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BUDOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
V BRANDEJSOVĚ ULICI

Během zimních měsíců pokračuje výstavba inženýrských sítí
v Brandejsově ulici firmou Silnice
Svoboda a. s. z Meziměstí. Jedná
se především o budování smíšené kanalizace v délce téměř 280
metrů. Pro zajištění dostatečného
spádu je potrubí místy uloženo v
hloubce přes 3 metry. Z pohledu
zemních prací se jedná o nejnáročnější stavební úsek, jelikož podloží v místě pokládání kanalizace je
značně kamenité a místy přechází
v celistvé kamenné bloky. Ty je
nutné nejprve narušit bouracím
kladivem a teprve poté vybrat běžným rypadlem. Jedná se přibližně
o 700 m3 tako těženého výkopku.
Hlavní kanalizační řad je již položen, z něho jsou následně budovány kanalizační odbočky pro přilehlé stavební pozemky. V jarních
měsících bude následovat výstavba vodovodu, plynovodu, vedení
NN (elektřiny), telekomunikačních vedení, veřejného osvětlení a
komunikace s chodníky. Výstavba
všech inženýrských sítí a komunikace by měla být hotova přibližně v polovině letošního roku.
Ing. Pavel Scholz

REKONSTRUKCE HLAVŇOVSKÉHO
RYBNÍKU

Díky příznivému počasí pokračuje rekonstrukce Hlavňovského rybníku, která byla zahájena
na podzim loňského roku. Práce postupují podle stanoveného
harmonogramu. Z velké části je
dokončeno odbahnění a probíhá
oprava návodní strany hráze. Bylo
provedeno také nutné pokácení
dřevin v těsné blízkosti rybníku
v místech, kde budou vytvořeny mělké tůně pro obojživelníky (jako náhrada za nerealizaci
ochranné průcezné hrázky) a pře-

devším v místě nového bezpečnostního přelivu, jehož výstavba
bude brzy zahájena. Proinvestována je necelá polovina plánovaných finančních prostředků a na
dokončení prací ve „zdrži“ zbývá
cca jeden měsíc. Poté by mělo
začít napouštění rybníka. Ostatní
práce by měly být dokončena do
poloviny letošního roku. Realizaci této rekonstrukce podpořilo
dotací Ministerstvo zemědělství.
Ing. Jan Troutnar

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

Mozaika z radnice….

Dnes, 21. 2. 2018, svítí nad zmrzlou Policí
sluníčko. Uzávěrka Polického měsíčníku byla
včera. Její termín jsem nestihla. Přiznám se,
že po včerejších každodenních radničních povinnostech, pracovním jednání zastupitelstva,
shlédnutí filmu Sama a setkání s tvůrci dokumentu v rámci pravidelného setkání Senior
klubu Ostaš, posezení se sběrateli a večerní parádní Diashow, jsem už neměla morál. Raději
jsem v noci dočetla životopisný román o
Bertě Suttner-Kinské, o první ženské držitelce
Nobelovy ceny za mír…. Pan tajemník se právem zlobí, že nectíme termín uzávěrky. Brzy
ráno jsem si vstala, abych s velkou omluvou
předala alespoň dopoledne. Opakovaně se pokusím polepšit, ale vím, že kolem dvacátého
března budu mít stejný problém. Čas běží…
nám všem stejně. Termíny jsou pravidelně
ohrožovány nepředvídanými událostmi. Díky
léta otevřené radnici každodenně konstatuji,
že jsem zase nestihla sloupeček večer sepsaných úkolů k řešení následujícího dne.
Pracovních, ale i soukromých.
Na veřejném jednání zastupitelstva, kterému předcházelo setkání pracovní, jsme 21. 2.
odsouhlasili rozpočet letošního roku. Najdete
ho na jiném místě tohoto čísla. Máme noty
a můžeme pracovat. Dokončit akce rozjeté
v roce 2017 – hasičskou zbrojnici /slavnostně bychom chtěli otevřít a tím oslavit i letošní 150. narozeniny polických hasičů v pátek
22. 6., finišuje odbahnění Hlavňovského rybníka – v dubnu by se měl začít opět napouštět
a rybáři do něj vrátí život. Základní umělecká škola se za pochodu mění zvenčí i vevnitř.
Do nového školního roku by již měli všichni
zúčastnění vstoupit bez stavebních omezení.
Děkuju všem za jejich trpělivost, pochopení, spolupráci. Den otevřených dveří chystáme. Na jaře bychom rádi dokončili úpravy
Komenského náměstí. Dořešíme osvětlení
kostela, parkování před školou i dopravní značení. Kostelní ulice bude jednosměrná s vjezdem od kruhového objezdu, abychom se
vyhnuli stíženému rozjíždění na přednosti
v jízdě u Selendrova sloupu. Oprava a obnova
komunikací na Záměstí by měly ukončit dlouholetý projekt odkanalizování této lokality.
Velkou částku – 4 mil. Kč máme alokovanou
na odkup pozemků nad Smetanovou ulicí.
Volné pozemky k výstavbě nutně potřebujeme. Radujeme se i z Vás statečných , kteří
kupujete v centru nebo na periferii staré domy
a byty k rekonstrukci.
Za poslední období jsme zvládli organizaci dvoukolových prezidentských voleb.
Požádala jsem pana tajemníka, aby od nového
volebního období připravil s ohledem na problém se získáváním lidí do komisí, s nižším
počtem obyvatel, se zlepšením dostupnosti,
ale i z důvodu finančních úspor tři volební obvody polické i pro Radešov. Při starém zůstane
Pěkovská bývalá škola a v Hlavňově klubovna. Ještě touto cestou děkuju všem, kteří se na
zajištění voleb podíleli.
11. Ostrostřelecko-městský ples se vydařil. Velkou radost mám z oficiálního vzkříšení
Polický měsíčník - březen 2018

Divadelního spolku Kolár. Více na str. 13.
Zúčastnila jsem se dalšího jednání Správní
rady destinační společnosti Kladského pomezí
Branka, s kolegou Pavlem Frydrychem jsme
podnikli spanilou jízdu po polských muzeích
s cílem najít partnera do dalšího projektu, který by měl přinést potřebné peníze. Radujeme
se z příslibu pana ředitele staré papírny
v Dušnikách. Již tradicí se stalo setkání bývalých emeritních zaměstnanců polické radnice, která letos slaví 300 let. Zúčastnila jsem
se konference Vzdělávání 3. věku v Mladé
Boleslavi, těším se z jednání s dramaturgyní
Terezou Kramplovou prestižního festivalu
Za poklady Broumovska. Jeden z koncertů
se uskuteční v polickém kostele Nanebevzetí
Panny Marie v sobotu 11. 8. S tajemnicí
Broumova Ing. Evou Blažkovou jsme v pracovním týmu, který připravuje letošní benefici
Polického symfonického orchestru. Snad nám
vyjde plán a v sobotu 31. 8. se po páté potěšíme na místě zajímavým večerem i výtěžkem,
který bude opětovně věnován lůžkám následné
péče Broumovské nemocnice. Jednáme s majiteli a Správou CHKO Broumovsko o možnosti večer uskutečnit pod spodním ostašským
labyrintem, Kočičím hradem, s dostupností od
silnice na Lachov. Polická univerzita volného
času se v březnu rozloučí s Michalem Kittou,
farářem evangelíků z Hronova, který po dlouholeté službě v našem okolí je odvolán na jih
Čech. Ve středu 21. 3. povypráví o Martinu
Lutherovi i o sobě. Uzdravení přejeme Vlastě
Klapalové, která se zotavuje po úrazu.
Každý týden v úterý dopoledne se koná
dotační porada. Hledáme vhodné možnosti
čerpání pro naše město potřebné záležitosti.
V úterý 6. 3. se zúčastníme v Náchodě jednání
k tématu Strategie Královéhradeckého kraje
v oblasti sociálních služeb na období 2018
až 2026. Byť dlouhodobě čekáme na nový
sociální zákon, zastupitelé kraje schválili strategii. Vy, kteří máte zájem, seznamte se s ní.
Na pracovním jednání zastupitelů jsem upozorňovala na nutnost přípravy nabídky sociálních služeb a vyplnění potřebných zařízení.
Samozřejmě vše se také odvíjí od poptávky.
Je před námi nová a dlouhá cesta, která bude
generovat náklady i rozšíření lidských zdrojů.
Jednoduše řečeno, krajská zařízení – domovy důchodců - dávají přednost umísťování
uživatelů s příspěvkem na péče ve 3. či 4.
stupni. Domy s pečovatelskou službou jsou
obsazovány schopnými, sebeobslužnými klienty. Časem bude třeba rozšířit pečovatelskou
službu a připravit se na kvalitní domácí péči.
S vědomím, že ne vždy sama rodina může vše
zvládnout vlastními silami. Ale to je cesta na
delší trať. Musíme znát místní situaci, potřebnost. Budeme se snažit urychleně zajistit aktuální Strategický plán rozvoje a potřebnosti
sociálních služeb na Policku. Budeme již nyní
vděčni za Vaše náměty, návrhy, odezvu.
Jednou z možností, jak se Vaše názory dozvědět, je dotazník. Byl umístěn v únorovém
čísle, otiskujeme ho i v březnu. Termín pro
dodání do IC nebo do pokladny radnice prodlužujeme do 31. 3. 2018. Je funkční i elektronická verze. Děkuju za Váš čas potřebný k

vyplnění a přeposlání.
Nejen z pověření zastupitelů se snažím jednat o zdravotnických nabídkách pro
Policko. Děkuju za dlouholetou praktickou
službu paní doktorce Jaroslavě Kučerové.
Přeji jí další životní etapu ve zdraví a v přítomnosti jejich nejbližších. V současné době její
obvod přebral MUDr. Svatopluk Řehák. Jsme
si vědomi, že situace není ideální. Jednáme…
Na 5. letošní radě města byli hosty zástupci místních organizace rybářů. Předseda
pan Jaroslav Obršál a Michal Šimek. Rybáři
jsou velmi aktivním spolkem. Pravidelně se
účastníme jejich výročních jednání v Pellyho
domech. Jejich nabídku veřejnosti k odkupu
ryb vnímáme nejen v čase vánočním, ale každý měsíc máme možnost navštívit sádky ve
Žďáře. Členové se starají o místní toky a rybníky – Honský, oba Hlavňovské a u cihelny.
Na loňské členské schůzi odsouhlasili objekt
Hospůdky Na Hrázi v Hlavňově jako zbytný.
2/3 majitelem jsou oni, 1/3 město. Městu patří
ještě pozemky a sociální zázemí včetně garáže. O možném prodeji jsem zastupitele informovala i na pracovním jednání 20. 2.
Na jaře dojde k dokončení úprav prostoru
po MILPU tak, aby se stalo vhodnou parkovací plochou, která ulehčí komunikacím středu
města. Na jaře taky doladíme parkoviště pod
Adlerem.
Pěkovská silnice je komunikace kraje.
Kraj byl a je investorem oprav, údržby. Všichni
vnímáme, že práce týkající se "koberce", povrchu není kvalitní. Možná jste zaznamenali
i televizní či rozhlasové reportáže. Z pověření
náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje
pana Martina Červíčka sděluji, že kraj jedná
a jednat bude o potřebné nápravě před ukončením a kolaudací celého díla. Město Police
nad Metují je s vedením kraje ve spojení a na
opravě trvá.
Pod „čarou“ v investičních akcích, opravách a údržbě jsou dvě velmi potřebné akce.
Oprava komunikace kolem zahrádek ke
Žděřině a rekonstrukce ulice U Damiánky.
Na cestu ke Žděřině jsme neuspěli v dotacích. Budeme tedy opravovat z vlastních
zdrojů. Odhadujeme cca 2,5 mil. Kč. Cesta U
Damiánky je v horším stavu, než jsme předpokládali. Nestačí položit "koberec". Letos
necháme vyprojektovat, věřme, že noví zastupitelé v roce 2019 najdou v rozpočtu na potřebnou opravu peníze.
Při pohledu na letošní rozpočet bychom
mohli velmi dlouhou rozebírat mnohé. Co mě
však poslední leta doslova a do písmene štve
jsou peníze na administrativu, na modernizaci,
na ochranu dat, na….
Vše se odosobňuje a přitom chceme zachovávat radnice s lidskou tváří. Věřím, že ta
naše se snaží a Vy to vnímáte.
Děkuju Vám za spolupráci a pochopení. I
za mnohá osobní i písemná přání k mým šedesátinám. Nejen, že si jich vážím, ale taky se
těším na pokračování dílčích setkání, kterými
jsem si přála a přeji si kulatiny s pokorou a
úctou, že jsem se jich dožila, připomenout.
Všem na zdraví!
Ida Jenková
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Parkování v ulicích města

Není žádným tajemstvím, že parkování
v některých ulicích našeho města, je hodně
divoké. Na jedné straně je to důsledek prostorových a technických omezení stávajících
místních komunikací, na straně druhé je to důsledek trvalého porušování právních předpisů
v oblasti provozu na pozemních komunikacích ze strany parkujících řidičů.
Se stavebně technickým stavem komunikací (ve smyslu rozšiřování ve spojení např.
s rušením chodníku nebo zeleně) není lehké
vždy „něco“, čím by se zlepšila možnost parkování, provést, a když už to umožňují prostorové podmínky, jde většinou o velmi nákladné
řešení.
Smyslem článku není podat zde výčet
ulic, či míst, kde dochází k trvalému porušování dopravních předpisů, a kde se parkující
řidiči (dobrovolně) vystavují riziku finančního postihu. Smyslem článku je spíše apelovat
na každého majitele vozidla, aby sám jednal
odpovědně, aby domýšlel při parkování důsledky svého jednání. Někdy naše vlastní pohodlí (při odstavení vozidla v blízkosti našeho
bydliště) zvyšuje výrazně rizika pro ostatní
účastníky silničního provozu v daném místě.
Nepřeháním. Nejsou výjimkou případy, kdy
vozidla stojící na chodníku nutí chodce (maminky s malými dětmi, nebo s kočárky) vstupovat do vozovky. Nejsou výjimkou případy,
kdy vozidla musí v nepřehledných místech
přejíždět do protisměru, čímž vznikají nebezpečné situace, kdy může být ohroženo zdraví
či život osob v jedoucích vozidlech. Je pro
mne naprostým šokem, když řidiči (řidičky),
kteří přijíždějí vyzvednout své děti z mateřské
školy odstav své vozidlo ve výjezdu z MŠ,
nebo dokonce na chodníku (!), po kterém se
pohybují jiní rodiče s dětmi. To jsme opravdu tak bezohlední? To je pro nás tak obtížné
přidat těch pár kroků pěšky? S velkou lítostí
pak sleduji místa, kde byly před rekonstrukcí
komunikací uzavřeny (pravda gentlemanské
dohody) o způsobech parkování, a kde tyto
dohody již neplatí. Neváháme odstavit vozidlo
na přechodu pro chodce (náměstí), neváháme
parkovat v nepřehledných úsecích nebo v místech, kde omezujeme přístup a příjezd k sousedním objektům.
Možná si teď někteří z Vás řeknou, a od
čeho je tu městská či státní policie? Ano, částečně máte pravdu. Policie (obecně) by neměla
dopravní přestupky přehlížet, či tolerovat. Ale
ruku na srdce, opravdu chceme, aby nás denně

Krátká informace ke stavu
projednání tzv. církevní žaloby

vychovávala policie? Realita
mluví o opaku… když poliOd roku 2015 čelíme po- možné realizovat rozvojové
cie přistoupí k represi, máme
dané žalobě Benediktinského aktivity na území města i na
tu hned řadu řidičů, kteří se
opatství
sv.
Václava pozemcích, které jsou dnes
na nás obracejí a diví se, za
v Broumově ve věci vydání podanou žalobou blokovány.
co vlastně dostali pokutu?
pozemků, které byly (dle ná- Přesto, že smírčímu návrhu
Opravdu přijmeme „trest“,
zoru žalobce) neoprávněně nejde ze strany Benediktinů
když přijde? To nejsme sami
převedeny z majetku státu do upřít snahu o vstřícnost,
schopni, chovat se ohleduplmajetku obcí (připomínám, že rozhodlo nakonec zastupině ke svému okolí, ke svým
k tomu převodu majetku došlo telstvo města usnesením č.
sousedům? Na jedné straně
historicky na základě zákona 05/04/2017 ze dne 6. 9. 2017
vzýváme své SVOBODY,
č. 172/1991 Sb., o převodu o neschválení navrženého
ale na druhé straně zapomíněkterých věcí z majetku ČR smírčí řešení pozemkovénáme na to, že meze těchto
do majetku obcí).
ho vyrovnání. Podle názoru
SVOBOD jsou tam, kde zaJednání o žalobě bylo u zastupitelstva města, by v
čínají SVOBODY jiných.
Okresního soudu v Náchodě současné době bylo uzavření
Mějme na paměti, že
z důvodu tzv. prejudiciální smíru v rozporu s ustanoveokolo nás žijí lidé, kteří mají
(předběžné) otázky přeruše- ním § 38 odst. 1 a 2 zákona
také právo na život, na bezno, přičemž Okresní soud ve č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
pečný pohyb po městských
svém rozhodnutí vyčkává na znění pozdějších předpisů,
komunikacích. Buďme slušvydání určujícího rozsudku přičemž současná judikatura
ní a ohleduplní, a neohánějKrajského soudu ve věci spo- soudů ve věcech církevních
me se hned tím, že to Vaše
ru státu a Benediktinů o lesní žalob uplatněných proti obcím
špatné parkování má někdo
pozemky na Broumovsku (viz např. Usnesení Ústavního
(jiný) řešit.
(věc vedená pod čj. 16C soudu sp. zn. III ÚS 937/17 z
Do budoucna je systém
16/2015). Krajský soud sice 4. 7. 2017) do této doby spíparkování velkou výzvou
ve věci rozhodl, nicméně na še potvrzuje legalitu nabytí
pro místní samosprávu.
základě podaného odvolání majetku obcí prostřednictvím
Řešení se nabízejí jak v sysse věcí bude zabývat Vrchní zákona č. 172/1991 Sb., o přetému dopravy v jednotlivých
soud v Praze (věc vedená čj. chodu některých věcí z majetulicích, tak v zónových ře4 CO 200/2016). Rozhodnutí ku České republiky do majetšeních (zóna zákazu stání
odvolacího soudu se očekáva- ku obcí, ve znění pozdějších
mimo vyhrazená parkoviště,
lo již v lednu 2018, nicméně předpisů.
obytné zóny, apod.), či dojednání bylo odročeno a nově
O vývoji tohoto sporu
stavbou parkovacích míst.
je termín projednání věci naří- Vás budeme informovat po
Jedním z řešení, které lezen na 17. 5. 2018.
vydání rozsudku Vrchního
gislativa obcím umožňuje,
Na podzim loňského roku soudu v Praze pravděpoje i zpoplatnění stání vozidel
se zastupitelstvo města zabý- dobně v červnovém vydání
na místních komunikacích.
valo návrhem na smír ve věci měsíčníku.
Ovšem, nesmíme zapomínat,
pozemků města, aby bylo
J. Škop, místostarosta
že minimálně 50% vozidel
by mohlo bez větších obtíží parkovat na pozemcích u rodinných domů
nebo na stávající parkovacích a odstavných
plochách.
stomatologické služby
Před problematikou parkování nelze ze
strany města strkat hlavu do písku, ale rovněž
nelze nalezení nejlepšího řešení požadovat
Služba je zajištěna v době
pouze po městě. J. A. Komenský kdysi vyod 9.00 do 11.00 hodin
slovil následující myšlenku: S nápravou musí
začít každý sám od sebe…
Pojďme tedy začít, a třeba se nám bude žít
03. - 04. 03. MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
lépe.
Poliklinika Broumov
J. Škop, místostarosta
10. - 11. 03. MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
ZS Police nad Metují
17. – 18. 03. MUDr. Jaroslava Neoralová 602 333 460
Horní 109, Teplice nad Metují
24. – 25. 03. MUDr. Jan Kubec
491 543 398
Vážení žadatelé o granty z rozpočtu města Police nad Metují,
ZS Police nad Metují
ke konci listopadu minulého roku byl ukončen příjem žádostí o dotace z grantového pro30. 03.
DLK s.r.o.MUDr. - Dana
491 582 381
gramu města Police nad Metují. Odevzdané žádosti byly zaevidovány a jednotlivě projednány
Kapitánová
grantovou komisí, která zasedla dne 17. 1. 2018 v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují.
ZS Meziměstí, Školní 196
Grantová komise doporučila radě města a dále zastupitelstvu města projekty k podpoře. Více
31. 03.
MUDr. Ladislav Růžička ml. 603 479 132
Poliklinika Broumov
informací o podpořených projektech naleznete na webových stránkách města http://www.meu01. 04.
MUDr. Miloš Pastelák
775 717 666
-police.cz/radnice/granty-a-prispevky-spolkum/aktuality/.
Sadová 44, Broumov IV
Další kolo žádostí do grantového programu Akce, dílčí aktivity na 2. pololetí roku 2018 bude
02. 04.
MDDr. Petr Houštěk
602 333 466
probíhat během května.
Poliklinika ZS Machov
Luboš Ježek, správa dotací

ROZPIS LÉKAŘŮ
březen 2018

Datum Lékař

     Tel. č.

GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA POLICE NAD
METUJÍ NA ROK 2018
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MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
Masarykovo náměstí 98,

Tel.:491 509 999

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Vážení občané Police nad Metují, Hlavňova, Radešova, Pěkova a Honů,
dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor občanů na kvalitu života ve městě. Získané informace a
připomínky budou sloužit jako podklad pro zkvalitnění služeb poskytovaných občanům.
Na položené otázky odpovězte zaškrtnutím (příp. zakroužkováním) odpovědi, která nejvíce zohledňuje Váš názor, popřípadě doplňte vlastní
komentář. V otázkách, kde je pole pro doplnění, doplňte prosím známku 1 – 5, kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší.
Dotazník je anonymní – získaná data budou hromadně zpracována statistickými metodami bez sledování Vaší identity. Dotazník je určen pro
občany města Police nad Metují starší 18 let
Vyplněný dotazník, prosíme, odevzdejte v pokladně radnice, Masarykovo náměstí 98 anebo v IC v Pellyho domech nejpozději do 28. 2.
2018. Elektronická verze dotazníku je rovněž k dispozici ke stažení a vyplnění na internetových stránkách města www.meu-police.cz/
radnice/. Děkujeme za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku.
Ida Jenková, starostka města Police nad Metují

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Jaké je Vaše pohlaví?

Muž

Žena

2. Jaký je Váš věk?

18 – 29

45 – 64

3. Jaká je Vaše ekonomická pozice?

4. Jak jste celkově spokojen (a) s životem ve městě?



Student

Použijte hodnocení 1 – 5 (kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší)



Zaměstnanec

Slovní hodnocení:



Podnikatel

………………………………………………………………………..



Rodič na rodičovské dovolené

………………………………………………………………………..



Senior

………………………………………………………………………..

5.













Které oblasti je podle Vás potřeba prioritně rozvíjet? (zaškrtněte max. 5 odpovědí)
Zdravotnictví
Sociální služby
Bezpečnost
Podpora bytové výstavby
Kulturní vyžití
Sportovní vyžití
Zlepšování životního prostředí
Školství, vzdělávání
Dopravní infrastruktura (místní komunikace, chodníky, parkovací plochy, hromadná doprava)
Vybavenost města službami
Zvýšení poštu pracovních příležitostí ve městě
Jiné (jmenujte)…………………………………………………………………………………………………………….

6.

Jak jste spokojen (a) s bezpečností v našem městě? Použijte hodnocení 1 – 5 (kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší)




30 – 44
65+

Slovní hodnocení: ………………………………………….……………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………
7.

Uvítal (a) byste některou z níže uvedených možností k zajištění většího bezpečí ve městě?
Je možné zaškrtnout i více odpovědí



Kamerový systém ve městě



Měřiče rychlosti ve městě



Více přechodů pro chodce



Jiné - jmenujte ……………………………..……..

ČISTOTA VE MĚSTĚ, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
8.

Jak byste ohodnotil (a) situaci ve městě, pokud jde o: Použijte hodnocení 1 – 5 (kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší)

A

Celková čistota ve městě

D

Počet a stav dětských hřišť

B

Rozsah městské zeleně a odpočinkových zón

E

Celková kvalita životního prostředí

C

Údržba a péče o městskou zeleň a odpočinkové zóny

F

Odvoz a likvidace odpadu

Polický měsíčník - březen 2018
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KULTURA, SPORT
9.

Jak jste spokojen (a) s nabídkou kulturních, sportovních a volnočasových aktivit, možnosti trávení volného času?
Použijte hodnocení 1 – 5 (kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší)

A

Nabídka kulturních akcí

B

Nabídka společenských akcí

C

Nabídka sportovního vyžití (hřiště, tělocvičny, cyklostezky atd.)

D

Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež (kroužky, kluby atd.)

E

Možnosti cestovního ruchu, které město nabízí

10.

Postrádáte ve městě nějaké kulturní nebo sportovní zařízení?




Ano - napište jaké ………………………………………………………………………………..................
Ne

SOCIÁLNÍ PÉČE
11.


Jak v současné době hodnotíte poskytování sociálních služeb?
Použijte hodnocení 1 – 5 (kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší)
Nedokáži se vyjádřit

Slovní hodnocení: ………………………………………………………..…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………
12.
A
B
C
D
E
F

V případě rozšíření sociálních služeb, uvítal (a) byste? (napište ano – ne)
Rozšíření Domu s pečovatelskou službou Javor (pro soběstačné seniory)
Rozšíření Domu s pečovatelskou službou Javor pro Seniory (s 24 hodinovou ošetřovatelskou péčí)
Senior dopravu
Další služby pro seniory
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Startovací byty pro mladé

ANO







NE







Jak hodnotíte kvalitu našich škol? Použijte hodnocení 1 – 5 (kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší)
13.
Mateřská škola na sídlišti, Fučíkova ulice
A
Mateřská škola při ZŠ, Jiráskova ulice
B
Základní škola
C
D
ZUŠ Komenského náměstí
Slovní hodnocení:
Mateřská škola na sídlišti, Fučíkova ulice …………………………………………………………………………………………….
Mateřská škola při ZŠ v Jiráskově ulici………………………………………………………………………………………………..
Základní škola ……………………………………………..…………………………………………………………………………..
ZUŠ ……………………………………………………………..……………………………………………………………………..
14.

Jak hodnotíte spokojenost s infrastrukturou? (Kvalita a bezpečnost místních komunikací, parkovací místa, zimní
údržba silnic a chodníků) Použijte hodnocení 1 – 5 (kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší)
Slovní hodnocení:
………………………………………………………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………….………………………………………
15.




Jaký je Váš názor na koupaliště? Zaškrtněte jednu odpověď
Město by mělo investovat peníze do rekonstrukce a technologie velkého bazénu i za cenu vyššího vstupného?
Zachovat stávající stav
Jiné - napište: ……………………………………………………………………………………………….………………

16.




Jaké služby by mělo město Police nad Metují zajišťovat?
Napište jakou …………………………………………………………………………………………………………...…….
Není potřeba
Nevím

17.

Jaké místo/budova/předmět se Vám ve městě (napište)

a)

Nejvíce líbí ………………………………………………………………………………………….………………………..

b)

Nejméně líbí ……………………………………………………………………………………….…………………………

18.

Prostor pro Vaše připomínky a náměty k rozvoji města Police nad Metují

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI
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Masopust v pečovatelském
domě

10. února 2018 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Pěkově v polických Pellyho domech svůj tradiční „Hasičský bál“. Hrála skupina
„Návštěvníci“, nemohla chybět bohatá tombola.
Šárka Pokorná

„ Hned jsem podle papírové čepice poznala, že je to Večerníček“,
hlásila paní Justová, když do společenské místnosti pečovatelského
domu přijel na houpacím koni. A jak už to Večerníček dělá, přinesl
s sebou i několik pohádek. Makovou panenku, Rumcajse, Křemílka,
Áju s maxipsem Fíkem a nakonec vstoupil sám pán hor, Krakonoš.
Večerníček ke každé pohádce něco pověděl, přivítal všechny přítomné, Marušku Ryšavou s Hildou Bednářovou, naše muzikantky, a
Masopust mohl začít.
A jen se pohádkové bytosti rozešly do kuchyňky, odkud nosily
výborné kvíčerovské koblihy a kávičku, nastoupili na parket klauni.
Skupina našich šikovných děvčat, obyvatelek DPS, které nikdy nezklamou. Bezvadné kostýmy, na písničku „Jede, jede mašinka“, se
klaunům podařilo zaplnit taneční parket.

Ohlédnutí za loňskou sezónou na
polickém koupališti….

Každá sezóna na koupališti začíná celkovou prohlídkou a následnou opravou různých částí koupaliště. Jednou z nejdůležitějších věcí je
technický stav plaveckého bazénu, který přes zimu nejvíce trpí. Spoustu
času zabere oprava odpadlých dlaždic a je velmi závislá na počasí.
Nemalé úsilí vyžaduje i zprovoznění technologie úpravy vody, kiosku
s občerstvením i celkové plochy areálu.
Loňská sezóna byla zahájena 11. 6. 2017 a ještě do konce června
navštívilo koupaliště 715 návštěvníků. V červenci koupaliště navštívilo
1812 a v srpnu 3135 koupajících. Loňské léto nám bohužel moc teplotně nepřálo, a tak jsme koncem srpna z důvodu nepřízně počasí koupací
sezónu ukončili s celkovým počtem 5662 návštěvníků. Podle statistiky
tento počet návštěvníků patří mezi průměr z posledních 10 let.

Dalším, již tradičním bodem programu, byla bohatá tombola, kterou si obyvatelé zajišťují sami. Každý si vylosoval dva losy a odnesl
dvě hodnotné ceny. A potom se již hodovalo, tančilo a zpívalo.
Děkuji zaměstnancům pečovatelské služby za přípravu a organizaci Masopustu, paní Ryšavé a paní Bednářové za skvělou muziku
a každému, kdo se do programu zapojil nebo jen svojí přítomností
Masopust oživil.
Ilona Kejdanová, vedoucí sociálního odboru

Graf návštěvnosti koupaliště za posledních 10 let.
Děkujeme všem návštěvníkům koupaliště za jejich přízeň a věříme,
že se uvidíme i v sezóně letošní. Velké díky patří i personálu koupaliště,
který se o návštěvníky staral a vytvářel příjemnou atmosféru a v neposlední řadě i pracovníkům technických služeb, kteří areál před sezónou
připravují a po sezóně ukládají k zimnímu spánku.
Petr Jenka, TS

Setkání u příležitosti Dne učitelů

Připomenutí Dne učitelů s těmi, kteří k našim školám a školkám
patřili, se letos koná na sále Pellyho domů ve středu 28. 3. od 13 hodin.
Srdečně Vás, všechny bývalé pracovníky našich školských zařízení,
zveme.
Děkuju za potvrzení Vaší účasti do pátku 23. 3. paní sekretářce
Dagmar Hauschkové – hauschkova@meu-police.cz, 491509999.
Ida Jenková
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USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ Č. 3, 4 a 5 /2018 ZE DNE 5., 8. a 19. 2. 2018
Rada města Police nad Metují:
I. revokuje své usnesení č. 07/01/2018 týkající
se kalkulace ceny stočného na rok 2018
společnosti PEJSKAR & spol., spol. s r.o.
II.
schvaluje
nárůst
ceny
stočného
kalkulovaného společnosti PEJSKAR & spol.,
spol. s r.o. o 1,5% oproti roku 2017.
III. pověřuje jednatele TS Police nad Metují,
s.r.o. uzavřením příslušené hospodářské
smlouvy.
I. revokuje své usnesení č. 11/02/2018 týkající
se návrhu čtvrtletní prémie jednatele společnosti
Technické služby Police nad Metují, s.r.o.;
II. schvaluje v souladu se smlouvou o výkonu
funkce jednatele prémii za IV. čtvrtletí roku
2017 ve výši 75 % za splnění 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. souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují
přijala sponzorský dar na podporu vybavení
nového koncertního sálu školy ve výši 3000 Kč
od pana ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░ ,
547 01 Náchod.
I. projednala a bere na vědomí výpověď
nájemní smlouvy na pronájem zahrádky č. 2
pod Havlatkou, na části pozemku p.č. 923/1 v
k.ú. Police nad Metují, uzavřené mezi městem
Police nad Metují a nájemcem paní ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Police
nad Metují, podanou nájemcem░░░░ ░░░░
░ , a schvaluje ukončení této nájemní smlouvy
k 31. 1. 2018.
II. projednala žádost paní░░░░ ░░░░ ,
bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ , Police nad Metují,
o pronájem zahrádky č. 2 pod Havlatkou, na
části pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Police nad
Metují.
III. schvaluje záměr pronájmu části pozemku
923/1 v k.ú. Police nad Metují - zahrádka č. 2
pod Havlatkou, o celkové výměře 500 m2.
IV. ukládá Nikole Řezníčkové vyvěšení
záměru pronájmu dle návrhu na úřední desku
města Police nad Metují.
I. bere na vědomí žádost o pronájem části
nebytových prostor v přízemí budovy čp. 97,
Masarykovo náměstí, Polici nad Metují o
celkové výměře přibližně 100 m2 následujících
žadatelů:
1. společnosti Kvíčerovská pekárna s.r.o
2. pana ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ , 547 01
Náchod o pronájem nebytových prostor čp. 97
na Masarykově náměstí, se záměrem zřízení a
provozování pizzerie.
II. ukládá Nikole Řezníčkové oslovit žadatelé
a zpřesnit žádosti záměru podnikání v bodech:
yy zpřesnění podnikatelského záměru
yy návrh výše nájemného
yy počet zaměstnanců
yy začátek a ukončení nájemní smlouvy, výpovědní lhůta
yy zásobování
yy vybavení
yy elektrika, voda - paušál
I. projednala vícepráce při realizaci podlimitní
veřejné zakázky „Stavební úpravy požární
zbrojnice Police nad Metují“
II. schvaluje vícepráce vzniklé při realizaci
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podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy
požární zbrojnice Police nad Metují“ v celkové
výši 155.864,- Kč bez DPH.
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
I. schvaluje uzavření smlouvy na administraci
projektu spolufinancovaného z programu EU IROP „Od řemesla k počítači - tradiční řemesla
a digitální technologie ruku v ruce“ s panem
Jiřím Černým, IČ 02100363 Jílovice 126, PSČ
517 72.
I. se seznámila s návrhem řešení rekonstrukce
VO v ul. Ostašská a s náklady na realizaci této
veřejné zakázky.
II.
schvaluje
vypracování
projektové
dokumentace na akci „Rekonstrukce veřejného
osvětlení v ul. Ostašská“ v souvislosti s realizací
investiční akce Královéhradeckého kraje
„II/303 Police nad Metují Ostašská“ firmou
ELTYM Hronov spol. s.r.o., Husova 207,
549 31 Hronov ve výši 50.000,- Kč bez DPH
(tj. 60.500,- Kč s DPH), současně schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala návrh hodnotící komise na
stanovení vítěze veřejné zakázky „Opatření ke
zvýšení bezpečnosti silničního provozu v Polici
nad Metují Komenského náměstí a autobusové
nádraží“
II. schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého
rozsahu „Opatření ke zvýšení bezpečnosti
silničního provozu v Polici nad Metují
Komenského náměstí a autobusové nádraží“
SO 02 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ společnost
SILNICE SVOBODA a. s., IČO 054 381 87
se sídlem Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov, s
nabídkovou cenou 1 225 337,05 Kč bez DPH
(tj. 1 482 657,83 Kč včetně DPH) a současně
také schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k
podpisu smlouvy o dílo.“
I. projednala realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Zlepšení vybavenosti terénních a
ambulantních služeb v Polici nad Metují“.
II. schvaluje následující parametry výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Zlepšení vybavenosti terénních a ambulantních
služeb v Polici nad Metují“
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha
100%
2. obeslané firmy: AUTO TRUTNOV s.r.o. Trutnov; FROLÍK & RATAJ spol. s.r.o. - Praha;
MOTOTRADE VM s.r.o. - Vysoké Mýto
3. výběrová komise: Mgr. Jiří Škop místostarosta, Mgr. Luboš Ježek - správa dotací,
Jiří Hubka - velitel JSDH
náhradníci: Ing. Helena Ištoková - vedoucí FSO,
Ing. Pavel Pohner - tajemník, Ilona Kejdanová
- vedoucí SOC
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření
obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace
uchazečů a hodnocení nabídek.
I. projednala záměr podat žádost Ministerstvu
zemědělství o dotaci na údržbu a obnovu
kulturních a venkovských prvků pro rok 2018
II. souhlasí s podáním žádosti o podporu
projektu „Revitalizace a obnova historické
památky Sousoší Největější Trojice v Pěkově

III. etapa“ v rámci dotačního programu 129
660 Údržba a obnova kulturních a venkovských
prvků pro rok 2018
III. ukládá Luboši Ježkovi připravit
projektovou žádost
I. projednala návrh grantové komise na
poskytnutí dotace z grantového programu Akce,
dílčí aktivity - 1. pololetí 2018
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotace právnickým a fyzickým
osobám uvedeným v příloze a schvaluje s nimi
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem jednotlivých smluv
I. projednala návrh grantové komise na
poskytnutí dotace z grantového programu města
Provoz, práce s mládeží
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí dotace právnickým a fyzickým
osobám uvedeným v příloze a schvaluje s nimi
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem jednotlivých smluv.
I. projednala žádost Regionálního muzea v
Náchodě o poskytnutí dotace
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
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.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy.
I. projednala žádosti o finanční příspěvky ve
formě daru.
II. schvaluje
1. poskytnutí finančního daru AMK - Besip
Náchod, který se vztahuje na oblast prevence
bezpečnosti
provozu
na
pozemních
komunikacích v roce 2018, ve výši 6 000,- Kč
a současně s nimi schvaluje uzavřít darovací
smlouvu o poskytnutí finančního daru.
2. poskytnutí finančního daru Nadačnímu
fondu Hospital Broumov, který se vztahuje na
oblast 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 podání žádosti o dotaci v rámci
výzvy „MAS Stolové hory - IROP - Bezpečnost
dopravy I.“ a cenovou nabídku zpracování
Studie proveditelnosti předloženou společností
CEP, Švandova 1282, 500 03 Hradec Králové,
IČ 275 29 576.
II. schvaluje přípravu žádosti o dotaci do
výzvy „MAS Stolové hory - IROP - Bezpečnost
dopravy I“ a uzavření příkazní smlouvy na
zpracování Studie proveditelnosti se společností
CEP, Švandova 1282, 500 03 Hradec Králové,
IČ 275 29 576 za nabídnutou cenu 24 500,- Kč
bez DPH (29 645,- Kč vč. DPH).
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k
podpisu příkazní smlouvy.
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit
střednědobý výhled rozpočtu města Police nad
Metují do roku 2021.
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I. projednala navržené parametry výběrového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava komunikací Záměstí Police
nad Metují“.
II. schvaluje následující parametry výběrového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava komunikací Záměstí Police
nad Metují“.
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha
100%.
2. obeslané firmy: BSS s.r.o. - Broumov; Silnice
Svoboda a.s. - Jetřichov; Strabag a.s. Hradec
Králové; Eurovia CS a.s. - Hradec Králové;
Sovis CZ a.s. - Hradec Králové; BEZEDOS
s.r.o. - Hronov
3. výběrová komise: Mgr. Luboš Ježek - referent
správy dotací; Vít Hynek, DiS. - investiční
technik; Ing. Pavel Scholz - vedoucí IMŽP;
Ing. Jan Troutnar - ekolog; Mgr. Jiří Škop místostarosta města
náhradníci: Ing. Pavel Pohner – tajemník MěÚ;
Ing. Helena Ištoková - vedoucí FSO; Michal
Mucha - TS
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření
obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace
uchazečů a vyhodnocení nabídek podle
schválených kritérií.
I. ruší své usnesení č. 01/02/2018 ze dne
22.1.2018
II. schvaluje přijetí sponzorských darů
Základní uměleckou školou v Polici nad Metují
na podporu vybavení nového koncertního sálu
školy od následujících dárců:
a) Ateliér Tsunami – 5 000 Kč
b) Firma Pejskar & spol., spol. s.r.o., Police nad
Metují – 10 000 Kč
c) Hobra – Školník s.r.o. – 70 027 Kč
I. projednala a bere na vědomí hospodaření
města za období od 1. 1. do 31. 12. 2017.
II. konstatuje, že 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 bere na vědomí výsledek
hospodaření Knihovny města Police nad Metují
za období od 1. 1. do 31. 12. 2017.
II. konstatuje, že 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 bere na vědomí výsledek
hospodaření ZŠ a MŠ Police nad Metují za rok
2017.
II. schvaluje odpisový plán příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Police nad Metují pro rok
2018.
III. konstatuje, že 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 bere na vědomí výsledek
hospodaření MŠ Police nad Metují za rok 2017.
II. konstatuje, že 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 bere na vědomí výsledek
hospodaření Základní umělecké školy v Polici
nad Metují za období od 1. 1. do 31. 12. 2017
II. schvaluje
1. převod zlepšeného hospodářského výsledku
ve výši 19826,27 Kč do rezervního fondu ZUŠ.
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2. upravený odpisový plán ZUŠ na rok 2017 a
nový odpisový plán pro rok 2018.
III. konstatuje, že rozborem hospodaření města
byla zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, nedostatky nebyly zjištěny.
I. souhlasí s tím, aby Základní umělecká škola
v Polici nad Metují přijala výtěžek z dárcovské
internetové kampaně Zušlechťujeme ZUŠ
v celkové výši 502 117,43 Kč a použila ho v
souladu se záměrem dárců, tedy k pořízení
vybavení do nového koncertního sálu ZUŠ.
I. souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují
přijala sponzorský dar na podporu vybavení
nového koncertního sálu školy od Vladimíra
Uhnavého, Křinice 274, ve výši 6827 Kč, od
Petry Šotolové, U Parního mlýna 1289/8, Praha
7, ve výši 927 Kč, a od firmy TCM Point s.r.o.,
Masarykovo nám. 18, 549 54 Police nad Metují,
ve výši 20 027 Kč.
I. projednala postupné kroky vedoucí k
zlegalizování existence malého hlavňovského
rybníka,
problémy
se
zásobováním
hlavňovského rybníka vodou, otázku prodeje
restaurace na hrázi hlavňovského rybníka
II. ukládá Pavlu Scholzovi, Ing. zajistit
zpracování oceňovacího znaleckého posudku
objektu restaurace na hrázi včetně odpadové
jímky a sociálního zařízení ve vlastnictví města.
I. schvaluje vyhlášení výběrového řízení na
realizaci veřejných zakázek malého rozsahu:
„Základní vnitřní vybavení ZUŠ Police nad
Metují“ a „Pořízení IT vybavení ZUŠ Police
nad Metují“
II. schvaluje následující parametry výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci: „Základní vnitřní vybavení ZUŠ Police
nad Metují“ a na akci: „Pořízení IT vybavení
ZUŠ Police na Metují“
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha
100%;
2a) obeslané firmy u zakázky „Základní vnitřní
vybavení ZUŠ Police nad Metují“ :
Petr Mazanec, Police nad Metují, Ledhujská 88
Milan Středa Police nad Metují, Slunečná 42
TRUHLÁŘSTVÍ LANGHAMER & POHL,
s.r.o. Police nad Metují, V Domkách 85
2b) obeslané firmy u zakázky „Pořízení IT
vybavení ZUŠ Police na Metují“
Miroslav Pavelka - AZ COMP, Franklinova 353,
460 15 Liberec iSTYLE CZ, s.r.o. Revoluční
1003/3, 110 00 Praha 1
SETOS Retail spol. s r.o., OC Aupark, Gočárova
třída 1754/48a, 500 02 Hradec Králové 24U
s.r.o. | 141 00 Praha 4 - Michle, Michelská 51
3. výběrová komise: Lubor Bořek - ředitel ZUŠ,
Vladimír Beran - zástupce ředitele ZUŠ, Mgr.
Jiří Škop - místostarosta
náhradníci: Ing. Pavel Pohner - tajemník MěÚ,
Ing. Pavel Scholz - investiční technik, Helena
Ištoková - vedoucí FSO
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření
obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace
uchazečů a hodnocení nabídek podle
schválených kritérií
I. projednala vícepráce ve výši 360.906,76
Kč bez DPH, nový harmonogram a navržené
subdodavatele na realizaci podlimitní veřejné
zakázky „Stavba RD Brandejsova, Police nad
Metují - dopravní a technická infrastruktura““
II. schvaluje vícepráce ve výši 360.906,76
Kč bez DPH, nový harmonogram a navržené

subdodavatele na realizaci podlimitní veřejné
zakázky „Stavba RD Brandejsova, Police nad
Metují - dopravní a technická infrastruktura““
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
I. projednala návrh rozpočtu města Police
nad Metují pro rok 2018 včetně závazných
ukazatelů rozpočtu
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1) rozpočet města Police nad Metují pro rok
2018 jako schodkový takto: celkové příjmy
rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši 92.935.049 Kč
celkové výdaje rozpočtu (tř. 5 a 6) ve výši
120.411.418 Kč financování (tř.8) ve výši
27.476.369 Kč
2) závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy
I. projednala návrh Obecně závaznou vyhlášku
(OZV) č. 01 / 2018 o regulaci provozování
hazardních her, kterou se nahrazuje OZV č.
2/2017 o regulaci provozování hazardních her.
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
OZV č. 01/2018 o regulaci provozování
hazardních her.
I. projednala a schvaluje Jednací řád Rady
města Police nad Metují účinný od 19. 2. 2018.
I. projednala a schvaluje
1) projekt Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání v ORP Náchod 2;
2) uzavření dohody o spolupráci, projednání,
podání žádosti, vymezení nositele a území
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v
ORP Náchod 2;
II. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
odesláním odpovědi a podpisem dohody.
I.
projednala
záměr
na
odkoupení
spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.
165/7 v k.ú. VL pod cestou k podnikatelské
zóně od Ing. M, L.
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
odkup 1/2 spoluvlastnického podílu na
pozemku p.č. 165/7 v k.ú. Velká Ledhuje o
výměře 257,5 m2 od paní Ing. M. L., nar. dne
xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Hradec Králové do
vlastnictví města Police nad Metují. Kupní cena
je stanovena na 60,- Kč/m2 pozemku, celková
kupní cena činí 15.450,- Kč. Město Police nad
Metují uhradí také náklady spojené s převodem
pozemku v katastru nemovitostí.
III. ukládá Nikole Řezníčkové vypracovat
kupní smlouvu a zajistit převod pozemku v
katastru nemovitostí.
I. projednala žádost manželů P. o prodej části
pozemku p.č. 769/68 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku p.č. 769/68 v k.ú. Velká
Ledhuje o výměře 2m2 manželům V. P. nar.
xx.xx.xxxx a V. P. nar. xx.xx.xxxx oba bytem
xxxx, 549 54 Police nad Metují. Kupní cena je
stanovena 70,-Kč/m2. Celková kupní cena činí
140,-Kč. Kupující také uhradí náklady spojené s
vypracováním geometrického plánu a převodem
pozemku v katastru nemovitostí.
III. ukládá Nikole Řezníčkové vypracovat
kupní smlouvu a zajistit převod na katastru
nemovitostí.
I. projednala žádost nově založeného spolku
DS Kolár Police nad Metují, zastoupeného
předsedou spolku p. Jaroslavem Součkem, o
umístění sídla spolku DS Kolár Police nad
Metují do budovy divadla - č. p. 151, Jiráskova,
Police nad Metují.
II. schvaluje umístění sídla spolku DS Kolár
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Police nad Metují v budově č. p. 151, Jiráskova ul.,
549 54 Police nad Metují.
III. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
vydáním prohlášení vlastníka o souhlasu s umístěním
sídla spolku pro účely zápisu spolku do rejstříku
právnických osob.
I. projednala návrh na přijetí části pozemku st. 267/2
v k.ú. Police nad Metují dotčeného stavbou místní
komunikace a chodníku darováním do vlastnictví
města.
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1) přijetí daru části pozemku st. 267/2 v k. ú. Police
nad Metují dotčeného stavbou místní komunikace
a chodníku o výměře 13 m2 od stávajících vlastníků,
kteří dotčenou část pozemku drží v podílovém
spoluvlastnictví. Stávajícími spoluvlastníky (dárci)
jsou:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2) uhrazení nákladů spojených s převodem pozemku na
katastru nemovitostí a s vypracováním geometrického
plánu.
III. ukládá Nikole Řezníčkové zpracovat návrh textu
darovací smlouvy, zajistit proces uzavření darovací
smlouvy a provést vklad do katastru nemovitostí
I. projednala návrh „Dodatku č. 2 smlouvy o budoucí
kupní smlouvě“ části stavebního pozemku p.č. 96 v
k.ú. Velké Petrovice od pana J. R. a paní M. R..
II. schvaluje uzavření „Dodatku č. 2 smlouvy o
budoucí kupní smlouvě“ části pozemku p.č. 96 v k.ú.
Velké Petrovice od pana J. R. a paní M. R.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem
výše uvedeného dodatku č. 2 smlouvy o budoucí kupní
smlouvě.
I. projednala a bere na vědomí aktualizovaného
znění zakladatelské listiny společnosti Technické
služby Police nad Metují s. r. o.
II. doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení
v tomto znění:
1. obchodní společnost Technické služby Police nad
Metují, s.r.o. se podrobuje zákonu o obchodních
korporacích jako celku. V této souvislosti přijímá
jediný společník změnu zakladatelské listiny, na jejímž
základě se vypouští obsah všech článků zakladatelské
listiny a nahrazuje se články „Za prvé“ až „Za
jedenácté“ ve znění, ve které jsou přílohou tohoto
zápisu ze zasedání zastupitelstva,
2. obchodní společnost Technické služby Police nad
Metují, s.r.o. nebude nadále zřizovat rezervní fond,
ustanovení, upravující jeho existenci a správu se proto
v plném rozsahu ze zakladatelské listiny vypouští,
3. obchodní společnost Technické služby Police nad
Metují, s.r.o. již nevydává vedle zakladatelské listiny
stanovy, jejich dosavadní znění se proto v plném
rozsahu zrušuje.
III. ukládá Pavlu Kalibánovi, Ing. zajistit provedení
vkladu schválené zakládací listiny do rejstříku
právnických osob.
I. projednala se zástupci OV Pěkov požadavek na
stálého pracovníka technických služeb, který by byl
trvalé přidělen k provádění údržby majetku města a
úklidu veřejných prostranství v Pěkově.
II. doporučuje, aby údržba majetku města a úklid
veřejného prostranství v Pěkově byly zajišťovány
stávajícím pracovníkem technických služeb. Systém
a organizace práce budou dohodnuty s Osadním
výborem Pěkov
I. bere na vědomí vyjádření podpory řediteli ZŠaMŠ
Mgr. Karlu Nývltovi, které v návaznosti na vyhlášení
konkurzu na místo ředitele ZŠaMŠ přednesly jménem
většiny pedagogického sboru M. Seidlová a K.
Nekvindová.

Ing. Pavel Pohner, tajemník

ROZPOČET MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
Rozpočtové příjmy pro rok 2018

Par. Pol.

Položka

Z

Daňové příjmy
Třída 1
0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti a fčních pož.
0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
0000 1211 Daň z přidané hodnoty
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fcí lesa
0000 1340 Poplatek odpad
0000 1341 Poplatek ze psů
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
0000 1344 Poplatek ze vstupného
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity
0000 1361 Správní popl.(ryb.lístky, stavební, matrika, CzechPoint)
0000 1381 Daň z hazadrních her
0000 1382 Odvod z loterií a jiných podobných her
0000 1383 Odvod z výherních hracích přístrojů
0000 1511 Daň z nemovitých věcí
** Celkem třída 1
Přijaté dotace
Třída 4
0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeobec.pokl.správy
0000 4112 Neinv.přij.transfery ze SR - souhrn.dotač.vztah
0000 4116 Ostatní neinv. transfery ze SR
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Obec Bezděkov nad Metují
Obec Bukovice
Obec Česká Metuje
Obec Suchý Důl
Obec Velké Petrovice
Obec Žďár nad Meují
Městys Machov
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000 4129 Ostatní neinvest. transfery - DSO
0000 4216 Investiční transfery ze SR
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů
** Celkem třída 4
Nedaňové příjmy
Třída 2
0000 2420 Splátky půjčených prostř. MAS
0000 2451 Splátky půjčených prostř. PO
Lesní hospodářství
1032 *
Ostatní správa v zemědělství
1069 *
Cestovní ruch
2143 *
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
2169 *
Silnice
2212 *
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 *
Odvádění a čištění odpadních vod
2321 *
Předškolní zařízení
3111 *
Divadelní činnost
3311 *
Kino
3313 *
Činnost muzeí a galerií - MPMP
3315 *
Měsíčník
3349 *
Zájmová činnost v kultuře (CKV)
3392 *
Ostatní záležitost kultury - KOS + p.starostka kultura
3399 *
Sport. zařízení v majetku obce (vlek, hřiště)
3412 *
Ostatní tělovýchovná činnost
3419 *
Bytové hospodářství
3612 *
Nebytové hospodářství
3613 *
Veřejné osvětlení
3631 *
Pohřebnictví
3632 *
Komunální služby a územní rozvoj
3639 *
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 *
Využívání a zneškod. komunál. odpadů
3725 *
Ostatní činnosti -služby pro obyvat.- PUVČ
3900 *
Pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
4351 *
Bezpečnost a veřejný pořádek - MP
5311 *
Požární ochrana - dobrovolná část
5512 *
Činnost místní správy
6171 *
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 *
Převody vlastním fondům
6330 *
Ostatní činnosti jinde nezařazené
6409 *
** Celkem třída 2 + 3
Celkem příjmy
SUMA

Rozpočet
2017

Upravený
Skutečnost
rozpočet
2017
2017

Rozpočet
2018

11 500 000 11 995 000 12 747 840 13 000 000
270 000
270 000
320 785
350 000
1 100 000 1 100 000 1 110 675 1 100 000
11 800 000 11 800 000 11 823 776 12 000 000
1 124 990 1 124 990 1 124 990 1 397 640
22 000 000 24 000 000 23 987 503 27 500 000
0
63 000
90 449
0
0
0
66
0
2 360 000 2 360 000 2 303 121 2 500 000
140 000
140 000
131 593
140 000
50 000
50 000
50 000
54 640
50 000
10 000
10 000
12 034
12 000
40 000
40 000
38 246
1 000
600 000
600 000
590 190
500 000
0 1 436 000 1 453 886 1 700 000
200 000
75 000
74 673
0
1 300 000
291 000
290 974
0
4 800 000 4 800 000 5 125 003 5 000 000
57 294 990 60 154 990 61 280 444 65 300 640

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

0
159 269
159 269
3 562 700 3 562 700 3 562 700
0 1 887 546 1 887 546
13 500
13 500
13 500
500
500
500
3 000
3 000
3 000
2 500
2 500
2 500
10 000
10 000
10 000
500
500
500
1 000
1 000
1 000
5 000
5 000
5 000
0
405 280
405 280
0
42 000
42 000
0 3 210 130 3 210 130
0 1 500 000 1 500 000
3 576 200 10 780 425 10 780 424

160 867
3 713 000
1 567 402
7 500
2 000
0
500
1 500
1 500
1 500
500
0
42 000
7 458 500
0
12 949 269

310 000
100 000
0
100 000
0
210 000
210 000
0
37 000
37 000
36 986
50 000
0
25 000
25 000
0
375 000
455 000
449 845
450 000
0
6 500
6 500
5 000
0
90 000
90 000
0
160 000
160 000
196 237
190 000
4 535 080 4 535 080 4 535 080 3 876 840
0
0
0
0
561 000
751 000
879 237
710 000
55 000
90 000
90 307
80 000
860 000
934 000
948 700 1 530 000
150 000
150 000
127 946
130 000
540 000
540 000
479 477
495 000
0
17 584
18 634
0
115 000
115 000
211 422
110 000
1 275
1 275
1 275
0
0
0
0
0
23 000
23 000
32 335
15 000
0
0
0
0
160 000
160 000
187 000
130 000
4 808 250 6 038 426 5 402 616 3 917 300
9 000
9 000
9 782
15 000
550 000
550 000
696 677
550 000
50 000
53 000
48 970
40 000
360 000
360 000
368 387
380 000
30 000
30 000
36 720
30 000
20 000
20 000
16 200
10 000
189 000
222 916
179 110
185 000
8 000
688 000
692 164
6 000
920 000
920 800 28 048 076 1 680 000
0
0
2 056
0
14 826 605 17 292 581 44 026 739 14 685 140
75 697 795 88 227 996 116 087 607 92 935 049

Z = Závaznými ukazateli příjmů jsou pouze transferové vztahy
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MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Par.

Pol.

1014
1032
2141
2143
221x
2292

*
*
*
*
*
*
5323
*
*
*
5331
5336
*
5321
5321
5321
5331
*
5331

2321
2341
3111

3113

3231

3299
3311
3313
3314

612x
*
*
*
*

5331
3315 *
5901
3317 *
5339
3319 *
332x
3349
3392
3399
3412
3419
3429
3613
3631
3632
3635
3639
3699
372x
3733
3745
3900
4351
5212
5311
5512

6112
6114
6118
6171
6310
6320
6330
6399
6402
6409

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
6121
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**

Rozpočtové výdaje pro rok 2018 - závazné ukazatele
Upravený
Rozpočet
Položka
rozpočet
2017
2017
Zvířata - útulek
22 000
28 000
Lesní hospodářství
42 000
42 000
Vnitřní obchod
12 000
12 000
Cestovní ruch - CKV info
800 200
999 200
Pozemní komunikace
7 563 000 10 941 000
Provoz veřejné silniční dopravy
5 686
5 686
Krajský úřad KHK - dopr.obslužnost
5 686
5 686
Odvádění a čištění odpadních vod
8 248 000
8 248 000
Vodní díla v zemědělské krajině
3 880 000
3 630 000
Předškolní zařízení
1 535 700
1 719 457
Neinv. příspěvky MŠ Police n.M.
1 015 700
1 010 948
Neinv.transfery zřízeným PO
Základní školy
6 478 500
7 596 772
Obec Bezděkov nad Metují
307 500
307 500
Obec Česká Metuje
97 500
97 500
Obec Velké Petrovice
157 500
157 500
Neinv.příspěvky ZŠ a MŠ Police n.M.
4 350 000
4 343 520
Základní umělecké školy
27 020 000 27 535 120
Neinv. příspěvky ZUŠ Police n.M.
1 570 000
1 585 120
Projekt EU-IROP "Od řemesla k počítači
- tradiční řemesla a digitální
technologie ruku v ruce" - součást
rekonstrukce ZUŠ
25 450 000 25 950 000
Ostatní záležitosti vzdělávání
6 500
6 500
Divadelní činnost
1 613 000
1 871 000
Kino
63 500
78 500
Činnosti knihovnické
2 080 800
2 212 412
Neinv. příspěvky Knihovna města Police
n.M.
2 080 800
2 193 412
Činnosti muzeí a galerií (MPMP)
1 768 600
2 562 600
Projekt EU Interreg IIIA - "Tradice v
novém hávu"
Výstavní činnost v kultuře
180 000
180 000
Přísp. Regionální muzeum Náchod
180 000
180 000
Vedení kronik
47 000
47 000
Ochrana památek a péče o kulturní
dědictví
730 000
655 000
Měsíčník, kvíčerovské noviny
124 000
124 000
Zájmová činnost v kultuře - CKV
2 115 000
2 145 000
Ost. záležitost kultury
408 000
425 584
Sportovní zařízení obce
2 038 000
1 888 000
Ostatní tělovýchovná činnost
1 391 000
1 371 600
Ostatní zájmová činnost a rekreace
409 000
413 400
Nebytové hospodářství
429 800
459 800
Veřejné osvětlení
1 391 000
2 845 000
Pohřebnictví
265 000
298 000
Územní plánování
200 000
125 000
Komunální služby a územní rozvoj
5 067 750
4 981 750
Ostatní komunální služby
8 000 000
6 400 000
Nakládání s odpady
4 346 000
4 346 000
Monitoring půdy a podzemní vody
40 000
40 000
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2 161 800
2 470 800
Ostatní činnosti - PUVČ
48 000
51 000
Pečovatelská služba
1 539 900
1 795 400
Ochrana obyvatelstva
20 000
20 000
Bezpečnost a veřejný pořádek
881 800
881 800
Požární ochrana - dobrovolná část
6 487 600
6 630 653
Dotace EU-IROP "Stavební úpravy
požární zbrojnice Police n.M."
4 125 000
4 125 000
Zastupitelstva obcí
1 962 400
1 962 400
Volby PS + kraj + prezident 2012
0
145 339
Volba prezidenta ČR
0
30 000
Činnost místní správy
12 736 900 12 769 746
Příjmy a výdaje z finan. operací
120 000
119 500
Pojištění funkčně nespecifikované
150 000
150 500
Převody vlastním fondům
420 000
420 800
Ostatní finanční operace
2 085 990
2 795 990
Finanční vypořádání minulých let
71 699
71 699
Ostatní činnosti jinde nezařazené
117 800
117 800
Celkem třída 5 a 6
117 124 925 124 666 808

Třída 8

Financování
8113 Zapojení revolvingového úvěru
8115 Zapojení přebytku minulého roku
Zapojení přebytku minulého roku 8115 sociální fond
8123 Zapojení úvěru ZUŠ
Uhrazené splátky dlouhodobých
8124 přijatých půjčených prostředků
v tom Splátka úvěru Pellyho domy
Splátka úvěru "Soubor opatření - ZŠ"
Splátka úvěru "Intenzifikace ČOV"
Splátka půjčky ČOV - SFŽP
Splátka úvěru ZUŠ
Celkem třída 8
**

6330
6310
6171
6171

4134
5163
5499
5192

Návrh oprav, údržby, investic na rok 2018
Skutečnost
2017
21 694
24 668
6 000
913 900
9 513 779
5 686
5 686
6 244 760
863 227
1 408 872
1 010 948
7 581 161
307 500
97 500
157 500
4 343 520
15 922 296
1 585 120

Návrh 2018
30 000
17 000
18 000
794 000
15 010 720
5 832
5 832
709 000
2 663 000
3 361 872
1 129 120
162 752
6 925 000
390 000
140 000
210 000
4 450 000
14 114 000
1 494 000

14 270 784
4 398
1 806 805
51 891
2 212 412

12 000 000
8 000
2 236 000
68 500
2 474 500

2 193 412
2 469 074

2 474 500
2 353 910

180 000
180 000
43 074

150 000
180 000
180 000
51 000

405 920
101 100
2 032 970
250 021
1 487 993
1 371 600
413 400
423 236
2 525 904
297 312
0
4 549 140
1 875 402
4 220 327
39 107
2 354 636
50 550
1 593 652
0
838 553
3 942 802

551 000
129 000
2 208 000
563 000
2 410 000
1 538 000
398 000
524 250
3 476 768
977 088
300 000
9 577 213
8 050 000
5 400 000
40 000
2 498 283
40 000
1 858 404
20 000
964 200
7 218 450

1 477 310
6 100 000
1 897 138
2 761 400
140 538
0
5 979
160 867
12 250 704 14 105 000
90 743
120 000
150 352
150 500
27 548 076
480 000
2 507 256
2 747 640
71 699
24 021
21 492
100 000
122 731 301 120 411 418

0
14 400 000

0
8 263 243

4 167 196
4 400 000

49 000
25 000 000

49 000
25 000 000

0
1 390 639

80 000
23 609 361

-3 010 188 -3 010 188 -3 010 188
-360 000
-360 000
-360 000
-1 200 000 -1 200 000 -1 200 000
-999 960
-999 960
-999 960
-450 228
-450 228
-450 228
0
0
0
41 427 130 36 438 812
6 643 694
420 800
2 500
456 500
10 000

428 076
2 172
393 443
10 000

-4 780 188
-360 000
-1 200 000
-999 960
-450 228
-1 770 000
27 476 369
480 000
2 500
547 500
10 000

Kč

PD komunikace ul. U Damiánky

170 000

PD komunikace do průmyslové zóny

200 000
70 000

PD komunikace za radnicí
PD Rekonstrukce komunikace ul. Horní

90 000

Rekonstrukce komunikace - Ostašská ulice, chodníky

3 300 000

Komunikace Záměstí - oprava po kanalizaci

4 000 000

Oprava překopů a výtluků

300 000

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komukací (chodníky, cyklostezky, parkoviště)
Rekonstrukce chodníků podél komunikace v Pěkově

2 250 000

Autobusové zastávky v Pěkově

400 000

Chodník před muzeem MERKUR
Chodník před kostelem - dokončení

300 000

PD Parkoviště P+R pro stavební povolení

200 000

Přeložení chodníku a oprava opěrné zdi v Hlavňově
MILPO - odstavná plocha

300 000

PD chodníku do Žďáru nad Metují
Chodník do Žďáru nad Metují

4 988 318
14 400 000

Rozpočet sociálního fondu - není závazným ukazatelem
Převody z rozpočtových účtů
420 000
Služby peněžních ústavů
2 500
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
456 500
Poskytnuté náhrady
10 000

AKCE
2212 - Komunikace

250 000

270 000
80 000
250 000

2321 - Odvádění a čištěnění odpadních vod
Kanalizace z areálu DV (bez DPH, nárok na odpočet)
Kalová sonda na ČOV (bez DPH, nárok na odpočet)

250 000
130 000

2341 - Vodní díla v zemědělské krajině
Rekonstrukce Hlavňovského rybníka

2 660 000

3111, 3113, 3231 - Budovy škol
ZŠ - PD na novou VZT pro kuchyň
ZŠ - Nová VZT pro kuchyň ZŠ Police nad Met.

50 000
1 600 000

MŠ - PD rekonstrukce kuchyně
MŠ - Kompletní rekonstrukce suterénu + kuchyně
ZUŠ - vnitřní vybavení (dotace KHK v roce 2017)
ZUŠ - Stavební úpravy a přístavba ZUŠ čp. 108
3311 - Divadelní činnost
Vzduchotechnická, chladící jednotka do promítací kabiny

70 000
2 000 000
500 000
12 000 000
50 000

3315 - Činnosti muzeí a galerií
Výměna oken Muzeum papírových modelů Police nad Metují (MPMP)
Bezpečnostní a UV fólie do oken MPMP

170 000
80 000

3322, 3326 - Památky
Oprava prameniště s otevřenou kapličkou a oplocení vstupní části hřbitova
Sousoší svaté trojice v Pěkově - I.etapa, dotace 90.650,- Kč

420 000
130 000

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
Zázemí sportovní sídliště, buňka, plot, zpevnění plochy
Parkoviště za víceúčelovým hřištěm v Malé Ledhuji

400 000
80 000

3631 - Veřejné osvětlení
Dokončení architektonického osvětlení kostela
VO v Pěkově
VO na Ostašské ul. včetně PD
Přechody u autobusového nádraží,veřejné osvětlení, dotace 90.000,- Kč v
roce 2017
3632 - Pohřebnictví
Chodník v urnovém háji
Chodník ve spodní části hřbitova

190 000
100 000
1 500 000
180 000
70 000
650 000

3635 - Územní plánování
Změny územního plánu č. 1 a 2.
Studie územního rozvoje města

100 000
200 000

3639 - Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty)
Oprava střechy nad čp. 97, radnice
Plynový kotel do čp. 377, České spořitelny
Nová vrata do hasičské zbrojnice v Hlavňově
Pokračování v opravách místní klubovny v Hlavňově
Nákup pozemků pro výstavbu rodinných domů a pod komunikací k
podnikatelské zóně
Rozpočtová rezerva IMŽP

1 200 000
150 000
60 000
200 000
4 650 000
300 000

3699 - Ostatní záležitosti bydlení
PD zástavba RD Bělská pro stavební povolení

70 000

Brandejsova ulice - infrastruktura

6 400 000

Brandejsova ulice - kanalizace (bez DPH - nárok na odpočet)

1 400 000

PD obytná zóna Stárek
PD infrastruktura pro 4 RD na Honech

100 000
80 000

372x - Sběr a svoz komunálních odpadů
Kompostárna - realizace
PD na úpravu překladiště odpadů na Radešově
Vyjmutí areálu překladiště odpadů na Radešově ze ZPF

500 000
25 000
55 000

5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice (dotace IROP)
CELKEM

6 100 000
57 300 000

PD = Projektová dokumentace
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Redukce a obnova
městské zeleně

Světový den vody

Počátkem března bude provedena obnova
a redukce dřevin na některých plochách městské zeleně. V ulici Na Babí, na okraji parkovací plochy po bývalé mlékárně, budou pokáceny
tři osamocené habry, které pak na jaře nahradí
nová línie malokorunných jeřábů v kůrovém
záhonu s kvetoucími keři. Další redukce bude
provedena v Bezděkových sadech u autobusového nádraží, kde bude pokácena část bříz, které buď již vrůstají do korun sousedních stromů
nebo uvolní místo nové výsadbě. Provedení
nové výsadby stromů s keřovými záhony je
naplánováno také před hřbitovem, a to letos
na podzim, po obnově historického kovového
plotu s podezdívkou.

22. března se každoročně koná Světový den
vody, který má připomenout význam vody a potřebu udržitelného nakládání s vodními zdroji.
Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl
Valným shromážděním Organizace spojených
národů tento den vyhlášen. Letošním tématem
je „Nature for water“ – Přírodu vodě, nebo také
Využívat přírodních řešení k podpoře udržitelnosti
vodních zdrojů v 21. století.
Jak můžeme snížit povodně, sucha a znečištění vody? Použitím řešení, které již máme
v přírodě. Je to výzva ke znovuobjevování, jak
můžeme využít přírodu pro překonání vodních
problémů 21. století. Škody na životním prostředí
spolu s klimatickými změnami způsobují krize,
související s vodou. Můžeme je vidět po celém
světě. Povodně, sucha a znečištění vody. To vše

zhoršuje nejen vegetační podmínky, ale také stav
půdy, vodních toků a ploch. Je to způsobeno nemalou měrou zanedbáváním našich ekosystémů a
zhoršováním podmínek pro zásoby kvalitní vody,
kterou tak potřebujeme pro přežití a prospívání.
Řešení založené na přírodě má potenciál řešit řadu
našich vodních problémů.
Je proto potřebné udělat mnohem víc pro vytváření „zelených“ infrastruktur a harmonizovat je
se „šedou“ infrastrukturou, kdekoliv to bude možné. Nové lesy, řešení záplavových oblastí a obnovení mokřadů obnoví vodní cyklus, který přispěje
ke zlepšení lidského zdraví a živobytí. Hlavním
cílem je podnícení zájmu o ochranu a udržitelný
rozvoj ve využívání vodních zdrojů.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í

Skleněné obaly do koše nepatří!
Kam s nimi?

Víte, že sklo se dá recyklovat takřka
do nekonečna a že do tříděného odpadu je
možné dát i skleněný obal nevymytý a s kovovým víčkem? Při dalším zpracování to
nevadí a víčko se oddělí pomocí magnetu.

Proč recyklovat sklo?

Jako obalový materiál patří sklo z hlediska
vztahu k životnímu prostředí a recyklaci k těm
nejšetrnějším. Sklo lze recyklovat prakticky
do nekonečna. Tříděním a recyklací skla šetříme nejen energii, ale i přírodu kolem sebe.
Vytříděným sklem se dá nahradit až 65 %
sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je ohromná úspora energie - ta může činit až 90% oproti výrobě
ze sklářských písků.
yy skleněné obaly je možné třídit i se zbytky
obsahu, recyklaci to nevadí. Stačí obsah
dojíst, vyškrábnout, nemusí se vymývat
yy do tříděného odpadu je možné dát i obal
s kovovým víčkem, oddělí se pomocí
magnetu
yy díky třídění odpadu a jeho recyklaci
vznikají nové produkty (sklo lze recyklovat v podstatě do nekonečna)
yy tříděním skla umožňujeme jeho recyklaci,
a tedy snížení spotřeby energií při výrobě
(až 90%), úspory surovin (65%)
yy sklo se rozkládá tisíce let – jeho tříděním
šetříme přírodu

DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ
yy barevné sklo a čiré sklo
yy lahve od vína, jiných alkoholických i nealko nápojů
yy tabulové sklo z oken nebo dveří
DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ
yy keramika a porcelán
yy zrcadla, autosklo, drátované sklo
yy varné sklo nebo zlacené sklo

72 % obyvatel ČR třídí odpad
(sklo z nich třídí 83 %)

Barevné, neboli směsné sklo se v ČR třídí
do kontejnerů zelené barvy, na sklo čiré jsou pak
určeny bílé kontejnery. Důvod tohoto rozdělení
je prostý – z barevného skla se totiž čiré již nevyrobí. Vytříděné sklo z kontejnerů se sveze na
třídící linku, kde se odstraní případné nežádoucí příměsi. Poté se nadrtí a pomocí dopravníků
a vibračních sít se dále dotřiďuje. Nakonec se
dočistí na požadovanou vysokou kvalitu pomocí
optoelektrických čidel. Nečistoty jako kamínky
nebo kousky porcelánu či keramiky, by se totiž
mohly dramaticky projevit na zhoršených vlastnostech nových skleněných výrobků
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí
opět lahve na minerálky a pivo. Ve specializovaných továrnách se z odpadního skla vyrábí také
tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo,
což je materiál, který je vhodný jako izolační
zásyp okolo domů, nebo jako izolace pod základovou desku místo kamenného štěrku. Nadrcené
sklo se může použít i bez nutnosti tavení jako
přísada do speciálních druhů betonů a brusných

hmot.
Předností skleněných obalů je velká chemická odolnost, dobrá omyvatelnost, průhlednost,
možnost sterilace, vícenásobné použití a opětovné zpracování. Nejčastější druhy skleněných
obalů jsou lahve od piva, vína, nápojů, zavařovací sklenice, sklenice od kečupů, marmelád,
kompotů, flakonky od parfémů, lahvičky od
léků. Více o třídění skla www.samosebou.cz/
extra/sklo.

Recyklační symboly skleněných obalů

Na skle mnoho recyklačních symbolů nenajdete, jde totiž o snadno rozpoznatelný materiál.
V ojedinělých případech se s nimi můžete setkat,
tady je jejich stručný přehled.

70 - Bílé sklo - čiré sklenice od kompotů, od
vína a dalších nápojů.
71 - Zelené sklo barevné lahve od vína, sirupů
a piv i tabulové sklo.
72 - Hnědé sklo

INOVUJEME NAŠE ODPADY - místo proplácení chceme šetřit
Jak jsme Vás informovali již v lednovém čísle, naše obec vstoupila do projektu OBEC NA CESTĚ K MENŠÍMU
MNOŽSTVÍ ODPADU. V rámci tohoto
projektu se předpokládá, mimo jiného, též
spuštění chytrého systému evidence odpadů
ECONIT. Reagujeme tím nejen na zvyšující se legislativní tlaky stran zvyšování míry
třídění odpadů (s blížícím se koncem skládkování směsného komunálního odpadu),
ale i na fakt, že přes snahy o větší separaci
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tříděných odpadů a biodpadu z minulých
let, máme stále velké množství komunálního odpadu, jehož vyvážení si každoročně
vyžádá nemalé náklady, které nepokrývají
příjmy z poplatku „za odpady“. Jak již bylo
předesláno v minulém článku, od zavedení
této novinky si slibujeme větší množství
vyseparovaných odpadů, snížení celkového
množství směsného odpadu, a díky tomu do
budoucna i nižší poplatky za komunální odpad pro Vás, občany.
Polický měsíčník - březen 2018

Vlastní projekt bude probíhat v několika fázích, a lze říci, že téměř každý měsíc
– počínaje březnem – proběhne nějaké z aktivit projektu. Projekt je formálně zahájen
tímto článkem, nicméně věcně bude zahájen fyzickou analýzou směsného komunálního odpadu, která proběhne v dubnu. Této
prohlídky složení směsného komunálního
odpadu bude moci být přítomen každý.
Do projektu, především z hlediska
osvěty, bychom rádi zapojili i žáky základní
školy, neboť – co si budeme namlouvat –
řadu návyků, které nás provázejí celý život,
máme zakořeněnu již od dětství, a environmentální výchova směrem k separaci odpadů, resp. k předcházení jejich vzniku je jistě
pro další generace důležitá.
Následně proběhne v našem městě odborná přednáška na téma separace odpadů,
na které nás tématikou provedou jak odborníci z oblasti odpadového hospodářství, tak
pracovníci Institutu cirkulární ekonomiky,
kteří budou v osvětě vedle tématu separace
rovněž cílit na již zmíněné téma předcházení vzniku odpadů.
Výsledkem analýzy a na základě závěrů
veřejné diskuse bude zavedení nového inovativního systému třídění odpadů ECONIT,
který bude odpady vzniklé na území našeho
města monitorovat. Občané se však samotného monitorování nemusí obávat, neboť
jeho cílem nebude zjišťovat, kdo a co do
odpadu vyhodí, ale zmapovat vyseparované
složky odpadu a snížit tak množství směsného odpadu putujícího na skládky.
Vlastní konečné rozhodnutí, jak bude
separovaný odpad sledován, bude vycházet z analýzy a veřejného slyšení, nicméně
v řadě obcí, kde už byl tento projekt realizován, že v případě části odpadů (plast, papír, sklo) občané třídí svoje odpady do pytlů
označovaných elektronickými kódy, které
umožňují celoroční monitorování odevzdaného vytříděného odpadu. Vedle toho bude
každý muset rovněž označit svou odpadovou nádobu elektronickým kódem, přičemž
při každém svozu bude svozovou firmou
zaznamenáno nejen svezení nádoby (vhodný nástroj kontroly práce svozové firmy),
ale i naplněnost nádoby (i zde spíše z důvodu kontroly konečných tun vyvezených
na skládku, ale i jako motivace pro občana).
Vzhledem k měnící se legislativě v oblasti i odpadového hospodářství (již několik
let je připravován nový zákon o odpadech)
a připravovanému zdražování nakládání s
odpady (jako výsledek zákazu skládkování
od roku 2024), hledáme cesty, jak předejít
zvyšování poplatků za odpady, a cesta větší
(důsledné) separace je cestou, jak tuto vizi
naplnit.
Přinese-li zavedení systému předpokládané výsledky (nemyslím si, že by v Polici
žili lidé z jiného těsta, než v obcích, kde
již tento systém funguje), a skutečně dojde
ke snížení objemu směsného komunálního
odpadu, bude jako další krok v následujícím roce zaveden systém finanční motivace
Polický měsíčník - březen 2018

občanů, kteří se do systému třídění aktivně
zapojí.

CO JE SYSTÉM ECONIT?

ECONIT je jednoduchá chytrá evidence
odpadů z domácností, díky níž mohou být v
dalším roce ty domácnosti, které se rozhodnou poctivě třídit odpady, odměněny úlevou
na ročním poplatku za svoz komunálního
odpadu. Takové systémy již úspěšně fungují
ve více obcích v České republice, které díky
zavedení tohoto systému dosahují značné úspory na výdajích
souvisejících s likvidací odpadů. „Díky tomuto systému, který používáme již od roku 2009,
jsme v celkovém hospodaření
s odpady v několikatisícovém
plusu.“ Uvedl starosta obce
Trojanovice, která je jedním
z příkladů dobré praxe.
Jelikož už obdobné systémy zavádění některé okolní
obce (např. sousední Broumov)
nechceme ani my zahálet, a tak
se chceme přidat k těmto inovativním obcím.

ze supermarketu, ale do speciálních pytlů
(pozn.: Pytle mohou být nahrazeny nádobami na třídění - záleží na konkrétním systému, jaký bude pro naše město zvolen),
které zdarma dostanou od obecního úřadu.
Na úřadě pak každý také obdrží nálepky s
QR kódy, které si pak bude každý sám nalepovat přímo na pytle naplněné vytříděným
odpadem před jejich odevzdáním. Každý
vygenerovaný kód pak bude obsahovat in-

formace o druhu tříděného odpadu, pořadové číslo a identifikaci domácnosti. Takto
označené pytle budou odevzdány buď do
sběrného dvora, kde je pověřený pracovník převezme, načte do systému a zaeviduje, nebo budou uloženy před dům v den
svozu (systém „door to door“ známý např.
z Německa nebo ze Švýcarska), přičemž
pověřený pracovník při přebírání každý pytel načte pomocí mobilní čtečky do systému
a zaeviduje. (pozn.: Bude-li spíše tendence
k zavedení systému používání nádob na separovaný odpad, budou kódem označeny
nádoby a tyto budou sváženy v den svozu
svozovou společností).
Závěrem je třeba zdůraznit, že zapojení
se do systému bude dobrovolné, takže nadále bude fungovat i dosavadní systém svozu
tříděného odpadu z míst, kde jsou umístěny
kontejnery na separovaný odpad.

JAK TO BUDE FUNGOVAT
V PRAXI?

Občané budou svoje odpady tedy třídit
tak, jak jsou zvyklí dodnes, avšak nikoli do jutových tašek, či igelitových tašek

J. Škop, místostarosta
(s využitím textu spol. JRK Česká republika)
PRO MÉNĚ ODPADU
FOTO: JRK Česká republika
VÍCE INFORMACÍ NA www.chytreodpady.cz

Pravidelná změna intervalu svozu
zbytkového komunálního odpadu

Od 13. 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 jednotlivých ulic ve svozovém plánu. Změna

na 14-ti denní interval nastane opět na
konci října, a to po 43. kalendářním týdnu.
Připomínáme, že popelnice a kontejnery je
potřebné přistavovat ke svozu včas, svozové trasy jsou projížděny ve svozových
dnech v době od 6 do 22 hod.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Odpadový poplatek pro rok 2018

Zastupitelstvo města Police nad Metují
schválilo na svém posledním loňském zasedání odpadový poplatek pro rok 2018. Jeho
základní výše činí 684,- Kč, kdo ho zaplatí
do 30. 4. dostane slevu 108,- Kč a zaplatí jen
576,- Kč. Z důvodu zvyšujících se nákladů
na provoz odpadového systému je tento poplatek o 12,- Kč vyšší než v roce loňském a
předloňském. Přiblížil se maximálně možné
výši, kterou by mohlo město podle zákona o
odpadech stanovit, a to je 688,- Kč. Ale ani tato
částka, nepokryje v plné výši potřebné finanční
prostředky. Do kalkulace odpadového poplatku vstupují náklady na tříděný odpad, provoz
sběrného dvora a na zbytkový (směsný) odpad a stanovuje se jako násobky dvanácti, pro
případ plateb a vracení přeplatků některým

poplatníkům v průběhu roku. V roce 2017 činily náklady na tříděný odpad cca 980 tis. Kč
(pronájem a výsyp kontejnerů, odvoz a využití
vytříděných odpadů), náklady na provoz sběrného dvora cca 1.060 tis. Kč (pronájem nádob,
obsluha SD, odvoz, využití a skládkování odpadu) a náklady na zbytkový odpad cca 1.920
tis. Kč (výsyp nádob, odvoz a skládkování odpadu). V součtu je to cca 3960 tis. Kč. Příjem
města za vytříděný obalový odpad a vyřazená
elektrozařízení od kolektivních systémů Ekokom, Asekol, Elektrowin a Ecobat činil cca
550 tis Kč. Když tedy odečteme tento příjem
od celkových nákladů a ty podělíme počtem
poplatníků (tedy polických obyvatel, chalupářů a chatařů), vyjde nám, že na pokrytí nákladů
na provoz odpadového systému města - tedy

postarání se o komunální odpady v loňském
roce, by město potřebovalo stanovit poplatek
ve výši cca 775,- Kč. V této částce nejsou navíc
zahrnuty náklady na odpadkové koše, odpad ze
hřbitova, uliční smetky a další městské odpady.
Město bude i nadále hledat cesty, jak městský odpadový systém zefektivnit a zlevnit.
Nebude to ale tak jednoduché a výrazné, a to
jednak vzhledem k připravovanému zdražení zákonného skládkového poplatku a také k
možnostem a kapacitám zpracování a využití
vytříděných surovin. A hodně bude samozřejmě záležet na tom, jak budou občané důsledně třídit, snižovat množství směsného odpadu
v popelnicích a především předcházet vzniku
odpadů.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika
Dle dostupných údajů mělo k 31.1.2018
město Police nad Metují 4075 obyvatel.

Jubilea
V lednu 2018 slavili:

70 let paní Irena Bogdanová
paní Marcela Hlucháňová
paní Miluše Turková
75 let paní Hana Kozárová
paní Milada Filipová
pan Josef Středa
pan Jan Jenka
paní Věra Krtičková
paní Jana Hrnčířová
paní Marie Umlaufová
80 let paní Marta Nentvichová
pan Miloš Hrubý
paní Anna Bašťúrová
pan Jaroslav Macoun
85 let paní Jiřina Justová
paní Marie Marelová
90 let pan Antonín Rotter

Vzpomínáme
Marika nám bude chybět

Letošní rok pro nás „holky z intru” začal smutně. Naši partu na vždy opustila Marika Krtičková.
Její skon přišel náhle a rychle. O to více to bylo
pro nás bolestivější. Marika byla skvělá parťačka,
velmi dobrá organizátorka a poctivá duše, která
měla srdce na dlani. I přes různé zdravotní potíže
byla vždy optimistická a veselá. Většinu života
Marika prožila v Polici nad Metují a část svého
života věnovala ﬁrmě Veba. Marika se podílela i na organizaci našich setkání, které se konají
vždy jednou za rok a pomáhala několik let i na
Polickém vandru.
Díky, Mariko, za vše. Budeš nám chybě.
Vzpomínat budou holky z intru.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a
krásné dny plné pohody v dalších letech
Prosíme jubilanty, kteří budou teprve
slavit své výročí, a nepřejí si být jmenováni
v této rubrice, nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili
předem na matriku MěÚ Police nad Metují.
hambalkova@meu-police.cz,
tel. 491 509 990

Poděkování

Chtěla bych poděkovat paní starostce a
člence Komise pro obřady a slavnosti, které
mě přišly navštívit u příležitosti mého významného životního jubilea do Domova důchodců v Polici nad Metují. Děkuji také za
nádhernou kytici a dárkový balíček, moc mě
to potěšilo.
S přáním všeho dobrého Helena Josefová,
obyvatelka DD Police nad Metují
Dagmar Hambálková, matrikářka

K N I H OV N A
Pejskovi a Kočičce je už
úctyhodných 90 let a
Dášenka slaví 85 narozeniny

Proč to neoslavit. Vždyť jejich příhody
provázely již několik generací dětí. A určitě
těší, že je znají děti i dnes.
Na oslavu jsme pozvali pana Mgr. Hasana
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Zahiroviče, Ph.D., který je naším předním
čapkovským badatelem. Je také pedagogem
Slezské univerzity. Dětem představí nejen
zvířecí hrdiny, ale i jejich autory, pány Josefa
a Karla Čapky. Má připravenou řadu zajímavostí, např. Pejska a kočičku z Ruska, rodokmen a … Více nebudeme dopředu prozrazovat. Věříme, že toto setkání bude zajímavé
a přínosné jak pro vybrané žáky, tak pro pana
Zahiroviče. (Toho už znají posluchači polické
univerzity).

Společné čtení se Senior
klubem Ostaš

Nad stránkami knih v krásném a příjemném přednesu pana Františka Pivoňky
při společném čtení se v prvním pololetí 2018 sejdeme 13. března, 10. dubna,
22. května a 12. června vždy v 15 hodin
v dětském oddělení knihovny. Všichni senioři jsou srdečně vítáni.
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BAROKNÍ KOSTELY
NA BROUMOVSKU

(Jejich význam v dobovém kontextu)
přednáška historika architektury
a výtvarníka Petra Staňka

Dějiny architektury jsou především dějinami prostorových koncepcí, proto je přednáška zaměřena na otázku
utváření sakrálního architektonického prostoru, jehož
tradiční uspořádání se změnilo koncem 16. století, a to
na základě požadavků Tridentského koncilu.
Součástí přednášky bude promítání leteckých snímků
dronem.
Učebna č. 306 (2. patro) Pellyho domů
v úterý 3. dubna 2018 v 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Elektronické informační zdroje KONZULTANT

Čtenářům je v knihovně přístupná Elektronická
knihovna právních předpisů Konzultant. Je tematicky rozdělená do jednotlivých právních okruhů (modulů). Zahrnuje běžně přístupné zákony a další právní
normy zobrazené v časové rovině od původního až po
aktuální znění. Kromě těchto právních předpisů obsahuje i judikáty (soudní rozhodnutí) z daňové a účetní
oblasti. Nemalou součástí jsou také vzory smluv a podání, jež jsou zpracovány na základě platných právních
předpisů.
Čtenář získá přístup poté, co u výpůjčního pultu
požádá o přidělení hesla. Pak je mu vstup do databáze
umožněn na počítači pro veřejnost a může si vyhledat
příslušný právní předpis.
Vaše knihovnice

Nabídka knih:

yy Vágnerová, Kateřina: Minimalizace šikany.
Kniha se zaměřuje zejména na psychologické pozadí vztahů ve školním kolektivu, na jejich patologii a na komunikaci mezi vrstevníky i mezi dětmi a
dospělými.
yy Hilmes, Oliver: Berlín 1936.
V srpnu 1936 se v Berlíně všechno točí kolem olympijských her. Do Berlína
proudí desetitisíce lidí. Autor sleduje prominentní i zcela neznámé osoby.
Na krátkou dobu zmizely cedule zakazující Židům to či ono, místo nacistické hymny zní ve městě jazz…
yy Frenchová, Tana: Vetřelec.
Nová irská detektivka.
yy Winkler, Philipp: Chuligán.
Román z prostředí fotbalových ultras .
yy Fořt, Karel: Příběhy z poválečné Šumavy 2.
Druhý soubor skutečných kriminálních případů ze šumavského kraje v letech krátce po 2. světové válce.
yy Formanová, Martina: Povídky na tělo.
S pochopením a humorným nadhledem autorka líčí mnohdy bizarní situace
a trapasy, v nichž se ocitáme v důsledku konfrontace našich snů, cílů a záměrů s realitou.
yy Thupten Jinpa: Odvážné srdce.
Autor nám ukazuje, jak odvaha k soucitnosti dokáže proměnit náš život.
yy Dielen, Henrike: Muka v ráji.
Skutečný příběh o dvojici jachtařů, kteří přežili v zajetí islámských teroristů.
yy Hnízdil, Jan: Příběhy obyčejného uzdravení.
Kniha lékaře Jana Hnízdila je složená z příběhů lidí, kteří byli ochotní naslouchat, vzali svůj rozum do vlastní hrsti a uzdravili se, a je doplněná rozhovory na téma komplexní medicíny.
yy Swallow, James: Nomád.
Napínavý špionážní thriller.
yy Krautschneider, Rudolf: Co přinesly vlny a odvál vítr.
Poetické vyprávění o moři a lidech od autora, který si splnil svůj dětský sen
a vyplul na cestu kolem světa trasou legendárního mořeplavce Ferdinanda
Magalhaese.
Dáša Ducháčová

K U LT U R A

Divadelní spolek Kolár
Milí Poličáci,
dovolte mi, abych vám s radostí
oznámil, že dne 6.2. 2018 se konala ustavující schůze spolku polických ochotníků. Sešli jsme se v pánské šatně Kolárova
divadla v počtu šestnácti lidí, abychom
udělali první krok k oficiálnímu založení
spolku Kolár. Což se také stalo!
Všech šestnáct přítomných jednohlasně odsouhlasilo založení Divadelního
spolku Kolár Police nad Metují, projevilo vůli stát se zakládajícími členy spolku,
schválilo Stanovy spolku a zvolilo si svůj
statutární orgán. Tím je Výkonný výbor
spolku ve složení: Ivana Richterová, Jiří
Škop, Jiří Trnovský a Petr Scholz v čele
s předsedou Jaroslavem Součkem.
Navazujeme tak na mnohaletou tradici ochotnického divadla v Polici a na
činnost původního spolku, který byl oficiálně zaregistrován již v roce 1877, kdy
byly stvrzeny jeho stanovy a C.k. místodržitelství potvrdilo „Spolek divadelních ochotníků Kolár“.
Nyní nás ještě čeká administrativní
kolečko a tím je podání žádosti o zapsání spolku do rejstříkového soudu. Dnem
Polický měsíčník - březen 2018

zápisu – což by mělo být v řádu týdnů
– se pak Kolár stane oficiálně zaregistrovaným spolkem.
Rádi bychom se totiž našemu ochotničení věnovali ve větší míře, než doposud a na co nejlepší možné úrovni.
Máme spoustu plánů do budoucna, ať už to je zinscenování dalších her,
účast na divadelních přehlídkách, práce
s dětmi a mládeží, založení vlastních
webových a facebookových stránek, pořádání nejen divadelních akcí, atd…
K tomu by nám měly pomoci –
doufáme - sponzorské dary, příspěvky,
dotace a granty, o které se určitě budeme ucházet, abychom naše vize mohli
zafinancovat.
Budeme také moc rádi, pokud se někdo další k nám přidá! V případě vašeho zájmu nám napište na naši mailovou
adresu: dskolarpolice@gmail.com.
Určitě se vám co nejdříve ozveme.
Držte nám palce!
Zlom vaz!
Jaroslav Souček,
předseda DS Kolár Police n. M.

Velikonoční výstava
dětských prací

Blíží se Velikonoce, svátky, které spojujeme s novým životem, s růstem a s mládím. Mateřské centrum
MaMiNa ve spolupráci s CKV Pellyho domy a pořadateli festivalu Jeden svět Police nad Metují 2018 proto
opět připravuje Velikonoční výstavu. Představí práce
dětí, od těch nejmenších, z Police nad Metují a okolí.
Letos už 10. ročník proběhne od čtvrtka 22. do neděle
25. března.
Organizátoři výstavy uspořádají pro všechny i několik tvořivých dílen. Vedle všeobecných budou v sobotu zaměřeny na sítotisk, tiskařskou techniku, která
se používá pro velkoobjemový tisk, a v neděli na malování kraslic.
Takže nezbývá, než vzít děti a výstavu i dílny navštívit. Samozřejmě si bude možno i některé výrobky dětský rukou zakoupit a tím letos podpořit Hospic
Anežky České v Červeném Kostelci.
Bližší informace najdete na plakátech. Výstava proběhne v rámci výjimečného filmového festivalu „Jeden
svět Police nad Metují 2018“. O promítaných filmech
více na internetu nebo v Pellyho domech.
Uspořádání výstavy umožnil dotační program
města Police nad Metují, které tak podpořilo úsilí
Mateřského centra MaMiNa.
Jindřich Horkel
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PELLYHO DOMY
POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO
ČASU
Středa 21. 3. 2018 od 14:30 hod
Michal Kitta - Martin Luther
Další termíny: 18. 4. Jan Tůma - Generál Laudon na Policku / 16. 5. / 13. 6.
Vstupné: 60 Kč / přednáška

Během neskutečné cesty navštívíme
pralesy, přebrodíme spoustu divokých
řek, poznáme stromové lidi i hrůzostrašné bojovníky kmene Huli a
další. Sopky, korálové moře, nepřístupná místa, lidé z doby kamenné.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Čtvrtek 22. 3. 2018 - Neděle 25. 3.
Sál Pellyho domů

BEZDĚKOVSKÝ KOSTELÍČKU
PŘEDSTAVENÍ KNIHY

Úterý 27. 3. 2018 od 18:00 hod
Kniha Bezděkovský kostelíčku je připomínkou nevšedního životního příběhu a rozsáhlého uměleckého, překladatelského a teologického díla benediktinského mnicha a katolického
kněze Sigismunda Ludvíka Boušky.

Kniha vychází při příležitosti výročí
150 let od Bouškova narození a 75 let
od jeho úmrtí a doprovází ji putovní
výstava.

Nenechte si ujít vyprávění fotografa,
novináře a cestovatele Tomáše Kubeše.
Vstupné:
80 Kč/ 60 Kč držitelé PellyKarty

COMMEDIA FINITA
Divadlo Viola Praha

Pátek 9. 3. 2018 od 19:00 hod
Hra o naší nejslavnější operní pěvkyni
Emě Destinnové. Ta se ale na jevišti
neobjeví, pouze o ní vypovídají její
čtyři společnice – ambiciózní pedagogická konkurentka (Dana Černá),
uklízečka (Jana Synková), placená
společnice (Daniela Kolářová) a komorná (Máša Málková).
Výpovědi jsou svědectvím nejen o
úspěších a pádech Emy Destinnové, ale
především o závisti a malosti, které
jako důvěrné známé provázejí i naše
životy.
Na letošní rok připadá výročí 140 let
od narození Emy Destinové.
Režie: Lída Engelová
Vstupné: 330 / 310 Kč

KOLÁROVO DIVADLO

PAPU PAPUA - ZA LIDOJEDY

Úterý 6. 3. 2018 od 18:00 hod
"Jestli v cestovatelské „partě“ píšící pro
Lidé a Země někdo patří ke skutečným
dobrodruhům, pak je to Tomáš Kubeš."
Takto uvádí časopis Lidé a země
rozhovor s Tomášem Kubešem.
O své dobrodružné cestě do doby
kamenné, za zajímavostmi a krásami
nepřístupných míst Papuy Nové
Guiney přijede Tomáš vyprávět i do
Police nad Metují.
Polický měsíčník – červen 2014 – strana 1
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TAJEMSTVÍ LESNÍ TŮNĚ

Středa 28. 3. 2018 od 9:00 hod
Pohádkový příběh pro MŠ a 1. stupeň
ZŠ o dvou rybářích, vodní paní, hejkalovi a jednom velkém tajemství Jakuba
Krčína. Hraje Divadelní společnost Fr.
Kreuzmanna. Na pohádkové představení zveme i širokou veřejnost.
Vstupné: 40 Kč

KINO
MILADA

Projekce filmu a setkání
s režisérem DAVIDEM MRNKOU
Pondělí 12. 3. 2018 od 19:00 hod

Kino / Kolárovo divadlo

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost
setkat se s režisérem a scénáristou
snímku MILADA, s Davidem Mrnkou!
V pondělí 12. března od 19:00 hod v
Kolárově divadle proběhne promítání
s následnou diskuzí. Film získal 10
nominací na Českého lva a vznikal
dlouhých 10 let.
David Mrnka má k našemu kraji blízký
a vřelý vztah. Kořeny jeho rodu pochází z Machova, kde se narodili nejméně
jeho prapředci Filip, Josef a Augustin.
Augustin Mrnka se s celou rodinou
v roce 1913 přestěhoval z Machova do
Police nad Metují - Velké Ledhuje. Zde,
v Polici, se roku 1914 narodil, jako
nejmladší ze sedmi sourozenců Mrnkových, Davidův dědeček Antonín.

Přijďte si s Davidem o filmu a
jeho přípravě popovídat! Přijďte
se zeptat na to, co Vás zajímá.

se dotkl mnoha lidí. Odehrává se v
letech 1937 – 1950 a vypráví příběh
ženy, v jejíž osobnosti a životě byly
morální principy zakořeněny tak silně,
že se často ve svých rozhodnutích
řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní
rodiny a sebe sama. Milada Horáková
byla popravena 27. června 1950 i
přesto, že tehdejší prezident Československé republiky dostal mnoho žádostí o udělení milosti. O její milost žádali
např. Albert Einstein, Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová.
Ústředními tématy filmu jsou svoboda,
boj za demokracii, pravda, láska, naděje, moc a oběť, které jsou velmi aktuální i dnes. Cílem filmu je přiblížit
osobnost Milady Horákové, její život a
osud, nejširšímu publiku v České republice a v zahraničí.
Zdrojem pro scénář byly pro Davida
Mrnku osobní dopisy a fotografie, ale
také paměti Bohuslava Horáka, manžela Milady, které mu poskytla jejich
dcera Jana Kánská.
Životopisný / Drama / Historický. Česko, 2017. Délka projekce 130 min
Vstupné: 80 Kč
David Mrnka (1978)
se narodil v Blešně u Hradce Králové,
vystudoval Biskupské gymnázium
Bohuslava Balbína v Hradci Králové.
V mládí odešel do Austrálie, kde studoval ekonomii, později filmovou
školu a od roku 2002 navštěvoval
SAE INSTITUTE AUSTRALIA – špičkový mezinárodní vzdělávací institut v
mediální oblasti, obor režie / produkce.
V letech 2003/2004 absolvoval kurzy
herectví a práce s herci v Actors Center v Sydney. Během studií v roce
2003 začal pracovat pro EXTRA –
show o showbyznysu (senior producent pro Asii a Austrálii). V roce 2005
se přestěhoval do Los Angeles, vedl
produkční práce pro E X T R A (do
roku 2010), od roku 2006 spolupracuje se CNN, BBC – pořady Larry King
Live, World Report a další. V letech
2013/14 byl producentem v CNN
International. V současnosti žije
v USA.

Prodej vstupenek na akce
pořádané Pellyho domy:

Film Milada je inspirován osudem a
životem JUDr. Milady Horákové, který
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v Informačních centrech Police
nad Metují (tel. 491 421 501) a
Náchod (tel. 491 426 060) nebo
hodinu před akcí v pokladně Kolárova divadla / Pellyho domech.

PŘIPRAVUJEME
ZANZIBAR
Ostrov koření a otroků
Lenka a Václav Špillarovi

Čtvrtek 5. 4. 2018 od 18:00 hod
Kolárovo divadlo
Většina lidí si pod slovem Zanzibar
představí úžasnou dovolenou na břehu
azurového moře s bělostnými plážemi
a palmami sahajícími až k vodě. Někomu jinému se pod tímto pojmem
vybaví spojení s otroky či s kořením.
Všechno je to pravda…
Vstupné:
80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

JARNÍ TRH +
KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY DŘEVĚNKY

Sobota 14. 4. 2018

HORA

Úterý 17. 4. 2018 od 19:00 hod
Kino / Kolárovo divadlo

„Každý, koho aspoň trochu fascinují
hory, tohle musí vidět.“ (VueWeekly)

„Dlouho jsem přemýšlel o tom, zda je
tento obsah „vhodný“ pro distribuční
stáj AČFK, a tím hlavním argumentem
pro „ano“ se nakonec stal film samotný. Spojení nadpozemských obrazů, ze
kterých dostanete závrať, mocné hudby Australian Chamber Orchestra a
hladivého hlasu Willema Dafoea je
zážitkem, na nějž se nezapomíná. Hora
je filmem pro velké plátno, synergií
smyslů. Hora je testamentem za
všechny, kteří nedokázali zdolat absolutní vrchol, ale aspoň se vydali po
cestě vzhůru. Trojhlas obrazu, hudby a
slova totiž doplňuje i přesně formulované univerzální téma oslavující neodolatelnou touhu člověka po překonání sama sebe a statickou majestátnost
hor stojících milióny let v cestě, stále
na stejném místě,“ řekl k nové akvizici
AČFK koordinátor distribuce Jan Jílek.
Dokumentární, s českými titulky
Austrálie, 2017, 74 min
Vstupné: 80 Kč
Polický měsíčník – červen 2014 – strana 15
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DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ

Úterý 24. 4. 2018 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo
Komedie, která vychází ze seriálu Domácí štěstí s Ivou Hüttnerovou, je příběhem manželského páru “v krizi”.
Ona se věnuje naplno své manažerské
práci, on skládá hudbu a stará se o
domácnost i o její pohodlí. Nefunguje
to. Najmou si hospodyni, která jim
převrátí razancí kulometu domácnost
naruby a uvede je zpět do “štěstí manželského”…
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, David Suchařípa
Vstupné: 250 Kč

INFORMAČNÍ
CENTRUM
NOVINKY V PRODEJI

VOTIVNÍ SVÍČKY A VONNÉ
VOSKY
V letošním roce jsme se rozhodli obměnit některé nabízené zboží. Prvními
vlaštovkami jsou svíčky. Nově v naší
nabídce naleznete votivní svíčky ve
skleničce s vůní sladké vanilky a
vonné vosky do aromalampy
s jemnou vůní skořice.

barvami a tím i vhodné do exteriérů.
Tyto kraslice jsou držitelem značky
regionální produkt Broumovska.
Tato značka garantuje jejich původ,
kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.
Cena od 35 Kč.

PÍSKOVANÉ OBRÁZKY

POLICKÁ ZELŇAČKA
Sobota 9. 6. 2018
Masarykovo náměstí

Soutěž ve vaření polévky, doprovodné
soutěže a program, trh

Oba výrobky jsou s motivem radnice,
která v letošním roce slaví třísté výročí.
Výrobcem je firma JCandles
z Opavy, která svíčky vyrábí ručně,
z těch nejlepších vosků na evropském
trhu. Cena svíčky je 88 Kč, cena vosku
je 59 Kč.

KULTURA U SOUSEDŮ
HRONOV

Sortiment se v měsíci únoru rozrostl
ještě o jeden zajímavý produkt. Jsou
jím pískovánky s místními motivy.
Jedná se o kreativní tvorbu obrázků
pomocí přiloženého barevného písku.
Tato forma tvoření se stává stále populárnější napříč věkovými kategoriemi.
Práce s pískem rozvíjí jemnou motoriku, podporuje představivost a soustředění a skvělý výsledek je vždy
zaručen.

8. 3. 2018 od 19:00 hod
Jiráskovo divadlo

KANTOŘI

koncert folkové skupiny

13. 3. 2018 od 17:30 hod
Jiráskovo divadlo

MOBILIZACE 1938 aneb Psohlavci v kraji A. Jiráska
přednáška

18. 3. 2018 od 9:00 do 17:00 hod
nám. Čs. armády a Sál Josefa Čapka

VELIKONOČNÍ TRHY

tradiční jarmark, doprovodný program, tvořivé dílničky
25. 3. 2018 od 18:00 hod
Jiráskovo divadlo

VESELÁ TROJKA

koncert hudební skupiny z TV Šlágr

Kulturní a informační středisko
Hronov, tel.: 491 483 646 nebo online
na www.kulturahronov.cz
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Kdo dává přednost raději neparfemovaným výrobkům, nemusí zoufat.
V příštím měsíčníku představíme další
nový produkt, a to svíčky české firmy
UNIPAR.

KRASLICE HANY VÁŇOVÉ

Dalším novým produktem v našem
sortimentu jsou ručně malované
kraslice paní Hany Váňové z Police
nad Metuj. Kraslice lze u nás zakoupit
slepičí, kachní a husí, po jedné až třech
v balení. Jsou malované akrylovými

Pan Jaroslav Soumar pro naše informační centrum vytvořil dva motivy s regionální tematikou – obrázek s Hvězdou a děti na výletě, za kterými je silueta Ostaše. Každé balení
obsahuje návod s předlohou, omalovánku (pískovánku) a 5 barev písku.
Cena je 50 Kč/kus.
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NABÍDKA BRIGÁDY
Město Police nad Metují
Organizační složka Pellyho domy Centrum kultury, vzdělávání a sportu

hledá

Z činnosti informačního centra

I v měsíci únoru pokračovaly přípravy
na letošní hlavní turistickou sezonu.
Domlouváme termíny a program dalšího cyklu Vycházek Polickem, jednáme o pokračování sezonních komentovaných prohlídek kláštera, snažíme
se o realizaci nového projektu – vyjížděk Polickem na koloběžce. Kromě
zmíněných projektů připravujeme i
vydání nových turistických brožur,
tentokrát se zaměřením na historické
osobnosti, spolupracujeme na letních
vydáních turistických novin, připravujeme novou mapu pro děti, která bude
zároveň i hrou. Věnujeme se také intenzivně nabídce produktů na IC, kterou se snažíme zkvalitňovat a rozšiřovat. S novými produkty Vás pravidelně
budeme seznamovat. V souvislosti
s jarními prázdninami se již objevili i
letošní první turisté, tak jsme po pár
měsících oprášili tipy na pěší výlety a
vyslechli si opět nejčastější turistický
dotaz v Polici: „Kde je muzeum Merkur?“ První využití našla v uplynulém
měsíci i nová poštovní schránka.
Shromažďovali jsme v ní po celý měsíc
Vaše vyplněné dotazníky.

Provozní doba informačního
centra v BŘEZNU:
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek, pátek
Polední přestávka:

9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
11:30 – 12:00

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

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

V INFOCENTRU
ZAJIŠŤUJEME
PRODEJ VSTUPENEK

• na akce pořádané Městským
kulturním střediskem Červený
Kostelec
• na akce prezentované
na www.kupvstupenku.cz
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(formou Dohody o provedení práce,
vhodné i pro studenty)

OBSLUHU INFORMAČNÍHO
CENTRA
Místo výkonu práce:
Informační centrum v Pellyho domech,
Masarykovo nám., Police nad Metují
Požadavky:
• časová flexibilita (zajištění provozu
v pracovních dnech, o víkendech a
svátcích – dle dohody)
• dobrá znalost Policka a blízkých turistických atraktivit, znalost práce
s mapou apod.
• orientace v kulturní oblasti Policka
• znalost anglického nebo německého
jazyka na komunikativní úrovni
• příjemné vystupování, komunikativnost, ochota pracovat, spolehlivost,
samostatnost
• aktivní znalost práce na PC (Word,
Excel, e-mailová pošta, Internet)
• Věk min. 18 let

Náplň práce:
• zajišťování provozu Informačního
centra (prodej vstupenek, zboží, obsluha pokladny apod.)
• poskytování informací návštěvníkům
a turistům
• práce na PC (zpracování informací,
přehledů, textů, článků apod.)

Nabízíme:
• Zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí
• Praxi v oblasti cestovního ruchu a
služeb
• Možnost profesního rozvoje

Zájemci, prosíme, zašlete strukturovaný životopis a krátký motivační dopis
na infocentrum@policko.cz nebo doručte osobně do Informačního centra,
Masarykovo náměstí 75,
Police nad Metují.
V termínu nejpozději do 23. 3. 2018.

Město Police nad Metují
Organizační složka Pellyho domy Centrum kultury, vzdělávání a sportu

hledá

(formou Dohody o provedení práce,
vhodné i pro studenty)

OBSLUHU VÍCEÚČELOVÉHO
SPORTOVIŠTĚ
– ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU Místo výkonu práce:
Víceúčelové sportoviště,
Malá Ledhuj, Police nad Metují

Požadavky:
• časová flexibilita
• manuální zručnost
• kladný vztah ke sportu
• příjemné vystupování, komunikativnost, ochota
• spolehlivost, samostatnost, odpovědnost,
• bydliště v Polici n. Met. či blízkém
okolí výhodou
• aktivní znalost práce na PC
(e-mailová pošta, Internet)

Náplň práce:
• zajišťování provozu Víceúčelového
sportoviště
(pokladní a dozor sportoviště, drobná údržba, úklid zázemí)
• prodej občerstvení návštěvníkům
• komunikace s návštěvníky
• zajišťování venkovních akcí pořádaných organizační složkou Pellyho
domy

Zájemci, prosíme, zašlete stručný životopis na email:
rezervace@sportvpolici.cz,
nebo přineste osobně do Informačního
centra, Masarykovo náměstí 75,
549 54 Police nad Metují.
V termínu nejpozději do 23. 3. 2018.
Kontakt:
Martin Balák, tel. 778 499 437

Kontakty:
Mgr. Nikola Plná, tel. 491 421 501
nebo Jana Rutarová, tel. 602 645 332
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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

Expozici výstavy „Teo“ doplní několik
modelů architektury. Jak tvrdí sám
Zdeněk Smaženka: „Lepím hlavně
modely F1, ale občas si, jen tak pro
odreagování, odskočím k domečkům.“
Neváhejte a přijďte se podívat na
precizní práci modeláře. Modely jsou
doplněny o informace o tom, kdy, kde a
kdo ve formuli jel.

uspořádalo – „Nová ZOO v České
republice“ a „Za obzorem“. Odneste si
v tyto dny z Muzea ojedinělý suvenýr
v podobě vlastnoručně slepeného
modelu rozhledny nebo v podobě
zvířete!

VOLNÝ VSTUP
Pondělí 5. března
9.00 – 15.00 hodin

První pondělí v měsíci je vstup do Muzea
ZDARMA! Využijte tuto nabídku a buďte
mezi prvními, kteří si prohlédnou nově
nainstalovanou expozici.

STŘEDY V MUZEU

od 15.00 do 17.00 hodin

HISTORICKÉ
HŘBITOVY

K výstavě vyšel i katalog, který si
můžete koupit v Muzeu.

MUZEUM DĚTEM
Modelářský kroužek pro všechny děti, které
si chtějí zkusit slepit model z papíru. Pro
děti z kroužku nabízíme i možnost
prezentovat svůj model na soutěžích
papírového modelářství! A pokud přímo
nevyhrajete, nevadí – můžete si vyzdobit
svůj pokojím unikátními modely, které
nikdo z vašich kamarádů nemá!
Více na www.MPMPM.cz

Výstava velkoformátových
fotografií
Vernisáž 1. 3. od 18.00 hodin
Zelený domeček

Sobota a neděle
24. a 25. března
9.00 – 17.00 hodin

Každý poslední víkend v Muzeu je pro
návštěvníky připravena interaktivní
dílna.

ZDENĚK SMAŽENKA:
TEO
Vernisáž výstavy v sobotu
10. března od 15.00 hodin

Další krátkodobá výstava v Muzeu.
Tentokrát se v Polici nad Metují
prezentuje modelář Zdeněk Smaženka,
známý ve světě papírových modelů pod
přezdívkou „Teo“.
Přímo v expozici Muzea představí více
jak 150 modelů monopostů formule 1.
Tato unikátní sbírka, jejíž autor je také
nazývám „efjedničkovým mágem“,
bude v celku vystavena teprve podruhé Tentokrát zavzpomínáme na dvě
výstavy, které Muzeum v minulém roce
v historii.
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Putovní výstava „Historické hřbitovy“
se do Police nad Metují stěhuje ze
slezské Opavy. Před tím ji mohli vidět
návštěvníci
třeba
v pražském
Klementinu nebo v Karlových Varech.

Polický měsíčník - březen 2018

Staré hřbitovy jsou mnohdy poslední
připomínkou lidských osudů a
zanikajícího osídlení zejména v
pohraničních oblastech. Jsou výpovědí
o nás samotných, o našem vztahu ke
společnému kulturnímu dědictví a
našim předkům. Bohužel tato výpověď
nás mnohdy nestaví do lichotivého
světla, což ukazuje právě tato výstava.
Výstava představuje pohled na mnohdy
neutěšený stav historických hřbitovů v
České republice, zejména pak v
oblastech bývalých Sudet.
Prostřednictvím fotografií upozorňuje
na jejich často tristní stav. A je i
pohledem na nás a náš přístup k tomuto
specifickému kulturnímu dědictví.
Výstavu pořádá Muzeum ve spolupráci
se spolkem OMNIUM.
Výstava potrvá do 31. 3. 2018.
Otevřeno podle otevírací doby Muzea.
Vstupné dobrovolné.

MUZEUM
V NOVÉM HÁVU

Místo, kde papír ožívá

Muzeum papírových modelů vydalo
publikaci s názvem „Místo, kde papír
ožívá“. V první části publikace se text
týká přímo Muzea, jako ojedinělé
instituce svého druhu v Evropě. Další
texty se vůbec poprvé týkají zařazení
papírového modelářství do dobového
kontextu a kontextu výtvarného umění.
Kniha je doplněna o množství fotografií
z expozice Muzea, které doplňují psaný
text.
Křest publikace proběhl v sobotu 24. 2.
v Brně na soutěži „Papírové království“.

Autory textů v publikaci jsou: Ida
Jenková, Martina Váňová a Pavel
Frydrych.
Kniha je k nahlédnutí v Muzeu.
Publikace vyšla i v polštině. Vydání bylo
realizováno
v rámci
grantového
projektu „Tradice v novém hávu /
Tradycja
w
nowej
szacie“
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_0080000775.
Partnerem Muzea papírových modelů
v tomto projektu je Muzeum dawnego
kupiectwa Świdnica. Projekt je
spolufinancován z prostředků EFRR
prostřednictvím
Euroregionu
Glacensis.

KVÍČEROVSKÁ SIRKA

Muzeum papírových modelů ve
spolupráci s Klubem sběratelů Policka
vyhlásilo výtvarnou soutěž pro děti
„Kvíčerovská sirka“. Soutěžní kresby
přijímáme v Muzeu do konce března!
Na začátku dubna se sejde odborná
porota, která z každé kategorie vybere
tři nejlepší díla. V průběhu roku pak
vyjdou sirky s obrázky ze soutěže
„Kvíčerovská sirka“. Tématem letošní
soutěže je „Moje nejoblíbenější místo
v Polici“.
Patronát nad soutěží převzala starostka
města Ida Jenková.
Kategorie:
6 – 9 let.
10 – 12 let.
13 – 15 let.

Muzeum v médiích
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V polském specializovaném časopise
Mały Modelarz vyšel poměrně
rozsáhlý článek o podzimní modelářské
soutěži v Oleśnici. Tato soutěž je
nejstarší a největší v Polsku. V letošním
roce byla v rámci Česko-polských dní
jako doprovodný program realizována
výstava modelů z Muzea papírových
modelů a panelová výstava o městě
Police nad Metují. V článku autor,
nestor polských modelářů Zdzisław

Możdżeń, nevynechává ani tuto
doprovodnou akci.
Časopis
Motor
Journal
otiskl
v únorovém
čísle
třístránkovou
reportáž
z Muzea,
doplněnou
rozhovorem s ředitelem Muzea. Celý
článek si můžete přečíst na facebooku
Muzea.

Fotografie z vernisáže výstavy v Oleśnici
v září 2018

!!!POZOR!!!

V sobotu a neděli 3. a 4. března bude
Muzeum uzavřeno kvůli reinstalaci
stálé expozice.

!!!POZOR!!!

V krátkosti informujeme

Během posledního únorového víkendu
proběhla modelářská soutěž „Papírové
království“
v Brně,
kterého
se
zúčastnily i děti z modelářského
kroužku v MPM. O výsledcích budeme
informovat v příštím čísle Polického
měsíčníku.
Čtvrtek 5. 4.
Vernisáž výstavy prací žáků polické
ZUŠ v 18.00 hodin v Zeleném
domečku. ZUŠ tentokrát představí
keramickou tvorbu. Výstavu pořádá
Muzeum papírových modelů ve
spolupráci se ZUŠ Police nad Metují.
Pátek 6. 4.
Vernisáž výstavy Jaroslava Šolce
v 18.00 hodin v Muzeum dawnego
kupiectwa ve Świdnici. Polický autor,
který od roku 2000 každoročně pořádá
pouťovou výstavu „Obrazy v plenéru“
představí svou aktuální tvorbu
v partnerském městě Świdnica.
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Tradice v novém hávu

Muzeum dávného kupectví ve Svídnici
a Muzeum papírových modelů v Polici nad
Metují realizuje projekt „Tradice v novém
hávu“ financovaný Evropskou Unií z prostředků Evropského fondu regionálního
rozvoje v rámci programu Přeshraniční spolupráce 2014-2020 Interreg V – A Česká republika – Polsko prostřednictvím Euroregionu
Glacensis. Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0
/16_008/0000775.Konečný příjemce dotace:
Město Police nad Metují.
Město Police nad Metují v letošním roce
mimo jiné realizuje dotační projekt s názvem
„Tradice v Novém hávu“. Tento projekt je
spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Dotace ve
výši 29.684 EUR je určena na projekt, který
se zabývá spojením dvou muzeí v pohraničí.
Muzeem papírových modelů a Muzeem dávného kupectví ve Svídnici. Obě tato muzea
jsou jediná svého druhu v Evropě. Uchovávají
a pečují o významný kus naší historie z pohledu obchodu a modelářství. Muzea v letošním
roce slaví výročí, proto je podtitulem tohoto
projektu 50 plus 5. Dotace byla určena na
rozvoj propagace kulturních aktivit společného pohraničí za účelem zvýšení návštěvnosti.
Spolupráce muzeí povede v dlouhodobém

horizontu k součinnosti podobných institucí v pohraničí a k dalším novým formám
spolupráce.
Projekt se začal realizovat v dubnu roku
2017 roku, kdy se poprvé sešel organizační
tým projektu. Za polskou stranu ho má na starost ředitel Muzea dávného kupectví pan Mgr.
Wiesław Rośkowicz za českou stranu je koordinátorkou projektu Mgr. Martina Váňová.
Česká strana, tedy Město Police nad Metují je
vedoucím partnerem projektu. Administrativní
a další dílčí činnost projektu má na starost
Ing. Xenie Hambálková. Projekt bude ukončen v dubnu 2018. V rámci projektu budou
uplatněny mzdové náklady na realizační tým,
na přípravu projektu a jeho realizaci. V rámci
projektu se také kromě setkávání realizačního
týmu uskuteční tři turisticko-kulturní společenská setkání. Dvě v Polici nad Metují, po 20
osobách. Jedno ve Svídnici.
Obě strany pořídí v rámci projektu propagační předměty a tiskoviny. Česká strana také
pořídila bannery, informativní cedule a rollupy. Významným počinem v rámci projektu
je vydání dvou publikací. „Padesát let Muzea
dávného kupectví“ a „Místo, kde papír ožívá“,
která mapuje pětiletou historii muzea a přináší první vydanou odbornou stať o papírovém

modelářství. Obě publikace jsou vydány
v české a polské verzi.
Muzeum papírových modelů v rámci své
části projektu vytvořilo přímo v expozici nové
pracoviště, jehož součástí je 3D tiskárna a
plottr. Polská strana pořídila audioprůvodce
včetně příslušenství. Obě muzea pořídíla wifi
po celé budově, a QR kódy v expozici u významných exponátů. Obě muzea část webu
přeloží do druhého jazyka. V Muzeu papírových modelů dále vznikl kout – zázemí pro
maminky s nejmenšími dětmi. Interaktivní
hravé prvky od Jaroslava Soumar a Miloše
Noska, zvukové efekty, nové osvětlení vitrín.
Z projektu vznik také kinosál.
Samotný projekt končí 4. dubna společným setkáním realizačního týmu ve městě
Svídnice. Udržitelnost projektu je pět let.
Cílem projektu je ze stálých expozic vytvořit
atraktivní místo pro současného diváka, který klade vysoké nároky jak na audiovizuální
stránku, tak na stránku edukativní. Obě muzea
jsou unikátní a sídlí v zajímavé turistické lokalitě, cílem projektu je provázat činnosti muzeí
a spolupracovat především v oblasti propagace. Pozitivní vliv projektu očekáváme především ve zvýšení návštěvnosti mladé generace.
Muzeum papírových modelů

Diashow 2018

Osmý ročník této akce je za námi. Podle našich pocitů i podle prvních
reakcí odcházejících diváků si namyšleně myslíme, že to byla další vydařená akce. Očekávání byla velká – sestava autorů, kteří přislíbili účast, slibovala zajímavé pohledy na svět a dění kolem nás. A dovolím si tvrdit, že
každý z nich tato očekávání naplnil. Byl to dlouhý, programově nabitý, ale
pohodový večer. Co autor, to osobité téma, osobité zpracování, sdělení …
Potěšil nástup mládí. Kolik šikovných a vnímavých mladých fotografů žije
mezi námi. To je radost i příslib do dalších ročníků. Možná, že se nám letos
sešlo víc „portrétovek“ a lidských příběhů, než tradičních pohledů do krajin
blízkých či vzdálených, ale tak se to prostě sešlo a mělo to svoji atmosféru.
Viděli jsme spousty velmi kvalitních záběrů promítnutých na kvalitní technice polického divadla. Velké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu této akce. Obrovský dík všem autorům za jejich přízeň této akci
a za předvedenou „krásnou práci“. A také díky vám všem, kteří jste vyprodali polický kulturní stánek a svými reakcemi ocenili naše společné úsilí.
Ta jsou pro nás opravdovou odměnou, děkujeme. Závěrem musím vyzdvihnout opravdu nečekaný průběh losování výherců fotoobrazů. Kdo byl u toho
v divadle s námi, ten musí souhlasit s názorem, který opakovaně mezi námi
zazněl po akci : „tak tohle nevymyslíš a nikdo ti to ani neuvěří …“
Osmý ročník je za námi – věříme a doufáme v ročník devátý.
Martin a Milan Schirlovi, Petr Jansa
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Muzeum města Police nad Metují –
v březnu 2018

Stálá expozice muzea – otevírací doba mimo sezonu

Muzeum města Police nad Metují lze mimo turistickou sezonu (listopad – duben)
navštívit pouze první sobotu v měsíci, nejblíže tedy 3. 3. a poté 7. 4. 2018. Otevřeno
bude od 10,00 do 14,00 hod. Mimo tyto dny je muzeum zavřené. Organizované
skupiny mohou muzeum navštívit také po předchozí domluvě, ale pouze v pracovní
dny. Přístupná je stálá expozice Muzea města Police nad Metují v benediktinském
klášteře a expozice Muzea zimních sportů Emericha Ratha. V rámci provozních
možností lze na požádání navštívit i starou školu (není garantováno). Kontakt na
objednávku návštěvy: police@muzeumnachod.cz

Zimní spánek v PSO?

Prvním, dokonce i druhým a možná také třetím pohledem na rozpis koncertů Police Symphony Orchestra
se zdá, jako by si muzikanti v březnu užívali pověstného
zimního spánku. Kde nic, tu nic. Kdekdo by si pomyslel,
že ta líná čeládka po bujarém únorovém plesu v poklidu
hibernuje.

Velikonoce v Dřevěnce – sobota 31. 3. 2018

Cech panen rukodělných a Regionální muzeum v Náchodě srdečně zvou na
Bílou sobotu 31. března 2018 do staré polické školy Dřevěnky. Členky cechu panen
rukodělných připravily pro návštěvníky ukázky tradičních rukodělných technik, velikonoční výzdobu a také něco z lidových tradic. Starou školu lze navštívit od 9,00
do 16,00 hod.
Přijďte pobejt! Těšíme se na Vás!

Komentované prohlídky staré školy - 14. 4. 2018

Dřevěnka Regionální muzeum v Náchodě zve v sobotu 14. 4. 2018 u příležitosti Jarních trhů do staré školy Dřevěnky na komentované prohlídky. Prohlídky budou probíhat od 9,00 do 12,00 hod. Starou školou Vás provede odborný pracovník Regionálního muzea v Náchodě Mgr. Jan Tůma.
Vstupné 30,- Kč a 15, - Kč
Mgr. Jan Tůma

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
V ČASTOLOVICÍCH

Ve dnech 23. – 25. března 2018 pořádá ZO ČZS Častolovice ve spolupráci s ÚS
ČZS Rychnov n:kn a Městysem Častolovice
jarní výstavu v Častolovicích pod názvem
„Velikonoce – svátky jara“. Tato výstava již
dnes má svoji novodobou historii a všem návštěvníkům přibližuje staročeské velikonoční
tradice. Ukazuje nejen zvyky a krásu tohoto
období, ale dává i návody, jak si zpříjemnit
a zkrášlit příchod jara. Výstava se uskuteční
v celém areálu výstaviště, tj. v sokolovně v 1.
patře a přízemí, zahrádkářské budově a na
sokolské zahradě a bude otevřena každý den
v době od 08.oo hod. do 17.oo hod., v neděli do 16,00 hod. Výstavní plocha se rozšíří na
více jak 2 500 m2. Vystaveny budou jak kraslice různě malované a zdobené, tak i všechny
věci připomínající velikonoční krásu. Každý
návštěvník bude moci zhlédnout praktické
ukázky zdobení vajíček malováním, tepáním,
oplétáním a dalšími technikami. V letošním
roce bude velmi zajímavý soubor staročeských řemesel. Výroba dřevěných hraček, vyřezávání loutek, pletení košíků a pomlázek,
malování perníků, paličkování a háčkování,
ukázky práce na hrnčířském kruhu, keramika
v různých provedení a velikostech, figurky a
Polický měsíčník - březen 2018

Ano, přiznáváme. Po tak náročném výkonu, jakým
ples „Smíme prosit?“ bezpochyby byl, jsme si chvilkový
oraz dát prostě museli. Bylo to asi tak přibližně 8 hodin
26 minut a 32 vteřin, než jsme po sobě museli všechen ten
sprask v náchodském Beránku uklidit. Odpočinek to byl
vskutku vydatný. A proto se nyní v plné parádě můžeme
pustit do další dřiny a PSOlečných radovánek. Rozhodně
si tak zimního spánku neužíváme, ale plně se soustředíme
na nadcházející koncerty.
Již první dubnovou sobotu (7. 4.) nás čeká zastávka
v Sukově síni v Pardubicích a o další dva týdny později (21. 4.) se ukážeme v Masarykově divadle v Jičíně.
Následovat bude květnový koncert před katedrálou v
polských Vambeřicích a v červnu se nás ujme Krakonoš
na svém trutnovském náměstí v rámci oslav zlatavého
moku.
Jelikož jsme uskupení rozmanitých individuí, kterých
je téměř sedmdesát, není vždy jednoduché se na každé
zkoušce, v horším případě i koncertě, sejít v plném počtu.
Mnozí starší z nás jsou už v plném pracovním nasazení,
jiní víceméně úspěšně bojují s vysokoškolským systémem, někdo si v tomto období snaží urovnat nervy před
maturitou, z těch mladších zase učitelé nervy na středních
školách ztrácejí. A i když nám nové nabídky na koncertování neustále přicházejí, nejsme bohužel schopni ve všech
případech kladně vyhovět a mrzí nás to. Na druhou stranu
jsme ale velmi rádi za Vaši podporu a přízeň, bez nichž
bychom takové nabídky stěží dostávali. Vždyť už nyní
se nám začíná plnit kalendář i na rok 2020! A za to vám
mnohokrát děkujeme.
Za PSO Štěpán Stehlík, klarinetista

předměty ze šustí, pedingu, syselu, rákosu, krouceného papíru a mnoho dalšího bude každý
na této výstavě vidět. Zdobené
kraslice budou ukázány v celé
šíři a provedení. Překrásné kroje
z Podorlicka v aranžerii jarní rozkvetlé zahrady bude příjemným
překvapením. Největší křesťanský svátek v roce bude zastoupen
nejen charakteristickými výjevy,
ale i názorninami a přírodními
doplňky. Od „Škaredé středy“ až
po „Velikonoční pondělí“ budou
vyobrazeno křesťanské přísloví a
zvyky. Chybět nebude ani široký
sortiment velikonočních pamlsků
a cukroví. Velmi zajímavé bude
porovnání pečení našich babiček
staročeské velikonoční mazance,
beránci, koblihy s velkopekárenskými výrobky. Ukázka Velikonočního prostírání s překrásnou velikonoční gastronomii
bude ozdobou prostředního sálu na výstavišti.
Samostatná expozice proutěného zboží a keramiky ozdobí hlavní sál výstavy.
Největším zážitkem nejen pro děti budou jistě
ukázky některých symbolů Velikonoc, mimo
jiné i zvířátka zajíci a beránci. Všechny tyto
expozice budou skloubeny se zeleným trávníkem a jarními kytičkami jak řezanými, tak i
v květináčích. V letošním roce se každý návštěvník seznámí s velikým množství květin
- tulipánů, narcisů a ostatních cibulovin, včetně květin z dovozu z Holandska, které budou
naaranžovány v celém areálu výstaviště.
Velmi zajímavá bude i soutěž o nejlepší

kolekci 3 ks velikonočních kraslic, do které
se může každý dva dny před zahájením výstavy přihlásit. Soutěž bude vyhodnocena 25.
3. v 15,oo hod. Odevzdávání kraslic lze provést přímo na výstavišti v Častolovicích nejdéle do 22. 3. 2018 12,00 hod.. Pro všechny
návštěvníky bude připraven rozšířený prodej
všeho, co je spojeno s příchodem jara. Protože
je to výstava zahrádkářů, nebude chybět ani
zahrádkářská poradna a prodej květin, cibulovin, okrasných stromků, zeleninové sadby,
koření a různých pochutin. K dobré náladě
jistě přispěje i bohaté občerstvení. Na výstavu
do Častolovic Vás zvou pořadatelé - zahrádkáři. Bližší informace na tel. 721 311 719 a na
www.zahradkari.com.
Josef Helmich
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Rozhovor s Petrem Bergmannem o Sigismundu Bouškovi
Sigismund Ludvík Bouška (1867-1942) byl
členem benediktinského řádu a katolickým knězem v Machově, Polici a Bezděkově nad Metují.
Zároveň se jednalo o spisovatele, básníka, překladatele, znalce a sběratele výtvarného umění a
čelného představitele Katolické moderny.
Pane Bergmanne, ví se o Vás, že jste dlouholetý sběratel archiválií a památek na staré Broumovsko a Krkonoše. Kdy jste se však rozhodl,
že svoji pozornost soustředíte i na konkrétní
osobnost tohoto regionu – Sigismunda Ludvíka Boušku? A kdy poprvé jste o tomto benediktinském mnichovi a knězi slyšel?
K Bouškovi jsem se dostal oklikou přes sochaře Františka Bílka, jehož tvorba mne vždy
oslovovala. Měl-li bych označit jednu jedinou
budovu jako mému srdci nejbližší, byla by to
Bílkova vila nad Chotkovými sady v Praze.
Nikdy jsem neměl dostatek peněz, abych si
mohl kupovat originály Bílkových děl, proto
jsem dával za vděk knihám s jejich reprodukcemi. Jednou takovou byla také korespondence Sigismunda Boušky s Bílkem, kterou navíc
pořádala moje kamarádka Zuzana Pokorná. Při
četbě Bouškových dopisů jsem se začal zajímat
přirozeně také o Boušku samotného. Když jsem
se pak přistěhoval na Broumovsko, můj zájem
o Boušku vzrostl vzhledem k jeho dlouholetému působení v tomto kraji na konci 19. a počátku 20. století. Nejvíce však přispěla náhoda,
kdy jsem manželce koupil harmonium a sháněl
k němu noty. V antikvariátu jsem koupil soubor
not podepsaných Bouškou, což byl fascinující
zážitek. K notovým sešitům pak přibyly rukopisy Bouškových partitur, a tak začala vznikat má
sbírka, do které časem přibývaly jeho obrazy,
portréty, ex-libris, korespondence, fotografie
a další předměty a archiválie. Vedle toho jsem
se ponořil do světa Katolické moderny, hnutí,
jehož vznik Bouška inicioval a začal jsem sbírat tisky a bibliofilie z tohoto okruhu. To vše
mi umožnilo poznat Sigismunda Boušku jako
skutečně nevšedního člověka a všestranného
umělce.
Jste spíše amatérský historik a novodobý vlastivědný pracovník v tom dobrém slova smyslu.
Seznámil jste se při studiu Bouškova života i
s archivními fondy, které jsou uloženy ve státních institucích jako je Literární archiv Památníku národního písemnictví (PNP) v Praze
nebo Státní okresní archiv v Náchodě?
Bouška byl grafoman a pečlivý archivář,
takže jeho fond je natolik rozsáhlý, že jeho detailní studium by normálnímu smrtelníkovi zabralo snad celý život. Naštěstí žijeme v době internetu a digitalizace, takže je do fondu možné
nahlížet přes internet a vyhledávat si jen to potřebné. Touto formou jsem s fondem PNP pracoval, do detailnějšího studia jsem se nepouštěl.
Celý Bouškův fond ještě není ani kompletně
zpracován a hlavně jsem se během své sběratelské činnosti dozvěděl o dalších významných
depotech u soukromých sběratelů, které jsou
mnohdy zajímavější než depot v PNP. Bouška
byl skutečně fenomén.
Sigismund Bouška měl ve svých zájmech až
„renesanční“ rozpětí. Která část jeho tvorby
Vás nejvíce oslovila?
Bude to znít pateticky, ale jeho tvorba zaměřená na děti. Bouška nepsal pro děti, jak je
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někdy mylně interpretováno, psal o dětech.
Zprvu jsem měl dojem, že Bouškův styl je natolik archaický, že už se dnes nedá číst. O jeho
básních, zejména ve sbírce „Pietas“, to snad i
platí. Ale o jeho povídkách, když jsem se do
nich začetl, nikoli. Některé jsou silnější a některé slabší, ale ty skutečně povedené jsou dílem
klasika. Bouška má neuvěřitelný vypravěčský
talent, rozvinutý smysl pro detail a obrovskou
schopnost vtáhnout čtenáře do atmosféry a
vlastních pocitů takovým způsobem, že situace
s ním skutečně prožívají. Bouška se intenzivně věnoval dětem a těžce nesl jejich strádání
nebo úmrtí. V povídkách, kde popisuje utonutí děvčátka v Machově nebo strastiplnou cestu
zimní krajinou k umírající školačce kdesi ve
Stroužném, aby jí dal poslední pomazání, píše
skutečně mistrovsky. Stejnou sílu však lze cítit i ze zcela prosté kostelní písně „Za Marušku
Balcarovou“, kterou Bouška složil pro její příbuzné, aby zemřelé dívce mohli zazpívat na poslední cestu. Tohle byl Bouškův ventil, kterým
uměleckou formou pouštěl přetlak z náročné
práce venkovského kaplana, posléze faráře.
Ačkoli základem Bouškova díla byly překlady
a studie provensálských a katalánských mystiků, které se dnes, klasici prominou, už opravdu
číst nedají, tak pro mne je Bouška především
citlivým vypravěčem vlastních emocionálních
prožitků. Někdy na hranici kýče, z dnešního
pohledu vnímání literatury určitě, ale jádro
jeho prózy je ryzí kvalita. Nejednou bylo také
připomenuto, že Bouška byl vlastně v našem
literárním prostředí prvním, kdo k dětem svojí
tvorbou takto obrátil pozornost svou a následně také čtenářů. Nikoli jen formou pohádek pro
děti, jak bylo obvyklé, ale skutečně empatickou
sondou do jejich života, do jejich světa, do jejich strastí a radostí. To je zatím v obecném měřítku nedoceněno.
Nesmíme také zapomenout na Bouškovy rozsáhlé přátelské a pracovní styky s významnými
osobnostmi kulturního života přelomu 19. a
20. století. Které z nich k němu měly nejblíže?
Bouška sám hovoří o literárním kritikovi
F. X. Šaldovi, spisovatelce Růženě Svobodové
a malířce Zdeňce Braunerové jako o svých
nejbližších přátelích, o čtyřlístku. Šaldu ctil a
skutečně miloval, ačkoli Šalda Boušku nešetřil. Bouška si nesmírně cenil až otcovského
přátelství s Jaroslavem Vrchlickým, který mu
byl učitelem a inspirátorem. To Vrchlický rozpoznal Bouškův překladatelský talent a navedl
jej na provensálskou a katalánskou literaturu.
Boušku pak velice mrzelo, když se s ním starý pán na sklonku svého života rozkmotřil na
základě mylné interpretace Bouškových slov.
Obrovské přátelství s obdivem až na hranici
zbožňování prožíval Bouška s básníkem a spisovatelem Otokarem Březinou, velmi obdivoval také již zmíněného Františka Bílka, kterého
ve skutečnosti objevil pro širší veřejnost, ale
skutečné přátelství z jejich vztahu nevzniklo. A pak to byla celá řada literátů z okruhu
Katolické moderny, počínaje Bouškovi snad
nejmilejším a nejbližším přítelem Jindřichem
Šimonem Baarem, přes Xavera Dvořáka,
Viléma Bitnara, malířku Zdenku Braunerovou,
spisovatelku Růženu Svobodovou a další, až po
Karla Dostála-Lutinova, se kterým úzce spolupracoval, ale velmi konfliktně a nesourodě,

takže jejich vztah lavíroval mezi přátelstvím a
nenávistí, až se Bouška od Lutinova pracovně
odstřihl. Ale těch přátel byla neskutečně dlouhá řada, patřil mezi ně Josef Váchal, zejména
v Bouškově „bezděkovském“ období, Jakub
Deml, ale také jen dočasně, dále Jakub Arbes,
Alois Jirásek, Jan Havlasa, těsné přátelství navázal také s historikem W. W. Tomkem. A to
jsem vůbec nejmenoval osobnosti z hudební
oblasti, kde Bouška měl další desítky významných přátel, a to i v zahraničí od Německa přes
Rakousko, Itálii, Španělsko, Francii, až po
Japonsko, neboť se věnoval sbírání japonských
dřevorytů a patřil mezi přední znalce japonerií.
A další přátele měl mezi houbaři! Bouška byl
opravdu vášnivým houbařem a přátelil se například se slavným mykologem Janem Bezděkem,
řídícím učitelem v Polici nad Metují. Nutno
připomenout, že tyto své kontakty Bouška udržoval z fary v Machově nebo v Bezděkově,
případně z Broumova nebo Police, kam za ním
mnozí jmenovaní i opakovaně dojížděli, a s většinou z nich byl až v nepředstavitelně čilém korespondenčním styku.
Na rozsáhlou výstavu v Muzeu Broumovska,
která byla zahájena loni v srpnu a letos bude
pokračovat v Bezděkově, Broumově, Machově
a ve Rtyni v Podkrkonoší nyní navážete vydáním publikace nazvané podle jedné z Bouškových písní Bezděkovský kostelíčku. Jak jste
s její přípravou daleko a kdy by se mohla objevit na knižních pultech?
Příprava publikace je ve finální fázi, vyjít by měla v průběhu měsíce března a poprvé
představena bude v Polici nad Metují 27. 3. od
18h v Pellyho domech.
Děkuji za rozhovor a společně s Vámi zvu
všechny čtenáře na výstavu „Bezděkovský kostelíčku“, která bude v Muzeu Broumovska otevřena od 5. srpna až do 8. října tohoto roku.
Rovněž děkuji a dovolím si k pozvání připojit vzkaz, aby čtenáři vnímali knihu a výstavu
nejen jako připomínku Bouškova výročí 150 let
od jeho narození, ale také jako příspěvek k poznávání pestré historie našeho kraje. Bouška
byl podle mého názoru po Jiráskovi druhým
nejvýznamnějším literátem a umělcem českého
původu v regionu. Vytvářel neuvěřitelná spojení
myslí a duší, vedle práce duchovního a rozsáhlé umělecké tvorby byl také obrozencem, vlastencem v tom nejlepším možném smyslu toho
slova, mecenášem umění a podporovatelem
hned několika umělců, kteří se později všichni
profilovali jako vynikající malíři, sochaři, básníci nebo spisovatelé. Bouška nebyl v malbě
Mánesem ani Mařákem, které obdivoval, v hudbě nebyl Dvořákem, s jehož žáky se Bouška přátelil a perem nevládl jako jeho největší literární
vzory Zeyer nebo Vrchlický, ale byl obrovskou
osobností, která měla a má dodnes pro region
Broumovska nepopiratelný význam. Vhled do
života a díla Bouškova je vhledem do historie regionu z jiného úhlu pohledu, než jaký se
nám běžně nabízí. Kniha i doprovodná výstava
pootevírá okno do Bouškovy duše a přibližuje
nejen osobu a tvorbu Sigismunda Boušky, ale
také řady umělců z jeho bezprostředního okolí
v dějinném a regionálním kontextu.
Barbora Trenčanská,
Muzeum Broumovska
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Pár vět k obálce ...

Martin Hrnčíř (*1993)
Věci se dějou!
Martin Hrnčíř stejně, jako Lukáš Cinkanič (jehož
práci jsem představila v lednovém čísle) je úspěšným
absolventem výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují.
Polická ZUŠ a především jména jejich úspěšných studentů jsou skloňována nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Výtvarný obor Martin navštěvoval u pánů Jaroslava
Soumara a Vladimíra Berana. V této chvíli musím zmínit i dámskou část osazenstva, kterými jsou Dagmar
Bořková a Petra Nádaždyová.
Jeho další studia ho přes gymnázium zavedla do
Prahy na Literární akademii Josefa Škvoreckého- bakalářský obor Mediální tvorba. A pak v bakalářském a nyní
v magisterském studiu pokračuje na Slezské univerzitě
v Opavě, obor audiovizuální tvorba.
Martin Hrnčíř je pro mě zajímavou osobností, s lehkostí se pohybuje na pomezí žánrů a nechává se nést na
vlně svého zájmu. Hranice? Tak ty Martin nezná, kamarádí se s tužkou i kamerou. Často hranice překračuje i
ve skutečnosti, cestování je totiž jeho další vášní. Martin
se neustále někde pohybuje, na něčem pracuje, studuje,
angažuje se. Jeho jednou z nejčastěji pokládaných otázek je: „Co zrovna čteš?“ Spolu s dalšími založil v roce
2013 audiovizuální studio Planeta ryb, které pracuje na
nejrůznějších projektech.
Kresba v Jednom kole, je pro mě připomínkou toho,
že vše se vším souvisí. Všichni se inspirujeme a ovlivňujeme navzájem a to i mimoděk. To jak se cítíme, na co
myslíme nebo co říkáme má ohromnou sílu a na druhého
působí. Nejvíc to podle mě funguje našich nejbližších,
roztáčíme totiž jen jedno kolo, to společné. Vlastně společné nám všem.
V Polici dobře známe jeho autorský dokumentární
film „Claviq“ (2015/2016) vyprávějící o osudu mladého básníka a producenta, který je závislí na hypnotikách. Dokument měl svou projekci spojenou s debatou
v Polici v září roku 2016 v restauraci Sokolovna. Claviq
i díky filmu a i díky mamince Martina Hrnčíře, Lence
Fulkové, v současné době abstinuje. V Polici je vidět
Martinova práce každoročně v létě a to už od roku 2014
na každé výlepní ploše. Pro spolek Apeiron tvoří plakáty na akce spojené s letní Terasou nejprve pod názvem
Pellyho terasa, nyní Nová Terasa. (s finanční podporou
z grantového programu Města Police nad Metují připravuje Apeiron pod názvem Nová Terasa bohatý kulturní
program v turistické sezoně v Zeleném domečku vedle
Muzea papírových modelů.) Je autorem upoutávky na
festival Jeden svět v Polici nad Metují v roce 2013.
Spolupořádal například literárně-mediální festival Literární akademie s názvem „MELA“ v květnu v roce 2015. Nebo se podílel na výstavě s názvem
„Wärmflasche“ v project-house Greenhouse v Berlíně.
V současné době je mimo jiné externí redaktor kulturní
redakce v Českém rozhlase.
Martina Váňová
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stojí inspirativní lidé, kteří se snaží bojovat a přírodu chránit. Film
provází kampaň, která ukazuje, jak jednoduché může někdy být
postavit se na stranu oceánu. „My její myšlenku podpoříme prvním
polickým swapem – bazárkem, kam můžete přinést věci, které
v tuto chvíli nepotřebujete, ale víte, že je ještě někdo může užít.
A sami si zdarma můžete odnést něco, co se naopak hodí vám,“ říká
spoluorganizátorka Petra Hubková a dodává: „Pokud se rozhodnete
za svůj úlovek zaplatit, podpoříte dobrou věc. Výtěžek totiž
věnujeme hospici Anežky České v Červeném Kostelci.“
Někdy se to prostě stane. Do zcela běžné rodiny se narodí postižené
dítě, třeba neslyšící. Jak se s tím vyrovnat, podpořit ho a naučit
sebevědomí a lásce k sobě i druhým ukazuje nizozemský snímek
#Neslyšící syn. „Sama bych chtěla mít životní energii hlavního
hrdiny Tobiase. K tomuto dokumentu jsme připravili nejen debatu,
ale také workshop. Do světa neslyšících nás zasvětí Michaela
Novotná a Věra Beranová z Tichého světa v Hradci Králové. Věra je
sama neslyšící, neslyšící jsou i její rodiče a děti. Během workshopu
se seznámíme s principy znakového jazyka, vyzkoušíme si znakování i odezírání a hlavně se dozvíme, jak komunita neslyšících žije,“
zve na sobotní dílnu Pavlína Binková.

Sledujte náš Facebook „Jeden svět Police nad Metují“ a festivalový
web https://www.jedensvet.cz/2018/police-nad-metuji.

Jeden svět je pro všechny
Již druhým rokem se snaží Jeden svět otevřít své sály lidem
s hendikepem. V souvislosti s tím promítáme letos pět dokumentů
s titulky pro neslyšící (Město duchů; Azurová; Stát se tím, kým jsem
byl; Neslyšící syn; V zajetí) a jeden dokument s audiokomentářem
Zuzany Stivínové (Hranice práce). Kolárovo divadlo je navíc vybaveno indukční smyčkou, což nám mohou jiné festivaly závidět.
K zapůjčení máme i pět párů sluchátek.
Ke čtyřem filmům jsme také zajistili hlídání dětí. Můžete je tedy
s důvěrou odložit do dobrých rukou maminek z MC MaMiNa
v Pellyho domech a jít do kina. Vybírat můžete z dokumentů
Nerodič, Neslyšící syn, V zajetí a Cizinec v ráji.

Program festivalu Jeden svět
\\\\\\\\\\\\\\\\\

/ Police nad Metují, Kolárovo divadlo
ČTVRTEK 22. 3. 2018

AKTUALIZACE SYSTÉMU

Tým polického Jednoho světa se těší na všechny stálé i nové
návštěvníky!

>> 18:00 slavnostní zahájení festivalu / vernisáž výstav
Rebelská střední v Berlíně (92‘)
debata s Tomášem Feřtekem, odborným konzultantem společnosti EDUin, a Lenkou Horváthovou, ředitelkou Montessori MŠ a ZŠ
Zvoněnka v Náchodě
po projekci bude výdej jídel, zajišťuje Bistro Pecka Náchod

PÁTEK 23. 3. 2018

Za organizátory Michaela Plchová

Paměť vašeho zařízení
je plná.

Na nedělní odpoledne jsme si připravili jednu lahůdku. V celé
třetině indických států se ve školách nevyučuje sexuální výchova,
v některých je přímo zakázaná. Otázky, které jsou schopni Indové
a Indky ohledně sexu klást, na první pohled pobaví. Jsou dva
kondomy bezpečnější než jeden? Působí kyselé jako prevence
otěhotnění po pohlavním styku? Naštěstí v tom nejsou sami – mají
svého sexperta. Doktorovi Watsovi je 93let, sexuální osvětu šíří od
roku 1976, a v poslední době se mu dostává stále víc uznání. Na
otázky odpovídá přímočaře a povzbudivě, občas přidá trochu ironie.
„Uvolněte se, prosím, a nenechte si ujít #Zeptejte se sexperta,“
radí Michaela Plchová. „Nebudete litovat.“
Ruský automobil Lada patřil mezi zhruba čtyři značky aut, které
u nás před pětadvaceti lety jezdily, jak mnozí pamatují. Dnes jeho
sláva dávno zanikla. Státní automobilka se však nevzdává. Najala
si švédského manažera a dala mu za úkol známou značku znovu
vzkřísit. Švéd se sice také nevzdává, stále častěji však naráží na
ruskou mentalitu a nostalgii po starých socialistických časech.
Český snímek #Švéd v žigulíku režiséra Petra Horkého jsme zařadili
na závěr festivalu. „Ne že bychom snad také toužili po zašlých
časech, ale věříme, že pro naše publikum bude velmi srozumitelný.
Dokument navíc uvedl prestižní festival IDFA v Amsterodamu, což
je vždy velký úspěch, a debaty se ujme režisér osobně,“ zve na
závěrečný film Pavlína Binková.

+++++++++++++++++

Festival Jeden svět jako vždy slibuje příjemnou atmosféru plnou
setkání, které lze korunovat dobrou kávou ve festivalové kavárně
Café Dientzenhofer. Během festivalové soboty pro nás bude vařit
indický čaj Čajovna u Bílého draka v Hronově. Posedět můžete také
s Jedno(o)světovou knihovničkou, či si projít výstavu fotografií
známé fotografky Ivy Zimové, komixové příběhy žen umělkyně Toy
Box, nebo fotoreportáž z noční pekárenské směny, během níž se
s námi můžete podělit o to, jakou nejhorší práci jste byli nuceni
dělat. Celou sobotu se můžete také v Pellyho domech zúčastnit
sítotiskové dílny.

>> 10:00 Nerodič (83‘) (hlídání dětí)
>> 16:00 Vzdálený štěkot psů (86‘)
>> 18:00 Hranice práce (71’) (audiokomentář)
debata s Apolenou Rychlíkovou, režisérkou filmu
>> 20:00 Město duchů (90‘) (titulky pro neslyšící)
debata s Michałem Przedlackim, humanitárním pracovníkem,
dokumentaristou a reportérem
>> 21:15 Azurová (76‘) (titulky pro neslyšící)

SOBOTA 24. 3. 2018

–––––––––––––––––––––––––
J E D E N
S V Ě T
(•)
–––––––––––––––––––––––––
= festival dokumentárních
filmů o lidských právech
Vladimír Václavek jede hudební
krajinou na snovém koni
Letošní jednosvětový koncert bude malou (nebo spíš velkou)
hudební lahůdkou. Upustili jsme od velkého koncertu v sále
a rozhodli se ho pro změnu uspořádat ve foyer divadla. K naší velké
radosti přijal pozvání kytarista Vladimír Václavek. Muzikanta
a básníka, který v současnosti žije v Broumově, netřeba zřejmě
příliš zeširoka představovat. V 80. a 90. letech působil v legendární
kapele Dunaj, později spolupracoval s Ivou Bittovou, skupinami
Čikori či Rale, aby se nakonec vydal na sólovou dráhu. Již na
počátku své hudební dráhy mu šlo hlavně o to, aby nehrál jako
někdo jiný, ale vytvářel vlastní muziku. Nelze mu upřít, že to
se opravdu povedlo. Příjemně plynoucí, mnohdy až meditativní
kytara, kterou ovšem dokáže rozvlnit pořádným rifem či znásobit
až několika smyčkami, je obohacena o poetické texty. V těch se
zrcadlí ovlivnění šamanismem, oním neviditelným světem na
druhém břehu, do nějž lze proniknout jen skrze snění. Jak sám
říká, hudba je pro něj tajemství, je to jeho životní cesta. A jako
z celé jeho osoby, plyne z ní bytostný klid, který vám umožní zcela
se ponořit do jeho písní a vlastní představivosti. Přijďte se tedy
v sobotu 24. 3. naplnit až po okraj! -MP-

Partneři festivalu

>>>
>>>
>>>

22.–25. března 2018
Police nad Metují
www.jedensvet.cz

// pořádá
ČLOVĚK V TÍSNI o.p.s.

>> 10:00 Stát se tím, kým jsem byl (95‘) (titulky pro neslyšící)
debata s hostem z Tibetu ve spolupráci s Tibet Open House
>> 13:00 Neslyšící syn (72‘) (titulky pro neslyšící) (hlídání dětí)
krátká debata s Michaelou Novotnou a Věrou Beranovou, pracovnicemi organizace Tichý svět Hradec Králové, po projekci workshop
Pestrý tichý svět
>> 15:00 Ženy venezuelského chaosu (83‘)
skype debata s Markétou Pilátovou, spisovatelkou a hispanistkou
>> 17:15 Za hranicemi možností (74‘)
debata s Petrem Hedbávným, bývalým reprezentantem ve sportovní gymnastice, vysokoškolským pedagogem, trenérem
a mezinárodním rozhodčím
>> 19:15 Čističi (88‘)
debata se Štěpánem Žádníkem, absolventem Katedry mediálních
studií a žurnalistiky FSS MU v Brně
>> 21:30 koncert Vladimíra Václavka

NEDĚLE 25. 3. 2018
>> 10:00 V zajetí (89‘) (titulky pro neslyšící) (hlídání dětí)
debata s Markétou Hronkovou, ředitelkou organizace La Strada
>> 13:00 Cizinec v ráji (72’) (hlídání dětí)
debata s Yvonou Hofmanovou, vedoucí pobočky Organizace pro
pomoc uprchlíkům v Hradci Králové
>> 15:30 Zeptejte se sexperta (80’)
>> 17:00 Švéd v žigulíku (64‘)
debata s režisérem Petrem Horkým, zakončení festivalu

DOPROVODNÝ PROGRAM SOBOTA 24. BŘEZNA
9:00-18:00 / sítotisková dílna / spolu s MC MaMiNa / Pellyho domy
14:30-15:30 / dílna Pestr ý tichý svět / Kolárovo divadlo
21:30 / koncer t Vladimíra Václavka / foyer Kolárova divadla
po celý den / ochutnávka indického čaje servírovaného Čajovnou
u Bílého draka v Hronově / foyer Kolárova divadla

PO DOBU FESTIVALU V KOLÁROVĚ DIVADLE
Filmy ve vir tuální realitě
Swap / dobročinný bazárek v duchu kampaně k filmu Azurová /
výtěžek věnujeme Hospici Anežky České v Červeném Kostelci
Výstavy / Nezapomeňte na Ukrajinu – Člověk v tísni, Iva Zimová
/ Ženy bez hranic – Nesehnutí, Toy Box / Noc v pekárně aneb
Koblihy – Pavlína Binková
Festivalová kavárna Café Dientzenhofer Broumov / Festivalová
knihovnička
vstupné 70 Kč, permanentka 270 Kč, koncert 100 Kč

NÁCHODSKÝ
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+++++++++++++++++++++++
>Systém se aktualizuje,
pojďte do kina<<
//////////////////////
Když se na obrazovkách našich počítačů čas od času objeví známá
hláška, nevypínejte počítač, probíhá aktualizace, většinou se
naštveme. Na druhou stranu nám okamžik, kdy se odlepíme od
počítače, dává prostor dělat něco úplně jiného. Například jít do
kina. Zvlášť, když je na co.
Tímto momentem bude pro všechny příznivce filmového plátna
festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který
se odehraje ve dnech 22. až 25. března v Kolárově divadle. Letos
to bude již po sedmé. Téma „Aktualizace systému“ vyzývá právě
k tomu, abychom zpomalili, zvolnili a dopřáli si čas na utřídění
a ověření informací.

Škola pro rebely
Když se řekne „škola pro rebely“, nejednomu z nás se zablýskne
v očích. Zní to přitažlivě. V sousedním Německu takovou mají.
Jednu jedinou. Studují na ní ti, kteří z různých důvodů vylítli ze
státní střední školy (někteří jich prošli i deset), ale přesto se
nevzdali a snaží se dokončit středoškolské vzdělání. Jak ukazuje
snímek režiséra Alexandra Kleidera #Rebelská střední v Berlíně,
chybí zde typická hierarchie, známky i ředitelna. Každý má svůj
hlas. To, co se na počátku jeví jako anarchie, buduje v průběhu
studia ve studentech pocit zodpovědnosti k jejich vlastnímu
životu. „Dokument o školství jsme vybrali záměrně na zahájení
festivalu. Víme, že část našeho stálého publika tvoří lidé
s pedagogickým vzděláním, a proto bychom rádi pokračovali
v debatě o možnostech našeho školství, kterou už otevřely
podzimní konference Učení pro život a letošní Broumovské diskuze
na téma Vize vzdělanosti. Potěšilo nás, že pozvání do debaty
přijal Tomáš Feřtek z organizace EDUin a také učitelka Lenka
Horváthová z Montessori MŠ a ZŠ Zvoněnka v Náchodě,“ říká hlavní
koordinátorka Pavlína Binková.

Tam, kde lidé trpí
Konflikty ve světě neutichají. Nebyl by to Jeden svět, aby o nich
nepřinášel velké množství dokumentů. Nebylo pro nás proto snadné
vybrat pro naše publikum ty, které považujeme za nejdůležitější,
a neopominout i snímky, které sledují sociální a ekologická témata
a také lidské příběhy.
Již několik let uvádíme na Jednom světě snímky o Sýrii. Konflikt
neustává, země a lidé stále trpí válkou, a tak ani my neustáváme
v přinášení svědectví prostřednictvím dokumentů. Mají jeden
společný znak – velkou roli v nich hrají média: fotoaparáty, počítače,
Facebook, skryté kamery. A stateční lidé, kteří nasazují vlastní
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životy v boji se zlem. Jako skupina občanských novinářů v čele
s Hasanem a Hamúdem ze snímku #Město duchů, díky nimž se
svět dozvěděl o řádění tzv. Islámského státu. Založili facebookové
stránky Rakka je v tichosti vyvražďována a nepolevili ve zveřejňování
příspěvků dokumentujících vraždění a násilnosti páchané bojovníky
IS. Museli utéct ze své země, ale přesto neustali. Neustali ani tehdy,
když jim IS začal vyvražďovat rodiny. „Když je sledujete, nechápete
chvílemi, jak to vůbec mohou vydržet. Islámský stát jim posílá
videa, na nichž jim před očima zavraždí otce, bratra… Ale oni přesto
necouvnou,“ komentuje snímek spoluorganizátorka festivalu Marie
Hornychová. Do debaty jsme tentokrát pozvali Michała Przedlackeho,
který v Sýrii působil jako humanitární pracovník, ale i jako oceňovaný
dokumentarista a reportér.
Další zemí, kde konflikt neustává, je Ukrajina. Z hlavních zpráv už
téměř zmizela, přesto se na východě země válčí již čtvrtým rokem.
Dál tam žijí lidé, dál tam vyrůstají děti. Jako třeba Oleh a Jurik, kteří
neměli kam odejít a spolu se svou babičkou setrvávají v blízkosti
války. Jaké šrámy zanechává na dětských duších, ukazuje
dokument #Vzdálený štěkot psů. O tom, že pohled na válku očima
dětí je trefou do černého, svědčí mimo jiné fakt, že snímek získal
jednu z cen na prestižním festivalu dokumentárních snímků IDFA.
Na opačné straně světa ve Venezuele se sice neválčí, země se
však potácí na okraji katastrofy stejně, jako kdyby tam válka byla.
„Je mi to hrozně líto, tohle je náš domov. Ale musíme odejít,“ říká
uprostřed sbalených krabic jedna z hrdinek dokumentu #Ženy
venezuelského chaosu. Od roku 2013, kdy byl prezidentem zvolen
Nicolás Maduro, se úpadek jen prohlubuje. Nedostatek léků,
potravin, hygienického zboží, policejní pronásledování, korupce
a další vedou k tomu, že se Venezuela ocitla v nejhorší krizi za
posledních 200 let. Zasvěceně si o tom po filmu můžete popovídat
s hispanistkou a spisovatelkou Markétou Pilátovou, která v Jižní
Americe roky žije a z blízka zná příběhy těch, již museli kvůli krizi
z Venezuely odejít, či kteří tam dál žijí své životy ve strachu,
bezmoci či strádání.
Dlouhodobé konflikty a nestabilita plodí jeden z hlavních problémů
současnosti – migraci. Vybrali jsme pro vás jeden za všechny. Pod
jménem #Cizinec v ráji se skrývá neobvykle, vlastně tak trochu
drze, pojatý dokument. U nás podobné filmy zatím moc nevznikají,
ale v Holandsku už mají svou tradici. Nizozemský režisér Guido
Hendrikx vás hodí do reality, s níž se setkávají všichni migranti.
Angažuje herce, který v hraném dokumentu děsí cizince právě
dorazivší do Itálie striktně odmítavou argumentací zastánců krajní
pravice, aby je hned nato tišil liberálně vlídným přijetím, a nakonec
je nechal projít sítem konkrétní migrační politiky. Jednoduše
řečeno, ukazuje sílu moci, silnější než individuální přání a naděje
na nový domov. Jaká budoucnost však migranty skutečně čeká?
Jaké šance mají? To nám pomůže pochopit i Yvona Hofmanová z pobočky Organizace pro pomoc uprchlíkům v Hradci Králové.

Hranice nejen mezi státy
Už se vám někdy stalo, že vám Facebook nebo Instagram smazal
příspěvek, který jste zveřejnili, přestože vám nijak závadný
nepřipadal? My už víme, kdo za tím stojí. Jsou to tzv. moderátoři,

stále častěji lidé z chudých částí světa, například z Filipín, jejichž
práce spočívá v nekonečném procházení obsahu internetu a blokování závadného obsahu. „Povolit, povolit, povolit, blokovat….,“
odříkává si spolu s jednotlivými kliky myší mladý Filipínec a dodává:
„Moje denní kapacita je asi 25 tisíc příspěvků.“ Koprodukční
snímek #Čističi nás staví před zásadní téma dneška. Kde končí
kontrola závadného obsahu typu pornografie či násilí a začíná
cenzura internetu? Lze nastavit hranice? A v čem přesně spočívá
nebezpečí cenzury na internetu? „Doufáme, že nám na tyto otázky
odpoví Štěpán Žádník, odborník na komunikaci na sociálních sítích
z Masarykovy univerzity, kterého jsme do debaty pozvali,“ doplňuje
spoluorganizátor festivalu Pavel Pinkava.
Hranice nejen práce, ale také lidskosti a toho, co lze vydržet,
zkoumá jeden z nejoceňovanějších českých dokumentů loňského
roku #Hranice práce. Práce je věčné téma, najít tu dokonalou,
zajímavou a dobře placenou se ne vždy daří. A někteří lidé
jsou rádi, že mají vůbec nějakou a nemohou si vybírat. Kvůli ní
jdou často pod svoji cenu i úroveň. Autorkám novinářce Saše
Uhlové a režisérce Apoleně Rychlíkové se podařilo notně rozvířit
společenskou debatu na téma špatně placené práce, nelidských
podmínek a nedodržování zákoníku práce. „Myslíme si, že by
tato debata neměla utichnout, že by se lidé měli naučit bránit
proti vykořisťovatelským praktikám některých zaměstnavatelů.
Proto promítáme snímek i u nás v Polici. Nenechte si ujít debatu
s Apolenou Rychlíkovou,“ zve na festival další spoluorganizátorka
Michaela Plchová.
Hranice – to je ovšem termín skloňovaný i ve sportovním světě.
Jsou vůbec někde limity, které člověk nakonec nedokáže
překonat? Své o tom ví ruská gymnastická hvězda a olympijská
vítězka z Ria Rita Mamun. Koprodukční dokument režisérky Marty
Prus #Za hranicemi možností přináší pohled do zákulisí ruského
tréninkového systému. Nelze zde ani reprodukovat, jakými
výrazy častují trenérky své svěřenkyně, a pod jakým tlakem se
gymnastky neustále nacházejí. Přesto jsou jejich výkony nakonec
dokonalé a člověk na ruských gymnastkách může opravdu oči
nechat. Filmový pohled do světa gymnastiky je tak intenzivní
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nejspíš proto, že sama režisérka se sportovní gymnastice řadu let
věnovala. „Je to snímek, který vás nenechá chladnými. I proto jsme
chtěli debatovat s někým, kdo situaci ve filmu skutečně rozumí.
Podařilo se nám oslovit bývalého člena gymnastické reprezentace
a aktivního trenéra, pedagoga i rozhodčího Petra Hedbávného. Na
tuto debatu se ve sportovně založené Polici obzvláště těším,“ říká
Marie Hornychová.

Neseďte dopoledne doma
Jít dopoledne do kina je luxus, který si můžeme dovolit jen někdy.
Ale díky Jednomu světu je o něco snazší si ho dopřát. Například
v pátek dopoledne promítáme český snímek #Nerodič režisérky
Jany Počtové. Ta sama pro sebe hledá odpověď na otázku, zda
mít, či nemít děti, a díky tomuto hledání nachází rozmanité
podoby rodičovství i rodiny. Máma, táta a dvě děti zůstávají sice
nejběžnějším modelem, doplňují ho ale další. Dvě mámy a děti,
střídavá péče, máma a táta a jejich děti z dřívějších vztahů, a jiné
podoby. Dokument zblízka ukazuje, jak tyto pestré rodiny žijí
a s jakými problémy se vypořádávají.
„Pokud nemůžete jít do kina v pátek dopoledne, dopřejte si to
o víkendu. Sobotu můžete zahájit silným a vizuálně krásným
snímkem #Stát se tím, kým jsem byl na téma buddhismu a reinkarnace. Zrovna v tomto příběhu jsou hranice zásadní překážkou,“
doplňuje Michaela Plchová. Indický chlapec Padma Angu byl ve
svém minulém životě vysokým duchovním, v tom současném
se však narodil v Ladakhu, daleko od svého tibetského kláštera.
Snímek plný nádherné horské krajiny Himálají sleduje jeho náročnou
cestu do Tibetu. Po filmu bude následovat debata s tibetským
hostem ve spolupráci s Tibet Open House. Po celý den si budete
moci uchovat náladu z filmu při pití indického čaje servírovaného
Čajovnou u Bílého draka v Hronově.
Nedělní dopoledne přináší snímek s poněkud překvapivým tématem. Tím je moderní otroctví. Podle odhadů žije na světě 45 miliónů
osob v nějaké formě otroctví a jen v sousedním Maďarsku je jich 22
tisíc. Šokující, že? Jednou z nich je dvaapadesátiletá Mariš, jejíž
„službu“ u cizí rodiny zachycuje snímek #V zajetí. Režisérce se
podařilo citlivým přístupem natočit velmi intimní portrét ženy, která
se ocitla v pasti a je každým dnem vykořisťována. „Už dlouho jsem
neviděla dokumentární film, jehož poselství by bylo tak silné a jehož přístup by byl zároveň tak eticky zodpovědný. Před režisérkou
smekám. Mariš kromě služby v rodině chodí do práce a celou výplatu
odevzdává své majitelce. Nevěděla jsem, že moderní otroctví může
mít dnes takovou podobu,“ říká Pavlína Binková a dodává: „Pozvali
jsme do debaty Markétu Hronkovou, ředitelku organizace La Strada,
která pomáhá lidem v podobných životních situacích u nás.“

Pohledy do jiných světů
Z festivalové nabídky zbývají už jen čtyři filmy. Kdo si raději ráno
pospí, může dorazit večer. Australský dokument #Azurová je plný
nádherných záběrů oceánu, nese však smutné poselství. Člověk
narušením jednoho článku ekosystému spouští řetězovou reakci,
která vede ke stále větší devastaci. Na druhé straně naštěstí
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+++++++++++++++++++++++
>Systém se aktualizuje,
pojďte do kina<<
//////////////////////
Když se na obrazovkách našich počítačů čas od času objeví známá
hláška, nevypínejte počítač, probíhá aktualizace, většinou se
naštveme. Na druhou stranu nám okamžik, kdy se odlepíme od
počítače, dává prostor dělat něco úplně jiného. Například jít do
kina. Zvlášť, když je na co.
Tímto momentem bude pro všechny příznivce filmového plátna
festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který
se odehraje ve dnech 22. až 25. března v Kolárově divadle. Letos
to bude již po sedmé. Téma „Aktualizace systému“ vyzývá právě
k tomu, abychom zpomalili, zvolnili a dopřáli si čas na utřídění
a ověření informací.

Škola pro rebely
Když se řekne „škola pro rebely“, nejednomu z nás se zablýskne
v očích. Zní to přitažlivě. V sousedním Německu takovou mají.
Jednu jedinou. Studují na ní ti, kteří z různých důvodů vylítli ze
státní střední školy (někteří jich prošli i deset), ale přesto se
nevzdali a snaží se dokončit středoškolské vzdělání. Jak ukazuje
snímek režiséra Alexandra Kleidera #Rebelská střední v Berlíně,
chybí zde typická hierarchie, známky i ředitelna. Každý má svůj
hlas. To, co se na počátku jeví jako anarchie, buduje v průběhu
studia ve studentech pocit zodpovědnosti k jejich vlastnímu
životu. „Dokument o školství jsme vybrali záměrně na zahájení
festivalu. Víme, že část našeho stálého publika tvoří lidé
s pedagogickým vzděláním, a proto bychom rádi pokračovali
v debatě o možnostech našeho školství, kterou už otevřely
podzimní konference Učení pro život a letošní Broumovské diskuze
na téma Vize vzdělanosti. Potěšilo nás, že pozvání do debaty
přijal Tomáš Feřtek z organizace EDUin a také učitelka Lenka
Horváthová z Montessori MŠ a ZŠ Zvoněnka v Náchodě,“ říká hlavní
koordinátorka Pavlína Binková.

Tam, kde lidé trpí
Konflikty ve světě neutichají. Nebyl by to Jeden svět, aby o nich
nepřinášel velké množství dokumentů. Nebylo pro nás proto snadné
vybrat pro naše publikum ty, které považujeme za nejdůležitější,
a neopominout i snímky, které sledují sociální a ekologická témata
a také lidské příběhy.
Již několik let uvádíme na Jednom světě snímky o Sýrii. Konflikt
neustává, země a lidé stále trpí válkou, a tak ani my neustáváme
v přinášení svědectví prostřednictvím dokumentů. Mají jeden
společný znak – velkou roli v nich hrají média: fotoaparáty, počítače,
Facebook, skryté kamery. A stateční lidé, kteří nasazují vlastní
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životy v boji se zlem. Jako skupina občanských novinářů v čele
s Hasanem a Hamúdem ze snímku #Město duchů, díky nimž se
svět dozvěděl o řádění tzv. Islámského státu. Založili facebookové
stránky Rakka je v tichosti vyvražďována a nepolevili ve zveřejňování
příspěvků dokumentujících vraždění a násilnosti páchané bojovníky
IS. Museli utéct ze své země, ale přesto neustali. Neustali ani tehdy,
když jim IS začal vyvražďovat rodiny. „Když je sledujete, nechápete
chvílemi, jak to vůbec mohou vydržet. Islámský stát jim posílá
videa, na nichž jim před očima zavraždí otce, bratra… Ale oni přesto
necouvnou,“ komentuje snímek spoluorganizátorka festivalu Marie
Hornychová. Do debaty jsme tentokrát pozvali Michała Przedlackeho,
který v Sýrii působil jako humanitární pracovník, ale i jako oceňovaný
dokumentarista a reportér.
Další zemí, kde konflikt neustává, je Ukrajina. Z hlavních zpráv už
téměř zmizela, přesto se na východě země válčí již čtvrtým rokem.
Dál tam žijí lidé, dál tam vyrůstají děti. Jako třeba Oleh a Jurik, kteří
neměli kam odejít a spolu se svou babičkou setrvávají v blízkosti
války. Jaké šrámy zanechává na dětských duších, ukazuje
dokument #Vzdálený štěkot psů. O tom, že pohled na válku očima
dětí je trefou do černého, svědčí mimo jiné fakt, že snímek získal
jednu z cen na prestižním festivalu dokumentárních snímků IDFA.
Na opačné straně světa ve Venezuele se sice neválčí, země se
však potácí na okraji katastrofy stejně, jako kdyby tam válka byla.
„Je mi to hrozně líto, tohle je náš domov. Ale musíme odejít,“ říká
uprostřed sbalených krabic jedna z hrdinek dokumentu #Ženy
venezuelského chaosu. Od roku 2013, kdy byl prezidentem zvolen
Nicolás Maduro, se úpadek jen prohlubuje. Nedostatek léků,
potravin, hygienického zboží, policejní pronásledování, korupce
a další vedou k tomu, že se Venezuela ocitla v nejhorší krizi za
posledních 200 let. Zasvěceně si o tom po filmu můžete popovídat
s hispanistkou a spisovatelkou Markétou Pilátovou, která v Jižní
Americe roky žije a z blízka zná příběhy těch, již museli kvůli krizi
z Venezuely odejít, či kteří tam dál žijí své životy ve strachu,
bezmoci či strádání.
Dlouhodobé konflikty a nestabilita plodí jeden z hlavních problémů
současnosti – migraci. Vybrali jsme pro vás jeden za všechny. Pod
jménem #Cizinec v ráji se skrývá neobvykle, vlastně tak trochu
drze, pojatý dokument. U nás podobné filmy zatím moc nevznikají,
ale v Holandsku už mají svou tradici. Nizozemský režisér Guido
Hendrikx vás hodí do reality, s níž se setkávají všichni migranti.
Angažuje herce, který v hraném dokumentu děsí cizince právě
dorazivší do Itálie striktně odmítavou argumentací zastánců krajní
pravice, aby je hned nato tišil liberálně vlídným přijetím, a nakonec
je nechal projít sítem konkrétní migrační politiky. Jednoduše
řečeno, ukazuje sílu moci, silnější než individuální přání a naděje
na nový domov. Jaká budoucnost však migranty skutečně čeká?
Jaké šance mají? To nám pomůže pochopit i Yvona Hofmanová z pobočky Organizace pro pomoc uprchlíkům v Hradci Králové.

Hranice nejen mezi státy
Už se vám někdy stalo, že vám Facebook nebo Instagram smazal
příspěvek, který jste zveřejnili, přestože vám nijak závadný
nepřipadal? My už víme, kdo za tím stojí. Jsou to tzv. moderátoři,

stále častěji lidé z chudých částí světa, například z Filipín, jejichž
práce spočívá v nekonečném procházení obsahu internetu a blokování závadného obsahu. „Povolit, povolit, povolit, blokovat….,“
odříkává si spolu s jednotlivými kliky myší mladý Filipínec a dodává:
„Moje denní kapacita je asi 25 tisíc příspěvků.“ Koprodukční
snímek #Čističi nás staví před zásadní téma dneška. Kde končí
kontrola závadného obsahu typu pornografie či násilí a začíná
cenzura internetu? Lze nastavit hranice? A v čem přesně spočívá
nebezpečí cenzury na internetu? „Doufáme, že nám na tyto otázky
odpoví Štěpán Žádník, odborník na komunikaci na sociálních sítích
z Masarykovy univerzity, kterého jsme do debaty pozvali,“ doplňuje
spoluorganizátor festivalu Pavel Pinkava.
Hranice nejen práce, ale také lidskosti a toho, co lze vydržet,
zkoumá jeden z nejoceňovanějších českých dokumentů loňského
roku #Hranice práce. Práce je věčné téma, najít tu dokonalou,
zajímavou a dobře placenou se ne vždy daří. A někteří lidé
jsou rádi, že mají vůbec nějakou a nemohou si vybírat. Kvůli ní
jdou často pod svoji cenu i úroveň. Autorkám novinářce Saše
Uhlové a režisérce Apoleně Rychlíkové se podařilo notně rozvířit
společenskou debatu na téma špatně placené práce, nelidských
podmínek a nedodržování zákoníku práce. „Myslíme si, že by
tato debata neměla utichnout, že by se lidé měli naučit bránit
proti vykořisťovatelským praktikám některých zaměstnavatelů.
Proto promítáme snímek i u nás v Polici. Nenechte si ujít debatu
s Apolenou Rychlíkovou,“ zve na festival další spoluorganizátorka
Michaela Plchová.
Hranice – to je ovšem termín skloňovaný i ve sportovním světě.
Jsou vůbec někde limity, které člověk nakonec nedokáže
překonat? Své o tom ví ruská gymnastická hvězda a olympijská
vítězka z Ria Rita Mamun. Koprodukční dokument režisérky Marty
Prus #Za hranicemi možností přináší pohled do zákulisí ruského
tréninkového systému. Nelze zde ani reprodukovat, jakými
výrazy častují trenérky své svěřenkyně, a pod jakým tlakem se
gymnastky neustále nacházejí. Přesto jsou jejich výkony nakonec
dokonalé a člověk na ruských gymnastkách může opravdu oči
nechat. Filmový pohled do světa gymnastiky je tak intenzivní
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nejspíš proto, že sama režisérka se sportovní gymnastice řadu let
věnovala. „Je to snímek, který vás nenechá chladnými. I proto jsme
chtěli debatovat s někým, kdo situaci ve filmu skutečně rozumí.
Podařilo se nám oslovit bývalého člena gymnastické reprezentace
a aktivního trenéra, pedagoga i rozhodčího Petra Hedbávného. Na
tuto debatu se ve sportovně založené Polici obzvláště těším,“ říká
Marie Hornychová.

Neseďte dopoledne doma
Jít dopoledne do kina je luxus, který si můžeme dovolit jen někdy.
Ale díky Jednomu světu je o něco snazší si ho dopřát. Například
v pátek dopoledne promítáme český snímek #Nerodič režisérky
Jany Počtové. Ta sama pro sebe hledá odpověď na otázku, zda
mít, či nemít děti, a díky tomuto hledání nachází rozmanité
podoby rodičovství i rodiny. Máma, táta a dvě děti zůstávají sice
nejběžnějším modelem, doplňují ho ale další. Dvě mámy a děti,
střídavá péče, máma a táta a jejich děti z dřívějších vztahů, a jiné
podoby. Dokument zblízka ukazuje, jak tyto pestré rodiny žijí
a s jakými problémy se vypořádávají.
„Pokud nemůžete jít do kina v pátek dopoledne, dopřejte si to
o víkendu. Sobotu můžete zahájit silným a vizuálně krásným
snímkem #Stát se tím, kým jsem byl na téma buddhismu a reinkarnace. Zrovna v tomto příběhu jsou hranice zásadní překážkou,“
doplňuje Michaela Plchová. Indický chlapec Padma Angu byl ve
svém minulém životě vysokým duchovním, v tom současném
se však narodil v Ladakhu, daleko od svého tibetského kláštera.
Snímek plný nádherné horské krajiny Himálají sleduje jeho náročnou
cestu do Tibetu. Po filmu bude následovat debata s tibetským
hostem ve spolupráci s Tibet Open House. Po celý den si budete
moci uchovat náladu z filmu při pití indického čaje servírovaného
Čajovnou u Bílého draka v Hronově.
Nedělní dopoledne přináší snímek s poněkud překvapivým tématem. Tím je moderní otroctví. Podle odhadů žije na světě 45 miliónů
osob v nějaké formě otroctví a jen v sousedním Maďarsku je jich 22
tisíc. Šokující, že? Jednou z nich je dvaapadesátiletá Mariš, jejíž
„službu“ u cizí rodiny zachycuje snímek #V zajetí. Režisérce se
podařilo citlivým přístupem natočit velmi intimní portrét ženy, která
se ocitla v pasti a je každým dnem vykořisťována. „Už dlouho jsem
neviděla dokumentární film, jehož poselství by bylo tak silné a jehož přístup by byl zároveň tak eticky zodpovědný. Před režisérkou
smekám. Mariš kromě služby v rodině chodí do práce a celou výplatu
odevzdává své majitelce. Nevěděla jsem, že moderní otroctví může
mít dnes takovou podobu,“ říká Pavlína Binková a dodává: „Pozvali
jsme do debaty Markétu Hronkovou, ředitelku organizace La Strada,
která pomáhá lidem v podobných životních situacích u nás.“

Pohledy do jiných světů
Z festivalové nabídky zbývají už jen čtyři filmy. Kdo si raději ráno
pospí, může dorazit večer. Australský dokument #Azurová je plný
nádherných záběrů oceánu, nese však smutné poselství. Člověk
narušením jednoho článku ekosystému spouští řetězovou reakci,
která vede ke stále větší devastaci. Na druhé straně naštěstí
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stojí inspirativní lidé, kteří se snaží bojovat a přírodu chránit. Film
provází kampaň, která ukazuje, jak jednoduché může někdy být
postavit se na stranu oceánu. „My její myšlenku podpoříme prvním
polickým swapem – bazárkem, kam můžete přinést věci, které
v tuto chvíli nepotřebujete, ale víte, že je ještě někdo může užít.
A sami si zdarma můžete odnést něco, co se naopak hodí vám,“ říká
spoluorganizátorka Petra Hubková a dodává: „Pokud se rozhodnete
za svůj úlovek zaplatit, podpoříte dobrou věc. Výtěžek totiž
věnujeme hospici Anežky České v Červeném Kostelci.“
Někdy se to prostě stane. Do zcela běžné rodiny se narodí postižené
dítě, třeba neslyšící. Jak se s tím vyrovnat, podpořit ho a naučit
sebevědomí a lásce k sobě i druhým ukazuje nizozemský snímek
#Neslyšící syn. „Sama bych chtěla mít životní energii hlavního
hrdiny Tobiase. K tomuto dokumentu jsme připravili nejen debatu,
ale také workshop. Do světa neslyšících nás zasvětí Michaela
Novotná a Věra Beranová z Tichého světa v Hradci Králové. Věra je
sama neslyšící, neslyšící jsou i její rodiče a děti. Během workshopu
se seznámíme s principy znakového jazyka, vyzkoušíme si znakování i odezírání a hlavně se dozvíme, jak komunita neslyšících žije,“
zve na sobotní dílnu Pavlína Binková.

Sledujte náš Facebook „Jeden svět Police nad Metují“ a festivalový
web https://www.jedensvet.cz/2018/police-nad-metuji.

Jeden svět je pro všechny
Již druhým rokem se snaží Jeden svět otevřít své sály lidem
s hendikepem. V souvislosti s tím promítáme letos pět dokumentů
s titulky pro neslyšící (Město duchů; Azurová; Stát se tím, kým jsem
byl; Neslyšící syn; V zajetí) a jeden dokument s audiokomentářem
Zuzany Stivínové (Hranice práce). Kolárovo divadlo je navíc vybaveno indukční smyčkou, což nám mohou jiné festivaly závidět.
K zapůjčení máme i pět párů sluchátek.
Ke čtyřem filmům jsme také zajistili hlídání dětí. Můžete je tedy
s důvěrou odložit do dobrých rukou maminek z MC MaMiNa
v Pellyho domech a jít do kina. Vybírat můžete z dokumentů
Nerodič, Neslyšící syn, V zajetí a Cizinec v ráji.

Program festivalu Jeden svět
\\\\\\\\\\\\\\\\\

/ Police nad Metují, Kolárovo divadlo
ČTVRTEK 22. 3. 2018

AKTUALIZACE SYSTÉMU

Tým polického Jednoho světa se těší na všechny stálé i nové
návštěvníky!

>> 18:00 slavnostní zahájení festivalu / vernisáž výstav
Rebelská střední v Berlíně (92‘)
debata s Tomášem Feřtekem, odborným konzultantem společnosti EDUin, a Lenkou Horváthovou, ředitelkou Montessori MŠ a ZŠ
Zvoněnka v Náchodě
po projekci bude výdej jídel, zajišťuje Bistro Pecka Náchod

PÁTEK 23. 3. 2018

Za organizátory Michaela Plchová

Paměť vašeho zařízení
je plná.

Na nedělní odpoledne jsme si připravili jednu lahůdku. V celé
třetině indických států se ve školách nevyučuje sexuální výchova,
v některých je přímo zakázaná. Otázky, které jsou schopni Indové
a Indky ohledně sexu klást, na první pohled pobaví. Jsou dva
kondomy bezpečnější než jeden? Působí kyselé jako prevence
otěhotnění po pohlavním styku? Naštěstí v tom nejsou sami – mají
svého sexperta. Doktorovi Watsovi je 93let, sexuální osvětu šíří od
roku 1976, a v poslední době se mu dostává stále víc uznání. Na
otázky odpovídá přímočaře a povzbudivě, občas přidá trochu ironie.
„Uvolněte se, prosím, a nenechte si ujít #Zeptejte se sexperta,“
radí Michaela Plchová. „Nebudete litovat.“
Ruský automobil Lada patřil mezi zhruba čtyři značky aut, které
u nás před pětadvaceti lety jezdily, jak mnozí pamatují. Dnes jeho
sláva dávno zanikla. Státní automobilka se však nevzdává. Najala
si švédského manažera a dala mu za úkol známou značku znovu
vzkřísit. Švéd se sice také nevzdává, stále častěji však naráží na
ruskou mentalitu a nostalgii po starých socialistických časech.
Český snímek #Švéd v žigulíku režiséra Petra Horkého jsme zařadili
na závěr festivalu. „Ne že bychom snad také toužili po zašlých
časech, ale věříme, že pro naše publikum bude velmi srozumitelný.
Dokument navíc uvedl prestižní festival IDFA v Amsterodamu, což
je vždy velký úspěch, a debaty se ujme režisér osobně,“ zve na
závěrečný film Pavlína Binková.

+++++++++++++++++

Festival Jeden svět jako vždy slibuje příjemnou atmosféru plnou
setkání, které lze korunovat dobrou kávou ve festivalové kavárně
Café Dientzenhofer. Během festivalové soboty pro nás bude vařit
indický čaj Čajovna u Bílého draka v Hronově. Posedět můžete také
s Jedno(o)světovou knihovničkou, či si projít výstavu fotografií
známé fotografky Ivy Zimové, komixové příběhy žen umělkyně Toy
Box, nebo fotoreportáž z noční pekárenské směny, během níž se
s námi můžete podělit o to, jakou nejhorší práci jste byli nuceni
dělat. Celou sobotu se můžete také v Pellyho domech zúčastnit
sítotiskové dílny.

>> 10:00 Nerodič (83‘) (hlídání dětí)
>> 16:00 Vzdálený štěkot psů (86‘)
>> 18:00 Hranice práce (71’) (audiokomentář)
debata s Apolenou Rychlíkovou, režisérkou filmu
>> 20:00 Město duchů (90‘) (titulky pro neslyšící)
debata s Michałem Przedlackim, humanitárním pracovníkem,
dokumentaristou a reportérem
>> 21:15 Azurová (76‘) (titulky pro neslyšící)

SOBOTA 24. 3. 2018

–––––––––––––––––––––––––
J E D E N
S V Ě T
(•)
–––––––––––––––––––––––––
= festival dokumentárních
filmů o lidských právech
Vladimír Václavek jede hudební
krajinou na snovém koni
Letošní jednosvětový koncert bude malou (nebo spíš velkou)
hudební lahůdkou. Upustili jsme od velkého koncertu v sále
a rozhodli se ho pro změnu uspořádat ve foyer divadla. K naší velké
radosti přijal pozvání kytarista Vladimír Václavek. Muzikanta
a básníka, který v současnosti žije v Broumově, netřeba zřejmě
příliš zeširoka představovat. V 80. a 90. letech působil v legendární
kapele Dunaj, později spolupracoval s Ivou Bittovou, skupinami
Čikori či Rale, aby se nakonec vydal na sólovou dráhu. Již na
počátku své hudební dráhy mu šlo hlavně o to, aby nehrál jako
někdo jiný, ale vytvářel vlastní muziku. Nelze mu upřít, že to
se opravdu povedlo. Příjemně plynoucí, mnohdy až meditativní
kytara, kterou ovšem dokáže rozvlnit pořádným rifem či znásobit
až několika smyčkami, je obohacena o poetické texty. V těch se
zrcadlí ovlivnění šamanismem, oním neviditelným světem na
druhém břehu, do nějž lze proniknout jen skrze snění. Jak sám
říká, hudba je pro něj tajemství, je to jeho životní cesta. A jako
z celé jeho osoby, plyne z ní bytostný klid, který vám umožní zcela
se ponořit do jeho písní a vlastní představivosti. Přijďte se tedy
v sobotu 24. 3. naplnit až po okraj! -MP-

Partneři festivalu

>>>
>>>
>>>

22.–25. března 2018
Police nad Metují
www.jedensvet.cz

// pořádá
ČLOVĚK V TÍSNI o.p.s.

>> 10:00 Stát se tím, kým jsem byl (95‘) (titulky pro neslyšící)
debata s hostem z Tibetu ve spolupráci s Tibet Open House
>> 13:00 Neslyšící syn (72‘) (titulky pro neslyšící) (hlídání dětí)
krátká debata s Michaelou Novotnou a Věrou Beranovou, pracovnicemi organizace Tichý svět Hradec Králové, po projekci workshop
Pestrý tichý svět
>> 15:00 Ženy venezuelského chaosu (83‘)
skype debata s Markétou Pilátovou, spisovatelkou a hispanistkou
>> 17:15 Za hranicemi možností (74‘)
debata s Petrem Hedbávným, bývalým reprezentantem ve sportovní gymnastice, vysokoškolským pedagogem, trenérem
a mezinárodním rozhodčím
>> 19:15 Čističi (88‘)
debata se Štěpánem Žádníkem, absolventem Katedry mediálních
studií a žurnalistiky FSS MU v Brně
>> 21:30 koncert Vladimíra Václavka

NEDĚLE 25. 3. 2018
>> 10:00 V zajetí (89‘) (titulky pro neslyšící) (hlídání dětí)
debata s Markétou Hronkovou, ředitelkou organizace La Strada
>> 13:00 Cizinec v ráji (72’) (hlídání dětí)
debata s Yvonou Hofmanovou, vedoucí pobočky Organizace pro
pomoc uprchlíkům v Hradci Králové
>> 15:30 Zeptejte se sexperta (80’)
>> 17:00 Švéd v žigulíku (64‘)
debata s režisérem Petrem Horkým, zakončení festivalu

DOPROVODNÝ PROGRAM SOBOTA 24. BŘEZNA
9:00-18:00 / sítotisková dílna / spolu s MC MaMiNa / Pellyho domy
14:30-15:30 / dílna Pestr ý tichý svět / Kolárovo divadlo
21:30 / koncer t Vladimíra Václavka / foyer Kolárova divadla
po celý den / ochutnávka indického čaje servírovaného Čajovnou
u Bílého draka v Hronově / foyer Kolárova divadla

PO DOBU FESTIVALU V KOLÁROVĚ DIVADLE
Filmy ve vir tuální realitě
Swap / dobročinný bazárek v duchu kampaně k filmu Azurová /
výtěžek věnujeme Hospici Anežky České v Červeném Kostelci
Výstavy / Nezapomeňte na Ukrajinu – Člověk v tísni, Iva Zimová
/ Ženy bez hranic – Nesehnutí, Toy Box / Noc v pekárně aneb
Koblihy – Pavlína Binková
Festivalová kavárna Café Dientzenhofer Broumov / Festivalová
knihovnička
vstupné 70 Kč, permanentka 270 Kč, koncert 100 Kč

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

KALENDÁRIUM

Osobnosti českého malířství a sochařství – březen
23. března 1887 se
v Hronově narodil
Josef Čapek, český
malíř a spisovatel.
Byl starším bratrem
spisovatele Karla
Čapka (1890 –
1938). Dětství prožil v Podkrkonoší
Malé Svatoňovice,
Úpice), kde byl otec
venkovským lékařem. V letech 1901-1910
studoval na Umělecko-průmyslové škole
v Praze. Jeho výtvarný názor se tvořil v době
myšlenkového kvasu impresionismu, secese a
kubismu. Josef Čapek si ho teoreticky zdůvodňoval i ve spolupráci se svým bratrem, s nímž
se věnovali výtvarné kritice. Spolu s ním debutoval také jako prozaik (Zářivé hlubiny) a
společně napsali řadu slavných divadelních
her: Lásky hra osudná, Ze života hmyzu a
další. V letech 1910-11 byl na studijním pobytu v Paříži. V roce 1918 vystavuje se skupinou Tvrdošíjných (Špála, Čapek, Kremlička,
Zrzavý, Hofman). Významná je jeho práce
grafická a ilustrátorská. Josef Čapek byl v roce
1939 odvlečen do koncentračního tábora. Žel,
nedočkal se osvobození, které nezlomně očekával, jak svědčí jeho Básně z koncentračního tábora a množství drobných kresbiček.
Zahynul v Bergen-Belsenu někdy v dubnu

1945. Nesmrtelná je jeho tvorba pro děti, zejména Povídání o pejskovi a kočičce, které
psal i ilustroval.

24. března 1896
se narodil v chudé
proletářské
rodině v Praze
František Tichý,
český malíř a
grafik a jevištní
výtvarník. Je považován za přední osobnost české
výtvarné avantgardy 40. let 20.
století. Pocházel z nuzných poměrů, a i když
začal studovat na Akademii výtvarných umění
a stal se členem Umělecké besedy, tíhl k lidovým typům z hospod a kabaretů a školu nedokončil. Miloval svět cirkusu. Z atmosféry cirkusového života vytěžil nejkrásnější díla své
grafické a malířské tvorby. Přivydělával si malováním reklamních plakátů a začal dělat knižní ilustrace. Několik let žil a nacházel svůj výraz v Paříži, po výstavě v Praze byl rázem řazen
mezi přední pražské malíře. V roce 1946 byl
jmenován profesorem Uměleckoprůmyslové
školy v Praze. Hodně ilustroval, dále maloval
své oblíbené klauny, ale věnoval se i portrétní tvorbě (Talich, Sudek, Nezval atd.). Slavné
jsou jeho ilustrace dnes už klasického Cirkusu

Humberto Eduarda Basse. Zemřel v roce 1961
v Praze.
25. března 1677
zemřel v chudobě
ve
Westminsteru
(Anglie) ve věku 70
let Václav Hollar
z Práchně, slavný grafik a kreslíř.
Pocházel z významné a majetné pražské
rodiny. Narodil se 13.
července 1607 jako
syn úředníka při zemských deskách v Praze. Již v mládí se vydal
na cesty po grafických dílnách ve Frankfurtu
nad Mohanem, Štrasburku, Kolíně nad Rýnem
a v Nizozemí, kde se seznamuje s pracemi
Rembrandtovými. Tvořil volné grafické listy, mapy, portréty, zátiší s přírodopisnými
motivy a knižní ilustrace. Stále vycházejí
jím ilustrované Bajky Jeana de La Fontaina.
K vrcholům jeho tvorby patří panoramatické
městské veduty, vznikající na cestách s hrabětem Arundelem, anglickým vyslancem. Dostal
se i do Prahy, kde vznikl jeho slavný Pohled
na Prahu z roku 1649 a další pražské veduty.
Krásný je jeho cyklus lodí, který tvořil krátce
před svou smrtí.
Připravil František Janeček

Jak se žilo na Policku v osmičkových létech (1928 – 1988)
Z publikace Mir. Pichla POLICE nad METUJÍ v datech ( vydalo město Police nad Metují v roce 2004)
„Osmičkové“ letopočty si tento rok připomínáme v nebývalé míře. Podívejme se, jak se
žilo na Policku v měsíci březnu v letech 1928
– 1988.

1928

9. března 1928

byl na zasedání obecního zastupitelstva
„Spořitelně městské v Polici nad Metují povolen prodej pozemku vedle tělocvičny ku stavbě
úředního domu za 1 K za 1 m2 bez veřejné
dražby.“ Protože o týž pozemek již dříve žádalo „Družstvo pro postavení divadla“, požádalo „za přikázání místa ku stavbě divadla
v parku před soudní budovou. K tomu podal
protest místní Okrašlovací spolek se žádostí,
aby místo ono jako park bylo zachováno.“

17. března 1928

oznámil krajanský spolek „Ostaš“ v Praze
místní odbočce Klubu českých turistů, že na
oslavu 10. výročí trvání republiky věnuje tomuto odboru jubilejní dar 100 Kč.

1938

Březen roku 1938

„V březnu rozhodlo město zúčastniti se
krajanské výstavy v Náchodě a zatím účelem
ustaven zvláštní výbor ze zástupců různých

24

spolků a korporací.Bylo usnešeno, aby byly
vystaveny fotografie vzácných privilegií z
městského archivu, památných staveb a některé věci z musejních sbírek. Pro tuto exposici zajištěno na výstavě ½ stánku za poplatek
2.000 Kč. Uspořádáním této exposice pověřeni členové musejní komise.“ (Kronika města
Police nad Metují)

12. března 1938

Obsadila německá vojska Rakousko, zásah jinak nazývaný jako „anšlus“ - připojení
Rakouska k nacistickému Německu. „Anšlus“
výrazně oslabil obranyschopnost České republiky; hranice s Německem se prodloužila
z 1.539 km na 2.117 km. Anschluss byl mezi
prvními Hitlerovými kroky v jeho snahách vytvořit, nebo jak nacistická propaganda tvrdila,
obnovit Německou říši a navrátit Německu
všechna kdy ztracená nebo nově nárokovaná
území..

Jaro roku 1938

Na naléhání Zemské školní rady, pro nedostatečnost stávajících školních budov, nechala obec vypracovat návrhy projektů nové
školy od architektů ing. Jindřicha Freiwalda a
arch. Čeňka Mužíka.

1948

1. března 1948

byl na veřejné schůzi v Kolárově divadle
ustaven tzv. „Akční výbor Národní fronty“
v Polici nad Metují, „kterému udělena větší
pravomoc než MNV. Byl složen ze zástupců
tří politických stran: komunistů, strany lidové
a sociálně demokratické a dále ze zástupců
různých korporací. Do jeho předsednictva byli
zvoleni Jan Novotný a Antonín Vacek (oba za
KSČ) a Antonín Košťál a Josef Reichel (oba
příslušníci strany sociální demokracie).
Akční výbor neprodleně přistoupil „k postupné očistě veřejného života od těch, kteří se
zpronevěřili věci socialismu.“

6. března 1948

podal Ústřední akční výbor NF návrh na
ustavení zvláštních soudů „v boji proti reakci“. Tyto státní soudy působily od 26. 10. 1948
do 1. 1. 1953 a celkem odsoudily 27.000 osob
(vynesly 232 trestů smrti, z nichž vykonáno
178); byly zřízeny podle zákona č. 232/1948
a zasedaly i v okresních městech i ve větších
průmyslových závodech (!).

19. března 1948

nastaly personální čistky mezi zaměstnanci
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místního Národního výboru v Polici nad
Metují. Řídil je Akční výbor Národní fronty,
který navrhoval osoby, jež musely Národní
výbor opustit nebo naopak doplnit. Podle znění oběžníku ministerstva vnitra Národní výbory podléhaly vůli lidu (= Akčnímu výboru).
Po ustavující schůzi nového „obrozeného“ Národního výboru byl předsedou MNV
v Polici nad Metují zvolen Karel Vacek (KSČ
– ve funkci předsedy do roku 1949), jeho prvním námě-stkem se stal Jáchym Hejl (KSČ),
druhým náměstkem Antonín Košťál (za čsl.
sociální demo-kracii).
Členy rady MNV byli zvoleni Antonín
Průša (za KSČ), Rudolf Krtička (za ČSL),
Josef Tér (za čsl. soc. dem.), Jan Fišer (legionář), František Štancl (za Svaz české mládeže)
a František Steinert (za Ústřední odborovou
radu).

19. března 1948

byl podnik Schuhe v Bukovici (dříve fa
A. Löwy, resp. Goldmann) znárodněn a ke dni
29. 6. 1948 začleněn do Českých lnářských
textilních závodů v Trutnově.
Dne 2. října 1945 byl sice závod vrácen dědici Rudolfu Goldmannovi, ale již v listopadu
t. r. byla do podniku z nařízení Zemského NV
zavedena národní správa. Národními správci
byli ustanoveni Hugo Hepnar, Antonín Khom
a Rudolf Goldmann, všichni z Police n. Met.

21. březen 1948

Na tuto neděli byla pod patronací MNV „v
rámci celostátní péče k ozdravění národního
důchodu“ vyhlášena tzv. „Národní směna“

– všichni práceschopní občané byli v neděli povinni provádět úklidové práce ve městě
(zanedbané ulice, sady atd.). V továrnách byla
povinná „Národní směna vítězství“ odpracována již předem, v sobotu dne 20. března.

25. března 1948

rozhodl MNV na své schůzi zavést 30 hodin pracovní povinnosti pro občany (muže) ve
prospěch obce. Ten, kdo tuto povinnost nesplnil, musel zaplatit za jednu neodpracovanou
hodinu 20 Kčs do obecní pokladny. V téže
schůzi také bylo jednáno o nadačním domě
čp. 86, který byl městu roku 1902 věnován
Barborou Sudovou pod podmínkou zřízení
mateřské školky. Protože substituční právo
na tento dům náleželo dobročinnému spolku
„Vincentinum“ v Praze - Břevnově, nemohla
obec s tímto domem volně nakládat.
„Rada a finanční komise navrhla substituční právo odkoupit, k čemuž bylo navrženo nabídnouti obnos 100.000 Kč, který
obec opatří hypotékární výpůjčkou obnosem
120.000 Kčs u Městské spořitelny.“
Ke zrušení substitučního práva došlo dne
7. října 1949 rozhodnutím Ústředního národního výboru v Praze za jednorázový poplatek
100.000 Kčs.

1958

13. března 1958

zasedala rada MNV. K návrhu školské
komise usneseno nedoporučit tyto žádosti
žáků na výběrové školy z důvodů špatného
prospěchu nebo na základě směrnic ministerstva školství ze dne 7. 2. 1958 (politicky

Stalo se před sto lety - březen 1918

Dne 3. března 1918 uzavřely Centrální
mocnosti v Brestu Litevském mír se sovětskou
vládou. Ta přijala požadavky mírové smlouvy,
přestože pro ni byly mimořádně těžké. Dobové
Náchodské listy situaci poněkud tendenčně
komentovaly: „Kapitulace Ruska je úplná.
Ostudnějších podmínek historie vůbec snad
nevykazuje: Rusko musí demobilizovat, musí
vydat své loďstvo i lodi čtyřdohody, jež kotví
v jeho přístavech, musí zříci se velkých území, uznat samostatnost Finska i Ukrajiny…“
Brestlitevský mír byl obzvláště slaven za hranicemi v Kladsku, jak nás o tom opět informují Náchodské listy: „V pondělí 4. března bylo
v sousedním Kladsku slavnostně vyzváněno,
z velkých lázeňských paláců Chudobských
vlály velkoněmecké prapory, školní děti měli
prázdno, v kostelích byly bohoslužby“.

Ve dnech 8. – 13. března 1918 proběhla
bitva u Bachmače, která se stala jedním z nejúspěšnějších vystoupení čs. legií v průběhu
první světové války. Příslušníci Čs. armádního sboru v Rusku se po podepsání brestlitevského míru ocitli v nezáviděníhodné situaci.
Všude okolo nich se hroutila fronta, je samotné v případě zajetí čekala jako vlastizrádce poprava. První divize legií se na počátku
ofenzívy Centrálních mocností nalézala na
západní Ukrajině, v oblasti Žitomiru. Odtud
musela ustupovat směrem na Kyjev a Priluky,
a po cestě svádět ústupové boje s rychle
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postupujícími Němci. Druhé divizi čs. legií,
která se nacházela na levobřežní Ukrajině v
oblasti Poltavy, připadl úkol udržet ústupovou cestu právě pro I. divizi. Československé
jednotky se musely stáhnout přes významný
železniční uzel Bachmač, ohrožovaný však
německým postupem. Obrany Bachmače se
ujaly síly 6. „Hanáckého“, 7. „Tatranského“ a
4. střeleckého pluku „Prokopa Holého“, a také
1. záložního pluku. Bolševici, kteří považovali německou akci u Bachmače za porušení
podmínek brestlitevského míru, se postavili
po boku čs. jednotek proti Němcům. Přestože
měli útočící Němci značnou převahu v počtu
mužů, děl i kulometů, československé jednotky se jim úspěšně postavily a dokonce je
zatlačily nazpět. Do večerních hodin 13. března tak stihly všechny jednotky čs. legií projet
přes Bachmač a uniknout z hrozícího obklíčení. Zatímco Němci ztratili během bojů asi 300
padlých a několik set raněných, československé ztráty činily 145 padlých, 210 raněných a
41 nezvěstných (buď padli, nebo byli zajati a
popraveni, tak jako například legionář Karel
Brouček z Hronova). Za tuto cenu byly čs.
jednotky v Rusku zachráněny před zničením
a mohly pokračovat ve své dobrodružné pouti
po Rusku. Za zmínku stojí fakt, že v jednotkách československých zahraničních vojsk
sloužilo na čtyřicet legionářů, kteří se narodili
v Polici nad Metují, z nichž naprostá většina

nevhodní): Schimmer Wolfgang, Hony, Schön
Jaroslav, Bukovice, Hauková Věra, Police
n. Met., Lamka Zdeněk, Pěkov, Plašek Petr,
Police n. Met., Walterová Dana, Bukovice.
Dále rozhodnuto, aby komise pro školské
otázky provedla pohovor s rodiči žáků, kterým
bylo povoleno studium na výběrové škole.

1968

6. března 1968

byla broumovským Lidovým spotřebním
družstvem Jednotou otevřena nová, „konkurenční“ prodejna masa a uzenin v čp. 93 na
náměstí (tj. v bývalém Šmídově řeznictví).
Prodej obstarávala Magda Šmídová.
13. března 1968
se stala srážka autobusů před bukovickou
Sokolovnou.

1978

1. března 1978

byla v místnostech budovy bývalého
kláštera otevřena Městská lidová knihovna.
Interiéry knihovny zdařile projektoval architekt Josef Čejka.

16. března 1978

zasedala rada MěstNV a mimo jiné se
poprvé zabývala přípravou oslav 725. výročí
založení města Police nad Metují.

1998

16. března 1998

byl ulicí Tomkovou pokládán plynovod.
Ulice byla znovu vydlážděna a zprůjezdněna
31. května t. r.
Připravil František Janeček

působila právě v Rusku. A to nepočítáme legionáře z okolních vesnic!
Daleko od těchto světodějných událostí
proběhlo dne 21. března 1918 zasedání obecního zastupitelstva Police nad Metují. Na něm
byl novým starostou zvolen obchodník Viktor
Krista, pátým radním František Reinš, šestým
hodinář František Beran. Mimo to bylo ustaveno kuratorium pro zřízení mateřské školky ve složení: Josef Beneš, František Erber,
František Holinka a Čeněk Vaněk. C. k. notář
František Hála také na zasedání zastupitelstva
oznámil, „že bývalý resignovavší p. starosta
Emil Katschner založil dvě studijní nadace
po 6.000 K ve prospěch studujících dětí svých
dělníků, příslušníků obce polické a usneseno,
aby městská rada za toto věnování šlechetnému dárci poděkovala.“
Dne 22. března 1918 došlo v Bělém k jisté
události, kterou zaznamenal ve své soukromé
kronice Pavel Weissar: „Na jaře tohoto roku
se stala starostovi obce Karlu Obršálovi velice trapná věc: přišla k němu, tuším že to bylo
na Velký pátek kolem poledne selka Františka
Bornová z čp. 25 s reklamací, že dostali přiděleno málo prášku. Ženská to byla řízná, a
jak už jsem uvedl, ženy už byly hodně podrážděny, tak že slovo dalo slovo, starosta se rozkřikl, Bornová také; starosta chytil Bornovou
za rameno a strkal ji dveřmi ven. Hospodyně
neměla v úmyslu vypochodovat, chytla se

25

levou rukou police s parádním nářadím stojící vlevo od dveří. No, Obršál měl snahu
Bornovou vyhodit a protože se tato držela té
chlouby paní starostové, šla ta police jen na
zem. Vše skleněné a porculánové rozbito na
padrť. Dopadlo to dobře; Obršál uznal, že
neměl právo Bornovou vyhazovat a Bornová
nedisponovala takovým kapitálem aby škodu
mohla nahradit.“
Dne 24. března 1918 nastoupil na faru v
Machově jako kaplan břevnovský benediktin
P. Emanuel Jindřich Hulínský, vysvěcený 8.
července 1917 v katedrále sv. Víta v Praze,
který se později stal jedním ze hlavních iniciátorů náboženského rozvratu v Machově.
Hulínský byl totiž zastáncem reformních
snah, a broumovský opat ho proto chtěl
z Machova odvolat. Hulínský se ale prohlásil za duchovního Církve československé.
Jeho rozhodnutí bylo silným impulsem pro
ostatní farníky. Dne 21. dubna 1920 ohlásilo 330 zdejších obyvatel na okresní správě politické v Broumově, že vystupují z
Církve římskokatolické a přestupují k Církvi
československé.
Dne 27. březen 1918 se sešla delegace
z Policka s císařem Karlem I. Stalo se tak
v rámci inspekční cesty císaře po německých
nouzových okresech. Do nádražní haly ve
Staré Pace, kde byla poslední zastávka dvorního vlaku před cestou do Vídně, se tehdy
dostavilo také 60 deputací zástupců českých
oblastí z Novopacka, Semilska, Jilemnicka,
Náchodska, Rychnovska, Úpicka a Policka.
Za náchodský politický okres byli císařem
přijati starosta Náchoda Josef Čížek, tkalcovské dělnice L. Kozáková z Velkého Poříčí a A.
Šubrtová, dělnický důvěrník Václav Šlechta,
učitel Vincenc Fikr a starosta Starkoče Jar.
Prokop. Okresní hejtmanství v Broumově vyslalo za broumovský politický okres delegaci, kterou vedl továrník a velkostatkář Faltis
z Teplic. Polický soudní okres reprezentoval

starosta polického zastupitelského okresu c. k.
notář JUDr. František Hála z Police, dále továrník Augustin Škop z Velkého Dřevíče, starosta Hlavňova František Janeček a dva poličtí
dělníci, František Pour, předseda místní pobočky strany národně socialistické a Antonín
Hofman, předseda strany národně demokratické. O celé události obšírně informovaly
Náchodské listy dne 29. března 1918. Pro nás
je však zajímavější podrobný popis události
od jednoho z přímých účastníků, Františka
Janečka, jak jej zaznamenal Josef Brandejs:
„Císař Karel v Království českém. Jeho
veličenstvo dne 23. března večer odjel o
půlosmé hodině na dva dny do Čech, aby navštívil tam ony nouzové ty okresy. V družině
mocnářově nalézali se mimo obvyklý průvod
první nejvyšší hofmistr princ Hohenlohe a ministerský předseda Dr. Seidler. V Čechách přidružil se místodržitel Coudenhove a president
zemské správní komise hrabě V. Schönborn.
Když konečně došlo na náš okres, byl vyvolán
pan okresní starosta, který vylíčil bídu okresu
polického a obzvláště upozornil na rekvisice
dojných krav, tak že následkem toho nedostává se potřebného mléka ani pro děti, neb
okres náš jest ponejvíce průmyslový. Po té byl
vyvolán p. Aug. Škop, který líčil bídu tak, že
jest s podivením, že může ještě býti živ. Na to
byl vyvolán místodržitelem František Janeček,
starosta Hlavňova. Panovník se ho tázal,
jak dlouho již je starostou obce, odvětil on:
Prosím Vaše Veličenstvo, již 12 roků. A jak to
tam vypadá u vás? Vaše Veličenstvo! V našem
okresu následkem sucha loňského roku a potom krupobitím nastal veliký nedostatek, vzdor
tomu provádějí se rekvisice bezohledně, jak na
obilí tak na dobytek, také následky toho jsou
nedozírné a zároveň prosím Vaše Veličenstvo,
aby hospodáři byli propuštěni na dovolenou,
neb i stokorcové živnosti zůstávají bez hospodářů, ženské nemohou práce zastati a také
je neumějí, tak že zemědělstvo ohroženo jest

Kulometná rota „Kolt“ 7. střeleckého pluku Čs. armádního sboru na Rusi. Uprostřed stojí
s rukou na prsou vojín Karel Brouček z Hronova, popravený Němci u Bachmače dne 10.3.1918
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v úpadek. Panovník: Já všecko udělám. Na
to byl vyslechnut Pour, který vylíčil bídu továrního lidu, následkem podvýživy tak že není
při tom možno pracovati. Potom byl vyslechnut Hofman. Panovník se ho otázal, při čem
pracuje. Hofman odvětil, v továrně na jutu a
líčil též bídu lidu továrního. Také všem jiným
přislíbil panovník, že se o všecko postará. Po
ukončeném výslechu s deputanty byla provoláváno třikráte hřímavé Sláva, která měla
ozvěnu v obecenstvu na peróně se nacházejícím. Celkem učinil panovník na všechny deputace milý dojem, svým lidovým vystoupením,
že osobně se přesvědčil o bídě lidu českého
v severovýchodních Čechách, neb nejen že
se vyptával na bídu, neb také s přátelským
stisknutím ruky projevil svoji upřímnou vůli.
Pak odešel do osobního vlaku, a jel směrem k
Josefovu do Vídně. Deputace polická byla vřele potěšena milým vystoupením mocnářovým.
Potom pak odjeli ještě toho dne do Trutnova,
kde opět přenocovali a ráno přes Starkoč jeli
domů, kde je očekávalo obecenstvo s nedočkavostí, zdali je to možné, aby za nynějších
okolností mohl prostý lid promlouvati s panovníkem, jako za slavné paměti císaře Karla I.“
Na poslední březnový den roku 1918
připadl Boží hod Velikonoční. A právě na
tento den (31. března 1918) připravil divadelní spolek ochotníků v Machově divadelní
přestavení ve prospěch Okresní komise pro
péči o mládež v Polici nad Metují. Drama o
třech dějstvích od Štěpána Krupy se jmenovalo „První dovolená“, aneb „Maminko,
tatínek se vrátí!“. V Náchodských listech,
které hru avizovaly, byli také uvedeni účinkující: „Celba Ducháč, Fanča Motlova, Josef
Hofman, Anna Hrušková, František Klimeš,
Vlasta Hofmanová, Anna Švorcová, Mařka
Šimková, Anda Voňavková, Václav Šolc, Jarka
Rotter, Jan Štyler, Josef Dostál.“ Hra měla nepochybně úspěch, neboť byla „na všeobecnou
žádost“ opakována ještě v neděli 7 dubna.

Jan Tůma
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Čtyři sta let od uzavření evangelického kostela v Broumově

V březnu tohoto roku uplyne právě čtyři sta let od uzavření evangelického kostela
v Broumově. Tato událost, jakkoliv se nám
dnes může zdát zcela bezvýznamná, vstoupila
do dějin nejen Českých, ale i světových. Byla
totiž jednou z jisker, které pomohly zapálit požár války, která teprve později dostala přídomek třicetiletá. Válka, která probíhala v letech
1618-1648, začala v Čechách a v Čechách
padly také její poslední výstřely. Třicet let válčení, bída, hladomory a epidemie tehdy zpustošily celé rozsáhlé oblasti střední Evropy.
Úbytek obyvatelstva byl obrovský - většinou
se pohyboval kolem 30%, v některých částech
Německa však zmizelo více jak 66% veškeré
populace. A abychom nechodili daleko, v samotné Polici nad Metují zůstalo po válce stát
pouze 78 domů a celých 76 jich bylo zbořených a pustých.
Vše přitom začalo zcela nenápadně,
a málo kdo by tehdy mohl tušit, že se bude
jednat o něco víc, než o další kolo tradičního
sporu mezi broumovským opatem a měšťany, kteří se sveřepě dožadovali stejných práv,
jako měli měšťané v královských městech, na
něž však jako obyvatelé poddanského města
neměli nárok. Nyní dostal tento boj i nádech
náboženský. Dne 9. července 1609 podepsal
Rudolf II. Majestát na náboženskou svobodu
v Čechách a rovněž vyhlásil tzv. Porovnání,
které upravovalo vzájemný vztah mezi katolíky a evangelíky. Na dodržování majestátu měl
dohlížet sbor třiceti defenzorů, tedy ochránců
víry. Jak však později poznamenal P. Vavřinec
Wintera: „Kdo doufal, že z Majestátu a současné Porovnání mezi konfessionisty a katolíky vykvete mír a zlatý, blahý věk, ten se velice
mýlil. Majestát stal se zdrojem větších rozepří,
než byly kdy předtím.“
A to byl také příklad broumovských evangelíků, kteří si Majestát vyložili po svém, a
již 17. července 1609 násilně zabrali kostel
u P. Marie i se hřbitovem. Tímto činem však
porušili nejen zemské zákony, ale i samotný
Majestát, neboť ten výslovně katolíkům zaručoval všechny kostely, které drželi do roku
1609. Spor měl vyřešit soudní proces svolaný 23. prosince 1609 do Police nad Metují.
Rozsudek, který byl publikován se značným
zpožděním 16. července 1610, dal opatovi za
pravdu. Přikázal broumovským evangelíkům
zachovávat poslušnost vrchnosti a především

vrátit obsazený kostel. Zajímavé přitom je, že
soudní komise, která spor v Polici projednávala, byla sestavena ze čtyř evangelíků a pouze jednoho katolíka. Císařská rezoluce byla v
Broumově přijata s posměchem a vzdorem.
Broumovští se usnesli, že si postaví svůj vlastní kostel a zřídí si vlastní hřbitov. Hřbitov byl
založen za dolejší branou, na klášterní parcele
(!), a již 22. srpna zde byly pochovány čtyři
mrtovoly. Dne 27. dubna 1611 pak byl položen také základní kámen kostela.
Otázka stavby evangelického kostela na
církevním panství záhy přestala být lokální
záležitostí. Věc projednávali nejen nejvyšších
zemští úředníci a císař, kteří stavbu považovali za neoprávněnou, ale i defenzoři, kteří naopak broumovským protestantům doporučili,
aby opatovi sice zůstali poslušní, ale ve stavbě
aby pokračovali. A tak Broumovští v klidu
dál stavěli. Již v dubnu 1912 byl broumovský protestantský kostel hotov až po střechu.
Ale i to bylo Broumovským málo. Dne 8. září
1614 se obrátili na sbor defenzorů, jak líčí P.
Vavřinec Wintera: „Měli svůj kostel, hřbitov,
školu, ale chtělo se jim více; chtěli nejen obcí
se nazývati, ale přáli sobě též míti radnici, pečetítko, zvláštního purkmistra a konšely protestantské“. Defenzoři jim však odpověděli,
že na udělení takových výsad nemají právo a
dokonce je napomenuli, aby nadále protestantské věci zbytečným bouřením neškodili. Toto
napomenutí bylo na místě, neboť „tou dobou
broumovští protestanti i mezi sebou měli rvačky, hádky a rozepře. Pastor Kirschmann totiž
dopustil se v Broumově všelijakých zločinů,
takže jeho vlastní »ovečky« jej u protestantské
konsistoře zažalovali. Kirschmann obeslán
dostavil se sice do Prahy, ale dokázal tam
podplacením a falšováním dopisů a dlužních
úpisů propuštění své na svobodu, dříve než
soud o něm rozhodl. Vrátiv se do Broumova,
zastal tam nového pastora, Ondřeje Knorra;
byl zde od 15. října 1614. Nyní se utvořily dvě
strany, Knoriáni a Kerasandriáni, obě vášnivě
pastora svého hájící. Došlo často k pouličním
ozbrojeným útokům, ano i ke krveprolití.“
V létě roku 1617 císař Matyáš přikázat,
aby byl broumovský luteránský kostel uzavřen a vydán. Odpovědí na to bylo pouze
nové vzbouření v Broumově. Proto také císař nařídil broumovskému magistrátu, aby
k němu vyslal šest opatem vyjmenovaných

protestantských měšťanů, kteří by před ním
ospravedlnili zakázanou stavbu kostela. Ti se
skutečně vypravili do Pardubic, kde čekali několik dní, až císař pojede z Prahy do Vídně.
Dočkali se 13. listopadu 1617. Císař je však
osobně nepřijal. Kancléř Lobkowitz jim jeho
jménem pouze vydal rozkaz, aby do měsíce
odevzdali klíče od protestantského kostela
opatovi Selenderovi. Vavřinec Wintera o tom
píše: „Tomuto příkazu, již šestému stran uzavření kostela, Broumovští tak málo učinili zadost, jako dřívějším. Jen pět ze jmenovaných
měšťanů odebralo se do Prahy, především
stěžovat si u defensorů, pak snad omluvit
Broumovské u místodržících. Tito však nerozumějíce žertu, všech pět občanů dali do
Bílé věže.“ Dne 12. prosince 1617 obdrželi
Broumovští v pořadí již sedmý příkaz, aby
svůj luteránský kostel uzavřeli a klíče k jeho
vratům odevzdali. David Rampusch a další tři
jmenovaní měšťané je měli osobně dovézt do
Prahy. Ti se v lednu 1918 skutečně dostavili
do Prahy, ale bez klíčů! „Přišedše bez klíčů,
jsou tudíž oni tři občané taktéž uvrženi do Bílé
věže.“ A to už bylo moc i na samotného císaře.
Dne 19. února 1618 vydal císař Matyáš
písemný rozkaz zvláštní komisi, aby zajela
do Broumova a luteránský kostel konečně
uzavřela. Komise měla sestávat ze šesti členů, tří katolické a tří protestantské konfese.
Protestanti však svou účast v komisi odepřeli.
Do Broumova tak nakonec odcestoval pouze Václav Libštejnský z Kolovrat, Kryštof
Vratislav z Mitrovic a Bartoloměj Brunner z
Vildenavy a na Slatině. Nechme promluvit samotné členy komise:
„Dne 11. března 1618 po dlouhé čtyřdenní cestě přistáli jsme do Broumova. Ještě
večer zavolali jsme k sobě purkmistra, fojta
a tři rady i přečetli jim císařský rozkaz; připojili jsme, že druhého dne všichni občani se
mají dostaviti na radnici a po celou dobu, co
zde dlíti budeme, nemá se pouštěti čeládka
na ulici. Dne 12. března ráno nemálo jsme se
podivili, že náměstí bylo plné lidí. Na radnici se neobjevila ani třetina občanstva; za to
u kostela lutheránského stály velké zástupy a
ani v noci odtamtud neodešly. Na radnici přečetli jsme nejprve v zasedací síni, pak v dolejší
jizbě císařský přípis v obou řečích a jali jsme
domlouvati všem přítomným, aby uposlechli
a kostel vydali. Odpovědí bylo hlasité reptání

Broumov na vyobrazení v Hesseliově urbáři z roku 1676
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a jednotlivé volání: »Odstupte« (zvolal tak
prý švec Bém). Domlouvali jsme dále, upozorňovali na nebezpečnost trvalého vzdoru,
poukazovali na města Frankobrod, Wormsy,
Cáchy, Opavu, která se císaři byla poddala, Broumov proti těmto pouze vesnicí. Na to
nastalo hrobové ticho. Tu předstoupil jakýsi Melichar Šolc, opět švec, a prosil, že prý
máme mít strpění, že nám bude podána suplikace písemní či memorandum, jež však není
dosud dohotoveno. Povolili jsme tedy lhůtu,
ale pod podmínkou, že shromáždění má zůstati pohromadě. Pak jsme dali zavolati pastora
Pötticha. Pastor přišel, ale ne sám, nýbrž provázen celým houfem, jenž jej chránil. My mu
sdělili ihned poručení císařské, že má opustiti Broumov. Tu on s pláčem dokazoval svou
nevinu a prosil o několik dní strpění, že prý
má ženu v šestinedělích. My mu dali lhůtu do
17., tedy pět dní. Pastor slíbil, že do kostela
vícekráte nevkročí. Pak jsme opět sestoupili
do světnice, kde byli shromáždění Broumovští
a přijali jsme od nich jakýsi spis, v němž se
žádalo, abychom odjeli a nechali věc, až dojde
odpověď osmi v Praze zavřených občanů. My
ovšem na takovou prosbu nepřistoupili, ale žádali jsme přímo zvolení výboru, jenž by s námi
uzavření kostela vykonal. Tu povstal ohromný
křik a lid opouštěl síň s výkřiky »Toho neuděláme!« Zatím čas dostoupil až k třetí hodině
odpolední. Již jsme rozmýšleli, máme-li zůstati
neb odcestovati, poněvadž lid se na ulici bouřil. Zůstali jsme však a dne následujícího jsme
poslali od domu k domu tázat se, kdo chce
císařské vůli učinit zadost a kdo ne. Na to se
našlo 26 osob s radou městskou, jež se uvolily,
uzavříti kostel. Netrvalo to však dlouho a vrátili se tito i mnoho jiných na radnici, kdež jistý

Wornser nám mínění všeho lidu projevil právě, že mají v rukou psaní defensorů opatřené
18 pečeťmi, z něhož vidno, že dle Majestátu i
oni, Broumovští, jsou oprávněni stavěti a míti
svůj kostel a že defensoři je v tom budou chrániti. Jiní z houfu přibylého pravili, že se raději
zabíti dají, než by uzavření kostela dopustili.
Švec Melichar Šolc konšelům a občanům k
uzavření kostela se objevivším ve jménu veškerého lidu byl oznámil, že jakmile ruku na
dvéře kostelní vztáhnou, ihned budou k smrti
utlučeni.“
Po tomto prohlášení ukončili komisaři
své jednání a nařídili městské radě, aby hleděla odstranit kazatele, a udala každého, kdo
by v kostele řečnil. „Sotvaže komisarové královský rozkaz v Broumově vykonali, usoudili
nekatoličtí v Praze na sněmu shromáždění
stavovové, že opat broumovský Majestát
zrušil, i uzavřeli o propuštění uvězněných v
Praze měšťanů broumovských císaře žádati.“
Z Broumovského případu a z podobné kauzy
evangelického kostela v Hrobech se rázem
stalo politikum českých evangelických stavů. Také kostel v Hrobu u Duchcova vyrostl
na církevním panství. Na popud pražského
arcibiskupa Jana Jana Lohelia česká královská kancelář roku 1614 nařídila i tento kostel
zavřít. Hrobští se sice napřed na arcibiskupa
obořili kamením, když se pokusil osobně jejich kostelík zapečetit, avšak pod hrozbou
kriminálního procesu kostel sami 11. prosince 1617 strhli. Arcibiskup se však nespokojil
pouze s tímto, ale zapovídal jim chodit i do
okolních kostelů. A to již bylo evidentní porušení zákona.
Celá země byla kvůli těm dvěma malým obcím kdesi daleko od Prahy na nohou.

Nejenom země - mluvilo se o nich po celé
Evropě. Hrabě Jindřich Matyáš Thurn přednesl stížnosti evangelíků na sněmu nekatolických stavů v Praze. Shromáždění poslalo
žádost císaři, dožadujíc se spravedlnosti.
Deputace odnesla list na Hrad, ale tam ji odmítlo místodržitelství přijmout. List byl tedy
odeslán rovnou do Vídně. Sněm pak byl odročen na měsíc květen, aby vyslechl panovníkovu odpověď. Matyáš však přijal stížnosti „těch
kacířů“ velmi nelibě, a nejen že jim odepřel
zadostiučinění, ale přísně zakázal i všeliké
nové shromáždění. Tvrdost císařovy reakce
vyvolala domněnku, že se text nezrodil ve
Vídni, ale v Praze na stolech pražských místodržících Slavaty a Martinice. Zákaz nebyl
tedy respektován a další sněm byl svolán na
21. května do Karolina. Zde po emotivním
vystoupení hraběte Jindřicha Matyáše Thurna
došlo 22. května k tajné schůzce radikálních
předáků opozice. Na ní byla domluvena rázná
akce proti místodržitelům.
V ranních hodinách 23. května 1618 se
odebrala delegace složená z radikálů do místodržitelské kanceláře na Pražském hradě
a vyhodila z oken královské místodržitele
Jaroslava Bořitu z Martinic a Viléma Slavatu
z Chlumu a Košumberka, i jejich sekretáře
Filipa Fabricia. Právě vypuklo české stavovské povstání a začala třicetiletá válka (to tehdy
však ještě nikdo netušil). Co pak následovalo, již dobře známe, neboť se to stalo nedílnou součástí české národní mytologie: Bílá
hora, poprava sedmadvaceti českých pánů,
Obnovené zřízení zemské, vypovězení evangelíků, rekatolizace…
Jan Tůma

Š KO L S T V Í

Zdařilé okresní kolo
matematické olympiády
a testování SCIO

Po základním kole matematické olympiády
proběhlo v lednu okresní kolo pro 5. a 9. ročník
(dříve než v jiných ročních z důvodu přijímacích
zkoušek). Z polické základní školy se zúčastnilo 6 žáků. Z 5.A se v okresním kole na 9.-12.
místě umístil Adam Nekvinda a na 13.-16. místě
Alexandr Nosek. Z 9.A obsadil 1. místo v okrese Vilém Petříček, 4. místo Nikolas Letzel, (oba
s postupem do krajského kola), 11.-12. Radovan
Nosek a 14.-15. Josef Zeman. Všem chlapcům
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší
školy, Vildovi a Nikolasovi budeme držet palce
v krajském kole.

Zároveň proběhlo celorepublikové testování
SCIO devátých ročníků. Z našich žáků dosáhlo
z matematiky 12 žáků výsledku lepšího než percentil 90 (což znamená, že 90% žáků z republiky dosáhlo horšího výsledku než oni). Žáci si tak
prošli jedním z prvních větších testů, dále většinu z nich čekají přijímací zkoušky. Přejeme jim
úspěšný výběr budoucí školy a dobrý start v dalším vzdělávání.
Mgr. Kateřina Nekvindová
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1.TŘÍDY
Základní škola a Mateřská škola
Police nad Metují, Na Babí 190
oznamuje všem rodičům dětí narozených
v období 1. 9. 2011 až 31. 8. 2012, že zápis dětí
do první třídy proběhne:

v úterý 10. dubna 2018
v odpoledních hodinách.

Podrobnější informace rodiče obdrželi v MŠ nebo poštou.

Rodiče dětí, kteří nedostanou obálku s informacemi (nejsou v evidenci
MěÚ Police nad Metují, OÚ Velké Petrovice a OÚ Bezděkov) se mohou ohlásit
na ZŠ a MŠ osobně nebo telefonicky na tel. č. 491 58 00 84.
Podle novely školské zákona musí být podána žádost o přijetí
dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní
docházky nejpozději do 30. 4. 2018.

Mgr. Jana Šulcová, zást. ředitele školy
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Z polické mateřinky…

…bychom se tentokrát rádi společně
s Vámi podělili o akci, kterou připravili pro
děti ze třídy Zvonečků a Sluníček jejich třídní
učitelky a pan učitel. Hra se jmenuje „Polickem
s rodiči“ a je obdobou „geocachingu “ (tedy
hledání ukryté krabičky). Tato hra probíhá od
února do června 2018. Každý měsíc je ukryta
pro účastníky hry na určitém místě krabička
s razítkem a bločkem na zapsání návštěvy,
vždy od prvního dne v měsíci do posledního.
Razítko bude pokaždé jiné. V krabičce budou
také drobnosti (např. z Kinder vajíček), které
si děti mohou vzít, ale jen tehdy, pokud do krabičky dají jinou drobnost na výměnu ze svých
domácích pokladů. Vždy kus za kus. Poslední
den v měsíci bude zveřejněn další cíl s trasou
(pro ty, kteří by nevěděli, kudy jít) a přesný
popis místa nálezu. Záměrem je, aby hledaly
hlavně děti, proto nepotřebují „hledači“ GPS
polohu.
Až krabičku najdou, zapíší se čitelně do
přiloženého bločku i s počtem účastníků a děti
si dají razítko do notýsku, který již obdržely
ve školce s jejich značkou. Poté krabičku opět
musí schovat na stejné místo. Rodiče s dětmi
se mohou vydat na výlet kdykoliv a s kýmkoliv, záleží jen na nich, kdy budou mít čas a
chuť. Účastníci nemusí hledat všechny cíle,

dokonce nemusí ani jít na jeden z našich úkrytů, ale určitě budeme rádi, když si vyberete
alespoň některý výlet.
Cílem této hry je prioritně poznávání
Police a širšího okolí, dále pak spolupráce MŠ
a rodiny, ale také myšlenka spolupráce rodin a
kamarádů ze školky (rodiny se domluví a vyrazí spolu nebo se při hledání setkají s další
hledající rodinou).
Tuto hru jsme zvolili proto, že spousta dětí
v dnešní době neví, co je kolem nás. Neznají
budovy a známá místa v našem městě, např.
radnice, pošta, Pellyho domy, Jůlinka, klášter,
kostel, škola... a už vůbec neznají nejbližší
okolí Police – např. Ostaš, Klůček, Hvězda,
Slavný. Ale stoprocentně Vám řeknou, kde
jeTongo, MCDonalds.
MŠ vzdělává děti dle RVP PV a rozvíjí
jejich osobnost v několika oblastech a konkrétně tady plníme obsah vzdělávacího bloku
„5.5. Dítě a svět “. Sem patří mimo jiné:
Seznamování se s místem a prostředím, ve
kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu
k němu, přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí,
výlety,
Většinou v pondělí si s dětmi v komunitním

kruhu povídáme o tom, co hezkého jsme prožili o víkendu, kde děti byly na výletě, co dělaly s rodiči, s prarodiči, se sourozenci apod.
Cílem není vyzvídat na dětech kuriozity
z Vašeho života, ale snažíme se tím rozvíjet
jejich řečové schopnosti, jazykové a komunikativní dovedností, kultivovaný projev. Děti
se snaží vyprávět vlastní zážitky, my je vedeme k tomu , aby je dokázaly samostatně okomentovat a pojmenovat.
Ale…… často slyšíme odpověď: „Já
jsem si hrál doma, díval jsem na televizi,
tablet.“…… Na dotaz s čím sis hrál, na co ses
díval se většinou dozvíme odpověď „nevím“.
Možná by stálo za pokus, aby rodiče se svými
dětmi hovořili o tom, co právě v televizi viděly a slyšely, co se jim líbilo, co nového se
dozvěděly.
Přejeme Vám více společně prožitých rodinných chvil se spoustou zážitků.
A nezapomeňte…….. Vaše děti rostou
rychle a možná nebude dlouho trvat a svůj
volný čas budou chtít strávit raději po svém
a se svými vrstevníky , než se svými rodiči.
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti

Polická univerzita volného času – aneb z lavic polické Alma Mater
Je 14. února a v sále Pellyho domů se
scházejí posluchači Polické univerzity volného času, aby vyslechli další přednášku jarního
semestru. Téma je opět historické, ale na rozdíl od minulé přednášky, kdy jsme se podívali
asi o 250 let zpátky, do doby Marie Terezie,
tentokráte jde o výlet do historie mnohem
vzdálenější. Navštívíme totiž antické Řecko
ve druhé polovině 1. tisíciletí př.n.l. a řeč bude
především o jednom z nejznámějších filozofů
antiky – Sokratovi.
V úvodní části došlo k milému odbočení
od běžných zahájení. To, když paní Vlasta
Klapalová s kytičkou v ruce poblahopřála
jménem všech posluchačů paní starostce Mgr.
Idě Jenkové k jejím krásným kulatým narozeninám. Poté následoval již obvyklý rituál.
Představení přednášejícího Pavla Frydrycha
a nezbytný pozdrav od „zušky“. Tu tentokrát
zastupovala ta nejmladší generace žáků – sestry Míša a Lucinka Kollertovy. Tato roztomilá
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dvojice se svými zobcovými flétnami a s doprovodem paní učitelky Evy Dosoudilové,
rovněž se zobcovými flétnami, přišla potěšit
srdce posluchačů a navodit hezkou chvilku
pohody. Hbité prstíky interpretek předvedly
dvě barokní a jednu renezanční skladbičku a
zasloužený potlesk jim byl odměnou.
Pak už následovala „antická“ přednáška pana Frydrycha. V Sokratově době, tedy
ve druhé polovině 1. tisíciletí př.n.l., na
Peloponéském poloostrově ještě neexistovalo
Řecko jako centralizovaný stát. Bylo zde pouze několik městských státních útvarů, z nichž
nejsilnější byly Athény a Sparta. Tato města
spolu soupeřila o nadvládu nad poloostrovem
v tzv. peloponéské válce, která probíhala v letech 431 – 404 př.n.l. A na pozadí historických
událostí tohoto období, tedy i tohoto konfliktu, popsal přednášející životní příběh filozofa

Sokrata i jeho předchůdců, současníků a pokračovatelů, např. Solóna, Pythagora, Herakleita,
Platona, Aristotela a dalších. Sokrates (469
– 399 př.n.l.) byl povoláním sochař, ale více
se věnoval filozofii, kde se zaměřil na poznání
poznávání a definoval nejzákladnější filozofické otázky. Nezanechal žádné spisy a o jeho
filozofii se dovídáme ze spisů jeho žáků a dalších autorů, žijících v jeho době. Často bývá
citován jeho patrně nejznámější výrok „vím,
že nic nevím“. Sokrates patřil k váženým občanům Athén, ale po porážce v peloponéské
válce stanul před soudem a byl obžalován z
kažení mládeže a bezbožnosti a odsouzen k
trestu smrti. Ortel pak údajně na sobě sám vykonal, když vypil číši jedu.
Ale řeč byla i o jiných událostech této
doby. V antickém Řecku, jak je známo, se
pořádaly od 8. století př.n.l. každé 4 roky
Olympijské hry. A právě při jejich konání docházelo k jisté zvláštnosti – přerušovaly se
všechny válečné konflikty. V tomto směru byli
tedy v antice „pokrokovější“ proti moderní
době, kdy války mají přednost. A tak v průběhu obou světových válek se Olympijské hry v
letech 1916, 1940 a1944 nekonaly.
Zajímavá přednáška, která možná mnohým posluchačům připomněla mladá léta, kdy
ve školních lavicích při dějepisu naslouchali
vyprávění o antice. A vzhledem k tomu, že
na programu jarního semestru jsou vesměs
historická témata, budou mít příležitost se do
svého mládí vrátit, alespoň virtuálně, ještě několikrát. Tak, na shledanou při příští přednášce, kde má pan farář Michal Kitta přednášet o
Martinu Lutherovi.
Václav Eichler, posluchač PUVČ
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Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl,
okr. Náchod, IČ 75016311

Suchý Důl 24, 549 62, tel. 491541136 nebo 736761792

Zápis do 1. ročníku
pro školní rok
2018/2019
proběhne v pátek
6. dubna 2018
od 15 - 17 hod
(s sebou rodný list dítěte)

Priority školy:







Nové moderní vybavení pro výuku na 1. stupni
Malé rodinné prostředí
Široké vybavení názorných pomůcek
Zajímavé akce za podpory zřizovatele
Individuální přístup k žákům, podpora schopností a
přirozeného vývoje žáků
Lenka Soumarová, řed. školy

Povinná školní docházka ve školním roce 2018/2019
začíná pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
Více na www.malaskola.cz

Výstava Němí svědkové
holocaustu v Náchodě
Ve vstupní hale
náchodské
Městské
knihovny bude možné ve
dnech 27. března až 20.
dubna 2018 zhlédnout
výstavu věnovanou památce náchodských židovských spoluobčanů, z nichž většina v důsledku zrůdné
nacistické ideologie v průběhu 2. světové
války zahynula. Je další součástí školního
projektu, který začal být realizován v průběhu roku 2017. Jeho cílem bylo nejprve

Olympiáda dětí a mládeže 2018

Osmé dětské olympiády se začátkem února zúčastnilo 1275 dětí a z toho
byly dvě z polické základky. K reprezentaci našeho kraje byla vybrána Jitka Kovářová v alpských
disciplínách a Jakub Pivnička ve
skicrossu. Oba si svoji účast vydobyli svými závodními výsledky
v průběhu loňské i letošní sezony.
Je to obrovský osobní úspěch nejen
těchto mladých sportovců, ale i
všech, kteří se na jejich sportování
podílejí.
V historii dětských olympiád
měla naše škola – pokud mne paměť neklame – jediného zástupce
a to Kačku Šefcovou v běhu na lyžích. A letos k ní přibyli další dva
žáci naší školy. To je skvělé!
O tom, že tam nebyli zbytečně hovoří i jejich výsledky. Každý
z nich přispěl dvaceti body na konto
své krajské reprezentace a to je skvělý počet bodů.
Jitka je nasbírala za 12., 8. a 5. místo ve slalomech a Kuba za celkové
druhé místo ve své skikrossové disciplíně. Velká gratulace oběma za dosažené výsledky a poděkování za skvělou reprezentaci kraje i školy. Jejich výsledky jsou důkazem i příkladem ostatním žákům … když se chce a něco se
pro to udělá – přináší to nejen úspěch, ale i radost.
Na naší škole máme několik žáků, kteří se věnují sportování na „profesionální“ úrovni. Snažíme se jim vycházet vstříc a po dohodě s rodiči jim
upravujeme jejich učební plány. Je li snaha, vstřícnost, pochopení a respektování dohodnutých pravidel na všech stranách – lze skloubit studium i výkonnostní sport vcelku bez problémů. Jitka, Kuba ale i další naši žáci, jsou
toho příkladem.
Je to „jen“ o vůli a zodpovědnosti – a to není málo…
Dovolte mi závěrem popřát nejen Jitce a Kubovi, ale i všem našim žákům, kteří dělají sport nebo jinou zájmovou činnost, jen to dobré a ještě lepší
v jejich snažení i studiu a poděkovat jim za šíření dobrého jména školy i
města.
P. Jansa , kabinet tv

vytvořit vyučovací
pomůcku – prezentaci, která by
prostřednictvím jednotlivých staveb v
Náchodě představila jejich předválečné
židovské majitele či nájemníky, ukázala
jejich podobu a informovala o jejich dalších, bohužel většinou tragických osudech (o projektu se můžete dozvědět více
na stránkách školy www.voss-na.cz).
Mgr. Marie Vintrová, VOŠ stavební a
SPŠ stavební arch. J. Letzela, Náchod

Gymnázium, Hradební 218, 550 01 Broumov

přijme od 1. září 2018

učitele/učitelku tělesné výchovy
Písemné nabídky s uvedením stručného
profesního životopisu zasílejte na adresu
školy nebo na mail: reditel@gybroumov.cz.
Kontakt: 731 159 960
30
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Základní umělecká škola informuje…
Mezinárodní violoncellová
soutěž J. Vychytila Praha

Ve dnech 19. – 21. ledna 2018 se na hudebním gymnáziu Jana Nerudy v Praze konal 12. ročník mezinárodní violoncellové
soutěže J. Vychytila.
Zúčastnilo se jí 132!! violoncellistů z celé
Evropy, Číny a Jižní Koreje. Nejvyšší hodnocení téměř ve všech kategoriích obdrželi cizinci. Ale i tak se v silně obsazené soutěži a
mimořádné konkurenci výkony našich violoncellistek ze třídy Michaely Michalové neztratily. Poděkování patří též korepetitorům Oleně
Ivaněnko a Pavlu Čapkovi, kteří violoncellistky v soutěži doprovázeli.
V I. kategorii do 8 let podala Johanka
Cvrkalová moc pěkný výkon a získala 1. cenu.
Ve II. kategorii do 10 let vybojovala svým
výkonem Terezka Vitverová 3. cenu.
Další zastoupení jsme měli ve IV. kategorii, kde Františka Pospíšilová obdržela 4.
cenu.
Zde - nutno podotknout - soutěžili spíš
cizinci, čeští účastníci byli v menšině, a kategorii vyhrál Lele Wangwang z Číny, možná
budoucí Yo Yo Ma...?
Porota udělila ještě další ceny - za pedagogickou práci Michaele Michalové a za klavírní
spolupráci Oleně Ivaněnko.
Blahopřejeme!

a tělovýchovy.
Celou sérii zahájili zpěváci svým okresním kolem, které proběhlo v pondělí 12. února
v Hronově.
Naši školu zastupovalo celkem 9 zpěváků
(správněji zpěvaček, protože mezi nimi byl
pouze jeden chlapec!), kteří soutěžili v šesti
věkových kategoriích sólového zpěvu.
Celou soutěž poznamenalo její nešťastné
načasování právě do období viróz a chřipek,
což zasáhlo především naši výpravu. Všichni
se však chtěli této soutěže zúčastnit a i s tímto hendikepem vybojovali krásné druhé a třetí
ceny! A komu patří uznání za statečnost a bojovnost? Jsou to:
Scholzová Lenka, Linhartová Melánie,
Cvrkalová
Amélie,
Rotterová
Lucie,
Valchařová Markéta a Suchomel Michal, kteří získali druhou cenu, a Skalová Karolína,
Vajsarová Aneta a Trnovská Zuzana, které získaly třetí cenu.
Poděkování patří i jejich vyučující Miriam
Blažkové a klavírnímu korepetitorovi Pavlu
Čapkovi.

Okresní kolo soutěže ve hře na
dřevěné dechové nástroje

A hned o dva dny později, ve středu 14.2.,
se uskutečnilo v Jaroměři okresní kolo soutěže
hráčů na dechové nástroje dřevěné.
Tady nás zastupovaly tři hráčky na příčnou flétnu a jedna klarinetistka. A děvčata
domů přivezla tři stříbrné medaile a jednu zlatou s postupem do krajského kola!
Kateřina Vacková, Monika Středová a
Simona Kollertová na příčné flétny získaly druhé ceny ve svých kategoriích, a Lucie
Krausová získala 1. cenu ve hře na klarinet a
bude nás reprezentovat v krajském kole této
soutěže!
Flétnistky jsou ze třídy Gabriely
Krečmerové a klarinetistku Lucku připravoval
pan učitel Matěj Pátek.
I tady všem blahopřejeme!

Okresní kolo soutěže ve hře
na žesťové nástroje
Těsně po uzávěrce (ve čtvrtek 22. února)
proběhlo v Broumově ještě okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje, ale tentokrát
žesťové. Tam jsme byli zastoupeni početnou
výpravou a zde jsou čerstvé výsledky tohoto
klání:
Celkově se z celého náchodského okresu
zúčastnilo 63 účastníků.
Naši Zušku reprezentovalo celkem 26
žáků, kteří předvedli vynikající výkony a odborná porota jim udělila tato ocenění:

Hra na trubku:

0. Kategorie /do 7let/		
Lanková Gabriela… 1. místo s postupem
1. Kategorie /do 8 let/
Ducháč Patrik……… 1. místo s postupem
2. Kategorie /do 9 let/
Sirko Patrik………… 2. místo
3. Kategorie /do 10 let/
Denygrová Anastázie... 1. místo s postupem
Vajsarová Anetka
2. místo
4. Kategorie /do 11let/
Hubková Adéla………. 2. místo
6. Kategorie /do 13let/
Meier Jakub…………. 1. místo s postupem
Rotter Tomáš……… 1. místo s postupem
7. Kategorie /do 14let/
Josef Hlaváček……… 1. místo s postupem
8. Kategorie /do 15let/
Vaníčková Marie…… 1. místo s postupem

Hra na lesní roh:

3. Kategorie: /do 10let/
Hlaváčková Lucie…... 1. místo s postupem
5. Kategorie /do 12let/
Kholová Michaela…... 1. místo s postupem
7. Kategorie /do 14 let/
Čápová Doubravka...... 1. místo s postupem
Hra na Trombon:
2. Kategorie: /do 9let/
Tyč Štěpán………… 1. místo s postupem
4. Kategorie: /do 11let/
Kinl Viktor………… 1. místo
10. Kategorie /do 19 let/
Procházka Vojtěch…… 1. místo s postupem

Hra na baryton - baskřídlovku:

Okresní kolo soutěže
v sólovém a komorním zpěvu

A už nám také začal maratón soutěží základních uměleckých škol, vyhlašovaných
každoročně Ministerstvem školství, mládeže
Polický měsíčník - březen 2018

1. Kategorie /do 8 let/
Tauc Antonín……..
1. místo
2. Kategorie /do 9 let/
Tyč Štěpán…………… 1. místo s postupem
Ducháč Ondřej……. 1. místo s postupem
3. Kategorie /do 10let/
Suchá Kateřina…….... 1. místo
4. Kategorie /do 11let/
Šedek Prokop………… 1. místo s postupem
5. Kategorie /do 12let/
Němec Matěj……….. 1. místo s postupem
8. Kategorie / do 15let/
Hruška Tomáš……… 1. místo s postupem
10. Kategorie / 19let/
Kubeček Daniel……. 1. místo s postupem

Hra na tubu:

2. kategorie /do 9let/ 		
Macháčková A. Františka 1. místo s post.
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7. Kategorie / do 14 let/
Taucová Simona
1. místo s postupem
Tedy celkem 23 prvních míst a tři druhá místa!
Tato soutěž pokračuje v březnu krajským kolem, do kterého z celého okresu postoupilo 35 soutěžících. A dvacet postupových míst z
tohoto celkového počtu obsadili žáci naší Zušky!
Moc blahopřejeme úplně všem našim žákům, kteří se tohoto soutěžního klání zúčastnili a naprosto skvěle reprezentovali naší školu!
soutěž broumov-část výpravy.jpg
(ZUŠ)

Trojnásobný úspěch
v soutěžích

Konec ledna proběhl ve Střední škole propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí ve znamení trojnásobné radosti z vynikajících výsledků
v odborných soutěžích.
Soutěž Region 2018 Plzeň s mezinárodní
účastí byla určena žákům uměleckých oborů středních škol. Ze tří soutěžních kategorií se hned ve
dvou umístili žáci poříčské školy na prvním místě! Jednalo se o tvorbu plakátu na téma letošního
100. výročí vzniku samostatného československého státu, kde v konkurenci 20 soutěžních dvojic se svým plakátem vyhráli Karolína Hamplová
a Vojtěch Borsík, oba žáci 4. ročníku maturitního oboru Propagační design. Odborná porota
ocenila zejména grafický přístup, formu zpracování, aktuálnost a kompozici jejich originálního soutěžního plakátu. Další obrovský úspěch

zaznamenala
opět
Karolína Hamplová,
která zvítězila mezi
dvaceti soutěžícími i
v další kategorii, která zahrnovala obsahově i výrazově ucelený
Část výpravy ZUŠ
minicyklus tří fotografií vytištěných na
formátu A4 na téma
Hranice našich měst. Kritéria zahrnovala jak netradiční a osobité vyjádření tématu a kompozici
snímku, tak i umělecké ztvárnění fotografie a její
technické zpracování. Karolína a Vojta se radují
z obrovského úspěchu stejně jako jejich vyučující Mgr. Dagmar Prokopová. Při vyhlášení výsledků byli podle svých slov opravdu překvapení. „Nervozita na nás
nebyla znát, ale doufali jsme a pevně věřili,
že bychom se mohli
umístit. Neobešlo se
to ani bez slz dojetí.
Dostali jsme mnoho
nádherných cen jako
například fotoaparát,
skicáky, tašky, knihy
a spoustu dalších maličkostí. Učitelé na nás
byli pyšní. Domů jsme
odjížděli šťastní, obohacení novými zkušenostmi, ale zároveň
unavení a vyčerpaní,“
dodávají shodně oba
vítězové.

Další poříčský úspěch se zrodil v náchodské
Galerii výtvarného umění. Žáci školy se každoročně s výbornými výsledky účastní výtvarné
soutěže Naše galerie, jejíž 11. ročník si rovněž
nenechali ujít. Při vernisáži výstavy soutěžních
prací, věnovaných tématu Putování, byly vyhlášeny výsledky. Druhým místem v kategorii
mládež ve věku 16 až18 let byla oceněna žákyně 3. ročníku oboru Propagační design Karolína
Balogová za kresbu krajiny. Karolína svůj nesporný úspěch hodnotí velmi skromně: „S paní
učitelkou MgA. Václavou Henclovou jsme vybrali 5 obrázků, které jsme vytvořila na krajinářském kurzu na konci 2. ročníku. Byly to různé
kresby a malby pohledů na krajinu a na město.
Mezi nimi byl i obraz Za Broumovem, který byl
v soutěži oceněn. Je namalován uhlem a zobrazuje pole a domy za městem Broumov. Jsem
moc ráda, že jsem se této výtvarné soutěže mohla
zúčastnit.“
Do třetice prokázaly svoje dovednosti při
školní kadeřnické soutěži, konané v Obecním
domě ve Velkém Poříčí, žákyně 3. ročníku učebního oboru Kadeřník. Soutěžní téma Mystic gothic jim dávalo spoustu možností využít svou
fantazii i um a opravdu se „vyřádit“. Žákyně se
zadání zhostily svědomitě a účesy i tematické
oblečení se jim velice povedly. Zvítězila Marie
Vlachová, na 2. místě skončila Bára Klikarová a
3. místo obsadila Lenka Drobůlová. Za všechny
kadeřnice soutěž zhodnotila Bára Klikarová. „Na
soutěž jsem se připravovala docela dlouho, účes
jsem na modelce zkoušela asi dvacetkrát a stále bylo co vylepšovat. Při soutěži vše probíhalo
hladce. Když jsem při vyhlašování uslyšela svoje
jméno, byla jsem hodně překvapená. Těším se,
jak pojedu se svou modelkou na celorepublikovou kadeřnickou soutěž do Lanškrouna.“
Těmito úspěchy navázali poříčtí studenti na
velký listopadový úspěch aranžérů, kteří na soutěži AR Junior v Českých Budějovicích vybojovali první místo v kategorii úprava stolu pro dvě
osoby a druhé místo v kresbě zátiší. Dále získali
ve tvrdé konkurenci i dvě cenná třetí místa v kategoriích ručně psané písmo a ve volné disciplíně.

Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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Město Police nad Metují
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na obsazení pracovního místa

ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy
Police nad Metují, okres Náchod,
se sídlem Police nad Metují, Na Babí 190

s nástupem od 1. 8. 2018

a s předpokládanou dobou výkonu činnosti
ředitele na období 6 let.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky:

yy vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
yy znalost problematiky řízení ve školství a školských
předpisů,
yy občanská a morální bezúhonnost,
yy dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:

Město Police nad Metují
vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na obsazení pracovního místa
ředitele/ky Základní umělecké školy
Police nad Metují, okres Náchod,
se sídlem Police nad Metují,
Komenského náměstí 107

s nástupem od 1. 8. 2018

a s předpokládanou dobou výkonu činnosti
ředitele na období 6 let.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky:

yy vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
yy znalost problematiky řízení ve školství a školských
předpisů,
yy občanská a morální bezúhonnost,
yy dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:

yy ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
yy čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení,
yy strukturovaný životopis,
yy koncepce rozvoje školy (max. 2 strany A4),
yy výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
popř. doklad o jeho vyžádání,
yy čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991
Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších
předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12.
1971),
yy originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k
výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců),
yy písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

yy ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
yy čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení,
yy strukturovaný životopis,
yy koncepce rozvoje školy (max. 2 strany A4),
yy výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
popř. doklad o jeho vyžádání,
yy čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991
Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších
předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. 12.
1971),
yy originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k
výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců),
yy písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. 3. 2018 na adresu:
Městský úřad Police nad Metují,
Masarykovo náměstí 98,
549 54 Police nad Metují
Obálku označte „KONKURS ZŠaMŠ - NEOTVÍRAT“.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. 3. 2018 na adresu:
Městský úřad Police nad Metují,
Masarykovo náměstí 98,
549 54 Police nad Metují
Obálku označte „KONKURS ZUŠ - NEOTVÍRAT“.

Ida Jenková, starostka
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Ida Jenková, starostka
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Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola
stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931

Pozvánka
na VELIKONOČNÍ VÝSTAVU PANENEK
vyrobených pro UNICEF
spojenou s hlasováním o Miss panenku,

která se bude již pošesté konat v prostorách Domova
mládeže VOŠ a SPŠ stavební arch. J. Letzela v Náchodě.
Výstavu můžete navštívit ve dnech
26. 3. -28. 3. a 3. 4. -13. 4. 2018 od 10 do 16 hodin.
Studenti, kteří jsou ubytováni v Domově mládeže a vyrobili panenku, soutěží o Miss panenku DM. Další panenky vyrobili zaměstnanci DM. Hlasovat může každý návštěvník výstavy, vyhrávají tři
panenky s nejvyšším počtem hlasů a další cenu získá originální
panenka.

PROFI GO 2018 – 3. místo

Michaela Brožová, žákyně 4. ročníku oboru cestovní ruch, získala 3. místo na 24. ročníku soutěže talentů pro cestovní ruch PROFI GO 2018, pořádanou
pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky, Agentury CzechTourism a Asociace krajů
ČR. Soutěž je určena studentům středních a vyšších
odborných škol a jejím cílem je podpora k uplatnění v
oblasti cestovního ruchu. Podmínkou účasti je znalost
alespoň jednoho světového jazyka a lze soutěžit pouze
jednou.
Porota hodnotila písemný test všeobecných znalostí z oblasti zeměpisu, historie, kultury, literatury
apod., následoval „videotest“ s českými a světovými
pamětihodnostmi a poslední částí byla praktická ústní
prezentace jazykových schopností. Naše žákyně mluvila v ruském jazyce na téma „Co bych ráda ukázala
zahraničním turistům v České republice“ – vybrala si
pevnost Josefov a hospitál Kuks.
Michaela získala nádherné 3. místo a tímto jí
chceme poděkovat za úspěšné reprezentování naší
školy a přejeme další nejen studentské úspěchy.
Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy

Domov mládeže IV. se nachází v Raisově ulici č. 678
naproti benzinové pumpě.
Výstava panenek je umístěna tak, aby ji měli možnost navštívit i
tělesně postižení občané a především děti.
V případě zájmu skupin žáků z jiných škol prosíme o oznámení,
kdy chtějí výstavu navštívit, na tel. č. 491 423 241.
Drobné sponzorské ceny pro vítěze jsou vítány – předem děkujeme!
Srdečně zveme všechny zájemce!
Pracovníci DM

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality ...
Paní Luba Skořepová „Sama“
Na druhém letošním setkání členů „Klubu
seniorů Ostaš“ promítla Marie Hornychová
z Police, toho času maminka na mateřské,
film o slavné české herečce Lubě Skořepové
„Sama“. Na závěrečnou besedu do Pellyho
domů přivedla v úterý 20. února 2018 tvůrce filmového příběhu, své bývalé spolužáky
z Náchodského gymnázia. Režiséra Otakara
Faifra a střihače Michala Nováka. Vedoucí
klubu Helena Pivoňková zprostředkovala stejný den promítání i seniorům v „Klubu seniorů
Radost“ v Broumově.
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Herečku Lubu Skořepovou většina lidí
zná z jejich skvělých rolí. Pro nás starší může
být inspirací, že se dožila 93 let a až do vysokého věku toužila svůj život tvořit. Oba mladí
tvůrci zobrazili na jejím příběhu stárnoucího
člověka, který zoufale trpí samotou a volá po
blízkosti, pochopení, vlídném slově.
Film „Sama“ byl v Polici a poté
v Broumově poprvé promítán seniorům.
Dosud tvořili obecenstvo převážně mladí lidé,
také teenageři, kteří jej přijali s pochopením a
překvapivým porozuměním. Každý má dědečka nebo prababičku A jak řekla moderátorka
závěrečné besedy Hornychová, někteří z nich
si vzpomněli a svým blízkým zavolali nebo
zašli na návštěvu.
Dílo mladých tvůrců zaujalo polické seniory možná víc než, podle vyjádření Marie
Hornychové, diváky mnohem mladší. A obdivovali soucítění tvůrců, kteří ač také mladí,
dokázali zachytit a zprostředkovat moudrost,
kterou, nechť mi prominou, budou moci plně
pochopit snad až za 30 nebo 40 let.
Senioři se dověděli, že film vznikal na základě osobního více než 10 letého přátelství
mezi stárnoucí herečkou a mladým umělcem

Otakarem Faifrem. Tvůrci vysvětlili, jak
získali na projekt peníze s tím, že oba na filmu pracovali více než 3 roky bez nároku na
honorář.
Jsou obdivuhodní, že dokázali přemýšlet, vybírat a nic neuspěchat, tři roky trpělivě
tvořit, využít i soukromou filmotéku herečky,
kterou si pořizovala v mládí. Tehdy v rodném Náchodě rodičům a známým ukazovala,
s kým vším se v Praze stýká, s jakými velikány spolupracuje. Tyto šoty uvádějí film do reality, a i když technicky nedokonalé, dotvářejí
jeho originální atmosféru.
Na filmu každého zajímá děj. Budiž všem
útěchou, že koproducentem je ČT a snad se jej
podaří uvést k druhému výročí úmrtí herečky
23. prosince 2018. Určitě si ho nenechte ujít. I
my starší máme hodně o čem přemýšlet.
Na závěr besedy vyslovil Otakar Faifr hereččino poselství: „Neexistuje překážka nebo
problém, který by člověk nedokázal překonat.“
Jindřich Horkel
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
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UZLOVÁ ŠTAFETA V ČESKÉ METUJI

Nově založený kolektiv mladých hasičů
Velké Ledhuje se tuto sobotu 17.2. zúčastnil
své první soutěže.
Konala se v České Metuji a soutěžilo se ve
vázání uzlů a to v kategorii buď kolektivu - formou štafety anebo v jednotlivcích.
Náš kolektiv byl založen v září 2017, oficiálně zapsán v lednu tohoto roku a všechny
děti, které se k nám přihlásily, byly opravdoví
začátečníci. Nikdo z nich hasičský kroužek nikdy nenavštěvoval, tím naše účast na jakékoli
soutěži tento rok - což je září 2017 až červen
2018 - byla neurčitá.
První pokusy ve vázání uzlů byly neradostné už proto, že většina našich dětí je předškolního věku.
Po Vánocích jsme začali trénovat naostro
a trošku se nám začalo rýsovat soutěžní družstvo. Čtyři děti ve věku 8-9 let již varianty uzlů
zvládaly obstojně. Pak se přidal i jeden předškolák, který opravdu překvapil a všech 7 uzlů
se naučil. Nu a zbytek jsme doplnili jakoby náhradníky, kteří se naučili alespoň některé. Uzle
se při soutěži losují a tak jsme trošku sázeli i
na štěstí.
Také nám hrozila chřipková epidemie, a
tak naše účast byla opravdu odkázána až na poslední dny a i tak nebylo jasné, že se v sobotu
ráno všichni sejdeme.
Ale stalo se tak. A já s upřímnou radostí napočítala všech 7 dětí do štafety, plus jednoho
jednotlivce, který soutěží již za starší děti a tak
jsme ho k mladším zařadit nemohli.
Byli jsme vybaveni dokonce jedním náhradníkem navíc, který s sebou přinesl napečené koláče, čímž dodatečně ještě jednou děkujeme za svačinku.
Soutěž se nám všem líbila. Za sebe bych
chtěla moc pochválit děti za náročnou přípravu, snahu, šikovnost i disciplínu při samotné
soutěži. Byla jsem opravdu nadšená z celého
průběhu soutěže, kdy na sále byl opravdu velký
mumraj, ale děti se nedaly rozptýlit a splnily co
se od nich očekávalo.
Mile mě překvapili rozhodčí a to hlavně na
soutěži jednotlivců, kde nám vyšli neobvykle vstříc a byli velmi tolerantní a ohleduplní
k naší premiéře na soutěži.
Výsledkově jsme skončili v obou kategoriích na posledních místech, ale bylo to především kvůli výslednému času.
Děti pilně natrénovaly všechny varianty
uzlů, ale rychlost musí získat až po mnoha a

mnoha opakováních a na to jsme bohužel už
prostor neměli.
Tady bych měla malou vsuvku, co se týče
rozdílných názorů.
Byla jsem jako vedoucí přímo v průběhu
naší štafety odvolána k rozhodčímu, který soutěž sledoval a v dobré míře mi chtěl poradit.
Vítek Hůlka totiž za každou cenu chtěl svůj
uzel uvázat, neboť věděl, že ho umí a nechtěl
to vzdát, když se mu to nepodařilo na první
pokus a já jsem ho za to pochválila. Jenže prý
nemáme nechávat děti vázat dlouho uzel, mají
ho buď uvázat, nebo se vrátit zpět za čáru, aby
mohl pokračovat další soutěžící. Smysl to má!
To uznávám. Za špatně uvázaný uzel je 15s
trestných navíc k celkovému času, takže když
soutěžící byť správně, ale váže uzel 30s vychází to logicky v celkovém výsledku hůře.
Viděla jsem družstva, kde i více dětí přišlo
k lanu, dotkne se ho a vrací se zpět. Naprosto
chápu soutěžního ducha, a vidinu lepšího výsledku, ale dovolím si nesouhlasit.
Učili jsme děti vázat uzle ne jen kvůli
soutěži, ale proto, aby je uměly. Takový uzel
se vám může hodit nejen u hasičů, ale kdekoli
v běžném životě a upřímně, kdyby Vítek potřeboval takový uzel někdy uvázat a stál by nad
lanem s vidinou medaile, která mu visí doma
na zdi, ale uzel by nevypotil, protože to k soutěži nebylo třeba, tak pak by byla naše práce
zbytečná.
Neříkám, že to byla špatná rada, a že bych
chtěla dětem odepřít lepší umístění, ale ony se
na ta vyšší místa mají šanci během nějakého
času dostat i s tím, že uvážou uzle všechny, ale
v lepším čase.
Zklamání dětí bylo viditelné, ale o to větší
bude jejich radost až začnou mít lepší umístění.
Náš úkol byl, pokusit se děti uzle naučit,
vybrat sedm dětí, které by se rády účastnily a
předvést, že něco umíme a to bylo splněno na
100%. Děti totiž kromě vázání uzlů musí po
celou dobu soutěže hlídat, aby nepřešláply vyznačenou čáru, aby vystartovaly včas, a hlavně musí mít zavřené pusinky a i to je složitý
úkol a v tom byly opravdu skvělé a chyby měly
minimální.
Za vedoucí Aleše Trojtla, Věrku Královou
a za sebe děkuju i rodičům, kteří s námi pěkně
spolupracovali, brzy ráno vstávali a vybavili
děti svačinkami.
Těším se na další soutěže a úspěchy, které
máme před sebou, protože zespodu se nejlépe
stoupá vzhůru.
Soutěže se za
kolektiv
zúčastnily - Adélka a Vítek
Hůlkovi, Jindra a
Jaroslav Trojtlovi,
Lukáš Balák, Aleš
Vaisar a jako velitel
družstva Michal Piši,
za jednotlivce pak Jan Rozum
S přáním hezkého dne a za kolektiv
mladých hasičů
Jana Letzelová.
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Činnost AMK
Police v roce 2018

66. sezónu jsme zahájili výroční
členskou schůzí, která se konala v sobotu 24.2.2018 od 17 hod. v jídelně
Pellyho domů v Polici nad Metují (u
M. Exnera). O první dubnové sobotě se
uskuteční jubilejní 40. Ples motoristů.
Odehraje se v Pellyho domech v Polici
nad Metují. Začátek je stanoven na 20
hod., k tanci a poslechu zahraje skupina
Návštěvníci. Rezervace místenek bude
možná v Informačním centru v Polici
nad Metují od 5.3.2018. Vstupné včetně
místenky 100,- Kč.
Vzhledem k tomu, že nenastaly významné změny v pravidlech silničního
provozu, v letošním roce jsme se rozhodli neuspořádat školení řidičů amatérů.
Necháme to na příští rok.
Ve dnech 1.-2.9.2018 se v Polici nad
Metují objeví po roce minikáry. Po dohodě se členy řídícího výboru Svazu minikár Autoklubu České republiky uspořádáme Pohár České republiky minikár.
Termín nám byl stanoven. Jedná se o
dvoudenní závod, který bude probíhat
od ranních do odpoledních hodin. Bližší
bude uvedeno na plakátech, které budou
vyvěšeny na vývěsních plochách několik
dní před samotným závodem, případně
uvedeny na našich webových stránkách
či facebookových stránkách.
Dále jednáme s účastnicí Dakaru 2018
Olgou Roučkovou o možnost přednášky
v Polici nad Metují. Případný termín bychom včas zveřejnili. Olga Roučková se
zúčastnila Dakaru na čtyřkolce. V předešlých letech závodila i na závodech, které
jsme pořádali v Radvanicích.
Naší organizací byl náš člen Miloš
Thér nominován na sportovce roku 2017.
Jako každoročně vyhodnotí VV OS ČUS
v Náchodě ve spolupráci s Náchodským
deníkem nejlepší sportovce, kolektivy a
trenéry, kteří se svými výkony nejvíce
zasloužili o reprezentaci našeho okresu. Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Náchod za rok
2016 se uskuteční v pátek 23. března
2018 ve velkém sále Obecního domu
ve Velkém Poříčí. Miloše jsme nominovali pro výborné výsledky v roce 2017.
Na Mistrovství České republiky Tourist
Trophy v kategorii Klasik 175, pořádaným Českomoravskou asociací motocyklového sportu, obsadil 1. místo a na
Přeboru České republiky ve třídě Klasik
do 175 ccm, pořádným Autoklubem
České republiky, obsadil 2. místo. Jak
již jsme mnohokrát informovali v tomto
měsíčníku, Miloš jezdí se svým veteránovým silničním motocyklem závody na
přírodních okruzích.

za AMK Police – Petr Dostál
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Mateřské centrum Ma Mi Na
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
I v letošním roce bychom Vás rádi
pozvali na Velikonoční výstavu, která se
uskuteční od 22. – 25.3. v v Pellyho domech v Polici nad Metují. Letošní výstava
bude jubilejní, již desátá v řadě a trochu
netradiční. Koná se totiž v termínu festivalu Jednoho světa, a tak se nabízí tyto dvě
akce propojit.
Rádi bychom se k festivalu připojili dílnou síťotisku pro veřejnost a
hlídáním dětí na určené filmy. Zároveň bychom rádi prostřednictvím Vás
pomohli více.
Festival v letošním roce uspořádá opět benefiční koncert. Finanční výtěžek z něj bychom mohli rozšířit o výtěžek z Velikonoční výstavy a to
prodejem velikonočních ozdob. Milé maminky, paní učitelky i Vy, co rádi
doma tvoříte, prosíme Vás o zapojení se a o pomoc na Velikonoční výstavě.
Vyrobte Vy sami nebo s dětmi jarní dekoraci pro benefiční prodej
na výstavě. Pokud se stane, že nám nějaké výrobky zůstanou, odneseme
je pro radost do Domova důchodců a do Domu s pečovatelskou službou
v Polici nad Metují. (Výtěžek půjde na Hospic Anežky České v Červeném
Kostelci).
Pokud by Vás tento nápad zaujal, budeme rádi, když se zapojíte.
Letošní barva festivalu je modrá. Modrá jako obloha nebo voda. Svým
chováním ovlivňujeme jejich čistotu a kvalitu. Kdyby Vás to inspirovalo,
budeme rádi.
MC MaMiNa podalo žádost na MěÚ Police nad Metují o finanční podporu pro zapojené školy a školky a to na koupi materiálu potřebného pro
výrobu velikonočních ozdob na Velikonoční výstavu. Jestli finanční podpora dopadne, se dozvíme až na začátku března. Zapojené školy a školky
budeme informovat o možnosti využít případný příspěvek hned, jak budeme vědět více.
Předem Vám velice děkujeme za spolupráci. Prosíme, potvrďte
nám Vaši účast na email mcmamina@centrum.cz, nebo kontaktujte
Andreu Plnou (724545810), Martinu Váňovou (737583144)

Velikonoční výstava
Výroční 10. ročník výstavy dětských prací z Police nad Metují a okolí

22.3. - 25.3. 2018
Čt, Pá, Ne od 9:00 do 16:00
So od 9:00 do 18:00
součástí výstavy budou opět tvořivé dílničky nejen pro děti
Čt, Pá – dílny pro objednané skupiny
So – dílna sítotisku v rámci festivalu Jeden svět Police nad Metují 2018
Ne – dílna Malování kraslic od 10 a od 13 hodin (poplatek na materiál 30,-Kč)

Součástí výstavy bude také benefiční prodej výrobků.
K několika filmům festivalu Jednoho světa bude v prostorách výstavy
zajištěno hlídání dětí.

sál Pellyho domů, Police nad Metují
Vstupné na výstavu: dobrovolné

pořádá MCMaMiNa, z.s
ve spolupráci
s CKV Pellyho domy a pořadateli festivalu Jeden svět Police nad Metují 2018.
Spolufinancováno z dotačního programu Města Police nad Metují .

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ
MC MaMiNa i v letošním roce získalo finanční příspěvek 10 000 Kč od Pro rozvoj Broumovska, o.p.s. v rámci
programu Máme rádi Broumovsko. Tento rok budou využity k realizaci tanečního vystoupení dětí, které navštěvují taneční kroužek pod záštitou MC a vedením Martiny
Macounové a aktivními, stále usměvavými seniorkami
z Police nad Metují. Akci jsme nazvali PROPOJENÍ
GENERACÍ TANCEM. Uskuteční se 19.3.2017 od 17:00 v sále divadla
v Polici nad Metují. Vstupné je dobrovolné.
Vystoupení bude doplněno o fotografie z historie klubu Seniorů Ostaš i
tanečního kroužku. Fotografie budou vystaveny v předsálí divadla. Všichni
jste srdečně zváni!!!
MC MaMiNa, z.s.
Vaše MaMiNa

POZVÁNKA

na valnou hromadu
Honebního společenstva Metuje.

Dne 2. března 2018 v 17 hodin
se v Hotelu Bouda v České Metuji
koná valná hromada
Honebního společenstva Metuje.
36
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Prahou plnou strašidel 2018
(12. – 14. 1. 2018)

Stejně jako každý rok jsme i letos se
skautkami vyrazily poznávat krásy našeho
hlavního města. Naše dobrodružství začalo
už v pátek večer na vlakovém nádraží, odkud
jsme zdárně dorazily až do Prahy. Páteční
večer jsme ukončily povídáním o operaci
Antropoid a o atentátu na Heydricha, protože
jsme v sobotu měly v plánu vyrazit do kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde se parašutisté,
kteří spáchali atentát, ukrývali. Zážitek z této
návštěvy byl vskutku intenzivní. Dalším cílem naší výpravy byl šifrovací závod Prahou
plnou strašidel. Závod probíhá ve dvou až
tříčlenných hlídkách, které na startu dostanou
balíček se zašifrovanými ulicemi, ve kterých
mají hledat strašidla. Letos se bohužel naše
hlídky moc vysoko neumístily. Nejlépe holky
doběhly na 14. místě. Po závodu jsme si už
jenom dopřály zasloužený trdelník a odebraly
se do našich spacáků. Víkend jsme zakončily
návštěvou Národního muzea na zajímavé výstavě „Světlo a život“. Poté už jsme se vyrazily na vlak a hurá domů.
Po loňském vítězství v kategorii B si
účast na tradičním závodu v uličkách staré
Prahy vyškemrali i skauti. Dali jsme tentokrát
dohromady dvě hlídky do soutěžní kategorie B a dvě hlídky do kategorie C. Začněme
ale od začátku – jeli jsme vlakem společně
s holkami, cestou jsme ještě pilovali znalost šifer i orientaci v mapě hlavního města.
V pátek večer nás čekal přesun do klubovny
na Vinohrady, pár her a zasloužený spánek.
V sobotu jsme si užili prohlídku Národního
technického muzea a pak už jsme se pěšky
přesunuli do centra Prahy. Tam jsme navštívili
Muzeum voskových figurín a následně jsme
došli na místo startu závodu. Ten víkend byla
(i v Praze) skutečná zima, sněhu málo, mrazu
až dost. Během čekání na start jsme docela vymrzli. Postupně na dvouhodinový závod vyrazili všichni kluci. A výsledek? Po loňském
vítězství tentokrát trochu zklamání (tak znáte
to – něco jako před léty naše hokejová reprezentace – vše kromě zlata je pod očekávání
:o), ale ve velké konkurenci vlastně objektivně skvělý – v kategorii B startovalo letos
110 hlídek, naši byli čtvrtí (Petr Liskovský,
Filip Werner a Adam Nekvinda) a čtrnáctí
(Ondřej Nekvinda – Kolombo, Vojtěch Havlík
a Daniel Čižinský). Co se týká těch starších
v kategorii C, kde startovalo v roce 2018 celkem 62 hlídek, tak naši skončili pátí (Štěpán
Kollert – Zdravič a Adam Werner) a druhá
naše hlídka byla diskvalifikována kvůli ztrátě průvodky (Mikuláš Karpf – Impi a Michal
Sirko). Kdyby ji kluci někde nevytratili, pak
by vzhledem k získaným bodům skončili na
pátém místě a Zdraviče s Adamem odsunuli na
místo šesté. V neděli zájemci vyrazili na mši
svatou do architektonicky unikátního kostela
Nejsvětějšího Srdce Páně na nedaleké náměstí
Jiřího z Poděbrad. Pak rychlý úklid a návštěva
výstavy o T. G. Masarykovi v Národním muzeu. Více jsme toho za víkend v Praze nestihli.
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Pololetky na Maděře (1. – 4. 2. 2018)
Na pololetní prázdniny vyrazili skauti z Oddílu bratra
Františka na Vysočinu. Sraz byl
ve čtvrtek 1. února odpoledne na
žďárské vlakové zastávce (skauti
z Police jedou k Poličce z vlakové zastávky ve Žďáře na území
CHKO Žďárské vrchy – bohemista pochopí, že jsme se tam
cítili jako doma). Cesta z Police
do Poličky trvala do půl sedmé,
pak přestup na autobus a vzhůru
do Telecího. Odtud pěší výstup
do konců, po půl hodině jsme
dorazili na hájenku Maděra, která je úžasnou základnou skautů z Poličky. Zatopit v kotli i
kachlácích, navečeřet se a začít
s programem. Původně plánovaný výlet na běžkách jsme museli
už před akcí (vzhledem k letošní
zimě) zrušit, přesto jsme si pobyt
užili. V programu jsme se hodně
soustředili na mezilidské vztahy,
ochotu vzájemně si pomáhat a
přiložit ruku k dílu. Povedlo se
to, mnohé jsme si uvědomili.
Nechyběly ani noční hry venku
i v myslivně, výlety do okolních
lesů v CHKO Žďárské vrchy.
Část programu měli na starost
podrádci družin a zhostili se
ho velmi dobře. Vařili jsme na
kachlových kamnech (samé kulinářské speciality), absolvovali
Turnaj plný srandamačů (v míčových hrách),…. Prostě vydařená a smysluplná akce, v neděli
4. 2. se všichni vrátili spokojeni
domů. Přivezli si pevnější přátelské vztahy, lepší fyzickou kondici a někteří i rýmu :o)
Za dívčí oddíl Klára Hlaviznová
– Kofola, za chlapecký oddíl
Michal Bureš – Bumerang

Kluci v televizním studiu České televize, které objevíte
v Národním technickém muzeu

Družina Rysů chystá na oběd plněné ovocné knedlíky

Sestava polických skautů před hájenkou Maděra

Pozvánka na
velikonoční výstavu

Zveme Vás na velikonoční výstavu
do Domova důchodců v Polici nad Metují,

která se koná dne 22. března 2018,
od 10.00 do 16.00 hod.
Těšíme se na Vaši návštěvu
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
JARNÍ OBLOHA

nám nabídne několik zajímavých konjunkcí – těsných přiblížení.
4. března kolem 18. hodiny uvidíme nízko nad západním
obzorem konjunkci Merkura s Venuší. Merkur bude cca 1°
severně od jasnější Venuše.
7. – 11. března kolem 6. hodiny uvidíme nad jihem seskupení
Jupitera, Marsu a Saturnu (v pořadí od západu). Planety bude na
obloze doprovázet Měsíc, který najdeme
7. března u Jupitera, 10. března u Marsu a 11. března u Saturnu.
Mezi Jupiterem a Marsem bude navíc svítit jasná načervenalá
hvězda Antares v souhvězdí Štíra.
28. března kolem 20. hodiny uvidíme nízko nad západním
obzorem planetu Venuši a těsně u ní (0,1° severně) planetu Uran.
Zatím co jasnou Venuši budeme pozorovat bez dalekohledu,
Urana nám ukáže pouze astronomický dalekohled.

Březnová výročí

27. 3. uplyne 50. let od tragické smrti prvního kosmonauta světa
J. A. Gagarina, který v dubnu 1961 jako první člověk obletěl
Zemi v kosmické lodi VOSTOK 1. Do vesmíru letěl jednou.
14. 3. uplyne 90 let od narození astronauta F. F. Bormana. V roce
1968 velel kosmické lodi APOLLO 8 při prvním pilotovaném
letu kolem Měsíce. Do vesmíru letěl celkem dvakrát.
25. 3. uplyne 90 let od narození astronauta J. A. Lovella. Byl také
členem posádky lodi APOLLO 8. Jeho jméno je ale nejčastěji
spojováno s letem lodi APOLLO 13, která měla během letu k
Měsíci v roce 1970 vážné technické problémy. Do vesmíru letěl
celkem čtyřikrát.

POHLEDY DO VESMÍRU
LETNÍ ČAS (CEST, SELČ) začíná v neděli 25. března. Ve
dvě hodiny Středoevropského času si posuneme hodiny na třetí hodinu Středoevropského letního času. Středoevropský letní
čas a končí v letošním roce 28. října.
SLUNCE vstupuje 20. března v 17 hodin 15 minut 		
do znamení Berana. Začíná astronomické 		
jaro, jarní rovnodennost.
Den se prodlouží o 1 hodinu 53 minut,
MĚSÍC
2. a 31. v úplňku, 9. v poslední čtvrti, 17. 		
v novu, 24. v první čtvrti,
MERKUR večer nízko nad západním obzorem, nastává 		
období nejlepší pozorovatelnosti planety 		
v letošním roce,
VENUŠE večer nízko nad západním obzorem,
MARS
ráno nad jihovýchodem v souhvězdí Střelce,
JUPITER ve druhé polovině noci v souhvězdí Vah,
SATURN ráno nad jihovýchodem v souhvězdí Střelce,
URAN
večer nad západním obzorem v souhvězdí 		
Ryb,
NEPTUN není pozorovatelný,
Karel VACEK, Astronomický klub Police

NOVINKY FILATELIE
České týmy v zimní Jižní Koreji

Námět známky: na známce autor zachytil sportovce na monoski.
V roce 1948 Sir Ludwig
Guttmann v rehabilitačním zařízení
anglického města Stoke Mandeville
zorganizoval závody pro veterány z
2. světové války se zraněním páteře.
O čtyři roky později se těchto her
zúčastnili sportovci z Nizozemska a
podpořili tak vznik hnutí dnes označovaného jako paralympijské. V roce 1982 byl čtyřmi mezinárodními federacemi založen Mezinárodní koordinační výbor světových organizací postižených sportovců jako určitý protějšek Mezinárodního olympijského výboru. V
roce 1992 z Mezinárodního koordinačního výboru vznikl Mezinárodní paralympijský výbor (IPC). Z iniciativy Mezinárodního paralympijského výboru
byl po dohodě národních svazů zdravotně postižených sportovců dne 26. ledna 1994 založen Český paralympijský výbor jako paralelní organizace vůči
Českému olympijskému výboru. V roce 2018 se bude
konat již 12. zimní paralympiáda v jihokorejském
Pchjongčchangu od 9. března do 18. března 2018.
Námět známky: na známce autor využil motivu
sportovní disciplíny – biatlonu, tedy stojícího biatlonisty při střelbě.
Emise Český olympijský tým 2018 navazuje na
již tradiční olympijské známky, které česká známková
tvorba vydávala i v minulých letech. Zimní olympijské hry 2018, oficiálně XXIII. zimní olympijské hry,
se budou konat v jihokorejském Pchjongčchangu.
Způsob tisku obou známek: plnobarevný ofset

Tradice české známkové tvorby: Jiří Bouda

Námět známky: v popředí
portrét Jiřího Boudy a v pozadí
motiv lokomotivy
Letošní emise připomíná dílo
významného českého grafika,
malíře a ilustrátora Jiřího Boudy
(1934–2015). Jiří Bouda se narodil 5. 5. 1934 v Praze do umělecké rodiny malíře a ilustrátora
Cyrila Boudy. Vystudoval Státní
grafickou školu a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (ateliér prof. Karla
Svolinského). Po absolvování vojenské služby mu byla nabídnuta práce na
restaurování papírového Langweilova modelu Prahy. Od roku 1968 se stal
předsedou skupiny pro studium a dokumentaci železniční historie. Technika
a hromadná doprava, zejména železniční, se staly hlavním námětem jeho obrazů, ilustrací, grafik a exlibris a poštovních známek. Není tedy divu, že jeho
první poštovní známka z roku 1982 byla věnována právě železnici.
Způsob tisku: plnobarevný ofset s liniovou kresbou
Podle časopisu Filatelie a webových stránek www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval S. Plachta

Matematické hlavolamy- téměř bez počítání

Předkládám čtenářům PM několik zábavných úloh. Přeji mnoho chuti a trpělivosti při jejich řešení.

1. úloha

Bratr šel se sestrou do lesa na houby. Bratr
našel o 36 hub více než sestra. Cestou domů
poprosila sestra bratra, aby jí dal tolik hub, aby
měli oba stejný počet. Bratr její prosbě vyhověl. Kolik jí dal hub?

2. úloha

Otci je 33 let, synovi 6 let. Za kolik let bude
otec 10krát starší než syn?
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3. úloha

Nástěnné hodiny odbíjejí celé hodiny příslušným počtem úderů a každou půlhodinu jedním úderem. Kolik úderů odbijí hodiny za 24
hodin?

4. úloha

Otec koupil synovi v antikvariátě několik
svazků naučného slovníku. Za všechny svazky
zaplatil 216 Kč. Jeden svazek stál šestkrát tolik, kolik bylo svazků. Kolik stál jeden svazek?

5. úloha

Mařenka řekla:
Mám tolik sester jako bratrů.
Její bratr Jeník řekl:
– Mám dvakrát tolik sester jako bratrů.
Kolik bylo sourozenců, chlapců a děvčat?
Připravil František Janeček
Řešení najdete na straně 44.
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Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů

Případ IKEA

Praha. Podzim loňského roku. Bylo ještě krásně teplo, ale už kvetly astry a brzká
rána se hlásila chladem, který později přejde
v zimu. Tedy za předpokladu, že letos nějaká
zima vůbec přijde. Ale to jsem už moc daleko,
protože tohle všechno nastane (pokud nastane) až po mé první návštěvě v obchodě Ikea.
První věc, nad kterou jsem začal přemýšlet,
vyšla z Tomášovy věty: „Chtěl bych se stavit
v Ikee.“ Co vlastně znamenají ta čtyři písmena – pokud vůbec něco? Je to zkratka? Nebo
nahodilý shluk písmen, kterým dala smysl až
skutečná existence nadnárodního řetězce prodejen? Odpověď jsem našel na internetových
stránkách ikeafan.cz. Slovo Ikea je zkratka z
počátečních písmen jména majitele (Ingvar
Kamprad), farmy na které vyrostl (Elmtaryd)
a nedaleké domovské osady Agunnaryd v
jižním Švédsku. A mám to. Přesto nás čeština jaksi podvědomě nutí zkratku skloňovat:
Ikea bez Ikey, s Ikeou, o Ikee, voláme oslovujeme Ikeo! atd. Naštěstí jsme národem, který
si dokázal v minulosti poradit s nejrůznějšími
zkratkami, které občas zněly jako jazykolamy
– VŘSR, OPBH, OÚNZ, RVHP, PSVB… tak
si přeci poradíme i s Ikeou.
Ikea je akronymem – tedy slovem vzniklým z počátečních písmen jiných slov. Je to
vlastně jednoduché. Ikea skloňujeme stejně
jako slovo Čedok, kolchoz nebo třeba gestapo
(všechny tři jsou tzv. zkratkové složeniny, zatímco kolchozník či gestapák jsou zkratkové
odvozeniny). Je to zřejmý důkaz života jazyka,

že dokáže absorbovat cizí slova, skloňovat
nebo počeštit zkratky. Nedávno jsem slyšel
– pro mě naprosto neznámý – terminus technicus: frikulín. Na dotaz, co to vlastně znamená, jsem dostal zajímavou odpověď: je to počeštěný význam zkratky FCI, tedy free, cool a
in. Třeba takhle: „Kdo má nejkulaťoulinkatější jablíčko, je nejvíc frikulín.“ (Nechtěl bych
být překladatelem, na kterého někde v textu vyskočí takováhle věta.) Zajímavé je, že
mnoho lidí si je schopno a ochotno informace
vygůglovat, ale neznám nikoho, kdo by si cokoliv chtěl vyseznamovat… Ale zpět do Ikey.
Ve svých čtyřiceti letech jsem do ní poprvé vstoupil. Poznával jsem hrníčky, stolky
nebo stojací lampu, které máme doma nebo se
kterými se setkávám na návštěvách u přátel.
Pobavili mě jakési čokoládové kuličky obalené v kokose, které měly na obalu švédskou
vlajku a pod tím napsáno, že jsou vyrobené
v Německu. Globalizace je skutečně globální.
Ale nejvíc jsem si „uletěl“ na zařízených
pokojících. Třeba pokoj pro dva lidi – kuchyň a něco, co je zároveň obývacím pokojem, jídelnou i pracovnou. Představa, že bych
v takový super těsný díře měl s někým žít
několik let, mě docela deprimovala. Jak jsme
postupovali labyrintem prodejny dál, pokoje
se zvětšovaly. V dalším vzorovém bytě jsem
si všiml knih v malé knihovně. Protože jsem
bibliofil, podíval jsem se, co Ikea nabízí. Nic
překvapujícího, tituly jako Kvinna medfödelsemärke Håkana Nessera; Upp till toppen av

Poděkování za vystoupení Chrámového sboru z Police
nad Metují v broumovském Domově pro seniory

Obyvatelka Domova pro seniory,
paní Olga Novotná, vyjádřila své přání v rámci projektu Českého rozhlasu
„Ježíškova vnoučata“, účastnit se koncertu Chrámového sboru z Police nad
Metují.
Její přání bylo vyslyšeno a vlastní
pěvecké vystoupení proběhlo v Domově
pro seniory 24. 1. 2018. Návštěva sboru potěšila i ostatní obyvatele, kteří si

HONBA ZA PŘELUDEM

Každý oddaný vědomí si Kršny,
by se měl vždy obávat společnosti
obyčejných lidí, kteří usilují o hmotný blahobyt. Nazývají se blázni, kteří se honí za přeludem. Nevědí, že
po tvrdém boji o život budou muset
změnit tělo, aniž by bylo jisté, jaký
druh těla dostanou příště. Ti, kdo neochvějně následují filozofii vědomí
Kršny a díky tomu znají smysl života nikdy nepodlehnou materialistickému shonu. I když upřímný oddaný nějakým způsobem poklesne Pán
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společné odpoledne příjemně užili.
Paní Olga Novotná by chtěla touto
cestou vyjádřit vřelé díky vedení Domova
pro seniory za zprostředkování a organizaci celé akce. Velký dík patří i všem členům chrámového sboru. Koncert přinesl
krásný duchovní zážitek a na dlouho nás
obohatil.
Sociální pracovnice

se postará o jeho nápravu a zachrání
ho před nejtemnějšími končinami
pekla. Materialistický způsob života neznamená nic jiného, než jen
opakovaně žvýkat to, co je již přežvýkané. Přestože takový život nic
nepřináší, lidé jsou jím fascinováni,
jelikož neovládají své smysly. Kvůli
neovládnutým smyslům nezřízeně
holdují hříšným činnostem, za něž
dostávají těla působící samé utrpení
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala
M. Jandová

berget Arne Dahla nebo Göm mig i ditt hjärta
Torstena Petterssona. Jen si myslím, že si moc
nepočtu a že dokonce ani tak pružný jazyk, jakým je čeština, nedokáže počeštit slovo jako
medfödelsemärke – což by mělo znamenat
„mateřské znaménko“, jak jsem si vygůgloval
(viz. výše).
Opustili jsme pokoje a byty a zastavili se u
postelí. Neznám strašnější pohled, než se dívat
na halu plnou prázdných postelí. Sněhurka by
si tady mohla vybírat několik let, než by vyzkoušela všechny. Na některých z vystavených
exponátů lidé polehávali. Pravděpodobně pro
to, aby si vyzkoušeli, jak se jim leží. Ale mám
lepší teorii. O kousek dál je jídelna. Nepodíval
jsem se na jídelní lístek, takže nevím, jestli nabízejí švédskou nebo českou kuchyni. Pokud
je v nabídce švédská kuchyně, úplně mě podle
jména neláká torsk nebo kött bollar. Přesto
jsem Tomášovi řekl: „Dokonalý místo. Tady
se nacpeš, jenom přejdeš o kousek vedle a
hned si můžeš dát šlofíka. Předpokládám, že
ani deku nemusíš mít vlastní…“
Nevím, kolik lidí už v Ikee bylo. Stejně
tak nevím, kolik jich tam ještě nikdy nebylo.
Já to bez ní vydržel čtyři desítky let a mám
pocit, že na další návštěvu si klidně dalších 40
roků počkám. Podivným faktem ovšem zůstává, že já jsem si z této prodejny nábytku odnášel domů balíček zrnkové kávy. Je na něm
nápis: Espresso Hella Bönor. Snad nám bude
chutnat.
Pavel Frydrych

POZVÁNKA

Ve škole života není prázdnin, ani svátků, ani nedělí….
Vlasta Burian
Dovolujeme si pozvat absolventy
Základní školy v Polici nad Metují z roku
1973 na setkání u příležitosti našich šedesátin. Sejdeme se na sále Pellyho domů v sobotu 16. června v 15 hodin.
Více informací Dana Rutarová –
Vacková, Hana Klapkovská – Benešová, Ida
Jenková - Schwarzová.

Zkouška kritického myšlení aneb
hoax* v Polickém měsíčníku
2/2018 str. 35

Ráda bych reagovala na zajímavost kalendáře měsíce února 2018. Pokud je sedmidenní týden a měsíc
má 28 dní, tak se takový únor bude v našem životě opakovat každý nepřestupný rok.
Přeji příjemné prožití všech vašich dní.

Monika Hrnčířová
*Jako hoax můžeme také označit šířenou zprávu, která obsahuje nepřesné, zkreslující informace, účelově
upravené polopravdy nebo směsku polopravd a lží.
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Čest poraženým, sláva vítězům

Tak jsem dopadla coby poražená. Ale
nešť, až budou příště prezidentské volby,
budu já i příznivci mnou spřátelených
kandidátů vítězi. Dožiju-li se toho času. Co
se nepovedlo teď, bude napříště. Budeme
na tom pracovat. Nedostaneme asi políbení
od pana prezidenta, jako se dostalo členům
volebního štábu vítězů, jak pravil známý
politický podnikatel SPD Tomio Okamura,
ale ten navíc byl ještě poctěn nabídkou tykání.
Pan prezident byl štědrý a takového borce
jako „Můru“ nemohl přehlédnout. A to jsem
si, prosím, nevymyslela, ale na vlastní uši
slyšela z vítězného volebního štábu v den
voleb po jejich skončení, na internetu. Nikdo
mě za to nemůže stíhat pro lež a “pro strach
mám uděláno“. Sice pan Okamura kritizoval
paní moderátorku Drtinovou, že mu dávala
nepatřičné otázky a on chudák měl horečku
39 st. a měl být tedy v posteli, ale proč pod
duchnou nebyl a šířil chřipkový bacil a to
ještě v tak vysokých kruzích naší politiky,
mně není známo. Potom si krapet pletl historii
koncentračních táborů, a když zubožení

Romové údajně neměli v koncentráku v
Letech oplocení a mohli se volně pohybovat, o
žádný koncentrák nešlo. Podle něho byla cesta
do Osvětimi asi výletem. Pan Okamura se sice
snažil zakamuflovat své výroky, leč pozdě.
Odkryl své názory a nikdo mu je neodpáře.
Ani tomu jeho nevýznamnému poslanci, jehož
jméno mně z paměti vypadlo. Četla jsem jen
o něm to, že měl velkou starost, proč stát
zaplatil tak vysokou finanční částku vlastníku
demolovaného vepřince.
Ale máme po volbách a další nás čekají
na podzim. Ale proč ne? Změny jsou život.
Jen abychom se nedočkali výroku: “Právě se
vracím z Hradu od prezidenta republiky“, jako
se to stalo v únoru 1948, což bylo předzvěstí
únorového puče a komunistického převratu,
který nám pěkně před sedmdesáti lety zavařil a
uvrhl nás do všeobjímající náruče sovětského
panství. Tím oznamovatelem byl Klement
Gottwald a prezidentem dr. Edward Beneš. O
tom jsou určitě už hodiny dějepisu nažhaveny
a omladina se může dotazovat pamětníků. Mně
bylo dvanáct roků a pamatuji se, jak maminka

Proč (ne)vyhánět
vodu z měst

přiběhla z fabriky zděšená, že je šéfové tehdejší
textilky, zřejmě již informovaní zástupci lidu
„ vyprovodili“ na dvůr a tam jim sdělili, že
dělnická třída převzala moc a všichni se budou
mít líp. Pro maminku, sukařku, to byl šok.
A na závěr radostné zprávy ze světa. Naše
snowbordistka Ester Ledecká získala zlatou
medaili ne ve své disciplíně, ale v super obřím
slalomu a radost otřásla celým olympijským
stadionem. Všude se ozývalo jméno naší
reprezentantky. Tak tomu říkám sláva vítězům
a do konce her získáme určitě další medaile.
Zatím se můžeme pyšnit medailemi stříbrnými
a bronzovými. Naše malá zemička je plná
schopných lidí!
A teď ještě na závěr jednu moudrost
k tomu mému povídání se hodící: Nedělám
nikdy tu chybu, abych se přel s lidmi, k
jejichž názoru nemám žádnou důvěru. To řekl
jeden z nejvýznačnějších britských historiků
Edward Gibbon, žijící v letech 1737 – 1794.
Je to dobrá zásada! Snažím se jí řídit.
Jarca Seidelová

MĚSTSKÁ POLICIE

Města odjakživa vznikala blízko vody, na březích či soutocích řek, a
řeky jsou dnes také neodmyslitelným prvkem jejich panoramat. Voda se stala přirozenou a enormně důležitou součástí také našich sídel, vyvíjela se
spolu s nimi a často jim způsobovala nemalé problémy. Dnes – po lekcích
uštědřených na přelomu tisíciletí – už většina českých měst dokáže následky
ničivých povodní eliminovat. Vyvstal před nimi ale opačný úkol, a to jak
vodu na svém území zadržet a využít v co největší možné míře?
Již od dob průmyslové revoluce se voda ve městech začala skrývat.
Lidstvo na jedné straně dostalo do ruky technologie, kterými dokázalo vodu
zkrotit, na straně druhé si uvědomilo obrovské hygienické a zdravotní riziko,
které povrchová – především ta odpadní – voda představovala. Nastala proto
zlatá éra kanalizací a rozvodů. A spolu s ní i počátek vyhánění vody z měst.
Voda a vodní toky se také u nás dostaly – především za minulého režimu
– do role jakéhosi městského otloukánka. Namísto toho, aby byly smysluplně využívány, byly naopak regulovány, omezovány a skrývány pod povrch.
Také regulace vodních toků mimo město, na horních či středních tocích řek,
které následně městy protékají, zanechala svou stopu. Vede často ke zrychlenému odtoku vody z těchto míst a k následným bleskovým povodním, které
se projevují právě v obcích a ve městech.
Města si dnes musí zvykat také na jiný charakter průběhu srážek. S
delšími „obdobími sucha“ by se měla naučit zadržovat na svém území co
nejvíce vody z ojedinělých srážek a následně ji využívat k ochlazování klimatu nebo k zavlažování zelených ploch. Na druhou stranu dokáží velkou
škodu napáchat rovněž stále častější přívalové deště. Největším problémem
je v jejich případě zahlcení kanalizace, kam je v současnosti většina dešťové
vody odváděna, a následné vytopení sklepů, poškození čistíren odpadních
vod nebo přetékání znečištěné vody do vodních toků.
Dnes probíhá proces zcela opačný tomu, který bylo možné pozorovat
od 18., možná od 19. století. Opět si začínáme uvědomovat, co pro hustě
osídlená území znamenají vodní plochy, jezírka, vodní příkopy, mokřady
nebo umně skryté podzemní rezervoáry, které dokáží zavlažovat městskou
zeleň. K tomu všemu potřebujeme ale umět zadržet to málo vody, které nám
příroda poskytne.
V dnešní době už pomalu odpadá většina důvodů, proč bychom se měli
vody ve městě bát a proč bychom ji měli skrývat, ať už to bylo kvůli přírodním podmínkám nebo kvůli hygienickým rizikům. Zadržení vody ve městě
a její využití se postupně stane nejen sympatickou možností, jak snížit ekologickou zátěž či energetickou náročnost, ale spíše nutností. A i česká města
by na tuto nutnost měla být připravena.
Bez ohledu na letošní téma SDV je samozřejmě stále potřebné a aktuální
každodenní šetření s vodou a předcházení jejímu zbytečnému znečišťování.

Městská policie v uplynulém období zejména kontrolovala dodržování pravidel parkování. Neustále se nedaří v některých částech města
naučit řidiče ohleduplnosti.
Nedůslednému majiteli psa se při venčení pes vytrhl a zardousil
srnu. Je to o to smutnější, že v tomto ročním období jsou srny již ve
značném stupni březosti. O život tak bylo připraveno i srnčátko. Znovu
připomínáme všem majitelům psů, aby dodržovali své povinnosti.
Městská policie kontrolovala veřejný pořádek na místech jako jsou
autobusové nádraží, prostory u PENNY a KIKu, Hrnčířská ulička,
sběrný dvůr a prostory u zdravotního střediska. Pravidelně kontrolovala integrované obce Pěkov, Hlavňov a Radešov.
MP asistovala a pomáhala u úspěšné resuscitace osoby, poskytovala první pomoc při úrazu a zjistila přivolání RZS.
Hezké dny
Městská policie

Nedovolené ukládání odpadů na
kontejnerových stáních

Zářný příklad bezohlednosti
při parkování vozidel

Vybral Ing. Jan Troutnar,
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Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Postní doba a vstup do doby
Velikonoční

Letošní mírná zima trvá i nadále, a i když
si chce na poslední chvíli trochu napravit reputaci, její čas se krátí, neboť 20. března v 17.15
hod. začne astronomické jaro. V církevním liturgickém čase se pomalu blížíme k poločasu
postní doby a přípravy na Velikonoce. Letos
jsme do ní vstoupili poměrně brzo, Popeleční
středou už 14. února, a to ve znamení popela, tedy jednak symbolikou pokání a lidské
konečnosti, ale i výzvou k obrácení a důvěře ve spásu skrze Evangelium Ježíše Krista.
Prožíváme období, ve kterém se postem a
modlitbami, se službou a dary potřebným
připravujeme na Velikonoce. Zároveň nás
biblické texty všedních i nedělních bohoslužeb vedou Ježíšovou cestou přes poušť, horu
proměnění, Jeruzalémský chrám a další události a setkání s lidmi nám podobnými s ujištěním, že Bůh tak miloval svět, že dal svého
jediného syna, aby žádný kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3, 14-21).
Po celou postní dobu budeme také společně
procházet křížovou cestu v našem kostele, a to
každý pátek od 17.00 hod.
V týdnu po Květné neděli pak skončí doba postní a vstoupíme do nejvýznamnějšího období křesťanského liturgického
roku – Svatého týdne a doby velikonoční.
Velikonoční triduem zahájí Zelený čtvrtek
s připomínkou Ježíšovi poslední večeře (při
bohoslužbě v tento den se může konat symbolický obřad umývání nohou), následovat bude
Velký pátek s připomínkou Ježíšova umučení, poté Bílá sobota a Velikonoční vigílie s
připomínkou vyvrcholení dějin Boží spásy
člověka a vyvrcholí nedělním Božím hodem
velikonočním s oslavou Ježíšova vzkříšení.
Všechny předvelikonoční a velikonoční bohoslužby a obřady mají velikou hloubku a symboliku a vyzařuje z nich Boží láska a zájem o
spásu každého člověka.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
4. března - 3. neděle postní (cyklus B)
11. března - 4. neděle postní
13. března - výroční den zvolení papeže
Františka
18. března - 5. neděle postní
19. března - Slavnost SVATÉHO JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
25. března - KVĚTNÁ NEDĚLE
(mše svatá s Pašijemi),
1. dubna - Zmrtvýchvstání Páně/Hod Boží
velikonoční
2. dubna – Velikonoční pondělí, státní sv.

POŘAD BOHOHOSLUŽEB:
¾¾ v úterý a v pátek mše svatá od 17.00; každý
pátek po celou postní dobu přede mší svatou (od 17.00) křížová cesta,
¾¾ v sobotu mše svatá od 17.00 s nedělní platností,
¾¾ 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 křížová cesta,
¾¾ v pondělí 19. března o Slavnosti Svatého
Josefa mše svatá od 17.00

Úřední hodiny děkanské kanceláře:
Út - Pá 16.00 - 16.30

PROGRAM VELIKONOČNÍCH
SVÁTKŮ V POLICKÉ FARNOSTI:
29. března - ZELENÝ ČTVRTEK
17.00 mše svatá na památku Večeře Páně
18.00 - 20.00 příležitost k osobní modlitbě
a adoraci
*****
30. března - VELKÝ PÁTEK - přísný půst
08.00 Denní modlitba církve (Breviář) - ranní
chvály
09.00 - 17.00 příležitost k osobní modlitbě
a adoraci

15.00 začátek novény před Svátkem Božího
milosrdenství (modlitba Korunka), poté křížová cesta
17.00 bohoslužba na památku Umučení Páně
18.00 - 20.00 příležitost k osobní modlitbě a
adoraci u Kristova hrobu
*****
31. března - BÍLÁ SOBOTA
08.00 Denní modlitba církve (Breviář) - ranní
chvály
09.00 - 20.00 příležitost k osobní modlitbě a
adoraci u Kristova hrobu
10.00 - požehnání velikonočních pokrmů
11.00 - požehnání velikonočních pokrmů
15.00 - novéna před Sv. Božího milosrdenství
20.00 - VELIKONOČNÍ VIGILIE (zahájení
na nádvoří kláštera, přineste si s sebou svíčky)
*****
1. dubna - VELIKONOČNÍ NEDĚLE HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
08.00 - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ - zpívaná mše svatá (zpívat bude polický chrámový sbor)
*****
2. dubna - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
8.00 - mše svatá
*****
1. - 8. dubna - Velikonoční oktáv
Změna ze zimního na letní čas se letos uskuteční ze soboty 24. na neděli 25. března ve
2.00 hod.
Rádi
bychom
všem popřáli pokojnou dobu postní,
radostné Velikonoce
a krásné jarní dny.
Všichni jste srdečně
zváni na Velikonoční
bohoslužby.
za ŘK farnost
Ing. Jan Troutnar

ZE SPORTU

SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování

Bohužel v Polici nám se sněhem letos
není přáno. Trénujeme na přírodním sněhu na Karlówě a na uměle zasněžovaném
a osvětleném okruhu v biatlonové aréně
na Jamrozowé Polaně (Duszniki). Na těchto
dvou místech se také odehrály všechny závody v rámci Středečního poháru – Běžkové
středy. Na konci ledna zorganizoval klub
BKL Machov první závod na Karlově.
Další tři závody jsme uspořádali my na
Jamrozowé Polaně. Do výsledků se započítávaly tři nejlepší výsledky ze 4 závodů.
Díky tomu, že se závody konaly v Polsku,
měly tak trochu mezinárodní rozměr J V biatlonovém areálu je úžasné zázemí a vstřícné
Polický měsíčník - březen 2018

vedení. Moc se nám tam líbí. Poslední středeční SKIATLON proběhl 21.2. včetně vyhlášení nejlepších borců, kterými ve svých
kategoriích jsou: Simonka Středová - 3.místo, Vojta Sulzbacher - 1., Matěj Beran - 2.,
Ivan Hornych - 3., Matylda Pohlová - 1.,
Alice Mitterwaldová – 3., Bohouš Scholz
– 1., Olda Hornych – 2., Kryštof Brát – 3.,
Adélka Pohlová – 2., Lucka Šretrová - 3.,
Honza Pešina – 1., Štěpán Navrátil – 2.,
Kryštof Čech – 3., Martina Sulzbacherová –
3., Jakub Pešina – 1., Jakub Meier – 2., Bára
Meierová – 1., Anet Morávková – 2., Tomáš
Jansa – 1., Šimon Štolfa – 2. Mezi ženami
na prvních třech místech – Jitka Pešinová,

Anička Beranová a Jolana Benešová, a za
muže vybojoval druhé místo Tomáš Čada.
Mimo poděkování dušnické aréně a všem
našim dobrovolníkům (servismenům, zapisovačům, občerstvovačům a dalším) samozřejmě také děkujeme spolupořádajícímu
oddílu BKL Machov a za pomoc cílovým
rozhodčím Olfin Car Ski team Trutnov.
V únoru jsme se také účastnili závodů Poháru Královéhradeckého kraje. V
Deštném, resp. na Šerlichu proběhl jeden
v rámci Orlického maratonu (součást seriálu ČEZ SkiTour), čímž byla zaručena skvělá
atmosféra velkého závodu.
A v neděli 11.2. jsme na tratích SKI
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Skuhrov v Deštném uspořádali Přebor KHK
klasicky. Přálo nám počasí i docela rozumné
sněhové podmínky. Z Poličáků se přeborníky kraje stali ve svých kategoriích: Vojta
Sulzbacher, Adam Werner, Tomáš Jansa,
Anička Beranová, Jan Beran a Jan Pohl.
Poslední již nebodovaný závod Poháru
KHK se koná 10.3. ve Vrchlabí, kde proběhne vyhlášení výsledků. Bodují se dva
nejlepší přespolní běhy z podzimní části
a pět lyžařských běhů. My se můžeme už
teď pochlubit medailovými umístěními
našich závodníků: Matylda Pohlová – 1.
místo (nejml. žákyně), Bohumil Scholz 2. místo (nejmladší žáci), Jan Pešina – 2.
místo (mladší žáci). Gratulujeme ale i všem
skvělým umístěním: Alice Mitterwaldová
8., Oldřich Hornych 4., Ondřej Hrůša 7.,
Petr Mitterwald 8., Kryštof Brát 7., Lucie
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Šretrová 7., Štěpán Navrátil 8., Leontýna
Bezušková 6., Tereza Johnová 8., Jakub
Meier 4., Josef Javier Alvarez 5. Bohužel
bylo mnoho dětí nemocných a neposbírali
body ze všech závodů.
Naši starší žáci se zúčastnili dalších víkendových republikových závodů 16.-18.2.
v Harrachově. Terezka Johnová jako jediná
dívka bojovala statečně i přes nachlazení.
Starší žáci se v tvrdé konkurenci umístili
na pěkných místech: Jakub Meier (21. ve
sprintu volně a 19.místo na 2 km klasicky),
Jakub Pešina (16. ve sprintu volně a 17. na
klasické trati), Josef Javier Alvarez (27.
sprint volně a 30. místo klasicky).
Na Mistrovství ČR dorostu nás reprezentovali: Radek Jansa (na Zadově a
v Jablonci n. Nisou) a Šimon Štolfa (v
Jablonci nad Nisou).

Na začátku března se chystáme se
starším i mladším žactvem na závody do
Nového Města na Moravě. Finále Českého
poháru si užije výběr asi 14 závodníků se
svými trenéry. Věříme, že atmosféra velkých závodů je nadchne, obohatí o zážitky a
bude motivací pro další sportování.
Snad nám ještě sněhové podmínky dovolí se 17.3. rozloučit se zimou v Deštném
na tratích SKI Skuhrov.
Lyžařskou sezónu uzavřeme tradiční
akcí Poslední mazání. V dubnu si děti užijí
tréninkové volno, aby si odpočinuly před
zahájením letní přípravy.
Aktuální informace ke všem akcím,
závodům, výsledky atd. najdete na našich
stránkách.
Fotky uveřejňujeme na FB.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena Pohlová
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Zimní příprava starší přípravky

Po skončení přeborů starší přípravky na
konci října měli hráči zasloužený odpočinek.
Dovolenou jim trenéři zkrátili o 10 dní, neboť se obávali váhových přírůstků, ale hlavně
konkurenční kluby zbrojily na zimní turnaje.
Po dohodě s vedením klubu trenéři přihlásili
tým na halovou zimní ligu v obci Stěžery u
Hradce Králové. Hraje se v nafukovací hale
vždy zápas 2x 25 minut. Losem byli našim borcům přiděleni soupeři: Chlumec nad Cidlinou,
Třebechovice pod Orebem, Sokol Třebeš
„Dívky“, Černilov a domácí Sokol Stěžery.
Pořadatel byl vzhledem ke vzdálenosti Police od centra dění shovívavý a nalosoval vždy dva zápasy v jeden den.
Hned v prvním kole jsme dostali facku od kvalitního soupeře z Chlumce nad Cidlinou. Naši
hráči nestíhali, Chlumec se hned od začátku
ujal vedení, které postupně navyšoval. Za 50
minut se za Polici trefili pouze 2x Séba Kollert
a Honza Zmátlo. Soupeř nastřílel v každém poločasu pět gólů a vyhrál tedy 10:3.
Druhý zápas se chlapcům postavily dívky
z hradecké čtvrti Třebeš. Tým z Třebše zná
naše hráčka Stázka Denygrová, která se se
soupeřkami potkává během ligových zápasů
přípravky dívek U11. Trenér Daniel nabádal k ostražitosti před hráčkou číslo pět, ale
hráči rad trenéra nedbali a právě soupeřova
pětka během úvodu utkání dvakrát skórovala.
Vzhledem k tomu, že jsme museli z novu dohánět výsledek, byl nucen trenér Jirka několikrát zvýšit hlas, aby si někteří hráči uvědomili,
že se již hraje. Tuto skutečnost vzal na vědomí Honza Zmátlo a do poločasu snížil na 1:2.
Druhý poločas jsme zlepšili hru, kdy dobře
rozehrával brankář Matěj Prouza. Postupně se
podruhé trefil Honza Zmátlo a dále Sebastian
Kollert, výborně hrající Samuel Friml (výkon
bratra Šimona zůstal za očekáváním) a Matěj
Prouza. Třebešská pětka přidala ve druhé půli
pouze jeden gól, a tak jsme brali výhru 5:3.
Náročný program nás čekal po Novém
roce. V sobotu 13. ledna jsme znovu cestovali v pozměněné sestavě do Stěžer a část
týmu na halový turnaj do Broumova. Jak
se ukázalo, jednalo se o nejčernější sobotu v rámci letošního soutěžního ročníku.
Ve Stěžerech jsme v jedenáct hodin nastoupili
plni odhodlání proti domácímu týmu. Zápas
začíná a my si dáváme dva vlastní góly. Tedy
spíše po nepřesné rozehrávce gólmana soupeř lacino skóruje. Poté se hráči zklidňují a
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začínáme dávat góly. Poločas
končí vyrovnaně 3:3 a trenér
Daniel nabádá k větší aktivitě,
neboť má důvodné podezření,
že někteří hráči jsou myšlenkami
snad ještě v Jaroměři. Druhou
půli se snažíme. Hráči napadají
supeře, brání, ale největší potíže nám dělá přesná přihrávka a
zpracování míče. Ujímáme se
vedení 5:4 a vše je na nejlepší
cestě ke třem bodům. Bohužel
výpadek koncentrace způsobil, že Stěžery dávají tři góly
a vyhrávají 7:5 (branky za Polici dali: 2x
Matěj Prouza, Josef Hornych, Jan Dvořák,
jeden vlastní). Trenér je velmi nespokojen,
neboť jsme soupeři doslova darovali výhru.
Druhé utkání (již 4.kolo) nás vyzval Sportovní
klub Třebechovice pod Orebem. Hráči z města
betlémů hráli chytře, jednoduše a elitní útočník nás trestal. Po chvíli jsme prohrávali 0:3.
Trenér měl bubliny na mozku, jak přemýšlel o
střídaní o oživení hry, ale jeho starosti si nepřipouštěli střídající hráči, kteří se na lavičce
znamenitě bavili. Každopádně se nám podařilo dát kontaktní gól a poločas skončil výsledkem 2:5 pro soupeře. Hlavní náplní poločasové porady byla jednoduchá taktika vstřelit po
přestávce nejlépe tři góly, hru srovnat a snažit
se soupeře přestřílet. Nepodařilo se, soupeř
odskakuje na 2:7. Poté kontrujeme až na 4:7,
ale v závěru nám nestačily síly a prohráváme
4:10 (branky za Polici: 2x Stázka Denygrová,
Josef Hornych a Jiří Tauc). K poslednímu
utkání základní části budeme do Stěžer cestovat pod tlakem, že za každou cenu musíme
porazit FK Černilov.
Druhá polovina týmu starší přípravky
pod vedením Jirky Kollerta cestovala do nedalekého Broumova. V nám známé sportovní
hale na nás čekali soupeři z krajského přeboru přípravek (jen Broumov postavil 3 týmy).
První zápas hrajeme proti Slovanu Broumov
„C“. Zápas je vyrovnaný, hráči se snaží plnit
pokyny, ale nakonec odcházejí poraženi 0:1.
Slovan Broumov „B“ byl ve druhém zápasu
zdatným soupeřem. Po celý zápas ukazoval,
kdo je na hřišti pánem a vyhrál 5:0. Poslední
broumovský tým „A“ čekal na hráče ve třetím zápasu. Konečně se podařilo skórovat.
Šťastný střelec Šimon Friml vsítil jediný gól
zápasu a mírnil porážku na 1:4. Přeci jen hrají
všechny týmy na turnaji
krajské soutěže a právě
proto by byl skalp některého z nich cenný. Co
takhle porazit jeden z nejsilnějších týmů našeho
okresu a kraje SK Rozkoš
Českou Skalici. O jak nereálné přání se jedná ukázal patnáctiminutový zápas, kdy hráči Police lovili
míč se sítě každou minutu
a prohráli vysoko 0:14.
Po přesunu do kabiny následovala bouře a blesky.
Trenér Jirka „domlouval“ hráčům (některým

jen lítala bradička, jiní brečeli). Po bouřlivé
debatě seděli hráči jako puťky v šatně a očekávali poslední zápas s FK Náchod. Že nebyly pohovory zbytečné, se ukázalo v zápase
s Náchodem. Poličtí bojovali, bránili každý
metr hřiště a snažili se nedovolit útočníkům
vystřelit. Náchodu se přeci jen podařilo prosadit čtyřikrát a zvítězit 4:0. Sice jsme skončili
bez bodu, ale s novými zkušenostmi v zápasech se silnými soupeři. Příště snad dopadne vzájemné měření sil více v náš prospěch.
Po černé sobotě 13.1. nás čekala ještě černější sobota 20.1., kdy jsme hráli halový turnaj
v Červeném Kostelci. Popisovat, co se dělo
na hřišti nemá ani cenu, vše ukazují výsledky: Police – Rtyně 0:3, Police – FC Hradec
Králové 0:3, Police – Nové Město n. M.
0:1, Police – Jaroměř 0:3, Police – Červený
Kostelec 2007 0:3, Police – Červený Kostelec
2008 0:1, Police – MFK Trutnov 0:0 a Police –
Zábrodí 0:1. Jediný světlejší okamžik byla remíza 0:0, která jen podtrhla střeleckou nemohoucnost týmu. Poslední místo se skóre 0:15
bylo až trapné a rodiče si zaslouží úctu, že
vydrželi celý den v hale povzbuzovat náš tým.
Základní část stěžerské halové zimní ligy končila zápasy o víkendu 3. a 4. února. Naši borci
cestovali k zápasu s FK Černilov. Pokud bychom vyhráli, čekaly by nás zápasy o 5. až 9.
místo. Ano, pokud bychom vyhráli. Opak byl
však pravdou. Po nadějném prvním poločasu
prohráváme 1:2. Se soupeřem držíme krok.
Druhou půli Černilov přidal na obrátkách a
poráží nás 2:7 (branky: 2x Michal Fatka). S jediným vítězstvím na kontě končíme ve skupině „B“ na pátém místě a v březnu budeme bojovat o 10. až 15. místo, což je pod očekávání.
Neskládáme zbraně, přeci jen se jedná
o zimní přípravu, kde je důležitá souhra
týmu, učení se nových dovedností, zlepšování fyzičky a hlavně radost ze hry.
Aktivní jsou trenéři starší přípravky i mimo
tréninkové procesy a zápasy. Na konci podzimu bylo rozhodnuto, že jsou zapotřebí nové
dresy, neboť jsme hráli v kombinaci žlutý dres,
černé trenky a zelené štulpny. Trenéři oslovili
firmy v Policka a podařilo se. Na konci byly
na světě nové bílé dresy. Děkujeme tímto firmám Hauk s r. o. Police nad Metují, Veba a.
s. Broumov, Elpol Polices r. o. a Reality 11
Police nad Metují. Díky podpoře výše zmíněných firem a koučování trenérů během tréninkových jednotek a zápasů bude brzy náš klub
přezdíván „bílý balet“.
Daniel Denygr a Jiří Kollert
trenéři starší přípravky
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ZIMNÍ (ne)RADOVÁNKY
Po loňské parádní zimě, která se zřejmě vymkla z „normálního“ modelu posledních let, je
tato zima navzdory všem předpovědím velmi
skromná nejen na sníh, ale i led (tedy alespoň
prozatím).
Po všech složitých přípravách na provoz,
vždy vyhlížíme, „kdy už to konečně přijde“.
Letošní rok mám pocit, že se servery poskytující předpověď počasí předhání v tom, kdo nám
nabídne větší naději kvalitní zimy. Z předpovědí
slibujících přívaly sněhu postupně ubírají a ubírají, až najednou svou předpověď změní na jarní
počasí.
Sněženky rostoucí u mého domu jsou toho
jen důkazem.
Dnes, (15.2.) když píšu tyto řádky, máme
další takovou slibnou předpověď před sebou.

Tak uvidíme … jestli vlek ještě letos spustíme.
Celkem 5 skromných dní provozu, na ne zcela
ideálních podmínkách, je za tu práci s přípravou
hodně malou odměnou. I přesto jsme přepravili
okolo 500 lyžařů.
Již tradiční kluziště na sídlišti jsme doposud
z výše uvedených důvodů, také nemohli realizovat, a tak nám nezbývá nic jiného než dojíždět
do Hronova či Náchoda. Osobně jsem se tam z
mnohými z Vás potkal.
Podobně jako vlek na tom byly i bílé stopy.
Dnů, kdy se běžkovalo bylo poskrovnu. Díky novince letošního roku, lze sledovat jejich stav na
webu www.bilestopy.cz .
Lidí, kteří se starají o zimní vyžití je hodně
a většina to dělá navíc po práci. Díky jim, jsme
mohli (a snad budeme moci ještě) užívat zimních

radovánek. Právě jim patří obrovský dík za kus
odvedené práce.

Balák Martin – Sportovní referent

Řešení matematických hlavolamů ze strany 38.
1. úloha: Bratr dal sestře 18 hub.
2. úloha: Za – 3 roky, tj. otec byl desetkrát
starší před 3 lety. Tehdy bylo otci 30 a synovi
3 roky.
3. úloha: Hodiny za 24 hodin odbijí:
(1+2+3+4+5+...+12) x 2+24 = 180
4. úloha: Bylo 6 svazků. Jeden svazek stál 36
Kč.
5. úloha: Bylo 7 sourozenců, 4 sestry a 3
bratři.

Technické služby Police nad Metují
nabízejí odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery
yy zajistíme přistavení kontejneru a odvoz
materiálu na povolenou skládku odpadu
yy odvezeme až 5t materiálu
yy k dispozici máme různé typy kontejnerů
yy odvezeme veškerý komunální odpad (kromě
nebezpečného )
yy bližší informace na www.tspolice.cz nebo
na tel.: 491 512 249 (Michal Mucha)

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
přijme do nepřetržitého provozu
v Červeném Kostelci
Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
operátorky
přijme do nepřetržitého provozu v Červeném Kostelci

gumárenské výroby.

Průměrná mzda včetně benefitů

32 000 Kč.
Uvedená průměrná hrubá mzda v dané
profesi je včetně benefitů a prémií,
mzda konkrétního zaměstnance závisí
na délce zapracování a jeho výkonech.

Doprava zdarma na linkách z Náchoda,
Broumova a Úpice.

44

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz
tel. 491 467 442

Polický měsíčník - březen 2018

Chatová osada Ostaš
přijme paní na uklízení
(i důchodkyni)
Nabízíme:
• dobré mzdové ohodnocení
• zkrácený úvazek 6 hodin denně
• ranní a odpolední směny
• strava zdarma
• Nástup od 1. 4. 2018
• Více informací na tel.: 604 371 576

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme

http://www.haspl.cz

Seřizovače

Požadujeme:
• vyučen nebo vyučen s maturitou
ve strojírenskémoboru výhodou
• třísměnný provoz
• spolehlivost, zodpovědnost
Nabízíme:

• minimální mzda po zaučení 24 000,-- Kč
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• týden dovolené navíc
• příspěvek na stravování
• další benefity

Náplň práce:

• seřizování a obsluha strojů
Své životopisy zasílejte na email personalni@haspl.cz
+420 491 401 718 paní Procházková,
+420 491 467 241 paní Kubečková
Polický měsíčník - březen 2018

Sběratelé pozor !!!
Hostinec u Lidmanů v Machouský Lhotě
vetešnici, sběratelé a hokynáři ze Lhoty,
pořádaj dne 10.3.2018 vod 8.00 do 12.00.
na sále hostince, další sběratelskou
burzu,všech voborů...
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RESTAURACE SOKOLOVNA
Police nad Metují
Vás zve na

VELIKONOČNÍ HODY

(zvěřina, kachna, králík, kuřecí)

30. března 2018
10:00 - 16:00 hodin

Rezervace na tel.: 737553489

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
trasa č. 33 Náchodská

13 hod. Police nad Metují (odstavné parkoviště-naproti kostelu)
PRODEJ 7. 3. 2018
Kuřice černé, červené, bílá, sussex
Chovní kohoutci

stáří: 12 - 18týd. cena: 140 - 200,-Kč
12 - 18týd.
140 - 200,-Kč

! VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ !
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov

tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158, po - pá 7 - 15 h!

Další AKCE na jednotlivé prodeje a NOVINKY sledujte též na
www.prodej-drubeze.cz

Vlastimil Kráčmar
 drobné soustružení
 zednické a truhlářské práce
 práce v interiérech i exteriérech
 stavba jízdních kol na zakázku
 opravy jízdních kol, strojů a zařízení
kontakt:
tel.: 608 605 814
E-mail: vlasta.kracmar@seznam.cz
adresa: Za Sokolovnou 609, Velké Poříčí

Sháním pronájem,
popřípadě koupím
byt 2 + 1 nebo 3 + 1
v Polici nad Metují

může být i před rekonstrukcí.
Zn: Spěchá
Kontakt: 777 865 678

Kdo daruje starší ženě,
důchodkyni
funkční

automatickou pračku

Kontakt: 491 509 999 nebo
informace v sekretariátu radnice.
Děkujeme.
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KOUPÍM

staré hračky

plastové a plechové
Kontakt: 608 103 810
DOBROČINNÝ FOND PRO POZŮSTALÉ, Z. S.
v Polici nad Metují

pořádá pro své členy i nečleny

VALNOU HROMADU
v sobotu 10. března od 14.00 hodin.
Hudba: František Čížek ze Studnice
Program: Sokolky z Hronova, občerstvení zajištěno,
tanec následuje.

Přihlášky na svoz a rozvoz autobusem na tel.:
723 151 803 u pí Chaloupkové
Odjezd: v 13.00 hod. z Police n. M. – RIJAT (bývalá
CDS) a odtud do všech přihlášených obcí.
Polický měsíčník - březen 2018

KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ
• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.
pátek 9.3. od 19 hod. promítá Dana Žídek

Život na druhém konci světa
sobota 10.3. od 18 hod. hraje

B

METUJE

Ř

pátek 16.3. od 19 hod. promítá Hynek Lang

E

Sopky Kamčatky

Z

pátek 23.3. od 19 hod. promítá Petr Horálek

E

Klenoty USA, krajinné i hvězdné…
aneb to se vůbec nedá stihnout
Sobota 24.3. od 18 hod. hraje

N

MARIEN

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

Každý víkend vaříme.

Hospůdka na Ostaši „U Malíků“
Petr Malík, 604 371 576, www.ostas.eu




Zabýváme se výkopovými pracemi mini bagrem JCB
8025 jako jsou přípojky (voda, kanalizace, elektřina,
plyn), výkopy bazénů, jezírek, septiků, jímek či rýhy.
Provádíme základy
staveb,
terénní úpravy,
čištění potoků,
zapůjčení kontejnerů a další
práce po domluvě.
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• kariérní růst
• výplatu provizí týdně
• práci v místě Vašeho bydliště
• přidělené klienty
• hlavní nebo vedlejší činnost

BEZKONKURENČNÍ PROVIZNÍ
SYSTÉM V ČR!
Jak dál postupovat?
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Přijďte!

Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek
od 16 hodin na našich pobočkách!

Volejte:
Pište!

602 170 916
oz@provident.cz

Seznam poboček naleznete na
provident.jobs.cz

7082_pf_nabor_inzerce_92x130.indd 1

29.03.17 9:16
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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/

LEVNĚ CHALUPU

V SUCHÉM DOLE
SE ZAHRADOU A GARÁŽÍ
Zn.: SPĚCHÁ

KONTAKT: 603 509 333

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

27. 3. 2018 v 15.00 hod.

Police n. Metují

29. 3. 2018 v 15.00 hod.

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

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: 800 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
Ceník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
250,- Kč + DPH
Velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
1 x A4 v každém čísle barevně 2000,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují
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V POLICI NAD METUJÍ

B�EZEN 2018
Pellyho domy

Kolárovo divadlo

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO � ASU

PROJEKCE TOMÁ� E KUBE� E

St�eda 21. 3. od 14:30

Úterý 6. 3. od 18:00

Michal Kitta: Martin Luther

Dobrodru� ná cesta do divoké Papuy Nové
Guiney. Více na www.tomaskubes.cz
Vstupné: 80 K� / 60 K� dr� itelé PellyKarty.

Vstupné 60 K� .

VELIKONO� NÍ VÝSTAVA
� tvrtek 22. 3.� ned�le 25. 3.
9:00�16:00 (v sobotu do 18:00)
Sou� ástí budou op�t tvo�ivé dílni� ky nejen
pro d�ti. Vstupné dobrovolné. � T, PÁ � dílny
pro objednané skupiny. SO � dílna sítotisku
v rámci festivalu Jeden sv�t. NE � dílna
Malování kraslic (od 10:00 a od 13:00,
poplatek na materiál 30 K� ).
Sou� ástí výstavy bude bene� � ní prodej výrobk�.
K n�kolika � lm�m festivalu Jeden sv�t bude v prostorách
výstavy zaji�t�no hlídání d�tí. Po�ádá MCMaMiNa z.s
ve spolupráci s Pellyho domy a po�adateli festivalu Jeden
sv�t Police nad Metují 2018. Spolu� nancováno z dota� ního programu M�sta Police nad Metují.

BEZD�KOVSKÝ KOSTELÍ� KU
/ P�EDSTAVENÍ KNIHY
Úterý 27. 3. od 18:00
Kniha je p�ipomínkou nev�edního � ivotního
p�íb�hu benediktinského mnicha a katolického
kn�ze Sigismunda Ludvíka Bou�ky. Knihu
doprovází putovní výstava.

Kino / Kolárovo divadlo
MILADA � PROJEKCE FILMU
A SETKÁNÍ S RE�ISÉREM
Pond�lí 12. 3. od 19:00
� eský � ivotopisný a historický � lm o JUDr.
Milad� Horákové (2017). Snímek se odehrává
se v letech 1937� 1950 a vypráví p�íb�h � eny,
v její� osobnosti a � ivot� byly morální principy
zako�en�ny tak siln�, � e se � asto ve svých
rozhodnutích �ídila více svým sv�domím
ne� srdcem. Délka projekce 130 min.
Vstupné: 80 K� . P�� �te si o �lmu pobesedovat
s re� isérem Davidem Mrnkou!

PAPU PAPUA � ZA LIDOJEDY

COMMEDIA FINITA
Pátek 9. 3. od 19:00
Hra o Em� Destinnové. Sv�dectví o slavné
operní p�vkyni i o lidské závisti a malosti.
Hrají: Dana � erná, Jana Synková, Daniela
Kolá�ová a Má�a Málková. Divadlo Viola.
Vstupné: 310 K� p�edprodej / 330 K� na míst�.

JEDEN SV�T
� tvrtek 22. 3. � ned�le 25. 3.
Festival dokumentárních � lm� o lidských
právech. 15 snímk� + doprovodný program.
www.jedensvet.cz/2018/police-nad-metuji
Vstupné: 70 K� /projekce, 270 K� /permanentka.

HISTORICKÉ H�BITOVY
/ VERNISÁ� VÝSTAVY
FOTOGRAFIÍ
� tvrtek 1. 3. od 18:00
/ Zelený dome� ek
Výstava fotogra� í. Staré h�bitovy jsou výpov�dí
o nás samotných, o na�em vztahu ke spole� nému kulturnímu d�dictví a na�im p�edk�m.
Po�ádá spolek OMNIUM ve spolupráci s Muzeem
papírových model�. Výstava potrvá do 31. 3.,
otev�eno shodn� s MPM. Vstupné dobrovolné.
Ve dnech 3. a 4. 3. je muzeum z d�vodu
reinstalace stálé expozice zav�eno.

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pond�lí 5. 3. od 9:00 do 15:00
Jako ka� dé první pond�lí v m�síci b�hem
�kolního roku je vstup do Muzea zdarma!

VLADIMÍR VÁCLAVEK /
BENEFI� NÍ KONCERT
Sobota 24. 3. od 21:30

ZDEN�K SMA�ENKA: TEO
/ VERNISÁ� VÝSTAVY
Sobota 10. 3. od 15:00

Koncert v rámci festivalu Jeden Sv�t.
Doporu� ené vstupné: 80 K� .

Mág papírových Formulí 1 v Muzeu p�edstaví
více jak 100 model� monopost� F1.

TAJEMSTVÍ LESNÍ T�N�
St�eda 28. 3. od 9:00

MUZEUM D�TEM
Sobota a ned�le 24. a 25. 3.

Pohádkový p�íb�h pro M� a 1. stupe� Z� .
Hraje Divadelní spole� nost Franti�ka
Kreuzmanna. Na p�edstavení zveme
i �irokou ve�ejnost. Vstupné 40 K� .

Interaktivní dílna nabízí mo� nost zavzpomínat
si na výstavy �Nová ZOO v � eské republice�
a �Za obzorem� a odnést si z Muzea model
zví�ete nebo rozhledny.

Prodej vstupenek v Informa� ních centrech Police nad Metují a Náchod.

P�ipravujeme
Lenka a Václav � pillarovi: ZANZIBAR � Ostrov ko�ení a otrok�
5. 4. / Kolárovo divadlo

Domácí@�t�stí.hned
24. 4. / Kolárovo divadlo
Komedie, která vychází ze seriálu Domácí �t�stí s Ivou Hüttnerovou, je p�íb�hem man� elského
páru �v krizi�... Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Sucha�ípa. P�edprodej od 5. 3.

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

Muzeum papírových
model�

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� 15:00

KULTURA

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

Dětský karneval v Pellyho domech - 18. 2. 2018

Diashow - 20. 2. 2018

Lenka Filipová v Kolárově divadle - 22. 2. 2018

