898 vystavoval na první
výstavě spolku Mánes a roku 1900 poprvé ve
Vídni. V roce 1902 cestoval po Itálii a Sicílii,
po návratu maloval krajiny v okolí Kolína a
pohledy na Prahu. Po dalším zájezdu na
Sicílii v roce 1909 začal malovat zejména
na Machovsku a v okolí Police nad Metují.
Dvakrát navštívil ostrov Rujanu, od roku
1920 pravidelně pobýval v Tatrách a v Banské
Bystrici a od roku 1927 také na Podkarpatské
Rusi. Roku 1930 byl jmenován řádným členem České akademie věd a umění a za životní dílo dostal její cenu. V roce 1940 obdržel
Národní cenu za malířskou tvorbu. V roce
1941 se podstatně zhoršil jeho zdravotní stav a
v srpnu se nechal převévézt z pražského sanatoria do Častolovic, kde v noci dne 11. srpna
1941 zemřel. Na své přání byl pohřben na častolovickém hřbitově. Hudečkovy četné obrazy
se i dnes vysoce cení.
Připravil František Janeček
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Stalo se před sto lety
V tomto roce si připomínáme řadu významných výročí, kulatých, i těch méně kulatých. Všechny spojují letopočty končící
číslicí osm. Nejvýznamnější z nich je však
stoleté výročí konce první světové války, zániku Rakousko-Uherské monarchie a vzniku
samostatné Československé republiky. V tomto seriálu si budeme každý měsíc připomínat
události, které se staly v daném měsíci před
sto lety, a to nejen ve světě, ale především v
Polici nad Metují a jejím okolí.

Leden 1918

Dne 6. ledna 1918 se na protest proti nepřizvání zástupců českého národa na mírová jednání v Brestu Litevském sešel v Praze
sněm českých říšských a zemských poslanců,
který přijal jeden z nejvýznamnějších dokumentů české politiky v průběhu první světové války, jenž byl později nazván Tříkrálová
deklarace. Dokument se neomezil jen na
protesty, nýbrž formuloval program domácích
českých politických stran, jehož hlavním bodem byl požadavek vytvořit samostatný český stát v historických hranicích společně se
Slovenskem při respektování práv národnostních menšin.

Dne 8. ledna 1918 přednesl americký prezident Woodrow Wilson ve svém výročním
poselství Kongresu Spojených států novou
mírovou iniciativu, shrnutou do 14 bodů, na
nichž by se měly shodnout všechny válčící
mocnosti, aby mohly ukončit válku.
Vycházel přitom z představy ideálního mezinárodního řádu, budovaného na demokratických zásadách a práva národů na sebeurčení.
14 bodů prezidenta Wilsona (Poselství
Kongresu z 8. 1. 1918):
1. Otevřenost v mírových jednáních a smlouvách.
2. Svoboda lodní dopravy v mezinárodních
vodách.
3. Svoboda obchodu mezi všemi mírumilovnými národy.
4. Demilitarizace a redukce zbrojení.
5. Nestranné posouzení všech koloniálních
nároků.
6. Evakuace cizích vojsk z ruského území a
vyřešení všech problémů týkajících se Ruska.
7. Evakuace německých vojsk z Belgie a obnovení suverenity této země.
8. Osvobození Francie, obnova zpustošených oblastí a navrácení Alsaska-Lotrinska
Francii.
9. Úprava italských hranic podle národnostního principu.
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10.1Zabezpečení „nejširšího autonomního vývoje“ národům Rakousko-Uherska.
11. 1Evakuace cizích vojsk z Rumunska, Srbska a Černé Hory, svobodný přístup Srbů
k moři.
12.Omezení Osmanské říše na turecké území,
autonomie pro neturecké národy, otevření
Dardanel pro mezinárodní lodní dopravu.
13.Vznik nezávislého Polska se svobodným
přístupem k moři.
14.Vznik Společnosti národů, garantující politickou nezávislost a územní integritu členských států.
Dne 21. ledna 1918 se sešli ve Vídni němečtí poslanci z českých zemí a schválili
rezoluci, v níž žádali odtržení německých
pohraničních území Českého království od
vnitrozemí a utvoření samostatné provincie
Deutschböhmen. Rakouská vláda jim vyhověla. Podle tohoto návrhu se mělo v Čechách zavést krajské zřízení s 11 kraji, organizovaných
podle národnostního principu.
V Polici se v té době řešily poněkud
méně světodějné problémy. Pátého ledna se
například sešla schůze výboru právovárečného měšťanstva, která rozhodla, že Lambert
Mrnka, jenž dodával vodovodem ze své studny na zahradě domu čp. 101 v Kostelní ulici
vodu do pivovaru, dostane za předchozí rok
jako náhradu pouze 50 litrů piva, i když předtím dostával za dodávky vody celých sto litrů
piva.
Dne 15. ledna 1918 byla v potoce nedaleko bývalého mlýna v Ochozi nalezena mrtvá
Marie Kráčmarová dcera polického zámečníka Františka Krtičky. Do potoka ji z cesty
u „Stračího ocasu“ smetla sněhová lavina.
Přivolaný lékař již pouze konstatoval „nahodilou smrt udušením ve sněhu“. V době
smrti třiceti čtyřletá Marie Kráčmarová byla
manželkou Viléma Kráčmara, majitele budovy mlýna v Ochozi, v té době již přestavěného na hostinec a tkalcovnu. Pětačtyřicetiletý
vdovec, toho času „domobranec c. k. pěšího
pluku č. 18, dělník vojenský v továrně na zbroj
v Polici“, se ještě téhož roku oženil s dvaatřicetiletou vdovou Kristinou Fulkovou, jejíž
manžel padl již v roce 1914 na frontě.
Ve dnech 18. až 25. ledna 1918 otřásly
Rakousko-Uherskou monarchií stávky, žádající ukončení války, svobodu, demokracii a
chléb. V Polici proběhla jednodenní generální
stávka 22. ledna 1818. Ve stejný den se stávky
v Praze zúčastnilo až šedesát tisíc lidí!
Plastický obraz tehdejšího života přináší
četba dobových Náchodských listů. Ve třetím
čísle z 18. ledna najdeme zprávu o místních
cenách potravin: „ V obecní prodejně se prodává celer za2,60 K 1 kg, petržel za 2,60 K za
1 kg, mrkev za 1,60 K za 1 kg, cibule za 6,K 1kg. Marmeláda ¼ kg na osobu prodávati
se bude na moučné legitimace v pondělí 21.
a v úterý 22. po pro I. komisi. … Cena za 1
kg 3 K.“
Náchodské listy také obšírně informovaly

o rozmarech zimního počasí. Již v prvním čísle ze 4. ledna se dočteme: „Tuhé mrazy uhodily po Novém roce, což při letošním nedostatku
uhlí pociťuje se ve všech rodinách dvojnásob.
V pohraničních obcích Borové, České Čermné
a dál k Novému Hrádku leží velké spousty
sněhu a v lesích prudkými vánicemi zahynulo mnoho ptactva“. Rozmary lednového počasí jsou připomenuty také ve třetím čísle:
„Celý uplynulý týden byl ve znamení velkých
sněhových vánic, kterých od dvaceti let není
pamětníka… v pondělí 14. a v úterý 15. ledna
celé horské pásmo naše bylo v pohybu: nelze
to perem prostě vylíčit.“ Z rozsáhlého popisu, který následoval, vybíráme pouze úryvek:
„V pondělí a v úterý v horách při Kladském
pomezí snoubili se běsi v povětří. Jak ohromné plachty překládaly se veliké návěje sněhu
a krajina od Dobrošova k Jizbici a na druhé straně od Pavlišova ku Slavíkovu a dál
k Hronovským stráním byla jediná sněžná propast. Obraz sněhové vánice je hrůzně velký….
Kdo má odvahu a sílu vystoupiti za takového
sněhového hromobití na Dobrošovskou skálu
nad Náchodem, vidí celou tu širokou kotlinu
od země až k obloze vyplněnou ohromnými
spoustami sněhu a připadá mu, jako by celá
země zahalena byla v nesmírné moře páry a
kouře a všecko že letí po celém obzoru jedním
směrem větru, kterému nic neodolá, pod jehož
silou stromy se ohýbají a s hrozným třeskem se
lámou, kamení sype se ze skal a všecko hučí a
duní jakýmsi pekelným zvukem, jako by celá
země se bortila.“
Občas v Náchodských listech narazíme také na zprávy kuriózní. Například
11. ledna informovaly o falešném kurátovi, „který nedávno vystoupil na Úpicku a
Červenokostelecku ohlásil se pohostinsky i
na Hradecku, kdež však byl četnictvem polepen. Z kuráta vyklubal se mistr počestného
cechu ševcovského a závěrečné vystoupení ve
Stěžerách je plné humoru“. Falešný kurát, který se vetřel na Smiřickou faru, oddal zde bohatý pár, a samozřejmě se nechal velmi dobře
pohostit na svatební hostině. Při odjezdu ještě
okradl faráře. Do věci se vložilo četnictvo,
které povedeného „panáčka“ zatklo. Svatba
byla samozřejmě neplatná a musela se opakovat a „chovanky z hospodyňské školy dodnes
rdějí se studem, jakému kabrňáku se ze svých
smrtelných a vedlejších hříchů zpovídaly“, jak
je konstatováno na závěr článku.
Listy přinesly také zprávu o divadelním
představení ve Vysoké Srbské: „Tuto neděli 27. ledna sehráli mladí stoupenci Národní
Jednoty Severočeské ve Vysoké Srbské „Smír“,
hezké vesnické drama od O. Pospíšila. Malý
sál hemžil se směsicí vesele těkajících hlav a
byl zcela vyplněn. Všichni ti mladí ochotničtí
začátečníci, kteří přikročili k dílu, by zastoupili místy svých, nyní na vojně dlících předchůdců, dosti se činili a třebaže souhra nebyla
nejvýbornější, musí býti pochválena a plně
uznána jejich snaha.“
Jan Tůma
s využitím textů Miroslava Pichla
Polický měsíčník - leden 2018

Š KO L S T V Í

Vánoční strom v Polici nad Metují

VÁNOČNÍ STROM

Umístění vánočního stromu na náměstí
je tradicí. Každoročně vybíráme, který to fešák bude zdobit a těšit malé i ty větší. Letos
je z Bezděkových sadů, z autobusáku. Zasazen
byl někdy v šedesátých letech… Žít pro jiné a
ne pro sebe, je povinností člověka, mi napsala
jedna z učitelek polické školy do památníku.
Před více než padesáti lety. Vidíte a pořád
to platí. Odměnou nám je Váš zájem. Nejen
zhodnocení stromku, zda je vysoký či nízký,

křivý a nesouměrný. Je mi radostí, když vidím,
že především naše děti jsou vedeny a vychovávány v souvislostech, v úctě, v uznání a uvědomění si.
Děkuju kolegyni, paní učitelce Hance
Kříšťálové, která se se svými šesťáky nad vánočním stromem na polickém náměstí zastavila a zamyslela.
Děkuju!
Ida Jenková

V minulém školním roce si žáci 5. A připravili projektový den nazvaný Moje město.
Prezentace se zúčastnila i starostka města Mgr.
Ida Jenková. Vyzvala děti k zamyšlení nad
symbolem Vánoc a
celého období od 1.
adventu až do příchodu nového roku.
Rok se s rokem
sešel, z páťáků jsou
šesťáci a vědí, že
sliby se mají plnit.
Dali hlavy dohromady a zde je několik ukázek jejich
prací.
Hana Kříšťálová

Polický stříbrný smrk VĚTVÍK

O VÁNOČNÍM STROMU

Na Vánoce těšíme se zase
a pak se k nám snese:
krásná, bílá nadílka
od vánočního andílka.
K tomu patří stromeček
a pod něj zas dáreček.
Ten patří i na náměstí
a vždycky nám přines štěstí.
Je to strom pro všechny,
též je pro nás moc pěkný.
V Polici je nejhezčí,
je to symbol vánoční.
Rozzáří celé náměstí,
NO! Je prostě pro štěstí.
Smrk stříbrný je tu teď,
nemám slov a ani vět!
Díky tomu stromu,
všichni dárky doneseme domů.
Monika, 6. A

STROM STŘÍBRŇÁK

Stříbrný smrk 15 metrů vysoký
na náměstí stojí. Ozdobičky se třpytí.
Vánoce jsou skoro tady, už se všichni
těší. Strom sny a přání plní. Padesát
let stojí v Bezděkových sadech, a
teď už bude stát i na našem náměstí.
Někdo doma smutní sám, k Vánocům
by si třeba mazlíčka přál, aby nemusel být navždy sám. Strom, jak víme
přání plní, a hned doma pejsek stojí.
Každý by si něco přál, někdo zvíře,
někdo hračku. Vánoce až budou pryč,
všichni zase spolu, budeme se těšit na
nový rok.
Pavla
Polický měsíčník - leden 2018

Jednou byl jeden pán, který každý den
jezdil autobusem. Pořád se mu autobusové nádraží zdálo prázdné. Asi po měsíci si řekl: je
tu moc málo stromů, zasadím tu svůj oblíbený
strom - stříbrný smrk. Stříbrný smrk, protože
ho jako malý kluk měl na Vánoce. Zasadil ho
a staral se o něj. Pán onemocněl, tak se o strom
staral jeho syn. Syn měl tatínka moc rád, takže se o strom dál rád staral. Pojmenoval ho
Větvík. Když strom vyrostl, chtěl syn, aby
Větvík nebyl jen obyčejný strom, chtěl, aby
byl vánoční strom. Synovi to schválili. Když
se strom rozsvěcel, syn si jen přál, aby byl táta
zdravý a viděl svůj strom. Tatínek se zázrakem
uzdravil a šel se podívat na svůj strom.
David

Jednoho dne byl šestiletý Honza s rodinou
na houbách v Polici nad Metují.
Honza klopýtl o pařez a spadl na zem.
Když přišli domů a naobědvali se, šel se
Honza podívat na místo, kde si s kamarády
hrál, jestli tam nečeká Jirka. Nikdo tam sice
nebyl, ale Honzovi vypadlo z kapsy semínko
smrku, které se mu tam po pádu přes pařez zachytilo. Honza si padajícího semínka všiml, a
protože neměl co dělat, zasadil ho. Celý týden
chodil a semínko zaléval. Ze začátku strom
dlouho nerostl, za tři měsíce už stromek vyrostl a už bylo poznat, že roste. Honza s rodinou
odjeli do Anglie za babičkou, kde už zůstal do
svých padesáti let. Měl dvě děti, se kterými se
jel podívat do Police na Vánoce. Chtěl se sejít i se svými kamarády. Přijeli 30. listopadu
a šli kolem místa, kde si vždycky s kamarády
hrál. Paní starostka sháněla strom, který by byl
na náměstí pro všechny jako vánoční strom a
Honza nabídl ten, který kdysi zasadil. Paní
starostce vyprávěl, jak ho zasadil a strom byl
vybrán, uřízl se a 3. prosince už stál na náměstí jako Vánoční strom. 24. prosince v 7 hodin
šel s dětmi zasadit strom, který se někdy třeba
také použije o Vánocích na náměstí. Strom
splnil mnohá přání a na tyto Vánoce už Honza
nikdy nezapomene.
Matěj V.

VÁNOČNÍ STROM PRO ZVÍŘÁTKA

Hlavní postavy: Jezevec, kanec, srnka, medvěd,
ostatní zvířátka z lesa, Honzík a tatínek, strom
Jezevec: Uf, uf, uf
Vypravěč: vzdychá jezevec.
Jezevec: To zase nasněžilo brzy, vždycky si nestihnu ustlat, vlastně letos ani nemám dům.
Srnka: Copak, copak jezevče, zase starosti?
Jezevec: Ale, lesníci mi uřízli strom, pod kterým
jsem bydlel a teď nemám, kde bydlet.
Srnka: Zkus to na mýtince u potůčku, místo toho
tvého tam vysadili spoustu nových.
Jezevec: Děkuji za radu, ale myslím si, že tam budou samé malé.
Srnka: Je tam jeden větší trochu zastrčený u lesa.
Vypravěč: Jezevec se s funěním doplazil na mýtinu, rozhlédl se, spatřil strom, rozběhl se k němu
a okamžitě se zabydlel. Najednou uslyšel seshora
jemný hlásek.
Veverka: Ahoj jezevče, to jsem ráda, že tě zase
vidím.
Vypravěč: Byla to jeho bývalá sousedka, ale kamarádi zůstali.
Jezevec: Ahoj veverko, koukám, že zase budeme
sousedi.
Vypravěč: Najednou se na paseku přiřítí liška a
schová se do křoví.
Jezevec: Co se děje, liško?
Liška: Honí mě hajného pes, protože mě zahlédl,
když jsem poskakovala po kamenech u studánky.
Vypravěč: Pes se na mýtině zastavil, chvíli čmuchal a potom odešel. Mezitím na druhé straně lesa
kanec pod sněhem hledá bukvice.
Kanec: Ta zima mi zatím moc nevychází. Měl
jsem s hledáním zásob začít už dříve.
Vypravěč: Skoro každý si letos na zimu stěžuje, jeden nemá kde spát, druhý nemá co jíst. Jenom děti

se radují. Jen zvídavý Honzík sedí doma a ptá se.
Honzík: A tati co jedí zvířátka v zimě, když je
všechno bílé?
Tatínek: No, buď si něco sami najdou, nebo jim
myslivec nasype do krmelce seno a kaštany.
Honzík: A tati, mohl bych zvířátkům kaštany nasypat i já? Máme jich od podzimu hodně.
Tatínek: Určitě. Hajný je můj kamarád a určitě by
nám to dovolil.
Vypravěč: Jezevec mezitím spokojeně dřímal.
Vyplašená liška se už uvelebila pod skálou.
Veverka loupala oříšky, najednou ale zvedla hlavu,
vypískla a schovala se do úkrytu.
Honzík: Tralala, neseme zvířátkům kaštany.
Hajný: Pššt Honzíku, musíš být potichu, abys zvířátka neprobudil.
Honzík: Oni spí?
Hajný: Ano, až do jara, ale občas se vzbudí, aby
se najedla.
Vypravěč: Honzík s tatínkem a hajným mezitím
zvířátkům připravili hostinu jak se sluší a patří.
Odešli a za chvíli se jezevec probudil.
Jezevec: Veverko, vstávej, někdo tu byl.
Veverka: Co se děje jezevče, byl tu zase ten pes?
Jezevec: To ne, ale krmelec je plný a na našem
stromě svítí nějaká světýlka.
Vypravěč: Tatínek totiž ještě stihl ozdobit jejich
stromeček.
Liška: To byl hajný ještě s někým, ale nevím
s kým.
Vypravěč: Na mýtinu přihopkal zajíc, pustil se do
jídla a ostatní se přidali. Za dva roky strom vzrostl,
přijeli lesníci, strom uřízli a před Vánoci se rozsvítil u nás v České Metuji. Z lesa se na něj zvířátka
koukala a vzpomínala, co s ním prožila.
Jára
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STROM PŘÁNÍ

VÁNOČNÍ STŘÍBRŇÁK
Jednoho dne před 50 lety, přijel do Police autobusem Stříbrňák, vystoupil zadními dveřmi a
hned tam začal stát.
Potom se začal na Vánoce nudit a šel se na
náměstí podívat.
Uviděl tam vánoční strom a hned chtěl být
jako on.
Dlouho přemýšlel, jak to udělat, ptal se na to
lidí, ale nikdo nevěděl.
Potom ho napadlo udělat dobrý skutek, a
chtěl ho udělat právě teď.
Chodil tedy po Polici, kde by mohl pomoci a
všimnul si na ulici staré babičky.
Zrovna přecházela po přechodu, už byla skoro na konci, ale potom zakopla, blížilo se auto, ale
ona nemohla jít dál.
Stříbrňák ale neváhal a hned začal pomáhat.
Nejdříve musel auto zastavit, potom jí pomohl odejít
Starostka se to dozvěděla a šla za ním na autobusové nádraží.
Nejprve ho pochválila a potom se ho zeptala,
co by si přál.
Stříbrňák jí odpověděl, že chce být vánoční
strom.
Budeš tedy 4 týdny před Vánoci stát uprostřed náměstí, budeš tam stát ozdobený, usměvavý a veselý.
Když už byly 4 týdny do Vánoc, stál tam náš
stříbrný smrk, světélka se rozsvítila, lidé šli říct
svoje přání, přišla k němu babička a řekla mu:
Splnil jsi mi moje přání, být zdravá až do
Vánoc.
Ondřej Z.

VÁNOČNÍ STROM

Ze semínka malého,
vzrostlo něco krásného.
Kdo dojíždí do školy,
vidí ten smrk stříbrný.
Žije asi padesát let,
jeho smůla je voňavá jako med.
Ohlížet se za ním budeme ještě malou chvíli,
než bude stát na našem náměstí bílým.
Pak bude dělat krásu celému městu,
už se těším a celá žasnu.
Pod stříbrným smrkem stojí betlém nádherný,
vyrobily ho děti z umělecké školy základní.
Všichni už se těšíme, až budeme vyhlížet rozsvícení
stromečku,
ten den se už blíží, bude to za chviličku
Sundají se ozdoby,
my uklidíme boby.
A zase po roce skončili Vánoce,
Strom zářil divoce.
A proto děkuji paní starostce,
Za krásné Vánoce..
Sandra

Jednou na jednom stromě vyrostla šiška. Ale ne jen tak ledajaká. Když byla už veliká, utrhla se
a spadla na zem. Zrovna šla kolem
holčička Jája. Sebrala ji. Byla ještě
docela malá a ráda chodila do přírody. Byla z chudé rodiny. Když už
se šiška začala rozpadat, tak jí tatínek řekl, že ji mohou zasadit. Tak se
i stalo. Uběhlo pár let a strom byl
už krásného vzrůstu. Celá rodina té
už maminky si strom zamilovala.
Blížil se se 1. adventní den. Rodina
byla čím dál tím chudší. Jediné co
měli, byl ten smrk a chatrč. Děti
Jáji si přály autíčko a panenku,
ale ani na to neměli peníze. Tak si
teda všichni přáli, aby se měli lépe.
Jednou šel asi 3 dny před Adventem
jeden pán kolem toho krásného stromu a hned mu padl do oka. On to
byl totiž místostarosta města a hledal ten nejlepší strom, aby ho mohl
dát na náměstí. Poprosil rodinu,
jestli by ho nemohl koupit. Rodina
byla štěstím bez sebe. Třetího prosince, se krásně rozsvítil smrk stříbrný 15 m vysoký, který opravdu
plní přání. Jáje se přání splnilo a i
všem v Polici nad Metují. Proto, až
si budete něco přát, tak si přejte jen
to nejdůležitější. Nebuďte chamtiví
a vše se vám vyplní.
Anna

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?
UŽ TEĎ MŮŽETE VÝZNAMNĚ OVLIVNIT JEHO BUDOUCNOST!

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

Den otevřených dveří
ve čtvrtek dne 18. ledna 2018.

OBORY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
MATURITNÍ OBORY

Program

Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny
interaktivní akce, divadelní a hudební vystoupení,
výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník…




16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ
a jejich rodiči. Informace o čtyřletém gymnáziu.
17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ
a jejich rodiči. Informace o osmiletém gymnáziu.

Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy
i celý pedagogický sbor.
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail:
sekretariat@gymnachod.cz
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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

TISKAŘ
na polygrafických strojích
REPRODUKČNÍ GRAFIK

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2018:

!

středa 10. ledna 2018 14–17 hodin
středa 14. února 2018 14–17 hodin
Polický měsíčník - leden 2018

Z polické mateřinky,

…se chceme dnes společně s Vámi tak
trochu podívat pravdě do očí. S blížícím se zápisem předškoláčků do 1. třídy se totiž začíná
častěji mluvit o sociální zralosti dětí. Co tento
pojem vůbec znamená a jak velkou roli hraje
při nástupu dětí do základní školy?
Na toto téma uspořádala naše mateřinka
workshop pro rodiče předškoláčků a pro pedagogy, kteří s předškoláčky pracují. Ale dřív
nám, dovolte, malé odbočení:
Mateřská škola Police nad Metují se zapojila do výzvy MŠMT, konkrétně do projektu
Šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region. Po procesu hodnocení a schválení získala částku 406.881,- Kč.
Cílem projektu bylo zvýšení kvality
předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Z projektu byly podpořeny následující aktivity:
1. Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity bylo poskytnout dočasnou personální podporu – školního speciálního pedagoga (dále jen „speciální pedagog“)
mateřským školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných
opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami. V naší mateřince
se konkrétně jednalo o podporu výchovy a
vzdělávání dětí s různým typem handicapu,
převážně s logopedickými vadami.

2. Chůva – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity bylo poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského
kolektivu dvouleté děti. Naše školka zařazuje
ke vzdělávání do MŠ děti již od 2 let v samostatné třídě, aby byly zajištěny všechny potřeby takto malých dětí.

3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity bylo poskytnout rodičům
dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s
nástupem jejich dětí na základní školu.
Projekt Šablony pro MŠ Police nad Metují
byl spolufinancován Evropskou unií.

Je autorkou řady odborných publikací, které si s chutí přečtou nejen pedagogové, ale i
rodiče a široká veřejnost. Čas strávený s paní
Otevřelovou utekl velmi rychle, protože její
výklad byl velmi zajímavý, vtipný a ze života.
A nyní se konečně dostáváme k otázce,
kterou jsme nastínili v úvodu:
Co je vlastně sociální zralost a jak moc je pro
předškoláčka při nástupu do 1. třídy důležitá?
Od budoucího prvňáčka se očekává vyzrálá úroveň citová, sociální a pracovní. Znamená
to umět přiměřeně situaci ovládat své chování,
podřídit se autoritě učitele (učitelky), zajímat
se o spolužáky, umět navazovat kamarádství
s ostatními dětmi, umět ustoupit od svých
momentálních přání, dokázat se podřídit většině, neprosazovat se na úkor ostatních spolužáků. Neskákat do řeči jiným spolužákům
nebo dokonce paní učitelce!! Školáček by měl
umět počkat, až na něj přijde řada při různých
úkolech. Když paní učitelka zadá práci ve skupinkách, měl by umět spolupracovat, vhodně
komunikovat, uplatnit a prosadit své nápady
mezi ostatními a své vědomosti a zkušenosti
by měl umět – řečeno dnes až příliš používaným slovesem – SDÍLET. K pracovní zralosti patří takové dovednosti jako odložit svůj
aktuální zájem, udělat úkol, který právě paní
učitelka zadala, i když se mu vůbec, ale vůbec nechce. Měl by si umět poručit při plnění
náročnějších úkolů, soustředit se přiměřenou
dobu na práci, úkoly dokončovat, pracovat
samostatně. Předškoláček by měl také chápat
rozdíl mezi hrou a učením, mezi přestávkou
a hodinou. Pro některé děti je velmi náročné
odloučit se každé ráno od maminky a dělit se
o pozornost paní učitelky s ostatními dětmi
– zvládnout i toto je považováno za sociální
dovednost.
Někteří rodiče se v tuto chvíli zděsí, co
všechno se po jejich miláčkovi požaduje!!
Nejsou to nepřiměřené nároky? Vždyť ani řada
dospělých nedokáže některé věci!! Citová a
sociální zralost je základním předpokladem
pro učení. Když je dítě „v pohodě“, radostné,
na většinu situací, které ho ve škole potkají, je
připravené, mnohem lépe se soustředí. Vnitřní
klid, sebejistota a zájem o poznávání nových
věcí a lidí je stavebním kamenem pro učení.
Rodiče, kteří stále nevěří, se mohou podívat pravdě do očí prostřednictvím následujících otázek. Odpovězte podle toho, jak se Vaše
dítě projevuje, a rázem budete vědět, v čem
má Vás brouček ještě rezervy.
yy Začleňuje se Vaše dítě vhodně mezi ostatní
děti?
yy Je ochotné spolupracovat s ostatními?

A právě bod 3. umožnil uspořádat výše
zmíněný workshop na téma Sociální zralost
předškoláčků. Tento workshop realizovala
paní Hana OTEVŘELOVÁ, speciální pedagožka se soukromou praxí, která pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických
poruch učení a chování (dyslexie, dysgrafie,
dysortografie, dyskalkulie, porucha koncentrace pozornosti, hypoaktivita, hyperaktivita).
Polický měsíčník - leden 2018

yy Těší se do školy?
yy Má potřebu poznávat nové věci? Např. písmenka, chce vědět, co je kde napsáno?
yy Je samostatné?
yy Přemýšlí nad řešením předloženého úkolu?
yy Nedělá mu obtíže pozdravit, poděkovat, poprosit, rozloučit se…?
yy Umí respektovat pravidla hry? Počkat až

na něj přijde řada?
yy Řekne si o pomoc, nebo raději mlčí?
yy Utíká od rozpracovaného úkolu nebo ho
dokončí?
yy Má potíže se separací od rodičů?
yy Zvládá své emoce a chová se přiměřeně
zvyklostem v obchodě, na hřišti, v čekárně
u doktora?
yy Je schopno přijmout názor jiného?
yy Zvládne překonat překážky?
yy Při komunikaci s ostatními se mu daří /
vzteká se/ ustupuje / je agresivní?
yy Jak řeší případné konflikty? Pěstičkami
nebo domluvou?
yy Zvládá základy sebeobsluhy nebo potřebuje rodičovskou asistenci – oblečení, obutí,
smrkání, jídlo, úklid, návštěvu WC? (OTEVŘELOVÁ H., Školní zralost a připravenost, 2016, Portál s. r. o)
Pokud Vám vyšly na většinu otázek záporné odpovědi, neztrácejte rozvahu, do Zápisu do
1. třídy zbývá ještě dost času. I když dnes Vás
miláček vypadá podle testu paní Otevřelové
jako asociál, nebojte se, děti dozrávají rychle
a na jaře budete určitě mile překvapeni, jak šikovné a samostatné dítě doma máte.
Přejeme Vám v novém roce 2018 hodně
zdraví a báječných zážitků s Vašimi zlatíčky.
Vaše paní učitelky a pan učitel MŠ na sídlišti

ZŠ: Jak jsme hráli šachy
na okresním kole

V úterý 12. prosince jsme se zúčastnili
okresního kola škol, které se konalo na náchodském gymnáziu. V naší kategorii starších
žáků byla nejpočetnější konkurence a o to
více musím pochválit naše borce za celkové
umístění.
Po školním kole, které jsme pořádali za
účasti jedenácti šachistů, se do nominace
dostali : Martin Vajsar, Martin Hilscher,
Lucka Pichová, Radovan Nosek a Jirka
Pich.
Až poslední kolo rozhodovalo v Náchodě
o umístění na „bedně“. K jistotě druhého místa / a tím i postupu na kraj / nám stačilo získat
jediný bod. Podařilo se a tak nás v lednu čekají
Třebechovice p.O. , kde se krajské kolo koná
již několik let a kam jedeme už po čtvrté za
sebou. Skvělý úspěch naší školy !
Za první Jaroměří jsme zaostali o jediný
bod a každý z hráčů nakonec našel u sebe
zápas, ve kterém ho mohl pro tým získat …
ale, znáte to … po boji je každý chytrý a znalý
v tom, co měl udělat jinak …
Věřím, že se našim šachovým reprezentantům bude dařit ještě o něco lépe, než v loňském roce, kdy jsme na kraji získali výborné
čtvrté místo.
Poděkování za dobrou reprezentaci školy všem našim žákům, kteří se zapojují do
sportovních soutěží a hodně zdaru v novém
roce všem.
P. Jansa, kabinet tv
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Základní umělecká škola informuje…
Kampaň ZUŠlechťujeme ZUŠ skončila úspěchem

Neuvěřitelné se stalo skutečností a naše
ZUŠ v Polici nad Metují získala závratných
550 354 Kč na nejnutnější vybavení koncertního sálu v on-line kampani, kterou rozjeli absolventi školy. Naši školu podpořilo ve sbírce
s názvem „ZUŠlechťujemeZUŠ” na webovém
portálu www.hithit.com během 45 dní přesně 242 fanoušků. Dokonce i sami absolventi
školy zasílali ze zahraničí na podporu akce
video-vzkazy, kterými dali najevo vděčnost za
umělecké vzdělání, které je na jejich současnou profesionální dráhu přivedlo.

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

vzdělávání. Všem patří obrovské díky za vyjádřenou podporu, která nás povzbudila do další
práce s dětmi.

Vážení a milí,
představujeme vám PF naší ZUŠ (jehož
autorem je opět Jaroslav Soumar) - s přáním:

Lubor Bořek,
ředitel školy a organizátoři sbírky

Aby nikdy nevychladla radost z hudby a
všech forem skutečného umění a abychom si
vždycky našli čas pro její společné sdílení, i
kdyby snad přišly do našeho života mrazivé
chvíle...
A co nejvíce těch opravdu hřejivých okamžiků i v roce 2018 přeje
Lubor Bořek a kolektiv pracovníků
ZUŠ v Polici nad Metují

Cíl kampaně se naplnil a žáci naší školy si
budou moci užívat nové vybavení koncertního sálu. Bude zde probíhat výuka povinného
předmětu „Orchestrální hra”, školní recitály,
koncerty, a ve svých volných termínech se sál
otevře i akcím města. Vybrané finance budou
plně využity na nákup světelné a zvukové
techniky, závěsů, portálů, a především sedaček, které spolknou největší část získaného
obnosu.
Současní i bývalí žáci ZUŠ, jejich rodiče,
příbuzní i známí nás během kampaně potěšili
vzkazy, kterých si nesmírně vážíme: „ZUŠ ať
žije”, „Na čas strávený v ZUŠ vzpomínám jako
na nejlepší chvíle svého života.”, „Děkujeme
za dvě hudebně i výtvarně vzdělané děti!”, „V
ZUŠ Police nad Metují jsem prožila krásná
léta”.
Jsme hrdí na to, že všichni, kdo naší škole přispěli, tak dokázali, že naše ZUŠ má své
nepřehlédnutelné jméno ve světě uměleckého

Výstava klauzurních prací

Zakončením školního roku je u oboru
Grafický design ve Střední škole propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí v každém ročníku shrnutí výsledků z vybraného odborného
předmětu klauzurní prací. Ve 2. ročníku se
jedná o předmět Písmo, který se ve zmíněném
oboru vyučuje vždy dva roky, a jsou mu věnovány dvě hodiny týdenní dotace. Na realizaci
klauzurní práce je vyhrazeno celkem 7 hodin.
Tentokrát měli žáci za úkol vytvořit kompozici
písma na téma Literatura a spisovatelé. Podle
vyjádření Anny Grymové a Markéty Kožené
si především volili knihy
současných anglických a
amerických autorů, kteří
se u mladé generace těší
největší oblibě. Žáci měli
možnost pracovat volnou
technikou a použít jakékoli
písmo. Na plakát výstavy
byla vybrána práce Veroniky
Veseleňákové, která si podle
svých slov vybrala knihu
své oblíbené spisovatelky
Joanne Rowlingové a doplnila ji anglickou vlajkou.
Výsledky studentské tvorby
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má veřejnost možnost zhlédnout na výstavě
prací v Galerii 102 Obecního domu ve Velkém
Poříčí od 13. 12. 2017 do 26. 1. 2018.
Hodně zdraví a úspěšné vykročení do roku
2018 přejí čtenářům žáci a pracovníci SŠPTP
Velké Poříčí!
Milan Hencl a MgA. Vendula Henclová
www.ssptp.cz
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ACADEMIA MERCURII
na Univerzitě v Hradci Králové

Projekt kreativní edukace studentů
Univerzity Hradce Králové fakulty informatiky pro žáky čtvrtých ročníků školy
ACADEMIA MERCURII soukromé školy s.
r. o. se uskutečnil 22. 11. 2017.
Přednáška a workshop na téma Jak (od)
prezentovat jakékoliv téma bylo připraveno studenty magisterského studia pro budoucí maturanty. Bc. Václav Kňourek, Beata
Davidová a Bc. Martin Werner budoucím
maturantům ukazovali, jaké náležitosti by prezentace na jakékoliv téma měla mít. Čím by
se prezentace měla oživit, jaké animace použít
a v neposlední řadě, jak je nutné se na samotné prezentování připravit. Co při vystupování
neopomenout, jak zaujmout posluchače a jaké
oblečení mít v souvislosti s tím, co prezentujeme a komu. Důležité je, aby posluchač hned
od začátku věděl, co bude obsahem prezentace
a aby prezentující svým vystoupením a obsahem prezentace posluchače nezklamal, ale naopak obohatil o další informace. Sami studenti
z Univerzity svým vystoupením předvedli, že
vše měli řádně připravené.
Po přednášce následoval workshop na

téma prezentačního programu
PowerPoint a Prezi.
Studenti seznámili budoucí
maturanty i s prostředím fakulty Informatiky a managementu,
které bylo přátelské a laskavé.
Při této příležitosti jim vysvětlili
možnosti studia na Univerzitě,
hovořili o formách studia, o samotné výuce, ale i o nástrahách
studia. Jakých? Jak nepolevovat
ve studiu, i když to někdy svádí.
Nebyl to pouze příjemně
strávený čas na Univerzitě, ale
budoucím maturantům se z blízka ukázal život na vysoké škole.
A aby budoucí maturanti využili získaných informací,
dostanou zadání právě od studentů na samostatné prezentace,
které se budou následně hodnotit. Jsme přesvědčeni, že uspějí a že tento
projekt byl pro ně přínosem. Vždyť prezentace užijí v každém oboru činnosti, zvláště ti,
kteří nyní studují obor cestovní ruch na škole

ACADEMIA MERCURII.
Přednášejícím ještě jednou děkujeme.
Ing. Karla Pomezná

Neobyčejný Den otevřených dveří na Gymnáziu Broumov

Na broumovském gymnáziu proběhl v sobotu 2.prosince za velmi slušného zájmu veřejnosti Den otevřených dveří. Návštěvníci
školy si mohli prohlédnout nejen třídy a
specializované učebny školy, například učebny výpočetní techniky, chemie, biologie,
fyziky či jazykové učebny, ale také mohli
zhlédnout fyzikální a chemické pokusy, řešit matematické hlavolamy, podívat se na

interaktivní výuku jazyků, potěšit se studentskými obrazy, , prostě se podívat, jak vypadá
gymnaziální výuka v 21.století.
V současné době studuje na gymnáziu
327 studentů ve 12 třídách. V příštím roce
bude škola otvírat jednu třídu víceletého a
jednu třídu čtyřletého gymnázia. Pro budoucí uchazeče škola uspořádá 7.2. a 13.2.2018
přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.
Přijímací zkoušky jsou jednotně
organizovány státem, budoucí studenti mohou získat body navíc za
prospěch na základní škole a za
účast ve vědomostních soutěžích.
Na otázku, jak by měl vypadat absolvent broumovského
gymnázia, odpověděl ředitel školy PaedDr. Karel Výravský takto:
„Byl bych velmi rád, kdyby gymnázium po maturitní zkoušce opustil člověk, který je osobnost se širokým všeobecným vzdělanostním

základem, disponující klíčovými kompetencemi a pokud možno i systémovými souvislostmi v rámci vyučovaných předmětů. Člověk,
který umí komunikovat ústně, písemně i na
počítači, jak v mateřském, tak i v cizím jazyku, člověk, který je schopen se samostatně učit
novým věcem a člověk, který umí samostatně řešit problémy a úkoly, člověk, který má
vytvořené studijní a pracovní návyky, který
je schopen vyhledávat a hodnotit informace,
který umí pracovat v týmu, umí prezentovat
a obhajovat své názory, prostě mladý člověk
připravený na výzvy internetového a technologického 21.století“. Není to cíl jistě jednoduchý, ale ve škole je připraven tým kvalifikovaných pedagogů, který chce k naplnění
ředitelových slov přispět svoji měrou.
Bližší informace o škole najdete na
www.gybroumov.cz, případně na školním
Facebooku a školním kanále YouTube.
(mk)

Tradice technických oborů bude na náchodské STAVEBCE zachována

Zastupitelstvo Královéhradeckého
kraje dne 4. prosince 2017 v rámci optimalizace sítě středních škol
schválilo kroky, které se dotkly 21 vzdělávacích zařízení zřizovaných Královéhradeckým
krajem. Následně vzniklo deset organizací. „Vedle slučování škol, což je proces,
při němž je jedna organizace nástupnická,
chceme v pěti případech docílit i splynutí,
kdy vniknou zcela nové organizace,“ sdělila na stránkách Královéhradeckého kraje
náměstkyně hejtmana pro školství Martina
Berdychová. Jednou ze zcela nových organizací bude i Střední průmyslová škola
Polický měsíčník - leden 2018

stavební a Obchodní akademie, Náchod,
která vznikne splynutím Vyšší odborné školy
stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931
s Obchodní akademií, Náchod, Denisovo
nábřeží 673. K výše zmiňovanému splynutí
dojde od 1. července 2018. „ Pro zájemce o
studium stavebních oborů Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie, Náchod se nic nemění. Skladba oborů,
i učitelský sbor zůstává stávající,“ uklidňuje
své žáky i budoucí zájemce o studium současný ředitel VOŠ stavební a SPŠ stavební arch.
Jana Letzela Ing. Milan Smola. Pro uchazeče

o studium stavebních oborů je na 17. 1. 2018
od 14:00 do 18:00 nachystán v budově stavební školy Den otevřených dveří.
L. Zálišová
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Adventní výlet do Prahy

Senior klub Ostaš města Police nad Metují
je velice aktivní a k velkému zájmu našich
členů jsme si zase naplánovali výlet do vánoční Prahy. V neděli 10.12. jsme v 7.30 hod. na
náměstí v Polici nastoupili do krásného, pohodlného autobusu a vydali se na cestu. Počasí
nám přálo bylo slunečno, ale zima. Okolo desáté hodiny jsme projížděli kolem nákupních
středisek na Černém mostě a parkoviště již
byla plně obsazená auty. Náš pan řidič zastavil
u Masarykova nádraží, kde jsme vystoupili a
dále jsme pěšky došli Na Příkopy k divadlu
Broadway a byl rozchod. Naše první cesta
mířila Celetnou ulicí ke Staroměstskému náměstí na Vánoční trhy. Pohled byl okouzlující,

vánoční strom, Týnský chrám, radnice, osvětlené boudy - kde se prodávalo vše. Od pečených kaštanů, dobrých pečínek, trdelníků až
po ručně vyrobené vánoční dekorace. Celé náměstí vonělo těmito dobrůtkami a k tomu zněly
koledy. My jsme si jako první dali svařák. Byl
velice chutný - cena 70,- Kč, ale co naplat to
musí být. Čas rychle uběhl a šli jsme na oběd
do nám známé restaurace „ U Betlémské kaple „. Po výborném obědě a pivečku jsme navštívili Betlémskou kapli, kde kázal mistr Jan
Hus. V 15.00 hod. v divadle Broadway začínalo představení muzikálu „ Muž se železnou
maskou „. Bylo vyprodáno, ale my jsme vstupenky zakoupili už v srpnu. Příběh Alexandra

Zpráva o činnosti ZO ČSŽ Hlavňov za rok 2017

První akcí letošního roku byl Dětský den,
který se konal 3. června na hřišti.
Děti soutěžily v tradičních disciplínách
jako házení balónků na cíl, hod na koš, lovení
rybiček, shazování plechovek, skákání v pytli,
aj. Dále zazávodily ve slalomovém běhu, stejnou trať absolvovaly i na kolech. Na závěr je
čekala sladká odměna s bublifukem a losování cen. Bylo krásné, téměř letní počasí, takže
největší odměnou a překvapením všech bylo,
když všechny děti mohly skočit do bazénu u
Stefaniakových J
16. září se konalo „Spaní dětí v klubovně“, spojené s odpoledním programem.
Jako už celý podzim, počasí bylo chladné a upršené, takže jsme s dětmi strávily odpoledne v tělocvičně, kde se kromě jiného
konala „Olympiáda“ v netradičních disciplínách – např. hod archem papíru, hod brčkem
do dálky, foukání pingpongového balónku po
zemi aj. Jedině tak mohou spravedlivě soutěžit ti nejmenší (4-5 let) s těmi staršími (11-12
let). Poté jsme se vrátili do klubovny, kde si
děti vyrobily stojánky na tužky z kera hmoty.
Opékání buřtů jsme kvůli počasí zrušili, ale
stezku odvahy si děti nechtěly nechat ujít. V
gumovkách a nepromokavých bundách jsme
se postupně vydali na trasu, která vedla pod
lesem na Klůčku, kde jsme potkali spoustu

30

strašidel a nechyběla ani Bílá paní.
První říjnovou sobotu jsme zajišťovali občerstvení ve stánku při orientačním běhu (ve
spolupráci s hasiči a Sokolem) a druhou říjnovou sobotu jsme pomáhali hasičům ve stánku
s občerstvením při hasičské soutěži.
V sobotu 28. října proběhla Drakiáda.
Letos jsme měli po dlouhé době smůlu, počasí
vůbec nepřálo, a i když mírně foukalo, bylo
hodně chladno, poprchávalo. Takže jsme draky nechali doma a sešli jsme se v klubovně,
kde si děti vyrobily dráčky na vyzdobení okna
či dveří. (viz foto)
Dne 24. listopadu jsme pořádali
„Hlavňovské posezení“. Místní klubovna
byla opět téměř plná, sešla se skvělá společnost lidí, která se náramně bavila. Zpívalo se,
povídalo, jedlo, pilo, tancovalo J. Neúnavný
hudební doprovod ve složení Maruška Ryšavá,
Jaroslava Janečková, Jiří a Jan Osoba hrál téměř bez přestání až do půlnoci. Moc děkujeme, bez nich by to nešlo J
18. listopadu jsme s dětmi zhotovili ozdoby (kouličky, dárečky, zvonečky, věnečky)
na obecní vánoční stromeček, který se
rozsvěcel při „vánočním setkání občanů“. To
jsme pořádali ve spolupráci s osadním výborem. Sešli jsme se v sobotu 2. prosince, u vánočního stromečku jsme si zazpívali vánoční

Dumase st. o francouzkém králi Ludvíku XIV
a jeho dvojčeti Filipovi. Celý muzikál je vlastně hit za hitem. Michal David napsal náročné
písně s velkým rozsahem. Výprava, kostýmy,
herecké a pěvecké výkony úžasné - ten potlesk
ve stoje si zasloužili. V hlavních rolích např.
Vojtěch Drahokoupil, Josef Štager, Petr Kolář,
Oldřich Kříž, Michaela Gemrotová atd.V roli
Cecile jsme viděli polickou rodačku Nellu
Řehořovou. Když jsme vyšli z divadla začalo
sněžit. Byl to krásný adventní den.
Helena Pivoňková
(předsedkyně Senior klub Ostaš)

koledy, Nikola Krausová a Katka Vacková
nám k tomu zahrály na zobcové flétny. Po
rozsvícení stromečku jsme si šli sednout do
klubovny, kde byly napečeny koláče, štrůdly a
cukroví. Děti si malovaly vánoční obrázky na
sklo. Dospělí si dali svařáček a všichni jsme si
užívali předvánoční atmosféru.
Kromě těchto akcí pro veřejnost jsme pro
členky zorganizovali návštěvu divadla, bowlingu v Meziměstí, vyrazili jsme na každoroční velikonoční „Babskou“ koledu a na závěr
roku proběhne ještě výroční členská schůze.
Děkujeme Městu Police nad Metují za finanční podporu, díky níž můžeme většinu našich akcí pro děti a veřejnost pořádat.
Zároveň přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí a pohody v roce 2018.
Za Hlavňovské ženy D.Krausová
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Seniorské aktuality ...
„Zvonečky stříbrné vyzvánějí do kraje,
aby ten lásky čas, zaved nás do ráje!“
Kde se v mé mysli vynořila tato melodie,
zřejmě když jsem procházela kolem Hostince
mých prarodičů. Možná je na vině adventní
čas roku 1944, kdy tehdy „U VACKŮ“ pan
kapelník Karel Švorčík, řečený HAMPLÍK
preludoval na klavíru krásnou vánoční píseň
s nadanou zpěvačkou a nám bylo dovoleno
tuto generální zkoušku sledovat. Vidíte, že
v podzimu života se vrací to pěkné z dětství
a nevím, jak v paměti zůstává zapečetěno.
Nebyly vymoženosti dnešní doby, příbuzní
na sebe měli čas a vyprávělo se, vzpomínalo.
Prostě pospolitost.
12. 12. náš Senior klub Ostaš se naposledy
v roce 2017 sešel na setkání. Do Štědrého dne,
s tím nej; štědřejším večerem, zbývalo 12 adventních dní pí předsedkyně H. Pivoňková přivítala 79 seniorů, popřála, jak se sluší k svátkům a hodnotila zájezd do Prahy, bylo o čem,
nadšení veliké. Pochvalu si zaslouží všechny
akce, koncerty ZUŠky, vydařený podvečer
3. 12. setkání s Mikulášem, čerty a doprovodem. Nadšení vzbudil rozsvícený stromek,
který bude střežit náměstí celé toto boží období. Charitativní koncert; obdiv všem Nelle
Řehořové, vtipné Marcele Holanové a dalším.
Marian Vojtek = hlas od Pánaboha, mužskej se
vším všudy, svobodný, okouzlil dámy všech
generací! Podporovat a pomáhat těm, kteří
neměli to štěstí je povinností i důstojné člověka, a to nejen v době tolik uspěchané, kdy
potkáváme lidi s „MRAČÁKY“. Prožili jsme
toho mnozí opravdu hodně, každá životní etapa nesla pro i proti, ale LEGRACE nikdy nechyběla, té bylo vždycky dost! Člověk už, aby
se BÁL něco „PLÁCNOUT“, vždyť by mohl
přijít k úhoně, on ani MONOKL není paráda.
Pokud nemáme smysl a nerozumíme, nebo nechceme „srandičkám“ rozumět – můžeme to

Naše Mikulášská

Výbor fondu pro pozůstalé v Polici nad
Metují a okolí připravil pro své členy i nečleny již tradiční Mikulášskou zábavu, která se
konala v sobotu odpoledne 2. prosince 2017
v Hostinci na Bezděkově. Této akce se zúčastnilo 50 členů fondu, 12 hostů a 30 dětí ze ZUŠ
v Hronově.
Začátek byl v 15.00 hod. a na úvod promluvil pan předseda Karel Macoun. Přivítal
přítomné, poděkoval za účast a popřál všem
hezké Vánoce. Hlavně hodně zdraví a pohody.
Na uvedení slavnostní vánoční nálady
paní jednatelka přednesla krátkou báseň.
Koleda, koleda Veselé Vánoce – vrátily se
nám opět po roce.
Purpura večerem zavoní, zvoneček tichounce
zazvoní.
A jeho stříbrný hlas probudí vzpomínky v nás.
Srdcem jsme stále dětmi – čekáme až se
setmí…
Za okny se vločky honí, zvonky v dálce tiše
zvoní.
Stromečky v celé zemi, sladce voní Vánocemi.
Otevři okno, nasaď si kulíšek. Dárky vám
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ZABALIT! Země J. ŠVEJKA a bez humoru?
To by byla absurdita…
My měli z BALENÍ DÁRKŮ bolnou
hlavu. Konala se opět tradičně TOMBOLA
zn.: RETRO, CO DŮM DAL“, CHCETE
MĚ?“ Ale k té se vrátím. Obsluhující servírka začala roznášet na stoly a vůně PUNČE,
BRAMBOROVÉHO SALÁTU a ŘÍZEČKU
provoněla vánoční setkání. A už se baštilo!

Dneska to bylo ZADARMO! Nečekaně
mezi nás přišla návštěva vždy vítaná, naše
paní starostka Ida Jenková se svou zdravicí a
přáním do roku 2018! Nabídnutého pohoštění
se s díky zřekla, její pracovní povinnosti má
ještě dnes a to neodkladné. I tak jí děkujeme.
LOSY, LOSY za 2,- Kč znělo sálem a
nastalo FINIŠOVÁNÍ. PAN FR. PIVOŇKA
dozoroval a ohlašoval, I. Richterová kroužila
mezi stoly hospodářka J. Němečková a organizační referentka H. Tremčinská přepočítávaly
„DROBÁKY“, aby to klaplo a nebyl MAŇAS!
Klaplo vše. Nikdo netušil, čím opět překvapí
duše pí Z. Vídeňová. Krása, mravenčí práce –
ručně háčkované zvonečky! Zdeničko díky za
čas, který jsi vynaložila při tvoření.
Ani pan Kasal, nezaostal, ba naopak,
jako šéfdirigent přivedl „Chrámový sbor!“
Radost, která přináší i slzy a slzy jsou očistou duše. A naše dušičky se dnes nad krásným

repertoárem potěšily. Slovo k písním měla
Květuška a Květuška umí! Mělo to vtip. Jó,
geny jsou prostě geny a v některých rodinách

se usadily a dědí. Díky za tyto dary! Málem
bych opomenula poděkovat OMLADINĚ 65
– 75 let, tentokrát měly dámy při roznášce výher podstatně lepší časy než loni. Kdo neměl
POKAKANÝ ŠTĚSTÍČKO a OSTROUHAL,
byl obdarován ze skupiny SAMOTÁŘŮ, ležících dosud pod vánočním stromečkem. Vše
bylo v „LATI“.
Náměstí, v čele s tím krásným stromkem zářilo, radost pohledět nadšení nebralo
konce…
Venku se setmělo a večer předával vládu
odcházejícímu odpoledni, nastalo loučení.
Stisky rukou, přání, štěstí, zdraví, pokoj, svatý
rok 2018, ať je milosrdný ke všem lidem dobré
vůle! Abych nekončila příliš nostalgicky, připomenu hlášku z Černých baronů z úst představitele jedné mužské vojenské šarže PEPY
DVOŘÁKA v této roli: „Tak je to správné, tak
to má být!“ Vánoční pohoda ať Vás provází i
všední dny!
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

přinese jedině Ježíšek.
Kdo jen zlobil, tomu nic – jen nám hodným o
to víc!
Zdraví, lásku, peněz dost – štěstí ať je stálý
host!
Až vánoční stromek tu bude a varhany „Tichou noc“ budou hrát
Chci Vám v tu chvíli přát ať každý každého ho
má rád!!!
Šťastný a veselý Nový rok – ať na stole voní
grog!
Dobré pití na přežití – stromeček ať pěkně
svítí…
A co nebylo tento rok – ať se splní napřesrok…

Mikulášky, párek, rohlík a trochu limonády.
No a my jsme se věnovali našemu dalšímu
programu.
K tanci a poslechu nám hrál a zpíval
Franta Čížek ze Studnice. Asi v 18.00 hod.
mezi nás přišel pan Mikuláš, čert a Andílek.
Je to sehraná parta, a tak se nám postarali o
tombolu. Naši členové každý něco přinesl, a
tak byla bohatá. Moc děkujeme.

No a pak nastoupily děti se svými hudebními nástroji a pod vedením svých učitelů už
mohl začít náš hlavní program. Dětí bylo hodně, a tak jsme měli možnost si poslechnout dechový orchestr, pěvecký sbor a dokonce i dva
malé sólisty. Bylo to moc pěkné. Hudba lidi
sbližuje. A důchodci a malé děti to je prostě
perfektní kombinace…

Je potřeba poděkovat celému kolektivu
organizátorů za dobře připravenou a zajištěnou akci, která se opět povedla. A také pozvat členy i nečleny na další setkání na valné
hromadě, která bude opět na Bezděkově, a to
v sobotu odpoledne 10. března 2018.
Program je již zajištěn.

Na rozloučenou ještě děti dostaly malé

Na občerstvení jsme měli zákusky a chlebíčky. A Heinzlovi se taky snažili, aby nám nic
nechybělo k dobré pohodě. Byly i výborné večeře. A asi v půl deváté jsme celou akci ukončili a autobus nás v pořádku rozvezl domů.

Za výbor fondu jednatelka
Marie Chaloupková
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Vánoční besídka v Nemocnici Broumov
spojená s vernisáží fotografií Libora Dadáka
V jídelně broumovské nemocnice se
v pátečních odpoledních hodinách 8.12.2017
uskutečnila vánoční besídka pro klienty oddělení lůžek následné péče, která byla spojena
se slavnostním zahájením výstavby fotografií
Libora Dadáka „ Voda – potoky a vodopády,
kašny a fontány“. Fotografie pana Dadáka budou v následujících měsících zdobit prostory
jídelny broumovské nemocnice. Celou akcí
provázela paní Marcela Lilingová. Úvodem
vystoupily děti ze ZUŠ Broumov, které svými
veselými písničkami a vánočními koledami
navodily milou atmosféru. Pozdravit přítomné
a popřát v rámci možností pěkný adventní čas
přišli starostové města Broumova a Police nad
Metují Ing. Jaroslav Bitnar a Mgr. Ida Jenková,
dále prim. MUDr. Švábl a Ing. Eva Blažková,
předsedkyně správní rady NF HOSPITAL.
V průběhu odpoledne došlo i na rozdávání

vánočních přáníček vytvořených dětmi
z Mateřské školy Broumov, závěsných figurek, krásných Andílků, které věnovala firma
EDA. Pan Dadák věnoval klientům pohlednice a vlastnoručně vytvořené puzzle s motivem
fotografie ze své sbírky. Výborné občerstvení
zajistila paní Černá se svým kolektivem, stoly
byly mj. ozdobeny cukrovím a svícínky, které
pro klienty nemocnice vytvořily děti společně
s učitelkami v mateřských školách. V průběhu odpoledne došlo ze strany NF HOSPITAL
i k poděkování za práci v sociální oblasti
pracovnicím, které už dlouhodobě chodí do
broumovské nemocnice a věnují se klientům
oddělení lůžek následné péče v rámci jejich
volnočasových aktivit. Jedná se o Drahomíru
a Blaženu Hýskovy, Janu Röselovou, Janu
Zuščákovou a Hanu Térovou. Poděkování
se dostalo i paní Marii Troutnarové, sociální

pracovnici nemocnice. Ve druhé části akce pan
Dadák pohovořil o vystavených fotografiích,
o svých zážitcích při focení, promítnul obrázky z vánoční Prahy. V závěru sestry Hýskovy,
které chodí pravidelně s kytarou potěšit klienty
oddělení lůžek následné péče, rozezpívali přítomné, zazněla i vánoční píseň „Bílé vánoce“.
„Myšlenka spojení vánoční besídky pro
klienty oddělení lůžek následné péče s vernisáží fotografií „Voda – potoky a vodopády,
kašny a fontány“ vznikla cca před půl rokem,
při vernisáži fotografií Libora Dadáka - Keňa
– po stopách lvice Elsy. Po půl roce došlo tak
k obměně fotografií v jídelně nemocnice. Jsem
velmi ráda, že jsme se dnes sešli v tak hojném
počtu, prožili spolu příjemné chvíle a pokud
jsme udělali aspoň někomu z přítomných radost, akce splnila svůj cíl,“ dodala Ing. Eva
Blažková.
-NF-

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Prosinec u skautů

Prosinec je u nás vždy celý ve vánočním duchu. Tentokrát jsme začaly v sobotu
9.prosince dílničkami v klubovně. Dorazilo
na ně okolo třiceti vyrábění chtivých lidiček.
Nemohlo chybět tradiční zdobení perníčků a
lití olova. Mimo to jsme vyráběli sněhuláky
z bambulí, andílky z korku a skládali hvězdy
z čajových sáčků.

Dále v prosinci probíhaly vánoční schůzky
a výpravy jednotlivých oddílů. Zapojily jsme
se také do rozvozu a roznášení Betlémského
světla. Každý rok pro něj jezdíme do Náchoda,
a předáváme ho dál Broumovským skautům.
Doma ho pak bedlivě střežíme, aby se dostalo do polických kostelů, Domova důchodců
a na Předvánoční vytrubování na náměstí. A
na závěr prosince, poslední den v roce jsme
putovali již tradičně na Junáckou vyhlídku do
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Broumovských stěn abychom se tam setkali se
skauty z okolních středisek. A popřáli si dobré
vykročení do nového roku.
Fotky z naší činnosti najdete na našich
webových stránkách: http://skalaci.skauting.cz

Poděkování nejen za rok 2017

Konec roku přináší u většiny z nás zhodnocení uplynulých měsíců. Rok 2017 byl u
skautů pestrý, ostatně tak jako každý jiný. A
kdyby se sečetly hodiny, které jsme všichni
chodu střediska věnovali, možná by to byl
také celý rok.
Rok 2017 by v číslech mohl vypadat následovně. Naše středisko má 98 let od svého
založení, ano počítáte správně, 100 let se nám
kvapem blíží, příští rok to nachystáme, abychom v roce 2019 mohli slavit. V tomto roce
jsme měli registrovaných 100 členů, pořádali
tři letní tábory a strávily stovky hodin na akcích, které měly smysl, ať již výpravy, schůzky nebo různá setkání s ostatními skauty.
Poděkování patří vám všem, kteří ve skautingu dokážete vidět něco víc. I vám, kterým
se teprve „vrývá“ pod kůži. Skauting nemůže
nabídnout pravidelné soutěže, medaile, trofeje, těžko se jím dá nějak hmotně pochlubit. To
co ale můžeme nabídnout a myslím, že se nám
to daří, je spousta zážitků a rozvíjení mladých

lidí. Prostřednictvím her se snažíme vést děti
tak, aby dokázaly přemýšlet o tom, co dělají, dokázaly spolupracovat a brát ohledy na
ostatní, dokázaly si poradit v různých situacích a ti starší, aby pochopili, že mají život ve
svých rukou.
Na závěr chci poděkovat vedoucím a lidem co se podílejí na programu, moc si vážím toho, že věnujete svůj čas na věci, které
má smysl dělat, ač je to často na úkor vašich
zájmů, zadarmo a ve svém volném čase.
Poděkování patří i městu Police nad Metují,
Královehradeckému kraji a MŠMT, za finanční podporu klubovny, akcí a vybavení, které
díky dotacím můžeme mít.
Do nového roku Vám všem, i našemu
středisku přeji, abychom vykročili pevným
krokem, správným směrem a bylo nám všem
v Polici spolu dobře.
Za skautské středisko Skaláci
Haňďa Kohlová
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Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod v roce 2017

Každoročně v prosinci hodnotí svou celoroční činnost Liga proti rakovině Náchod,
zapsaný spolek, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, které již více než 20
let působí na poli protinádorové prevence.
Prvořadým cílem náchodské LPR je především soustavná preventivní činnost, v níž se
její členové zaměřují zejména na mladou generaci – středoškolskou mládež. V roce 2017
proškolili členové LPR při 10 přednáškách
na 6 školách v našem regionu celkem 192
středoškoláků. Součástí přednášek byl vždy
i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny
prsu na fantomových modelech, dvě DVD a
anonymní dotazník v rámci projektu Mamma
Help. Další významnou složkou činnosti náchodské Ligy jsou odborné přednášky MUDr.
Vladimíra Müllera, předsedy pobočky a dlouholetého vedoucího lékaře oddělení klinické
onkologie náchodské nemocnice, o vzniku a
příčinách rakoviny pod názvem Rakovina je
choroba genů.
Za svůj největší úspěch v roce 2017 považují členové náchodské pobočky LPR

pozoruhodný výsledek Českého dne proti
rakovině, veřejnosti známého pod názvem
Květinový den. Díky spolupráci se 14 středními školami a se skauty v mnoha městech
a obcích Náchodska, Broumovska, Policka,
Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska bylo
dne 10. května 2017 v našem regionu prodáno
rekordních 12 969 kytiček a na celorepublikový účet sbírky bylo posláno 285 095 Kč! V celostátní statistice 57 organizací se umístila
náchodská LPR na vynikajícím 5. místě jak
v počtu prodaných kytiček, tak v celkovém
výtěžku Květinového dne! A to je výsledek,
který mluví sám za sebe. V každém případě je
to úctyhodný výkon, za kterým stojí obrovský
kus práce členů Ligy proti rakovině Náchod
a spolupracujících subjektů. Zároveň je také
důležité, že významná část výtěžku sbírky
se vždy vrací zpět do regionu, především pro
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Členky LPR Náchod se rovněž pravidelně
vzdělávají v odborných seminářích a zúčastňují se konferencí Aliance žen s rakovinou
prsu. Letos se opět dne 10. června zúčastnily

významné preventivní akce – pražského Avon
Pochodu proti rakovině. V říjnu se náchodská
LPR zapojila do celostátní osvětové kampaně
pořádané Aliancí žen s rakovinou prsu pod názvem Ostře sledovaná prsa. V šesti kavárnách
v pěti městech našeho regionu měli návštěvníci možnost zaznamenat mobilní stěnu ze
sádrových odlitků prsou žen. Cílem akce bylo
upozornit veřejnost na důležitost prevence
v boji proti rakovině prsu.
Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost příznivě nakloněna našim projektům.
Zároveň bychom v našich řadách rádi uvítali
nové zájemce o práci v naší organizaci, protože akcí a aktivit je opravdu dost! Pokud nám
chcete v naší dobrovolné činnosti pomoci,
ozvěte se prosím na tel. 605 244 562.
V roce 2018 přejí členové náchodské
pobočky Ligy proti rakovině všem především pevné zdraví a dobrou mysl!
MUDr. Vladimír Müller
Mgr. Renata Lelková

Reálná mzda v Saar Gummi
se výrazně zvýšila

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Koordinátor - seřizovač
Provozní elektrikář
Skladník/manipulant

50 000 Kč
35 000 Kč
35 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů a po plném
zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442
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Průměrná hrubá měsíční mzda v Saar Gummi Czech byla v roce
2010 včetně prémií a benefitů 26 000 Kč, letos bude těsně nad 40 000
korunami. Pokud by mzda rostla pouze o inflaci a jen by zachovávala
kupní sílu zaměstnanců, byla by dnes okolo 28 tisíc korun. Z toho
vyplývá, že reálný růst mezd u předního evropského výrobce dynamických pryžových těsnění pro automobily je zhruba 44 procenta za
sedm let.
Průměrná mzda včetně benefitů a prémií v dělnických kategoriích
bude za letošní rok okolo 35 tisíc korun. V roce 2010 to bylo 22 900
Kč. Reálný mzdový nárůst v dělnických profesích je tedy stejný jako
u celkového firemního průměru.
Uvedené mzdové úrovně vysoce překračují republikový i regionální průměr. To jistě patří k důvodům, proč Saar Gummi Czech narozdíl od mnoha jiných firem nemá problémy při přijímání nových
zaměstnanců, které by limitovaly výrobu. Mizivá nezaměstnanost ale
samozřejmě vyžaduje intenzivnější personální práci a cílení poptávky
po zaměstnancích do širšího regionu. Firemní autobusová doprava například sváží zaměstnance z Broumovska.
Se mzdovým růstem počítá Saar Gummi i v příštím roce, na dělnických pozicích přidává k současné mzdě 5 procent a v ostatních
profesích 4 procenta. Počet zaměstnanců přitom mírně vzroste, protože firma dostavuje novou výrobní halu a během roku 2018 ji vybaví
dvěma vytlačovacími linkami pro výrobu těsnění pohyblivých částí
-plautomobilových karosérií.
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Před Vánoci byl program
v centru opravdu nabitý.
Letos čtrnáct dětí čekalo na
příchod Mikuláše, anděla a
čerta. Za básničku nebo přeskočení přes čertovu metličku
byli obdarováni malými balíčky s drobným mlsáním. Děti
ze Zvídálka pekly s babičkou
Boženkou cukroví. V pondělí před Vánoci jsme vyrazili
ozdobit stromeček pro zvířata
a nadělit jim tak pár dobrot. Měli jsme štěstí na čerstvě napadlou sněhovou nadílku a první opravdu mrazivý den, který podtrhovala vánoční
atmosféru.
Po odmlce opět startují SPORTOVNÍ PÁTKY - v Sokolovně od
9 do 11. Bude se hlavně lézt (maminky i děti), ale přijďte, i když lezci
nejste, dětem postavíme opičí dráhu a maminky si můžou třeba zaposilovat. A bude i hudba.
Hledáme nové zvídavé děti do programu ZVÍDÁLEK, který probíhá každou středu od 9-11 hod. Program je určen 2-3 letým dětem bez
rodičů. Čeká je dopoledne plné povídání, básniček, písniček, vyrábění
i hraní. Neváhejte a hlaste se na emailu mcmamina@centrum.cz nebo
se přijďte podívát!
Od ledna bychom rádi otevřeli druhý KURZ ŠITÍ NA ŠICÍM
STROJI. Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé. Fotky výrobků,
které se podařily ušít holkám z prvního kurzu, najdete na našich facebookových stránkách. Zájem prosím hlaste na email MC. Děkujeme!
Během ledna vyrazíme směr Hradec Králové do zábavného centra
TONGO. Přidá se k nám někdo?
V Novém roce od 2. ledna opět fungují všechny dopolední programy. Zveme všechny nové i stávající maminky, přijďte se k nám podívat.
V roce 2018 přejeme všem hodně zdraví, štěstí a pohody!
Vaše MaMiNa

MC MaMiNa, z.s. v Polici nad Metují

nabízí

KURZ ŠITÍ NA
STROJI
PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

Kurz bude probíhat každý
čtvrtek od
4. ledna 2018 od 19:00 do
21:00 v prostorách ZŠ Police
nad Metují
Cena:
1 dvouhodinová lekce 150 Kč
5 dvouhodinových lekcí 500 Kč (členové centra 450 Kč)

Vlastní šicí stoj podmínkou!!!
Kurz povede Ing. Lucie Riegerová a Blanka Šolcová
V případě zájmu volejte na tel. číslo Lucce 777798472
nebo MC 777903029
email: mcmamina@centrum.cz
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ

OBLOHA V LEDNU

Na připojené mapce vidíme část oblohy, která není pro zimní období typická. Všechna zakreslená souhvězdí patří k souhvězdím jarním.
Podíváme – li se na oblohu 11. ledna kolem 5. hodiny ranní, uvidíme právě tato souhvězdí a nad jihovýchodem těsné seskupení Měsíce,
Jupitera a Marsu.
V následujících dnech se bude poloha Měsíce vzhledem k planetám a hvězdám měnit.

V roce 2018 uvidíme na obloze pouze jeden „velký“ astronomický
úkaz. Tím úkazem bude úplné zatmění Měsíce večer 27. července.

NOVINKY FILATELIE

Umělecká díla na známkách:
NORBERT GRUND (1717–1767):
POKUŠITEL, PO 1760

Námět známky: N. Grund se narodil 4. 12. 1717. Byl českým
malířem pozdního baroka, respektive rokoka. Základ jeho díla tvoří
malé kabinetní obrázky, nejčastěji žánrové, ale i krajinné či s biblickými náměty. Rodina
Grundových pocházela ze severozápadních Čech. Bratři
Norberta Grunda byli
hudebníci. Norbertův
otec Kristián pracoval jako dvorní malíř
u Kolovratů a u něho
také potom Norbert
získal v roce 1738
první malířské zkušenosti. Poté cestoval
do Vídně, Benátek a
Würzburgu.
V
roce
1753
vstoupil do malířského cechu pražské Malé
Strany. V jeho dílně se
učili František Xaver
Procházka a Ludwig Kohl. Jeho malířské dílo velmi ovlivňovaly
starosti o materiální zabezpečení početné rodiny. Proto se věnoval
menším formátům a lépe prodejné žánrové malbě a krajinářství. Na
zakázku maloval také biblické motivy. Norbert Grund zemřel 17. 7.
1767.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek

JAROSLAVA PEŠICOVÁ (1935–2015):
VÍTĚZ, 2001

Letošní rok bude chudý i na zákryty jasných hvězd Měsícem. 5.
ledna dopoledne zakryje Měsíc hvězdu Regulus v souhvězdí Lva a 23.
února večer hvězdu Aldebaran v souhvězdí Býka.
Stejně jako v minulých létech nedojde ani v roce 2018 k zákrytu
žádné planety Sluneční soustavy.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
		
MĚSÍC		
		
MERKUR		
VENUŠE		
MARS 		
JUPITER		
SATURN		
URAN		

20. ledna ve 4 hodiny 9 minut vstupuje
do znamení Vodnáře, v lednu se den prodlouží
o 1 hodinu a 6 minut,
Země je Slunci nejblíže 3. ledna v 7 hodin
(147,1 miliónu km),
2. a 31. v úplňku, 8. v poslední čtvrti, 17. v novu,
24. v první čtvrti,
na začátku ledna ráno nízko nad jihovýchodním 		
obzorem,
není pozorovatelná,
ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Vah,
ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Vah,
není pozorovatelný,
v první polovině noci v souhvězdí Ryb,

NEPTUN		 večer nad jihozápadem v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police
Polický měsíčník - leden 2018

Námět známky: J. Pešicová se narodila 30. 12 1935; byla českou malířkou, grafičkou a ilustrátorkou. Na Vyšší škole uměleckého
průmyslu v Praze (dnes Výtvarná škola Václava Hollara) vystudovala mezi lety 19501954 obor ilustrace
u profesora Karla
Millera. V roce 1960
absolvovala Akademii
výtvarných
umění,
kde se pod vedením
profesora Vladimíra
Sychry
věnovala
oboru monumentální
malba. Od roku 1960
spolupracovala se sochařem a budoucím
manželem Františkem
Štorkem. Oba byli
členy umělecké skupiny Etapa, která
sdružovala mladé české umělce v 60. letech
XX. století. Od konce
60. let se věnovala figurativní tvorbě a následně též grafice. Od roku 1975 spolupracovala
s ateliérem tapisérií Marie Teinitzerové v Jindřichově Hradci na vzniku tkaných reprodukcí k jejím obrazům. Od roku 1990 byla členkou
SČUG Hollar. Jaroslava Pešicová zemřela 30. 8. 2015.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
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Když kluk se stane tátou

Pavel Dobeš v písničce „Víte, vono, holky“ zpívá: „Víte, vono, holky, když kluk se
stane tátou, /voníte mu efedrinem, LSD a mátou,/ budík dává na půl pátou, život by za vás
dal.“
Samozřejmě, že jsem věděl, že po narození Samuela se můj život změní. A nejspíš
jsem i předpokládal, že ta změna bude veliká.
Ale že se celý svět kolem postaví na hlavu a
všechny jistoty a zvyky projdou nejužším místem přesýpacích hodiny, aby se ve výsledku
poskládaly v úplně jiným pořadí a jiný hodnotě, jsem nejspíš nečekal. No, i kdybych čekal,
stejně se na to nelze připravit.
Ovšem vyplynula z toho jedna docela zajímavá věc: svět z jiný perspektivy se jeví stejně
krásným a zajímavým, jako doposud. Je to asi
jako když je člověk zvyklý jezdit do Police
přes Bezděkov a po mnoha letech to vezme
kolem vlakovýho nádraží. Cesta je sice jiná,
ale má svoji krásu. A tak už šestý měsíc jezdím
„přes vlakáč“. Díky tomu vím, jak je Police
v noci krásně tichá, když se Samuel probudí
ve tři ráno a v lepším případě si chce jenom
povídat, nebo – v tom horším – má bříškový
trápení a brečí. Jednu takovou noc jsem strávil
napůl doma a napůl na zahradě. Těch několik
desetiminutovek, kdy Sam usnul, jsem využil k vyřizování pracovní mailové korespondence. Když jsem přišel do práce, měl jsem
všechny maily vyřízené. Faktem ovšem je, že
kolem čtvrté odpoledne jsem moc inteligentně
nevypadal… Ale stačí, aby se zasmál, a vše je
odpuštěno.
A taky jsem nejspíš jediným člověkem

na světě, který nevidí jeho podobu se mnou. Na věty typu: „To
je celej tatínek“, jsem odpovídal
rádoby vtipně: „Pokud mě vidíte
takhle krásnýho, vůbec mi to nevadí.“ Odpovídal, ale už to nedělám.
Jedna kamarádka mi totiž na to řekla: „On je ještě ke všemu roztomilej
a to ty už dávno nejsi.“ A bylo to.
Po návratu domů se snažím
jít na procházku. Beru vodítko
pro Daisy a sedačku pro Sama.
Dva žárlivci. Když si doma hraju
se Samem, Daisy do mě za chvilku začne šťouchat čumákem. „Já
jsem přece tady, člověče. Co pořád
máš s tím podivným tvorečkem.
Nechodí to, neběhá to, nemá to chlupy. Pojď
si radši hrát se mnou. Můžeme třeba házet
klacek.“ A jakmile to otočím a hladím Daisy,
ozývá se Samuel pláčem. „Hele táto, co blbneš. Copak nevíš, že za mě máš odpovědnost.
A já si chci teď zrovna chrastit hračkou a na
tygříka dělat: ‚Aďa, bú‘ a taky: ‚Jé‘. A moh
bys mě zvednout, rád bych se mrknul oknem
na zahradu.“ A k tomu zase Daisy: „Podívej,
páníčku, jak umím dát pac. A taky lehni a na
bok a moh by sis vzpomenout, že ve spíži jsou
piškoty, už jsem žádnej neměla, ani nepamatuju.“ A Samuel: „Hele táto, jak dokážu krásně
kopat patama do podlahy a když se mi chce,
tak se už umím přetočit na bříško.“ A tak proplouvám mezi protichůdnými přáními dvou
malých žárlivců, protože zároveň hladit Daisy
a házet jí klacek a obdivovat tygříka a nosit

Konec roku se blíží, tak se ohlédnu

K počasí se asi vyjadřovat nemusím. Za
prvé ho neovlivníme a za druhé jsme si ho
prožili a užili každý po svém.
Tradičně se vrátím a vyjádřím k naší polické plovárně. Ani letos jsme se neubránili
problémům s osazením personálu. Nejdříve
nebyli plavčíci, poté si marodka zahrála se
strojníky. Já mám vleklé problémy s páteří a
pohybovým ústrojím, kolegu Vacka postihla příhoda se zraněním. Zachraňoval nás
opět Jirka Mencl a přijal se nový strojník p.
Tauchmnan. Areál byl zaměstnanci TS připraven včas - DÍKY a tak i chod plovárny
mohl začít bez větších problémů.
Počasí si opět zahrávalo s návštěvností,
ale na to už jsme v Polici více méně zvyklí.
Teď už budeme všichni doufat, že
radní dodrží své předvolební sliby a dojde
k dokončení rekonstrukce.
Končila plovárenská sezóna a hodně z
nás se těšilo na velkolepý koncert PSO v
Adršpašských skalách konaný8. září.
Dopravili jsme se každý, jak uměl, a
těšili se na skvělý koncert. Jaké bylo mé
zklamání už u první kasy, když šla před
námi tříčlenná rodinka a slyším pána, já
mám v drobných „JEN“ 30kč a jinak papírové. Odpověď paní zněla, “to přece stačí
30 Kč, přece nebudem dávat více“!! Styděl
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jsem se, ale zdaleka nebyli jediní. Viděli
jsme všichni kudy, “příznivci“ chodili, jen
aby se vyhnuli kase.
Koncert byl skvělý, nádherný a opravdu nás zaujal p. Sklenář s výstižným mluveným slovem. Ano, příroda nás tak nepotřebuje, jako potřebujeme my jí. Taktéž uhodil
hřebíček na hlavičku, jak by jsme se měli k
sobě chovat. Nemyslet jen na sebe, ale i na
ty kolem nás.
A proč se vůbec vracím k tomuto nádhernému koncertu PSO? Zdravotní potíže
mě přivedli do broumovské nemocnice po
dlouhé době a brada mně spadla. Ta změna k lepšímu, příjemnějšímu prostředí. I
proto děkuji PSO a ostatním účinkujícím
na jejich vystoupeních za dobročinné
koncerty, z kterých jde výtěžek na broumovskou nemocnici.
Vím, že nikdo neodhalí a neukáže na
ty, “neplatiče a lakomce“, ale nepřeju nikomu, aby se zdravotnictví k nim zachovalo tak vyčůraně a bezohledně, jako oni ke
VŠEM, kdo se o tento zážitek v Adršpachu
zasloužili!!
Tak Vám, slušným, v novém roce přeji
splnění všech Vašich přání, ve zdraví a bez
škarohlídů i bez bezohledných lakomců.

Zd. Beran

Sama po bytě prostě neumím.
Ale na procházce jsou oba dva spokojeni.
Vlastně jsme spokojeni všichni tři. Samuel
se rozhlíží kolem sebe a zjišťuje jak je svět
veliký. Ale v-e-l-i-k-ý tak, že se podle všeho
nedá za odpoledne projít. A Daisy má čas na
všechny psí povinnosti: očichat kdo šel pěšinkou před námi a co tady nechal za vzkazy, prohnat zajíce polňáka a samozřejmě se zastavit u
sloupu vysokého napětí, protože posledně tam
sedělo hejno holubů. Nakonec asi můžu ten
stav definovat tak, že je vlastně všechno v pořádku. Zhruba tak, jak to zpívá Pavel Dobeš:
„Víte, Majdalenky, když kluk se stane tátou,
/ voníte mu efedrinem, LSD a mátou, / budík
dává na půl pátou, život by za vás dal.“
Pavel Frydrych

Blahoslavené město,
které pečuje o své svaté

Co lépe působí na duši člověka, než nádherná díla lidských rukou a um, který může vnímat.
Nad Policí stojí jen pár set metrů od sebe svatý Josef
s Ježíškem v náručí a Panna Maria. Shlížejí dolů na město a jsou odtud samozřejmě vidět. Vypadá to, že je sem
někdo umístil z jiného důvodu, než aby je lidé obdivovali. Byl to kdysi takový zvyk, předávat ochranu do rukou
svatých.
Ještě donedávna hlavně svatý Josef neviděl od jara do
podzimu nic. Zakrytý větvemi stromů byl schován v listí.
Tu jsem se dověděl, že aby mohl být „vysvobozen“, třeba
povolení úřadů, protože větve jsou důležitější než idea. A
tak chci poděkovat všem, kteří spojili svá razítka a větve
dovolili malinko ořezat, takže sv. Josef i Panna Maria mohou dál plnit úlohu, kterou jim kdysi přidělili jejich tvůrci.
Dobrou zprávou je i opět postavená socha Jana
Nepomuckého, umístěná u mostu nedaleko Krčmy. Snad
mu vybrali ještě lepší místo, než kdysi. A hlavně je prostředí okolo upravené.
Beru jako znamení doby péči o to, co tu po lidech
před námi zůstalo. Nemusí to být jen z posvátné úcty.
Stačí vděčnost za to, jak krásný svět nám připravili. A je
dobře, že myslíme na ty, co přijdou po nás. Ten kámen
ožívá lidskou vděčností a soucítěním, myšlenkami na druhé. A potom ony sochy ochraňují před nepohodou. Moc je
toho dnes potřeba.

Jindřich Horkel
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Hlas zvonů táhne nad závějí,

kdes v dálce tiše zaniká, dnes všechny struny v srdci znějí, neb
mladost se jich dotýká. Tak to je vzpomínka na školní léta s češtináři panem učitelem Baudyšem a Šedou tady v polické škole, dnes
renovované budovy slavné ZUŠ. K naší mladické nelibosti nás,
mimo jiné, učili nejen memorovat i tyto krásné Vrchlického verše,
ale ctít rodný jazyk. A já po dlouhých letech s radostí na ta školní
léta vzpomínám, i na to učení básniček, které mě vracejí, jistě i mé
vrstevníky, na šťastná místa v polické škole.
Dnes jsme my, senioři, prožili v naší městské knihovně pěkný
mikulášský podvečer. Měli jsme připravenou malou nadílku sladkostí v pěkném balení. O to se přičinily naše knihovnice, nápaditá
Katka Obstová, sladkosti přinesly i šikovné účastnice naší seniorské
sešlosti. Scházíme se na společném čtení často, ale dnes to vonělo
vánočními svátky a svatým Mikulášem. Náš guru, spolehlivý a milý
František Pivoňka, jako jediný muž mezi naslouchajícími seniorkami nám předčítal v jedinečném hereckém podání povídku Karla
Čapka a přednesl působivou báseň jeho bratra Josefa z období, kdy
jeho život byl na vlásku a skončil smutně. Přečetl také povídku
zdejšího autora tak, jak on to vždy umí. Ale o tom všem napíše
jistě paní Plachtová, vedoucí knihovny, která nás zasvěceně provází
čtenářskými podvečery. Milá naše polická knihovno, děkujeme Ti
za pěkné společné chvíle a já se přiznám, že je to takový můj kostel.
Teď odskočím na trochu jiné téma, ale určitě souvisí s tím, co
v tomto čase prožíváme, protože jsme tvorové přemýšlející a hodni
všeho, co se naší společnosti dotýká. Tak mi odpusťte, že se mi
v souvislosti s myslitelem a velkým spisovatelem Karlem Čapkem
a jeho bratrem Josefem dostane na mysl, jak by asi posuzoval to, že
náš „šéf“ parlamentu – poslanecké sněmovny hledá ohledy pro nastávajícího premiéra obviněného z dotačního podvodu. Doufejme,
že se očistí. Pamatujme na ústavní zásadu rovnosti všech před zákonem, kterou předseda sněmovny opomenul. Základní listina práv
a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR v článku prvním
říká, že „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech“. Je
smutné, že zahraniční média si všímají toho, jak u nás zacházíme se
základním zákonem státu. Zabrousila jsem si trochu jinam, ale je to
můj profesní postoj. Vzpomněla jsem si na svá studia práv“ za totáče“ a profesory ústavního práva, kteří nás sice museli seznamovat s
čl. 5. tehdejší ústavy z roku 1960, který odkazoval na vedoucí úlohu
všemocné strany ve společnosti, ale většina z nás studentů věděla,
že je to paskvil. Ale tento mladší právník, předseda sněmovny, již
studoval ve svobodné zemi, která ho učila o základním zákonu státu
v duchu demokratického parlamentarismu. Tak teď vidíme, jak je
v nás stále zakotveno staré myšlení i v té mladší generaci.
Ale je čas vánočních příprav, radosti a přání zdraví a úspěchů
s vírou v dobrý osud nás všech za našeho přispění.

Na setkávání bohatý advent

Každé periodikum je pro čtenáře, zvyklého na rychlé zprávy z internetu, neaktuální, ale jeho zprávy jsou trvalé. Kde je například zpráva o premiéře
Gogolových Hráčů v Kolárově divadle uveřejněná v internetových novinách „Naše
Broumovsko“. Zatímco tato kratičká zmínka bude v Polickém měsíčníku k dohledání i za rok. A zájemce se doví, že úspěšně proběhla na 70. Polických divadelních
hrách v sobotu 21. listopadu ve vyprodaném Kolárově divadle.
Dále cituji z uvedeného média: „Svými výkony vyzrálého herectví okouzlili
herci obecenstvo a přesvědčili, že jsou hodni mít na svém kontě tak herecky náročnou hru a schopni dát divadlu punc opravdovosti a divákovi trvalý zážitek.“
Zatím poslední Polické divadelní hry skončily. Jako „přivandrovalec“ do
Police jsem byl v tomto kulturním městě zaskočen malým zájmem o událost, o které si myslím, že překračuje hranice regionu. Nerad přiznávám, že jsem se zřejmě
mýlil. Poloprázdná hlediště na ostatních představeních to potvrzují.
Uplynulý čas odvál i oba skvělé koncerty žáků základní umělecké školy podobně jako informaci o obdivuhodném výsledku sbírky na vybavení jejího nového
hudebního sálu. Tady se občané, absolventi školy, kteří to vymysleli, i vedení školy
opravdu „vytáhli“. Výsledek předčil díky všem zúčastněným očekávání.
A když už jsem u těch dvou koncertů. Pokaždé vyprodané divadlo a obdivuhodné výkony i těch nejmenších muzikantů. Ocenění patří pochopitelně hlavně
učitelům a rodičům těchto dětí.
Nakonec bych rád, aby nezapadly ještě dvě události. Česko zpívá koledy na
Masarykově náměstí ve středu 13. prosince, kde opravdu zpívali skoro všichni,
co přišli. Tři mladé dámy dokázaly navodit kouzelnou atmosféru souznění svým
„předzpěvováním“ i vlídným slovem. Zvlášť k dětem, protože asi vědí, jak to ty
děti dnes potřebují.
A ještě pásmo Jana Meiera a Petra Bergmana o Sigismundovi Bouškovi, před
válkou faráři i v Polici, člověku, jehož osobnost, tvorba i osud by určitě zaujaly každého. Přišlo si je poslechnout skutečně jen pár lidí. A při tom třeba jeho
hudba, kterou přednesli učitelé ze ZUŠ z Broumova Šikut a Nentwichová, byla
čarokrásná.
Advent skončil, bohatý program, který jej skvělým a současné době odpovídajícím způsobem připomínal nadcházející svátky, si mnozí vychutnali.
A život jde dál. Je krásné, že stále můžeme zajít, jako za starých časů, mezi
ostatní a společně prožít chvíle s dobrou hudbou, divadlem, na přednášce nebo setkání nad knížkou v knihovně. Kdo již zapomíná, jaké to je, může to kdykoli zkusit.
Příležitostí je v našem městě dostatek. O adventu se to ani nedalo všechno stihnout.

Jindřich Horkel

BŮH A VĚDA

Takzvaní vědci moderního materialistického světa, jsou pyšní na to, že vytvořili moderní vymoženosti, jako jsou velká letadla, ale zásluhy za vytvoření
letadel by měly připadnout Nejvyšší Osobnosti Božství, nikoliv vědcům, kteří
vynalezli takzvané úžasné výrobky. Prvním činitelem, který je třeba vzít v úvahu
je vědcova inteligence, člověk musí být inspirován pokynem Nejvyššího Pána,
Jarca Seidelová
který říká v Bhagavad – Gítě: „Ode Mě pochází paměť, poznání a zapomnění“ Jelikož Nejvyšší Pán sídlí jako Nadduše
v hloubi srdce každé živé bytosti, pokyny
umožňují lidem pokročit ve vědeckém poznání
či tvůrčí schopnosti pocházejí od Něho. Složky
Quido Maria Vyskočil:
používané k výrobě úžasných strojů, jako
jsou letadla, dodává také Pán, nikoliv vědci.
Rok starý skončil právě svoji kroniku
Kéž nový rok nám v nitru opět rozproudí
Složky existovaly již před vytvořením letadla
a v čistý list rok nový počal zvolna psáti.
dech lidství pravého, jež umí tvořit divy,
a jejich původcem byl Nejvyšší Pán, ale když
Ku loutně svoji svrhl se rychle, básníku,
nechť sobectví sám v sobě každý odsoudí,
je projevený výtvor v podobě letadla zničen,
a zazpívej, co budoucnost má nám všem dáti.
by plevel nevzrostl, kde v květech hoří nivy!
trosky, které z něho zbydou, jsou pro takzvané
My na cizí jsme zvykli příliš spoléhat,
Co má nám dát? Co přejeme si každý rok:
tvůrce problémem.
to ryzí ušlechtilost v snahách všech i v činech,
po jiných opičit se, neznat vlastní ceny,
Na Západě se také vyrábí mnoho autoby vlastní záští zhynul nepřítel i sok
nechť napříště z nás každý dbalý vlastních
mobilů. Složky pro tyto vozy dodává samorad,
zřejmě Nejvyšší Pán a inteligenci potřebnou
a slunce potřelo, co živořilo v stínech.
jež našeptá mu duch po dobru roztoužený.
k jejich vytvoření dává On. Když se nakonec
auta rozbijí jejich takzvaní tvůrci se potýkaPro otčinu svou drahou žádáme mír a klid,
Nechť slabostem se naše srdce nepoddá,
jí s problémem, co si s jejich složkami počít.
od jejich soupeřů chcem úctu, obdiv druhů,
a v nitru svém vždy hledá zdroje věčné síly,
Skutečným původním stvořitelem je Osobnost
pro sebe z věrnosti k ní ukovaný štít,
jo, Pane, tento nový rok ať všem nám dá,
Božství. Jen v mezidobí někdo něco vytváří
pohodu máje v srdci, v mysli věčnou duhu.
tenž na skráň svou si právě sází vínek bílý!
inteligencí, kterou mu dal Pán, a později se
Však nejvíc ať dá lásky ke všemu a k všem,
jeho výtvor zase stane problémem. Zásluhy za
neb v lásce nejníže se nebe k lidem sklání
vytvoření něčeho tedy nemají být připisovány
tu lásku nový rok ať dá nám údělem,
takzvanému tvůrci, připadají jedině Bohu,
a my mu vděčně žehnat budem do skonání!
nikoliv živým bytostem.
Z rodinného kalendáře československého hasičstva na rok 1932
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala

Novoroční

vybral František. Janeček
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Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

Doba vánoční a liturgické mezidobí

Otvírá se před námi nový rok a prožíváme
první dny měsíce ledna. Vánoční svátky pomalu odeznívají a letošní vánoční doba bude
pomalu končit. V našich srdcích snad bude
ale i nadále rezonovat radost z Boží blízkosti,
kdy byla naplněna dávná i nedávná proroctví
a Bůh sám nás přišel znovu pozvat do Božího
království, znovu nám nabídnout spásu a ujistit nás o svém milosrdenství. Obdaroval nás a
stále obdarovává Láskou, Pokojem a Nadějí.
Budeme-li o tyto dary dobře pečovat a dělit se o ně s druhými, vydrží nám paradoxně
nejen do příštích Vánoc, ale napořád. S důvěru
v Boží pomoc a vedení se vydejme do neznámých vod roku 2018.
V sobotu 6. ledna prožijeme Slavnost
Zjevení Páně (lidově Tří Králů). V jejím duchu se tento den vydají skupinky dětí a dospělých na Tříkrálovou sbírku. Sbírku pořádá již tradičně Charita Česká republika a její
výtěžek bude věnován potřebným. Děkujeme
všem, kteří jakkoli pomohou a také koledníkům přispějí do kasiček. V neděli 7. ledna pak

oslavíme Svátek Křtu Páně a večer se rozloučíme s dobou vánoční. Následně vstoupíme do
letos kratšího období liturgického mezidobí,
které potrvá do 14. února, kdy Popeleční středou zahájíme dobu postní. Připomínáme, že 1.
leden je také Světový den modliteb za mír a
týden od 18. - 25. ledna je vyhlášen jako týden
modliteb za jednotu křesťanů.

Vánoční betlém s jesličkami

v polickém farním kostele bude vystaven do svátku Uvedení Páně do chrámu
(lidově hromnice), tedy do pátku 2. února.
Prohlédnout si ho můžete v době bohoslužeb
nebo individuálně po domluvě s knězem.

Bohoslužby v polickém farním
kostele budou podle obvyklého
pořadu:
¾¾ mše svaté v úterý a v pátek od 17.00 hod.
¾¾ mše svatá s nedělní platností v sobotu od
17.00 hod.
¾¾ nedělní mše svatá od 8.00 hod.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
1. ledna 6. ledna 7. ledna 14. ledna 17. ledna 18. ledna 21. ledna 24. ledna 25. ledna 28. ledna 31. ledna 2. února 4. února -

Slavnost MATKY BOŽÍ, 		
PANNY MARIE (1. neděle
po Slavnosti Narození Páně)
Slavnost Zjevení Páně
(Tří králů), přeložena
na 8. ledna
Svátek Křtu Páně
2. neděle v mezidobí, cyklus B
Památka sv. Antonína, opata
Památka Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů
3. neděle v mezidobí
Svátek sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
Svátek obrácení sv. Pavla,
apoštola
4. neděle v mezidobí
Památka sv. Jana Boska, kněze
Svátek Uvedení Páně do 		
chrámu (hromnice)
5. neděle v mezidobí
za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar

MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie se v uplynulém období
zabývala zejména problémy s parkováním
v některých lokalitách města. Jedná se zejména o ulici U Opatrovny, na sídlišti před
čp. 290, v Tomkově ulici, v ulici Na Babí, Ke
Strážnici a Tyršově ulici. Problémy spočívají
především v nedodržování dopravního značení a obecných pravidel pro stání stanovených
zákonem pro zastavení a stání. Každý, kdo zastaví v rozporu s těmito pravidly, nejenže porušuje zákon, ale stěžuje přístupnost, obslužnost všem ostatním. Máme za to, že dopravní
značení v našem městě není nikterak nepochopitelné. Na rozdíl od jiných míst v naší
zemi je přehledné a srozumitelné. Žádáme
Vás, abyste ho dodržovali a ruku v ruce s ním
i obecná ustanovení zákona. Zejména v době,
kdy je potřeba udržovat komunikace sjízdné
a schůdné.

Opětovně jsme měli tu čest se setkat se
zástupci energetické společnosti, která dealerovala své jednoznačně „nejlepší“ nabídky
zejména mezi seniory. Prosíme Vás všechny,
kteří jakkoliv budete podobnými nabídkami
osloveni, buďte velmi opatrní.
Městská policie zajišťovala, v dnes již
uplynulém adventním čase, akce pořádané
městem, zejména usměrňováním dopravy a
kontrolou veřejného pořádku.
Upozorňujeme na změnu v průjezdu křižovatkou na Komenského náměstí (u kostela), kde došlo ke změně přednosti v jízdě.
Samozřejmě bude chvíli trvat, než si všichni,
kteří zde byli zvyklí jezdit denně, zvyknou.
Proto buďte při průjezdu tohoto místa velmi
opatrní, sledujte nové dopravní značení a nejezděte po paměti.
V uplynulém předvánočním čase městská
policie kontrolovala místa jako jsou obchody,

autobusové nádraží a samozřejmě i hřbitov.
Dohlížela zde na veřejný pořádek a prováděla
nezbytnou preventivní činnost spočívající především v roli „přítomné uniformy“.
V minulém období jsme taktéž několikrát
kontrolovali kontejnerová stání. Zodpovědně
můžeme prohlásit, že to, co bylo k vidění v období kolem Vánoc, se někdy nedá ani popsat.
Bezohlednost Vás, kteří jste schopni u kontejneru zahodit cokoliv, kdykoliv a kamkoliv,
je bezmezné. Málokdo z Vás si uvědomujete,
kolik práce tím přiděláváte zejména zaměstnancům technických služeb, kteří by v té době
mohli být užiteční u jiné důležité práce a ne se
přehrabovat v odpadcích, které měly být řádně
vyseparovány. Na některá místa budou umístěny fotopasti.
Vše dobré v novém roce
Městská policie

ZE SPORTU

ŠKOLENÍ VLEKAŘŮ

Pro provoz lyžařského vleku
je nezbytné. Každoroční „nasávání“ informací o bezpečném provozu a povinnostech obsluhy není
nic záživného, avšak k provozu
vleku to v dnešní době již neodmyslitelně patří. Letošní školení
proběhlo 16. listopadu. Bohužel
však opět bez sněhu. Sestava vlekařů je stejná jako v loňském roce.
Je nás celkem 6… a těšíme se :D
….snad bude na co…
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Po ukončení školení jsme
krátce zavzpomínali na p. Milana
Vašíčka zapálením svíčky a otočením lyžařského vleku. Milan
Vašíček se o náš
vlek dlouhá léta
staral a 2. února
to již bude rok,
co nás opustil.

Balák Martin – Sportovní referent
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Polická mládež a fotbal
V šeru dávných věků již Jan Ámos
Komenský a později čeští buditelé a “nerudnej” dědek Fajst z románu Karla Poláčka
“Bylo nás pět” říkali: “Mládež, budoucnost
národa”. To samozřejmě platí i dnes a můžeme také napsat “mládež, budoucnost polické
kopané”.
Po rozpadnutí dorosteneckého týmu, který byl dlouhá léta pod vedením čerstvého sedmdesátníka Pepy Pavlů ozdobou polického
fotbalu, se přerušila návaznost mládeže na
dospělé. To se před sedmi lety snažil napravit
“bejvalej fotbalovej záložník” Kamil Švorčík,
když znovu založil družstvo mladší přípravky.
Jak šel čas, z přípravky se stali žáčci. Další
malé kluky se naštěstí stále daří k fotbalu přivádět, takže v současnosti hrají v Polici týmy
starších a mladších žáků a starší (2 družstva)
i mladší přípravky. Novinkou, asi dva roky
starou, je založení družstva minipřípravky.
K rozvoji této věkové kategorie přispěla významnou měrou skvělá práce manažera pro
styk s veřejností Radima Téra, který přivedl
do týmu několik ratolestí svých kamarádek.
V poslední době na jeho práci navázali dva
bývalí úspěšní fotbalisté, nyní úspěšní podnikatelé v oblasti automobilového průmyslu
a pohostinství, Petr Hauk a Michal Entler.
Využili známostí, navázaných s maminkami
v šatně mateřské školky při zavazování tkaniček, a pozvali je a jejich ratolesti na fotbalový
trénink, jehož vedení se ujali. Trenérský tým
polické mládeže se tak rozrostl na deset členů

(k tomu navíc pomáhají i někteří tatínkové).
To je počet, který pravděpodobně v ostatních
srovnatelných městech nemají.
Teď již nezbývá, než doufat, případně se modlit, aby neúprosné síto s názvem
“Puberta” nebylo příliš husté a uvízlo v něm
jen minimum nadějných fotbalistů.
Kluci, kteří mají k dospělosti o 5 – 6 let
blíže, než výše zmínění příslušnící minipřípravky, se začátkem prosince představili
na silně obsazeném turnaji mladších žáků v
Červeném Kostelci. V úvodním zápase proti
domácímu týmu uhájili remízu 0:0, na které
má hlavní zásluhu brankář Vašek Valchař.
Potom následovaly podle tradice z minulých
let dvě naprosto zbytečné prohry 0:1. V utkání
dalším, proti jednomu z favoritů, Nové Pace,
si snad kluci dokonce vzali k srdci slova trenérů o nutnosti zvýšení bojovnosti a vyhráli
2:0. Za zmínku stojí 2.gól, který vstřelil náš
brankář. U vlastní brány se rozběhl proti míči,
napálil jej, míč vylétl až pod střechu a ladným obloučkem zapadl pod břevno branky
překvapeného brankáře soupeře. To nemohlo
nechat v klidu trenéry a na přítomném tatíkovi Jaroslavu Valchařovi vymámili štamprle.
Tímto se dotyčný dopustil prohřešku, neboť
na akcích mládeže je podávání alkoholických
nápojů zakázáno. Přestupek teď řeší městská
policie v Červeném Kostelci.
V dalším zápase proti pozdějšímu vítězi,
Novému Městu, kluci pokazili dobře rozehraný začátek a po vedení 1:0 nakonec podlehli

Rok 2017 máme za sebou

Je to k neuvěření, ale další rok naší činnosti
máme za sebou. Pro náš Spartak Police nad
Metují z.s. byl rok 2017 úspěšný na poli sportovním, hektický, co se týče administrativy, a
i velmi smutný.
Oddíl rekreačního sportu a ASPV pravidelně cvičil, i když zde byl zaznamenán
úbytek cvičitelů. A tak vše zůstalo na bedrech
Jany Zocherové a Renaty Teichmanové. Snad
se začne blýskat na lepší časy a obě trenérky
budou mít posily.
Fotbalový oddíl dál poctivě pracoval s
mládeží a dobře reprezentoval Polici nad
Metují v krajské A třídě dospělých. O jeho činnosti polickou veřejnost pravidelně informovali jeho zástupci v Polickém měsíčníku. A je
jen dobře, že bylo o čem veřejnost informovat.
Další náš oddíl jako každý rok připravil
a zorganizoval Mezinárodní polický vandr,
Zimní táboření na Hvězdě a jubilejní 20. ročník Silvestrovskýho vejšlapu.
Bohužel, náš volejbalový oddíl od nového roku pozastavil svoji činnost. Nezbývá než
doufat, že Kateřině Holubové se podaří získat
pro tento parádní sport nové zájemkyně.
Lyžařský oddíl měl na všech závodech
dobré výsledky a věnoval se také mladým lyžařům. K 1.1.2018 se tento oddíl osamostatnil
a to znamená, že opustil naše řady Spartaku
Police nad Metují z.s.. Jako důvod osamostatnění a založení nového oddílu bylo na
stránkách prosincového Polického měsíčníku
Polický měsíčník - leden 2018

mimo jiné uvedeno, že „od této víceméně organizační změny si slibujeme průhlednější
financování, jednodušší a pružnější vedení.“
Z našeho pohledu je velká škoda, že nespokojenost s vedením nezazněla na pravidelných
schůzích výkonného výboru, kde měl lyžařský
oddíl svého zástupce. Ovšem jako velmi zavádějící členové výkonného výboru vidí zmínku
o průhledném financování. Do srpna 2017 měl
finance na starost Bedřich Erben, který dlouhá
léta pro Spartak pracoval i jako sekretář. Jeho
vedení účetnictví bylo pravidelně kontrolováno nejen v rámci Spartaku, ale i v rámci České
unie sportu. Vždy bylo bez závad a několikrát
dáváno i za vzor
a jeho práci ocenil Výkonný výbor České unie
sportu (viz foto).
Za zmínku jistě
stojí jeho vlastní
účetnické
počítačové
programy, na které
měl certifikát,
neměly chybu.
Zdůvodnění
ohledně průhlednějšího financování je podle nás
velmi nešťastné
zvláště,
když

1:2. Tento výsledek zopakovali ještě jednou,
k tomu vítězství 1:0 nad Rtyní a domů jsme si
tak odvezli obvyklé 6.místo z osmi účastníků.
V hlavě však trenérům při návratu bloudily
myšlenky, že jsme měli při troše štěstí a větší
důslednosti při bránění i na medailové umístění. To je tentokráte zvláště velká škoda, protože místo medailí se rozdávaly celé, velké,
kulaté dorty.
V novém roce se zúčastníme dalších halových turnajů a věříme, že pro kluky budou
dobrou přípravou na další fotbalovou sezónu.
Vás, které doposud nechal fotbal chladným a přesto si třeba i nezávazně chcete se
svými dětmi fotbalový trénink zkusit, bychom
rádi informovali, že v zimním období se konají tréninky minipřípravky (kluci i dívky r. 2011
a mladší) v polické školní tělocvičně v pondělí a ve čtvrtek od 16 hodin. Tréninky mladší
přípravky (r.2009 – 2010) vždy ve čtvrtek od
15.30 hod. a v neděli od 8.45 hodin.
Tím pádem se objevil vhodný námět pro
novoroční předsevzetí: přihlásím synka
(dcerku) na fotbal. Není tak nutné dávat si
předsevzetí nesplnitelná, jako začnu cvičit, začnu běhat, přestanu kouřit, omezím pití piva,
rozejdu se s milenkou, seznámím se blíže s
kamarádkou a podobně.
Hezký nový rok bez malérů a průšvihů
přeje
Kamil Švorčík, starší trenér mladší přípravky
Vojta Kvapil, mladší trenér mladší přípravky

Bedřich Erben v srpnu zemřel a nemůže na tato
slova reagovat. Dle našeho názoru byl Bedřich
vynikající člověk, poctivák a skvělý kamarád,
kterého město Police nad Metují nedocenilo.
Pro nás jeho úmrtí bylo a je velká ztráta, se
kterou se těžko vyrovnáváme.
Nově vzniklému lyžařskému oddílu přejeme vše nejlepší jak na poli sportovním, osobním tak i organizačním. A vám všem občanům
Police nad Metují přejeme v roce 2018 pohodu, zdraví a štěstí.
Výkonný výbor Spartak
Police nad Metují z.s.

39

DOPADOVÉ PLOCHY NA
DĚTSKÉM HŘIŠTI

KLUB PŘÁTEL TURISTIKY TJ SPARTAK POLICE NAD METUJÍ
Dovolujeme si Vám podat zprávu o účasti
na 54. ročníku Zimního táboření na Hvězdě v Polických stěnách, které se konalo
1. 12. - 3. 12. 2017 a je druhé nejstarší v ČR po Klíči v Lužických horách.
Stanující

Evidovaní průchozí návštěvníci

Hronov
Karviná
Košťálov

27
1
1
8
1
2
1
3
1
3
1
2
1
1
1

Broumov
Bukovice
Česká Skalice
Hlavňov
Hradec Králové
Jaroměř
Náchod
Opočno
Police nad Metují
Praha
Rtyně v Podkrkonoší
Studnice
Tenov
Velké Poříčí
Suchý důl

Kozojedy (Český Brod)

1

Kutná Hora
Lázně Bělohrad
Letohrad
Litoměřice
Ludgeřovice (Hlučín)
Luštěnice (Mladá Boleslav)
Lysá nad Labem
Machov
Markvartice - Hlučín
Martínkovice
Mladá Boleslav
Náchod
Navsik - Jablůnkov

2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
3
2
3
1
1
1
1
4
22
1
1
1

CELKEM:
z 15 měst a obcí ČR

Český Brod
Bakov nad Jizerou
Benátky nad Jizerou
Broumov
Bříza u Všestar
Česká Lípa
Česká Skalice
Dolní Břežany
Holetín - Hlinsko
Horal Ústí nad Orlicí
Horní Datyně
Hradec Králové

Nová Paka
Ostrava
Otrokovice
Pardubice
Paseky nad Jizerou
Police nad Metují
Praha
Rtyně v Podkrkonoší
Svitavy
Šumperk
Teplice nad Metují
Týnec nad Labem
Uhlířské Janovice
Velké Poříčí
Vrchlabí

CELKEM:

1
1
1
1
1
6
2
1
4
3
2
1
2
1
2

Nejmladší táborník:
Šimon Kubíček, r.n. 2017, Týnec nad Labem
Adéla Linhartová, r.n. 2010, Týnec nad Labem
Nejstarší:
Jaroslav Lanta- r.n. 1940, Náchod
Nejvzdálenější:
Kamil Komoráč, Navsik-Jablůnkov
Nejpočetnější skupina:

Hojně navštěvované dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště je poslední na území
Police, které nemělo dopadové plochy v souladu s platnými předpisy dle ČSN1176.
Před koncem kalendářního roku jsme i
tuto „závadu“ odstranili a udělali z tohoto
hřiště zase místo o trochu „bezpečnější“ pro
naše nejmenší.
Původní kačírek nahradil nový „certifikovaný“. Zároveň bude i namontována nová
skluzavka namísto původní prasklé.

Český Brod- 27 táborníků
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Skvělá atmosféra a vynikající účast na Hvězdě

I letos byl na Hvězdě sníh. Ne, že by ho bylo hodně, ale letošní 54. ročník Zimního táboření na
Hvězdě byl bílý. Podle předpovědí počasí, měly být velké mrazy, ale nakonec se teplota pohybovala od
3 °C do 1° C.
Na Hvězdu se táborníci začali sjíždět již od čtvrtka. V pátek ráno ji "okupovalo" několik táborníků,
kteří využili solidního počasí k túrám po okolí Police nad Metují. Tradiční večerní promítání bylo tentokrát
o Austrálii, kterou nám přiblížil Josef Petr. Bylo to bezva a pěkně jsme se u snímků z Austrálie zahřáli.
Potom přišli ke slovu kytary a večer byl vzorně zakončen ve dvě hodiny ráno.
Sobotní počasí bylo přívětivé, a tak většina bardů vyšla do skal. Náš Klub přátel turistiky připravil
vatru a evidoval příchozí táborníky. Slavnostní zapálení vatry proběhlo v tradičním čase, tedy v 16:30
hodin. U vatry zazpívala a zahrála Vlajku country kapela Slavěňáci, která se na Hvězdu vrátila po třech
letech. Slaveňáci se pak postarali o dobrou náladu na chatě. Vatru tentokrát zapaloval zástupce starostky
Police nad Metují Jiří Heřman Škop, zástupce našeho Klubu přátel turistiky, zástupce party z Litoměřic a
z Týnce nad Labem.
Po tomto aktu jsme jako vždy obsadili chatu a zpívali, tančili a aplaudovali skvělým Slaveňákům.
Výborná byla rodina Novákových, která chatu Hvězda provozuje. I když to tentokrát měla o něco složitější
než jindy, vše zvládla skvěle. Díky moc.
V neděli jsme uklidili, rozloučili jsme se s kamarády, slíbili si, že za rok se zase sejdeme a rozjeli se
domů, s nadějí, že na 55. ročníku se všichni sejdeme.
Jinak atmosféra byla skvělá a účast famózní. Kouzelný byl sedmiměsíční Šimon Kubíček z Týnce nad Labem.
Tábornický potěr je, a to je dobře. Děcka byla nejen v nejpočetnější partě z Českého Brodu, ale i v partě z
Týnce nad Labem, která dorazila na Hvězdu v počtu 22 táborníků a byla super. Všem táborníkům patří velký
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ze 44 měst a obcí ČR

MĚSTO
POLICE NAD METUJÍ

Jiří Kohl
knikupectví

SE.K.T, s.r.o.

OBEC BUKOVICE

Organizátoři ZT na Hvězdě:

Jana Špačková, Olga Duchatschová, Marie MAtoušová, Luboš Andrýs, Pavel Duchatsch, Václav Krb, Rosťa Pavlík, Olda Holec, Radek Pavlík,
Matějec, Jaroslav Vtípil, Jan Kulhavý a Petr Scholz,
děkují všem sponzorům této akce, která láká turisty z celé ČR a propaguje krásy Policka.
Nashledanou na

55. ročníku, který se bude konat

Jaromír

30.11.až 2.12. 2018

a který pořádá Klub přátel turistiky Spartak Police nad Metují z.s.

Poděkování: Milanu Schirlovi a všem sponzorům!!!
Dík patří CHKO Broumovsko
za udělení výjimky k organizování naší akce!!!

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ NÁŠ KLUB PŘÁTEL TURISTIKY VĚNUJE JANU ANTLOVI
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování

Během prosince jsme trénovali venku na sněhu i v tělocvičně.
Dětem jsme také připravili trochu vánočního tajemného hledání pokladu v klášterních chodbách. Sportovkové Vánoce jsme netradičně zakončili na náměstí na akci Česko zpívá koledy.
V novém roce začínáme naplno závodit. Již v prosinci jsme se
účastnili dvou závodů: Velké ceny Jilemnice (16.12.) a Orlického poháru v Deštném v Orlických horách (29.12.). Na výsledky našich borců
a fotky z těchto i dalších lednových závodů se můžete těšit v únorovém
čísle.
A jak jsme se na sezónu připravovali? Svědomitě a opravdu naplno. Všechny čtyři tréninkové skupiny absolvovaly zimní soustředění na
sněhu. Dvě starší skupiny vyjely na týden na Černou horu. Celkem 30

pak vyjeli auty na Šerlich. Ve čtvrtek nešla do odpoledne elektřina, tak
jsme vyjeli autobusem na Šerlich, po první tréninkové dávce si zašli
na polévku a delším výletem proloženým tréninkovými jednotkami
jsme sjeli na lyžích zpátky až na ubytovnu. V pozdním odpoledni jsme
pak potrénovali při postřehovém závodě s čelovkami. V pátek dopoledne hodně pršelo, tak jsme nechali děti slevit během aktivit v teple
a odpoledne opět trénovali na Šerlichu. V sobotu jsme se autobusem
účastníků: 25 dětí, 4 trenéři a
1 pes. Velice nabitý program a
tréninkový plán zvládli všichni. Sněhové a lyžařské podmínky byly perfektní.
Soustředění
mladších
(celkem 26 dětí, u kterých se
střídalo 9 dospělých) na ubytovně Detecha v Deštném
v Orlických horách se moc
povedlo. Sněhové podmínky
byly parádní, takže se lyžovalo každý den. Zdálo se, že jede
hodně dospělých, ale nakonec
se všichni měli dost co otáčet,
v kuchyni a hlavně kolem dětí
a lyží. Přece jen bylo znát, že
jely první až třetí třídy, a že
výkonnost dětí byla hodně rozdílná. Chlapi trenéři si je rozdělili na 4 skupinky. Ve středu
jsme stihli dopolední trénink
dole za ubytovnou, odpoledne
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svezli opět nahoru, vyjeli na Velkou Deštnou a s většími pokračovali
přes Luisino údolí zpátky do Deštného. Odpoledne jsme závodili a hráli
hry na sněhu a v neděli ještě stihli využít krásných podmínek nahoře
a znovu jeli z Šerlichu přes hřeben až dolů. (text Detecha - Marie H.)
Užili jsme si všichni, děti i dospělí. Ti nejmenší dělají velké pokroky a ti větší zlepšují techniku i kondici, kterou doufáme zúročí během
závodní sezóny.
V lednu nás čekají hned 4 závody Poháru Královéhradeckého kraje:
6.1.v Trutnově, 7.1. v Machově, 13.1.ve Špindlu a 14.1. na Benecku.
První závod pořádaný naším klubem bude 10.1. v rámci seriálu

Běžkové středy. Věříme, že bude dostatek sněhu, abychom upravili stopy na Nebíčku. Další středeční závod bude v Machově 24.1. Propozice
a informace pro závodníky uveřejňujeme aktuálně na www stránkách.
Připomínáme, že lyžařské stopy na Policku jsou od této sezóny součástí celostátního systému bilestopy.cz. V mapě na tomto internetovém
portálu uvidíte díky GPS jednotkám na našich skútrech přesný záznam
a stáří upravené (či právě upravované) trasy. První stopy na Slavném
projel Jirka Černý už 19.12. Systém funguje a skútristi jsou natěšeni.
Naviděnou ve stopě a pokud možno na lyžích!
Za SKI Helena Pohlová

Třicet „Mistrů ...“

Vzhledem k našemu /chápejte nízkému/ věku
to zní až neuvěřitelně, ale je to tak. V půli prosince
proběhl již třicátý ročník tenisového turnaje s líným
míčkem – hrdě nazývaný Turnaj Mistrů. Třicet let
je už kus života každého z nás a vlastně jsme prožili v součtu celý měsíc pospolu… Bylo to jako vždy
bezva. Možná že už to tělo není tak rychlé a svižné
jako před lety, ale hlava zůstává naštěstí stále mladá a užili jsme si to. Sportovali jsme celý den, tiše
vzpomenuli na ty, kteří mezi nás už nikdy nepřijdou,
promítli si něco málo z dochovaných záběrů akcí
minulých a hlavně se tradičně pobavili. A o tom to
je. Že jsme stále schopni se sejít, porvat se o každý
míček, nedat si na hřišti vůbec nic zadarmo a potom
si v klidu posedět, pobavit se a také ještě plánovat
co a jak dál … a i když se z toho pomalu stává klub
seniorů – „kluci“, díky za vše a těším se zase někdy !
Pozdravení a přání pohodových dní všem lidem
dobré vůle.
Petr Jansa, SSK Pedro

Kam právě teď na běžky v Kladském pomezí

Při pohledu na zasněžené kopce se většina z nás již nemůže dočkat, až se oddá
zimnímu sportování. První nedočkavci se
mohou opatrně sklouznout po Panské cestě
z Odolova. Strojově se v Kladském pomezí
bude upravovat až nasněží více.
Obdivovat krásy zimní krajiny Kladského pomezí můžete jako turisté i lyžaři s využitím dvou linek skibusů. Vyrazit na výlet bez auta
budete moci již 30. 12. 2017 a poté každou sobotu až do 24. 2. 2018.
První linka povede z Náchoda přes Hronov, Červený Kostelec,
Malé Svatoňovice aÚpici na Odolov. Druhá jezdí z Náchoda přes
Kudowu Zdrój do Karłówa. Pro běžkaře je letos připravena novinka v
podobě možnosti sledování aktuálního stavu úpravy běžeckých tras v
Kladském pomezí na www.bilestopy.cz
Každoroční provoz skibusů a úpravu přibližně 300 km lyžařských tratí zajišťuje v Kladském pomezí Branka, o. p. s. ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Mapa upravovaných lyžařských tratí
je k dispozici v zimním čísle turistických novin Kladského pomezí.
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Podrobné jízdní řády skibusů, aktuální sněhové zpravodajství a tipy
na lyžařské výlety naleznete na ski.kladskepomezi.cz, nebo na www.
kladskepomezi.cz
BRANKA, o.p.s., tel.: 491 405 185
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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.

pátek 5.1. od 19 hod. promítá ing.Martin Stiller

7000 km Amerikou na kole – přírodou USA
pátek 12.1. od 19 hod. promítá ing.Ctibor Košťál

Tak to tu ještě nebylo
sobota 13.1. od 18 hod. hraje Friends Of Music
pátek 19.1. od 19 hod. promítá RNDr. Petr Rybář

Ugandou (nejen) za horskými gorilami
pátek – neděle 26.-28.1. Tradiční zvěřinové hody
Hospůdka na Ostaši „U Malíků“
Petr Malík, 604 371 576, www.ostas.eu

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

Divize stavební konstrukce Jívka
Jívka 187, 542 13




reliable partner

www.gemec.cz
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Mistr výroby
Pracovník technické přípravy výroby

Strojní zámečník, svářeč MIG/MAG
Obsluha CNC strojů-pálení, obrábění
Práce v příjemném kolektivu. Firemní benefity.
Bližší informace na
http://www.gemec.cz/volna-mista/divize-stavebni-konstrukce-jivka/
V případě zájmu zašlete stručný životopis na adresu :
Kontaktní osoby: p.Zikuda Josef, vedoucí výroby, tel. 724 633 285
Josef.Zikuda@gemec.cz
p.Stonjeková Hana, os. oddělení, tel. 499 829 823
Hana.Stonjekova@gemec.cz
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Hostinec u Lidmanů
a hokynáři ze Lhoty

pořádají

v sobotu 20.1.2018
od 8.00 hodin

UKRUTNOU
SBĚRATELSKOU
BURZU
všeho, co se
nachomejtne do kšeftu

PRONAJMU
BYT 2 + KK

v centru města
Police nad Metují

K nastěhování od 1. 1. 2018.

KONTAKT: 736 480 070

HLEDÁM NĚKOHO,

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.

KDO MNĚ NA HORNÍCH TEPLICÍCH

OCHRÁNÍ ZVÍŘATA
PŘED VLKY

Vám přeje
příjemné prožití svátků
vánočních a hodně štěstí
v novém roce 2018

JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM.
POMOC CHKO NEPOTŘEBUJI.
DOBŘE ZAPLATÍM.
TEL.: 608 559 545

VĚRA NOVÁKOVÁ

POLICKÝ MĚSÍČNÍK

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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- 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

LEDEN 2018
Pellyho domy

Kolárovo divadlo

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO � ASU

SESTRY HAVELKOVY:
SWING A PRVNÍ REPUBLIKA

St�eda 17. 1.od 14:30
/ Sál Pellyho dom�
� kolné pro �ádn� p�ihlá�ené studenty je
200 K� (platí se p�ed první p�edná�kou),
vstup na jednotlivé p�edná�ky je 60 K� .

XI. OSTROST�ELECKOM�STSKÝ PLES
Sobota 20. 1. od 20:00
/ Sál Pellyho dom�
Hraje Re� ex Band. Vstupné: 100 K� (v� etn�
místenky). P�edprodej od 4. 1. 2018
v Informa� ním centru v Pellyho domech.

NOVORO� NÍ KONCERT

Pátek 5. 1. od 19:00

VÝSTAVA BETLÉM�
Pátek 1. 12.�Sobota 6. 1.

Kino / Kolárovo divadlo

VÝSTAVA P�ÍR�STK� MUZEA
Pond�lí 22. 1.�ned�le 28. 2.

Opu�t�ný kocourek Bou�ka se jednoho de�tivého dne ukryje v tajuplném dom� starého
kouzelníka. Králík Jack spole� n� s my�kou
Maggie ud�lají v�echno pro to, aby kocourka
vyhnali... Animovaný rodinný � lm.
Vstupné: 60 K� / 50 K� dr� itelé PellyKarty

KARNEVAL NA SN�HU / NA LED�
4. 2. nebo 11. 2. / ly� a�ský vlek Nebí� ko nebo
kluzi�t� na sídli�ti

VESELÁ SHOW ANIMÁK� � D�TSKÝ
KARNEVAL
Ned�le 18. 2. od 14:00 / Sál Pellyho dom�

DIASHOW
Úterý 20. 2. 2018 od 19:00 / Kolárovo divadlo
Své záb�ry p�edstaví celkem 11 fotograf�.

LENKA FILIPOVÁ S HOSTY � KONCERT
� tvrtek 22. 2. od 19:00 / Kolárovo divadlo

COMMEDIA FINITA
Pátek 9. 3. od 19:00 / Kolárovo divadlo

EARTH: DEN NA ZÁZRA� NÉ
PLANET�
Úterý 23. 1. od 17:30
Snímek z produkce BBC Earth Films (tv�rc�
Zázra� né planety) o fascinujících obyvatelích
v�ech kout� sv�ta. Dokumentární � lm.
Vstupné: 80 K�

Jako ka� dé první pond�lí v m�síci, je otev�eno
Muzeum pro v�echny náv�t�vníky zdarma.
Za� n�te Nový rok náv�t�vou Muzea, které je
oble� eno v �Novém hávu�.

/Zelený dome� ek
Zbývá je�t� posledních pár dní, kdy m�� ete
zhlédnout betlémy � ák� Z� Police nad Metují
v prvním pat�e Zeleného dome� ku. Výstava je
p�ístupná v otevírací dob�muzea. Vstup zdarma.

Muzeum b�hem roku 2017 získalo do svého
vlastnictví dal�í modely. Zatím jsou pe� liv�
ulo� eny v Depozitu a � ekají, a� se objeví
v expozici. Nenechte si ujít ojedin�lou p�íle� itost podívat se na modely v �nedbalkách�.

MUZEUM D�TEM
Sobota 27. 1. a ned�le 28. 1.,
v� dy od 9:00 do 17:00
P�ímo v expozici je pro malé a za� ínající modelá�e p�ipravena interaktivní dílna s mo� ností
odnést si dom� jako suvenýr model v�� e, majáku
nebo rozhledny, jejich� autorem je m�lnický
modelá�Tomá� Hobzík. Jeho autorská výstava
�Za obzorem� probíhá v expozici Muzea.

PO STRNI� TI BOS
Úterý 30. 1. od 19.00
Film re� iséra Jana Sv�ráka podle scéná�e,
jeho� p�edlohou byla stejnojmenná kniha
Zde�ka Sv�ráka. D�j se odehrává v období
Protektorátu � echy a Morava a skládá se
z jednotlivých p�íhod Edy a jeho rodiny
v nelehkých � asech války.
Drama / Komedie.
Vstupné: 80 K� / 60 K� dr� itelé PellyKarty

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

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pond�lí 1. 1. od 9:00

Slavnostní po�ad k p�ipomenutí nadcházejícího
kulatého výro� í na�í republiky. Po�adem dobové hudby bude provázet here� ka, man� elka
Karla Högera a pam�tnice Zde�ka Procházková.
Soubor Sestry Havelkovy tvo�í dámské vokální
trio Olga Bímová, Petra Kohoutová a Anna
Vávrová. Dámy, které propadly kouzlu rané
swingové hudby a ji� �adu let provázejí své
poslucha� e do období mezi dv�ma sv�tovými
válkami plného rytmu, tance, inspirace, � istých
ideál�, romantických lásek a sn�.
Vstupné: 260 K� v p�edprodeji, 280 K�
na míst�. Prodej vstupenek v Informa� ních
centrech v Polici nad Metují a v Náchod�.

D�M KOUZEL
Úterý 9. 1. od 17:30

P�ipravujeme

Muzeum papírových
model�

300
-

P�edprodej vstupenek v Infocentru v Polici nad Metují. Provozní doba Informa� ního centra v lednu: pond�lí, st�eda 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00, ostatní pracovní dny 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00

KULTURA

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

1. adventní neděle - 3.12.

1. adventní neděle - 3.12.

Sen noci svatojanske - divadelní představení - 7.12.

Vono to pude aneb Kral Ubu - představení 10.12.

Vanocni prodejni vystava - 8.12.

Venecek tanecniho kurzu - 9.12.

Cesko zpiva koledy - 13.12.

Koncert Václava Hybše - 20.12.

