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Informace k dopravním stavbám ve městě ● Z činnosti přestupkové komise ● Z historie
mlékárny ● Má pupeční šňůra - B. Strauch ● Z muzejního depozitáře ● Matematické rekreace ● Nohejbalová sobota ● Nabídka brigády na sportovišti

Návrh úpravy křižovatky před kostelem
Město Police nad Metují v návaznosti na
rekonstrukci ulice Na Babí plánuje v letošním
roce upravit i křižovatku v horní části Komenského náměstí před kostelem, která se po výstavbě kruhového objezdu a zprovoznění Soukupova železářství stala nepřehlednou, jak pro

chodce, tak pro řidiče. Návrh řešení odsouhlasené náchodským dopravním inspektorátem
vám přinášíme. Žluté plochy představují dlážděné chodníky, oranžové přejezdnou žulovou
dlažbu a zelené trávníky. Místo přechodů pro
chodce je počítáno pouze s místy pro přechá-

zení, na kterých chodci nemají přednost, ale
u nichž odpadá povinné nasvícení, jehož konstrukce by rušila pohled na historické budovy
kláštera a kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Ing. Pavel Pohner

I N FO R M AC E Z R A D N I C E

Mozaika z radnice

yy V únoru jsme připravili rozpočet pro veřejné jednání zastupitelstva, které se na sále
Pellyho domů uskuteční 1.3. Kromě rozpočtu bychom chtěli odprezentovat investiční akce letošního roku. Především však
ty, které se dotknou většiny z nás. O opravě
komunikací píše Jirka Škop na str. 2
yy Zásahem do soukromí bude i dokanalizování Záměstí. Letos budeme potřebovat
Vaši spolupráci, podporu, pochopení. Budeme omezeni v chůzi i v jízdě. Snažíme
se vše organizačně připravit tak, aby zbytečných nesrovnalostí bylo co nejméně.
Proto chystáme setkání s občany Pěkova
v restarauraci U Laudona, s obyvateli Záměstí ve středu 15. 3. v 15.30 hodin v Pellyho domech. Sledujte, prosím, internetové
stránky města, kde najdete i obsah aktuálních hlášení městského rozhlasu.
yy Velké poděkování zaslouží ti, kteří žijí
v blízkosti bývalé mlékárny. Demolice se
pomalu blíží ke konci. Určitě jste si užili hluku i prachu. Pan Bouz je připraven
s Vámi řešit Vaše oprávněné nároky na čištění fasád, apod.
yy Oslovili jsme obyvatele Smetanovy ulice
o pomoc při získávání námětů na řešení
chodníků, komunikací a parkování v této
lokalitě. Věřím, že s jejich pomocí vznikne
zadání pro projekt, které v této ulici zlepší
průjezdnost především pro odpadová vozidla a zimní údržbu. Opraví časem a plynofikací dotčené chodníky i komunikaci a
přispěje k nezanedbatelné estetice ulice.
yy Již nyní se věnujeme přípravě vyprojektování rekonstrukce komunikace – Tomkovy
ulice, ulice K Damiánce, prostoru u spodního kruhového objezdu a cest Husova a
Pod Havlatkou. Trápí nás i zhoršený technický stav úseku v ulici Na Bělidle mezi
Dukelskou a Mírovou ulicí.
yy Intenzivně jsme se věnovali lokalitám pro
výstavbu nových rodinných domů v ulici
Wihanova a nad Bělskou. Čtyři žadatelé
už vědí, že jim bude pozemek ve Wihanově ulici prodán. Splnili kritéria, ctili cenu
800 Kč za 1m2. Výběr parcel dle rozhodnutí rady města je dle data podání žádosti
o odkup parcely.
yy Do 15. 3. máte všichni možnost připomínkovat letošní zimní údržbu. I dle Vás bude
upraven plán zimní údržby pro příští rok.
yy V února RM přidělila tři byty. V jednom
případě i obyvatelce čp. 200, které je určeno k demolici. Nájemníci tohoto domu jsou
a budou řešeni přednostně.
yy V centru města a na přeložce je provedena úsporná regulace veřejného osvětlení.   V březnu bychom chtěli nainstalovat
v Bezděkových sadech dvě lampy veřejného osvětlení. Úspora je za jeden a půl měsíce značná. Neměla by však být na úkor
špatné viditelnosti. Děkujeme Vám za Vaši
zpětnou vazbu.
yy V Kolárově divadle bylo nainstalováno
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nové ozvučení. Seznámení s modernizací
bylo nabídnuto zájemcům mezi filmovými
představeními v úterý 21. 2. Sami se můžete o zvýšené kvalitě přesvědčit při jakékoli
akci.
Zimu jsme se snažili využít ke sportování. Nabídka lyžování i bruslení byla nejen
v Polici, ale i např. v Pěkově. Děkujeme
všem, kteří provozovali i využívali!
Jarním prázdninám počasí moc nepřálo.
Knihovna a Muzeum papírových modelů
nabídly velmi zajímavé programy. Radostí
byl i zájem dětí.
Martin Balák předložil radě města přehled
letních celozávodních dovolených, uzavírek školských zařízení i nabídku táborů.
Jsme si vědomi toho, že mnozí rodiče mají
problém se zajištěním hlídání dětí a naplněním jejich prázdninového letního času.
Budeme se snažit připravit i příměstský
tábor.
Jako každý březen si budeme 28. 3. připomínat Mezinárodní den učitelů. Již tradičně se tentokrát přesně na den ve 13 hodin
sejdeme v přísálí Pellyho domů s učiteli a
vychovateli seniory. Srdečně zveme všechny, kteří se jakkoli dotkli polického školství a třeba nedostali naše osobní pozvání.
Rádi Vás uvidíme.
V úterý 14. 2 jsme se na radnici sešli s bývalými pracovníky radnice a polického
úřadu. V domě s pečovatelskou službou
jsme si užili veselý masopust. Setkala jsem
se se sběrateli. Chystáme burzu. Přijďte!
Přineste cokoli. Nejen to, co sbíráte. Třeba
i „poklady“ z pozůstalostí. Šperky, řezby,
obrazy, hrníčky, zápalky, knoflíky, knihy,
gramofonové desky, kuchařky, pohlednice,
etikety, tužky...
Letos mj. slaví Krčmasenát – viz str.  Kamarádi osady pět – neuvěřitelných 45 let.
O nich se dočtete příště. První březnovou
sobotu mají výroční setkání – tentokrát 25.
– naši ostrostřelci.
Sešli jsme se na dvou přednáškových odpoledních Polické univerzity volného času,
str. 28.
Se zastupitelskou Věrou Kašíkovou jsme
byly popřát v Přelouči v domově důchodců
ke 101. narozeninám paní Jarmile Urbánkové. Str. 13.
Ve středu 15. 2. jsme rádi vyjeli do Hlavňova na Hovory s radnicí. Opakovaně děkuju
předsedovi osadního výboru Martinu Vanišovi a všem členům, složkám, spolkům.
Prezentace činnosti a života v obci za rok
2017 byla úctyhodná!
Ve čtvrtek 16. 2. jsme se v bývalé pěkovské škole sešli s pamětníky. Michal Bureš
s týmem s podporou pěkovské knihovny
– manželů Pokorných – chystá další regionální publikaci. Po Žďáru nad Metují,
Hlavňově to v květnu 2018 bude Pěkov a
Hony, na podzim příštího roku ještě Suchý Důl a Slavný. Dovoluji si opakovaně

požádat každého, kdo by mohl přispět fotografií, vzpomínkou, informací, aby kontaktoval Šárku Pokornou, Michala Bureše
nebo mě.
yy Setkání s občany nad první prezentací
chystané knihy o Pěkovu a Honech proběhne v restauraci U Laudona v pátek
12. 5. Čas upřesníme.
yy V letošním roce v létě bychom měli začít
s rekonstrukcí budovy hasičské zbrojnice v Radimovské ulici. V současné době
jednáme s vedením společnosti Veba a.s. o
možnosti pronájmu prostor pro hasiče a jejich techniku, abychom nenarušili potřebnou akceschopnost.
yy Ve spolupráci s HZS proběhl v sobotu
18. 2. v dopoledních hodinách výcvik jednotky v záchraně osob ze zamrzlé vodní
hladiny. Výcviku se zúčastnilo 15 členů
výjezdového družstva. Při výcviku bylo simulováno prolomení ledu na vodní hladině
a úkolem pro zasahující hasiče byla záchrana osob z ledové vody a jejich transport ke
břehu. Hasiči si během výcviku vyzkoušeli několik způsobů s využitím různých
postupů a technických prostředků, které
mají k dispozici. Cvičilo se nyní především

z důvodu aktuálního vývoje počasí a reálné
možnosti potřeby provedení takového zásahu.
yy V úterý 7. 2. jsme se s panem místostarostou zúčastnili v Hradci Králové setkání s radními Královéhradeckého kraje.  O
měsíc později 7. 3. se chystáme do Broumova na setkání starostů bývalého okresu
Náchod.
yy Přeji Vám především zdraví a radost z přibývajícího dne a sílícího sluníčka. Děkuju
za Váš zájem o vše, co se dotýká každého
z nás.
Ida Jenková
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INFORMACE K DOPRAVNÍM STAVBÁM NA ÚZEMÍ MĚSTA
REKONSTRUKCE
KOMUNIKACE NA BABÍ

V dubnu, s největší pravděpodobností
10. 4., bude zahájena generální oprava komunikace v ulici Na Babí, a to v úseku od
Komenského náměstí po křižovatku ulic
Ledhujská a Bělská!
Akce, která byla dlouhodobě ze strany Královéhradeckého kraje připravována a
místním slibována (v návaznosti na realizaci
přeložky komunikace II/303 mimo prostor náměstí), bude realizována díky prostředkům ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Stavba bude probíhat za úplné uzavírky,
což způsobí jistě řadu problémů místní dopravě. Máme předběžně domluveno, že stavba bude probíhat v určitých etapách tak, aby
bylo možné zajistit základní dopravní obsluhu
území. Je možné, že dočasně zmizí některá
dopravní omezení, někde budeme na čas nuceni změnit směr jízdy. O konkrétní úpravě
místního provozu budeme vždy jednat se zhotovitelem stavby, kterým by podle posledních
informací měla být společnost STRABAG.
Objízdná trasa na Suchý Důl, Slavný povede
přes Bukovici a Hlavňov.
Každý z ulice Na Babí, okolí Krčmy, závěru Tomkovy ulice, kdo již nyní ví, že bude
potřebovat nakoupit uhlí či dřevo, měl by tak
učinit co možná nejdříve, ideálně v průběhu
března, neboť další možnost bude až po dokončení stavby jako celku, nebo po dokončení
daného úseku.
V rámci stavby dojde nejen ke kompletní
opravě povrchu komunikace, ale i k opravám
chodníků, úpravě komunikace před školou
(autobusové zálivy, parkovací stání), úpravě
křižovatky před Krčmou a konečně úpravě
křižovatky ulic Ledhujská a Bělská, včetně
kompletní rekonstrukce mostu přes Ledhujku.
Stavba tedy omezí nejen dopravu silniční, ale i pěší. Současně bude ještě předmětem řešení s dodavatelskou firmou realizace
pohřbů, přechodů pro pěší, zajíždění vozidel

záchranných sborů apod.
V tuto chvíli nemáme podrobnější informace, nicméně v příštích týdnech plánujeme
uspořádat informační schůzku pro obyvatele
města. O termínu, místu a čase jejího konání
budeme informovat prostřednictvím webových stránek města, městského rozhlasu, info-mailů a plakátovacích ploch.

REKONSTRUKCE
KOMUNIKACE V PĚKOVĚ

Rovněž v dubnu, s největší pravděpodobností již 3. 4. (nicméně, pokud počasí nedovolí otevřít objízdnou trasu na Broumov, tak je
možné, že o něco déle), bude zahájena generální oprava komunikace II/303 – tzv. průtah
obcí Pěkov, a to v úseku od křižovatky pod
Ostašem po restauraci U Laudona!
Akce, která byla rovněž dlouhodobě ze
strany Královéhradeckého kraje připravována
a místním slibována, bude realizována díky
prostředkům z Integrovaného regionálního
operačního programu.
Stavba bude probíhat za úplné uzavírky,
což způsobí jistě řadu problémů místní dopravě. Máme předběžně domluveno, že stavba bude probíhat v určitých etapách tak, aby
bylo možné zajistit základní dopravní obsluhu
území. S investorem stavby bylo domluveno,
že místním bude na základě žádosti vydána
povolenka na vjezd, přičemž vjíždět do stavby
bude možné vždy, když to postup na stavbě
dovolí, v době před zahájením a po skončení
stavební směny. V ostatních případech pouze
výjimečně po domluvě se stavbyvedoucím.
Transitní doprava na Broumov pojede po tradiční objízdné trase přes Lachov, Bohdašín a
Jetřichov. Nicméně u této stavby ještě není
konkrétní zhotovitel znám, neboť není dokončeno výběrové řízení na zhotovitele.
Každý z Pěkova, kdo již nyní ví, že bude
potřebovat nakoupit uhlí či dřevo, nebo navézt větší množství stavebního materiálu,
měl by tak učinit co možná nejdříve, ideálně

Informace z činnosti sociálního odboru

Sociální odbor zajišťuje:
yy vyhledávání sociálně potřebných občanů
yy sociálně právní poradenství v sociální sféře
(zjišťování poznatků o životní situaci, motivační rozhovory, odkaz na příslušné subjekty a následná spolupráce s nimi)
yy depistáž a navazování kontaktů s klientem
v jejich přirozeném prostředí
yy zajišťuje pečovatelskou službu (PS) – sociální šetření u klientů, zhotovení smlouvy
o PS, zhotovení stvrzenek za poskytnutou
PS a dále vykonává činnost sociální pracovnice pro uživatele pečovatelské služby
yy podává žádosti o dotace na poskytování sociální služby
yy rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce
důchodu dle zákona č. 582/1991 Sb.
yy vykonává funkci veřejného opatrovníka
yy pomáhá s vyplněním žádostí o dávky z úřadu práce, nejčastěji žádost o příspěvek na
péči
yy eviduje žádosti o byt, úzce spolupracuje
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s bytovou komisí
yy s pracovníky technických služeb pomáhá
řešit záležitosti spojené s vymáháním dluhů
za nájemné
yy pomáhá s organizací a kontrolou veřejně
prospěšných prací a veřejné služby
Sociální odbor nemá ve své kompetenci řešit problémy týkající se sociálně právní
ochrany dětí - záškoláctví, neplnění povinností rodičů, agresivitu žáků ve škole aj. Primární
podněty a zjištěné skutečnosti oznamuje a postupuje orgánu sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD), ve spolupráci s OSPOD provádí
šetření v rodinách. Velmi úzce spolupracuje
nejen s OSPOD, ale i s Probační a mediační
službou, soudy, policií, komisí pro projednávání přestupků a jinými správními subjekty.
Ze všech výše uvedených činností zhotovuje standardizované záznamy, vede spisovou
dokumentaci a zpracovává statistické údaje
pro Krajský úřad v Hradci Králové
Kejdanová Ilona, vedoucí sociálního odboru

v průběhu března, neboť další možnost bude
až po dokončení stavby jako celku, nebo po
dokončení určitého úseku.
V rámci stavby dojde nejen ke kompletní
opravě povrchu komunikace, ale i k opravám
chodníků, autobusových zastávek, odvodnění
komunikace, včetně kompletní rekonstrukce
mostků a propustků.
Stavba tedy omezí nejen dopravu silniční,
ale i pěší. Dosud není vyjasněna otázka tzv.
objížďkových autobusů, nicméně zde věříme, že se co nejdříve na nás Královéhradecký
kraj s konkrétními návrhy obrátí. Již nyní je
zřejmé, že autobusy nebudou moci zajíždět
do Pěkova dále než k objektu bývalé školy,
nicméně i možnost zajetí do této části Pěkova
bude v průběhu stavby omezena.
V tuto chvíli nemáme podrobnější informace, nicméně v příštích týdnech plánujeme
uspořádat informační schůzku pro obyvatele
Pěkova a Honů v restauraci U Laudona. O termínu, místu a čase jejího konání budeme informovat prostřednictvím webových stránek
města, místního rozhlasu, info-mailů a plakátovacích ploch.
Jirka Škop, místostarosta

PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE
K DOPRAVNÍM STAVBÁM
V REGIONU

Vedle výše uvedených silničních staveb
na území města bude ještě doprava výrazně
omezena v Náchodě, kde se s příchodem jara
začne provádět druhá etapa rekonstrukce komunikace I. třídy (Pražská), což jistě povede
k horší průjezdnosti Náchoda (jak tomu bylo
v loňském roce), a dále bude zahájena rekonstrukce komunikací od Bezděkova do Nízké
Srbské, a od Vysoké Srbské od Nízké Srbské,
a také oprava komunikace v Machovské Lhotě
(v části ke státní hranici). K těmto stavbám
nemáme podrobnější informace, ale jakmile
nějaké získáme, budeme se snažit Vám je co
nejrychleji zprostředkovat.
Jirka Škop, místostarosta

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

únor 2017

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

04. – 05. 03. MUDr. Miloš Pastelák
775 717 666
Sadová 44, Broumov IV. 		
11. – 12. 03. MUDr. Ludvík Neoral ml. 491 541 654
ZŠ Police nad Metují
602 333 427
18. – 19. 03. MUDr. Ludvík Neoral
491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 452
25. – 26. 03. MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
ZS Meziměstí, Školní 196
491 582 381
01. – 02. 04. MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí, Školní 196
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Domovní čistírny odpadních vod
- dotační program SFŽP

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního
prostředí ČR spustilo zcela nový dotační
program na výstavbu domovních čistíren
odpadních vod. Dotace jsou určeny na vybudování domovních čistíren odpadních
vod pro občany zejména v malých obcích,
kde se výstavba velké ČOV nevyplatí
nebo není možné ji postavit z technických
důvodů.
Díky této výzvě budou moci OBCE
pořídit domovní čistírny pro své občany a současně tak předcházet znečištění
podzemních vod i povrchových vod z
komunálních zdrojů. V České republice
není na obecní kanalizaci napojeno více
než 1,5 milionů lidí. Právě i nedostatečné
čištění odpadních vod či prosakující jímky
a septiky zapříčiňují stále nedostatečnou
kvalitu povrchových vod v ČR a ohrožují
kvalitu vod podzemních.
O podporu mohou žádat obce, dobrovolné svazky obcí, společnosti vlastněné z více jak 50 % majetku obcemi,
případně některé spolky. Na pilotní výzvu
putuje 100 milionů korun a žádosti jsou
přijímány od 1. listopadu 2016 do 30. listopadu 2017 nebo do vyčerpání finančních
prostředků.
Celková výše podpory může dosáhnout až 80 procent z celkových způsobilých výdajů projektu. Mezi ně patří například náklady na projektovou přípravu,
nákup technologie, instalaci a napojení
čistírny i následný monitoring po dobu deseti let, který je podmínkou získání dotace.
Podporu získají projekty realizované v oblastech, kde není z technického
či ekonomického hlediska možnost připojení ke stokové síti, což je v našem
případě právě území Hlavňova, Pěkova
a Honů. Finanční příspěvek na jednu domovní čistírnu se pohybuje v rozmezí od
100 do 240 tisíc korun, a to podle počtu
na ni napojených ekvivalentních obyvatel.

Dotace bude poskytována ve třech úrovních: 1. dotace na DČOV pro 1 – 5 ekvivalentních obyvatel (max. 100.000 Kč);
2. 6 – 15 EO (max. 170.000 Kč); 3. 16
– 50 EO (max. 240.000 Kč). Další podstatnou podmínkou pro zisk dotace je
napojení minimálně 30 % ekvivalentních obyvatel z celkového počtu dosud
nepřipojených obyvatel k žádné stokové síti v daném území, přičemž územím
není velikost obce, ale ucelené místní
části (což není nijak rozhodné pro území
Hlavňova, ale naopak může mít váhu např.
pro území Honů). Připojované objekty
pak musí sloužit k trvalému bydlení (tj.
rodinný dům, bytový dům, rekreační
stavba sloužící prokazatelně k trvalému
bydlení).
Majitelem takové ČOV bude muset být obec (příjemce dotační podpory),
nicméně provozovatelem může být klidně
na základě smlouvy s obcí též majitel připojeného objektu.
Na osadní výbory se obracíme se
žádostí o rozšíření této informace do
území s tím, že bychom rádi získali nějakou zpětnou vazbu od občanů. Zajímá
nás tedy, zda by v území měli někteří
majitelé objektů určených k bydlení zájem o řešení odpadních vod prostřednictvím dotované čistírny odpadních vod.
Získané informace nám zašlete do
10. 3. 2016.
Na závěr pouze zopakuji, že nebude-li zájem takový, aby bylo v dané místní
části pokryto 30% ekvivalentních obyvatel, nebudeme moci v projektu pokračovat, neb nebudeme moci o dotaci
žádat. To zdůrazňuji jen proto, aby nevznikl dojem, že jsme informace nasbírali,
ale pak jsme nic neudělali… Samozřejmě,
s výsledky průzkumu seznámíme občany
prostřednictvím webu města, prostřednictvím měsíčníku a prostřednictvím osadních výborů.
Jirka Škop, místostarosta

Nikdy neotevírejte
neznámým lidem

24. ledna navštívila pečovatelskou službu příslušnice Policie České republiky paní Eva Prachařová.
Pracuje v hodnosti poručice jako policejní mluvčí
v Královéhradeckém kraji a je zároveň i policejní preventistkou.  Jejím hlavním působištěm je Náchodsko.
V krátkosti seznámila pečovatelky s tím, jak upozorňovat uživatele pečovatelské služby na opatrnost
při otevírání dveří.
Předala pečovatelkám samolepky s upozorněním
na podvodníky a číslem na policii ČR pro případ
nutnosti. Pečovatelky je předaly klientům a pomohly
s nelepením na vnitřní stranu dveří.
S paní Prachařovou je domluvena na toto téma beseda i pro uživatele pečovatelské služby.
Kejdanová Ilona, vedoucí soc. odboru

Redukce a obnova
městské zeleně

V průběhu měsíce března bude provedena avizovaná obnova a redukce dřevin na některých plochách městské zeleně. U Ostašské ulice, mezi čerpací
stanicí a prodejnou RiJAT bude z důvodu uvolnění
korun schematicky prokáceno borové stromořadí; na
jižní straně domu čp. 252, u křižovatky Ostašské ulice
s prodlouženou ulicí K Drůbežárně, budou z důvodu
nevhodnosti, neperspektivního růstu a zasahování do
chodníku pokáceny borovice vejmutovka a blízký
smrk; na sídlišti, v blízkosti západního nároží domu
čp. 293, bude z důvodu výrazného snížení oslunění
severozápadní strany domu pokácena lípa a v blízkosti severovýchodního nároží tohoto domu bude z důvodu výrazného defektu na kmeni pokácena sakura;
za domem čp. 116 v ulici Na Babí, bude z důvodu
výrazného omezování a zasahování do sousední nemovitosti pokácena švestka; v parčíku naproti firmě
Pejskar bude z důvodu neperspektivního šikmého
růstu v těsné blízkosti druhého stromu pokácena bříza; v Bezděkových sadech budou z důvodu špatného
zdravotního stavu pokáceny dva smrky; v Pellyho
parku budou z důvodu neperspektivního růstu a výrazného omezování sousední nemovitosti pokáceny
javor a jírovec; na křižovatce ulic Na Babí a Tomkova
bude z důvodu rekonstrukce silnice pokácen smrk a ze
stejného důvodu bude pokáceno javorové stromořadí
podél chodníku v Bělské ulici; před sběrnou v ulici
Ke Koupališti bude z důvodu neperspektivního růstu
a provozní nebezpečnosti po- Martin Balák
kácen smrk a v Hlavňově, před
Uzavírka komunikace
Termín osazení DZ
první autobusovou zastávkou
spodní část náměstí
od 7.4. od 20:00 do 8.4. do 18:00
u Nentvichů, bude z důvodu
spodní část náměstí
od 5. 5. od 20:00 do 6.5 do 13:00
provozní nebezpečnosti pokánáměstí, Nádražní, Tomkova, U Opatrovny, Kostelní,
od 9. 6. od 18:00 do 10. 6. do 24:00
cen smrk. Jedná se celkem o
Komenského náměstí,
25 stromů vesměs středního
náměstí, Tomkova, U Opatrovny
od 14.7. 20:00 do 15.7. do 16:00
stáří, jejichž pokácení nebude
náměstí, Tomkova, U Opatrovny
od 4.8. od 18:00. do 6.8. do 24:00
pro městskou zeleň znamenat
náměstí - průjezd zachován, U Opatrovny
od 7.8. od 10:00 do 10.8.2 do 20:00
výraznou újmu. V rámci možností budou pokácené dřeviny
náměstí, Nádražní, Tomkova, U Opatrovny, Kostelní,
od 10.8. od 20:00 do 13.8. do 24:00
Komenského náměstí,
nahrazeny novou výsadbou,
Pod Havlatkou, Husova, Tyršova (vjezd pouze BUS)
13. 8. 2017 od 7:00 do 18:00
v některých místech je nová
výsadba nevhodná nebo není
Komunikace II/303 ul.Nádražní - Mýto (odbočka na Petrovičky)od 14. hod do 19. hod.
pouze za příznivého počasí
potřebná. V případě kácení
spodní část náměstí
od 29. 9. od 20:00 do 30. 9. do 13:00
z důvodu rekonstrukce silnice
náměstí, Nádražní, Tomkova, U Opatrovny, Kostelní,
bude novou výsadbu hradit
od 3. 11. od 19:00 do 4. 11. do 18:00
Komenského náměstí,
SÚS KHK.

Plán uzavírek středu města v roce 2017
Datum

Akce

sobota 8.42017

Velikonční trh

sobota 6.5.2017

KHV Metuje

sobota 10.6.2017

Zelňačka+trh

sobota 15.7.2017

Běh na Hvězdu

5.8.-6.8.

Rollo liga ??? , šmajd

PO 7.8 - ČT 10.8.2017

Polická Pouť

ČT 10.8. - NE 13. 8.
2017

Polická Pouť

neděle 13.8.2017

Výstava KHV Metuje

sobota 19.8.2017

Petrovické zatáčky

sobota 30.9.2017

KHV Metuje

sobota 4.11.2017

Svatomartinské Trhy

neděle 3.12.2017

Rozsvícení stromu

sobota 16.12.2017

Adventní trh

Polický měsíčník - březen 2017

náměstí, Tomkova, U Opatrovny, Kostelní, Nádražní

od 3. 12. od 8:00 do 3. 12. do 24:00

spodní část náměstí

od 15.12. 20:00 do 12.12 do 18:00

Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.

3

Z činnosti komise pro projednávání přestupků

Komise jedná a rozhoduje ve složení tří
členů. Předsedkyní komise pro projednávání přestupků města Police nad Metují, kterou jmenuje starostka města, je JUDr. Šárka
Sedláčková. Agendu přestupků zpracovává
Michaela Kaněrová a při jednání a rozhodování komise musí být vždy přítomen třetí člen.
K vlastní problematice přestupkového řízení je třeba uvést, že obce jsou povinny projednávat přestupky proti pořádku v územní
samosprávě podle § 46, přestupky proti veřejnému pořádku podle § 47, přestupky proti občanskému soužití podle § 49 a přestupky proti
majetku podle § 50 zákona o přestupcích.
Komise je ze zákona povinna řešit veškerá došlá oznámení. Ve většině případů jsou
to oznámení z Policie ČR, dále pak oznámení
městské policie. Komise při své činnosti před
vlastním zahájením řízení pečlivě zvažuje,
zda dané oznámení naplňuje předpoklady pro
jeho projednání v přestupkovém řízení, pokud tomu tak není, je věc odložena tak, aby
zahájením řízení a jeho případným následným
zastavením nevznikaly městu zbytečné výdaje. Dále komise před zahájením řízení též pečlivě zkoumá, zda je vůbec k projednání věci
příslušná, pokud tomu tak není, opět dochází
buď k odložení věci, nebo k jejímu postoupení
příslušnému orgánu. V případě vedeného řízení komise v zájmu minimalizovat náklady
řízení v případech, kdy tak zákon umožňuje,
rozhoduje ve zkráceném řízení, tzv. příkazem
o uložení sankce. Zákon přesně vymezuje, kdy
věc nelze projednat v příkazním řízení, kdy je
naopak třeba ve věci nařídit jednání, jde o případy mladistvých obviněných, o případy, kdy
je v řízení uplatňován požadavek na náhradu
způsobené škody a případy tzv. návrhových
přestupků. Komise není oprávněna se od ustanovení zákona nijak odchýlit.
Komise vyřizuje došlá oznámení v zákonem stanovených lhůtách, což bylo potvrzeno
i závěry kontroly prováděné Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje dne 11.10.2016.
Komise v běžné praxi řeší nejčastěji přestupky proti občanskému soužití podle § 49
odst. 1 písm. c) a písm. a) a proti majetku podle
§ 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích.
U přestupků proti občanskému soužití se
jedná nejčastěji o sousedské spory. Tyto spory
mnohdy pramení z nevypořádaných majetkových poměrů. Komise nezajistí žádnému
občanovi vyřešení mezilidských vztahů a majetkových poměrů, což je často mylným cílem
oznamovatelů, ale může pouze v případě, že
je obviněný uznán vinným, uložit sankci (napomenutí, pokutu, zákaz činnosti, propadnutí
věci, zákaz pobytu) a náhradu nákladů přestupkového řízení. Za přestupek proti občanskému soužití může komise ze zákona uložit
pokutu až do výše 20 000,-Kč a za přestupek
proti majetku po novele zákona, která je účinná od 1.10.2016  též 20 000,-Kč. Je-li přestupek spáchán opakovaně ve lhůtě 12ti měsíců
podle stejného odstavce tzv. recidiva, komise
může uložit pokutu do výše 30 000,-Kč.
Dle poslední novely přestupkového zákona účinné od 1.10.2016 je zřízen rejstřík
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přestupků, který je veden při rejstříku trestů.
Do tohoto rejstříku se zapisují veškerá pravomocná rozhodnutí, kterými byl uznán pachatel
vinným ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti
majetku (do téhož rejstříku se dále zapisují i
pravomocná rozhodnutí o přestupcích na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, na úseku zemědělství a myslivosti
a na úseku obrany ČR). V uvedeném rejstříku se záznamy uchovávají po dobu 5ti let.
Při každém oznámení podezření ze spáchání
přestupku po 1.10.2016 je pak komise povinna ověřit, zda podezřelý má již záznam v této
evidenci. Samozřejmě, že komise je povinna
k provedeným záznamům při svém rozhodování přihlížet z povinnosti úřední.
Dle shora uvedené právní úpravy budou
projednány všechny přestupky spáchané nejpozději do 30.6.2017. S účinností od 1.7.2017
bude odpovědnost za přestupky a řízení o nich
upravena zákonem č. 250/2016 Sb. a zák. č.
251/2016 Sb. Zmiňovaná zcela nová právní
úprava přibližuje právní kvalifikaci jednotlivých přestupků kvalifikaci, která je používána v trestním právu. Řízení o přestupcích je
již také upraveno s ohledem na procesní postupy v trestním řízení. Lze důvodně očekávat zpřísnění sankcí za jednotlivé přestupky.
Samozřejmě bližší výklad a zkušenosti bude
možno prezentovat až po určité době aplikace
nových právních předpisů.
Komise předkládá pár čísel (výňatek ze
zpracované statistiky):
Počet došlých oznámení v roce:

2013 byl 100, odloženo 29,počet všech ke zpracování 78,  ve správním řízení projednáno 52
2014 byl   86, odloženo 22, počet všech ke zpracování 82, ve správním řízení projednáno 47,
2015 byl    93, odloženo 25, počet všech ke

zpracování 84, ve správním řízení projednáno 44,
2016 byl   73, odloženo 30, počet všech ke zpracování 71, ve správním řízení projednáno 56.

K došlým oznámením je nutno vždy přičíst počet nevyřízených přestupků z předchozího roku, které přecházejí do roku následujícího. (Proto součet odložených, všech ke
zpracování a projednaných ve správním řízení
není shodný s počtem došlých oznámení.)
Počet oznámení přestupků proti občanskému soužití spáchaných mezi osobami blízkými, osobami žijícími ve společném
obydlí nebo osobami, které byly v minulosti osobami blízkými, byl v roce 2013 - 15,
v roce 2014 - 19, v roce 2015 - 11 a v roce
2016 - 14.
V roce 2016 komise eviduje opět zvýšený
počet oznámení přestupků proti občanskému
soužití podle § 49 odst. 1 písm. c) přestupkového zákona, úmyslným narušením občanského soužití. Dále se zvýšil počet přestupků
proti pořádku v územní samosprávě podle §
46 odst. 2 přestupkového zákona a to porušení
povinností stanovených v obecně závazných
vyhláškách obce a to především nezabezpečením svého psa, který následně pokousal
poškozeného.
Komise dále spolupracuje s orgány Policie
ČR, soudy, Probační a mediační službou a
zpracovává posudky a zprávy týkající se především údajů z evidence přestupků a jak bylo
ve věci rozhodnuto.
Závěrem bych chtěla podotknout, že přestupkové řízení je z hlediska procesních postupů časově náročné, jelikož zákonné nároky na
procesní úkony se zvyšují. Také chování většiny obviněných někdy přesahují meze slušného chování a obvinění mají, dle mého názoru,
více práv než povinností, a proto je prokázání
viny mnohdy složité.        Kaněrová Michaela

Poplatek za odpady v roce 2017 beze změn

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

Poplatek ze psů v roce 2017 beze změn

300,-Kč za psa v domech do tří bytových jednotek
500,-Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek
250,-Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov
200,-Kč důchodci
Oba poplatky můžete zaplatit přímo v pokladně  MěÚ, kancelář č. 11 – přízemí vpravo
/každý pracovní den/ nebo bezhotovostně převodem na účet č.9005-4629551/0100, VS –
rodné číslo. Bližší údaje k platbě uveďte do poznámky.
Poplatky lze také platit platební kartou na terminálu přímo v pokladně úřadu – platbu kartou
hlaste prosím předem.
Případné bližší informace:
tel. č. 491 509 991 - Adamová Daniela  /odpady/
tel. č. 498 100 916 - Hlaváčková Jana  /psi/
web: www.meu-police.cz ... záložky:  město/informace o odpadech/odpadový poplatek
Daniela Adamová a Jana Hlaváčková, FSO - poplatky
Polický měsíčník - březen 2017

Světový den vody

dne je pořádání osvětových akcí k podnícení
zájmů veřejnosti a odpovědných institucí o
ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů. Propagace je zaměřena na čistotu
a ochranu vod a jejich šetření. Každým rokem
se vyhlašuje aktuální téma na základě problému, který je potřeba řešit. Téma pro rok 2017
je „Odpadní vody“.

Voda v globálních číslech:

Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduším,
energií a výživou podmiňují život a existenci
lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá však lidská populace a s
tím přibývá i zásahů do přírodního prostředí,
jež často porušují zákonitosti, jimiž se složitý
mechanismus oběhu vody řídí. V průběhu 20.
století se takovým neuváženým civilizačním
rozvojem zničilo dohromady více přírodních
zdrojů než za celá tisíciletí lidské historie.
Počátkem roku 1992 se v Dublinu konala
Mezinárodní konference o vodě a životním
prostředí. Ta podrobně analyzovala vliv lidstva na procesy hydrosféry a připravila alarmující podklady pro následující Konferenci
OSN o vodě a životním prostředí (UNCED)
v Rio de Janeiro v červnu téhož roku. Valné
shromáždění OSN pak na podkladě návrhů
UNCED vyhlásilo každoročně 22. březen
Světovým dnem vody. Hlavním cílem tohoto

yy Jeden obyvatel planety z pěti (1,2 miliardy)
nemá přístup k pitné vodě a jeden ze dvou
(tři miliardy) není napojen na kanalizaci
pro odvádění odpadních vod.
yy 3,4 miliony lidí každým rokem umírají na
nemoci související s vodou. Polovina z
nich jsou děti.
yy V roce 2025 bude 60 % z 8 miliard obyvatel (oproti 6 miliardám dnes) žít ve městech. Z nich tři miliardy budou mít na dobu
1 roku množství vody menší než je hygienické minimum stanovené OSN.
yy 97,5 % vody z pěti kontinentů je voda slaná, ke konzumaci nevhodná.
yy Ze zbývajících 2,5 % dvě třetiny (1,6 %
celkem) představuje voda zmrzlá. Zbytek
bývá často fyzicky nedostupný, objevuje se
ve špatnou chvíli (monzuny) či na špatném
místě (záplavy).
yy Zdroj sladké, snadno využitelné vody tak
představuje méně než 0,1 % všech vod naší
planety.
yy 70 % použitelné vody se v současné době
využívá v zemědělství pro potravinářské
účely, 10 % slouží průmyslu a účelům měst
a domácností. Zbytek jde na výrobu elektřiny (vodní elektrárny a ochlazování tepelných elektráren), plavby a zábavu.
yy V důsledku urbanizace a demografického
růstu bude činit spotřeba měst a domácností v příštích dvaceti letech skok o 40 % a
spotřeba v zemědělství (zavlažování) o 17
%. Průmyslová a energetická poptávka se

též bude zvyšovat.

Příklady globálních problémů:

yy Polovina evropských a severoamerických
řek a jezer je „vážně znečištěna“. V rozvojových zemích je situace ještě vážnější.
20 % vodních ploch za minulá léta zmizelo
nebo je v ohrožení.
yy Kapacita přehrad se z důvodu sedimentace
každým rokem o 1 % zmenšuje, zatímco
jen velmi málo vodních děl je ve výstavbě.
yy Za současného stavu věcí by „globální krize vody“ mohla být vyvolána třemi lety
nepřetržitého sucha, záplav v jedné části
planety či sérií epidemií, jejichž příčiny
mají souvislost s vodou.
yy OSN zaznamenala na šedesát ohnisek
napětí spojených s vážným nedostatkem
vody. Většina z nich se nachází v Africe a
na Předním a Středním Východě.

A jak je to v Polici

V souvislosti s letošním tématem
Světového dne vody můžeme konstatovat,
že město Police n. M. má již řadu let čistírnu odpadních vod, kde čistí odpadní vody od
občanů a firem z velké části města a v letošním roce rozšíří kanalizační stokovou síť do
poslední městské lokality - na Záměstí. Ještě
ale nemá vyřešené čištění odpadních vod
ve svých obcích a tyto kroky město ještě čekají. V tomto směru se otvírají i určité dotační
možnosti, je to ale poměrně komplikované, a
zda se to podaří, bude záležet i na spolupráci a možnostech občanů. K odpadním vodám
bychom měly přistupovat podobně jako k odpadům, tedy snažit se je v maximální možné
míře „zrecyklovat“ a vrátit do oběhu.
Mimo letošního tématu SDV je samozřejmě stále potřebné a aktuální každodenní šetření s vodou a předcházení jejímu zbytečnému
znečišťování.

Sestavil Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.

USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 02, 03, 04/2017 ze dne 23. 1., 6.2., 20.2. 2017
Rada města Police nad Metují:
I. projednala a schvaluje připojení se města
Police nad Metují k akci «Vlajka pro Tibet», a to
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2017
na budově městského úřadu.
I. projednala a schvaluje záměr prodeje části
pozemku p.č. 767/27   v k.ú. Velká Ledhuje o
výměře 8m2.
II. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru dle
návrhu na úřední desce města Police nad Metují.
I. projednala žádosti pana Ing. V. K. a paní L. H.
o zvolení do funkce přísedícího Okresního soudu
v Náchodě.
II. doporučuje ZM zvolit pana Ing. V. K., nar.
xx.xx.xxxx, bytem Police nad Metují, xxxx a
paní L. H., nar. xx.xx.xxxx, bytem Police nad
Metují, xxxx do funkce přísedících Okresního
soudu v Náchodě.
I. projednala a schvaluje znění smlouvy o
podmínkách napojení, spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí nájemní v Brandejsově ulici se
společností GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, Klíše,
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400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy.
I. projednala návrh na vyřazení investice:
Projektová dokumentace - „Přístavba sportovní
haly k ZŠ v Polici nad Metují“ z účetní evidence
majetku - zmařená investice.
II. schvaluje vyřazení projektové dokumentace:
„Přístavba sportovní haly k ZŠ v Polici nad
Metují“ z účetní evidence rozestavěných investic
v celkové výši 591.759,- Kč.
III. pověřuje odbor FSO provést vyřazení
zmařené investice z účetní evidence.
I.
projednala
vypracování
projektové
dokumentace bouracích prací na demolici budovy
bytového domu č.p. 200, zajištění demoličního
výměru a přípravu podkladů pro výběrové řízení
- výkaz výměr a rozpočet dle URS.
II.
schvaluje
vypracování
projektové
dokumentace bouracích prací dle vyhl. č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů na demolici bytového
domu č.p. 200 projekční kanceláří Ateliér EGO,

náměstí Čs. armády 979, 549 31  Hronov za cenu
23.000,- Kč bez DPH (tj. 27.830,- Kč s DPH).
III. pověřuje starostku města. Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala návrh níže uvedených dodatků
smluv uzavřených mezi městem a Technickými
službami Police nad Metují, s.r.o.
II. schvaluje:
a) Dodatek č. 7 - Pachtovní smlouvy tepelných
zařízení, kanalizace a ČOV včetně inventáře
b) Dodatek č. 1 - Příkazní smlouvy ve věci
obstarání správy nemovitostí
c) Dodatek č. 1 - Smlouvy o dílo ve věci
zajištění správy a údržby majetku města.
I. projednala plán financování obnovy
kanalizace města
II. doporučuje ZM ke schválení plán financování
obnovy kanalizace města pro roky 2017-2026.
I. projednala a schvaluje podání žádostí
o připojení do distribuční sítě ČEZ nové
kogenerační jednotky v kotelně na sídlišti.
I. projednala možnost instalace nové
kogenerační jednotky do základní školy
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a seznámila se náležitostmi žádosti, schématem
zapojení a technickými údaji.
II. schvaluje podání žádostí o připojení uvedené
KGJ k distribuční síti ČEZ.
I. projednala návrh prémie jednatele společnosti
Technické služby Police nad Metují za IV.
čtvrtletí roku 2016;
III. schvaluje v souladu se smlouvou o výkonu
funkce jednatele poskytnutí čtvrtletní prémie ve
výši 85 % za plnění úkolů, pokynů a usnesení
valné hromady společnosti, a plnění úkolů
technické porady sjednané ustanovením čl. 2
odst. 2.1.2. písm. (a) smlouvy o výkonu funkce
jednatele.
I. projednala návrh jednacího řádu kontrolního
a finančního výboru zastupitelstva
II. doporučuje ZM ke schválení Jednací řád
kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva
města Police nad Metují.
I. projednala návrh grantové komise na
poskytnutí dotace města právnickým a fyzickým
osobám z grantového programu „Provoz, práce
s mládeží“
II. doporučuje ZM ke schválení poskytnutí
dotace právnickým a fyzickým osobám
uvedeným v příloze ve výši 1 390 000 Kč a
schvaluje s nimi uzavřít veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k
podpisu jednotlivých smluv.
I. projednala návrh grantové komise na
poskytnutí dotace města právnickým a fyzickým
osobám z grantového programu „Akce, dílčí
aktivity“
II. doporučuje ZM ke schválení poskytnutí
dotace právnickým a fyzickým osobám
uvedeným v příloze ve výši 294 400 Kč a
schvaluje s nimi uzavřít veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem jednotlivých smluv.
I. projednala a schvaluje podání žádosti
o podporu projektu „Revitalizace a obnova
historické památky Sousoší Nejsvětější Trojice
v Pěkově -   II. etapa“ v rámci dotačního
programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a
venkovských prvků pro rok 2017.
III. pověřuje Ing. Xenii Hambálkovou přípravou
projektové žádosti.
I. projednala žádosti o finanční příspěvky ve
formě daru.
II. schvaluje:
a) poskytnutí finančního daru AMK - Besip
Náchod, která se zabývá v oblasti prevence
bezpečnosti
provozu
na
pozemních
komunikacích v roce 2017, ve výši 6 000,Kč a současně s nimi schvaluje uzavřít
darovací smlouvu o poskytnutí finančního
daru.
b) poskytnutí finančního daru Nadačnímu
fondu Hospital Broumov, která se zabývá v
oblasti sociálních služeb, ve výši 10 000,- Kč
a současně s nimi schvaluje uzavřít darovací
smlouvu o poskytnutí finančního daru.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k
podpisu darovacích smluv.
I. projednala parametry výběrového řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci:
„Zvýšení akceschopnosti JPO II Police nad
Metují“.
II. schvaluje následující parametry výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci: «Zvýšení akceschopnosti JPO II Police nad
Metují». Nabídková cena váha 100%.
2. Obeslané firmy: Auto Trutnov s. r. o.,
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Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, Frolík & Rataj
spol. s. r. o., Kutnohorská 204/8, 109 00 Praha
10, MotorTrade VM s. r. o., Lipová 151/3, 566
01 Vysoké Mýto
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta,
Ing. Xenie Hambálková - správa dotací,
Jiří Hubka - velitel JSDH, Ing. Jan Tomek administrátor komise
náhradníci: Ing. Pavel Scholz - investiční
technik, Ing. Pavel Pohner - tajemník, DiS. Vítek
Hynek - investiční technik, Ing. Helena Ištoková
- vedoucí FSO
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření
obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace
uchazečů a hodnocení nabídek.
I. projednala návrh rozpočtu města na rok 2017
II. doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu
města na rok 2017
III. ukládá FSO zveřejnit návrh rozpočtu na rok
2017 na úřední desku
I. bere na vědomí výsledek dotazníkového
šetření zájemců o budoucí koupi pozemků pro
výstavbu rodinných domů v Brandejsově ulici.
II. stanoví výši ceny stavebního pozemku v
Brandejsově ulici na 800 Kč/m2 s DPH.
II. ukládá odboru IMŽP:
a) oslovit postupně podle pořadí podaných
žádostí zájemce o koupi stavebních pozemků
v této ulici s dotazem, zda akceptují uvedenou
cenu a požádat je, aby své stanovisko zaslali
písemně
b) předložit radě města ke schválení prvních 5
zájemců, kteří písemně potvrdili, že jejich
zájem o koupi pozemku v Brandejsově ulici
trvá a se stanovenou cenou souhlasí.
I. projednala návrh na dotaci na dopravní
obslužnost - dopolední spoj na lince Police nad
Metují - Hlavňov;
schvaluje
poskytnutí
dotace
II.
Královéhradeckému kraji ve výši cca 5 686 Kč
na dopolední spoj na lince Police nad Metují Hlavňov;
III. pověřuje místostarostu podpisem smlouvy o
dotaci na dopravní obslužnost.
I. projednala a bere na vědomí   uzavření
provozu MŠ Fučíkova 328 , 549 54 Police nad
Metují   v době hlavních prázdnin od 17.7.2017
do 11.8..2017.
I. projednala návrh bytové komise na pronájem
bytu č. 1 a bytu č. 12 v ulici Na Babí 407 a bytu
č. 9 v Tyršově ulici v Polici nad Metují.
II. schvaluje
a) pronájem městského bytu č. 1 v ulici Na
Babí 407 v Polici nad Metují paní J. M., nar.
xx. xx. xxxx. na dobu 6 měsíců.
b) pronájem městského bytu č. 12 v ulici Na
Babí 407 v Polici nad Metují panu J. M., nar.
xx. xx. xxxx na dobu 6 měsíců.
c) pronájem městského bytu č. 9 v ulici Tyršova
340 v Polici nad Metují paní T. V., nar. xx.
xx. xxxx na dobu 6 měsíců.
III. pověřuje Technické služby Police nad
Metují s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy dle
návrhu.   
I. projednala žádost o poskytnutí dotace
Regionálnímu muzeu v Náchodě.
II. doporučuje ZM ke schválení poskytnutí
dotace Regionálnímu muzeu v Náchodě, které
spravuje pobočku muzea v Polici nad Metují,
ve výši 180 000,- Kč a současně schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace
s tím, že prostředky budou směřovány na zřízení
muzea sportu.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy.

I. projednala žádost Domova důchodců
v Lamperticích o finanční příspěvek ve formě
daru.
II. neschvaluje poskytnutí finančního daru
Domovu důchodců v Lamperticích.
I. schvaluje předloženou inventarizační zprávu
za rok 2016
II. souhlasí s návrhem na vyřazení majetku,
který je přílohou inventarizační zprávy
III. ukládá odboru IMŽP zajištění vyřazení
navrženého majetku
I. projednala předložené hospodaření města za
období od 1. 1. do 31. 12. 2016
II. bere na vědomí hospodaření města za období
od 1. 1. do 31. 12. 2016. Rozborem hospodaření
města byla zároveň provedena kontrola dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. projednala a doporučuje ZM ke schválení
střednědobý výhled rozpočtu města Police nad
Metují do roku 2019.
I. projednala návrh smlouvy o provizním
prodeji vstupenek
II. schvaluje uzavření Smlouvy o provizním
prodeji vstupenek s městem Náchod
I. projednala návrh rozpočtu města Police nad
Metují pro rok 2017 včetně závazných ukazatelů
rozpočtu
II. doporučuje ZM ke schválení:
1) rozpočet města Police nad Metují pro rok 2017
jako schodkový takto:
• celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši
75.697.795 Kč
• financování (tř. 8) ve výši 41.427.130 Kč
• celkové výdaje rozpočtu (tř. 5 a 6) ve výši
117.124.925 Kč
2) závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy
I. posoudila nabídky úvěru pro financování akce
„Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad
Metují čp. 108 a další investiční akce Města
Police nad Metují v rámci schváleného rozpočtu
na rok 2017“
II. doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy
o úvěru s fixní úrokovou sazbou na financování
akce „Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici
nad Metují čp. 108 a další investiční akce Města
Police nad Metují v rámci schváleného rozpočtu
na rok 2017“ s Českou spořitelnou, a.s.
I. projednala realizaci podlimitní veřejné
zakázky „Stavební úpravy požární zbrojnice
Police nad Metují“ a parametry výběrového
řízení na dodavatele této zakázky.
II. schvaluje následující parametry výběrového
řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky
„Stavební úpravy požární zbrojnice Police nad
Metují“
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha 100%.
2. obeslané firmy: 	 BSS s.r.o. - Broumov;
Broumstav s.r.o. - Broumov; Movis s.r.o. Hronov; Průmstav Náchod s.r.o. - Náchod;
Ječmínek s.r.o. - Pardubice; MATEX HK s.r.o.
- Hradec Králové  
3. výběrová komise: Ing. Xenie Ulrichová –
ref. správy dotací; Vít Hynek, DiS. - investiční
technik; Mgr. Jiří Škop - místostarosta;
náhradníci: Ing. Pavel Scholz - investiční
technik; Ing. Pavel Pohner - tajemník Ing. Jan
Troutnar - vedoucí odboru IMŽP
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
vyhodnocení nabídek podle schválených kritérií.  
I. se seznámila se stavem vozového parku TS
II. bere na vědomí plán obnovy vozového parku
III. souhlasí s plánem obnovy vozového parku
2017
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I. projednala realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Rekonstrukce WC na prvním stupni
ZŠ“ v Polici nad Metují a parametry výběrového
řízení na dodavatele této zakázky.
II. schvaluje následující parametry výběrového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu «Rekonstrukce WC na prvním stupni
ZŠ» v Polici nad Metují
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha
100%.
2. obeslané firmy: 	 BSS s.r.o. - Broumov;
Broumstav s.r.o. - Broumov; Movis s.r.o. Hronov; PrůmstaV Náchod s.r.o. - Náchod;
Ječmínek s.r.o. - Pardubice; MATEX HK s.r.o. Hradec Králové; Kerson s.r.o. – Dobré; Profistav
Litomyšl,  a.s. - Litomyšl  
3. výběrová komise: Ing. Xenie Ulrichová –
ref. správy dotací; Vít Hynek, DiS. - investiční
technik; Mgr. KarEl Nývlt - ředitel ZŠ;
náhradníci: Ing. Pavel Scholz - investiční
technik; Ing. Pavel Pohner – tajemník
Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
vyhodnocení nabídek podle schválených kritérií.  
I. projednala realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava ohradní zdi na pozemku p. č.
87“ a parametry výběrového řízení na dodavatele
této zakázky.
II. schvaluje následující parametry výběrového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava ohradní zdi na pozemku p. č.
87 “
1. Kritéria hodnocení: nabídková cena - váha
100%.
2. Obeslané firmy: DELTA Velké Poříčí s.r.o.
- Velké Poříčí; Broumstav s.r.o. - Broumov;
Pfeifer Miroslav - Police nad Metují; Stavby
Pagač - Machov; VPS s.r.o. - Náchod; SMI-ČR
group s.r.o. - Broumov.
3. Výběrová komise: Ing. Xenie Ulrichová – ref.
správy dotací Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing.
Scholz Pavel - investiční technik,
náhradníci: DiS. Vítek Hynek - investiční
technik; Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru
IMŽP, Ing. Pavel Pohner - tajemník.
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek

Mlékárna – MILPO

s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
vyhodnocení nabídek podle schválených kritérií.
I. se seznámila s průběhem poptávkového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „PD - Přestupné
parkoviště a úprava ul. Husovy“, s nabídkami
uchazečů a s návrhem na výběr nejvýhodnější
nabídky.
II. schvaluje jako vítěze poptávkového řízení
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„PD - Přestupné parkoviště a úprava ul. Husovy“
společnost Hauckovi, s.r.o., Zlič 73, 552 03
Česká Skalice, IČ 287 79 533 a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. se seznámila s průběhem poptávkového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu „PD Cyklistická stezka Žabokrky - Velké Petrovice»,
s nabídkami uchazečů a s návrhem na výběr
nejvýhodnější nabídky.
II. schvaluje jako vítěze poptávkového řízení na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „PD Cyklistická stezka Žabokrky - Velké Petrovice“
společnost PROKONSULT s.r.o., Koubovka
876, 549 41 Červený Kostelec, IČ 259 56 400 a
schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala žádost pana M. Š. o prodej části  
pozemku p.č. 267/27   v k.ú. Velká Ledhuje o
výměře 8m2.
II. doporučuje ZM prodej části pozemku p.č.
267/27 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře cca 8 m2
panu M. Š., nar. dne xx. xx. xxxx, bytem xxxxx,
Police nad Metují. Kupní cena pozemku je
stanovena na 50,- Kč/m2, celková kupní cena činí
400,- Kč. Kupující také uhradí náklady spojené
s převodem pozemku v katastru nemovitostí a
vypracování geometrického plánu.
I. projednala žádost pana J. L. (zastupujícího
zahrádkářskou kolonii č. 2 Havlatka) o odkoupení
kompletu vstupní brány z Víceúčelového
sportoviště.
II. schvaluje prodej kompletu vstupní brány z
víceúčelového sportoviště panu J. L. nar. xx. xx.
xxxx za částku 15.000,-Kč.
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem

5. ledna 1925 byla uvedena do provozu první DRUŽSTEVNÍ
MLÉKÁRNA v Polici nad Metují, zřízená v pronajatých prostorách
dvora benediktinského velkostatku ve Velké Ledhuji. Místnosti (3
v přízemí a 4 ve sklepě) byly upraveny stavitelem Josefem Erbrem.
Družstvo tehdy mělo 129 členů s 259 upsanými podíly.
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kupní smlouvy.
I. vyjádřila podporu pořádání celorepublikového
zimního turistického srazu v Polici nad Metují ve
dnech 14. 2. – 17. 2. 2019, který plánuje pořádat
turistický oddíl Spartak Police nad Metují z.s.
I. projednala a schvaluje použití znaku města
na model radnice v Polici nad Metují vyráběný
firmou Vista model. Model bude v prodeji
v Muzeu papírových modelů jako turistický
suvenýr.
I. projednala žádost společnosti Hauk s.r.o. o
prodej části pozemku  p.č. 1163/3 v k.ú. Police
nad Metují o výměře 1113 m2.
II. doporučuje ZM schválit prodej části  
pozemku   p.č. 1163/3 v k.ú. Police nad Metují
o výměře 1113 m2 společnosti Hauk s.r.o., IČ:
62029631, Mírová 155, 549 54 Police nad
Metují, zastoupené jednatelem společnosti P. H.
Kupní cena je stanovena na 150,-Kč/m2 + 21%
DPH, celková kupní cena činí 202.010,- Kč s
DPH. Kupující také uhradí náklady spojené s
převodem pozemku v katastru nemovitostí a
vypracování geometrického plánu.
I. bere na vědomí odpovědi zájemců o koupi
stavebního pozemku v Brandejsově ulici
II. doporučuje ZM schválit prodej stavebního
pozemku v Brandejsově ulici těmto zájemcům:

yy
yy
yy
yy

Ing. J. V., L. V., xxxx, Police nad Metují
S. Ř., xxxx, Broumov
J. S., J. S., xxxx, Hradec Králové
K. Ch., J. Ch., xxxx, Police nad Metují.

III. ukládá odboru IMŽP konkretizovat rozměry
a umístění jednotlivých stavebních parcel,
umožnit jednotlivým zájemcům výběr parcely
v pořadí podle termínu podání žádosti a předložit
zastupitelstvu města prodej jednotlivých parcel
konkrétním výše vyjmenovaným zájemcům.
I. projednala a schvaluje kupní smlouvu na
koupi požárního vozidla CAS - 20 TATRA – 815
- 2x4,2; SPZ 4H8 9073; VIN TNU 231R55BK
045833 od Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska – Krajské sdružení hasičů KHK; IČ
71175083.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
uzavřením této kupní smlouvy

Ing. Pavel Pohner, tajemník

Na základě rozhodnutí ze dne 7. března 1931 byla 5. června 1931
v Zahradní ulici zahájena stavba nové mlékárny, kterou se rozhodlo
vybudovat Mlékárenské družstvo, zapsané společenstvem s r.o. v Polici
nad Metují. Stavbu řídil architekt a stavitel Augustin Plšek z Náchoda.
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6. prosince byla mlékárna slavnostně otevřena. Mlékárenské družstvo mělo tehdy 248 členů se 755 podíly v hodnotě 151 000,- Kč. Byla
vybavena moderním zařízením. V době hospodářské krize měla velké
problémy s odbytem svých výrobků.
V roce 1942 byly upraveny provizorní prostory v bývalých kolnách
na dvoře mlékárny pro líhně kuřat. Nová provozní budova pro líhně,

které Mlékárenské družstvo vlastnilo, se stavěla v ulici K Drůbežárně.
V prosinci roku 1947 byla zahájena přístavba mlékárny. Stavba
byla dokončena v r. 1949.
V červenci roku 1962 byla zahájena stavba nové kotelny, která byla
uvedena do provozu 18. září 1963.

45. výročí - 15.5.1970
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Rok 1992
17. března  vznikla firma MILPO s r.o.
Rok 1993
15. listopadu   byla otevřena v Tomkově ulici v čp. 283 prodejna
mléka a pečiva, tehdy již mlékárenským závodem MILPO a.s. Prodejna
byla uzavřena v dubnu 1995.
Rok 2003
Mlékárna společnosti MILPO v pondělí 22. prosince ukončila výrobu. Jednatel společnosti Ing. Jaroslav Lád uvedl, že mlékárna nebyla
schopna plnit parametry Evropské unie ani z finančního ani z technologického hlediska. O práci přišlo 17 lidí. Mlékárna se snažila zachovat

velkoobchodní činnost a vykupování mléka od zemědělců a jeho dodávání jiným mlékárnám. Záměr se nezdařil, objekt byl opuštěn a po
řadu let se pátralo, kdo je vlastníkem a pro město nastal velký problém,
protože na svém území mělo chátrající továrnu, která nikomu nepatřila.
Rok 2009
Město obdrželo opakovanou nabídku od správce konkurzní podstaty společnosti MILPO s.r.o., který nabídl městu nezastavěný pozemek v
areálu bývalé mlékárny. Původní cena byla snížena o 50 tis. Kč za podmínky, že město zajistí odbourání 7,5 m komínu. Město tedy zaplatilo
231 tis. + 50 tis. za odbourání komínu + DPH.
Strategicky umístěný pozemek byl vhodný pro parkovací místa.

Rok 2011
Město zrekultivovalo odstavnou plochu v areálu bývalé provozovny společnosti MILPO. Akci zrealizoval pan Václav Kohl ze

Suchého Dolu ve spolupráci s AMK. Na uklizené a upravené ploše
vzniklo dostatek prostoru pro odstavování vozidel.

Rok 2016
27. 6. 2016 na svém 2. zasedání   zastupitelstvo města schválilo odkup pozemku  o výměře 1182 m2, jehož součástí je stavba
č.p. 370 od prodávajícího Mgr. Vítězslava Javůrka, insolvenčního správce dlužníka MILPO, s.r.o. v likvidaci. Předmětem kupní
smlouvy byla výše uvedená nemovitost s veškerým příslušenstvím
a součástmi. Dohodnutá kupní cena byla ve výši 1.000.000,- Kč.
Město dále uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek
za vklad práva do katastru nemovitostí.
V prosinci roku 2016 byly zahájeny přípravné práce na demolici
objektů. Demolici všech objektů schválilo na svém posledním zasedání v r. 2016 zastupitelstvo města, poté co se rozhodovalo mezi
několika variantami řešení. V rámci vyklizení demoličního prostoru
bylo nejprve odvezeno specializovanými firmami Marius Pedersen
a.s. a EKO-SERVICE 2000, s.r.o. cca 2000 kg sypkých a tekutých
chemikálií ze sklepení objektu.
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Rok 2017
Počátkem ledna  následovalo odčerpání a likvidace čpavku ze
strojovny chlazení firmou Chlazení Choceň - montáže s.r.o. za cenu
72.532 vč. DPH.

Vlastní odstranění stavby je prováděno podle dokumentace
bouracích prací zpracované Ing. Lukášem Polejem z Ateliéru EGO
Hronov. Demolici zajišťuje na základě provedeného výběrového řízení firma Milan Bouz z Plzně, která nabídla nejnižší cenu
1 391 883,- Kč bez DPH  (tj. 1 684.179,- Kč včetně DPH).
Tato demoliční akce byla povolena rozhodnutím stavebního
úřadu a jednou z jeho součástí je i kladné stanovisko Národního
památkového ústavu se sídlem v Josefově. Podmínkou tohoto stanoviska je ale závazek města, že na ploše vzniklé po odstranění
souboru staveb výrobního areálu bývalé mlékárny, bude v budoucnu zrealizována nová vhodná výstavba, tedy realizováno tzv. hmotové řešení, které bude vycházet z architektonicko-urbanistického
návrhu a kvalitně dotvoří charakter uliční zástavby centra města v
ulicích Zahradní a Na Prádle.

Rok 2015

Rok 2017
10
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foto D. Ther
Letošní (za několik let konečně pořádná)
zima přála i bruslení. Na místním hřišti – přeměněném na kluziště, se začalo bruslit už den před
Štědrým dnem a krásný led vydržel až do první
poloviny února, a to především díky hasičům a
členům sportovního klubu, kteří se o led starali.
Dva Pěkováci – 10tiletý Honzík Ther a 11tiletý Viktor Vacek reprezentují SK Pěkov v motocyklovém sportu, přesněji v terénních hobby závodech motocyklů. Jezdit začali asi před 2 – 3 lety.
Trénují na uzavřených tratích ve Zvoli, Rudníku,
Radvanicích a na soukromé trati u Náchoda.
Zmíním pár jejich posledních úspěchů v loňském
roce:
2. 10. 2016 Radeč – Pohár juniorů AMK Úpice:
Viktor obsadil 2. místo, Honzík – 3. místo,
5. 11. 2016 Bakov – Poslední tankování: stejné
umístnění,
8. 10. 2016 Olešnice – Poslední tankování – kategorie děti: Viktor – 1. místo, Honzík – 3. místo),
MX Zvole 2016: Viktor – 3. místo a Honzík – 4.
místo.
Jak je vidět, hoši se na soutěžích určitě neztratí, závodí i mezi sebou.
10. února u nás proběhla zajímavá beseda
Šimona Černého z Teplic nad Metují - „O Indii“.
Prostřednictvím fotek – momentek a zajímavého vyprávění jsme se přenesli na jiný kontinent
a mohli tak přemýšlet o tom, jestli jsme rádi, že
žijeme právě tu, v Čechách. Šimon je dobrodruh,
rád cestuje, a to většinou po vlastní ose. Před několika lety se vydal pěšky do Říma, loni zase na
motorce na Ukrajinu a asistoval při stavbě škole v
Indonésii. Za pár dní se prý zase vydává na dlouhou cestu… Tak hodně štěstí!
16. února se v bývalé škole sešlo několik pamětníků, kteří jsou ochotni se podělit o své zážitky z dětství, dospívání a různých událostí ze
života v Pěkově. Toto setkání se uskutečnilo u příležitosti přípravy publikace o Pěkově a Honech,
kterou chystá Mgr. Michal Bureš s kolegy. Rozšíří
se tak série knih o Policku – na světě je už kniha o
Žďáru nad Metují a kniha o Hlavňově. V příštím
roce by měla přibýt i ta o Pěkově a Honech.
Bc. Šárka Pokorná
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O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í

Děti jsou k přijímání nových informací
otevřenější než dospělí
Dle údajů české Mensy mozek nenarozeného dítěte obsahuje dvakrát větší počet neuronů, než kolik jich budeme kdykoliv během
života schopni využít. Největší „mozkový“ potenciál totiž mají děti do 10 let. Z toho plyne,
že dětský mozek dokáže přijmout a vyhodnotit více informací než dospělý. To potvrzují
i lektoři vzdělávacích projektů společnosti
EKO-KOM. Na osvětu třídění odpadu mezi
dětmi společnost úspěšně sází již 20 let.
Praha, 30. ledna 2017 – Společnost EKOKOM i v roce 2016 realizovala své výukové
programy zaměřené na rozšíření povědomí
o prospěšnosti třídění obalového odpadu.
PETky, plastové kelímky, plastové nádobky
nebo papírové či skleněné obaly se úspěšně
vracejí k recyklaci také díky intenzivní vzdělávací činnosti společnosti zaměřené na děti
a širokou veřejnost. Jen v minulém roce byla
realizována komplexní environmentální výuka
na 655 základních školách, které se v téměř 6
tisících skupinách zúčastnilo více než 137 tisíc
dětí. Nezisková společnost EKO-KOM ji organizuje od roku 1997 a za 20 let tak celkově

oslovila zhruba 2 a čtvrt milionu dětí. Také
proto patří mladší generace mezi nejaktivnější
třídiče.
A díky těmto nejmladším třídičům patří Češi mezi nejlepší v Evropě. Každá třídící
domácnost totiž ročně vyseparuje v průměru
4 barevné kontejnery odpadu – každý z nás
vytřídí v průměru přes 42 kg vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.

„Za uplynulých 15 let obyvatelé ČR vytřídili přes osm milionů tun odpadu. Za tuto
praktickou každodenní snahu chránit naši
přírodu a krajinu je nutné ocenit každou třídící rodinu,“ říká Lucie Müllerová, tisková
mluvčí společnosti a dodává: „Je potěšitelné,
že počty třídičů postupně stoupají, a že jsme
k tomuto nárůstu přispěli mnohaletou, cílenou
edukativní činností. Projektem jako Tonda
Obal prošlo zhruba 2 a čtvrt milionu dětí a
toto ohromné číslo je současně i náš závazek
pokračovat.“
Nezisková společnost EKO-KOM provozuje již od roku 1999 celostátní systém, který

zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. Tento systém je založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí a
společností nakládajících s odpady a zajišťuje,
aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou,
upraveny, dotříděny a konečně využity jako
náhrada primárních surovin. Aby byl systém
dostatečně efektivní, je třeba motivovat společnost ke třídění, a to jak děti, tak dospělé.
Vzdělávací programy a projekty společnosti EKO-KOM podporují komunikační kampaň „Má to smysl, třídím odpad!“,
která si klade za cíl maximalizovat počet
českých a moravských občanů ochotných
třídit. „Naším cílem je samozřejmě co nejvyšší účast spotřebitelů, ale jsme realisté.
Pomocí vzdělávacích a komunikačních
kampaní a programů chceme v následujících letech poskytovat spotřebitelům informace tak, aby se dnešních 72 % třídičů přiblížilo
80 %, což by nás opět posunulo k absolutní
evropské špičce“, uzavírá Lucie Müllerová.
Kontakt:
Lucie Müllerová, tisková mluvčí společnosti
EKO-KOM - lucie.mullerova@ekokom.cz
Andrea Vodňanská, PR agentura ex voto
andrea@exvoto.cz

Vzdělávací projekty

Pravidelná změna
intervalu svozu
komunálního odpadu

Tonda Obal

Jako první z řady projektů vznikl v roce
1997 vzdělávací školní program pro školy
Tonda Obal na cestách, který za dvacet let
existence oslovil přes 2 miliony dětí.
Tento program, kterým provází postavička Tondy Obala, je určený primárně pro základní školy. Žáci se během jedné vyučovací
hodiny učí třídit odpady a dozvědí se více o
jejich dalším využití a recyklaci. Školám je
tento program, který vhodně doplňuje učivo s
tématy ekologie a ochrany životního prostředí, poskytován zdarma.
Spoustu užitečných informací o třídění,
včetně materiálů ke stažení, najdou zájemci
na webových stránkách
www.tonda-obal.cz.

Od 11. kalendářního týdne nastane pravidelná změna intervalu svozu
komunálního odpadu z popelnic v katastrálních územích Police n. M. a Velká
Ledhuje, a to ze 14-ti denního na týdenní. Svozovými dny zůstávají i nadále
čtvrtek a pátek, podle rozdělení ulic ve
svozovém plánu. Změna na 14-ti denní
interval nastane opět na konci října, a to
po 43. kalendářním týdnu.

Brána recyklace

Putovní výstava Brána recyklace vznikla
v roce 2007. Původně zahrnovala exponáty
z recyklovaných materiálů v oblasti umění a
designu. Dnes jsou její součástí stovky exponátů nejen běžně dostupných recyklovaných
výrobků, které představují možnosti recyklace
21. století.                  www.branarecyklace.cz

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika
Dle dostupných údajů má k 31.1.2017
Police nad Metují 4106 obyvatel.
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,
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Jubilea

V lednu 2017 slavili:
70 let

tel. 491 509 990

75 let

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

85 let

paní Marie Valchářová
paní Naďa Mrštinová
paní Hana Brodzianská
paní Marie Homolková
pan Josef Vašata
pan Jan Beran
pan Jiří Janeček
paní Marta Lamková
pan Josef Kohl
pan Karel Hrzán
paní Jarmila Scholzová

Dagmar Hambálková - matrikářka

Sňatky

První svatební obřad v roce 2017 proběhl v
obřadní síni naší radnice dne 20.1.2017.

Poděkování

V pátek 10. 2. 2017 nás navždy opustila manželka, matka, babička a prababička,
paní Eva Jirmanová. Poslední rozloučení se
konalo 17. 2. 2017 ve smuteční síni v Polici
nad Metují. Tímto bychom chtěli vyjádřit
poděkování smutečním hostům za účast,
slova útěchy a květinové dary.
S hlubokým zármutkem
rodina Jirmanova
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SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
NA WEBU MĚSTA

Sledovat dění v
našem městě je pro
některé z Poličáků
obtížné. Vzdálenost či
zdraví občas neumožní dostat se osobně „do
města“. Jiné občany
život zavál dál do světa a novinky z webu jsou jeden z mála
zdrojů informací o rodném městě. Na
stránkách města jsme zřídili záložku,
kde je možné vyvěsit smuteční oznámení (parte) stejně jako na skutečnou
vývěsku ve městě. Jestliže si tedy
přejete zveřejnit parte Vašeho blízkého zesnulého na webových stránkách
města, můžete ho přinést osobně na
matriku, poslat na mail hambalkova@
meu-police.cz, případně se domluvit o
předání s pohřební službou.
Oznámení budou zveřejněna na
webu města, v části město – záložka
hřbitov.

Blahopřání

Blahopřejeme polické rodačce paní Jarmile
Urbánkové ke krásným 101. narozeninám.

Vítání občánků
V sobotu 28.1.2017 jsme v letošním roce uvítali
první várku malých občánků.

Alexandru Šumberovou
Pavlínu Štenglovou
Štěpánku Jiráskovou
Adama Pavla Bůnu

Karla Klimeše
Tomáše Plného
Antonína Jirmana
Václava Adamce

Dagmar Hambálková, Ida Jenková

K N I H OV N A
Čteme společně...
Březen - měsíc čtenářů
(1. - 31. 3.) – 8. ročník

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje osmý ročník celostátní
akce BŘEZEN - měsíc čtenářů. V centru
našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne
kniha (předmět) ani knihovna (instituce),
ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který
v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být
nechce. Společně chceme dát o sobě vědět:
ano, čteme a je nás stále hodně!

Z knihovny Miroslava Pichla

28. 3. si připomeneme rok od odchodu
našeho místního historika Miroslava Pichla.
Obrátili jsme se na Pichlovu rodinu a domluvili se, že z rozsáhlé knihovny vybereme tituly, které se vztahují k regionu a tyto knihy
a dokumenty jako dar obohatí fond městské
knihovny. Stalo se na podzim. Nyní knížky
zapisujeme do fondu (tzv. katalogizujeme)
a k 1. výročí úmrtí je chceme zpřístupnit ve
studovně. Samozřejmě jde částečně o knihy,
které už ve fondu máme, ale jsou mezi mini i
tituly nové, pro nás unikátní. Také jsme v některých knihách našli výstřižky a doplňky,
které rozšiřují obsah knihy apod. Duch M.
Pichla na nás dýchal a snad, možná i sledoval, co vybíráme atd. Pichlova knihovna je
bohatá a obsahuje i knihy vydané v období
před 2. světovou válkou. V nich jsou krásná
ex libris pan Bedřicha Pichla, tatínka obou
bratrů Pichlových. Kluci tedy měli dobrý čtenářský základ už v dětství. Neodolali jsme a
knížky z edice „PRAMENY, sbírka dobrého
Polický měsíčník - březen 2017

umění“ o výtvarném umění jsme do daru přidali. Společně s rodinou Pichlových si myslíme, že Míra by měl radost, že jeho knížky
jsou dostupné čtenářům a zájemcům o historii
Policka.

Podvečerní čtení z románu Ivy
Tajovské Podlaha z trávy, strop
z hvězd

Iva Tajovská (*1959 v Pardubicích, matka dvou dospělých dcer) vystudovala obor
sociální práce a dlouhou dobu působí v o.p.s.
Pomocník v akci v Pardubicích, která se věnuje sociálním službám na podporu člověka
nacházejícího se v nepříznivé sociální situaci
tak, aby mohl žít spokojeně a v důstojných
podmínkách ve svém domově.
Právě odtud vesměs čerpá náměty pro své
prózy - dojemné, laskavé a současně syrové
příběhy lidí, za jejichž nenápadným a navenek
nezajímavým životem se skrývají opravdová
dramata.
V knize Podlaha z trávy, strop z hvězd
se zaměřila na lidi poznamenané životními
prohrami. Sociální citlivost k outsiderům, pochopení a porozumění pro jejich psychiku, trápení a problémy vyzařuje z vyprávění o bezdomovci Petrovi a učitelce v důchodu Vlastě.
Ti dva se od sebe liší svým sociálním postavením i zázemím, a přece jsou si něčím blízcí,
snad schopností tolerance a vnitřní laskavostí.
Zároveň oba patří k lidem hledajícím pro
sebe záchytný bod: Petr na čas nachází útočiště u dalšího bezdomovce, moudřejšího a životaschopnějšího Antonína, nepraktická, ve stáří
mužem opuštěná Vlasta, soustavně zraňovaná
dcerou, přesto však občas až nesnesitelně pozitivní, se upíná na bývalé žáky a známé mezi
farníky.

Kromě těchto smolařů, kteří vzbuzují svou
zranitelností náš soucit, zaujme díky autorčině
schopnosti přesné charakterizace i postava lidsky odpudivé Ludmily. Také tato stará, těžce
nemocná žena žije v naprostém osamění, ve
své sobeckosti a nesnášenlivosti se ale nemá
čeho zachytit. I její příběh díky bizarní náhodě
zasáhne do života jedné z postav a jednotlivé
osudy protagonistů novely se spojí v kompaktní celek živě plynoucího vyprávění.
A my se zaposloucháme do osudů hrdinů
knihy opět v podání našich ochotníků.
Zveme vás na Podvečerní čtení

Podlaha z trávy, strop z hvězd
z románu Ivy Tajovské
Účinkují:
Hana Klapkovská, Ivana Richterová,
Květa Vídeňová a Jiří Trnovský
Hudební doprovod ZUŠ Police n. M.
Dětské oddělení knihovny
v úterý 28. března 2017 od 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Třeťáci se chystají na Noc s Andersenem

Třeťáci psali vzkaz hrdinům knížek, které
při společném čtení přečetli. Nejdříve si vybrali knížku z knihovny a poctivě ji přečetli
při hodinách čtení. 15. února opět zavítali do
knihovny a zde napsali dopis hrdinovi. A nebylo to vůbec jednoduché, některá písmenka
nechtěla poslouchat, a také vyjádřit, co chci
napsat, nebylo jen tak. A proto své psaní doplnili obrázky. Jejich snažení si můžete prohlédnout na chodbě knihovny od 27. února do
22. března. Vybraných dvacet dětí se zúčastní
letošní Noci s Andersenem.
Výstava bude doplněna pracemi dětí, které přišly kreslit během jarních prázdnin obrázky s hrdiny časopisu Čtyřlístek.
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Josef Čapek se narodil
před 130 lety

„Nejsem pozorovatel, jsem účastník.“
Josef Čapek Psáno do mraků
Výstava na chodbě knihovny nám připomene „staršího bratra“ ze sourozenecké dvojice bratří Čapků, toho víc v pozadí. Toho, o
kterém paní Pavla Pečinková, naše odbornice
na výtvarné Čapkovo dílo, napsala: „Hledá
základ člověčenství, ne alarmující ilustraci
lidské bídy a spodiny. Já jsem totiž člověk,
říká Tulák ve hře Ze života hmyzu, a tuto větu
opakují i Čapkovy oleje.“
Výstava je pokusem přiblížit Čapkovo
dílo, jeho hledání a nacházení odpovědí po
smyslu života. Je i odpovědí na otázku, proč
nám Josef Čapek stále chybí. Navazuje na

Nabídka knih:

yy E Freimanová, Milena: Přísaha. Deník

legionáře Ladislava Preiningera.
Deníky, korespondence a ostatní dokumenty ilustrují vznik československých
legií ve Francii a jejich bojovou činnost
v průběhu první světové války.
yy Coelho, Paulo: Vyzvědačka.
Román inspirovaný skutečným příběhem
Maty Hari, slavné nizozemské orientální
tanečnice, která se v průběhu první světové války stala agentkou Německa a
Francie.
yy Schulthessová, Konstanze von: Nina
Schenková, hraběnka von Stauffenbergová.
Nejmladší dcera zde popisuje dětství
své matky, její manželství s hrabětem
Clausem von Stauffenberg, postoj svého
otce k Hitlerovi, neúspěšný pokus o zabití
nacistického diktátora z léta 1944 a následně tvrdou odvetu nacistického režimu.

podvečerní čtení, které už dvakrát bylo věnováno sourozencům Čapkovým. Přijďte si ji
prohlédnout od 23. 3. do 28. 4. 2017.
Vaše knihovnice

Knihovna ve spolupráci
s Mgr. Michalem Burešem chystá akci

Čtenáři sobě - 3. dubna 2017

Zveme Vás do polické knihovny na zajímavé setkání s literaturou. Pokud chcete
strávit příjemný večer, při kterém se vzájemně inspirujeme a nadchneme pro další četbu,
zapište si první dubnové pondělí do diářů.
Budeme rádi, když si každý příchozí přinese
pár svých oblíbených knih (jakéhokoliv druhu
a žánru), z každé vybere zajímavou ukázku,
kterou ostatním účastníkům setkání přečte,

yy Greasley, Horace: Zpívají ptáci i v pekle?
Autobiografické vzpomínky Angličana,
který v období druhé světové války strávil
pět let v německých zajateckých táborech.
yy Smith, Jeffrey M.: Doba jedová 5.
Geneticky modifikované potraviny – rizika vyplývající z jejich konzumace.
yy Neff, Ondřej: Digitální fotografie polopatě.
První část podrobně rozebírá deset jednoduchých zásad správného fotografování,
druhá část pojednává o vybraných technických nezbytnostech.
yy Lunnissová, Vivien: Umění kaligrafie.
V této učebnici je obsaženo dvacet stěžejních ručně psaných písem, od unciály
a bastardy přes římskou kapitálu a gotické písmo až po moderní, volně tvarovaný
„kreslený“ styl psaní, vždy včetně kompletní abecedy.

možno je také doplnit pár slov o autorovi či
okolnostech vzniku díla. Pakliže někdo má a
je ochoten přednést i ukázku vlastní tvorby
(báseň, povídku, …) má právě tento večer ideální příležitost.
Vzácným hostem bude herec, dabér,
dlouholetý ředitel pražského Divadla Jiřího
Wolkera – pan Karel Richter, který přečte
několik svých povídek, v nich mimo jiné zavzpomíná i na slavné herecké kolegy. Takže
shrnuji – inspirativní odpoledne/večer nad zajímavými knihami začíná v pondělí 3. dubna
2017 od 18 hodin v polické knihovně. Čaj,
káva i víno k zpříjemnění společně stráveného času budou připraveny. Neváhejte a přijďte
poslouchat, číst a diskutovat, bude to stát za
to!
Mgr. Michal Bureš

yy Mlynářová, Marcela: Dáma s prošlou
zárukou.
Autorka líčí s humorem, nadhledem i autobiografickými prvky rodinné zážitky,
chalupaření, cestování i vlastní životní
postřehy.
yy Grisham, John: Grayova hora.
Poutavý román o mladé právničce, která
je nucena svou stoupající kariéru vyměnit
za neplacené místo v hornickém kraji.
yy Hannahová, Kristin: Slavík.
Román z Francie z období druhé světové
války.
yy Formánek, Josef: Dvě slova jako klíč.
Osudy lidí z různých koutů světa, příběhy
o lásce, vině a smíření.
yy Materna, Dan:  Česko z letadla.
Publikace zachycující naši vlast z ptačí
perspektivy.
Dáša Ducháčová

K U LT U R A
HAVAJ V SOKOLOVNĚ

Restaurace Sokolovna a spolek Apeiron zvou na dvě promítání, která se uskuteční v pátek
10. a v sobotu 11. března v restauraci Sokolovna, pod společným
názvem „Havaj v Sokolovně“.
V pátek 10. od 19.00 hodin
promítne a zavzpomíná na extrémní triatlon Xterra na Havaji
Jiří Fulka z Police nad Metují.
O den později v ten samý čas
pak promítne fotografie z lezení
na Havajských ostrovech horolezec a cestovatel Jiří Horský
z Jílového u Prahy. Nenechte si
ujít dva netradiční pohledy na
Havaj, které ukážou i jinou stránku ostrovů, jež se dokonce dostaly i mezi česká pořekadla.
Vstupné dobrovolné.

Apeiron z. s.
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HAVAJ V SOKOLOVNĚ
Jana a Karel Křepelkovi a spolek Apeiron

pátek 10. března od 19.00 hodin
Jiří Fulka - Xterra, extrémní triatlon na Havaji.

sobota 11. března od 19.00 hodin
Jiří Horský- Lezení na Havaji.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Restaurace Sokolovna, Tyršova 339, 549 54 Police nad Metují
Rezervace míst možná na tel. 737 553 489
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PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
ZVUČNÝ KOLÁR

Kolárovo divadlo a kino má nový
zvuk. Toto konstatování je nyní realitou.
Co se však za ním skrývá, to už neříká.
Proto mi dovolte pár řádků, kterými vám
pootevřu oponu a dám nahlédnout do
zákulisí rekonstrukce.
Psal se rok 1987 a v divadle byl nainstalován zvuk, který sloužil až do poloviny ledna tohoto roku. Sloužil dobře, ale
časem začal pokulhávat za technickými
možnosti dnešní doby. Díky tomu, že
divadlo slouží zároveň jako kinosál, začal
být tento rozdíl tak velký, že po jednáních s radními, zastupiteli a vedením
města, kteří schválili potřebné finance,
jsme se rozhodli přistoupit ke generální
rekonstrukci celé zvukové aparatury
divadla a kina.
Vzhledem k finančním možnostem
jsme zvolili variantu „svépomocí“. Byl
před námi nelehký úkol, protože výsledné řešení nemá být jednoúčelové, ale
musí být použitelné pro akce různého
charakteru. Ve spolupráci s odborníky
na zvukovou techniku vznikl návrh,
který řeší jak potřeby moderního zvuku
pro divadlo, tak zvuku pro kino a po
malé úpravě také pro některé koncerty.
V prosinci jsme objednali nezbytnou
techniku a ihned po Novoročním koncertu PSO jsme se pustili do práce. Nejprve
jsme demontovali stará zařízení, která
již nebudeme využívat, zjistili jsme a
následně provedli průrazy stěn pro nové
kabely a tyto trasy jsme podle potřeby
osadili montážními lištami. K novým
reproduktorům, kterých je celkem čtrnáct, zesilovačům, zvukovému procesoru, mixážnímu pultu a dalším zařízením
jsme instalovali novou kabeláž v celkové
délce 504 metrů. Část těchto kabelů také
využívá trasu přes Divadelní klub, která
vznikla při rekonstrukci hlediště divadla.
Pro zavěšení reproboxů jsme si vyrobili
vlastní držáky, které tak vyšly více jak o
polovinu levněji než koupě hotových
originálů.
Po vlastní instalaci začalo druhé dějství, vše je zapojeno propojeno a nyní je
potřeba celý systém oživit a nastavit tak,
aby byl zvuk příjemný a podle momentálního využití vyvážený. To byla práce
pro zvukové odborníky, kteří sál
s novým zařízením postupně na různých
místech akusticky proměřili a jednotlivé
komponenty nastavili tak, aby vše hrálo,
jak má.
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Výsledek našeho snažení budete moci zhodnotit v následujících dnech a
měsících při návštěvě Kolárova divadla a
kina.
Těšíme se na Vás, věříme, že nový
zvuk bude příjemný vašim uším a dodá
„zvuk“ našemu divadlu.

scénář: Michal Kops – mistr zvuku Jiráskova divadla Hronov
Libor Fiedler – mistr zvuku, firma Alistar
Miloš Řehák – mistr zvuku Kolárova divadla Police nad Metují
Kamil Hušek – kultura, produkce, technika,
správa budovy
režie: Kamil Hušek
produkce: město Police nad Metují
účinkovali:
Miloš Řehák – demonáže, montáže, trasy
kabelů, znalost stávajících rozvodů
Kamil Hušek – demontáže, montáže, trasy
kabelů, výroba držáků
Slávek Hornych – demontáže, montáže,
trasy kabelů, nástřik držáků, úklid
Michal Kops – zapojení, nastavení, zaškolení
Libor Fiedler – dodání materiálu, zapojení,
nastavení, zaškolení
Miloš Nosek – expresní truhlářské práce a
úpravy forbíny
Jana Rutarová – laskavý dohled a pomoc
při úklidu divadla
Ivanka Richterová – úklid divadla
Olinka Jarčušková – úklid divadla
Informace k ozvučení

Kamil Hušek

ZASÍLÁNÍ NOVINEK
INFOMAILEM

Nabízíme zasílání e-mailových zpráv
o aktuálním dění (kulturní a společenské
akce, kurzy, oznámení apod. - rozesíláno
cca 1x týdně). Pokud máte
zájem být zařazeni mezi jejich odběratele, přihlaste se na
www.policko.cz/cs/infomail.php nebo
sdělte svůj e-mail na ckv@policko

REZERVACE, PRODEJ A VRACENÍ
VSTUPENEK

Kromě Informačního centra je možné
zakoupit nebo rezervovat vstupenky na
všechny akce pořádané Pellyho domy
také na pokladně divadla.

1/ REZERVACE VSTUPENEK
Standardně jsou vstupenky rezervovány na 5 dnů. Výjimečně lze domluvit vyzvednutí na místě – v takovém
případě je nutné rezervované vstupenky vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem představení (poté
se v prodejním systému automaticky
uvolní k dalšímu prodeji).
2/ VRÁCENÍ VSTUPENEK
Bez předchozí dohody není možné
zakoupené vstupenky bezprostředně
před zahájením akce (na pokladně
divadla, pokladně v sále Pellyho domů) vrátit.
Vstupenky lze, ve výjimečných případech, vrátit v průběhu předprodeje
v Informačním centru. Na stornování
vstupenek není žádný nárok.
Pokladna je otevřena vždy hodinu před
zahájením akce.

NABÍDKA BRIGÁDY
Pellyho domy - Centrum kultury,
vzdělávání a sportu, organizační
složka města Police nad Metují,
hledá vhodné uchazeče o práci
v INFORMAČNÍM CENTRU.
Požadavky:
· časová flexibilita
· znalost Policka a blízkých turistických atraktivit
· základní orientace v kulturní oblasti Policka
· znalost německého nebo anglického jazyka
· příjemné vystupování, komunikativnost, ochota pracovat,
· spolehlivost, samostatnost
· aktivní znalost práce na PC
(Word, Excel, e-mailová pošta,
Internet)

Náplň práce:
· zajišťování provozu Infocentra
(prodej vstupenek, propagačních předmětů, obsluha pokladny)
· poskytování informací návštěvníkům a turistům

Jedná se o brigádu na základě
Dohody o provedení práce.
Zájemce prosíme o stručný životopis a motivační dopis, který lze
v termínu do 17. 3.2017 doručit:
- osobně do kanceláře Pellyho
do mů, Masarykovo náměstí 75
- e-mailem na ckv@policko.cz
Bližší informace: Jana Rutarová,
tel. 602 645 332, ckv@policko.cz
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S PellyKartou za kulturou.
Výhodně!

PellyKarta přináší svým držitelům, kterých je již více než 80, různé výhody:
• slevu na projekce kina a cestopisy
• slevy na další vybrané akce
• možnost zasílání novinek na mailovou zadanou mailovou adresu
• slevu 5% z ceny 5. vstupenky, slevu
10% z ceny 10. vstupenky, 25. vstupenku zdarma
• po dobití finanční hotovosti (tzv.
kreditu) lze PellyKarty využívat jako
elektronickou peněženku a platit s ní
vstupné na akce pořádané Pellyho
domy
• uvedené výhody mohou držitelé
PellyKarty využívat bez ohledu na to,
zda platí hotově nebo využívají dobití
kreditu
• PellyKarta je přenosná

Pokud máte zájem o vydání PellyKarty,
více
informací
získáte
v Informačním
centru
nebo
v pokladně Kolárova divadla. Na
obou místech je možné si kartu zařídit - je pouze potřeba uhradit jednorázový poplatek 29 Kč a vyplnit jednoduchý formulář.

PELLYHO DOMY

Sál Pellyho domů od 14:30 hod

torovi tísňové linky, může vést i k záchraně
lidského
života.
Pod vedením profesionálů se účastníci
naučí
základy
první
pomoci.
Délka kurzu: 3,5 - 4 hod. Každý absolvent
kurzu
získá
osvědčení.
Cena kurzu: 390 Kč
Přihlášky a platba předem, v Informačním
centru, od 1. 3. do 24. 3. 2017

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

BOSÉ NOHY V PARKU

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

KINO / PROJEKCE
Úterý 7. 3. 2017 od 20:00 hod
Kino / Kolárovo divadlo

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je
na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla (Jiří
Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji
na prahu čtyřicítky milým a korektním
způsobem požádá o rozvod. Když nový
život, tak od základů! Eliška se rozhodne
začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce.

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU

1. 3. 2017 - Zdena Frištenská: Gustav
Frištenský / 15. 3. 2017 - Jiří Krtička: O
původu prvků ve vesmíru / 29. 3. 2017
Michal Bureš: Banát - český koutek v
Rumunsku.
Vstupné: 60 Kč / přednáška.

vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil". Jeho jízlivost
a hulvátství může trumfnout snad jen
jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako hrobník. Eliška má ovšem na
chlapy také momentálně spadeno, takže
si rozhodně nenechá nic líbit...
Délka projekce: 97 min
Vstupné: 80 Kč/ 60 Kč držitelé PellyKarty

Čtvrtek 16. 3. 2017 od 17:30 hod
Kino / Kolárovo divadlo

SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI

Díky tajemným stopám, které Jakeovi
zanechá jeho milovaný dědeček, a které
poodhalují tajemství jiných světů a doby,
Jake objeví kouzelné místo, známé jako
sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí se
začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná
jeho obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé
nepřátele. Jake nakonec zjistí, že jen jeho
vlastní a výjimečná "podivnost" může
zachránit jeho nové přátele.
Délka projekce: 128 min
Vstupné: 60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty

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

SKOTSKO NEJEN OBRAZEM

Promítání Ctibora Košťála
Skotsko možná znáte jako zemi, kde
muži chodí v sukních, pijí whisky a škudlí každou penci. Nebo jako zemi zelené
krajina se zádumčivou atmosférou protkanou hlubokými jezery a romantickými hrady a sídly. Jak jinak se o opodstatněnosti těchto rčení přesvědčit, než tam
vyrazit....
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty
a děti do 15 let

PŘIPRAVUJEME
CVIČENÍ S OLGOU ŠÍPKOVOU
Sobota
1. 4. 2017,
Sál
Pellyho domů

Sál Pellyho domů
Sobota 18. 3. 2017, 8:00 - 13:00 hod

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
31. 3. 2017 od 16:30
Konferenční místnost

Kurz: ZÁKLADY PRVNÍ

POMOCI

Umět se správně a rychle rozhodnout,
jak poskytnout pomoc nebo jak nejstručněji a přesně popsat situaci operá-
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Rázovitý a hyperaktivní starosta
(Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku
do jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým
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Zbigniew Czendlik:
POSTEL, HOSPODA, KOSTEL
Středa 5. 4. 2017 od 18:00 hod
Kolárovo divadlo
Prodej vstupenek v Infocentru

VELIKONOČNÍ TRH

Sobota 8. 4. 2017 od 8:00 hod
Masarykovo náměstí

POLICKÁ ZELŇAČKA

10. 6. 2017, Masarykovo náměstí

INFORMAČNÍ CENTRUM

Nově – turistický deník

s motivem Police nad Metují!

Pokud jezdíte rádi na výlety a poznáváte
nová místa nejen našeho kraje, a chcete
si uchovat vzpomínky nejen v sobě, co
takhle pořídit si turistický deník? A
k čemu vlastně turistický deník vůbec
slouží? Je průvodcem turistických zajímavostí, krásných, historických nebo
jinak zajímavých míst České republiky.
Lepí se do něj turistické vizitky, které se
skládají ze 3 částí – čárový kód, který je
určen k zaslání zpět dodavateli v min.
počtu 100 ks a za jehož odeslání získáváte zdarma další turistický deník, dále
samotnou nálepku místa, které jste navštívili a ústřižek s obrázkem sloužící
pro lepší přehled. V letošním roce se
nám podařilo vydat turistický deník
s fotkou našeho města. Dle dodavatele je
to jeden z nejzdařilejších, které dosud
vydali, a to je pro nás velká čest! Po zveřejnění nového deníku na stránkách
výrobce jsme odesílali na dobírku deníky
po 5, 6 ks. Tak neváhejte, jaro se blíží,
zajímavých míst je spousty. Tak proč si
neuchovat vzpomínky? Turistické vizitky
seženete i v našem informačním centru,
to kdybyste chtěli začít s výlety na Policku

Regionální výrobky Kladského pomezí mají za sebou svůj
první veletrh
Ve dnech 19. – 22. ledna se na brněnském výstavišti konaly veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2017,
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kam se tradičně sjeli aktéři cestovního
ruchu z celé České republiky i zahraničí.
Veletrh GO se zaměřuje na výjezdovou
turistiku. Vedle tuzemských cestovních
kanceláří a agentur najdete na veletrhu i
prezentační stánky oblíbených zahraničních destinací. Veletrh REGIONTOUR
podporuje především domácí a příjezdový cestovní ruch v České republice. Účastní se kraje a regiony a zástupci
památek a dalších subjektů cestovního
ruchu.
Kladské pomezí se na veletrhu prezentovalo na společném stánku Východních
Čech, kde se propagovaly zejména regionální speciality a loutkářství. A o co
měli návštěvníci největší zájem? „Samozřejmě nejvíce nám pod rukama mizely
cyklomapy, pracovní sešity Toulavého
baťohu pro děti a nové katalogy ubytování na rok 2017. Velkému zájmu se těšila
nabídka certifikovaného regionálního
produktu sirupů Camellus, které mohli
návštěvníci zdarma ochutnat,“ hodnotila
Lenka Lembejová z destinační společnosti Branka, o.p.s., která na veletrhu
strávila jeho první dva dny, určené především pro odbornou veřejnost. „Návštěvnost byla v pátek vyšší než ve čtvrtek,
předpokládám, že sobota byla opět nejúspěšnější, co se počtu návštěvníků týká,“
dodala.
Víkend patřil tradičně laické veřejnosti, a tak se na veletrh mohl kdokoli
přijít podívat a inspirovat. A jak tedy
veletrh pokračoval o víkendu? „Velice
nás potěšilo, že řada z účastníků náš kraj
zná, opakovaně se do něj vrací nebo o
dovolené u nás vážně uvažuje. Děti velmi
bavilo rozhýbávat robota z Muzea Pod
čepicí a ochutnávka bylinných sirupů
Camellus pro změnu okouzlila jejich rodiče,“ svěřil se nám se svými zážitky Jiří
Švanda, pracovník Městského informačního centra Nové Město nad Metují,
který zastupoval náš region na veletrhu
po zbývající víkendový čas. Na další
veletrh vyjedeme až za hranice. Kladské
pomezí se se svými výrobky bude prezentovat ve dnech 24. - 26. února na
Międzynarodowe Targi Turystyczne ve
Wrocławi. Přijměte tedy naše srdečné
pozvání.
Sledujte
www.kladskepomezi.cz.

Turistická sezóna 2017
přinese návštěvníkům venkovní výstavy, regionální
produkty a toulavý baťoh

Ačkoliv to venku na pohodové a slunečné
léto ještě zdaleka nevypadá,

v destinační společnosti Branka, o.p.s
pro rozvoj cestovního ruchu v Kladském
pomezí jsou přípravy na letní sezonu
v plném proudu. A stejně jako každý rok,
i letos se návštěvníci budou mít opravdu
na co těšit.
Jednou velmi významnou novinkou je
putovní venkovní výstava, která vznikne
v rámci česko-polského projektu „Blíže
k přírodě, blíže ke kultuře.“ Projekt by
měl připomínat 20leté výročí existence
organizace a 10 let úspěšné česko-polské
spolupráce s Powiatem Kłodzkim. Výstava s celkem 40 velkoformátovými
fotografiemi turistických zajímavostí z
Kladského pomezí a polského příhraničí
se během letošního roku vystřídá na
devíti místech. Na české straně budete
moci výstavu shlédnout v Náchodě, Adršpachu, Ratibořicích a také v Praze. V
Polsku pak budou fotografie vystaveny
ve městech Opole, Wrocław, Poznań,
Lodź a Chorzów. První výstava se uskuteční v rámci slavností vernisáže 19.
dubna v Náchodě.
V den vernisáže proběhne rovněž tisková konference Léto v Kladském pomezí,
kde jednotliví aktéři představí své novinky pro nadcházející turistickou sezonu 2017. Tato konference je určena
především pro široký okruh médií, informační centra a místní samosprávu.
Rok 2017 bude u nás v regionu věnovaný také regionálním produktům s vlastní
regionální značkou Kladské pomezí,
které se už nyní prezentují na veletrzích
u našeho stánku. Jedná se o přírodní
bylinné sirupy Camellus z Červeného
Kostelce vyráběné z vlastnoručně vypěstovaných bylinek. Na etiketování a dekoraci lahví se podílejí zdravotně znevýhodnění zaměstnanci. Dalším vlastníkem
regionální ochranné známky je paní
Lýdie Birkeová-Mrázová, která vyrábí
ručně šité bytové dekorační doplňky a
výrobky z kukuřičného šustí.
O regionálních produktech se více dočtete také v letním čísle turistických novin,
které budou pro vás k dispozici koncem
dubna na pultech informačních center
Kladského pomezí. Distribuce do rukou
zástupců IC proběhne tradičně na jejich
jarním setkání, které se tentokrát uskuteční v Novém Městě nad Metují. Hlavním cílem tohoto setkání je především
výměna informací a zkušeností a vzájemné představení novinek na rok 2017.
Začátkem června opět potěšíme především cyklisty. V regionu budou od 3.
června do 30. září tradičně jezdit dvě
linky cyklobusů. Delší červená linka
bude odjíždět z Hradce králové přes
Adršpach až na Pomezní boudy a kratší
modrá linka pojede z Náchoda do Polska
a následně až do Broumova. V loňském
roce byla červená trasa prodloužena, a
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tak se návštěvníci mohli cyklobusem
pohodlně dopravit až na hřeben Jestřebích hor. Tak tomu zůstane i letos.
A čím potěšíme především děti? Jednoznačně naším Toulavým baťohem a jeho
Cestovatelskou hrou. Barevnou ilustrovanou mapu Toulavého baťohu získáte
v každém informačním centru v regionu.
A zapojit se můžete i do soutěže o hodnotné ceny. Pravidla najdete na zadní
straně mapy. Dále se s ním můžete setkat i v Havlovicích na víceúčelovém
sportovišti, kde se bude v neděli 2. července konat Den s Toulavým baťohem.
Pro děti bude připraveno spoustu zábavných her a soutěží a bavit se jistě
budou i dospělí. V neposlední řadě sledujte
i
webové
stránky
www.toulavybatoh.cz,
kde
najdete
spoustu tipů na výlety s celou rodinou i
na školní výlety a kde se dozvíte i více
informací o Cestovatelské hře.
Pro více informací o dění v Kladském
pomezí sledujte pravidelně naše webové
stránky www.kladskepomezi.cz. Najdete
nás také na sociálních sítích jako je
Facebook, Twitter nebo Instagram.

PROVOZNÍ DOBA
INFOCENTRA V BŘEZNU:

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

O víkendech zajišťuje prodej turistických suvenýrů Muzeum papírových
modelů, Tyršova 345:
9:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 hod

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

KULTURA U SOUSEDŮ
HRONOV
11. 3. 2017, Sál Jos. Čapka, 20:00 hod
DYMYTRY - Koncert metalové kapely,
hosté X-Core, Loco Loco

18. 3. 2017, Jiráskovo divadlo,
19:00 hod
PŘÍBĚH COCO CHANEL - divadelní
představení (Agentura Harlekýn Praha), hrají M. Dolinová, L. Švormová, J.
Čenský, F. Sychra

195 let divadla v Hronově!

Jediným zdrojem pro zpracování
počátků hronovského ochotnického divadla
byla až donedávna Jiráskova románová
kronika U nás. Autor v jejím II. díle obsáhle,
detailně a barvitě vylíčil první divadelní
představení v Hronově (Padolí), jeho
přípravy a následky. Podle ní se v roce 1823
z Prahy, kde se vyučil hodinářem a zároveň
si zamiloval divadlo, vrací do
rodného městečka Antonín Kalina
(ve skutečnosti Knahl). Po čase
shromáždí kolem sebe divadelní
nadšence, rozepisuje role a u
Kalinů se konají první zkoušky. Na
první postní neděli 3. března 1827
ve staré roubené škole (dnes již
neexistujícím stavení pod farou)
na provizorním jevišti z prken a
škamen provedou ochotníci první
divadelní představení – Berounské
koláče od Jana Nepomuka
Štěpánka. V městečku má divadlo
velký ohlas, také herci mají chuť
pokračovat, ale jelikož se hrálo bez
povolení vrchnostenského úřadu,
následuje zákaz dalších představení.
Písemná žádost, podaná na náchodský
zámek na podzim téhož roku, zůstává bez
odpovědi. Další představení, které je již
jednoznačně doloženo i písemnými
prameny, se konalo až o 20 let později, v
roce 1847. Historicky však chybí písemné
doklady, Jiráskovu románovou kroniku totiž
nelze považovat za historický pramen a
sám autor byl odkázán pouze na ústní
tradici.
Vzhledem k tomu je proto významným
zjištěním, že písemné doklady k začátkům
ochotnického divadla v Hronově přece jen
existují, a to dokonce již k roku 1822!
Objevila je archivářka a historička Mgr.
Lydia Baštecká (do roku 2013 ředitelka
Státního okresního archivu Náchod) ve
Státním oblastním archivu v Zámrsku. Jedná
se o koncept dopisu, datovaný 26. 3. 1822,
jehož originál byl odeslán krajskému úřadu
do Hradce Králové. Tímto průvodním
dopisem náchodský vrchnostenský úřad
oznamuje, že mu byla doručena žádost
obyvatel městečka Hronova (žádost se
bohužel nedochovala) o udělení povolení
sehrát několik malých českých divadelních
představení ve prospěch chudé školní

mládeže. Náchodský úřad tuto žádost
podpořil a doporučil ke kladnému vyřízení.
Dochoval se i originál odpovědi krajského
úřadu z 10. 4. 1822, stručné a zamítavé.
Důvodem
zamítnutí
žádosti
bylo
přesvědčení zemských úředníků, že „lidé,
kteří se zabývají hraním komedií, jsou
odváděni od své práce v úřadech, v řemeslu
nebo od domácích prací“. A i když se
vynořuje řada ještě nezodpovězených

otázek (kdo tuto ochotnickou činnost
inicioval, jaký byl repertoár, kdo hrál a kde
se hrálo), historicky prokázaným faktem je
činnost hronovských ochotníků již v roce
1822. Což znamená, že si právě letos
připomínáme 195 let od počátků
ochotnického divadla v Hronově a 190 let
od prvního zaznamenaného představení!
Taková divadelní tradice si jistě zaslouží
pořádnou oslavu, kterou pořádají pro
širokou veřejnost členové hronovského
divadelního souboru. Uskuteční se v neděli
26. března od 14 do 17 hodin v prostorách
Jiráskova divadla. Zájemci si budou moci
prohlédnout výstavu věnovanou historii a
současnosti hronovského amatérského
divadla, kterou je budou provázet oživlé
postavy z Jiráskových divadelních her,
zahraje jim divadelní kapela a zlatým
hřebem budou ukázky z legendárního
prvního představení Berounských koláčů.
Divadelní soubor se postará nejen o zábavu,
ale i o občerstvení návštěvníků, kteří se
mohou těšit i na koláče. Oslava bude stylově
zakončena od 19 hodin představením
Jiráskovy Vojnarky. Přijměte tedy pozvání
na příjemné odpoledne a oslavu bezmála
dvousetleté hronovské divadelní tradice!

DS Jiráskova divadla Hronov

195 LET DIVADELNICTVÍ
V HRONOVĚ
26. 3. 2017 - program od 14:00 hod:
výstava s komentovanou prohlídkou,
v 19:00 hod derniéra divadelní hry A.
Jiráska Vojnarka

Kulturní a informační středisko Hronov,
více informací: www.kulturahronov.cz
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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

BŘEZEN 2017
Pondělí 6. března
od 9 do 15 hodin

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

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

Rozvíjet kreativitu u dětí je důležité.
Kreativita je pokládána za jednu
z nejcennějších vlastností osobnosti.
Každou středu se scházíme, posilujeme
tvořivého ducha a procvičujeme jemnou motoriku. Pravidelně je nás okolo
deseti. Připojit se k nám můžete kdykoliv.
Sobota 18. března
od 8 do 13 hodin

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ

Na sále Pellyho domů se uskuteční
dopolední posezení sběratelů všech
oborů. Setkání pořádá Klub sběratelů
Policka ve spolupráci s CKV Pellyho
domy. Příchozí dostanou volnou vstupenku do Muzea papírových modelů a
budou mít možnost prohlédnout si
místnost sběratelů v prvním patře
budovy Muzea.

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

Co je v MPM nového?

V únoru jsme navštívili výstavu a soutěž v brněnských Lužánkách. Setkání
modelářů tradičně patřilo představení
papírových novinek roku nejen z Čech.
Uspořádali jsme příměstský tábor o
jarních prázdninách. Děkujeme za
velký zájem a omlouváme se všem, na
které už místo nezbylo.
Poctivě se připravujeme na turistickou
sezonu. Náš obchod s turistickým a
modelářským zbožím už naskladnil
několik letošních novinek, obměn se
dočká stálá expozice i další prostory
Muzea. Připravujeme se také na oslavu
5 let od otevření Muzea.
V březnu navštívíme modelářskou
soutěž ve Svídnici. Nainstalujeme noČtvrtek 2. dubna
vou výstavu – Ladislava Badalce a
od 17 hodin
čeká
nás revize a čištění expozice.
VZLETY A PÁDY
Uskutečníme také poslední etapu
vzducholodi Norge
úprav depozitáře. Budeme také natáčet
Pokud už jste zapomněli, vzducholoď v video upoutávku na stálou expozici.
90. letech vytvořil učitel ZUŠ Vladimír Netrpělivě čekáme na výsledky podaBeran se svými žáky. Vzducholoď nad ných grantových žádostí.
Policí dokonce vzlétla, byla na návštěvě v Broumově a od 12. října 2016
visí opět v Muzeu. Přijďte se podívat
na výstavu, kterou připravila ZUŠ Police nad Metují ve spolupráci s Muzeem
o jejím osudu, letech i pádech na policku. Výstava potrvá nad BB Kavárnou
v Zeleném domečku do 26. března.
Vstup je volný.
Jádro výstavy se po jejím skončení
přemístí nastálo do blízkosti vzducholodě v Muzeu. Zde budou mít návštěvníci možnost se s příběhem vzducholodi seznámit už nastálo.

Děkujeme BB Kavárně za vytvo-

ření skvělého zázemí pro únorové
akce. Koncert Café Baret přilákal přes
šedesát lidí. Přednášku slovenského
léčitele zánětlivých onemocnění Štefana Zakuťanského vyslechlo více jak
čtyřicet posluchačů. Skvělá atmosféra i
Sobota a neděle 25. - 26. 3.
návštěvnost byla i na autorském čtení
od 9 do 17 hodin
Marie Iljašenko, která byla v loňském
MUZEUM DĚTEM
roce nominována se svou básnickou
Po úspěšném víkendu s názvem Muzesbírkou Osip míří na jih na cenu Magum dětem, který jsme uspořádali
nesia litera. Večerem provázel Jáchym
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Dvořák vydavatel časopisu Raketa a
zakladatel nakladatelství Labyrint.

Výstava Jany Žuravnyjové končí. Je to
však první výstava, ke které Muzeum
papírových modelů vydalo katalog a
tak nám v této podobě výstava přetrvá
i nadále. Katalog má ISBN a tak ho
najdete i v mezinárodní databázi vydaných tiskovin. Autorem textu je pan
Jindřich Horkel, který zpracoval několik osobních rozhovorů s autorkou.
V katalogu je také několik návodů a
cenný seznam webových stránek, ze
kterých Jana Žuravnyjová čerpá vystřihovánky z celého světa. Našim
cílem je vydat katalog ke každé uskutečněné výstavě v MPM.
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SLÁVÍME 5 LET!

NÁVRATY 2
(rok 2013)

Rok 2013 byl první, kdy MPM zažilo celoroční provoz. Muzeum od prvních dní působí plně ve službách veřejnosti a společenského rozvoje. Je to
instituce otevřená, která získává,
uchovává, zkoumá, zprostředkuje a
vystavuje hmotné doklady o opomíjené výtvarné činnosti člověka s přesahem do technických, historických a
dalších kulturně - sociálních antropologických oborů.
Muzeu působí v oblastech studia,
vzdělání, výchovy a volnočasových
aktivit. Buduje si pověst místa, kde si
můžete nejen prohlédnout expozici
zachycující obor papírového modelářství, ale i smysluplně a kreativně trávit
společný čas s rodinou a přáteli.
Primárně byla v roce 2013 prováděna činnost v oblasti propagace se
snahou zakotvit muzeum v mikroregionu a zařadit ho tak mezi nejzajímavější turistické atraktivity.
Tento cíl Muzeum papírových modelů naplňovalo komunikací a navázáním spolupráce s hlavními aktéry cestovního ruchu v Kladském pomezí a
prostřednictvím akcí v turistické sezoně pro širokou veřejnost jak v Muzeu
tak mimo něj. Důraz byl kladen na
propagaci nejen regionálního charakteru, ale i v celorepublikovém kontextu.
V roce 2013 Muzeum uspělo
s grantovou žádostí projektu Mezinárodní modelářské dny 2013 (19. – 23.
10.) Projekt byl financován z prostředků ERDF – prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Díky této dotaci Muzeum
začalo spolupracovat a naplňovat cíle i
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na polské straně hranice. Těchto dnů
se zúčastnilo 167 modelářů z toho jich
bylo 64 z Polska. Dále během těchto
dní 150 dětí prošlo komentovaně Muzeem a dílnou (z toho 50 dětí z Polska).
Tato akce vzbudila zájem médií a MPM
se tak otevřeli nové možnosti spolupráce.
V tomto roce proběhly některé stavební úpravy a díky tomu se zprovoznila šatna, kancelář, sklad a výtvarná
učebna pro školní kolektivy, do které
se vejde 40 dětí. Zlepšilo se i bezprostřední okolí budovy. Díky prostředkům získaných z Euroregionu Glacensis MPM nakoupilo další vitríny.
Muzeum v tomto roce položilo základy pro svou ediční, badatelskou a
archivní činnost. (Vydalo další vlastní
vystřihovánky – polickou radnici ve
dvou verzích, maják z dioráma baltského pobřeží, polický betlém a omalovánky s kresbami kraje Jaroslava
Soumara) Zřídilo depozitář a systematicky ho buduje, navázalo cennou spoluprací s Centrem papírového modelářství.
Muzeum po celý rok 2013 nabízelo
rozmanitý doprovodný program, širokou škálu volnočasových aktivit pro
veřejnost a také programy edukativního charakteru pro školní i mimo školní
skupiny. Skupiny byly po komentované
prohlídce zvány do vytvořené místnosti, kde si každý mohl projít zkušenost
slepení jednoduchého modelu. Návštěvníci mohli během prohlídky využít nabídku vystřihovánek, origami
návodů, různé tajenky, křížovky a pracovní listy úzce propojené s expozicí.
Tyto aktivity jsou nabízeny v rámci
vstupu do Muzea stále a jsou zdarma.
Během jarních prázdnin probíhal v
Muzeu první příměstský tábor „Týden
s Herkulem“ a v září začal činnost modelářský kroužek 1 x týdně, který navštěvovalo pravidelně třináct dětí.
Mezi nejúspěšnější akce pro školy
patřil program s názvem Recy–věci,
uspořádaný k Týdnu Země, který připravila a lektorovala Martina Junková.
Muzeum uspořádalo čtrnáct workshopů a otevřených dílen pro veřejnost.
Lektorky byly Martina Váňová, Martina
Nosková, Martina Junková, Martina
Gottwaldová a Markéta Vránová. Společně strávený čas s prarodiči patří k
těm nejcennějším, které můžeme v
životě zažít, v Muzeu jsme připravili
tvořivý program cílený právě na mezigenerační setkávání nazvaný Babičkování.
Muzeum bylo v tomto roce zmíněno
v několika pořadech Českého rozhlasu,

který také začal pravidelně zveřejňovat pozvánky na pořádané akce. Česká
televize upozornila na MPM v pořadu
Tamtam. Naše pozvánky na akce a
expozici přejímala internetová média
jak v Čechách, tak i v Polsku.
Muzeum se zapojilo i do celorepublikových projektů jako je Rodinný pas,
nebo program Šťáva. Vytvořilo turistickou vizitku a známku. Zúčastnilo se
veletrhu cestovního ruchu v Jablonci
nad Nisou, upozorňovalo na sebe po
celý rok na akcích pořádaných Centrem papírového modelářství, navštěvovali jsme modelářské výstavy a soutěže. Vytvořili jsme nové vícejazyčné
letáky a plakáty, které putovaly do
Informačních center nejen v kraji a v
Polsku, ale i do dalších institucí.
Celkové výdaje v roce 2013 na
provoz činily 874 341Kč. Příjmy činily
587 464,-Kč. Celkem navštívilo Muzeum 10 691 návštěvníků.
Níže seznam akcí v roce 2013
v MPM. V dubnovém čísle měsíčníku
připomeneme další rok v MPM, tentokrát rok 2014.

Autor slavícího maskota: Jaroslav Soumar

Martina Váňová
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Vznikají další dvě knihy
o obcích na Policku

PSO novinky jsou tady!

Lednová dávka dvojkoncertu, během soboty čtrnáctého, si vysloužila
chválu všech našich stálých posluchačů, ale i rychle se šířící a nakažlivou
přízeň fanoušků-nováčků. Děkujeme,
že i vy patříte mezi ty, co s námi jsou v
kontaktu a čtou tyto řádky.
Nedostali jste se ani do vyprodaného hlediště v Červeném Kostelci?
Přijeďte se s námi podívat do Trutnova.
4. března v 19:00 přistaneme v sále
UFFO, a vy opět uvidíte naši svatou
trojici v akci. Filmové melodie zadiriguje a zatančí Joel Hána, okusíte,
jak chutná exotika v podání dirigenta
Chuheie Iwasakiho, a naše dvorní
dáma Věrka Vlčková to dojede bez nehod až
do cíle! Těšíme se na slyšenou i viděnou.
V současné době všichni členové orchestru pilně pracují na doručování a kontaktování
vás všech, kteří jste podali pomocnou ruku k
zakoupení nových nástrojů prostřednictvím
portálu hithit.cz, a vybrali jste si některou z
odměn. Postupně odesíláme CD, značkové
tašky jsou ve výrobě a někteří z vás zažili už
i koncert mezi námi! Novinkou mezi našimi
nástroji je první kousek – piano Roland, na
které se naší klavíristce Lucce skvěle hraje!
Děkujeme!

(Pěkov/Hony, Suchý Důl/Slavný)

Chcete být včas a všude tam, kde se PSO
ocitne? Duben bude pro nás měsícem koncertního odpočinku, ale v létě to zase rozjedeme.
V květnu zavítáme k přespolním do Vambeřic
a v červnu si nás budete moci poslechnout
hned na 3 různých akcích. Těšíte se? My jo.
Sledujte proto náš Facebook a Instagram, ať
vám nic neuteče.
Chcete nám doporučit skladbu do repertoáru? Máme Vám zahrát na oslavě výročí
u vás doma? Máte pro nás tip na nové koncertní místo? Chcete se stát naším partnerem? Můžeme vám splnit nějaké nejtajnější
přání? A nemáte nás ještě dost?
Napište nám na policesymphonyorchestra@gmail.com a zařadíme
si Vás do našeho PSO Občasníku,
který našim fanouškům rozesíláme.
Nezapomenete tak ani na jediný
termín našich akcí, necháme vás
nahlédnout pod pokličku našich
zkouškových sobot, dění z cest a
každodenních radostí i starostí.
za PSO
Petra Poštolka Šotolová
Foto: Martin Kábrt

Olga Landová: Ať hodí kamenem

Říká se, že o kvalitě autora nevypovídá
první, ale až jeho druhá kniha. Pokud jde o soubor Ať hodí kamenem (Liberec, Nakladatelství
Bor 2016), je to pro Olgu Landovou dobrá
zpráva. V žánru povídek se našla, i když některé z jejích příběhů si říkají i o rozměrnější
plochu.
Podobně jako v první knize Smutek se dědí
(2014), ani zde nejsou příběhy Olgy Landové
útěšné. Čtenářovu duši moc nepohladí, a když,
tak spíš proti srsti. Mezi jejich hrdiny často
nacházíme životní ztracence a ztroskotance,
lidi, kterým se život vymkl z rukou, i když oni
jsou přesvědčeni, že tomu tak není, a o štěstí,
naplnění představ či svou důstojnost statečně
bojují (jsou mezi nimi osamělci bez perspektiv, stejně jako úspěšná manažerka). Nejde přitom výhradně o lidi z okraje společnosti, spíš
o ty, které vídáme okolo sebe, aniž bychom
dohlédli do jejich životů – dramatických, ne
šťastných, polámaných. Vzhledem k své sociálně právní profesi toho právě o takových ví
literátka Olga Landová dost. Šťastné konce se
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v povídkách nedostavují, výjimky představuje
několik nadějných či sympaticky otevřených.   
V souladu s první knihou, i v této autorka
zachovala osobitý rukopis bez expozicí a líčení postav. Jejich charakteristiky, totožnosti a
vztahy objevuje čtenář postupně – o to je čtení
poutavější. Stejně tak opětovně zaujme autorčin smysl pro detail a osobitý, bohatý slovník,
schopný metaforické zkratky. Z ostatních čísel
knihy se vymyká vstupní báseň Malá noční
můra a závěrečná povídka s poněkud šokujícím názvem i postavami „dvou kund“ (pokud
vulgarismům v předchozí knize bylo možné
vytýkat nefunkčnost, zde svůj účel plní přesně). Právě prolog a epilog knihy pregnantně
hovoří o tom, jak si autorka s jazykem a jeho
prostředky rozumí.
Jejímu smyslu pro detail a situační nadhled pak odpovídají vtipné ilustrace Cyrila
Podolského, jež svébytně komentují věty malířem labužnicky vyzobnuté z textu povídek.
Jan Meier

V listopadu 2016 začal autorský tým pod
vedením Mgr. Michala Bureše připravovat další dvě knihy o obcích našeho regionu. V roce
2009 vydali knihu Žďár – malebný kout pod
Ostašem, v roce 2016 publikaci Hlavňov –
vesnice pod Hvězdou, v květnu 2018 plánují
představit dílo o Pěkovu a Honech, následně
v říjnu 2018 rozsáhlou monografii o Suchém
Dolu a Slavném. Také proto se autoři publikací a především editor obou připravovaných
knih obrací na širokou veřejnost – obyvatele,
rodáky, návštěvníky a milovníky těchto vesnic
o pomoc. Pokud by Vás cokoliv týkající se
zmíněných obcí a jejich katastru napadlo, kontaktujte jej na emailu Bures.M@seznam.cz.
Zajímají nás fotografie, dokumenty, vzpomínky, články,… Zapůjčené materiály po jejich
digitalizaci obratem vrátíme. Součástí publikací budou také CD-ROMy s texty a fotografiemi všech nemovitostí i s majiteli, prosíme
tedy o vstřícnost při fotodokumentaci domů i
vás, jejich obyvatel. Dále plánujeme setkání
veřejnosti s autory publikací – o jejich termínu
budeme obyvatele obcí včas informovat.
Za autorský kolektiv
Mgr. Michal Bureš

Ernst Gideon von Laudon

Ernst Gideon
svobodný pán von
Laudon
(Ernst
Gideon Freiherr von
Laudon) (13. února 1717, Tootzen,
Švédské
Lotyšsko
– 14. července 1790
Nový Jičín) byl rakouský vojevůdce,
jeden z nejúspěšnějších
odpůrců
pruského krále Fridricha Velikého. Proslavil
se ve válkách s Pruskem a svým tažením na
Balkán proti Osmanské říši, které ho zařadilo mezi slavné turkobijce. Od roku 1789 až
do své smrti byl vojenským guvernérem v
Habsburském Srbsku. (na úvod z Wikipedie)
Osobnost tohoto slavného vojevůdce, moravského šlechtice a politika se významně dotýká historie našeho kraje díky zřízení obranné
linie na Pasách a pobytu na Policku, především v polickém klášteře, odkud tuto obranu
v roce 1758 řídil.
Jaký přínos a vliv na vývoj našich zemí
měl, dokazuje nejen to, jak je popisován v literatuře, ale i to, že na sklonku svého života byl
tehdejším císařem Leopoldem II. jmenován
generalissimem – nejvyšší vojenské hodnosti,
jako třetí člověk v historii.
Střípky historie a připomenutím památných míst bychom rádi oslavili 300. výročí
narození Ernsta Gideona von Laudona v letošním roce akcí, kterou se chystáme uspořádat
na podzim.
Za Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů
Ivan Konečný
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Pozvánka k sousedům
Do broumovského kláštera zavítá
Jan Rejžek i Café Bizzare

Zajímavý program připravilo Vzdělávací a kulturní centrum
Klášter Broumov na měsíc březen. Ve středu 15. 3. se v klášterním
Dřevníku uskuteční hudebně-divadelní „šansonově-improvizační“
inscenace BodyVoiceBand: Café Bizarre. Domovskou scénou souboru jsou pražská Jatka 78. Ve dnech 15. – 16. 3. bude probíhat v prostorách kláštera seminář osobnostního rozvoje s názvem Komunikační a
prezentační dovednosti.
Ve čtvrtek 16. 3. bude farmářka a ekonomka Hana Řehořková
přednášet v klášterní Kreslírně na téma Ekologické zemědělství pro
každého - bez mýtů a předsudků. Pátek 17. 3. ve 20 a 21:30 hodin
bude lákat na mimořádnou Noční prohlídku zaměřenou na momenty
života v klášteře. Milovníkům alternativní hudby pak bude určena
středa 29. března, kdy do Kreslírny zavítá známý hudební publicista Jan Rejžek s poslechovým pořadem „Poslední slovo má pan
Rejžek!“. Bližší informace naleznete na facebooku kláštera nebo
v kalendáři akcí na www.klasterbroumov.cz.
Kateřina Ostradecká - Vzdělávací a kulturní centrum
Klášter Broumov - katerina.ostradecka@broumovsko.cz

Autorka bestsellerů píše
i o Broumovských stěnách

Marcela Mlynářová (1948) je autorkou
vtipných, optimistických knih, které se pravidelně stávají bestsellery. Z jejích víc než deseti
vydaných titulů připomeňme alespoň Z lodiček do holin či V padesáti na začátku.
V její nejnovější knize Dáma s prošlou
zárukou (Brána 2016) najdeme i vyprávění
o výletu, který Marcela Mlynářová podnikla z Honů do Broumovských stěn. Popsání
cesty je autentické a emotivní, i když záměny Kačenky na Strážné hoře nad Hony
s Bumbrlíčkem (podobně jako řeky Metuje
s Ledhujkou a Hlavňova s Pěkovem) by čtenář obeznalejším vypravěčům asi nedopustil.
Vyprávění líčí pohled od Kačenky do broumovské kotliny a s ještě větším zaujetím pak

hřebenovou cestu
ke Hvězdě: „Nešla
jsem, ale tu vylézala, tu prolézala
a občas po všech
čtyřech
slézala.
Odměnou mi byly
občasné výhledy do sice stále stejného údolí,
leč vždy z jiného úhlu. Protože mému putování
nechyběla pestrost, neuvědomovala jsem si,
jak dávám tělu zabrat. Broumovské stěny mě
zcela dostaly…“. Zklamání ze zavřené chaty
na Hvězdě vynahradil zážitek při pohledu na
zdejší kapli a pak z cesty do Kovářovy rokle
„neskutečnými hvozdy vyvolávajícími respekt
stejně jako obdiv“.

Než pak autorka došla z Hlavňova k autu,
zaparkovanému na Honech U generála
Laudona, potkal ji liják a krupobití. Jak v závěru své příhody píše, loužička se za ní táhla
po podlaze i po překročení prahu hostince:
„Číšnice však byla tolerantní a dubové lavici
voda nevadila…“
(mei)

P O H L E DY D O H I S TO R I E

PAMÁTNÁ MÍSTA A UDÁLOSTI NA POLICKU

Archeologické nálezy z Pellyho domů

Pellyho domy v Polici nad Metují patří
nejen mezi jednu z dominant zdejšího náměstí, ale jsou i významnou historickou památkou
neodmyslitelně spojenou s postavou výrobce
lihovin, továrníka, starosty a mecenáše Viléma
Pellyho (1849-1939). S jeho jménem lze také
spojovat rozsáhlou přestavbu, při které byly
v letech 1928 -1931 spojeny do jednoho komplexu tři původně samostatné budovy. První
z nich byl právovárečný dům čp. 76, který
roku 1868 koupil jeho otec, a kde Pelly zahájil
výrobu kořalek a likérů. Dále to byla výrobna likérů v čp. 268 „U Damiánky“ a nakonec
dům čp. 75 s hostinskou koncesí, který Vilém
Pelly přikoupil v roce 1920. Méně se ale ví, že
Pellyho domy jsou i významnou archeologickou lokalitou.
Když byla na začátku roku 2006 zahájena
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rekonstrukce Pellyho domů, proběhl zde také
archeologický výzkum. Zpočátku se zdálo, že
výzkum bude rutinní záležitostí, neboť většina
plochy domu byla v průběhu 19. a 20. století
zničena výstavbou sklepů a různými přestavbami. O to větší překvapení čekalo v zadním
traktu domu čp. 75, kde zůstala zachována
malá plocha s neporušenými archeologickými situacemi. Nálezy předčily očekávání.
Postupně bylo prozkoumáno souvrství mocné
1,5 metru, které dokumentovalo vývoj tohoto místa od příchodu prvních kolonistů, až po
poslední stavební úpravy domu v průběhu 20.
století.
Podle zlomků nalezené keramiky lze nejstarší stopy lidské přítomnosti v prostoru pozdějšího polického náměstí datovat na samý
počátek 13. století. Tehdy také na jílovitém

podloží vznikla černá bahnitá vrstva naplněná
velkým množstvím uhlíků. Patrně se jednalo
původní povrch terénu, zčernalý od uhlíků
po vypálení lesního porostu. Zajímavé je, že
v sondě nebyly zachyceny žádné náznaky
obytného stavení – to tedy   zřejmě stálo v
přední části parcely. Je však možné, že zde
žádné obydlí nebylo, a to co odhalil archeologický výzkum jsou pouze stopy dokládající vyklučení pralesa a založení prvních polí
v okolí poustevny, kterou vybudovali první
benediktini u studánky na dnešním hřbitově.
Naznačovala by to i zmínka v listině hlásící
se do roku 1213. Král Přemysl Otakar I. v
ní daruje břevnovskému klášteru svůj újezd
obecně zvaný Police, „.a to ponejvíce proto,
že z dotčeného kláštera mnich jménem Vitalis
s tovaryši svými začal tu rubat les, učinil místo
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způsobilé k obývání.“ Listina, která se nezachovala v originále, je dnes celkem oprávněně
považována za mladší falzum. Předpokládá se
však, že mohla vzniknout na základě starší,
dnes již neznámé pravé listiny.
Někdy kolem poloviny 13. století dochází v prostoru náměstí k   výrazné změně.
Neurovnané bahnité vrstvy jsou nahrazeny
rovnou vrstvou z udusané hlíny. Na ní byla
zachycena kamenná destrukce pece a poblíž i
ohniště obložené kameny. Nepochybně se jednalo již o podlahu domu. Po konstrukci stěn
sice nezůstaly žádné stopy, ale podle mohutné
mazanicové kry, lze usuzovat, že dům měl stěny tvořené nějakou formou hrázděného zdiva,
popřípadě byly roubené s hliněnou omazávkou. Dům zabíral větší část stavební parcely
domu čp.75, včetně její zadní části. Byl sice
téměř tři metry kratší než jeho novověcí následovníci, přesto byl již nepochybně součástí plánovité zástavby kolem tržiště. Stavbu
domu lze tedy dát do souvislosti s lokací (vysazením) nové tržní osady. O jejích počátcích
jsme poměrně dobře informováni z písemných pramenů. Dne 6. září 1253 totiž vydal
Přemysl Otakar II. jako „mladý“ král český
na žádost břevnovského opata Martina I. listinu, jíž přeložil královský trh (forum regium) z
Provodova do jiného místa jménem Police (in
alium locum Policz nomine).
Zánik tohoto prvního domu lze datovat
podle keramiky někam na přelom 13. a 14.
století. Jeho konec byl způsoben požárem, po
kterém zůstala na podlaze domu mohutná vrstva uhlíků a popelu. Tu pak překrývala téměř
kompaktní vrstva dočervena vypálené mazanice. Za oběť požáru nepochybně padly i jiné
domy v sousedství. Vrstvy přepálené mazanice byly v minulosti pozorovány při kopání kabelů podél celé jižní fronty náměstí. Prakticky
identické pozůstatky destrukce domu byly
nalezeny roku 2000 při sanaci starých benzínových nádrží na náměstí před domem čp. 21.
Co se zde tehdy přihodilo, nevíme. Zarážející
je ale časová shoda se zánikem benediktinského hrádku na hoře Vlčinec a vzpourou broumovských dědičných fojtů, bratrů Lva (Leo)
a Tyčky (Ticzko), kteří roku 1300 přepadli a
vyloupili kostel v Polici. Je tedy možné, že
požár, který zničil zástavbu polického náměstí
může souviset s těmito událostmi.
Je zajímavé, že dům zachycený před čp.
21 již obnoven nebyl a celá východní fronta
náměstí se tehdy posunula o šest metrů východním směrem. Důvodem rozšíření plochy
náměstí mohla být stavba radnice a pivovaru,
jejíž budova stála až do roku 1818 uprostřed
náměstí. Nálezová situace ukazuje, že na rozdíl od domu, který stával v ploše náměstí, byl
dům zdokumentovaný v zadním traktu čp. 75
záhy obnoven na svém původním místě. Po
nějaké době však podlehl opět zkáze. Oheň
ale nedosahoval již takové intenzity jako při
předešlém požáru, neboť některé zlomky mazanice se do země dostaly nepřepálené.  
Někdy v období od poloviny 14. až do poloviny 15. století byl na zkoumané parcele vybudován nový dům. Dům předčil vše, co zde
zatím bylo postaveno. Dispozicí sice navazoval na předchozí domy, na rozdíl od nich však
byl umístěn na půl metru vysoké kamenné
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podezdívce. Ta byla postavena ve dvou fázích.
Nejdříve byly položeny
velké pískovcové balvany.
Vnitřní plocha domu byla
posléze vyplněna mocnou
vrstvou jílu, který zajišťoval
izolaci podlahy. Ve druhé
stavební fázi byla na tomto základu postavena zeď z
opukových kamenů poslepovaných jemným jílem.
Prostor za zdí pak byl zarovFotografie z archeologického výzkumu: v popředí podezdívka
nán jemnou písčitou hlínou,
domu z 14.-15. stol., v zadní části profil s požárovými vrstvami
která tvořila podlahu domu.
Na této konstrukci byl nakonec postaven roubený dům,
jehož spáry byly vymazány
mazanicí. Dům představuje
ukázku již poměrně vyspělé
architektury. Jeho stavbu lze
spojovat s rozkvětem Police
na přelomu 14. a 15. století.
Jistě ne náhodou je to právě
doba, kdy je Police poprvé
v listině Václava IV. z 20.
září 1395 označena již jako
městečko (oppidum). Stavba
zanikla při obrovském požáPohled do interiéru domu z poloviny
ru. Žár při něm byl tak ve13. století se zbytky kamenné pece
liký, že vrchní řada kamenů
v podezdívce byla přepálena
do červena a sama plocha
domu byla zasypána vrstvou
zlomků přepálené mazanice
a hlíny mocnou až 15 centimetrů, to by naznačovalo,
že dům mohl být i patrový.
Zkázu domu lze spojovat
s vypálením Police Slezany
v úterý 27. května roku
1421.
Přestože byla značná
část obyvatel Police pobita
Ostaši, bylo městečko záhy
obnoveno. Podle situace
zjištěné v Pellyho domech
Zlomek keramické misky z poloviny 13. století
byl obnoven i zdejší dům.
Nedosahoval ale již takoPolice“. Skutečně jím začíná série požárů,
vé technické úrovně jako jeho předchůdce, o
které poté pravidelně sužovaly městečko v náčemž svědčí i nerovná a neupravená plocha
sledujících stoletích. Celkem tři další požáry
podlahy. I tento dům ale nakonec brzy podlebyly zachyceny i v Pellyho domech. Datování
hl zkáze. Kdy se tak stalo, nelze přesně určit,
požárových vrstev je ale problematické, neboť
snad v roce 1469, kdy bylo městečko vypálese z nich nepodařilo získat žádný datovací mano hejtmanem Františkem z Háje.
teriál. Víme pouze, že po posledním byl poNásledovala důkladná výstavba nového
staven zděný sklep, datovaný do roku 1702.
domu. Celý prostor staveniště byl vysypán a
To nám umožňuje ztotožnit poslední ze série
zarovnán silnou vrstvou jemné jílovité hlíny,
destrukcí s požárem z roku 1700. Zbylé dva
jejíž povrch byl udusáním přeměněn v základ
požáry tak spadají někam mezi ně. Mohlo by
podlahy. Budova, která zde pak vznikla, byla
se jednat o požáry v roce 1617 a 1673.
zřejmě roubená, v její konstrukci se ale již neDům postavený roku 1702 byl již nepouplatňovala mazanice. Dům zanikl při požáru,
chybně zděný, jak je posléze zachycen i na
jehož žár propálil svrchní část podlahy dočerstabilním katastru z roku 1840. I on byl roku
vena. Na vrstvě přepálené hlíny zůstala rovno1842 postižen požárem, jehož stopy jsou poměrná vrstva uhlíků, což by mohlo nasvědčoslední doloženou vrstvou archeologického
vat tomu, že dům měl již dřevěnou podlahu.
výzkumu. Ostatní statigrafické situace pak
Podle zlomků keramiky došlo k požáru někdy
již dokumentují pouze stavební úpravy ve
v 16. století. V úvahu může přicházet požár v
20. století, které má na svědomí již zmíněný
roce 1535, při němž „...město Police wšecko
wyhořelo...“. Paměti špitálské nazývají ten- Vilém Pelly.
Jan Tůma
to požár dokonce „prwním shořením Města
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KALENDÁRIUM
Významná výročí narození a úmrtí českých spisovatelů v březnu 2017
7. březen 1799 – Narodil se ve Strakonicích  
v rodině tesaře FRANTIŠEK LADISLAV
ČELAKOVSKÝ, básník národního obrození. Studoval gymnázium v Českých
Budějovicích, filozofii v Praze a Linci, studia ale nedokončil.
Působil
jako
vychovatel,
soukromý
učitel, redaktor
Pražských novin
a jejich přílohy
České včely, dále
jako knihovník a
univerzitní profesor slavistiky v
polské Vratislavi.
Stěžejní
je
Čelakovského tvorba básnická, kterou doplňoval překladatelskou činností. Významná
byla i Čelakovského práce sběratelská – soustředil kolem sebe skupinu, která se věnovala ohlasové poezii. Roku 1829 vydává Ohlas
písní ruských – zdařilá nápodoba tradičních
ruských bylin (písní o tom, co bylo) reagující
na současné dění (např. básně Ilja Volžanin,
Bohatýr Muromec, Rusové na Dunaji, Veliký
trh ptačí) a o deset let později také Ohlas písní
českých – námětem k těmto básním se stal český lidový život z konce třicátých let, převažují
skladby lyrické, milostné, žertovné a satirické
(nejznámější je balada Toman a lesní panna,
báseň na pomezí lyriky a epiky Český sedlák,
historická báseň Prokop Holý). Vydal dále
Všeslovanské počáteční čtení, Mudrosloví národu slovanského v příslovích a sbírku básní
Smíšené básně. Čelakovský zemřel ve věku 53
let († 5. srpna 1852) v Praze.
28. březen 1914 – Narodil se BOHUMIL
HRABAL, jeden z nejznámějších spisovatelů české novodobé prózy. Dětství prožil

v Nymburce, kde byl jeho otec správcem pivovaru. Vystudoval pražskou právnickou fakultu, ale pracoval v úplně jiných profesích.
Byl železničním dělníkem, výpravčím, baličem starého papíru, dělníkem v ocelárnách
nebo obchodním cestujícím. Spisovatelem
z povolání se stal až v roce 1963. Jeho dílo
je rozsáhlé a silně autobiografické. Mezi
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nejslavnější Hrabalova díla patří Inzerát na
dům, kde nechci bydlet, Ostře sledované vlaky, Taneční hodiny pro starší a pokročilé,
Postřižiny, Slavnosti sněženek, Obsluhoval
jsem anglického krále nebo Příliš hlučná samota. Mnohé knihy se dočkaly ještě za jeho
života filmové podoby. Za všechny vzpomeňme film Ostře sledované vlaky, který byl vyznamenán Oscarem Americké filmové akademie. Hrabal zemřel ve věku 83 let v Praze (†
3. února 1997).
28. březen 1592 – Narodil se pravděpodobně v měšťanské rodině v Nivnici na jihovýchodní Moravě JAN AMOS KOMENSKÝ,
pedagog a filozof, zakladatel moderní pedagogiky. Dětství prožil v Uherském Brodě. V le-

tech 1608-1611 navštěvoval bratrskou školu
v Přerově, pak studoval teologii v Herbornu
a Heidelbergu. V roce 1616 byl vysvěcen na
kněze, o dva roky později se ujal řízení bratrského sboru ve Fulneku. Po porážce stavů
na Bílé hoře v roce 1620 se musel skrývat,
nejčastěji pobýval na hradě Karla staršího ze
Žerotína v Brandýse. Zemřela mu žena a dvě
děti a v této těžké době napsal Labyrint srdce
a ráj světa, pravděpodobně své nejznámější
dílo zamýšlející se nad stavem společnosti a
mocí a nedostatky církve. V roce 1628 definitivně opustil vlast a odešel do polského Lešna,
kde žil a pracoval až do roku 1656. Při požáru
města přišel o celou knihovnu a většinu svých
rukopisů, opět odešel z domova a uchýlil se do
Amsterdamu. Tam vyvrcholila jeho vědecká i
literární činnost. „Učitelem národů“ se stal
díky pedagogickému spisu Orbis pictus (Svět
v obrazech) a moderním názorným učebnicím. Základy pedagogiky jako vědního oboru
pak Komenský položil ve svém díle Didaktika
magna, Velká didaktika, jímž se stal proslulým a které bylo přeloženo do všech evropských jazyků. Jako humanista byl prodchnut
láskou k člověku, k „nejvyššímu tvůrci na světě“, a věřil v jeho dobrou a za všech okolností

vychovatelnou povahu, v lidský rozum a jeho
nástroj „královnu věd“ filozofii. Komenský
zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu.
Pohřben je v Naardenu.
29. březen 1900 – Narodil se v Prostějově,
v rodině bankovního úředníka, básník JIŘÍ
WOLKER, nejvýraznější osobnost proletářské poezie. Studoval práva v Praze, navštěvoval také literární přednášky F. X. Šaldy, stal
se členem levicově
orientované skupiny umělců Devětsil.
Kromě
literatury
se věnoval výtvarnému umění. Léta
se léčil na tuberkulózu v Tatranské
Poljance,
odkud
byl tři dny před
svou smrtí převezen
zpět do Prostějova.
Celoživotním tématem jeho tvorby bylo úsilí učinit z prostých
věcí prostředníky lásky, sjednocující navzájem lidi (Host do domu, Svatý kopeček).Bolest
nad blížícím se koncem vložil do Těžké hodiny. Z Wolkerových sociálních balad jmenujme alespoň ty nejznámější: Balada o nenarozeném dítěti, Balada o očích topičových,
Balada o snu a Balada o námořníku. Z prozaických prací se dodnes čtou Pohádky – např.
Milionář a slunce, osobitý pokus o moderní
vidění zázračna v každodenním životě. Jiří
Wolker „zemřel mlád 24 let“ († 3. ledna
1924 v Prostějově).
František Janeček

Malá dodatečná
připomínka

Na Hromnice před třemi sty lety
(2. února 1717) se narodil generál
Laudon, co „jede skrz vesnici, má bílou
čepici“. Nosil-li opravdu bílou čepici,
to nevím, ale naším regionem v dobách
tereziánských prusko-rakouských válek projížděl asi dost často, v klášteře
v Polici nad Metují měl nějaký čas hlavní
stan. Laudonovy valy na Honech a dnes
i tamní restaurace s jeho jménem jeho
věhlas udržují. S generálem Ernstem
Gideonem Laudonem se setkáváme i
v Jiráskově „polické“ povídce Pandurek.
Je v ní zobrazen docela sympaticky.
Bývá slaven jako dobrý vojevůdce,
ale v našem kraji se příliš nevyznamenal.
Mohl snad zachránit pro mocnářství alespoň Kladsko. Nezachránil. Ale o tom asi
i tehdy spíše než vojenské umění rozhodovala poválečná „mírová“ diplomacie,
která obvykle rozhoduje o hranicích.
Široké povědomí o generálu Laudonovi
asi nakonec udržuje právě ta zmíněná
písnička.                                                  /AF/
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Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE
Pamětné kniha Hlavňovské školy z let 1849-1914
Jednou ze zajímavostí v knihovně polického muzea je rukopis nazvaný Kniha pamětní pro školu Hlavňovskou zřízená v roku
1849. Kniha byla zapsána do sbírek tehdejšího Památníku města Police nad Metují v roce
1975. Rozměrný svazek v pevných deskách
má 313 číslovaných stránek, z nichž je však
popsána necelá třetina. Pamětní kniha byla
založena roku 1849 a posléze obnovena roku
1854 učitelem Josefem Vepřkem. Záznamy
v knize jsou pak vedeny až do konce školního
roku 1913-1914.

Pamětní kniha je rozdělena do šesti oddílů, které byly vyplňovány s různou intenzitou.
Rukopis není totiž dílem jediného autora, ale
celé plejády hlaňovských učitelů. Proto se také
značně liší nejen styl a obsah jednotlivých zápisů, i jejich rozřazení do příslušných částí

knihy. První oddíl je věnován počátkům školy
v Hlavňově, přičemž se vrací až k událostem
roku 1818. Další zápisy pak již zaznamenávají jednotlivé opravy a přestavby staré školní.
Posledním zápis je datován 15. října 1878 a
pojednává o instalaci kalamářů do školních
lavic. Druhý oddíl knihy je věnován školním
příjmům. I zde zápisy končí rokem 1878. Třetí
oddíl je vlastně jistou formou matriky učitelů
působících na hlavňovské škole, přičemž poslední zápis je z roku 1888. Velmi zajímavý je
čtvrtý oddíl zaznamenávající dary pro školu,
a to již od roku 1833.
Mezi zápisy, které končí rokem 1862, zaujme
především dar Floriana
Berky, který roku 1857
škole odkázal 100 zlatých. Poměrně málo
pozornosti věnovali učitelé pátému oddílu, kde
jsou na pouhých dvou
stranách zaznamenány
přivtělené obce a školní
dohlížitelé, a to až do
roku 1877.
Poslední, šestý oddíl
pamětní knihy je nazván
Náhody a slavnosti školní. Z celé pamětní knihy je nejobsáhlejší a také nejzajímavější. Zde
učitelé znamenávali zajímavé události ze života školy, ale i události, které neměli s hlavňovskou školu přímého dočinění. Tak zde
například najdeme zevrubný popis událostí

roku 1848, zmíněna je i smrt Ferdinanda I.
Dobrotivého, Františka Palackého, či vražda
císařovny Alžběty a sebevražda následníka
trůnu prince Rudolfa. Místy zápisy naopak
téměř suplují obecní kroniku. Obšírně je popsáno vysvěcení kaple na Hvězdě roku 1855,
přerušení výuky v důsledku války v roce 1866,
či nález mrtvého studenta Josefa Rubáčka
z České Skalice ve skalách na Hvězdě v roce
1877. Poměrně často učitelé zaznamenali i
různé přírodní úkazy, jako zemětřesení na
Broumovsku letech 1883 a 1901, výkyvy po-

časí na jaře 1885, vichřici v roce 1900, popřípadě krupobití v letech 1876 a 1911. Pamětní
kniha téměř symbolicky končí zápisem o atentátu  na následníka trůnu Františka Ferdinanda
a jeho choť.
Jan Tůma

Š KO L S T V Í

Kadeřnická soutěž ve stylu pin-up

Letošní kadeřnická soutěž Střední
školy propagační tvorby a polygrafie ve
Velkém Poříčí, která proběhla na konci
ledna, se nesla v duchu retro stylu pin-up. Soutěže se zúčastnili žáci 3. ročníku,
celkem třináct kadeřnic a jeden kadeřník.
Zadané téma a soutěžní podmínky museli
všichni soutěžící bezpodmínečně dodržet.
Jejich snahu hodnotili učitelé odborného výcviku Bc. Simona Sedláčková, Bc.
Zuzana Nováková a Lenka Hubálková.
Dále v porotě zasedly profesionální
kadeřnice z firmy 100 CZK Michaela
Valentová a Miluše Pátková. Navzdory
Polický měsíčník - březen 2017

nervozitě se mladým
kadeřnickým nadějím podařilo po sedmdesáti minutách
vykouzlit na hlavách
modelek neskutečně krásné účesy.
Kadeřnické výtvory
byly dokonale sladěné s krásou, líčením
a oblečením modelek. Porota se jednoznačně shodla, že výsledky mladých kadeřníků jsou opravdu na vysoké úrovni.
Teď už nezbývá než držet palce vítězce
soutěže Karolíně Chytré, která bude školu reprezentovat v kadeřnické soutěži
středních škol Kalibr Cup v Lanškrouně.
Na druhém místě se umístila Zuzana
Ferancová a na třetím Kristýna Beranová.
Všichni soutěžící hodnotili klání jako přínos pro svou budoucí profesní kariéru.
Bc. Zuzana Nováková - Střední škola
propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí - www.ssptp.cz

SSK Pedro Police nad Metují
Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují
za podpory firmy Hauk s.r.o. Police n.M.
pořádají 9. ročník

sobota 11. března 2017 od 9:00
tělocvična ZŠ Police nad Metují
turnaje se mohou zúčastnit týmy dívek nebo chlapců, popř. i
družstva smíšená, bez rozdílu věku nebo výkonnosti, jedinou
podmínkou je docházka na ZŠ
-

počet hráčů na hřišti 3+1, v týmu neomezen
vybavení vlastní, brankář – helma s maskou
systém soutěže a časový rozpis – podle počtu přihlášených týmů
startovné 120,- Kč / tým
putovní pohár pro vítězný tým, individi ocenění
přihlášeným týmům budou zaslány propozice a podmínky účasti

přihlášky do 8. března 2016 písemnou formou,
uveďte název a kontaktní adresu zástupce týmu, na adresu
jansapetr@seznam.cz …počet týmů omezen
veškeré informace k tomuto turnaji, stejně tak vše o dalších akcích pro
mládež i dospělé, historii a fotky z akcí minulých najdete na
www.sskpedro.policenadmetuji.cz
přijďte pobejt !

Petr Jansa

25

Z polické mateřinky…

…dnes přinášíme další ze série společných
zamyšlení, tentokrát na téma zápisu do
základních škol. Přechod z mateřské do
základní školy totiž patří k významným
mezníkům nejen v životě samotných dětí, ale
je obrovskou změnou i pro řadu rodičů. Pojďte
se proto s námi podívat, jaké změny pro tuto
oblast přinesla nová legislativa, jaké problémy
mohou tyto změny způsobit a naopak, v čem
a jak mohou být přínosné, co na ně říkají
sami rodiče a jaký přístup k nim zaujímají
pedagogové:
Před rokem touto dobou byly zápisy do
ZŠ v plném proudu. Učitelky v mateřských
školách společně se školskými poradenskými
zařízeními posuzovaly zralost a vyspělost
předškoláčků pro vstup do ZŠ, pedagogové
v základních školách zvažovali, jestli děti
zvládnou požadavky vyššího stupně školské
soustavy a jestli lze případné nedostatky
odstranit přes prázdniny tak, aby dítko
mohlo v září nastoupit bez problémů. Novela
školského zákona termíny zápisů do ZŠ
posunula o několik měsíců – letos poprvé se
tak zápisy do ZŠ uskuteční od 1. do 30. dubna.
Co tato změna přináší?
1) Pohled ze strany pedagogů ZŠ: Pedagogové základních škol posunutí termínu
většinou vítají, protože lednové datum
znamenalo časový press – na konci ledna
učitelé mají starosti s uzavíráním pololetí,
s pololetním vysvědčením, zatímco dubnový termín bude v tomto směru klidnější.
„V květnu proběhnou zápisy do mateřinek,
odklady školní docházky by se tedy měly
zvládnout. Pro budoucí školáčky většina
základních škol pořádá tvůrčí setkání nebo
školičku na nečisto, v níž se děti nenásilně a
mírně mohly připravit na požadavky „velké“ školy. Těchto setkání sice bude z časových důvodů méně, ale pokud děti přijdou
z mateřských škol v základu připravené,
neměla by být žádná velká příprava ani
zapotřebí.“1 Jiná bude situace u dětí, které mateřskou školu nikdy nenavštěvovaly
– toto úskalí bude odstraněno v okamžiku, kdy začne legislativně platit povinné
předškolní vzdělávání pro děti v posledním
roce předškolního vzdělávání – tedy pro
všechny předškoláky. Bude mít v případě
dětí, které mateřinku nikdy nenavštěvovaly a které vyrůstají v názoru rodičů, že aby
bylo dítě šťastné, přece školu nepotřebuje,
vliv posunutí termínu z ledna na duben?
2) Pohled ze strany rodičů: Rodiče lze
v tomto případě rozdělit na 2 skupiny –
první skupina rodičů lpí na svém neotřesitelném právu rozhodnout o dobru svého
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dítěte podle svého uvážení, ať si říká, kdo
chce, co chce, takže buď:
yy Za každou cenu žádají odklad školní
docházky pro své dítě bez ohledu na
to, zda je dítě pro školu zralé či nikoliv.
Vede je k tomu někdy touha prodloužit
svému dítěti dětství, nebo snaha oddálit své starosti se školou alespoň o rok
(„školka je skorodovolená, tak proč si
ji neprodloužit?“ pravila nejmenovaná
maminka předškoláčka).
yy Jsou rozhodnuti za každou cenu docílit
vstupu svého dítěte do ZŠ bez ohledu
na všechny skutečnosti a to z důvodů
mnohdy tristních: „Sousedovic Pepíček taky jde do školy, celá naše rodina
šla do školy bez odkladu a vůbec, ještě
by si někdo mohl myslet o našem dítěti
a vlastně i o nás, že nejsme normální,
když kluka nevezmou do školy hned napoprvé…“ V těchto případech je posun
termínu zápisu z ledna na duben přínosný, protože prohlásit o někom, že je
v lednu takový nebo makový, protože
sice pozná barvy a umí počítat do deseti, zatímco při mluvním projevu v neznámém prostředí ze sebe nevyrazí ani
slovo a do září bude ještě jiný, je zkreslující, zatímco v dubnu už může být
v tomto směru jasněji. Častým jevem
v takových případech je stav, kdy rodiče dodatečně uznají, že mateřská škola
a poradenské zařízení nedoporučovaly
odklad školní docházky nadarmo a že
dítěti by odklad školní docházky prospěl – bohužel, málokdy bývá cesty zpět
(rozumějte zpět do mateřské školy…)
yy Je proto velmi důležité, aby rodiče předškoláků včas získali potřebné informace
– buď od pedagogů v mateřských školách nebo od odborníků v poradenských
zařízeních, konkrétně v Pedagogicko
– psychologických poradnách, které
mají posuzování školní zralosti ve své
náplni. Rodiče by měli vědět, na koho
se obrátit, kdy se zajímat o případné vyřízení odkladu školní docházky a hlavně
by měli komunikovat s pedagogy v mateřské škole, kteří dokáží fundovaně
posoudit, zda je dítě dostatečně zralé a
vybavené pro základní školu.
3) A co na to psychologové? Mají obavy,
aby se do 31. května vše stihlo vyřídit: zápis, vyšetření školní zralosti, rozhodnutí
o odkladu školní docházky. Poradny jsou
v současné době časově přetížené, čekací
doba na posouzení školní zralosti často nekoresponduje s obdobím zápisů. Když byly
zápisy v lednu a v lednu bylo také dítě vyšetřené testem školní zralosti, mohli rodiče
podle pokynů poradny s dítětem pracovat a
do září tak mnohé dohnat. To od dubna do
května nestihnou. Tuto námitku odstřelil
Národní ústav vzdělávání: „Poradny fungují přece i o prázdninách, není problém,
aby si rodiče rozhodnutí vyřešili v této

době…“2 NÚV je dále přesvědčen, že nový
termín dítě neovlivní – buď je, nebo není
dostatečně zralé a hotovo. Příští rok, až
bude povinné předškolní vzdělávání předškoláků, bude sjednocen režim a připravenost na školu mnohem více.
4) Co říkají mateřinky a školní inspekce?
Mateřské školy budou muset být připravené na změnu v časovém harmonogramu,
protože budou muset vyřešit včas nejen
svůj vlastní zápis, ale i počítat s místy pro
děti, kterým budou odklady školní docházky teprve vyřizovány. Na pedagogy v mateřinkách budou kladeny větší nároky ohledně diagnostiky předškoláků – včas poznat,
kde, proč a v čem mají předškoláci deficit,
a situaci s rodiči adekvátně řešit. „Školský
zákon říká, že úkolem pedagogů v mateřských školách je napomáhat vyrovnávání
nerovnoměrností vývoje dětí před vstupem
do základního vzdělávání.“ 3  Tomuto faktu se ale dost ostře brání školní inspekce,
neboť pedagogové mateřských škol nesplňují požadavek vzdělání plnohodnotného
diagnostika, odborná diagnostika je záležitostí odborného poradenského zařízení. (Pedagogové mateřských škol splňují
kvalifikaci absolvováním oboru předškolní
pedagogika, mohou svěřené děti diagnostikovat pouze prvotně, teoreticky – odborná
diagnostika je úplně odlišný obor).  Pokud
mateřská škola zjistí, že některému z dětí,
s nimiž pracují, by prospěl odklad školní
docházky nebo terapie nastavená poradnou, měla by dát rodičům impuls k návštěvě poradenského zařízení a případně
i konkrétní rady a podněty, jak s dítětem
pracovat – celá tato komunikace by však
měla mít doporučující charakter, diagnózu
a prognózu by měla mateřská škola nechat
na odbornících. Faktem ovšem zůstává, že
právě pedagogové mateřských škol znají
svěřené děti velmi dobře, vědí, jak se projevují při řízené činnosti, jaké mají zvyky
a návyky, jak přijímají pravidla, jak dalece jsou schopny sebehodnocení – a toto
všechno souvisí právě se základní školou.
Sami vidíte, že připomínek k posunutí
termínu zápisů do základních škol je poměrně
dost. V každém případě je nutné, aby se všichni účastníci byli schopni dohodnout tak, aby
na konci celého procesu bylo spokojené, šťastné dítě, motivované pro práci v základní škole
s chutí a bez obav, že něco nezvládne.
UČITELSKÉ NOVINY. Týdeník pro učitele a
přátele školy. Č. 5/2017, ročník 120. 31. leden
2017. ISSN 0139-5718.
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Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti
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Základní umělecká škola informuje…
Maraton soutěží opět začíná

Violoncellová soutěž Jana Vychytila

Druhé pololetí školního roku, které únorem začalo, je každoročně ve znamení startu uměleckých soutěží, vyhlašovaných
Ministerstvem školství, které mají za cíl mapovat úroveň uměleckého vzdělávání na základních uměleckých školách.
Podívejme se tedy, jak se tento start podařil naší škole:

Karlovarský skřivánek

První soutěží, které jsme se zúčastnili a kterou jsme dokonce byli
pověřeni uspořádat, bylo oblastní kolo pěvecké soutěže Karlovarský
skřivánek 2017, které proběhlo ve čtvrtek 9. února.
V koncertním sále naší školy soutěžilo 44 zpěváků z několika
okresů našeho kraje o postup do celostátního finále v Karlových
Varech.
Naše škola byla zastoupena třemi zpěváky, kteří vybojovali dvě
první a jedno druhé místo. A Vláďa Uhnavý byl dokonce vybrán pro
postup do finále v Karlových Varech!
A toto je jejich umístění:
Uhnavý Vladimír – 1. místo a postup
Scholzová Lenka – 1. místo
Skalová Karolína – 2. místo
Blahopřejeme zpěvákům i jejich paní učitelce Miriam Blažkové.

Tato renomovaná violoncellová soutěž proběhla již před několika
týdny v Praze a my se k ní vracíme touto zprávou, protože i tam jsme
měli své zastoupení: paní učitelka Michaela Michalová se jí zúčastnila
se svou malou žačkou Terezkou Vitverovou a obě si z Prahy přivezly
diplom – Terezka za 3. místo, které vybojovala v I. kategorii, a paní učitelka ocenění poroty za vynikající pedagogickou přípravu.
A to je teprve začátek – v březnu budou totiž soutěže pokračovat
okresními a krajskými koly ve hře
na smyčcové nástroje, klavír i kytaru, a také krajskou
soutěží dechových
orchestrů.
Přejeme tedy
všem našim soutěžícím stejně úspěšnou reprezentaci
i v dalších kolech
soutěží!

Okresní kolo soutěže ve hře na klavír

A hned 14. února jsme odjeli do Náchoda, kde se konalo v místní zušce okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír. Naše výprava čítala sedm klavíristů ze tříd učitelek Reginy Goslinské, Aliny
Kozlovské a Karoliny Sorokinové.
A výsledek jejich snažení je úžasný: všichni naši žáci získali první místa, stali se vítězi všech kategorií, ve kterých soutěžili a všichni
postupují do krajského kola v Hradci Králové. Karolína Mazurková
se navíc stala absolutním vítězem celé soutěže s největším ziskem
bodů!
Naše vítězné mužstvo:
Notková Stela (0. kategorie)
Mazurková Karolína (I. kategorie)
Kohlová Štěpánka (II. kategorie)
Cvrkalová Amelie (V. kategorie)
Važan Michael (V. kategorie)
Bartošová Kristýna (VIII. kategorie)
Johnová Eliška (VIII. kategorie)
I celému tomuto týmu a jejich učitelkám blahopřejeme!

Jediný mužský zástupce Míša Važan

Kristýna Bartošová při
soutěžním výkonu…

Skupinka našich vítězů z nižších kategorií
Polický měsíčník - březen 2017

… a Eliška Johnová ve stejné, osmé kategorii

(ZUŠ)
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Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater

Polická univerzita volného času – aneb
z lavic polické Alma Mater
Ve středu 1. února se posluchači sešli
na zahájení jarního semestru již 17. ročníku
PUVČ. Na úvod přivítala paní Ida Jenková
přítomné a lektorku přednášky paní Mgr.
Jaroslavu Janečkovou. Poté, jak bývá zvykem,
si posluchači vyslechli hudební pasáž v podání žáka ZUŠ Josefa Jurzy, který za doprovodu
pana učitele Čapka zahrál na kontrabas dvě
skladby Jana Lorence – Polku a Zbojnický tanec a za svůj výkon sklidil zasloužený potlesk.
Potom se již ujala slova paní Janečková,

aby pohovořila na téma Hudba v době
Bedřicha Smetany. Velmi podrobně popsala
život tohoto umělce, zakladatele české národní hudby, který vyvedl českou hudbu do hudby světové. Svůj hudební talent projevoval
Smetana již v útlém dětství, již v osmi letech
zkomponoval Kvapík D-dur. Odešel studovat
gymnázium, ale pod vlivem výjimečné hry
Ference Liszta se rozhodl studia ukončit a věnovat se pouze hudbě. Z důvodu zajištění rodiny je nucen odejít do švédského Göteborku,

kde se stal uznávaným a byl ozdobou společenských akcí. V cizině strávil celkem 5 let
a stihl uspořádat 69 koncertů. Komponoval
hudbu pro sólové nástroje, komorní soubory, symfonie i opery. Když v roce 1866 uvedl v premiérách opery Braniboři v Čechách
a Prodaná nevěsta, sklidil za ně všeobecné
nadšení. U příležitosti položení základního kamene Národního divadla složil novou
slavností operu Libuše, ojedinělou v dějinách
hudby vůbec. Po příznacích nervové choroby
Bedřich Smetana v roce 1874 ohluchnul, stáhl
se do ústraní a žil na venkově v Jabkenicích u
Loučeně. Přesto však komponovat nepřestává.
Skládá v té době např. Cyklus symfonických
básní Má vlast, kde vyjadřuje slavnou minulost českého národa (Tábor Šárka), současný
život (Z českých luhů a hájů) a jeho perspektivu (Blaník). V roce 1884 ve svých 60 letech
Smetana umírá a je pohřben na Vyšehradském
hřbitově.
Posluchači PUVČ se opět sešli v Pellyho
domech ve středu 15. února, aby vyslechli
přednášku na téma Rod Čapků. V hudební
vložce na úvod vystoupili opět žáci polické
ZUŠ, houslisté Josef Šeda, který přednesl
Vivaldiho Koncert G-dur a Barbora Novotná,
která zahrála Koncertino D-dur Jana Fausta.
Oba interprety doprovázel na klavír pan učitel
Čapek.
S velkým nadšením a skvěle na úvod
přednášky zatančily ženy z Hronova na hudbu pánů z Hronova. Byly oblečeny jako kuchařinky a s vařečkou v ruce ladně a vesele
tancovaly po sále. Všichni posluchači PUVČ
byli nadšeni a hronovské ženy byly odměněny
velkým aplausem.
Poté vystoupil lektor přednášky pan
Hasan Zahirovič, rodák ze Srbska, který odešel v roce 2006 do České republiky a nyní
působí na Slezské univerzitě v Opavě. Ve
svém vystoupení podrobně popsal život sourozenců Čapkových, kteří se narodili v rodině
lékaře Antonína Čapka. Nejstarší spisovatelka
Helena se narodila v roce 1886 v Hronově,
v roce 1930 se provdala za spisovatele a

diplomata Josefa Palivce. Ten byl v roce 1951
odsouzen ve vykonstruovaném procesu a pro
Helenu nastalo období šikanování komunistickým režimem. V roce 1961 pak v Praze umírá. O rok později, tedy v roce 1887 se rovněž
v Hronově narodil její bratr Josef. Ten po absolutoriu Uměleckoprůmyslové školy odjíždí
do Paříže, kde navštěvuje Academii Colaros
a hojně navštěvuje výstavy. Do Paříže za ním
přijíždí i bratr Karel. Josef je v roce 1939 zatčen gestapem a uvězněn. Prochází postupně
koncentračními tábory Dachau, Buchenwald
a Bergen – Belsen, kde krátce před osvobozením umírá. Jeho tělo se nikdy nenašlo, má
jen symbolický hrob na Vyšehradském hřbitově. Nejmladší Karel se narodil v roce 1890
ve Svatoňovicích, studoval na gymnáziu,
pak Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy,
kde získává doktorát. V letech 1910 – 1911
absolvuje studijní pobyty v Berlíně a Paříži.
Mnichovská dohoda v roce 1938 je pro něj
osobní tragédií a 25. prosince tohoto roku
umírá. Je pohřben na Vyšehradském hřbitově.      
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Zájezd studentů Academia Mercurii do Tyrolských Alp

V pondělí 16. ledna 2017 jsme se autobusem vydali směr rakouský Telfes. První den
jsme všichni vyrazili do lyžařského areálu.
Počasí nebylo úplně ideální, ale to nám nevadilo a báječně jsme si to užili. Ovšem středa a
čtvrtek nás doslova okouzlily. Navštívili jsme
obrovský a moderní areál Stubai Gletcher. Bylo
nádherné slunečné počasí, celodenní „manžestr“, co víc si přát? Připadali jsme si jako
v lyžařském ráji. Každý si zde přišel na své.
Krásné dlouhé carvingové oblouky vystřídalo
„blbnutí“ v čerstvě napadaném sněhu ve snowparku. Po celodenním lyžování jsme odpočívali
a užívali si hotelového wellness. Poslední den
jsme uskutečnili již jen pár jízd a vychutnávali si krásnou zimní atmosféru. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří nám umožnili zažít
tento báječný týden, zvláště pánům učitelům
Chmelařovi a Sršňovi.
Pavlasová Kristina, Hubálovský Adam
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Výstava „Vzlety a pády vzducholodi Norge”

Před neuvěřitelnými 16 lety, o Polické
pouti v roce 2000, poprvé vzlétla vzducholoď z provenience místní Základní umělecké
školy. Děti, které ji tenkrát se svým učitelem
postavily, jsou dnes dospělí lidé.
Loni na podzim byla vzducholoď po několika vzletech a pádech opět zavěšena jako součást trvalé výzdoby Muzea papírových modelů. Nedávno se tehdejší vedoucí konstruktér
vzducholodi Norge, zástupce ředitele ZUŠ a
učitel výtvarného oboru Vladimír Beran, dohodl s ředitelkou muzea Martinou Váňovou,
že pestrý osud vzducholodi připomenou výstavou „Vzlety a pády vzducholodi Norge”.
Při vernisáži ve čtvrtek 2. března v 17 hodin v Zeleném domečku uvidí návštěvníci i
několik „živých” záběrů z té doby a účastníci
tehdejšího „startu” se možná někde zahlédnou,
jak byli o víc než 16 let mladší. Výstava fotografií o příběhu vzducholodi bude ke zhlédnutí
do neděle 26. března.
Budou vystaveny fotografie o příběhu vzducholodi, která za dobu své existence přinesla autorovi myšlenky, učiteli
Beranovi, mnoho radosti, ale i nejednu starost.
Obdivuhodné je, že se vždy našli nadšenci,
kteří pomohli se o dílo postarat. Díky ředitelce muzea Martině Váňové je vzducholoď opět
k vidění.
Jak již uvedeno, Norge byla postavena v
„docích” výtvarného oboru ZUŠ v Polici nad
Metují. Pro své rozměry musela být hasiči vytažena oknem, a pak byla zvednuta do výše,
aby několikrát obletěla čestné kolo nad náměstím. Poté byla přenesena na výstavu do
kláštera, a po jejím skončení léta visela před
tehdejší knihovnou a čekala na svůj další osud.
Při otevření MPM v roce 2012 se uskutečnil další vzlet, který však při pokusu o instalaci
na chodbě muzea skončil těsně před vernisáží
pádem na zábradlí. Vzducholoď opravil pan

učitel Soumar a byla znovu, tentokrát úspěšně
zavěšena, a později zapůjčena na výstavu Play
Broumovsko. Zde nastal opět pád, pak oprava a k dnešku díky Kamilu Huškovi poslední
vzlet nad schodiště MPM.
Zveřejňujeme několik fotografií ze zákulisí tvorby polické Norge - a na obrázky z jejího

dalšího „života” si už přijďte na výstavu.
Organizátoři zvou na vernisáž „Vzlety a
pády vzducholodi Norge” i ty, kdo vzducholoď s učitelem Vladimírem Beranem kdysi
stavěli.
Sraz ve čtvrtek 2. března v 17 hodin
v Zeleném domečku. Zváni jsou příznivci
muzea, ZUŠ, vzduchoplavby a samozřejmě i
všichni ostatní.
A ještě výzva všem, kteří se tehdy startu
Norge zúčastnili. Pokud máte nějaké fotografie nebo videozáběry, poskytněte je, prosíme,
ZUŠce do archivu. A pokud se to ještě stihne,
tak je přidáme (i třeba jen na pár dnů) do výstavní kolekce v muzeu.
Fotografie z archivu ZUŠ
Jindřich Horkel

Úspěchy studentů broumovského gymnázia
Jan Rusin a Ondřej Volák - reprezentanti České republiky v orientačním běhu

V celostátním žebříčku orientačního běhu  
za rok 2016 obsadil v dorostenecké kategorii
Jan Rusin 2.místo a Ondřej Volák 3.místo.
Studenti broumovského gymnázia a odchovanci broumovského orientačního běhu Jan
Rusin ze sexty
a Ondřej Volák
z kvinty patří k
elitě našeho orientačního běhu.
Oba v současné
době běhají za
TJ Lokomotivu
Pardubice.
V
minulém roce
reprezentovali oba dva naši
republiku
na
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Mistrovství Evropy
v orientačním běhu
dorostu v Polsku.
V současné době
patří dle oficiálního webu Českého
svazu orientačního
běhu ke sledovaným závodníkům
s
perspektivou
nominace do juniorské reprezentace
(tj. věkově o třídu
výše).

Olympiáda v českém jazyce –
43. ročník – 2016/17:

Anežka Harušťáková okresní vítězkou
V kategorii ZŠ v konkurenci 29 účastníků obsadil Jiří Rambousek 4. a Martin Janda
5. místo. V kategorii SŠ byla 1. Anežka
Harušťáková a 8. Adéla Věra Wagnerová.
Blahopřejeme a děkujeme za vynikající
reprezentaci naší školy.

Nejlepším okresním studentem matematiky je Martin
Přibyl

Martin Přibyl, žák kvarty, získal
v okresním kole Matematické olympiády plný počet bodů a postupuje do
krajského kola.
Milan Kulhánek

Šimon Mach nejlepším
v angličtině v okresním kole

Ve středu 8.2. se v Náchodě
konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce kategorie III.A . Do
okresního kola postoupil vítěz školního kola Šimon Mach (student 3.A), který
si vedl naprosto skvěle a celou soutěž vyhrál.
Postoupil tak do krajského kola, které se bude
konat 21.3. v Hradci Králové. Šimonovi gratuluji za mimořádný výsledek a přeji hodně
úspěchů v krajském kole.
Alena Michálková
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality...
„Únor bílý pole sílí!“ Jak pravdivé! Oni
ti naši předkové měli dar. Zdravý selský rozum!!! Určitě by v mnohém prospělo, následovat jejich zkušeností.
Tak se na nás valily sněhové vločky, skládající se ze 6-ti cípů. Pastva pro oči, pohádkové obrázky z okna okouzlovaly, fůra práce
s odklízením, hekání, klení, ale výsledek =
kondička vynikající. Kdo trpěl? Lidé, kteří mají Chionophobii = strach ze sněhu. Dle
vyházených chodníků jich v Kvíčerově zas až
tolik není…
Konečně ožilo „NEBÍČKO“, kde se fest
lyžovalo a „KREJČÁK“ posloužil drobotině
a sáňkařům. Díky za tuto, řadu očekávanou
zimu!
21. 2. 2017 za deště a větru bylo další
přátelské setkání Senior klubu Ostaš. Nejprve
administrativní záležitosti, občerstvení k dodržování PITNÉHO REŽIMU a něco NA

ZUB! Potom už pí předsedkyně Helena
Pivoňková uvítala dnešní hosty. Pana učitele
P. Čapka ze ZUŠ s dalším nadaným žákem
s čtrnáctiletým Lukášem Jiráskem, který nás
potěšil svou hrou na VIOLONCELLO, kterou bravurně „piluje“ již od svých devíti let.
Úžasný poslech skladby G dur – třetí věty od
George Goltermanna. Krom toho se zapojil
do DRAMATICKÉHO KROUŽKU při ZUŠ,
i na tomto poli sklízí úspěchy. Ať se mu tyto
činnosti stanou jedním velikým potěšením.
Děkujeme! Ivana Richterová nabídla dobrý
typ na třídenní zájezd, ten pořádá společnost
„POHODA“ z Hronova. Program skutečně
jedinečný a tak několik míst nabídli našemu
Senior klubu Ostaš. Seznámila nás s náplní
tohoto zájezdu a veškeré otištěné informace
jsme si mohli ihned prostudovat. Termín dát
na vědomí do Hronova bohužel ještě dnes (tj.
21. 2. 2017), což je šibeniční datum k tak bleskovému rozhodnutí!
Druhého hosta představil náš pan
František Pivoňka, dobrá to duše klubu a tím
byl pan Oldřich Jenka, zdejší rodák, patriot,
milovník přírody, turistiky aj. Mistr fotografie
podarován nejen talentem očí od Pánaboha,
ale smyslem pro estetičnost, barevnost, bystré
to očko. S jeho obrázky se setkáváme řadu let
a musíme se před jeho dokonalostí pro detail
jenom poklonit. Umí být na pravém místě právě v tu nejpříhodnější dobu a vykouzlit kolem
nás tu krásu, které si mnohdy ani nevšimneme, ale je tady! Ano, to nám dnes předvedl na
snímcích z podzimu minulého roku 2016. Sál
potemněl, klid jako v kostele a na plátně defilovaly obrazy nejen té naší Police n. M., ale
také okolní vesnice s dřevěnkami, skalní útvary, lesy, cesty v pestrobarevné škále, kterou
tisíciletí vytváří čarodějka příroda. Podzim
v plné nádheře, stromy v květu, námraza,

spadlé listí, harmonie ladění byla doprovázena nádhernou hudbou našich velikánů nejen
Antonína Dvořáka, ale dalších těch nesmrtelných melodií. Toto vše byla dokonalost sama.
Krásné setkání a zároveň vzpomínky, když
nás ty naše „HAKSNY“ už neposlouchají,
můžeme se alespoň obrazem přenést na místa
známá a s potěšením se vrátit a vzpomínat…
Na smutek čas dnes rozhodně nebyl, naopak, krásný hřejivý pocit v srdci, že ta naše
země je pozemský ráj a „Policko“ do ní 100%
patří.
My se setkáme 21. 3. 2017 opět zde, zima
už bude uvolňovat místo nastupujícímu jaru,
to přijde!
Předjarní pozdrav všem ve zdraví!         
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

Zprávy z domova důchodců

Milí spoluobčané,
letošní začátek roku nebyl pro náš domov důchodců moc optimistický. Již před Vánoci nastaly u našich uživatelů i personálu v přímé péči zdravotní obtíže (střevní potíže, později viróza). Po novém
roce jsme z důvodu přibývajících nových případů virózy přistoupili
k omezení návštěv a později k úplnému zákazu. Tento stav trval až do
29. 01. 2017. Po tuto dobu jsme se snažili omezit i akce, aby nedocházelo k dalšímu přenosu nemoci.
V období chřipek nám byla velkou oporou MUDr. Čelková Jana,
která je novou praktickou lékařkou pro uživatele našeho domova již od
01. 11. 2016. Díky její kvalitní péči jsme virózu zvládli. Chtěla bych ji
i touto cestou velice poděkovat za její empatický a lidský přístup k našim uživatelům, za její ochotu jezdit do našeho domova i nad rámec
smluvených ordinačních hodin. Kromě toho si vážíme i jejich lidských
vlastností – empatie, trpělivosti, komunikativnosti, díky kterým šíří kolem sebe pozitivní energii, vytváří ve svých pacientech pocit důvěry,
bezpečí a to je pro lidi v našem zařízení velice důležité.
Závěrem bych chtěla pozvat širokou veřejnost na naši tradiční
Velikonoční výstavu, kde si můžete i posedět.
Máme pro Vás připravené i pohoštění - domácí mazanec, kávu, čaj.
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců DD Police nad Metují
Mgr. Šrámková Jana, ředitelka
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POZVÁNKA NA
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
Zveme Vás na velikonoční výstavu do Domova
důchodců v Polici nad Metují, která se koná dne
29. března 2017,
od 10.00 do 16.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Výsadkáři na Končinách

Skauti z Police (početně oslabeni chřipkovou epidemií)
vyrazili ve čtvrtek 2. února na Tajnou výpravu. Ta se koná
jednou za rok a před začátkem zná její program pouze vedoucí oddílu. Sešli jsme se ve Žďáře, kde nám byl blíže
poodhalen plán na čtvrteční večer. V 16:40 hodin vyrážíme vlakem, vystoupíme v Hronově a Poříčí a následně
podle černobílé mapy vyrazíme sami či ve dvojicích přes
les a pole do údolí Horní Radechové a pak na Kostelecké
Končiny. Po páté odpolední už byla tma jak uprostřed noci,
naštěstí všude plno sněhu, od kterého se svit noční oblohy
odrážel, nebe se ale brzy zatáhlo a začal padat déšť se sněhem. Akcí jsme si připomínali hrdinství výsadkáře Jiřího
Potůčka (radista výsadku Silver A), který na sklonku prosince roku 1941, coby příslušník československé zahraniční armády, absolvoval výsadek na území protektorátu a 30.
května 1942 jej gestapo odhalilo právě na Končinách.
Naším úkolem bylo nepozorovaně proniknout od nádraží až do několik kilometrů vzdálené osady Končiny,
zde vyzvednout jednu z deseti zašifrovaných zpráv, které byly umístěny v zastavěné části obce. Samozřejmě by
bylo splnění úkolu snadné, kdybychom neměli proti sobě Dva z účastníků výsadku u pamětní desky před domem, kde se Jiří Potůček ukrýval.
„gestapo“. Role příslušníků „německých jednotek“ se zdat- Snímek z neděle, kdy jsme byli uklidit během čtvrtečního výsadku nevyzvednuté zprávy.
ně ujali skauti z Červeného Kostelce. Na nepozorované
vyzvednutí zprávy, přemístění do Červeného Kostelce na
místo označené v mapě a rozluštění zašifrované depeše jsme měli čas ale také statečné obyvatele protektorátu, kteří jim pomáhali. V souvisdo 21. hodiny. Německé hlídky na Končinách pečlivě střežily prostor, losti s Kosteleckými Končinami a rokem 1942 jsme si především přednapovídal jim i štěkot místních psů a vyplašené ržání koní v ohradě stavili rodinu Burdychových, která Jiřímu Potůčkovi poskytla v obci
mezi kosteleckými statky. Každý z výsadkářů měl do zastavěné části azyl, což čtyři členy rodiny následně stálo život.
obce vstupovat už na vlastní pěst, takže i sestavené dvojice se rozdělily.
Na Tajné výpravě jsme zůstali až do neděle, přespávali jsme v kluTma, všude závěje sněhu, orientační bod v podobě červeného světla bovně červenokosteleckých skautů a podnikli několik výletů do okolí a
z vysílače, který stojí nad Končinami, napětí, nervozita a odhodlanost zažili dalších pár nezapomenutelných programů, o nich třeba až někdy
– to nás doprovázelo na cestě k splnění úkolu. Z pěti členů výsadku osobně.
chytili pouze jednoho, dva nebyli úspěšní a došli bez zprávy, ale dva
Do Oddílu bratra Františka bychom rádi přizvali nové členy skautz nás nepozorovaně získali zprávy a rychle se přemístili do Kostelce. ského věku (kluci od 11 do 14 let) a následně vytvořili druhou družinu
V posledních minutách před stanoveným limitem jsme doluštili zprávu. skautů. Přivítáme je (případně i s rodiči) na jakékoliv naší schůzce – ty
Mise byla splněna!
se konají každý čtvrtek ve skautských klubovnách v Polici u školní
Tímto programem jsme si připomněli nejen hrdiny 2. světové války, jídelny Na Babí od 16:00 do 18:30 hodin. Příště můžete dobrodružství
zažít s námi.
Za Oddíl bratra Františka
Michal Bureš – Bumerang
Skautské středisko

“Skaláci“Police nad Metují,
zve všechny hravé na:

Dobročinný fond pro pozůstalé, z.s.
v Polici nad Metují
pořádá pro své členy i nečleny

VALNOU HROMADU
v sobotu 11. března 2017 na sále
hostince ve Žďáře nad Metují od 14.00
hodin.
Přijďte si

v neděli 12. března

do Muzea papírových modelů zahrát deskové hry

známé i neznámé, moderní i starší, pro radost i v soutěžích.

Registrace je od 12:45, od 13:00 začíná turnaj.
Již osmý ročník turnaje bude rozdělen na tři věkové kategorie – spodní věková hranice je 6
let, horní není =). Pro každou kategorii je vybrána jedna hra do turnaje a mimo turnaj je
připraveno vždy spousta dalších deskových her, které je možné si vyzkoušet. Soutěží se o
hodnotné ceny! Předpokládaný konec turnaje je v 17:30.
Startovné: nečlenové skautského střediska 30 Kč
Prosím o předběžné nahlášení účastníků na email: handa.m@centrum.cz do 5.3.2017
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Hudba: František Čížek ze Studnice,
program:
Sokolky Hronov, občerstvení zajištěno, tanec
následuje.
Přihlášky na svoz a rozvoz autobusem na tel.:
723 151 803, pí Chaloupková.
Odjezd v 13.00 hodin z Police nad Metují
– RIJAT (bývalá CDS) a odtud do všech
přihlášených obcí.
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Saar Gummi Czech překročila
třímiliardovou hranici
Gumárenská společnost Saar Gummi
Czech z Červeného
Kostelce (SGC) utržila
za rok 2016 3,4 miliardy korun, což je o 550 miliónů korun více
než za rok 2015. Pro letošní rok firma plánuje další růst na 3,7
miliardy korun.
Dominantním segmentem výroby zůstávají dynamické těsnicí systémy, tedy těsnění dveří a dalších pohyblivých dílů karosérií. Těmito výrobky vybavuje SGC již každý čtvrtý v Evropě
vyrobený osobní automobil. Menší podíl výroby patří lisovaným těsněním z pryže nebo z kombinace pryže a plastu a část
tržeb pochází z výroby gumárenských směsí. Ty jsou určeny
především pro vlastní spotřebu, ale firma je dodává i sesterským
závodům na Slovensko a do Ruska.
Firma vloni výrazně investovala, celkové investice představují hodnotu 170 miliónů korun. Letos to bude ještě více,
společnost očekává souhlas vlastníků s výstavbou další výrobní
haly v Červeném Kostelci. Stavební část spolu s infrastrukturou bude stát zhruba 200 miliónů korun, technologická investice
v průběhu několika let dosáhne zhruba půl miliardy korun.
-pl-

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

50 000 Kč
50 000 Kč
25 000 Kč

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

Mateřské centrum Ma Mi Na
B ě h e m
února jsme nezaháleli a uspořádali několik
akcí. S dětmi
jsme navštívili rodinné zábavné centrum
Tongo v Hradci
Králové. 13. 2. proběhlo taneční vystoupení
dětí pod vedením Martiny Macounové v tělocvičně ZŠ. Fotografie i videa z vystoupení
najdete na našich facebookových stránkách.
Martině děkujeme a přejeme hodně sil a úspěchů do dalších aktivit. Ve středu 15. 2. jsme
si užili karneval plný tance a her, na kterém
nechyběla ani přehlídka masek během dopoledního programu Zvídálek. Tady patří poděkování rodičům, kteří dětem připravili opravdu nápadité kostýmy. 17. 2. jsme uspořádali
besedu o mytí vlasů metodou bez šampónů
a výrobě domácí kosmetiky. Zájem o besedu
nás překvapil a mile potěšil. Děkujeme lektorkám Báře Bryksí a Petře Kociánové.
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MC MaMiNa vyzvalo místní i okolní školy
a školky k účasti na projektu VELIKONOČNÍ
TVOŘENÍ – TRADICE V NAŠEM KRAJI.
V rámci získaného grantu poskytneme dětem a jejich učitelům výtvarný materiál pro
výrobu velikonočních a jarních dekorací.
Všechny výtvory pak budou vystaveny na tradiční Velikonoční výstavě v Pellyho domech.
Zájemci se už postupně hlásí, tak neváhejte a pište na email mcmamina@centrum.cz.
Děkujeme!
Během března proběhne beseda o
TEJPOVÁNÍ, TEJPOVACÍCH PÁSKÁCH  
A TEJPECH, kterou povede fyzioterapeutka Simona Lulková. Cílem bude seznámit
účastníky o tom co to tejpování je, jak se
správně tejpovací páska používá a čemu se při

tejpování vyvarovat, protože ne vždy je vše
tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Na
závěr besedy je možné využít zkušenosti lektorky a nechat si tejp za drobný příspěvek aplikovat. Je možné přinést i vlastní tejpy. Termín
besedy ještě upřesníme. Sledujte nástěnky a
náš facebook. Vstupné je dobrovolné.
Nevíte co se starými záclonami? Přidejte
se k akci PROMĚŇ ZÁCLONU, kterou jsme
vyhlásili na měsíc březen. Maminky, babičky,
no prostě kdokoliv, vyhrabejte doma staré záclony a doneste je do MC. A nebo ještě lépe:
ušijte z nich rovnou sami parádní pytlíky na
zeleninu nebo na praní prádla!!! Sáčky pak
budou s logem MC Mamina centrum prezentovat na různých akcích. Výtěžek z jejich
prodeje věnujeme dobré věci. Díky, že do toho
jdete s námi!
Neváhejte se ozvat i s tipem, koho nebo co
byste chtěli podpořit!
MC MaMiNa
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
ROVNODENNOST
nastane 20. března v 11 hodin 28 minut. Slunce vstoupí do
znamení Berana a bude svítit kolmo na rovník. Den i noc budou
stejně dlouhé. Na „naší“ severní polokouli se budou dny stále
prodlužovat a na jižní naopak zkracovat.

NOVINKY FILATELIE
Pamětní tisky
z období protektorátu
Čechy a Morava II.

Navazujeme na prosincové novinky a uvádíme další pamětní listy, týkající se Police nad Metují. Tentokrát
byly vydány v roce 1940.

PLANETY NA BŘEZNOVÉ OBLOZE
Večerní obloze bude stále dominovat planeta Venuše. Pro
svůj jas (-4,4 mag) bude nepřehlédnutelným objektem.  V polovině března končí období kdy Venuši pozorujeme jako Večernici.
Na ranní obloze ji uvidíme jako Jitřenku až ve druhé polovině
dubna.
Ve druhé polovině března bude nalevo od Venuše planeta
Merkur. Merkur je v porovnání s Venuší méně jasný (-1,6 mag).
Koncem března a začátkem dubna nastanou nejlepší podmínky
pro pozorování Merkura v tomto roce.
Na večerní obloze můžeme v březnu pozorovat také planetu
Mars. Pozorovací podmínky pro Mars nejsou v tomto roce příznivé. Planeta svítí jako nenápadný (1,3 mag) načervenalý objekt
v souhvězdí Berana.
Na noční obloze v souhvězdí Panny září největší planeta sluneční soustavy Jupiter (-2,4 mag). 14. března ve 21 hodin bude
poblíž Jupitera Měsíc. Poloha obou těles je zakreslena v připojené mapce.
Chceme-li v březnu pozorovat Saturn (0,5 mag), musíme
si přivstat. Kolem 6. hodiny bude svítit nad jihem v souhvězdí
Střelce. Saturnovy prstence jsou v tomto roce otevřené na
maximum.

Pohledy do vesmíru
LETNÍ ČAS začíná v neděli 26. března. Ve dvě hodiny
Středoevropského času si posuneme hodiny na třetí hodinu
Středoevropského letního času. Středoevropský letní čas trvá
7 měsíců a končí 29. října.
SLUNCE
MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS 	
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

dne 20. března nastává jarní rovnodennost a začíná 	
astronomické jaro, den se prodlouží o 1 hodinu 53 	
minut,
5. v první čtvrti, 12. v úplňku, 20. v poslední
čtvrti, 28. v novu,
od poloviny března večer nad západním obzorem,
do poloviny měsíc nad západním obzorem, končí 	
období večerního pozorování,
večer nad západním obzorem v souhvězdí Berana,
po celou noc v souhvězdí Panny, nejlepší
pozorovací podmínky v tomto roce,
ráno nad jihovýchodním obzorem
v souhvězdí Střelce,
večer nízko nad jihozápadem v souhvězdí Ryb,
není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
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Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů
Matematické hlavolamy pro
čtenáře PM od 10 do 100 let

Procvičte si svoje matematické dovednosti při řešení následujících úloh:
1. Vyjádřete číslo 1 s použitím všech desíti
číslic.
2. Vyjádřete číslo 10 pěti devítkami.
3. Vyjádřete číslo 100
a) pěti stejnými číslicemi,
b) s použitím všech desíti číslic.
4. Vyjádřete číslo 1000 osmi stejnými
číslicemi.
5. Z číslic  0, 1, 2, 3,..., 8, 9 vytvořte dva
zlomky stejné hodnoty tak, aby jejich
součet byl roven 1.
Kromě číslic je možno použít i znaků pro početní výkony jako například +,
– apod.
Uveďte co nejvíce možných vyjádření.
Vaše řešení zašlete nejpozději do 10.
dubna 2017 na adresu: janecekf@cbox.
cz. Správná nejpočetnější řešení budou
odměněna.
František Janeček

Den jako trdlo

Tak to je dnešní den – 14. února LP. 2017.
Jednak je Valentýna a na tento svátek zamilovaných si už nehrajeme, jednak včera byl
den rádia a výročí pětadvacetiletého připojení
k internetu.
A proč začínáme trdlem. To bylo rčení naší babičky i maminky a představovalo
krásný, báječný den bez mráčků, prostě den
pohodový. A ten dnešní den je takový. Je prozářený sluncem a očekáváním po špičkách
přicházejícího jara. To“ trdlo“ není jen sladká
pochoutka, ale také člověk nemotorný a nešikovný. Ale my se držíme označení krásných
dnů a právě takové krásné dny s rádiem u ucha
a pěknými pořady se slovem a hudbou jsou
prostě dny takové, jak shora píšeme. Prostě
trdelní a tedy pěkné.
Rádio – rozhlas nám nepřináší jen zábavu,
ale i poučení a je s námi po celé dny. Co my se
všechno dovíme, je nepřestavitelné. Náš český
rozhlas má velmi dlouhou tradici a v roce 2018
už budeme oslavovat 95 let existence českého
vysílání. Máme radost z vysílání Dobré ráno s
Dvojkou s panem Jakubem Kaločem, který nás
zve na cesty za kulturou, spotřebitelský servis,
informuje nás o počasí a vždy má připravený
soutěžní   kvíz. Pak pokračuje moderátor Jan
Kovařík s aktualitami, živě z regionů, zajímavosti ze světa, hudební zastavení s písničkami,
které nás mile naladí do nadcházejícího dne.
Samozřejmě, že se dostane čas i na zprávy. A
pokračuje program, Jak to vidí… se známými osobnostmi. Odpoledne a večer je nahuštěn pořady jako Káva o čtvrté s dotazy, Stopy
fakta, tajemství…, Klub rádia Junior, Noční
mikrofórum a teď nevíte, kdy se máte věnovat vlastní četbě knih z naší milé knihovny a
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Krátká zpráva o slovech

Už je to několik let, ale občas si na tu
scénku vzpomenu. Jel jsem prvním ranním
vlakem do Prahy a kousek před „Matičkou
stověžatou“ si ke mně do kupé přisedly dvě
ženy. Myslím si, že se ani nezeptaly, jestli si
můžou přisednout, prostě vešly, posadily se
a pokračovaly v rozhovoru. Hned první celá
věta, kterou jsem uslyšel, mě doslova probrala z polospánku. Jedna z žen totiž řekla: „Von
s ní měl nějaký techtle mechtle a vona tam vletěla a udělala takový čóro móro…“ Kdo by si
v této situaci nevzpomněl na úžasnou scénku
paní Laďky Kozderkové a Jiřího Líra.

Vlastně do dneška o té větě občas přemýšlím. Smysl sdělení je ukryt ve čtyřech slovech:
techtle, mechtle, čóro a móro. Slova, která
vlastně nemají žádný význam. A přesto, když
jsme to uslyšel, jsem si dokázal představit, co
se tam tenkrát asi dělo. Vstoupila rozčílená
manželka muže a začala si to „vyříkávat“ se
sokyní. Přijde mi naprosto neuvěřitelné, že i
přes absenci smyslu slov, rozumíme celému
sdělení.
(Za sebe můžu zodpovědně říct, že v současné době nikde žádné techtle mechtle nemám, ale tím nechci tvrdit, že jsem si nikdy
v minulosti techtle mechtle nepřál. Ale momentálně mě víc zajímá, zda se jedná o pomnožný tvar a tedy jsou to ty techtle, nebo se
jedná o ženský rod a je to ta mechtle?)
Schválně jsem zadal do překladače na
google větu: „Měla s ním techtle mechtle.“
Objevil se tento překlad do angličtiny: „He

je vůbec čas na poslech televize?  Neděle má
výborný program Jak to vidí… a zrovna 19. 2.
bude promlouvat pan farář Zbigniew Czendlik
z Lanškrouna, kterému děti z tamní speciální školy říkají náš Ziby. V dubnu tento známý, vzdělaný katolický kněz navštíví Polici.  
Každou neděli pak promlouvá od 5.00 do 9.00
hod. někdo zajímavý a my ségry máme nejraději promluvy pana Františka Novotného, básníka, textaře a publicisty, který také v našem
městečku byl se svým pořadem. Internet patří
také ke vzdělávání, je mu už dvacet pět let, ale
někdy jeho informace, zejména ze sociálních
sítí, jsou zavádějící. Záleží na každém z nás,
uživatelů, jak k těmto informacím přistupujeme a co od nich očekáváme. Někdy také zabrousíme do krajového vysílání, ale přiznáváme se, že přednost u nás patří rozhlasu Dvojka
a Plus a Vltava.
V tomto zimním čase jsme také navštívily
Kolárovo divadlo a bavily se divadelní fraškou amerického autora Kena Ludwiga „La
Stupendo“.Ačkoliv bylo výborné herecké
obsazení s Václavem Vydrou, Svatoplukem
Skopalem, Simonou Postlerovou a dalšími
pražskými herci, nadšené jsme výkony nebyly. Námět byl výborný. Jak se očekávaná
slavná pěvecká hvězda po příjezdu do jedné
místní opery zhroutí a ředitel se nakonec musí
spokojit s místním zpěvákem, jehož pěvecké

had with him hanky-panky.“ Pokud bych měl
anglický termín „hanky-panky“ přeložit jen
tak hala bala, namísto techtle mechtle, bych
spíš volil výraz hokus pokus. Oproti tomu
polština se s tím podle google vyrovnává
s jasným definováním stavu: „Miała ze sobą
oszustwo.“ Přičemž „oszustwo“ znamená
„podvod“. Pokračoval jsem dál: „Udělala čóro
móro.“ Překlad do angličtiny zní následovně:
„He did Coro Moro.“ (Vyslovuje se to jako
Koro Moro?) Předpokládám, že i angličtina
bude mít ve své slovní zásobě nějaký „terminus technicus“ vyjadřující české čóro móro.
Překlad do polštiny si s tím anglickým v ničem nezadá: „Zrobiła Coro Moro“. Překladače
jsou vůbec světem samy pro sebe. Když jsem
si nechal přeložit stránku o císaři Friedrichovi
III. Pruském, objevilo se na monitoru sdělení, že jeho otcem byl císař Vilém Já. Kdyby
chudák Vilém I. věděl, co o něm překladače
roztrušují, bylo by to na žalobu. Nebo že by
byl předlohou pro krále Já Prvního?
Možná to co píšu, bude někomu připadat
dost jako zbytečné třesky plesky a třeba by mi
i doporučil, abych si sbalil svoje saky paky a
šel dělat něco potřebnějšího. Ale kdybych tuto
radu poslechl, připadlo by mi to jen jako jakési hogo fogo gesto, bez jakéhokoliv významu. To už snad radši celý tento text rozmlátit
na cimpr campr a nenechat ho ani nadechnout
se. Potom bych skutečně mohl - ovšem jen tak
lážo plážo - odejít a dělat něco jiného. Protože:
kdo je zvědavý na takovéhle láry fáry, že?
Pavel Frydrych
nadání podceňuje, ale který na podiu zazáří
jako očekávaná a neschopná hvězda. Výstupy
byly přehnané, fraška působila křečovitě. Ale
je to naše hodnocení naše vnímání a podle
potlesku byli návštěvníci divadla nadšeni. Co
nebylo, může být v představení „Bosé nohy
v parku“ amerického dramatika Neila Simona,
které uvidíme v březnu jako romantickou komedii nejen o lásce. Těšíme se na další kulturní akce, které nám zajišťuje Polické centrum kultury a vzdělání …a děkujeme, protože
Police žije kulturou, sportem a všemi akcemi,
pořádanými např. Městskou knihovnou- čtení pro seniory, práce s dětmi i BB kavárnou.
Police je činorodá.
A tedˇ něco, co nás pobavilo. Mladší pisatelka oslavila osmdesátku, ale místní „pocestní“ z Ostašské   gratulovali oběma k tomuto
výročí, protože v PM byly uvedeny v rubrice
„Jubilea“ dvě osmdesátnice stejného příjmení
Seidlová – Vlasta a Jaroslava. Mé správné příjmení je s přidáním „e“ dle rodného a křestního listu Seidelová. Nejsme dvojčata a druhá
sestra je Boženka, za svobodna téhož příjmení, krapet starší, ale byla spokojena, že ji o pět
roků omladili.
Mějte se všichni, Poličáci i návštěvníci,
dobře, to Vám přejí sestry
B. a J. Seidelovy
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Má pupeční šňůra – elektronická

Nejprve na vysvětlenou k onomu poněkud méně obvyklému názvu mého povídání.
Jsem niterně silně vázán na své rodné město,
kde spočinuli všichni moji předci včetně bratra, mám ale současně řadu přátel, z nich pak
také reprezentantku města, paní starostku, Idu
Jenkovou.
Ona má ve svém obsáhlém registru uvedeno, že jsem byl kdysi takřka vánočním dárkem
pod stromeček a poslala mi tudíž reprezentační přání s radnicí k mým 87. narozeninám
v trochu silnější obálce. Tu jsem však otevřel
až po Novém roce, protože jsem se vrátil z vinohradské kardiologie, kde jsem trávil většinu
vánočního období. V mém věku lze počítat, že
srdeční pumpa už tak nefunguje jako za mlada. Přání mne samozřejmě moc potěšilo, vedle
přibalených kouzelných veršů, inspirovaných
Ostašem, s pěknými obrázky to bylo jednak
53. číslo regionálního sborníku Rodným krajem a rovněž PF 2017 města Police Metují.
To potěší.
Vše jsem hned prolistoval a v Rodném
kraji mě určitě vždy něco zaujme více osobně. Tentokrát to byla fundovaná vzpomínka
profesionálních historiků-archivářů na neprofesionálního Mirka Pichla, jenž pomník
svého milovaného Policka vystavěl víc než
profesionálně. A velice ho cenili.
O stránku míň je vzpomínka prof.
Fetterse na významného českého bibliografa PhDr. Borise Mědílka. To byl spolužák
RNDr. Gustava Petra ze Záměstí. A právě
Gusta, můj starší gymnaziální spolužák, jehož
jsem moc obdivoval jako skvělého motýlkáře z Podžděřiny, mi vyprávěl o jejich študáckých kouscích. Prof. Fetters, bývalý češtinář
náchodského gymnázia se ale v rozsáhlejším
pozoruhodném pojednání zabývá „Jak se mluvívalo na Policku“. Moc pěkné počtení.
Osobní setkání s prof. Alešem Fettersem,
jež zprostředkoval můj gymnaziální spolužák
Milan Matěna, jinak potom učitel matematiky a fyziky na Broumovsku a v Náchodě
a Fettersův kantorský kolega, bylo pro mne
osobně významným počinem. Proč? Musím
začít od Adama: jedním z učitelů během mého
studia na náchodském gymnáziu (1941 – 49)
byl bohemista a slavista Jiří   Propilek . Za
války do kvarty to byly v naší třídě převážně
jeho suply v češtině, od kvinty pak jako jediný
ruštinář na škole. Mně ruština šla a patřil jsem
ve třídě mezi nejlepší. Když se prof. Propilek  
dozvěděl, že mířím po maturitě na přírodní
vědy, tak mi navrhl, abych sestavil rusko-český a česko-ruský terminologický slovník
ze zoologie, opatřil mi příslušné zdroje a já se
v septimě do toho pustil. Nakonec jsem zůstal
jen u jednobuněčných organismů, stejně těch
termínů s frázemi bylo přes tisíc. Dílko ex
privata industria (z vlastní píle) jsem předložil k maturitě. Pan profesor nejen pro nás, ale
pro všechny študáky byl vzorem velmi vzdělaného, férového Masarykovce, mimochodem
i překladatele poesie z pobaltských jazyků, o
němž později Josef Škvorecký napsal, že bylo
pro studenty hanbou u Propilka neumět. Jinak
můj slovník o prvocích mi i později prospěl.
Polický měsíčník - březen 2017

Moje universitní studia však v r. 1951
přerušil Alexej Čepička a poslal mne do černé
armády – vojenských táborů nucených prací
– do ostravských dolů v souvislosti s razantní
socialistickou likvidací naší rodiny. Dokonce
mám na to papír – ve vojenské knížce mám
jednak zápis, že jsem politicky nespolehlivý (koncem 50. let začerněno na OVS v
Náchodě), pak vojenská kvalifikace: důlní
pracovník. Po návratu z vojny a úspěšném
dokončení studia na Matematicko-fyzikální
fakultě Karlovy univerzity a začátcích mého
univerzitního učitelování a bádání mne vojenští páni za měsíc vojenského cvičení přeškolili
nakonec na skladníka ženijního materiálu.
V těch padesátých letech – byl jsem asi
necelý rok na šachtě Ludvík v tehdejších
Radvanicích u Ostravy, snad už po dramatické smrti mé matky ve vyšetřovací vazbě, mi
přišel do tábora-kasáren dopis právě od prof.
Propilka s výzvou, že pokud bych něco potřeboval, abych se na něho obrátil. Velmi mne to
tehdy dojalo, ale bál jsem se mu odpovědět,
protože za mnou z Hradce přijeli hoši z STB
a vyslýchali mne. Nechtěl jsem ho případně
kompromitovat. Záhy jsem se dozvěděl, že
pan profesor byl ze školy vyhozen a poslán
v oněch tvrdých 50. letech do výroby v náchodské gumovce. Žel, už jsem se s ním nesešel. Pan profesor později, díky reklamacím
Josefa Škvoreckého a Vratislava Blažka, byl
sice jaksi rehabilitován a na podzim v r. 1968
se vrátil do gymnázia, nicméně za čtyři roky
nato zemřel. Byl pochován v Lanžově, obci
nedaleko Miletína. Jedním z pochovávajících
byl jako kolega a blízký přítel právě prof.
Fetters.
Mě dlouhodobě tížilo, že jsem panu profesorovi dlužen povděkem. A právě v létě před
třemi roky jsem se vydal s Milanem Matěnou
a Alešem Fettersem do Lanžova vyhledat
Propilkův hrob a alespoň posmrtně mu projevit poctu a dík. Lanžovský hřbitůvek je, pokud
tak lze říci, kouzelné a romantické místo klidu
a smíru, nicméně chvíli nám trvalo, než jsme  
polozarostlý hrobeček nalezli. Udělali jsme
světlo a za celou naši třídu jsem naň položil
kytici. Trochu se mi ulevilo. Také loni v červnu, když jsem byl na národním odskautském
jamboree v Miletíně, jsem se na lanžovském

hřbitůvku zastavil. Hrob pana profesora se
v trávě doslova ztrácel. Kontaktoval jsem
později lanžovskou starostku, zda je hrob
smluvně zajištěn. Bylo mi ochotně sděleno,
že je zaplacen do r. 2022; poprosil jsem paní
starostku, zda by bylo možno někdy posekat
kolem trávu. Ujistila mě, navíc jsem zavítal
do náchodského gymnázia a navrhl řediteli
školy, zda by bylo možno jednou či dvakrát
ročně studentskou aktivitou tamní hrob upravit. Významná osobnost prof. Propilka jako
někdejšího učitele náchodského gymnázia by
si to rozhodně zasloužila.

S prof. Fettersem se občas setkávám na
koncertech Za poklady Broumovska a vždy se
s ním rád pozdravím.
Zmínil bych ještě jeden článek v uváděném čísle Rodným krajem. Je to spíš občas
smutné čtení Bc. Jany Procházkové O profesních (speciálních) knihovnách Policka a
Broumovska.
Posledním objektem z obálky polické paní
starostky bylo již zmíněné PF 2017, reprezentující město. V štíhlém formátu jak jinak než
barevná kresba Katrin Fulkové z 3. B polické
radnice. Byť se jí dvě okna v průčelí ztratila,
je to milý, plně výstižný obrázek baroka s tudorskou věží a charakteristickým cimbuřím.
Podle mne to má šmrnc. Katrin Fulkovou z 3.
B sice neznám, ale chválím ji.
A když jsem u roku 2017, na stole vedle
počítače mám stolní kalendář Policko očima
dětí 2017. Na rozdíl od loňských konfrontací
starých a současných fotek z Policka se dívám na kouzelné, jedinečné kresby a malůvky
místních dětí vedle fotografických reálií. A
nestačím se divit, jak tito neumělci jedinečně
vystihují liniemi či barvou to čiré obrazové
jádro – no, moc milé, skvělý nápad a prezentace. Když se pak koukám na ČTArt na pořady Artmix či ceny Chalupeckého pro mladé
umělce, jsem z jejich konceptuálních projevů
dost často na rozpacích. V Polici mají halt nápady. Občané, všímáte si to?
Díky elektronické pupeční šňůře – mailu
- jsem se potěšil Vánoční idylou z kamery p.
Mirka Šolce a také jeho filmem k 750. výročí mého rodného města. Prostě paráda, jsem
alespoň takto vizuálně doma. A okolní ikonky
youtube toho z Police nabízí mnohem víc. Ale
o tom někdy příště.
Bohuslav Strauch, pražský Poličák
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Je možné, aby v některém roce nebyl pátek třináctého? O československé
V únorovém čísle Polického měsíčníku
dny, tj. datum třináctého   připadne na příští
tradiční medicíně
Únorovém čísle Polického měsíčníku jsme se
měsíc na stejný den jako v daném měsíci
v BB kavárně
zajímali   tajemstvím pátku třináctého. Po chvíli yy Jestliže např. 13. ledna bude pondělí, zapí-

přemýšlení a počítání jste měli odpovědět na následující otázku:
Je možné, aby v některém roce nebyl pátek
třináctého?
Na tuto otázku není jistě snadné hned odpovědět. Ale hloubalová čtenářka matematických
rekreací v PM Adéla Vaníčková se rozhodla, že
přijde na to, jak často se v kalendáři objevuje datum pátek třináctého. Zaslala mi řešení, které mě
opět potěšilo:
Nejčastěji bývají v průběhu roku jeden nebo
dva pátky třináctého. V některých letech jsou tři
pátky třináctého. V nepřestupných letech, kdy je
pátek třináctého v únoru jej následuje pátek třináctého i v březnu. Každý rok se vyskytuje alespoň jeden pátek třináctého. Není tedy možné,
aby nebyl některém roce pátek 13.
Libuše Hozová v publikaci Matematické pohádky pro čtenáře od 11 do 111 let  (Praha 2006,
vydavatelství HAV) uvádí podrobné řešení:
Nejdříve prozkoumáme, jak se posune datum
třináctého z jednoho měsíce na další měsíc.
yy Když má měsíc 30 dnů, pak 30 dnů = 7 x 4
dny + 2 dny, tj. datum třináctého se posune
v příštím měsíci o 2 dny v týdnu.
yy Když má měsíc 31 dnů, pak 31 dnů = 7 x 4 +
3 dny, tj. nastane posun o 3 dny.
yy Když má měsíc 29 dnů, pak 29 dnů = 7 x 4 dny
+ 1 den, tj. nastane posun o 1 den.
yy Když má měsíc 28 dnů, pak 28 dnů = 7 x 4

šeme do tabulky, na jaké dny v týdnu padne
třináctého v dalších měsících roku (nepřestupného i přestupného):
Měsíc:
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Z tabulky je zřejmé, že datum třináctého padne
na každý den v týdnu – a to jak v přestupném, tak

v nepřestupném roce.

V tabulce jsme předpokládali, že datum 13.
ledna bude v pondělí. V takovém nepřestupném roce by datum 13. padlo třikrát na čtvrtek.
Kdybychom datum 13. ledna posunuli na úterý
(tj. 6. ledna by bylo také v úterý a 1. ledna by
padlo na čtvrtek), byl by v takovém roce pátek
třináctého celkem třikrát: 13. 2., 13. 3. a 13. 11.
Závěr: Neexistuje tedy rok, ve kterém by
nebyl pátek třináctého aspoň jednou.
František Janeček

DVACET LET KRČMASENÁTU

Dne  4.února 2017 se konalo výroční zasedání
Krčmasenátu v Polici nad Metují. Členové tohoto
kulturně vzdělávacího spolku se scházejí pravidelně každou neděli dopoledne na pravidelných
schůzích a jednou za rok na výročním zasedání,
kde se hodnotí výsledky uplynulého roku.
Spolek byl založen 31. 12. 1996 v historickém
hostinci Krčma, odtud název spolku, takže rok
1997 byl vlastně prvním rokem činnosti této instituce a my můžeme právem tento rok oslavovat
dvacáté výročí. Je zajímavé, že jubilea slaví také
další dva spolky v Polici a to Ostrostřelecká garda
Václava hraběte Radeckého v Polici nad Metují
25 let a kapela Kamarádi osady 5 dokonce 45 let
od svého založení. Těchto jubileí bylo vzpomenuto na výroční schůzi.
Jako každý rok, tak i letos se výročního zasedání zúčastnili vzácní hosté, starostka našeho
města Mgr. Ida Jenková s doprovodem, hejtman
Ostrostřelecké gardy pan Karel Sýkora, delegáti
spřátelených spolků Spona Náchod, Kamarádi
z Broumova a Studánka z Police n.Met. Po úvodních slovech a přivítání hostů bylo vzpomenuto
členů Krčmasenátu, kteří již nejsou mezi námi,m.j.
spoluzakladatelé spolku Miloš Puschmann a
Josef Středa a nedávno zesnulý polický historik
Miroslav Pichl. Výroční zpráva, jako vždy, kromě
lamentací nad docházkou na pravidelná nedělní
sezení zhodnotila zájezd desetičlenné delegace senátorů na Jižní Moravu (zde by si smlsla redakce
Kvíčerovského cancálku), dále sportovní aktivity
senátu, jakou je tradiční v kuželkách,memoriál  
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Nepřestupný rok: Přestupný rok:
pondělí
pondělí
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
pátek
neděle
pondělí
úterý
středa
pátek
sobota
neděle
pondělí
středa
čtvrtek
sobota
neděle
pondělí
úterý
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Ády Veissera v Maršově a nakonec  výjezdní zasedání v Machovské Lhotě ve známé restauraci  
U Lidmanů. Kladného hodnocení se dostalo taky
adventním nedělím, kdy si páni senátoři berou
na schůzi hudební nástroje a písněmi umocňují
tajemnou vánoční náladu. Konec výroční zprávy
pan předseda věnoval poděkování senátorům za
jejich celoroční práci a majiteli Klubu pohodářů
Krčma panu Pášmovi za vzornou obsluhu na zasedáních a paní Bedřišce za přípravu slavnostních
tabulí.
Následovala zpráva o finančním hospodaření Krčmasenátu, kterou přednesl pan Jára Pichl.
Krátká, jasná a přehledná informace končící konstatováním zcela vyrovnaného rozpočtu, bez dluhů s mírným přebytkem. Takto Krčmasenát hospodaří již téměř od svého vzniku, kdy po marných
pokusech získat bohatého sponzora bylo přijato
přímo příkladné řešení. Senát nečerpá dotace ze
státních prostředků, ani je nezískává neprůhlednými machinacemi, jak to vidíme u politických
stran, ale hospodaří s finančními prostředky získanými dobrovolnými příspěvky samotných členů.
Mám obavy, že tento příklad asi nebude uplatněn
u našich kolegů v státních institucích.
Po finanční zprávě byl dán prostor diskusním příspěvkům našich hostů a výměně bohatých
spolkových zkušeností. Doposud oficiální a značně vyčerpávající průběh zasedání vystřídal bohatý
program, podávání občerstvení  a hudební vystoupení  skupiny Kamarádi  osady 5.
František Pohl

Přednáška se v přeplněné BB kavárně v Zeleném domečku setkala
s příznivým ohlasem i zájmem o publikaci, podle které si každý, jak přednášející Štefan Zakuťanský zdůrazňoval,
může vyléčit až 80 % nemocí.
Lektor předložil posluchačům zajímavou myšlenku, že existuje československá medicína, mnohem starší
než medicína čínská. Používali ji naši
předkové od nepaměti, nejen po několik tisíc let. Vždyť si odjakživa dokázali
pomoct při bolestech zad, zánětlivých
onemocněních hrtanu a pod, což se stalo za staletí tradicí.
V další části přednášky přidal ke
známým lidským pudům, sacímu,
rozmnožovacímu, mateřskému a sebezáchovnému svůj objev, pud samoléčebný. Neměl na mysli situaci, kdy se
říznete, a rána se za pár hodin zacelí a
zahojí. Zakuťanský tvrdí, že bolest jako
indikátor nemoci vzniká ze „zánětlivých ložisek“ která vzniknou v těle, a
když je vyhledáme a rozmasírujeme,
zmizí nejen bolest ale i nemoc samotná.
Vysvětlil, že základem jeho léčby
je vlastní masáž, která spočívá v rozmasírování zánětlivého ložiska, jež si
postižený sám vyhledá pomocí jeho
knihy „Samoliečebný pud – samoliečba zápalových ochorení“. Pro masáž
míst, kam si člověk sám nedosáhne,
vyvinul speciální pomůcku.
Při vysvětlování své léčebné metody varoval posluchače před antibiotiky,
nekompromisně se vyjadřoval i o ortopedické medicínské léčbě, kdy podle
něho vyhřezlá ploténka nebo posunutý
obratel je nesmysl. Pokud lékař nepoloží pacientovi na nemocnou páteř ruku,
ani CT nepomůže. Zdůrazňoval, že o
nápravu se může postarat každý sám.
Tvrdil, že každý člověk je pro život soběstačně vybavený, a jako známé
pudy i jím objevený pud sebeléčebný
umožňují člověku přežít. Každý sám
je podle něho pro sebe lepší léčitel než
všichni lékaři kolem.
Jak při sebeléčení podle autora
metody postupovat? Podle návodu,
který popsal v uvedené knížce, a jak
několikrát zdůraznil, takový seznam
nebyl dosud nikde na světě uveřejněn,
si vyhledáte zánětlivé ohnisko a pak už
jen masírujete příslušná místa, která si
opět podle knihy najdetete.
Uváděl příklady uzdravení, zdůraznil, že doma nemají žádné tabletky
a celá rodina už léta neví co je to nachlazení, chřipka nebo ostatní běžné
nemoci. Všechno léčí sebemasáží.
Několik přítomných projevilo zájem o kurz, jaký Zakuťanský v Česku
již uspořádal.
Jindřich Horkel
Polický měsíčník - březen 2017

K čemu je dnes škola?

Při setkáních s učiteli nebo mladými rodiči, ale i s některými prarodiči, si všímám
rozumných pohledů na současné děti a naši
budoucnost.
Vyptávám se, proč jsou dnes děti jiné, než
jsme byli my, a většinou dostávám jasnou odpověď: rozdíly v dětech nese doba. Děti musí
být vždy takové, jaké jsou, protože když dítě
takové nebude, bude se stranit kolektivu, vyloučí se ze společnosti. Dospělí na to mají už
vypěstované mechanizmy. Dítě se ještě bránit
tlakům zvenčí neumí.
Pokud rodič obviňuje školu, že dítě něco
nenaučila, je důležité, aby si sám uvědomil,
kam až sahá jeho zodpovědnost. Pozdravit musí
naučit rodiče. A rozmazlovat mají právo prarodiče. Tím, že rodiče chtějí dětem ulehčovat,
nosí jim aktovku, neřeknou jasně, co si mohou
dovolit a co je už za hranou, dětem jenom ubližují. Nebudou vždy po ruce.
Mnozí učitelé odhadují, že asi 70 až 80 %
rodičů vede své děti tak, jak to potřebují. Ta
menší část není katastrofa, ale rodiče nechtějí
nebo nedovedou svým dětem dávat, co jejich
vývoj vyžaduje. A dohnat se to u nich už nedá,

takže jejich děti jsou odkázány na to, aby skoro
nepřipravené, zvládaly život vlastním úsilím,
bez potřebného zázemí. Není to pro děti jednoduché a ne všechny to dokážou.
Existují pravidla, bez jejichž dodržování
nelze v životě uspět. Když učitel, ale i rodič, dá
dětem pravidla, chvilku to sice trvá, i půl roku
než si zvyknou, ale pak rodiče mají „zlaté“ dítě
a učitel se do práce těší.
Nejvíc argumentů a rad mívají ti, co o věci
nic nebo málo vědí. A tak zatím co se učitel se
žákem dokáže domluvit, méně osvícený rodič
ubližuje oběma.
Na vesnici, kde jsem vyrůstal, se mne jeden takový strýc ptal, proč ještě jdu dál do školy, když umím číst, psát a počítat. Mnohokrát
jsem si na něho vzpomněl. Zdá se mi totiž, že je
hodně těch, co si vůbec nedovedou představit,
k čemu školní docházka kromě maření času je.
Kdysi mi jedna učitelka řekla: „průšvih je,
když rodič řekne: už aby skončily prázdniny,
protože já nevím, co už s těmi dětmi mám dělat…“ Jako vtip dobrý, avšak je škola místem,
kam odložíme dítě, když chceme jít do práce?…
Jindřich Horkel

Špatní rodiče, hrozné děti…
Opakuje se to po generace. Jaká je ta mládež hrozná, jak rodiče špatně vychovávají své
děti, jaký strašný svět nás čeká. Většinou z úst
nás starších, a podle těchto řečí už opravu
starých.
Jaksi se zapomínáme zeptat, kdo jsou rodiče dětí té hrozné mládeže, kdo je vychoval?
Co jsme my za svůj život vykonali tak skvělého, že až odtud odejdeme, a nám seniorům to
nemusí trvat tak dlouho, zanecháme tento svět
lepší než byl, když jsme se narodili?
Pro poválečnou generaci byly lety do
vesmíru nebo fabriky bez lidí nekonečně
vzdálené. Generace 60. a 70. let už mohla tušit, že nebude potřeba telefonních budek. Kdo
dnes ví, v jakém světě budou žít dnešní děti,
kterým nechceme rozumět, nedovedeme jim

projevovat lásku, ale vyžadujeme, aby se chovaly jako my před 50 lety?
Každý cítíme, že se běh věcí v našem
světě zrychlil tak, že mu nestačí naše nohy.
Doháníme to rychlými automobily nebo letadly. Nestačí bohužel ani naše srdce, aby udržela hodnoty, které bychom měli předávat dál.
Třeba místo nadávání a pomlouvání mladé generace snaha o soucítění a porozumění.
Ubrblaný dědek nebo babka, kterým není
nic dobré, na všechno nadávají, pro nikoho
nehnou prstem a jen čekají, až někdo pomůže
jim, je ďáblova korunní práce. Proto kdykoli
mne svrbí jazyk nebo mám nutkání někomu
něco nedobrého provést, sbírám síly k úsměvu, pohlazení, soucítění…
Potkávám jen skvělé a milé lidi. Děti,

Védské pokyny

Každému
se
doporučuje,
aby
jednal podle védských pokynů a
nikoliv nezodpovědně. Jedná-li občan státu podle vládních zákonů a
povolení, nezaplete se do trestných
činností. Lidské zákony mají ovšem
vždy své nedostatky, protože je vytvářejí lidé, kteří chybují, podléhají
iluzi, podvádějí a mají nedokonalé
smysly. Védské pokyny jsou jiné,
neboť nemají tyto čtyři nedostatky. Pokyny Véd jsou bezchybné.
Védské poznání je poznání získané přímo od Boha, a tím pádem
není ovlivněno iluzí, podváděním,
chybami, či nedokonalými smysly.
Budeme-li jednat podle něho, nepřipadá v úvahu, že bychom se zapletli
do hříšných činností.  

Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala
M. Jandová, Hare Kršna

dospívající i dospělé. Obdivuji, jak rodiče
v dnešním chvatu dokážou vést své děti tak,
že je pak musíme my starší obdivovat. Třeba
založí symfonický orchestr, napíši muzikál,
pomáhají lidem někde v Africe…
Těžko říct, jak bude vypadat svět po
Trumpovi. Co když právě díky tomu, jak jsou
dnes děti vedeny, snadněji zvládnou životní
situace, až budou za 10 nebo 20 let dospělí,
obstojí v těžkých podmínkách, jaké si nedovedeme představit?
Každý, kdo odrostl dětským střevíčkům,
by mohl vědět, že to, jaký svět je, je také
v jeho rukách. Uvidíte tu změnu, když půjdete
po ulici s úsměvem na rtech místo zamračeného a nevraživého pohledu.
Jindřich Horkel

MĚSTSKÁ POLICIE
yy V uplynulé době městská policie pokračovala v koordinaci zimní údržby a to kontrolami chodníků, vozovek a parkovišť.
yy Krátce si Vás dovolíme upozornit na fatální
chybu, které se můžete dopustit při prodeji
Vašeho vozidla, pokud jste prodávajícím.
Podepíšete-li kupujícímu plnou moc k přepisu Vašeho auta, podepíšete s ním kupní
smlouvu, převezmete finance, odevzdáte
mu doklady a spolehnete se na to, že on
tak učiní. Se zlou se můžete potázat. Většinou kupující auto nepřepíše, nezaplatí
povinné ručení, dojezdí, někdy prodá dál.
Až nakonec vozidlo zmizí kdesi ve šrotu,
ale stále je napsané na Vás. Vy jste přitom
odstřiženi od možnosti vozidlo zlikvidovat
a zrušit. Pokaždé když s ním bude páchán
přestupek, budete jako jeho majitelé hnáni k zodpovědnosti, budete-li prokazovat
svou nevinu kupní smlouvou, možná se
Polický měsíčník - březen 2017

vyviníte, ale nikoli z přestupku, kterého
se dopouštíte tím, že vozidlo nepřepíšete.
Zákon nespecifikuje kdo je povinen přepis provést, povinnost mají oba. Za tento
přestupek může být uložena pokuta až do
50 tisíc korun. A nehledě na to, že každé
vozidlo, které, je v evidenci a jehož značky nejsou v depozitu, musí mít zaplacené
povinné ručení. Honit Vás tedy bude i kancelář pojistitelů.  Prosím dejte si na to velký pozor, zvlášť když se kupující rekrutují
z lidí, které neznáte. V poslední době jsme
kolem těchto záležitostí několik věcí řešili.
Prosíme, buďte opatrní, protože Vigilantibus iura scripta sunt …tedy právo přeje
bdělým.
yy Provedli jsme velmi brzkou ranní kontrolu
na chování pejskařů.
yy Kontrolovali jsme demolici Milpa a pořá-

dek v okolí.
yy Prováděli jsme kontroly parkovišť a parkování, za přestupky jsme bohužel museli
ukládat i blokové pokuty.
yy Po delší době se v našem městě objevili i
„šmejdi“, tentokrát nabízeli úžasné matrace za desítky tisíc korun. Okamžitě po
zjištění jsme nechali vyhlásit upozornění
v rozhlase. Dávejte si na tyto návštěvy velký pozor a prosíme, abyste nám podezření
na nekalé podomní obchodování oznámili.
yy Děkujeme všem Vám, kteří jakkoli přispíváte ne naše záchytné kotce…finančně je
můžete podpořit v pokladničkách, které
jsou umístěny v prodejnách s krmením.
Jeden pejsek z našeho útulku našel nový
domov a my jeho novému páníčkovi děkujeme.
ved. strážník MP Petr Zima
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Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Postní doba

Letošní tuhá zima polevila na své mrazivé
intenzitě a to je znamení, že se již blíží jaro,
na které se většina z nás už jistě těší. V církvi
jsme 1. března Popeleční středou vstoupili
do období přípravy na Velikonoce, tedy do
doby postní. Při bohoslužbě v tento den kněz
žehná popel z vrbových ratolestí z květné neděle loňského roku a tímto popelem uděluje
tzv. „popelec“, kdy označí přítomné věřící
na čele na znamení lidské pomíjivosti, pokání ale i povzbuzení k víře. Vydejme se tedy
společně s církví i každý sám na pouť postní
cestou střídmosti, služby potřebným, zklidnění a obrácení ke Kristovu. Tento čas je pro
nás výzvou a příležitostí k nalézání správných
životních postojů a navigace – jak pracovat
s pokušeními (nejen chlebem jsme živi ale i
Božím slovem, nemáme pokoušet Boha, jenom
Bohu se máme klanět); věříme a víme, že Ježíš

je skutečně Spasitel světa; na našich těžkostech a omezeních se mají projevit Boží skutky; Lazare, pojď ven; Kristova duše je smutná
až k smrti, zůstaňme a bděme s ním … Postní
dobou nás povedou uvedené a další biblické a
liturgické texty všedních i nedělních bohoslužeb. Pomohou nám postní dobu užitečně prožít a dobře se připravit na Velikonoce. Postní
doba potrvá 40 dní, vyjma nedělí. Významnou
příležitostí pro přiblížení se ke Kristu, trpícímu za nás na kříži a pro načerpání síly k překonávání našich životních těžkostí, je liturgie
křížové cesty. Po celou postní dobu budeme
společně procházet křížovou cestu v našem
kostele, a to každý pátek od 17.00 hod.  

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

1. března  	 Popeleční středa, den 		
přísného postu
3. března  	 výročí jmenování 		
biskupem Mons. Jana Vokála,
biskupa královéhradeckého
5. března 	 1. neděle postní (cyklus A)
12. března 	 2. neděle postní
13. března výroční den zvolení papeže 	
Františka    
19. března 3. neděle postní
20. března Slavnost SVATÉHO 		
JOSEFA, SNOUBENCE 	
PANNY MARIE

25. března Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ 	
PÁNĚ
26. března 4. neděle postní
2. dubna
5. neděle postní

V měsíci březnu budou bohoslužby
podle obvyklého pořadu:
yy v úterý a v pátek mše svatá od 17.00; každý
pátek po celou postní dobu přede mší svatou (od 17.00) liturgie křížové cesty,   
yy ve středu mše svatá od 8.00                                                                   
yy v sobotu mše svatá od 17.00 s nedělní platností,
yy v neděli mše svatá od 8.00; každou neděli po celou postní dobu od 15.00 v kostele
modlitba Korunka k Božímu milosrdenství
a poté liturgie křížové cesty,

Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 	 16.00 - 16.45,
St 	
09.15 – 10.00

Změna ze zimního na letní čas se letos uskuteční ze soboty 25. na neděli
26. března ve 2.00 hod.
Přejeme všem pokojnou dobu postní.
Za ŘK farnost Police nad Metují
Ing. Jan Troutnar

ZE SPORTU

Bojovalo se o krásný pohár, nohejbalová sobota v Polici!

V únoru patří na Policku pravidelnému
zimnímu turnaji v nohejbale, který se tentokrát odehrál 11. 2. ve školní tělocvičně
ZŠ Police nad Metují.   Letos se jednalo již
o 14. MEMORIAL Radima Téra a 16. ročník
nohejbalového turnaje trojic.
Tento ročník byl letos doplněn o nové
týmy, které přijely z Náchoda a okolí.   O krásný pohár, který si vítěz natrvalo odnáší jako
památku   na svůj výkon vybrousil Jaromír
Beran z Bezděkova – velké díky za dlouholetou podporu – opět jsi nás letos nezklamal
– pohár budil obdiv.
Turnaj jsme odehráli na dvě skupiny každý s každým a následně vyřazovacím způsobem. A jak to letos dopadlo? Zlaté medaile
si poprvé vybojoval tradiční účastník turnaje
s názvem „Pistolníci“   a jak tvrdí jejich kapitán Tomáš – „no konečně , to nám to trvalo“.  Vloni okusili finále, ale vyšlo to až letos.
Pistolníci porazili po vyrovnaném výkonu ve
finále „Frontu na pivo“ - překvapení turnaje,
jelikož si u nás zahráli poprvé a dosáhli hned
na stříbro. Bronz patří opět týmu ze Zbečníka
„Dynamu“, skvěle bojovali o finále, tak snad
za rok. Bramborovou medaili si odváží opět
nový účastník a to „TNA“ tým nohejbalových
amatérů a jako amatéři rozhodně překvapili.
Pořádající tým Savci šel do turnaje jako outsider, ale když v základní skupině porazil i
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vítěze celého turnaje a ztratil pouze body za
remízu, začali jsme nosit nos nahoru. No a jak
to tak bývá, dlouhá pauza vyplněná guláškem,
přikrmená pivem vzala za své a bylo po nadějích na slušný výsledek.
Ostatní skončili v poli poražených. Každý
z účastníků si také odnesl velmi hodnotné
ceny. Co nás letos hodně překvapilo, byla hojná účast hráčů a fanoušků v kantýně a pivečko došlo dříve, než jsme čekali. Tak tuto větu
jsme psali vloni a nepoučili jsme se. Pivko
došlo ještě dříve. Při pohledu na lahváče nám
naskakovala „husí kůže“ a vyslali jsme „rychlou“ a to doslova -  po několika telefonátech
nás zachránili v Penzionu 65 a Rambo uháněl.
Tak to je zachránce žíznivých krků!!!
Ovšem nic by se nepodařilo bez osvědčených sponzorů. Letos turnaj podpořili Jaromír
Beran - Bohemian Crystal Bezděkov, VEBA
a.s., Hauk s.r.o. – Výroba dílů pro automobilový průmysl, Sanitky Police nad Metují,
s.r.o., Wikov MGI a.s. Hronov, Lékárna
Kuklík, Vinotéka IS Broumov Sodomková,
Savci, Klub pohodářů „Krčma“, Kvíčerovská
Pekárna, Skrblíkův ráj - Schirlová, Drogerie
Vávra, Koloniál Renata, Zelinářství Suchomel,
Pizzerie Janeba, SPŠ Hronov, Chovatelské potřeby Souček Součková, Zahradnictví Zobal a
mnoho dalších, co přiložili ruku k dílu.
Potěšili nás pozitivní reakce kluků

z Náchoda a i přes to, že systém dotací na
obdobné turnaje nám nedává možnost žádat o
grant z městské kasy na podporu  – snad to se
Standou příští rok uspořádáme zase. Vždy je
rozpočet, tak nějak nahnutý.
Za pořádající   Filip Jenka a Standa
Zimmer včetně kolektivu příznivců nohejbalu
z Kvíčerova.
P. S: děkujeme Ivance a Ladě za obsluhu kantýny. Výborný gulášek připravila
Renatka.
foto a info
na http://www.nohejbalpolice.estranky.cz/
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Zimní příprava mladší přípravky

Po skončení podzimní části fotbalové sezony se hráči mladší přípravky připravují na novou porci jarních zápasů.
Během zimní přípravy trénujeme v hale a
účastníme se řady halových turnajů.

První turnaj na hráče čekal v Červeném
Kostelci. V sobotu 10.12. bojovali poličtí hráči se silnými soupeři okresních a krajských
přeborů.   Hned v prvním kole zvítězil 0:2
Sokol Provodov, se kterým bojujeme o přední
příčky v okresním přeboru. Druhý zápas znovu prohra 0:2 s nejlepším týmem turnaje MFK
Trutnovem. Naději na lepší výsledek signalizoval duel s Baníkem Rtyně. Hráči bojovali
v obraně a vydřeli remízu 0:0. Hráči si ani
nevydechli a už se na ně třásli fotbalisté FK
Jaroměř. Znovu jsme předvedli houževnatý
výkon a ubojovali remízu 0:0. První domácí
tým TJ Červený Kostelec „2008“ nám uštědřil
porážku 0:2. Pak to ale přišlo. V šestém zápasu znovu proti domácímu Kostelci „2009“
přišel první gól. Trefil se Šimon Krtička a vítězíme 1:0!. V týmu zavládla dobrá nálada a
očekávání před posledním duelem. Do třetice
nás vyzval TJ Červený Kostelec 2009 „B“.
Výhra byla na spadnutí, ale nakonec jsme se
museli spokojit s remízou 0:0. Výsledných
6 bodů stačilo na konečné 6.místo v turnaji.
Kdyby byla bývala lepší koncovka, mohli bychom  se dočkat i lepšího umístění, ale vzhledem ke kvalitnímu obsazení hodnotil trenér
Jirka Kollert turnaj jako vydařený.
Poslední lednový víkend jsme hráli turnaj opět v Červeném Kostelci. Hráči a
hráčka měřili síly převážně s týmy z krajského přeboru. O třídu lepším soupeřům
jsme byli více než zdatným protivníkem.
Domácí Červený Kostelec nás porazil hned
v prvním zápasu 1:0. Po celý zápas jsme byli
lepší, ale stačila jedna chyba obrany a soupeř
trestal. Druhý velmi kvalitní zápas jsme sehráli s vítězem skupiny Baníkem Rtyně. Zápas
měl vysoké tempo a jeho kvalitu ocenili i rodiče.  Stejně jako první duel jsme odešli poraženi 1:0. Třetí měření sil nás čekalo se silným
Rychnovem n. K. Tento soupeř byl nad naše
síly a porazil nás 4:0. Čtvrtý zápas byl opět
těžký. Kvalitní Náchod nás svíral a neustále
se snažil ohrozit našeho gólmana Samuela
Frimla. Obrana nechybovala a uhráli jsme
remízu 0:0. V posledním zápasu o umístění
jsme vyzvali ZŠ Náchod. Konečně jsme se
trefili. Jediným střelcem turnaje byl Kryštof
Brát, který svojí trefou zařídil vítězství 1:0.
Pochválit je třeba celý tým Police n. M.:
brankáře Samuela Frimla a obránce Matěje
Klimeše, Matěje Švorčíka, Šimona Frimla a
Jirku Tauce. V útoku obrany soupeřů zaměstnávali: Jan Zmátlo, Anastázie Denygrová, Petr
Mittewald, Kryštof Brát a David Klikar.

Další neděli 12.2. jsme
znovu cestovali do sportovní
haly v Broumově. Kvalitně
obsazený turnaj sliboval vyrovnaná utkání. Hned první
drama proběhlo v prvním
kole. Naši hráči bojovali
s Broumovem „Draky“ . Ještě
v čase 18:30 byl stav nerozhodný. Střela. Břevno.
Prohráváme 2:1. Za Polici se
trefil Jirka Tauc. Druhé dějství a stejné drama. Trefuje se
Séba Kollert 1:0, gól přidává
Šimon Krtička 2:0. Broumov
„vlci“ snižují 1:2, ale oproti prvnímu zápasu vítězíme!
Třetí kolo se silným Náchodem
se nám hra nedařila. Neustále
bráníme a stejně neubráníme
a končíme s pěti góly v bráně.
Turnaj se nakonec vyvinul k naší spokojenosti.
Poslední zápas porážíme po
velmi dobrém výkonu Velké
Poříčí. Zhruba v polovině
zápasu otevírá skóre Stázka
Denygrová. Za chvíli jediná dívka týmu přidává druhý
gól a následně Šimon Krtička
zvyšuje na 3:0. Poříčí již
pouze korigovalo na 1:3.
Během následného vyhlášení si hráči odnáší pěkný pohár, medaile za třetí
místo, ručníky a sladkosti.
Měsíc březen bude ve znamení tvrdých tréninků. Budeme
zlepšovat fyzičku, obratnost,
fotbalové dovednosti a taktickou přípravu na jarní zápasy
přeboru mladší přípravky.
Daniel Denygr a Jiří Kollert
stejně staří trenéři mladší
přípravky

TJ Slovan Broumov nás pozval k přátelskému souboji 5. února do haly v Broumově.
Nominováni byli všichni hráči mladší přípravky ročníků 2008 a 2009. Nakonec jsme sehráli
čtyři zápasy. V bojovných utkáních skórovali
Sebastian Kollert a Jirka Tauc. Konečná bilance dvě remízy 1:1 a dvakrát Broumov vyhrál
2:0.
Polický měsíčník - březen 2017
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Halové turnaje mladých fotbalistů

Bez výraznějších potíží zvládli mladí fotbalisté i jejich trenéři nástrahy letošní zimy, zimních radovánek i náročné průchody Tomkovou
či Dvořákovou ulicí, takže se bez omezení
mohli zúčastnit plánovaných halových turnajů v
Červeném Kostelci a Broumově.
Již v minulosti jsme několikrát zmínili, že
naše nejobvyklejší umístění na halových turnajích jsou 6.místa. Těmto zvyklostem se vymyká umístění hráčů mladší přípravky na turnaji v
Broumově 12.února, kde obsadili skvělé 3.místo.
Výrazně nestačili jen na družstvo Náchoda, kterému podlehli 0:5. Se dvěma týmy Broumova
svedli napínavé a vyrovnané duely s výsledky
2:1 a 1:2. Ve velmi hezkém zápase nakonec porazili i tým Velkého Poříčí 3:1.
Družstvo starší přípravky se zúčastnilo
5.února turnaje v Červeném Kostelci, kde bojovalo deset týmů, rozdělených do dvou skupin.
Prvním naším soupeřem byli domácí borci.
Naši kluci podali proti zdatnému soupeři
bojovný výkon, podpořený výborným výkonem
brankáře Vaška Valchaře a uhráli remízu 0:0.
Ještě o něco lépe bylo hráčům, divákům i trenérovi po dalším zápase, neboť jsme porazili tým
Rtyně 1:0. Náš gól vstřelil Matěj Němec, posila
z Machova.
O tom, že kluci nehrají pouze na okresní

Z LYŽAŘSKÉHO VLEKU

Dnes, kdy píšu tyto řádky, začaly dětem jarní prázdniny a lyžařský
vlek je stále ještě v provozu. Bohužel
však začnu na úvod velmi smutnou
zprávou.
Předpověď na další dny není vůbec příznivá, a pokud se vyplní, vlek
se po 49 dnech provozu bohužel zastaví. Stejně, jako se zastavilo srdce
jeho „strůjce“ pana Milana Vašíčka.
S panem Milanem Vašíčkem
jsme si ještě na sklonku léta potřásli pravicí při pravidelné předsezonní
prohlídce vleku. Je obrovská škoda,
že se s ním již nemůžeme podělit o
zážitky z letošní vydařené sezóny.
Měl by určitě obrovskou radost z pohledu na točící se vlek a svah pokrytý
sněhem. Jak mi jednou řekl, „vleků
mám v provozu hodně, ale ze žádného není tak nádherný výhled jako z
toho Vašeho . Mám to tady hrozně
rád“.
Milan Vašíček zemřel 2. února 2017 ve věku 76 let a vydal se
cestou, kterou chodí již každý sám.
Nezapomeneme.
V minulém čísle jsem psal o
zimních radovánkách nejen na lyžařském vleku a kluzišti. Nyní s odstupem, když píšu tyto řádky, je již
kluziště bohužel roztáté, stejně jako
některé běžecké stopy.
Vlek stále frčí a to hlavně díky
obětavé práci vlekařů, kteří zajišťovali nejen provoz, ale mnohdy i
opravy.
V letošním roce opět zůstalo
„zdravé jádro“ Jirka Meier ml., Jiří
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úrovni, ale i na mezinárodní, svědčí fakt, že jsme
v dalším zápase nastoupili proti soupeři z polské
Kudowy. Vzhledem k tomu, že remíza s tímto
soupeřem by nám zajistila pěkné třetí místo ve
skupině, trenér nabádal před zápasem kluky, aby
důkladně bránili. Výsledkem tohoto snažení byly
tři brejky soupeře, ze kterých padl jediný gól zápasu, tudíž prohra 0:1. Po očekávané porážce s
Trutnovem v posledním zápase ve skupině, a to
poměrem 1:6, nás očekával v zápase o umístění velmi dobrý soupeř z Dobrušky. Kluci začali
dobře, ujali se brankou Jardy Zemka vedení, leč
po zbytečných chybách v obraně soupeř nakonec zvítězil 2:1 a nás čekal tak pouze souboj o
7. místo s druhým týmem Červeného Kostelce.
Prohráli jsme 0:2 a obhájili tak 8.místo z turnaje,
pořádaného rovněž v Kostelci v čase adventním.
Mladší žáci nastoupili o týden později v
Broumově proti pěti výborným soupeřům.
Na úvod nastoupili rovněž proti Červenému
Kostelci. I přes náš docela dobrý výkon a několik podařených střel jsme odešli s porážkou
0:4. I hráči mladších žáků hrají na mezinárodní
úrovni a v zápase následujícím nastoupili proti
soupeři z polského Walbrzychu. Nejen kluci, ale
i diváci a trenéři zírali s ústy otevřenými, co kluci
z Polska dovedou. Pokud by toto měl být obraz  
budoucnosti české a polské kopané, potom nás

Meier, Radek Starý, Martin Balák,
Michal John a nově Jan Rutar st.
Děkuji velmi všem za obětavou práci.
Během necelých 2 měsíců provozu vleku se objevilo několik závad.
Jen výčtem: uražený snímač lana v
důsledku pádu lana, vadná výbojka
na jednom ze sloupů, zadřené ložisko
a výměna pryžové bandáže jedné z
rolen, utržená a zdeformovaná konstrukce z vratné stanice, vadný mechanismus STOP branky na vratné
stanici.
Všechny závady se podařilo vyřešit bez jakéhokoliv omezení provozu vleku.
V neposlední řadě také docházelo k poškození kotev, které nám vždy
rychle opravili v TS s.r.o. Speciální
poděkování patří i Pavlovi Plachtovi
ml. a Zdendovi Lukešovi za sobotní
brzké ranní vstávání (i když nebylo
jednoduché ) a výrobu nové konstrukce (de facto na počkání) na vratnou stanici.
Jsem velmi rád, že dopoledne zaplnila nejen Základní škola z Police,
ale i Bukovice a Suchého Dolu.
Poděkování patří všem učitelům,
kteří se vydali s dětmi, které si mnohdy nedokázaly zapnout ani boty, na
svah. Dopravit děti (zejména ty menší) se všemi věcmi na svah, nazout
20 dětí do lyžáků v jednom či dvou
kantorech, následně jim „seřídit“ vázání, jelikož rodiče na to asi neměli
čas apod. a poté je učit ještě lyžovat,
chce určitě pevné nervy!
Martin Balák

nic dobrého nečeká. Naši kluci se ještě drželi
docela dobře a prohráli jen 1:4. Další soupeři
dopadli ještě hůře. První tým Broumova s nimi
ve finale prohrál 0:4 a druhý tým Broumova 1:7.
My jsme ustanovili rekord turnaje v zápase s
pozdějším finalistou, Broumovem, když jsme
dostali naloženo 9:0. Ani v dalším zápase proti
Jaroměři jsme výraznějšího úspěchu nedosáhli
a prohráli 0:3. V zápase o 5.místo jsme tak nastoupili proti druhému týmu Broumova. Začali
jsme dobře, ujali se vedení Radimem Kubínem
z Machova a Jardou Zemkem 2:0. Nakonec jsme
se ani v posledním zápase z vítězství neradovali,
neb soupeř vyrovnal na konečných 2:2 a na nás
tak zbylo poměrně tradiční 6.místo. Na závěrečném banketu ve výborně zásobeném bufetu tento
napínavý zápas trenéři obou týmů hodnotili jako
předčasné finále.    
Trenéři ligových mužstev obvykle porážky
v přípravném období svádějí na únavu po tvrdé
zimní přípravě. My se na toto nevymlouváme,
my konstatujeme, že soupeři byli zkrátka lepší a
při tréninku musíme být výrazně pilnější a svědomitější, abychom se našim soupeřům časem
vyrovnali.

Vojta Kvapil, mladší trenér starší přípravky

HOD VYSOKÝ…

Díky počasí jsme museli
ukončit
týden
před „jarničkami“ údržbu kluziště. Výtečníci
si pravděpodobně zaměnili atletickou disciplínu
skok vysoký s
hodem vysokým.
Za necelou hodinu stihli rozlámat 3 ze 6-ti ks.

TERMÍNY ZÁVODŮ MOTOCYKLŮ
NA PŘÍRODNÍCH OKRUZÍCH 2017
Českomoravská asociace
motocyklového sportu
BRNO - jarní cena			
KOPČANY(SR)			
HAVÍŘOV - Těrlický okruh		
PIEŠŤANY (SR)			
TRENČÍN (SR)			
DYMOKURY			

Autoklub České Republiky
STARÉ MĚSTO u Uh. Hradiště
HRADEC KRÁLOVÉ		
OSTRAVA - Radvanice 		
HOŘICE				

21. - 23. 4.
17. - 18. 6.
01. - 02. 7.
07. - 09. 7.
19. - 20. 8.
02. - 03. 9.
06. - 07. 5.
24. - 25. 6.
12. - 13. 8.
26 - 27. 8.

Jízda pravidelnosti historických
závodních motocyklů (AČR)
JIČÍN				
HRADEC KRÁLOVÉ 		
NEPOMUK			
BRANNÁ u Jeseníku		

10. - 11. 6.
17. - 18. 6.
29. - 30. 7.
09. - 10. 9.
Za AMK - Čvaňhák
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PRODÁME ZAHRADNÍ CHATKU,
částečně zateplenou, s terasou.

Sociální a technické zázemí chaty + vnitřní
vybavení. Lokalita Na Nebíčku s krásným
výhledem na Polici n. M.
Stáří 3 roky, možnost okamžitého užívání,

cena 65 tis. Kč.
Kontakt pro vážné zájemce:

608 629 040, 776 166 276.

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

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

ZVEME VÁS K NÁVŠTĚVĚ

PRONAJMU CHALUPU
v Suchém Dole
k trvalému bydlení,

s garáží a se zahradou. Levně!

Kontakt: 603 506 333
Na ploše 400 m2 uvidíte
vše, co potřebuje Vaše
koupelna.
Nabízíme také
veškeré stavební materiály
autodopravu nákladními vozy
s rukou
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KOUPÍM BYT

2 + 1 nebo 3 +1
v osobním vlastnictví
v Polici nad Metují i blízkém okolí.
Byt může být i před rekonstrukcí,
cena dohodou.

Kontakt: 777 865 678.
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ADAPT electronic CZ s.r.o.

ADAPT electronic CZ s.r.o.

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

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

VEDOUCÍ VÝROBY s NJ

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

PRACOVNÍK (CE) VÝROBY
•
•
•

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

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

Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s.

... okna patří k životu

nabízejí k

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

Hradec Králové
Nové Město n.M.

Polický měsíčník - březen 2017

3 + 1, 126 m2

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

pronájmu byt
individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

v Polici nad Metují.
Cena 4500,- Kč
bez energií.

Bližší informace na
tel.: 775 865 896.
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Prodej RD a zahrady
v osobním vlastnictví (110 m2 + 686 m2),

Žďárská 251 v Polici nad Metují.
V roce 2009 provedena rekonstrukce rozvodů
topení, vody, odpadů a částečná rekonstrukce
střechy. Topení je na tuhá paliva s rozvody
ústředního topení. Cihla a dřevo.
Vhodné k částečné rekonstrukci.
Pátek 3. 3. 2017 promítá od 19 hod.:
Pátek 10.3.2017 promítá od 19 hod.:
Sobota 11. 3. 2017 od 18 hod.:
Pátek 17. 3. 2017 promítá od 19 hod.:
Pátek 24. 3. 2017 promítá od 19 hod.:
Sobota 25. 3. od 18 hod.:
Pátek 31. 3. promítá od 19 hod.:

Libor Jenka - SHORA
Viktorka Hlav á čk ová
PĚŠKY ZE ZL ÍNA DO I STANBULU
hraje METUJE
Mar cel a Kr čálov á
SANTIAGO de VOLARY
J. Kop ec ký, O. J en ka

PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI BROUMOVSKA
hraje DAMTRIO
Petr Horálek
OD CITRÓNŮ NA ZÉLANDU
PO EVROPSKOU OBSERVATOŘ

V březnu každý víkend pan kuchař připravuje speciality ze zvěřiny.

Rádi Vám RD ukážeme.

Kontakt: +420739085538, michal.knapik@email.cz

Cena: 575.000 Kč

Jízdárna v Hejtmánkovicích
(www.jizdarna-hejtmankovice.cz)

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU
Jaro se blíží!
V přírodě začíná ten pravý nový rok.
Zahradnictví
Vám v novém roce přeje ty nejlepší
pěstitelské a chovatelské úspěchy.
K jejich dosažení jsme pro Vás připravili široký
zahrádkářský sortiment, krmné směsi a krmiva
pro domácí mazlíčky za rozumné ceny.

U nás nakoupíte opravdu levně!

Macešky od 8,-Kč, Primulky od 15,-Kč
Krmnou směs pro králíky 25kg za 229,-Kč
Krmnou směs pro nosnice 25 kg za 247,-Kč
Sledujte aktuální ceny přímo na prodejnách nebo na:
www.zahradnictvi-zobal.cz
facebooku – Zahradnictví Zobal

POKROČILÉHO JEZDCE,
OŠETŘOVATELE KONÍ.
Požadujeme praxi pro práci s koňmi,
komunikativnost, flexibilitu,
schopnost jednat samostatně,
zodpovědnost. Výhodou je vzdělání v
oboru, jezdecká či cvičitelská licence,
anglický nebo německý jazyk.
Nabízíme dobré mzdové ohodnocení a
stálou práci. Možnost nástupu ihned.
Bližší informace poskytne

Zdeňka Plachtová
na telefonu: 777 762 312
nebo e-mailu:

plachtova@jizdarna-hejtmankovice.cz
43
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

28. 3. 2017 v 15.00 hod.

Police n. Metují

30. 3. 2017 v 15.00 hod.

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

VĚRA NOVÁKOVÁ

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/
Polický měsíčník - březen 2017

Chatová osada Ostaš
přijme od 1.dubna 2017
paní na uklízení
Více informací na telefonu:

604 371 576

KADEŘNICTVÍ KATEŘINA

z Červeného Kostelce z Náchodské ul. 796
PŘESTĚHOVANÉ OD 1.3. 2017

do Studio Vize Červený Kostelec
Náchodská 66 Červený Kostelec.
Budou se na Vás těšit:

Kateřina Kinclová tel: 723 091 772
Pavlína Drobúlová tel: 731 325 834
Zajímavé akce!
Novinky v salonu! Olaplex! …

POLICKÝ MĚSÍČNÍK

- periodický tisk města Police nad Metují Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 900 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974   
Tisk:
D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o.,
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

B�EZEN 2017
Pellyho domy

Kolárovo divadlo

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO � ASU - JARO 2017

BOSÉ NOHY V PARKU
St�eda 15. 3. od 19:00

Sál Pellyho dom�

Mezi novoman� ely to správn� jisk�í,
a�u� se hádají � i milují...
Hrají: Anna Linhartová, Radúz Mácha,
Veronika Freimanová, Rudolf Hru�ínský
Vstupné: 370 / 350 K� .

St�eda 1. 3. od 14:30

Zdena Fri�tenská: Gustav
Fri�tenský
St�eda 15. 3. od 14:30

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

SETKÁNÍ SB�RATEL�
Sobota 18. 3., 8:00�13:00
PODVE� ERNÍ � TENÍ
Úterý 28. 3. od 18:00
D�tské odd�lení knihovny
Podlaha z trávy, strop z hv�zd � z románu Ivy
Tajovské � tou poli� tí ochotníci. Hudební
doprovod ZU� . Vstupné dobrovolné.

KURZ: ZÁKLADY PRVNÍ
POMOCI
Pátek 31. 3. od 16:30
Konferen� ní místnost Pellyho dom�
Kurz pro vedením profesionál� IFA
EDUCATION Náchod. Minimální po� et
ú� astník�: 8 osob. Délka kurzu: 3,5� 4 hod.
Cena kurzu: 390 K� .
P�ihlá�ky a platba p�edem, v Informa� ním
centru, od 1. 3. do 24. 3.

P�ipravujeme na duben:
CVI� ENÍ S OLGOU � ÍPKOVOU
Sobota 1. 4. / Sál Pellyho dom�
Zbigniew Czendlik: POSTEL, HOSPODA, KOSTEL
St�eda 5. 4. od 18:00 / Kolárovo divadlo
VELIKONO� NÍ TRH
Sobota 8. 4. / Masarykovo nám�stí

SKOTSKO NEJEN OBRAZEM
Promítání Ctibora Ko��ála
� tvrtek 30. 3. od 18:00
Skotsko mo� ná znáte jako zemi, kde mu� i
chodí v sukních, p� í whisky a �kudlí ka� dou
penci. Nebo jako zemi zelené krajina se
zádum� ivou atmosférou protkanou
hlubokými jezery a romantickými hrady
a sídly. Jak jinak se o opodstatn�nosti t�chto
r� ení p�esv�d� it, ne� tam vyrazit...
Vstupné: 80 K� / 60 K� dr� itelé PellyKarty
a d�ti do 15 let.

Díky tajemným stopám, které Jakeovi
zanechá jeho milovaný d�de� ek, a které
poodhalují tajemství jiných sv�t� a doby,
Jake objeví kouzelné místo, známé jako
sirot� inec sle� ny Peregrinové pro podivné
d�ti. Jeho tajemnost i nebezpe� í se za� nou
prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho
obyvatele a jejich zvlá�tní, neuv��itelné
schopnosti, ale i jejich stra�livé nep�átele.
Jake nakonec zjistí, � e jen jeho vlastní
a výjime� ná "podivnost" m�� e zachránit
jeho nové p�átele.
Délka projekce: 128 min
Vstupné: 60 K� / 50 K� dr� itelé PellyKarty

Muzeum papírových
model�

Kino /
Kolárovo divadlo

Výstava VZLETY A PÁDY
VZDUCHOLODI NORGE
� tvrtek 2. 3.�ned�le 26. 3.

BEZVA �ENSKÁ NA KRKU
Úterý 7. 3. od 20:00

BB kavárna
Vzducholo� v 90. letech vytvo�il u� itel ZU�
Vladimír Beran se svými � áky. P�� �te se
podívat na výstavu, kterou p�ipravila ZU�
Police nad Metují ve spolupráci s Muzeem
papírových model� o jejím osudu, letech
i pádech na Policku. Vernisá� výstavy:
� tvrtek 2. 3. od 17:00.

Sympatická Eli�ka (Petra H�ebí� ková) je na
plný úvazek milující man� elkou charismatického a bohatého Pavla (Ji�í Langmajer).
Ov�em jen do té doby, ne� ji na prahu
� ty�icítky milým a korektním zp�sobem
po� ádá o rozvod. Kdy� nový � ivot, tak od
základ�! Eli�ka se rozhodne za� ít od nuly
jako u� itelka v malé st�edo� eské vesni� ce.
Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav
Táborský) nast�huje Eli�ku do jednoho domu
s nerudným Bo� í� kem (Ond�ej Vetchý), který
díky svým vlastním neblahým zku�enostem
s �� enskejma de� nitivn� skon� il�. Jeho
jízlivost a hulvátství m�� e trumfnout snad jen
jeho povolání � Bo� í� ek pracuje ve vesnici
jako hrobník. Eli�ka má ov�em na chlapy
také momentáln� spadeno, tak� e si rozhodn� nenechá nic líbit...
Délka projekce: 97 min.
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

SIROT� INEC SLE� NY
PEREGRINOVÉ PRO
PODIVNÉ D�TI
� tvrtek 16. 3. od 17:30

VOLNÝ VSTUP DO
EXPOZICE MUZEA
Pond�lí 6. 3., 9:00�15:00
MUZEUM D�TEM
Sobota 25. a ned�le 26. 3.,
denn�od 9:00 do 17:00
Samoobslu� ná interaktivní dílna výtvarných
technik. Tento víkend mají rodiny slevu
na vstupném.
Více na www.mpmpm.cz

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

KULTURA

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

7. 2. - divadelní představení Lo Stupendo aneb Tenor na roztrhání

12. 2. - Karneval Velká klauniáda

14. 2. - Jakub Smolík - koncert v divadle

Rekonstrukce ozvučení v Kolárově divadle

Bruslení na sídlišti

