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ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ 

DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA 

V ROCE 2014 
konaného dne 6. května 2014 v 9,30 hod. 

ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Polici nad Metují 
 

Přítomní členové: V. Vítek – předseda, V. Friml - místopředseda, Mgr. Ida Jenková, 

Ing. J. Krtička, Mgr. M. Maroul, P. Šubíř, V. Tlapák 

 

Hosté:   K. Kopsová – praktikantka, J. Rutarová – vedoucí CKV Pellyho domy, 

   P. Štengl – vedoucí oddělení PČR Police nad Metují 

 

Zapisovatelka: E. Pápaiová  

 

Ověřovatel:   Vladislav Friml 
 
 

 

PROGRAM: 

 

1) Zahájení 

2) Projekt POV KHK 2014 – přijetí dotace, výběr dodavatele, specifické požadavky 

3) Turistická sezóna na Policku 

4) Propagační materiály Policka – Jana Rutarová 

5) Rekonstrukce komunikace v Bukovici – aktuální stav, objízdné trasy 

6) Různé 

7) Závěr 

 

 

1) ZAHÁJENÍ 

Přítomné uvítal předseda svazku pan Vítězslav Vítek, představil navržený program, který 

se oproti plánu zúžil o bod č. 3 – Petr Bergmann – nová kniha (účast host nepotvrdil).  

Jmenoval zapisovatele jednání – Evu Pápaiovou a ověřovatele zápisu – Vladislava Frimla. 

 

2) PROJEKT POV KHK 2014 

DSO Policka, co by žadatel v rámci Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 

pro rok 2014 uspěl v dotačním titulu 3 se svým projektem „Živě na Policku“. Celkové 

náklady projektu jsou v předpokládané výši 141.000,- Kč, z čehož přislíbená dotace KHK činí 

70.500,- Kč. V rámci projektu se počítá s pořízením 3 ks nůžkových pártystanů a několika 

pivních setů v délce 2 m. 

Friml – Navrhl, aby pro dodávku pivních setů oslovili někoho z místních subjektů. 

Mgr. Jenková – Schopni dodat tyto sety by mohli být motoristi z AMK Police nad Metují. 

Požadavek, aby je E. Pápaiová oslovila a požádala o nabídkovou cenu. 

Dodávku pártystanů zajistí spol. VELLA Náchod s. r. o. 

 

Usnesení č. 01/03/2014 

Výbor svazku schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého 

kraje na projekt „Živě na Policku“ ve výši 70.500,- Kč. 

Pro: 7   Proti: 0   Zdržel se: 0 
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3) TURISTICKÁ SEZÓNA NA POLICKU 

Mgr. Ida Jenková považovala za podstatné informovat starosty okolních obcí o aktuálním 

dění na Policku v oblasti cestovního ruchu. Předala tedy slovo vedoucí Centra kultury a 

vzdělávání Pellyho domy, která stručně představila vizi na nadcházející turistickou sezónu 

2014. V rámci reorganizace tohoto institutu došlo ke změně pracovních míst, což má kladný 

vliv na jejich činnost – nyní mají dostatečnou kapacitu pro inovaci a propagaci regionu. 

Mgr. Jenková – město za podpory zastupitelstva posílilo CKV o další pracovníky. 

Rutarová – Tržby za poskytované služby rostou. 

Mgr. Jenková – Veřejně pochválila J. Rutarovou za pečlivou přípravu Letních novin 

v Kladském pomezí. 

Vítek – Nově vzniklé parkoviště na Slavném by mělo zájem o letáky propagující Policko. 

Je možné nějaké obdržet? 

Rutarová – Nový nájemce se však již do IC zastavil a po materiálech se poptával. 

Mgr. Jenková – Souhlasím s distribucí, ale v rozumné míře. Přeci jen jde o podnikatele. 

Rutarová – Setkáváme se často s tím, že turisté s materiály, které obdrží v Informačním 

centru šeredí. 

Friml – Domnívá se, že IC postrádá jednoduché mapy, stejně jako tomu je i v zahraničí. 

Jde o halířové položky. 

Rutarová  - U prodeje map je problém s tržbami. 

Mgr. Jenková - Město Police nad Metují připravuje ve spolupráci s osadou Hony 

Laudonovu stezku na Honský špičák v celkové délce 5 km. Nový sportovní referent 

připravuje a mapuje běžecké trasy na Policku. Plánujeme také procházky městem společně 

s tzv. rangerem. Jednáme s chatovou osadou Zděřina atd. 

Rutarová – Spolupráce s místními podnikateli a poskytovateli produktů cestovního ruchu 

je obtížná a nelehká. 

 

4) PROPAGAČNÍ MATERIÁLY POLICKA 

Policko má ve svém Informačním centru různé propagační materiály a předměty, které 

slouží nejen turistům, ale i místním obyvatelům. Jana Rutarová, vedoucí CKV Pellyho domy 

si připravila stručné informace k novým či staronovým materiálům dostupným v IC – 

Průvodce Polickem 2014, dotisky starých propagačních letáků, rozšíření nabídky regionálních 

produktů, profil na sociální síti Facebook atd. Zmínila se také o nově otevřeném 

víceúčelovém sportovišti, inovaci expozice a výstavu R. Vyškovského v Muzeu papírových 

modelů, podala informace k nadcházející sezóně cyklobusů, nově vydaných turistických 

novinách Kladského pomezí, novinách Broumovska. Demonstrovala i vizi nových produktů 

cestovního ruchu, jako např. questing, vycházky Polickem, běžecké trasy, webové stránky 

www.sportvpolici.cz a další. Připomněla provozní dobu TIC i jeho financování. Dále navrhla, 

zda by DSO Policka neměl zájem o vytvoření tzv. destinačního fondu. Dala ke zvážení. 

 

5) REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V BUKOVICI 

Předseda svazku poděkoval za přijetí pozvání zástupců městské i státní policie, ale také 

za pečlivé dozorování objízdné trasy rekonstrukce v Bukovici. Jako starosta obce Suchý Důl 

však stále vnímá jako velký problém nerespektování dopravních předpisů řidičů na objízdné 

trase – konkrétně značka STOP při vjezdu do Suchého Dolu od Hlavňova. 

Štengl – Ano, bohužel, v 90% případů se setkáváme s těmito dopravními prohřešky. 

Snažíme se však stále objízdnou trasu hlídat a zabránit těmto nešvarům, na něž se 

zaměřujeme. 

Tlapák – Na objízdné trase je velký provoz. Řidiči nedodržují maximální povolenou 

rychlost, tj. 30 km/h. 

Vítek – Nejvyšší provoz vnímáme v ranních hodinách a okolo 14 – 15 hodiny odpolední. 

http://www.sportvpolici.cz/
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Tlapák – Nelíbí se mu, že řidiči, resp. jejich automobily, sjíždí z krajnic silnice a tím 

okolí komunikace ničí. 

Šubíř – Objízdné trasy nebyly dostatečně připraveny, stejně tak obce, kterými objížďky 

vedoucí, tudíž jsou obce nuceni se přizpůsobit nastalé situaci. 

Tlapák – Nevidí efektivitu objízdných tras, když rekonstrukce komunikace obyvatelům 

způsobuje nárůst nákladů na každodenní dojíždění za prací, studiem atd. 

Mgr. Jenková – Navrhla, aby DSO Policka apelovalo na co nejrychlejší ukončení 

realizace rekonstrukce z důvodu nadměrné zátěže vozovky s následnými škodami, z důvodu 

bezpečnosti místních obyvatel a aby DSO zdůraznilo budoucí účast obcí u příprav objízdných 

tras s dodatečným předstihem. Pro zajištění tohoto požadavku navrhla pověřit předsedu a 

místopředsedu jejím vyřízením. DSO Policka respektuje smluvní podmínky mezi 

dodavatelem stavby a jejím investorem, přesto by rád v budoucnu takovýmto situacím 

předešel. Požadavek navrhla zaslat hejtmanovi kraje a řediteli SÚS KHK. 

Vítek – Je vhodné argumentovat i tím, že v době turistické sezóny roste doprava. 

Štengl – Souhlasil se vším řečeným. Rekonstrukce této komunikace je velmi obtížná. 

Vznesl dotaz, kolik bylo vydáno povolení průjezdu přes ul. Na Sibiři, tvz. Čukotku? Průjezd 

je neuhlídatelný. 

Tlapák – Povolení bylo vydáno občanům obce Bukovice. Sám si je vědom, že lidé si 

volají, zda průjezd ulicí někdo kontroluje či nikoliv. Osobně by průjezd touto ulicí povolil po 

předložení občanského průkazu pro trvale bydlící občany z Bukovice, Pěkova a částečně i 

Police nad Metují. 

Štengl, Valchař – To pak všechny kontroly postrádají smysl. 

Mgr. Jenková – Souhlasila s policisty, mohly by tak vzniknout další problémy. Úsek, o 

kterém se hovoří je velmi nebezpečný pro oboustranný průjezd. 

Vítek – Obec Suchý Důl vystavila povolenku k průjezdu některým žadatelům nákladních 

aut. 

Mgr. Škop – Obce si tímto způsobem „na sebe pletou bič“. Rozkřikne-li se to mezi další 

občany, bude těžké další žádosti zamítnout. 

Tlapák – Starostové se pouze snaží vyslyšet prosby obyvatel. 

Předseda poděkoval za plodnou diskuzi a policistům za účast. 

 

6) RŮZNÉ 

Flora Care 

Mgr. Ida Jenková si dovolila neplánovaně přizvat pana Petra Kutláka, který společně se 

svou partnerkou otevřel obchod a služby pod názvem Flora Care. Předala mu slovo, aby se 

představil a prezentoval svou činnost. 

P. Kutlák – V únoru 2014 jsme nově otevřeli květinářství v Polici nad Metují. Mimo jiné 

se ale zabýváme i úpravou zahrad, kácením stromů, arboristikou, úpravou travních porostů 

atd. Nabízíme různé individuální paušální služby, např. pro chataře, kteří chtějí trávit svůj 

volný čas na upravené zahradě. Ke své činnosti mají i kladné reference od různých 

spokojených zákazníků. V případě zájmu obcí je možné se dohodnout na jakýchkoli službách, 

které jsou schopni zajistit. 

Mgr. Ida Jenková poděkovala za prezentaci a zmínila, že město Police nad Metují se 

shodlo na zajištění úpravy Záměstí. 

 

Křesadlo 2014 

Mgr. Jenková informovala, že na cenu Křesadlo 2014 nominovala paní Ivanu 

Richterovou a rodinu Steinerovu. Jedná se o ceny za dobrovolnictví. 

 

Broumovsko – destinační společnost 
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Starostka města Police nad Metují požádala p. Šubíře o aktuální informace k dění v nově 

vznikající destinační společnosti na Broumovsku. 

Šubíř – Zápis z posledního zasedání byl všem zaslán sl. Hanušovou. V současné době 

probíhá transformace názvu společnosti v souladu s platnou legislativou, schvalovali jsme 

návrh rozpočtu. Proběhla schůzka v IC v Teplicích nad Metují a plánuje se editace magazínu 

Broumovsko na rok 2014, kde vznikne prostor k propagaci poskytovatelů cestovního ruchu. 

Broumovsko také jedná s Kladským pomezím ohledně spolupráce s Czech Tourismem. 

Připravuje se rozvojová strategie destinační společnosti, proto probíhá výzkum veřejného 

mínění po celé ČR, jak lidé chápu význam slova Broumovsko. 

Vítek – Navrhl, aby se v celém území Kladského pomezí vydávaly jedny noviny. 

Mgr. Jenková – Kladské pomezí s touto nabídkou přišlo, Broumovsko však odmítlo na 

návrh přistoupit. 

Následně všichni přítomní diskutovali o tématu názvu celého území, které je stále 

středem mnoha hádek. Pan Vítek informoval o existenci tzv. vyjednávacího týmu, který se má 

v nejbližší době setkat a toto téma řešit. 

Šubíř – Vyjádřil názor, že nejvíce udržitelný a životaschopný bude menší funkční celek. 

Mgr. Jenková – Upozornila, aby si přítomní uvědomili, že ona osobně mluví o Polici nad 

Metují a o Policku, přesto je nutné spolupracovat s ostatními, ale tak, aby si malá území 

zachovala svou identitu. Policko je členem Kladského pomezí, které pro nás připravuje a dělá 

destinační management. 

Šubíř – My také vnímáme jako hlavní Policko, ctíme ho stejně, jako paní starostka. 

 

7) ZÁVĚR 

Na závěr starosta hostitelské obce Vítězslav Vítek poděkoval všem přítomným za účast. 

 
 

Zapsala: Eva Pápaiová 

V Polici nad Metují dne 7. května 2014 

 

 

 

 

 

…………………………………………..        …………………………………………... 

 Vítězslav Vítek Vladislav Friml 

 předseda svazku ověřovatel 


