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ohlédnutí za mezinárodním
zimním srazem turistů
v polici nad metují

INFORMACE Z RADNICE
Únor na radnici…

Nejkratší měsíc v roce, kratší ještě o týden mé dovolené, kterou jsem společně se
svými dětmi věnoval lesnickým závodům
v Německu na Velkém Javoru. Malá vzpomínka na moji profesi, setkání s kamarády na
společensko – sportovní akci, 940 lidí, lesníků z 20 zemí Evropy… Shodou okolností
ve stejném termínu proběhla v Polici určitě největší akce letošního roku, kterou byl
Mezinárodní zimní sraz turistů. Lehce přes
800 lidí z Česka, Slovenska a Polska. Čtyři
dny naplněné výlety, poznáváním našeho kraje, spoustou doprovodných akcí, ale hlavně
kamarádstvím, setkáním a turistikou v krásném, ještě zimním počasí. Ale také čtyři dny
a bezesné noci organizátorů, v obavách, aby
vše klapalo, bez problémů proběhlo a nikomu
se nic nestalo. Povedlo se! Sraz byl úžasnou
akcí, profesionálně zvládnutou, účastníci byli
velmi spokojeni, odváží si spoustu zážitků a
věřím, že se k nám budou rádi vracet. Úžasná
reklama pro Polici. A za to vše patří veliký
dík všem, kteří se na přípravě a organizaci nezištně a po mnoho dní podíleli, profesionálně

připravovali a také úspěšně zvládli. Za celé
město ještě jednou díky.
V první polovině měsíce jsme ještě užívali krásnou zimu s množstvím sněhu, nejen
na běžkách či sjezdovkách, ale také při nelehké údržbě silnic a chodníků pokrytých ledovkou. Za zvládnutí údržby patří dík zaměstnancům technických služeb. S matrikářkou
jsme si ve sněhové nadílce užili letošní první
venkovní svatbu, u kaple na Hvězdě. Popřáli
jsme k významnému životnímu jubileu paní
Kobrové a ve spolupráci s Ostrostřeleckou
gardou uspořádali Ostrostřelecko-městský
ples na sále Pellyho domů.
V Náchodě proběhlo pracovní setkání starostů a místostarostů měst bývalého
okresu Náchod. Milé a příjemné, neformální setkání s kolegy a kolegyněmi, kteří jsou
na stejné lodi. S Kamilem Huškem jsme navštívili výroční schůzi spolku TS 20 – Pláň,
se kterým úzce spolupracujeme při různých
výročních a pietních akcích. S místostarostou
jsme byli pozváni do největší polické firmy,
Hauk s.r.o., prošli si výrobu a probrali další

rozvojové plány firmy a spolupráci s městem.
Pracovní setkání DSO Policka ke členství ve
společnostech pro destinační management,
koordinační schůzka na CHKO ohledně sezónní návštěvnosti Adršpachu, Teplic, ale
i Hvězdy nebo Slavného a mnoho podnětných setkání s Vámi, občany nad různými
tématy. A v neposlední řadě veřejné zasedání
zastupitelstva, na kterém byl schválen rozpočet města na rok 2019, který najdete zde v
měsíčníku, na internetových stránkách města
i úřední desce.
Jirka Beran

Uzavření pokladny MěÚ

V pondělí 4. 3. 2019 bude pokladna MěÚ
Police nad Metují z důvodu účasti na semináři
na Krajském úřadu v Hradci Králové uzavřena. Pro úhradu místních poplatků a dalších
plateb vám budeme k dispozici opět od následujícího úředního dne 6. 3. 2019. Děkujeme
za pochopení.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Zimní srazy Českých a Slovenských turistů jsou minulostí

Od čtvrtka 14. do neděle 17. února žila
Police nad Metují turistikou. Ve městě se sešli
účastníci XVI. Českého zimního srazu turistů a LII. Slovenského zimního srazu turistů.
A bylo se na co dívat a bylo co obdivovat.
Pro turisty byly prioritně připraveny turistické výlety. Pět pěších a čtyři lyžařské. Ač
počasí v týdnu před srazem zahrálo pořadatelům trochu na nervy, nakonec se na lyžích dalo
jezdit krásně a třeba z Adršpachu bylo možné
dojet až do Police pouze se dvěma zastávkami,
kdy se museli lyže sejmout. A jedním takovým místem byla silnice v Dědově... Každou
z tras vedlo několik zkušených průvodců, kteří
nejen ukazovali cestu, ale byli schopni podat
i informace o místech a historii okolí Police.
A na pěší trasy byly dokonce vybaveni lanem
– to, kdyby hrozilo, že místo sestupu po turistické stezce v Broumovských stěnách bude
spíš následovat bolestivý sjezd po zadní části
těla.
Doprovodný program byl tak trochu oříškem, ale pořadatelé se nakonec rozhodli tak,
jak se rozhodli. A podle návštěvnosti se nerozhodli špatně. „Dlouho jsme o doprovodném
programu přemýšleli,“ řekl ředitel srazu Petr
Scholz, „a nakonec jsme vybrali třeba promítání, které bylo spíše z cestovatelských šuplíků než turistických, ale myslím si, že jsme
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vybrali dobře. Nakonec turista může chodit i po Kostarice
nebo Blízkém východě a pořád
bude turista. A představovat
v Polici pro účastníky srazu
Polici a okolí nám nepřišlo až
tak světoborné. Navíc, každý
si atmosféru kraje ochutnal na
vlastní kůži.“
Kromě promítání nabízel sraz i možnost
shlédnout v Kolárově divadle divadelní hru
„Hráči“ v podání polických ochotníků nebo
navštívit výstavu „Jak se/to tady chodilo“
v Zeleném domečku, která představila tradiční
akce pořádané Klubem přátel turistiky.
V sobotu večer pak byl sraz oficiálně
ukončen za přítomnosti předsedů Klubu českých a slovenských turistů, ředitele srazu,
starosty Města Police nad Metují a předsedy
sekce zimní turistiky. Na pódiu byl předán štafetový kolík, na kterém přibila stuha z Police
nad Metují, zástupcům města Krásná Lípa
a předsedovi Klubu českých turistů v Krásné
Lípě. Pamětní medailí byli obdarováni pořadatelé srazu.
Pár statistických dat:
Organizační tým čítal 7 lidí.
Na registraci se podílelo 19 lidí.
V týmu průvodců bylo 36 lidí.
Srazu se zúčastnilo 808 turistů, kteří se
registrovali. Z toho bylo 463 účastníků ze
Slovenska.
U Hospůdky u Pavla se sešlo 50 táborníků, kteří tam bivakovali.
Dvě odřená auta, několik drobných zranění a jedno vážnější poranění ramene po pádu.
„Byla to pořádná porce, ale myslím si, že
jsme to zvládli velice dobře,“ řekl Petr Rutar,

který měl na starosti logistiku odvozu turistů
na trasy. A zároveň dodal, že si velice váží pomoci průvodců a „lidí z registrace“, bez kterých by se vše nemohlo odehrát ani v náznaku
tak hladce, jak to nakonec dopadlo.
Celý sraz nakonec zakončil tradiční
„Papučový bál“, který se konal na dvou místech zároveň a odehrál v „base campu“ celého
srazu na sále Pellyho domů a na sále ve Žďáru
nad Metují. Po náročných turistických výkonech následovaly neméně náročné taneční
variace…
Za výraznou pomoc a podporu při organizaci této akce děkují pořadatelé Městu Police
nad Metují, CKV Pellyho domy, Muzeu papírových modelů, spolku Apeiron, skautům
Police – středisko Skaláci, Městské policii
Police nad Metují a spolku Radost.
Srazy českých a slovenských zimních turistů pořádal Klub přátel turistiky TJ Spartak
z.s. a Spartak Police nad Metují z.s.ve spolupráci s KČT Broumov, ÚV KČT – sekce
lyžařské turistiky, pod záštitou místostarosty
Police nad Metují Mgr. Jiřího Škopa a prvního náměstka Královéhradeckého kraje Mgr.
Martina Červíčka.
A samozřejmě nelze zapomenout na
všechny dobrovolníky, kteří přiložili ruku
k dílu a pomohli s pořádáním této mimořádné
akce.
Fotografie ze Zimních srazů v Polici
nad Metují najdete na tomto odkazu: https://
w w w. z o n e r a m a . c o m / M i r o s l a v H o l u b /
Album/5111438
Za organizační tým XVI. Českého zimního srazu turistů a LII. Slovenského zimního
srazu turistů, „tiskový mluvčí“
Pavel Frydrych
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Únor z pohledu místostarosty
Ještě než se dostanu k tématům, kterými
jsme se zabývali v průběhu února, zmíním se
ještě o pracovním jednání vedení města (za
účasti vedoucího odboru IMŽP a předsedy
stavební komise) s architekty ze společnosti
CITY UPGRADE, se kterými od loňského
roku spolupracujeme na dokumentu s názvem: Vize rozvoje města. Od tohoto dokumentu si slibujeme, že nám pomůže vyřešit
některá problematická místa v našem městě.
Namátkou zmíním sídliště, proluku po areálu
mlékárny, Komenského náměstí, Masarykovo
náměstí, Bezděkovy sady. V závěru ledna nám
architekti odprezentovali pracovní verzi materiálu, ve kterém se ve formě skic zabývali tématy, na která je upozornila polická veřejnost,
když mapovali území města, potažmo, které
byly zmíněny v dotaznících, které se podařilo sesbírat. Po dopracování našich poznatků
a připomínek bude dokument veřejně prezentován, přičemž na tuto prezentaci bude mít samozřejmě přístup široká veřejnost. Pozvánka
na tuto akci bude šířena klasickými kanály,
tedy přes měsíčník (pokud vyjde termín dobře
vzhledem k uzávěrce), webové stránky města,
místní rozhlas a rovněž přes aplikaci mobilní
rozhlas, díky níž Vám rozhodně neunikne nic
podstatného, co se děje v našem městě (možnost přihlášení se do aplikace je na tomto odkazu: https://policenadmetuji.mobilnirozhlas.
cz).
Začátek února probíhal v mém podání
nejprve ve znamení doléčování chřipky, které jsem se nevyhnul stejně jako řada z Vás.
Jelikož jsem se však musel ve dnech 5. a 6.
února účastnit Právnické konference Svazu
měst a obcí ČR, muselo léčení proběhnout
rychle (a tudíž nekvalitně). Konference byla
velmi zajímavá, a podařilo se mi na ní načerpat řadu důležitých poznatků pro další práci či
pro vlastní rozvoj města, neboť témata, která
byla na konferenci akcentována, se vztahovala především k právní odpovědnosti obecních
zastupitelů (včetně odpovědnosti trestní), prezentace judikatury a závěrů Ústavního soudu,
Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního
soudu stran nakládání s obecním majetkem
(zde panovalo výrazné uklidnění, že my určitě
postupujeme v mezích zákona), a bez zájmu
rozhodně nebyla témata kamerových systémů,
investiční výstavby ve městech. Přidanou hodnotou takových konferencí jsou pak kuloární
setkání s kolegy z jiných měst a obcí a sdílení
dobré praxe (v tomto směru se podařilo navázat kolegiální spolupráci s městy Postoloprty,
Valašské Meziříčí, Vsetín, Pardubice).
V průběhu února jsem se účastnil jednání
rady Místní akční skupiny Stolové hory, kde
jsme krom jiného projednávali prodloužení
lhůty pro podání žádosti v dotační výzvě na
cyklodopravu (pozn.: v této výzvě chceme
jako město podat žádost o dotaci na výstavbu
cyklostezky v úseku Mýto – Kozinek), a také
základní kontury programu, který budeme vyhlašovat v průběhu jara, a který bude nabízet
dotační prostředky pro nezemědělské podnikatele (bližší info předám případným zájemcům osobně).
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V závěru loňského roku jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení ve městě. V souvislosti s tímto naším záměrem se začínají rojit nabídky
dodavatelů a výrobců osvětlení, přičemž jen
za únor proběhla tři jednání s různými obchodními zástupci těchto subjektů. Nicméně
v tomto směru je třeba objektivně uznat, že
v řadě prvé sami nevíme, zda uspějeme s naší
dotační žádostí, v řadě druhé, zda i přes zisk
dotace (předpokládáme dotaci ve výši 2 mil
Kč), bude pro nás záměr celkově financovatelný, a v řadě třetí pak bude na dodavatele
nových světel probíhat řádné zadávací (výběrové) řízení, tedy dopředu není jasné, který z dodavatelů nakonec ve veřejné soutěži
uspěje. Nicméně k rekonstrukci soustavy VO
ve městě vzhlížíme především z důvodu hledání budoucích úspor veřejných prostředků,
a v řadě druhé je naším velkým zájmem snížení světelného smogu v okolí města.
V závěru měsíce pak proběhlo veřejné
jednání zastupitelstva města, na kterém byl
jako stěžejní bod projednán rozpočet města,
jakož i rozděleny dotace pro spolkovou činnost na území města. V souvislosti s tímto
bodem je na místě poděkovat jak všem kolegům zastupitelům za konstruktivní přístup
při přípravě a projednávání rozpočtu, jakož
i všem, ostatním, kteří se na přípravě rozpočtu
podíleli, počínaje vedoucí finančního odboru Ing. Helenou Ištokovou, pokračujíc přes
kolegy z odboru investic, CKV, technických
služeb a v neposlední řadě i členy osadních
výborů, kteří nám rovněž předložili řadu požadavků, které jsme v návrhu rozpočtu zohlednili. Samozřejmě, rozpočet města má své
limity. Základním limitem je limit fiskální.
Každoročně se snažíme o přijetí vyrovnaného

rozpočtu. Ovšem je pravdou, že v době přijímání rozpočtu dojde vždy k přijetí rozpočtu
s mírným schodkem, nicméně s ohledem na
velmi konzervativně (bezpečně) navržené (daňové) příjmy rozpočtu lze již nyní s klidným
svědomím tvrdit, že rozpočet města bude v závěru roku tradičně přebytkový (tedy pokud nás
nestihne nějaká živelní pohroma). Co je pro
veřejnost určitě nejzajímavějším údajem je
částka, která bude v letošním roce věnována
investicím. Zde mohu všichni, kteří se obávali, že po rekonstrukci ZUŠ budeme z hlediska
investic dřít bídu s nouzí, uklidnit. Pro letošní
rok je v rozpočtu města na investice navrženo 34 mil. Kč, což nám umožní nejen zrealizovat všechny dotační projekty, které jsou
již rozjeté, ale dokončit řadu investic a oprav,
které jsme přislíbili v letech předešlých, ale
nezvládli je provést. Bližší informace k plánovaným investicím přináším dále v měsíčníku
v samostatném článku.
Nelze opomenout, že v posledních dnech
měsíce proběhlo první zasedaní pracovní
skupiny, která se bude zabývat rekonstrukcí
městského webu, neboť současné pojetí webu
je orientačně velmi náročné, neodpovídá současným trendům v oblasti obecních webů
a v neposlední řadě obsahuje řadu balastních
informací, o které zjevně nikdo nestojí, neb je
na našem webu ani nevyhledává. A na úplný
závěr měsíce jsme se zúčastnili Masopustu
v domě s pečovatelskou službou! A to bylo
pěkné zakončení února! Všem obyvatelům děkuji za tradičně milé přijetí! P.S. Věřím, že babička se na nás dívala, a určitě se dobře bavila!
S přáním pěkným jarních prázdnin a příjemného březnového předjaří
Jirka Škop, místostarosta

Jaké plánujeme investice v roce 2019?

Jak již bylo uvedeno na jiném místě,
v letošním roce plánujeme provedení investic ve výši 34 mil. Kč. Oproti letům minulým je naším zájmem zadat v letošním roce
zpracování řady projektových dokumentací s tím, že chceme být v dalších letech
připraveni na včasné zadávání veřejných
zakázek, resp. chceme být připraveni na
případné včasné podání dotačních žádostí.
Drtívá většina projektových dokumentací se
týká plánovaných rekonstrukcí obecních
komunikací (10 projektových dokumentací!). Dále chceme připravit projektovou
dokumentaci pro zateplení bytových
domů, dokončit dokumentaci pro opravu
koupaliště, a zadat zpracování dokumentace pro rekonstrukci divadla (výměna
oken, vstupních dveří, a změny dispozice
divadelního klubu), jakož i dokumentace
pro zasíťování nové lokality pro výstavbu
rodinných domů nad Smetanovou ulicí.
Z hlediska vlastních realizací je třeba zmínit patrně největší investiční akci,
kterou bude výstavba Parkoviště P+R
v lokalitě pod Havlatkou. V rámci staveb komunikací je třeba zmínit opravu

komunikace v Pěkově (k Hofmanom),
opravy komunikací v Hlavňově (Habart,
Rotter), realizaci opatření ke zvýšení
bezpečnosti dopravy (v centru města na
Masarykově a Komenského náměstí, jakož
i před spořitelnou a Pellyho domy), a předpokládané zahájení výstavby propojovacího chodníku do Žďáru nad Metují.
Vedle toho je třeba zmínit opravu
střechy na budově čp. 97 (budova úřadu), dokončení opravy sousoší sv. Trojice
v Pěkově, realizace mostku přes bezpečnostní přeliv u rybníka v Hlavňově, jakož
i velkou investici do zasíťování pozemků
pro výstavu rodinných domů v lokalitě
Bělské ulice, nebo dokončení restů po opravách ulice Ostašské.
Samozřejmě, toto je pouze obecná informace bezprostředně po schválení rozpočtu města. O realizaci konkrétních akcí
Vás budeme předem informovat, přičemž
především pro obyvatele lokalit dotčených
stavbami města budeme pořádat samostatné
informativní schůzky.
J. Škop, místostarosta
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ROZPOČET MĚSTA POLICE NAD METUJÍ NA ROK 2019
Rozpočtové výdaje pro rok 2019

Rozpočtové příjmy pro rok 2019
Par.

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

Pol.
Položka
Třída 1 Daňové příjmy
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a
1111 funkčních požitků
Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné
1112 výdělečné činnosti
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů
1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1340 Poplatek odpad
1341 Poplatek ze psů
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt
1343 Poplatek za užívání veř. prostranství
1344 Poplatek ze vstupného
Správní poplatky (ryb.lístky, stavební,
1361 matrika, CzechPoint)
1381 Daň z hazardních her
1511 Daň z nemovitých věcí
**
Celkem třída 1

Přijaté dotace
Neinv.přij.transfery ze SR
Ostatní neinv. transfery ze SR
Neinv. přijaté transfery od obcí
Obec Bezděkov nad Metují
Obec Česká Metuje
Obec Suchý Důl
Obec Velké Petrovice
Obec Žďár nad Metují
Městys Machov
0000
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0000
4216 Investiční transfery ze SR
**
Celkem třída 4
0000
0000
0000

Třída 4
4112
4116
4121

Třída 2
24xx
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
Třída 3
3639 311x
**
SUMA
0000
1032
2143
2219
2321
311x
3311
3313
3315
3349
3392
3412
3421
3613
3632
3639
372x
4351
5311
5512
6171
6310
6330
6402

Nedaňové příjmy
Splátky půjčených prostředků
Lesní hospodářství
Cestovní ruch
Ostatní záležitosti pozem. komunikací
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy a mateřské školy
Divadelní činnost
Kino
Činnost muzeí a galerií - MPMP
Měsíčník
Zájmová činnost v kultuře (CKV)
Sport. zařízení v majetku obce
Příměstské tábory
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Nakládání s odpady
Peč. služba a podpora samost.bydlení
Bezpečnost a veřejný pořádek - MP
Požární ochrana - dobrovolná část
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Převody vlastním fondům
Finanční vypořádání minulých let
Celkem třída 2
Kapitálové příjmy
Příjmy z prodeje nemovitostí
Celkem třída 3
Celkem příjmy
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Kč

Par.

1014 *
1032 *
2141 *
*

16 100 000
350 000
1 300 000
12 200 000
1 864 850
30 000 000
2 460 000
140 000
100 000
70 000
12 000
450 000
800 000
4 200 000
70 046 850
3 960 900
2 415 462
26 500
10 000
3 000
3 500
3 000
2 000
5 000
426 710
16 265 438
23 095 010
801 300
600 000
590 000
180 000
3 876 840
4 060 000
810 000
100 000
1 425 000
120 000
465 000
115 000
40 500
23 000
140 000
1 038 344
620 000
400 000
20 000
20 000
85 000
7 000
540 000
17 528
16 094 512
2 060 000
2 060 000
111 296 372

Pol.

221x

2219
2219
2321
2341
3111

6121
6121
*
*
*
5331
6351
3113 *
5321
5321
5321
5331
5336
6351
6356
3231 *
5331
3299 *
2143, 3311,
3313, 3392 *
3314 *
5331
3315 *
3317 *
5339
3319, 3349 *
332x
*
3399 *
3412 *
3419 *
3421 *
3421 5xxx
3429 *
36xx
*
37xx

3744
3900
4351
5213
5311
5512

*
6121
*
*
*
*
*

Položka

Kč

Zvířata - útulek
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod
Pozemní komunikace
Dotace EU - IROP "Opatření ke zvýšení
bezpečnosti silniční dopravy"
Dotace EU - IROP "Parkoviště P+R"
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní díla v zemědělské krajině
Předškolní zařízení
Neinv. příspěvky MŠ Police n.M.
Inv.transfery zřízeným PO
Základní školy
Obec Bezděkov nad Metují
Obec Česká Metuje
Obec Velké Petrovice
Neinv.příspěvky ZŠ a MŠ Police n.M.
Neinv.transfery zřízeným PO
Inv.transfery zřízeným PO
Jiné investiční transfery zřízeným PO
Základní umělecké školy
Neinv. příspěvky ZUŠ Police n.M.
Ostatní záležitosti vzdělávání
CKV - IC + Divadelní činnost + Kino +
Zájmová činnost v kultuře
Činnosti knihovnické
Neinv. příspěvky Knihovna města
Činnosti muzeí a galerií (MPMP)
Výstavní činnost v kultuře
Neinv. příspěvek Muzeum Náchodska
Vedení kronik + měsíčník
Ochrana památek, péče o kult. dědictví
Ost. záležitost kultury
Sportovní zařízení obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Dotace EU - OPZ/MPSV Přím. tábory
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj
Ochrana životního prostředí vč. nakládání
s odpady, péče o zeleň
Dotace EU - Protipovodňová opatření
Ostatní činnosti - PUVČ
Pečovatelská služba
Rezerva na krizová opatření
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelské orgány + Regionální a místní
správa (vč.voleb)
Fin. operace vč. poj., převody fondům
Ostatní činnosti
Celkem třída 5 a 6

30 000
17 000
30 000
26 410 000

61xx
63xx
640x

*
*
*
**

Třída 8

Financování
8113 Zapojení revolvingového úvěru
8115 Zapojení přebytku minulého roku
8123 Zapojení dlouhodobého úvěru
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
**

1 427 800
16 000 000
1 446 000
1 045 000
1 532 000
1 290 000
242 000
12 045 964
380 000
130 000
210 000
4 875 000
2 325 462
1 600 000
2 425 502
2 797 000
1 496 000
500
6 568 000
2 640 500
2 640 500
2 258 390
180 000
180 000
322 000
311 000
332 000
2 792 500
2 166 500
227 000
220 000
423 500
12 821 155
8 802 000
300 000
0
2 200 604
50 000
1 250 200
1 183 450
18 068 800
3 903 850
149 117
112 004 030
2 062 714
3 428 521
0
-4 783 577
-363 389
-1 200 000
-999 960
-450 228
-1 770 000
707 658

3

2341 - Vodní díla v zemědělské krajině
PD mostku přes přeliv Hlavňovského rybníku
50 000
Mostek přes přeliv Hlavňovského rybníku
300 000
Sediment rybníka v Hlavňově
600 000
Malý rybník v Hlavňově - povolení vodního díla
60 000
3111, 3113, 3231 - Budovy škol
ZUŠ - Pozastávka MATEX z roku 2018
1 087 000
3311 - Divadelní činnost
PD rekonstrukce divadla včetně divadelního klubu
200 000
3322, 3326 - Památky
Aktualizace Programu regenerace Městských památkových zón
70 000
Žitavec v Hlavňově - vyčištění, pozlacení písmen
10 000
Sousoší v Pěkově 3. etapa
230 000
3631 - Veřejné osvětlení
PD VO kompostárna + přípojka, VO ul. Zahradní, za plovárnou na Suchý Důl,
100 000
Pěkov . komunikace u hřiště
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
PD rekonstrukce technologie koupaliště
180 000
3612 - Bytové hospodářství
PD - zateplení bytového domu Na Babí 115, 116
140 000
3635 - Územní plánování
Změny územního plánu č. 1 a 2.
150 000
Studie územního rozvoje města
200 000
3639 - Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty)
Oprava střechy nad čp. 97, radnice
1 300 000
Plot u divadla, pan Černý (zrušení starého, výstavba nového)
100 000
Vrata do hasičské zbrojnice v Hlavňově
110 000
Úprava autobusové zastávky v Pěkově
50 000
Deštová kanalizace v Hlavňově, dokončení
30 000
Úložiště zeminy Radešov, vyjmutí ze ZPF
150 000
Pumpa na Záměstí
35 000
Rozpočtová rezerva IMŽP
300 000
3699 - Ostatní záležitosti bydlení
Bělská - infrastruktura pro RD, dotace MMR 240 tis. Kč
3 500 000
PD zóna Stárek, územní rozhodnutí, stavební povolení
300 000
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
Plocha pod kontejnery Hlavňov, v dolní části obce - rozšířit
30 000
Zpevnění kontejnérových stání (Bělská, Ostašská)
50 000
Deponie Radešov, vyjmutí ze ZPF
55 000
PD překladiště
60 000
3744 - Protierozní, protipovodňová ochrana
Protipovodňová opatření, dotace OP ŽP 3.046.941 Kč, čerpání 2020
300 000
CELKEM
34 077 000

Návrh oprav, údržby
a investic na rokúdržby
2019
plán
oprav,
a investic města na rok 2019

AKCE
Kč
2212 - Komunikace
PD komunikace za radnicí
90 000
PD Rekonstrukce komunikace ul. Horní
120 000
PD Rekonstrukce ul Tomkova, komunikace, chodníky, kanalizace
400 000
Podklady pro VŘ "Rekonstrukce komunikace a chodníků K Vodojemu"
30 000
PD Obnova místní komunikace na Žděřinu
50 000
PD Rozšíření komunikace ul. Na Sibiři, severní část - dokončení
50 000
PD Komunikace do průmyslové zóny Resl
235 000
PD opravy mostních konstrukcí ve městě - revize 2 ks
20 000
PD mostku na Splachově
60 000
PD místo pro přecházení u penzionu Adler, Soukenická, Nádražní
100 000
PD Rekonstrukce komunikace U Damiánky
160 000
Oprava komunikace ul. U Damiánky
2 700 000
Komunikace v Pěkově, Hofman - Thér, 370 m2
500 000
Oprava překopů a výtluků, kanalizační šachty (Belanová)
300 000
Oprava komunikace v Hlavňově - Habart, Rotter
180 000
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, cyklostezky,
parkové úpravy, parkoviště)
PD parkování v ulici Nádražní (rozšíření)
130 000
Parkoviště P+R (Pod Havlatkou), dotace IROP 12.723 tis. Kč
16 000 000
Opatření ke zvýšení zbezpečnosti sil.provozu u autobus. nádraží -ulice
1 550 000
Plocha před bytovkou Ostašská čp. 239 - příspěvek
70 000
Plocha před bytovkou Bělská - příspěvek
60 000
Autobusová zastávka u Penny
40 000
Dopravní značení Kostelní, Komenského nám., parkování před ZUŠ
150 000
Realizace chodníku do Žďáru nad Metují
500 000
Zpevnění pěšiny kolem RD Pohlovi čp. 292
50 000
Žlabovky v ul. Na Struze mezi domy čp. 185/186
80 000
Propustek kumunikace Ledhujská, Pohoř
25 000
Silniční obruby u komunikace v Pěkově - Rejchrt
80 000
Dokončení Ostašská (výjezdy, chodníky)
250 000
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
Kanalizace z areálu DV (bez DPH, nárok na odpočet), úprava šachta v ul. K
200 000
Vodojemu
Rekonstrukce česlí ČOV, 2 ks
150 000
2341 - Vodní díla v zemědělské krajině
PD mostku přes přeliv Hlavňovského rybníku
50 000
Mostek přes přeliv Hlavňovského rybníku
300 000
Sediment rybníka v Hlavňově
600 000
Malý rybník v Hlavňově - povolení vodního díla
60 000
3111, 3113, 3231 - Budovy škol
ZUŠ - Pozastávka MATEX z roku 2018
1 087 000
3311Z- Divadelní
činnost
důvodu dotazů a šíření zpráv o dodateč- k posunu nebo k narušení jeho vrchní části při
PD rekonstrukce
včetně divadelního
klubu
200 000
ných
úpraváchdivadla
Hlavňovského
rybníku,
uvádíme opravě hráze. Aby
bylo možné zjistit příčinu odněkolik
aktuálních
informací,
abychom
tato
ústní
toku
vody
a
stanovit
další postup, je nutné ryb3322, 3326 - Památky
podání
vysvětlili.
ník
znovu
vypustit
a
Aktualizace Programu regenerace Městských památkových zón
70 000 odtok obnažit. Poté bude
ve spolupráci s projektantem provedena oprava
Při
napouštění
rybníku,
které
bylo
po
proveŽitavec v Hlavňově - vyčištění, pozlacení písmen
10 000
dení jeho rekonstrukce v loňském roce, z důvo- či výměna části původního dřevěného odtoku a
Sousoší v Pěkově 3. etapa
230
nové
zatěsnění.
V 000
současné době je již rybník
du nedostatku vody fakticky možné až v závěru
3631
Veřejné
osvětlení
vypuštěn
a
město
předpokládá,
že do poloviny
roku, bylo sluchem zjištěno, že do odtokového
března
bude oprava provedena, aby bylo v co
PD VO kompostárna
+ přípojka,
VO ul. objekt
Zahradní,(požerák)
za plovárnou na
Suchý Důl,
potrubí
natéká mimo
výpustní
100 000 rybník jarní vodou znovu
proud
vody, tedyu že
z rybníku utíká voda. Pro nejkratší době možné
Pěkov . komunikace
hřiště
potvrzení tohoto zjištění byl objednán kamerový napustit. Předpokládaný finanční náklad opravy
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
monitoring. V rozsahu, v jakém by to bylo po- podle nabídky by měl činit 50 tis. Kč.
Rekonstrukce
výpustního potrubí
PD rekonstrukce
technologie
koupalištěnicméně z čás180stávajícího
000
třeba,
se monitoring
nepodařil,
nebyla předmětem rekonstrukce rybníku, provetečného
náhledu
se
nátok
vody
do
výtokového
3612 - Bytové hospodářství
potrubí potvrdil. Po konzultaci s projektantem dené v loňském roce. V původním návrhu z roku
PD - zateplení bytového domu Na Babí 115, 116
140 000
rekonstrukce rybníku se domníváme, že v dů- 2012, se s rekonstrukcí potrubí v celé jeho délce
18-ti
m
počítalo.
V roce 2013 byl ale tento ob3635
Územní
plánování
sledku ročního vypuštění a dlouhého sucha,
snížení
došlo
seschnutí
Změny kúzemního
plánustávajícího
č. 1 a 2. dřevěného odtoku jekt, z důvodu 150
000 finanční náročnosti, a na
doporučení
MO
ČRS,
která byla v dobré víře
aStudie
tím buď
ke vzniku
trhliny, nebo spáry v napoúzemního
rozvoje města
200 000
jení, a tudy voda odtéká. Je také možné, že byť přesvědčena o jeho dobrém stavu, z rekonstrukce
3639 - Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty)
nebyl odtok přejížděn či obnažen, mohlo dojít vypuštěn.
Oprava střechy nad čp. 97, radnice
300 000 MěÚ Police n. M.
Ing. Jan 1Troutnar,
Plot u divadla, pan Černý (zrušení starého, výstavba nového)
100 000
Vrata do hasičské zbrojnice v Hlavňově
110 000
4Úprava autobusové zastávky v Pěkově
50 000

Rekonstrukce Hlavňovského rybníku

Rozpis lékařů

stomatologické služby

březen 2019

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

02. - 03. 03. MDDr. Petr Houštěk
Poliklinika ZS Machov
09. – 10. 03. MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police nad Metují
16. – 17. 03. MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. M.
23. – 24. 03. MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí, Školní 196
30. – 31. 03. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA Olivětín 66, Broumov

Tel. č.
602 333 466
491 541 654
602 333 452
602 304 594
491 582 381
491 502 425

Polický měsíčník - březen 2019

POLICKÉ PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY 2019

Milí
rodiče,
máme pro vás dobrou
zprávu. Městu Police
nad Metují se podařilo
získat v loňském roce
dotaci prostřednictvím
MAS Stolové hory z Evropského sociálního fondu na Příměstské tábory v Polici nad
Metují. To znamená, že pokud splňujete podmínky, máte možnost umístit vaše dítko na
některý z našich příměstských táborů za dotovanou cenu 500,- Kč/ týden.
Na děti budou dohlížet a aktivity organizovat zkušení kvalifikovaní pečovatelé.
Děti mají zajištěný celodenní tématický
program v čase 7:30 – 15:30 hodin.
Během každého tábora bude pro děti připraven speciální animační program přímo pro
skupinu profesionálem, takže se budou učit od
těch nejlepších.
Maximální počet dětí na tábor: 15 dětí
V ceně je zahrnut 5x oběd, dopolední
a odpolední svačina, pitný režim, veškerý materiál, jízdné a vstupné.

PODMÍNKY DOTACE

yy Rodiče, kteří mají trvalé bydliště na území
Královéhradeckého kraje a jsou v Královéhradeckém kraji zaměstnaní (pracovní
poměr nerozhoduje)
yy Rodiče, kteří odevzdají veškeré povinné
formuláře (povinné formuláře se skládají
z přihlášky včetně dvou příloh – ošetření
s lékařem, souhlas s uveřejněním fotografií, monitorovacího listu a potvrzení
o postavení podpořené osoby na trhu práce
(podpořenou osobou je rodič)
A protože je tábor spolufinancován
z Evropského sociální fondu, je nutné dodržet
následující pravidla:
yy rezervovat místo (telefonicky nebo emailem - viz. kontakt)
yy osobně donést vyplněné formuláře na MěÚ
v Polici nad Metují kancelář č. 25 správa
dotací, kde bude zkontrolována jejich úplnost)
yy uhradit tábor do 15. 5. 2019

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Do 15. 5. 2019 je nutné odevzdat přihlášku včetně všech formulářů. Dokumenty včetně pokynů k vyplnění Vám budou zaslány
prostřednictvím emailu.
Kontakt pro přihlášení:
Ing. Xenie Hambálková – tel.778 777 821,
email: taboryvpolici@seznam.cz

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH LETNÍCH
TÁBORŮ V POLICI NAD METUJÍ

dětí hýbat se, je stejně přirozená, jako jejich
touha po poznávání nových věcí. Právě pohyb
jim umožňuje objevovat svůj životní prostor
a nová místa. Pohyb a motorika úzce souvisí
s centrálním nervovým systémem a s tím, jak
se v dětství vyvíjí. Uvědomujeme si důležitost pohybu v dětském věku a chceme přispět
k tomu, aby děti k pohybu získaly přirozeně pozitivní vztah. Dle počasí se děti budou
pohybovat v mateřském centru, venku nebo
v Sokolovně. Hry, básničky, říkanky, písničky a tanečky, to bude nedílnou součástí programu. Zábavný týden plný pohybu v přírodě
a poznávání nových kamarádů. Děti budou držet polední klid.

12. – 16.8. Letní školička II
Příměstský tábor s Martinou Macounovou
a Leou Kolmanovou
Letní příměstský tábor pro děti do 6 let
Místo konání: Mateřské centrum
MC MaMiNa v Polici nad Metují
Děti se budou opět pohybovat dle počasí
na hřištích, Sokolovně a v mateřském centru.
Čeká na ně obdobný program jako je opsán u
tábora nazvaného Letní školička I. Tábor je
opět zaměřený na pohyb a rozvoj motoriky.
Cílem je přispět k tomu, aby děti k pohybu získaly přirozeně pozitivní vztah. Budou probíhat soutěže, hry, tanečky, říkadla. Děti budou
chodit na procházky, budou kreslit a tvořit.
Děti budou držet polední klid.

22.- 26.7. Co se děje v trávě
Příměstský tábor s Martinou Noskovou
a Andreou Plnou
Letní příměstský tábor pro děti do 6 let
Místo konání: Mateřské centrum
MC MaMiNa v Polici nad Metují
Jak už název napovídá, tématem celého
týdne bude příroda a především život sám.
Děti budou poznávat nejen hmyzí říši, ale
celý mikrosvět. Budou hrát kreativní hry,

tvořit a kochat se přírodou. Poznávat ostatní,
samy sebe a své okolí. Cílem celého týdne
je společná cesta skrze zábavné dětské téma.
Příměstský tábor může být také prvním krokem k osamostatnění vašich dětí a „přípravkou“ na opravdové tábory bez rodičů. Děti
budou držet polední klid.

15.7.-19.7. Rychlé šípy aneb po stopách
tajemství přírody
Příměstský tábor s Martinou Váňovou
a Danielou Vojtěchovou
Letní příměstský tábor pro děti od 6 let
Místo konání: Muzeum papírových modelů
Vydejte se s námi na velkou objevitelskou
výpravu. Prozkoumáme, co se skrývá pod povrchem země a pod lupou se podíváme do říše
hmyzu. Společně se ponoříme do světa pod
vodní hladinou, probloudíme džunglí rostlin
a možná se odvážíme i do říše divoké zvěře.
Činnosti budou zaměřeny na poznávání živé
i neživé přírody, pozorování, experimenty.
Vytvoříme vlastní komiks a nebude chybět
opravdová šipkovaná. Dle počasí navštívíme
i polické koupaliště.

5.8.-9.8. Letem světem
Příměstský tábor s Martinou Váňovou
a Danielou Vojtěchovou
Letní příměstský tábor pro děti od 6 let
Místo konání: Muzeum papírových modelů
Děti skrze výtvarné umění a vlastní tvořivost za týden objeví celý svět. Čeká na ně
řada rozmanitých výtvarných technik a her.
Dalším záměrem je zlepšit jejich vlastní pohled na sebe sama, na vlastní snažení a práci ve škole. Dle počasí navštívíme i polické
koupaliště.
Podrobnější informace k jednotlivým táborům najdete na facebooku Příměstské tábory v Polici nad Metují nebo v dalších číslech
Polického měsíčníku.
Mgr. Martina Váňová
a Ing. Xenie Hambálková

29. 7. – 2.8. Letní školička I
Příměstský tábor s Martinou Macounovou
a Leou Kolmanovou
Letní příměstský tábor pro děti do 6 let
Místo konání: Mateřské centrum MC
MaMiNa v Polici nad Metují
Celý týdenní program je zaměřen na podporu dětí v pohybu. Děti budou co nejvíce
venku, na hřištích a hrát hry. Touha malých
Polický měsíčník - březen 2019
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Podpoříme vaše projekty i v roce 2019

Místní akční skupina (MAS) Stolové
hory vyhlásila na počátku roku několik
výzev a další plánujeme vyhlásit na jaře.
O tom, že jsou zaměřeny na zlepšení
kvality života na venkově, což je poslání
MAS, svědčí následující řádky.
Budeme vybírat nejlepší žádosti o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova
(PRV). Jistě mnohé z vás v souvislosti
s touto zkratkou napadne pouze zemědělství, ovšem PRV zahrnuje i dotační
tituly určené pro lesníky (či majitele lesů
o minimální výměře 3 ha) a také pro živnostníky a malé firmy. Místní zemědělci
mohou žádat o podporu na investice do
staveb, strojů a technologií v živočišné
i rostlinné výrobě. V oblasti lesnictví můžete přes MAS žádat finanční prostředky
ve výši 50 % na nákup stroje ke zpracování potěžebních zbytků, pořízení stroje
pro sortimentaci a pořez dříví nebo na investice do výstavby či modernizace dřevozpracujícího provozu. Dotaci nabízíme
i podnikatelům a malým firmám v různých oblastech, jako jsou elektoinstalační a instalatérské práce, výroba nábytku,
nápojů, potravinářských a cukrářských
výrobků, stavebnictví, velkoobchod
a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, činnosti cestovních kanceláří
a agentur, administrativní a kancelářské

činnosti nebo opravy počítačů. Pokud
chcete rozvíjet své podnikání například formou modernizace provozovny, kanceláře nebo malého penzionu
či si pořídit stroje nebo technologie,
tak je tato nabídka určená právě vám.
Pro ilustraci uvádíme i projekty, které
jsme již podpořili: pořízení IT vybavení
a specializovaného softwaru do firmy
zpracovávající energetické audity a posudky, nákup automatické olepovačky do
truhlářské dílny nebo dovybavení rodinného penzionu průmyslovou pračkou.
Na výsadbu dřevin na území MAS
a současně na území CHKO Broumovsko
nabízíme více než 1, 3 mil. Kč.
Konktrétně se jedná o výsadbu stromořadí, remízů, založení nebo obnovu krajinného prvku, založení a zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES.
Nově v této výzvě mohou žádat i fyzické
osoby nepodnikající.
Další dvě výzvy se týkají hasičů.
Finanční prostředky nabízíme na výstavbu, stavební úpravy, úpravy vnějších
prostor a pořízení vybavení stanic jednotek požární ochrany. Zároveň podpoříme
pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek
a masivních námraz a pro výkon činností
spojených s extrémním suchem. Obě výzvy jsou zaměřené na podporu jednotek
sboru dobrovolných hasičů kategorie II
a III.
Kontakt a bližší informace najdete na
webu www.mas-stolovehory.cz nebo na
FB MAS Stolové hory.

Úprava prostor
v klášteře

V uplynulém týdnu se pracovníci technických
služeb podíleli na úpravě prostor po bývalém tanečním sálu v klášteře. Opravovala se elektřina,
topení, vnitřní omítky, maluje se. Vznikají zde
prostory pro expozici Institutu regionální paměti,
TS

Mirka Soldánová

Redukce a obnova
městské zeleně

V únoru letošního roku byla v Pellyho parku pokácena mohutná usychající borovice vejmutovka. V průběhu roku bude
do uprázdněného prostoru provedena nová výsadba. V březnu budou na jihozápadním okraji městské plovárny pokáceny
dva rychlerostoucí javory stříbrné, a to bez náhrady, z důvodu
snížení zastínění západním sluncem a zlepšení podmínek pro
koupání. Z bezpečnostních důvodů budou ještě pokáceny, jedna bříza v Malé Ledhuji a v Hlavňově tři břízy u rybníku, jeden javor klen v blízkosti soukromé stodoly u cesty k teletníku
a jeden jasan u cesty na Malé straně. V průběhu roku pak bude
u rybníka provedena nová výsadba. Z důvodu silniční bezpečnosti a umístění zrcadla se také uvažuje o pokácení jasanu
v Ledhujské ulici. Vlastník stromu, Královéhradecký kraj, už
požádal o povolení a pokácení předal k vyřešení městu. Dojdeli k jeho pokácení, bude na druhé straně silnice, na vhodném
místě provedena výsadba nového stromu. Koncem února byl
proveden hlavový řez staré habrové aleje v zahradnictví u kláštera, aby nedošlo k rozlámání již značně oslabených a dožívajících kmenů. Uvidíme, jak dlouho zde ještě vydrží. Následně
bude provedeno několik hlavových řezů v ulicích nad základní
školou, a až se rozjede vegetační sezóna, bude proveden řez
stromořadí v Radimovské ulici za mysliveckým domkem.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Milá
pochvala

Před časem k nám na
technické služby „přišel“ email, ve
kterém byli naši pracovníci, konkrétně pracovníci kotelny, pochváleni.
Přiznáme, že takových emailů
nebývá mnoho. Všeobecně asi nejsme zvyklí chválit. Je pro nás jednodušší „odkliknout“ nespokojenost
v anketě, která právě probíhá na
stránkách města než jít a konkrétní
věc, výtku či postřeh rovnou řešit.
Za pochvalu pracovníků děkujeme, těší nás a budeme rádi za
více postřehů ať už pozitivních, tak
negativních, ze kterých bude možné
se třeba poučit. Jde nám přeci všem
o společnou věc - o čisté město
a spokojené obyvatele.
TS
A teď již výše zmiňovaný email:
Dobrý den pane řediteli. Jsme
správci (domovníci) domu „K Sídlišti
397“. Tuto činnost děláme 4 rokem

a rád bych vás informoval o našich
zkušenostech za tuto dobu s vašimi
zaměstnanci z odd. kotelny.
Rád bych „vysekl“ poklonu,
pochvalu a přístup k věci v případě, že se v našem domě objeví problém ohledně topení. Pánové Jirman
a Mareček mají vždy snahu přijet,
zjistit a opravit poruchu. Viz. poslední akce včera a dnes. Chce se mně
říci, že dělají „nemožné ihned a zázraky do 3 dnů“. Myslím si, že v dnešní době není nutné si jen stěžovat,
ale je zároveň třeba umět pochválit
a poděkovat.
Poděkujte tímto vašim zaměstnancům panu Jirmanovi a Marečkovi
za perfektní přístup a ochotu.
Zasloužili by si i nějaké zvláštní
ohodnocení. Ale to nechám na vás.
Díky a přeji celému kolektivu TS
hodně štěstí.
S.B. a D.M.
Polický měsíčník - březen 2019

Poplatek za odpady v roce 2019 Poplatek ze psů v roce 2019 beze změn

yy základní sazba poplatku pro rok 2019 je 684 Kč
yy sazba poplatku bude snížena o 108 Kč poplatníkům, kteří jej
uhradí v plné výši nejpozději do 30.4. 2019 – zaplatí tedy konečných 576 Kč za celý rok
Ostatní úlevy a osvobození dle vyhlášky č.2/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování odpadu - v plném znění na
webových stránkách města:
http://www.meu-police.cz/radnice/vyhlášky-a-narizeni/
Připomínáme ohlašovací povinnost vyplývající z vyhlášky, a to
v 15 ti denní lhůtě hlásit veškeré změny, které mají vliv na povinnost
platit místní poplatek za odpady /vznik a zánik trvalého pobytu,
narození dítěte, nárok na slevy a osvobození/
Zodpovědnost za úhradu poplatku za nezletilé nesou se všemi
právními důsledky plně jejich zákonní zástupci !!!
Povinnost platit tento poplatek se vztahuje i na občany s trvalým
pobytem na městském úřadě a cizince s jakýmkoliv druhem pobytu
na území města.

Světový den vody

22. března si každoročně připomínáme
Světový den vody. Má nám připomenout význam
a důležitost vody a potřebu udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla založena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním
OSN tento den vyhlášen. Letošním mottem je
„Leaving no one blind“ – „Nechat nikdo za
sebou“. Jedná se o naplňování příslibu Agendy
pro udržitelný rozvoj z roku 2030: z postupného
udržitelného rozvoje musí mít prospěch všichni.
A jak se to týká vody? Šestým cílem udržitelného rozvoje je zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou pro všechny do roku
2030. Podle definice to znamená, aby nikdo
nezaostával.
V čem je problém? Dnes žijí miliardy lidí
bez bezpečné vody - jejich domácnosti, školy, pracoviště, farmy a továrny se snaží přežít a

yy 300 Kč za psa v domech do tří bytových jednotek
yy 500 Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek
yy 250 Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov
yy 200 Kč důchodci

Oba poplatky můžete platit již od 2.1.2019, přímo v pokladně MěÚ,
kancelář č. 11 – přízemí vpravo /každý pracovní den/ nebo bezhotovostně
převodem na účet č.9005-4629551/0100, VS – rodné číslo. Bližší údaje
k platbě uveďte do poznámky.
Poplatky lze také platit platební kartou na terminálu přímo v pokladně
úřadu – platbu kartou hlaste prosím předem.

Případné bližší informace:

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

prosperovat. Často jsou přehlíženy a diskriminovány marginalizované skupiny - ženy, děti,
uprchlíci, domorodí obyvatelé, osoby se zdravotním postižením a mnoho dalších, které se snaží
zajistit, ochraňovat a spravovat bezpečnou vodu,
kterou potřebují.
Co znamená „bezpečná voda“? Jde o zkratku
pro „bezpečně řízenou službu pitné vody“, vody,
která není kontaminována, je dostupná v daném
prostoru a je k dispozici všem potřebným.
Proč je to důležité? Ať jste kdokoli a kdekoli,
voda je vaše lidské právo. Přístup k vodě je základem pro veřejné zdraví a je proto rozhodující
pro udržitelný rozvoj a pro stabilní a prosperující
svět. Nemůžeme se globálně rozvíjet, když tolik
lidí žije bez bezpečné vody.
Co je lidské právo na vodu? V roce 2010
OSN uznala „právo na bezpečné a čisté pitné
vody a hygienu jako lidské právo, které je nezbytné pro plné prožívání života a všech lidských
práv“. Lidské právo na vodu opravňuje každého
bez diskriminace, k dostatečné, bezpečné, přijatelné, fyzicky přístupné a cenově dostupné vodě
pro osobní i domácí použití, které zahrnuje pitnou vodu, přípravu jídel, osobní a domácí hygienu a praní.
Proč lidé zůstávají bez bezpečné vody?
Především z mnoha různých důvodů diskriminace a znevýhodnění v přístupu k vodě: pohlaví,

rasa, etnikum, náboženství, narození, kasta, jazyk
a národnost, zdravotní stav či zdravotní postižení, věk, vlastnictví, bydliště, ekonomický a
sociální status. Dalšími důvody jsou degradace
životního prostředí, změna klimatu, populační
růst, konflikty, vynucené přesídlení, migrační
toky apod.
Co je potřebné udělat? Abychom „nenechali nikoho za sebou“, musíme se zaměřit na
to, abychom nevylučovali nebo ignorovali lidi
„na okraji“. Vodní služby musí splňovat potřeby
všech skupin a jejich hlas musí být slyšen v rozhodovacích procesech. Regulační a právní rámec
musí uznat právo na vodu pro všechny lidi a dostatečně účinně a spravedlivě finančně podpořit
ty, kteří to nejvíce potřebují.
Momentálně to může vypadat, že se nás výše
uvedené problémy netýkají. Poslední vývoj ale
nasvědčuje tomu, že problém s nedostatkem
vody se může poměrně brzy týkat i nás a už nyní
se začínají projevovat regionální rozdíly. Ale jak
bylo řečeno výše, jsme jedna civilizace, a i když
nemáme příliš konkrétních možností pomoci
lidem od nás vzdáleným, kteří mají nedostatek
„bezpečné“ vody, může mít naše zdejší chování
a šetrný přístup k vodě pozitivní nadregionální
vliv na udržitelný život a rozvoj.

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

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Provoz kompostárny a odpadového sběrného dvora

POZOR, změna otvírací doby!
Od 1. dubna 2019
bude pro občany opět
otevřena
městská
kompostárna v ulici
V Domkách, vedle
areálu polických technických služeb a odpadového sběrného
dvora. Abychom předešly zmatkům, byla
otevírací doba kompostárny sjednocena
s otevírací dobou odpadového sběrného
dvora, a to následovně:
Polický měsíčník - březen 2019

MĚSTSKÁ KOMPOSTÁRNA
Sezónní (1. 4. - 31. 10.)
PO 17 - 20 hod.
ST 15 - 18
SO 08 - 12

Do kompostárny je možné odkládat bioodpad rostlinného původu ze zahrad a ostatních ploch zeleně, tedy trávu, listí, rostliny vč.
plevelů, úrodu, větve a drobné dřevo, piliny
apod.

ODPADOVÝ SBĚRNÝ DVŮR
Sezónní (1. 4. - 31. 10.)
PO 17 - 20 hod.
ST 15 - 18
SO 08 - 12
Mimosezónní (1. 11. - 31. 3.)
ST 15 - 18 hod.
SO 08 - 12

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Změny v oblasti vyřazených elektrozařízení a elektroodpadu

V souladu s doporučením EU a MŽP ČR,
došlo od 1. ledna letošního roku k následujícím
změnám v oblasti rozdělení, evidence a zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu:
změna počtu skupin elektrozařízení z původních 10 skupin na 6 skupin,
rozšíření okruhu elektrozařízení spadajících do zpětného odběru,
zařazení svítidel z domácnosti do zpětného odběru.
Původních 10 skupin elektrozařízení (1.
Velké domácí spotřebiče, 2. Malé domácí spotřebiče, 3. Zařízení informačních technologií
a telekomunikační zařízení, 4. Spotřebitelská
zařízení a solární panely, 5. Osvětlovací zařízení, 6. Elektrické a elektronické nástroje,
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty,
8. Lékařské přístroje, 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu, 10. Výdejní automaty) bylo
překategorizováno na 6 nových skupin:
1. Zařízení pro tepelnou výměnu (zejména
chladničky, mrazničky, klimatizace, tepelná
čerpadla atd.),

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2 (zejména o monitory, obrazovky, televize, tablety, notebooky, čtečky knih a všechna ostatní
elektronická zařízení, jejichž součástí je obrazovka o ploše větší než 100 cm2),
3. Světelné zdroje (např. zářivky, výbojky,
LED žárovky a diody),
4. Velká zařízení, jejichž kterýkoliv vnější rozměr přesahuje 50 cm (veškerá ostatní
elektronická zařízení nespadající do výše
uvedených skupin (1, 2, 3), jejichž kterýkoli
vnější rozměr je větší než 50 cm; např. pračky, sušičky, sporáky, vysavače, svítidla (např.
lustry, veřejné osvětlení, semafory, velká průmyslová svítidla), elektrické a elektronické
nástroje, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu, zařízení informačních
technologií a telekomunikační zařízení (např.
kopírky, tiskárny), zařízení reprodukující zvuk
či obraz, hudební zařízení, vybavení pro volný
čas a sporty (např. elektrokola), hračky (elektrické a elektronické), nářadí (např. sekačky,

V sobotu
6. dubna
v 9 hodin
Sraz bude
v malém parku.

Naproti klášteru - geokoutek

Pojďme společně
poklidit Polici a okolí.
S sebou si vemte dobrou
náladu, pracovní rukavice
a pevnou obuv. Po akci
budeme opékat špekáčky.
Akci organizuje spolek Julinka z.s.
S podporou města Police nad Metují
Kontaktní osoba: Pavel Žák, tel: +420 608 903 456

cirkulárky, velké aku-nářadí), zdravotnické
prostředky (např. zdravotnická polohovací
lůžka), přístroje pro monitorování a kontrolu,
elektrické kotle, bojlery, průtokové ohřívače,
akumulační kamna, sálavé panely, vrata a brány s elektrickými pohony, elektrické okenní
žaluzie a rolety, elektrické ohradníky atd.),
5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm (veškerá ostatní elektronická zařízení nespadající do skupin (1, 2,
3, 6), jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm; např. kulmy, fény, kávovary, holicí
strojky, mikrovlnky, svítidla (např. svítilny,
stolní lampičky atd.), elektrické a elektronické
nástroje, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu, zařízení reprodukující
zvuk či obraz, hudební zařízení vybavení pro
volný čas a sporty hračky (elektrické a elektronické) nářadí (např. vrtačky, malé aku-nářadí) teplotní čidla atd.),
6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný
vnější rozměr nepřesahuje 50 cm (zejména
mobilní telefony, malé stolní počítače, tiskárny, kapesní kalkulačky, stolní telefony, navigace atd.).
Všechna výše uvedená elektrozařízení aktuálně podléhají zpětnému odběru,
který podle jednotlivých skupin zajišťují
kolektivní systémy (Asekol, Elektrowin,
Ekolamp, Retela) a prodejci jsou povinni
je po jejich vyřazení odebrat zpět. Zároveň
je možné, odložit je ve sběrném dvoře.
V žádném případě by neměly končit v popelnicích nebo na černých skládkách.
Podrobnější informace naleznete na stránkách MŽP ČR, www.mzp.cz nebo přímo
v příslušné legislativě (zákon o odpadech,
směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a vyhláška o nakládání
s elektrozařízeními a elektroodpady).
sestavil Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Pravidelná
změna intervalu
svozu směsného
komunálního
odpadu

Od 13. kalendářního týdne nastane
pravidelná změna intervalu svozu směsného 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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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.2.2019 město Police nad Metují 4048 obyvatel.

Jubilea

V lednu 2019 slavili:
70 let paní Jana Rusová
paní Hana Klanertová
paní Růžena Řezníčková
paní Jana Černá
pan Josef Vajsar
75 let paní Věra Nováková
paní Věra Puschmannová
paní Justína Šigutová
paní Jana Lidaříková
paní Marta Pourová
pan Antonín Pohl
80 let paní Anežka Schirlová
90 let pan Jan Zocher
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

Svatby
Svatební rok 2019 nám začal 3 obřady.
5. ledna - v obřadní síni
1. února
Roman Klikar a Michaela Svobodová
v obřadní síni
2. února
Tomáš Bubeník a Michaela Prokešová
- romantický obřad u zimní kaple na Hvězdě
Dagmar Hambálková, matrikářka

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přátelům,
známým a bývalým spolupracovníkům firmy Pejskar za projevení soustrasti, květinové dary a účast při posledním rozloučení
s naší maminkou paní Evou Jirmanovou
25.ledna 2019 v Chrámu Nanebevzetí
Panny Marie v Polici nad Metují. Děkujeme
také panu faráři a Pohřební službě manželů
Fridrichových.
dcera Eva Efenberková s rodinou
synové Jan, Přemysl
a Stanislav Jirmanovi s rodinami
Polický měsíčník - březen 2019

Vzpomeňme
21. března 1989
zemřel Josef Ducháč, bývalý správce
Hospodářského družstva v Polici nad Metují
(*29. 7.1903 ve Velkých Petrovicích).
Již od mládí se zúčastnil veřejného života (roku 1945 byl členem Okresního národního vý-boru v Polici nad Metují), neúnavný
turista. Dlouholetý předseda Vlastivědného
kroužku a společně s Josefem Vajsarem
jeho zakladatel. Jako pracovník Jednotného
klubu pracujících (již v důchodu) založil
vlastivědný sborník „Policko“, který byl po
řadu let výhradně jeho dílem. Jako velký
sběratel nejrůznějších památek na historii
Policka nashromáždil nesčetné množství
knih, časopisů, novin a stovky fotografií.
Založil rozsáhlou kartotéku všech obyvatel
Police nad Metují, i těch dříve narozených.
Zasloužil se o zachycení všech událostí
na Policku a jeho dílo má nesmírnou cenu
v tom, že všechny tyto dokumenty zajistil
pro budoucí generace.

měšťanskou školu. Zažádal o místo učitele
v Polici nad Metují a zde se pak natrvalo usadil. Učil češtinu, dějepis a zeměpis. K historii měl velmi blízko, už tehdy znal Tomkovy
Příběhy kláštera a města Police nad Metují
a obdivoval je. V Polici se seznámil
s Dr. Stanislavem Brandejsem. Chodili spolu
po okolních vesnicích a sbírali materiály od
jejich historiků. Právě o tuto část byla rozšířena Brandejsova kniha o Polici nad Metují
a Policku. Ta vyšla v r. 1940 a historii
Policka podchycuje do tohoto roku.
Historií polického regionu se Karel
Baudyš zabýval velmi důkladně. V letech
1956 – 1973 byl kronikářem města Police.
Důležitým pramenem, kterého při studiu
polické historie využíval, bylo osm kronik

31. března 1999
zemřel ve věku nedožitých 91 let
Karel Baudyš (*1908), odborný učitel na
odpočinku.
Narodil se 31. července 1908
v Rokytníku u Hronova. Ve svých vzpomínkách uvádí, že si přál vyučit se kovářem. Nestalo se tak, rodiče usoudili, že na
kováře není fyzicky dost zdatný, a přáli si,
aby studoval na učitelském ústavu v Hradci
Králové. Tak se stal učitelem obecné školy. Učil na několika venkovských školách
a v dubnu 1934vykobnal úspěšně zkoušky na

Josefa Brandejse (1844 – 1922)
a kroniky Stanislava Šrůtka, který
úlohu kronikáře po 1. světové válce povinně zastával. V roce 1989
se Karel Baudyš seznámil s devátou knihou Josefa Brandejse, která je vlastně souhrnem jeho osmi
knih. Tato kronika měla zvláštní
osud, byla ukončena rokem 1922
a předána jako dar továrníku
Pellymu st.. Polická veřejnost to
nevěděla, a tak byla kronika pro ni
až do r. 1989 neznámá.
Karel Baudyš je autorem
publikací „Historický kalendář
Policka“ (1994) a „Polické příběhy dávné a nedávné“ (1996).
Bez této jeho mnohaleté regionální činnosti by polická veřejnost
historii Police a Policka znala podstatně méně. Za popularizaci místních dějin patří Karlu Baudyšovi
upřímný dík.
F. Janeček
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KNIHOVNA
Je tu opět NOC S ANDERSENEM
Společné čtení se Senior
klubem Ostaš

Další setkání na společném čtení se seniory ze Senior klubu Ostaš se uskuteční
5. března, 2. dubna, 7. května a 4. června
2019. Opět se sejdeme v dětském oddělení
od 15 hodin a opět požádáme pana Františka
Pivoňku o předčítání.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Knihovna města Police nad Metují

zve školáky i předškoláky
na

VELKÉ PÁTRÁNÍ
S DETEKTIVEM BUBLINOU
v pondělí 4. března 2019
v polické knihovně

přijďte v čase od 9 do 11 hodin
pátrání vám zabere přibližně hodinu času, záleží na vašich detektivních
schopnostech

a dále Vás zve na

ČTENÍ A TVOŘENÍ
PRO DĚTI
v pondělí 4. března 2019
v polické knihovně
přijďte v 15 hodin
(program do 16.30 hodin)
nejprve si něco přečteme,
poté si něco vyrobíme

Nabídka knih:

29. března se v knihovně sejdou vybraní
třeťáci a s napětím budou očekávat, zda letos přijde pan Andersen či nějaký jiný host.
Uvidíme. Nejdříve ovšem budou muset
prokázat, že si účast zaslouží a knížky jim
nejsou cizí. Tak jim společně držme palce
a o průběhu akce podáme zprávu v některém z dalších čísel měsíčníku.

Víkendový kurz tvůrčího psaní
hravě s Pavlou Trnkovou
Obsah kurzu: Prostřednictvím speciálních cvičení a her se seznámíte se základy
tvůrčího psaní (hlavní hrdina, popis přímý
a nepřímý, jazyk, dialog, monolog, pointa,
zdroje inspirace).
Termín kurzu: 9. - 10. března 2019
Místo konání: Knihovna města Police nad
Metují
Rozsah kurzu:
yy sobota 6 hodin, 9.00 hod. až 14.30 hod.
(přestávka na oběd),
yy neděle 4 hodiny, 9.00 hod. až 12.00 hod.
Cena kurzu: 150,-Kč na materiál
a občerstvení
Přihlásit se je možné u ředitelky knihovny
p. Věry Plachtové na tel. 491 543 230 nebo
na plachtova@knihovna-police.cz

Sherlockem Holmesem
v knihovně
Do prvního jarního měsíce vyrazíme
s humorem. Zapátráme po díle kanadského
humoristy Stephena Butlera Leacocka, od
jehož úmrtí uplyne 28. 3. právě 75. let. Co
o něm můžeme zjistit v českém virtuálním
světě?

yy Šimánek, Leoš: Austrálie - země
kontrastů.
Autobiografické vyprávění o čtyřměsíčním cestování po Austrálii za přírodními krásami a zajímavostmi.

Autor, profesionální kuchař, zkoumá
některá tvrzení výživových poradců,
vyvrací chybné názory nekvalifikovaných a nezodpovědných dietetiků,
kteří často zacházejí do extrémů.

yy Clarkeová, Lucy: Stíny nad zálivem.
Anglický psychologický román thriller o dvou matkách, z nichž jedna
přišla za tragických okolností o syna.

yy Niedlich, Sebastian: A Bůh pravil:
Budiž Jonáš.
Černá sentimentální komedie o tom,
jak je těžké žít svůj život, když s
námi má Všemohoucí Bůh své vlastní
plány.

yy Patterson, James: Pastýř.
Nová americká detektivka.
yy Barreau, Nicolas: Kavárna malých
zázraků.
Současný romantický příběh.
yy Warner, Anthony: Nabroušený šéfkuchař.
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yy Fořt, Karel: Příběhy z válečné a poválečné Šumavy.
Deset příběhů, v nichž autor přináší
svědectví o událostech z válečné a
poválečné Šumavy.

Nejdříve se podíváme do Národní
knihovny České republiky (www.nkp.cz)
a jejích katalogů. V databázi Národní autority po zadání jména autora najdeme záznam s nejzákladnějšími údaji. Po kliknutí
na záhlaví se můžeme dostat k bibliografickým záznamům o knihách v katalozích
Národní knihovny. Také je zde odkaz na
heslo o autorovi ve Wikipedii. Jejím prostřednictvím se dostaneme na Wikimedii
Commons, která slouží jako organizované
centrální úložiště licenčně volných fotografií, videa, ilustrací, zvuků a dalšího multimediálního obsahu. Můžeme si poslechnout
i úryvek povídky, ovšem v angličtině. Dílo
tohoto autora je již volně přístupné (nevztahují se k němu autorská práva), protože od
jeho úmrtí uběhlo již 70 let.
Můžeme se podívat i na Virtual
International Authority File (VIAF), což
je mezinárodní soubor jmenných autorit.
Jedná se o společný projekt, na kterém
se podílí více národních knihoven a souborných katalogů, spravovaný Online
Computer Library Center (OCLC). Cílem
projektu je spojovat jednotlivé národní
autoritní záznamy do jednoho virtuálního
záznamu (pro jednu osobu, instituci atd.).
Data sesbíraná z národních databází jsou
přístupná na internetu pro další využití. Zde
najdeme bibliografický záznam z minimálně 18 národních knihoven světa.
Nakonec se podíváme do on-line katalogu naší polické knihovny a zjistíme, že
knihovna má ve svém fondu čtyři tituly,
které si můžete přijít půjčit do knihovny
a pokud jsou půjčeny, můžete si je sami
z domova zarezervovat (pokud jste čtenáři
naší knihovny). Jak prosté, že. Pan Leacock
by se jistě usmíval. Tak dobré počtení.

yy Baum, Tanja: Umění přátelského řešení konfliktů.
Množství příkladů a podnětů má čtenáři pomoci pochopit povahu konfliktů a možnosti, jak s nimi v každodenním životě zacházet.
yy Sévillia, Jean: Statečná císařovna
Zita Habsburská.
Životní osudy poslední rakouské císařovny Zity Habsburské v kontextu
rakouských a evropských dějin 20.
století.
yy Karásková, Ivana: Takový je život.
Rozhovory s uznávaným jihočeským lékařem, zakladatelem sociální pediatrie, profesorem Milošem
Velemínským.
Dáša Ducháčová
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KULTURA
PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
ČESKÝ SYSTÉM KVALITY SLUŽEB
Organizační složka Pellyho domy pro své
činnosti (informační centrum, kulturní a
společenské akce, provoz sportovišť a
sportovní akce) obhájila certifikát Českého systému kvality služeb (ČSKS). Certifikát je opět udělen na tříleté období, do
ledna 2022. ČSKS je dobrovolný nástroj,

který systematickým způsobem pomáhá
ke zvyšování kvality služeb v organizacích
cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, které na jeho realizaci spolupracuje s vybranými profesními
asociacemi v cestovním ruchu a další
profesní a odbornou veřejností. Výsledkem systému je certifikace kvality služeb a
získání prestižní, mezinárodně srovnatelné značky Q, která pro zákazníka představuje příslib ověřené kvality služeb a zároveň je oceněním práce všech zaměstnanců
organizace.
Systém je určen zejména pro malé a
střední podniky, živnostníky, turistická
informační centra, atraktivity cestovního
ruchu a další subjekty působící v sektoru
služeb, které se rozhodnou své služby
zlepšovat.
Systém vychází z jednoduchých zásad
řízení kvality. Hlavním cílem systému je
poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb v
zapojených organizacích. Těmto organizacím systém umožňuje postupně získat
odborné i praktické znalosti z oblasti
řízení kvality ve službách a další odborné
kompetence, které mohou využít při rozvoji svého podnikání.

GRANTOVÉ PROGRAMY
HRADECKÉHO KRAJE

PELLYHO DOMY
41. PLES MOTORISTŮ
Sobota 30. 3. 2019 od 20:00 hod / Sál
Pellyho domů
Hraje skupina Ledvin Stones.
Pořádá AMK Police nad Metují.

Vstupné: 100 Kč vč. místenky.
Prodej v IC Police n. M.

KOLÁROVO DIVADLO
KUŘAČKY A SPASITELKY
Neděle 10. 3. 2019 od 19:00 hod
Hořká komedie, ve které čtveřice sourozenců hledá po smrti otce své místo v
životě. Každý sám a přitom stále spolu.
Hra je současnou paralelou Čechovových
Tří sester. Divadlo Exil Pardubice.

Vstupné: 100 / 80 Kč

JUMP N TRAVEL - PERU
Úterý 12. 3. 2019 od 18:00 hod
Kolárovo divadlo
Polický rodák Jan Jenka a jeho parťák
Lukáš Kulda přivezou do Police nový sportovně-cestovatelský dokument,

KRÁLOVÉ-

Začátkem roku jsme zpracovali a odeslali
dvě žádosti do grantových programů vypisovaných Královéhradeckým krajem – na
podporu činnosti turistických informačních center a na podporu kulturních aktivit
– 72. Polické divadelní hry.

ve kterém se vydávají na třítýdenní cestu
po Peru, kde musí překonat vysoké nadmořské výšky, daleké vzdálenosti, nebo i
místní nepokoje. Jak vypadá parkour v
horách a na starých inckých ruinách?

Vstupné: 60 Kč

XVI. ČESKÝ ZIMNÍ SRAZ TURISTŮ,
52. SLOVENSKÝ ZIMNÝ ZRAZ
A STRETNUTIE TOM
Podstatnou část února jsme věnovali
spolupráci na přípravách a následně samotném zajištění turistického srazu.

Jana Rutarová
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ZPÍVÁME PRO UNICEF
Středa 20. 3. 2019 od 18:00 hod
Koncert pěvecké sekce ZUŠ Police n. M.,
jehož výtěžek podpoří program organizace
UNICEF “Dobrý start do života”.

Vstupné: 50 Kč, dobrovolně i více.
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JEDEN SVĚT
Čtvrtek 21. 3. - Neděle 24. 3. 2019
https://www.jedensvet.cz/2019/policenad-metuji

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Středa 27. 3. 2019 od 19:00 hod
Nenechte si ujít koncert známého hudebního uskupení.

Vstupné: 490 Kč

KINO
PRVNÍ ČLOVĚK
Středa 13. 3. 2019 od 19:00 hod

“Je to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo.” Životopisný film o
prvním muži na Měsíci Neilu Armstrongovi.
Před padesáti lety se půl miliardy lidí
mačkalo u televizí, aby v přímém přenosu
sledovali přistání posádky Apolla 11 na
Měsíci. Krátce nato pronesl astronaut Neil
Armstrong slavnou větu „Je to malý krok
pro člověka, obrovský skok pro lidstvo,“ a
počin, který se stal možná nejodvážnější
výpravou od plavby Kryštofa Kolumba, byl
tímto úspěšně završen. Stejně fascinující
ale byla éra, která tomuto letu předcházela, a životní příběh člověka, jenž dostal to
privilegium udělat na Měsíci první „lidský“
krok. Příběh Prvního člověka začíná v roce
1962, kdy začal pracovat jako pilot pro
NASA a kdy se musel vyrovnat s osobní
tragédií, smrtí dvouleté dcery na nevyléčitelnou nemoc. Pro práci, která představovala permanentní koketování se smrtí si
těžko mohli v NASA vybrat vhodnějšího
aspiranta. Armstrong (Ryan Gosling) není
vesmírný kovboj, který by riziko podstupoval dobrovolně a s frajerským nadhledem, na druhou stranu ani nepanikaří v
situacích, kdy mu jde o život. Jeho základním charakterovým rysem je klid. Klid ve
chvíli, kdy se ve zkušebním modulu řítí k
zemi volným pádem, klid, když odpovídá
synovi na otázku, zda se z mise vrátí, klid
ve chvíli, kdy dělá onen historický první
krok. Protiváhou tomuto klidu je pak absolutní neklid jeho ženy (Claire Foy) a její
vnitřní drama, s jakou prožívá jeho každý
úspěch, a možnost, že se už nikdy nevrátí.
Drama / Životopisný / Historický.
USA, Japonsko, 2018, 141 min.
Vstupné: 80 Kč / 70 Kč držitelé PellyKarty

BOHEMIAN RHAPSODY
Čtvrtek 28. 3. 2019 od 19:00 hod

Film je oslavou rockové skupiny Queen,
její hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdo-
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roval všem myslitelným stereotypům. Díky
tomu se stal jedním z nejvýraznějších
umělců na světě.
Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich
revolučního zvuku a ikonických písní, jako
jsou „We Will Rock You“, „We Are the
Champions“ nebo právě „Bohemian Rhapsody“. Jejich příběh začíná bleskovým
startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v
roce 1985.
Film získal prestižní cenu Zlatý globus v
kategorii drama, Rami Malek, představitel
Freddieho Mercuryho, zvítězil v kategorii
herec v dramatu.
Životopisný / Drama / Hudební.
Velká Británie, USA, 2018, 134 min.

kdo vlastně nasadil paní Marcele brouka
do hlavy? V proslulé dvojroli se představí
Filip Blažek.

Vstupné: 90 Kč

PŘIPRAVUJEME
ZDENĚK IZER: VYPRODÁNO
Pondělí 1. 4. 2019 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo

PRACHY!!!
Úterý 2. 4. 2019 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo

Divadlo Palace Praha
NABÍZÍME POSLEDNÍ VOLNÉ VSTUPENKY
Situační komedie, jejíž hrdinové se díky
nečekanému nálezu kufříku plného peněz
ocitnou v neuvěřitelném řetězci stále se
vršících lží, úskoků, výmluv a dokonce i
vydírání.
Vidina bohatství rozmetá nejen poklidný
život spořádaného manželského páru, ale
vtáhne do hry i další aktéry…
Hrají : Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová, Richard Trsťan, Michal Novotný,
Jiří Štrébl, Sabina Laurinová / Nela
Boudová / Andrea Hoffmannová, Pavel Kikinčuk, Zdeněk Košata / Rudolf
Slivka
Vstupné: 520 / 490 Kč

BROUK V HLAVĚ
Pátek 12. 4. 2019 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo

Studio DVA divadlo Praha
NABÍZÍME POSLEDNÍ VOLNÉ VSTUPENKY
Filip Blažek a Jitka Schneiderová v nejhranějším díle francouzského dramatika
Georgese Feydeaua, které patří mezi nejslavnější situační komedie všech dob. Co
mají společného téměř dokonalý manžel
pan Champboisy s poněkud slaboduchým
hotelovým sluhou Boutonem? Jak dopadnou záletníci a čím budou potrestáni? A

Hrají: Filip Blažek, Jitka Schneiderová,
Roman Štabrňák, Michal Slaný, Lukáš
Král, Lucie Pernetová / Anna Fixová,
Petr Pěknic, Štěpán Benoni,Berenika
Kohoutová, Jiří Ployhar, Kristýna Janáčková, Lukáš Kofroň / Václav Liška,
Mojmír Maděrič.
Vstupné: 520 / 490 Kč

TRACYHO TYGR
Sobota 27. 4. 2019 / Kolárovo divadlo
Představí se Kolárek s premiérou nové hry.

JARNÍ TRH a ŘEMESLA V DŘEVĚNCE
Sobota 13. 4. 2019 od 9:00 hod
Masarykovo náměstí, Stará škola

Prodej vstupenek:

v Informačních centrech v Polici nad
Metují (tel. 491 421 501) a v Náchodě
(tel. 491 462 060), pokud není uvedeno jinak.

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVINKY V PRODEJI

• Plechový hrnek vyrobený při příležitosti
konání turistické srazu
Cena: 110 Kč

• Triko s logem zimního srazu (dámské
nebo pánské, velikost L a XL)
Cena: 110 Kč

• Čtyřbalení 12 stupňového piva Opat se
speciální etiketou Police nad Metují.
Jednotlivě neprodejné.
Cena za balení: 100 Kč
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jsme však podávali informace i o místních
atraktivitách a dopravních spojích. Součástí provozu byl i prodej lístků na veškerý
doprovodný program srazu a výpomoc
hlavním organizátorům srazu. Největší
zájem, co se zboží týká, byl o turistické
vizitky.
Touto cestou bych ráda poděkovala svým
kolegyním za skvěle odvedenou práci,
která si vysloužila i pochvaly od účastníků
srazu. Vím, že to pro všechny bylo náročné, ale myslím, že jsme to zvládly se ctí.
Nyní nás čeká návrat k tvůrčí práci na
propagačních matriálech, článcích do
novin a bulletinů a k dalším aktivitám,
týkajícím se turistické sezony 2019.
Hezké březnové dny,
Mgr. Nikola Plná

Provozní doba infocentra v BŘEZNU:
Pondělí, středa
9:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek
9:00 – 15:00
Polední přestávka:
11:30 – 12:00

Organizační složka Pellyho domy
hledá zájemce o brigádu
v Informačním centru (formou Dohody o
provedení práce, vhodné i pro studenty)

OBSLUHA INFORMAČNÍHO CENTRA

Únorový sraz turistů a dění
v informačním centru
Měsíc únor je v informačních centrech
obvykle klidnějším měsícem, kdy turista je
spíše vzácností a pracovníci se věnují
tvůrčí práci. Český zimní sraz turistů, který
se konal v našem městě ve dnech 14. – 17.
2. 2019, však pořádně zamíchal kartami a,
troufám si říci, že pasoval měsíc únor co
do počtu návštěv informačního centra
mezi top turistické měsíce, soudě podle
loňských čísel.
Za pouhé čtyři dny zaznamenalo informační centrum téměř 1000 návštěv. Jen
pro představu - je to více než za loňský
květen, červen nebo září, které řadíme
mezi měsíce hlavní turistické sezony. Je
třeba podotknout, že u výše zmíněných
měsíců se jednalo o počet návštěv za celý
měsíc, v tomto případě za pouhé čtyři dny.
Měli jsme tu tedy práce až nad hlavu.
Někteří jistě zaznamenali, že jsme pro tyto
dny měli upravenou pracovní dobu, fungovali jsme většinu času na dvousměnný
provoz a zákazníkům byly k dispozici vždy
alespoň dvě pracovnice. Největší zájem
byl samozřejmě o suvenýry, hojnou měrou

• práce

hledů,

na PC (zpracování informací, přetextů,
článků
apod.)

•Nabízíme
•Zajímavou práci v příjemném pracovním
prostředí
•Možnost získat praxi v oblasti cestovního ruchu a služeb
•Možnost profesního rozvoje
Zájemci, prosíme, zašlete stručný životopis
a
krátký
motivační
dopis
na infocentrum@policko.cz nebo doručte
osobně do Informačního centra,
Masarykovo náměstí 75, Police nad Metují.
Kontakty:
Mgr. Nikola Plná, tel. 491 421 501 nebo
Jana Rutarová, tel. 602 645 332
Více o činnosti Informačního centra:
www.pellyhodomy.cz

Organizační složka Pellyho domy
hledá

zájemce o sezónní práci na rok 2019
na Víceúčelovém sportovišti (formou
Dohody o provedení práce,
vhodné i pro studenty)

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ
ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

Místo výkonu práce:
Informační centrum v Pellyho domech,
Masarykovo nám., Police nad Metují

Místo výkonu práce:
Víceúčelové sportoviště, Malá Ledhuj,
Police nad Metují (cca duben – říjen)

Požadavky:
•časová flexibilita (zajištění provozu
zejména o víkendech a svátcích, v hlavní
turistické sezóně při rozšířeném provozu
•i v pracovní dny)
•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)

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)

• Věk min. 18 let
Náplň práce:
•zajišťování provozu Informačního centra
(prodej vstupenek, zboží, obsluha pokladny apod.)
•poskytování informací návštěvníkům a
turistům

•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,
Kontakt: Martin Balák, tel. 778 499 437
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Neváhejte a zkuste si se svými dětmi
proniknout do tajů papírových modelů
a práce modeláře.
A třeba se s dětmi potom začneme setkávat na našem kroužku.

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

VÝSTAVY:
IVAN ZADRAŽIL:
SVĚT 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

Muzeum papírových modelů

BŘEZEN 2019
VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pondělí 4. 3.

Nechte se inspirovat krásou papíru a
skvělými úspěchy našich členů a přijďte si zkusit práci modeláře do Muzea!
Cena za jednorázový vstup je 30,- Kč.
Jedno pololetí: 400,- Kč
od 09:00 do 17:00 hodin
Celý rok: 800,- Kč
Každé první pondělí v měsíci – kromě
Pro druhé dítě z rodiny je cena za krouprázdnin – jsou dveře Muzea pro
žek zvýhodněna! (Pololetí 250,- Kč; celý
všechny
návštěvníky
otevřeny
rok 450,- Kč)
ZDARMA!

V březnu máte poslední šanci se podívat na tu nejaktuálnější tvorbu na „papírácké“ scéně. Ivan Zadražil patří mezi
nejpilnější a nejznámější autory papírových modelův Čechách.
Poslední model, který zatím vznikl
v jeho dílně, je hrad Karlštejn. Tento
nejznámější a pravděpodobně nejkrásnější hrad v České republice se doposud dočkal několika zmenšení v papíru.
A mnohé z těchto modelů můžete vidět
i v naší expozici a máte tak možnost posoudit, jak k danému tématu přistoupili
jednotliví autoři.

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
23. a 24. března

od 9:00 do 17:00 hodin
Interaktivní dílnička, která je v poslední době stále častěji vyhledávaným
Využijte možnosti prohlédnout si vý- doprovodem k prohlídce expozice Mustavu Ivana Zadražila, nebo jen tak za- zea.
vzpomínat na svoje mládí spojené s ča- Tentokrát nikoli poslední víkend v měsíci, ale ten předposlední. Muzeum pro
sopisem ABC.
Vás a Vaše děti připravilo tvoření z papíru.

STŘEDY V MUZEU
Modelářský kroužek
15:00 – 17:00 hodin

Středeční odpoledne jsou v Muzeu vyhrazena pro děti a modelářský kroužek.
Pod vedením Luboše Matěny, který se
stává renomovaným modelářem, se
děti naučí trpělivé práce, procvičí si
jemnou motoriku a prostorovou představivost.
Poslední víkend v únoru se konala soutěž v Brně. Její výsledky Vám představíme v příštím čísle, ale už teď víme, že
vezeme krásné věci a třeba to zase
„cinkne“. 

Polický měsíčník - březen 2019

Hrad Karlštejn začal stavět český a římský král, později císař Karel IV., původně jako osobní reprezentační sídlo.
Teprve po získání císařské koruny se
rozhodl účel hradu pozměnit a udělat
z něj klenotnici, prostor pro uschování
říšských korunovačních klenotů a souboru svatých ostatků (České korunovační klenoty byly na hrad převezeny
až počátkem 20. let 15. století).
Během staletí byl hrad několikrát obléhán, ale nikdy nebyl dobyt.
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K samotnému hradu se váže několik
pověstí. Tou nejznámější a nejnepravděpodobnější je ta, že na hrad měly
ženy zakázán vstup. Další tradovaná
historka už může mít reálnější základ.
Hradní studna je sice hluboká 78
metrů, ale nemá vlastní pramen. Voda
se přiváděla štolou z Budňanského
potoka, tekoucího pod hradem.
Traduje se, že všichni dělníci, kteří
o této skutečnosti věděli, byli po ukončení práce na studni zavražděni nedaleko hradu. Na tomto místě potom
vznikla ves Mořina, jejíž název je údajně
odvozen právě od faktu, že zde byly
umořeni dělníci…
Zajímavou skutečností je, že nikdo z obléhatelů hradu tuto skutečnost nezjistil
a nevyužil evidentní slabiny v obraně
hradu.
V současné době si můžete vystřihovánku hradu Karlštejn v Muzeu koupit
od tří autorů. Kromě zmiňovaného
Ivana Zadražila, máme v nabídce Karlštejn od firmy Betexa (autorem je Robert Navrátil) a od firmy Dukase (autorem je Milan Bartoš, který je v současné
době považován za nástupce Richarda
Vyškovského, co se modelů architektury týče.)
Výstava potrvá do konce března a vyšel
k ní katalog, který je možné si v Muzeu
koupit.

JAROSLAV SOUMAR:
VÝLETY DO SNŮ
Zelený domeček
Výstava kreseb a obrazů
Vernisáž ve čtvrtek
7. 3. od 18.00 hodin

Otevřeno denně podle otevírací
doby Muzea
Jaroslav Soumar patří k nejznámějším
výtvarníkům v Polici nad Metují. Jeho
„rozčepířené“ děti zdobí mnohá místa
nejen v Polici, ale i v širokém okolí. A
jeho výtvarnická ruka se podepsala i na
skvělé výzdobě a designu Muzea papírových modelů.
Výstava s názvem „Výlety do snů“ představuje sny a věci s tím spojené, které
dokázal výtvarník přetavit do podoby
výtvarného díla. Expozice je rozdělena
do tří celků. Jak sám říká: „Jednu tvoří
spíše ilustrativní záležitosti kreslené
tužkou a kolorované akvarelem. Tato
technika se mi zdá vhodná vzhledem k
jejich obsahu. Druhá část je tvořena výtvarnými etudami. Jsou to rychlé záležitosti malované akrylem a štětcovou
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kresbou tuší. Zachycují atmosféru a sběratelské vášně můžete ochutnat
charakter místa v našem okolí. Podmín- třeba právě na burze v Muzeu.
kou je, že musejí být vždy hotové do třiceti minut. Třetí část tvoří tři zvětšené
tisky ilustrací do chystaného slabikáře,
které tuto výtvarnou řadu uzavírají.“
Tyto tři pohledy na svět samozřejmě
spojuje jasně zřetelný rukopis autora i
výběr témat. Přesto pro mnohé návštěvníky, kteří si myslí, že dílo J. Soumara znají, může být výstava překvapením.

Výměnnou burzu sběratelů pořádá
Klub sběratelů Policka ve spolupráci
s Muzeem papírových modelů.
Všichni sběratelé mají v rámci burzy
volný vstup do Muzea.

Připravujeme

Od 1. dubna se změní expozice Muzea.
Poslední březnový víkend dojde k její
Jak jinak vyrazit na výlet do snů, než
reinstalaci.
v legendárním „chroustu“?
Výstava v Zeleném domečku potrvá do
konce března. Vstupné dobrovolné, otevřeno bude podle otevírací doby Muzea
papírových modelů.

VÝMĚNNÁ BURZA SBĚRATELŮ
Muzeum Papírových modelů
Sobota 23. 3.
8:00 – 13:00 hodin

Sbírat lze snad všechno. Existují sbírky
obrazů, sbírky starých i nových pohlednic, sbírky pivních etiket, sbírky známek…
V Muzeu papírových modelů se sejdou
sběratelé všech oborů, aby se pochlubili
svou sbírkou a aby všem „stejně postiženým“ nabídli výměnu a mohli tak rozmnožit svou sbírku.
Vynechat možnost, podívat se na věci,
které jsou součástí sbírek, by byla
chyba. Mnohé sbírky jsou samy o sobě
uměleckým dílem a v podstatě nezáleží
na tom, zda se jedná o zápalkové nálepky nebo mince či bankovky. A vůni

Publikace J. Kropáčka, podle které vznikl název výstavy v Muzeu

V rámci této akce bude připravena výstava Josefa Kropáčka s názvem „Kouzelná historie papírových vystřihovánek“, která představí část sbírky nejPolický měsíčník - březen 2019

známějšího sběratele papírových vystřihovánek a jednoho z nejuznávanějších znalců historie tohoto opomíjeného oboru výtvarného umění.
Josef Kropáček dlouhodobě spolupracuje s časopisem ABC, pro které připravuje seriál reprintů starých vystřihovánek. Je autorem či spoluautorem mnoha
publikací, které se zaobírají papírovým
modelářstvím. Navíc je neúnavným pořadatelem výstav a propagátorem vystřihovánek.

Pan architekt Richard Vyškovský letos
osloví úžasné 90 narozeniny. Modelářská obec v České republice nemůže nechat toto výročí bez povšimnutý a na
rok 2019 je připraveno několik výstav
po celé zemi.
Richard Vyškovský začal jako autor papírových modelů spolupracovat s časopisem ABC v roce 1969 a spolupráce
pokračuje dodnes. Pan architekt je autorem více 1.200 modelů, z nichž se většina objevila na stránkách ábíčka nebo
ve vydavatelství Albatros a v poslední
době v jeho vlastním vydavatelství Erkotyp.

Richard Vyškovský s „bílým modelem“
Chrámu sv. Víta

V Muzeu bude od dubna po celý rok
k vidění výstava „RV 90“, která představí unikátní tzv. bílé modely. To jsou
modely slepené hned po jejich navržení
převážně ze čtvrtky, bez jakékoliv grafiky. Jsou skutečně bílé a je na nich vidět, která místa autorovi dávala nejvíc
„zabrat“. Tato exkluzivní série modelů
bude doplněna o modely už vzešlé z tiskárny a výstava tak nabídne jedinečnou
možnost vystopovat vznik modelů.

V Zeleném domečku vystřídá výstavu
Jaroslava Soumara v dubnu výstava
prací žáků Polické ZUŠ. Po prohlídce
toho, co umí pan učitel, se budeme moci
podívat, co dokázal předat dětem.

!!! POZOR !!!

V SOBOTU 30. BŘEZNA A V NEDĚLI
31. BŘEZNA BUDE MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ PRO VEŘEJNOST
UZAVŘENO. V tomto termínu proběhne reinstalace expozice a instalace
výstav Josefa Kropáčka a Richarda Vyškovského.
Za Muzeum papírových modelů
Pavel Frydrych

Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a
pan Norbert Wintr, náš kamarád a hlauni Nouzinskej
mecenáš, pořádaj

v úterý dne 5. března 2019
!! jedinej mezinárodní !!

„VOSTATKOVEJ MAŠKARNÍ PRŮVOD“
krz celou Lhotu, až do Nouzina,
s nevobyčejnym překvapenim u hranic,
no a přenáramnou veselici na sále u Lidmanů s hudbou

pana Matysky z Bezděkova..
za laskavýho přispění a pochopení
Úřadu městyse Machov a Kvíčerouský pekárny z Police a mnoha jednotliuců.

Po celý cestě bude vyhrávat tradičně dechouka

BROUMOVANKA
Začátek bude u mostku na Řejšnej v 15.30
Z vozu se budou prodávat túze dobrý jitrnice našich hošu šikounejch, po
kerejch se voblizuje i sám Krakonoš.
K máni budou i předobrý, pořánně cukrovaný koblihy, kerý jediný na sjetě
umí upíct Kvíčerouská pekárna z Police.

Veškerý vobecenstvo z širokýho vokolí na tu slávu do Lhoty
dovolujeme si s úctou pozvat. Špalír, aby pořánnej kolem
cesty zmáklo, na průvod mávalo a kořaukou nepančovanou
v dobrý náladě porád pryč udržovalo.
Soukromý a uzauřený zábavy v hospodě se može účasnit každej, kdo se jen
malinko vochomejtne kolem průvodu.
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OBRÁZky Z OBÁLKY

AMALIE NOSKOVÁ, 11 let, Police nad Metují
Autorka je žačkou výtvarného oboru ZUŠ Police
nad Metují.
Malba vznikla jako soutěžní práce pod vedením
paní učitelky Petry Nádaždyové a získala Cenu Klubu
sběratelů Policka. Co je na obrázku z obálky, se dozvíte přímo od autorky.
Amálko, jaké místo z našeho okolí je na malbě?
Je to kostel v Polici nad Metují.
Proč zrovna kostel?
Mám ho ráda. A měli jsme malovat moje nejoblíbenější místo v Polici.
Máš v Polici, nebo v okolí nějaké nej nej oblíbené místo?
Ne.
A když za Tebou přijede nějaká kamarádka nebo kamarád z daleka, kam ho
vezmeš na výlet?
Teď když někdy přijede kamarádka, tak chodíme lyžovat. V létě chodíme
na inline brusle ke koupališti. A často taky jezdíme do Krkonoš na Stezku
v korunách stromů.
Co ráda maluješ?
Asi krajinu. Ale baví mě malovat všechno. Taky ráda maluju zvířata.
Na co by ses zeptala pana starosty, kdyby tu takhle seděl s Tebou on?
S panem starostou se známe a nenapadá mě nic, na co bych se ho chtěla
zeptat.
A jak podle Tebe bude vypadat Police, až budeš dospělá. Až nebudeš chodit
do žádné školy?
Myslím si, že bude hodně podobná tomu, jak vypadá teď.
Co bys chtěla, aby v Polici vzniklo, a teď Ti tady schází?
Chtěla bych tady mít větší ZOO.
Čím bys chtěla být?
Buď malířka, nebo akrobatická pilotka v letadle.
Amalie děkuju a ať se Ti daří a splní se Ti Tvé sny.

Mgr. Martina Váňová

Druhý ročník Festivalu zážitků
už začíná odkrývat program
Kladské pomezí i letos nabídne po celý
červenec a srpen
zábavně-naučný
program na každý den v týdnu.
Téma osobností
v létě 2019 vystřídá vojenská
historie. Celkem
osmi zážitků se budou moci návštěvníci zúčastnit na české i polské
straně regionu – za každého počasí a zdarma.
Druhý ročník Festivalu zážitků představí způsob obrany měst
od dob středověku přes raný novověk až po druhou světovou válku. V záplavě historických uniforem a za hradbami opevnění si
bude návštěvník moci vyzkoušet, jaké to bylo chránit město před
nepřáteli, seznámí se s různými druhy zbraní a procvičí i hlavu při
řešení různých úkolů.
Pro lepší orientaci v nabídce aktivit je k dispozici katalog
Festivalu zážitků, který si svou premiéru odbyl na lednovém veletrhu GO Regiontour 2019 v Brně. Do širší distribuce v rámci
informačních center se dostane v druhé polovině dubna 2019.
Zájemci o nevšední zážitky pro všechny generace ovšem nemusí čekat až na jaro. Na webu www.festivalzazitku.cz naleznou
výčet všech aktivit již dnes. Každý týden bude vždy jeden ze zážitků představen podrobně včetně dalších možností, co podniknout v dané lokalitě. Upozornění na nové příspěvky týkající se
Festivalu zážitků naleznete také na webu www.kladskepomezi.cz
a pochopitelně i na facebooku a Instagramu.
Jiří Švanda, PR a šéfredaktor turistických novin:
e-mail jiri.svanda@kladskepomezi.cz, tel.: 602 221 701

Akce pořádané v měsíci březnu 2019 ve Velkém Poříčí
yy 22. 3. 2019 od 20.00 hodin -Školní mejdan aneb Slavnosti sněženek, sál Obecního domu Velké Poříčí, vstupné 120,- Kč
yy 6. 2. – 15. 3. 2019 - Václav Vlk, výstava fotografií, s možností zakoupení, vstup
zdarma, Galerie 102 městyse Velké Poříčí, otevřeno dle otvírací doby knihovny
yy Počítačový kurz 2019, pro začátečníky i pokročilé, 4 lekce za 100,- Kč, v knihovně městyse Velké Poříčí, termíny: 12. 3./ 19. 3./ 26. 3./ 2. 4.
yy 29. 3. 2019 od 18.00 hodin - Noc s Andersenem, knihovna městyse Velké Poříčí
yy 30. 3. 2019 od 9.00 do 15.00 hodin Jarní prodejní výstava, sál Obecního domu
Velké Poříčí
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Koncert Petry Černocké

Oblastní charita Červený Kostelec zve na benefiční
koncert známé zpěvačky Petry Černocké. Za doprovodu
kytaristy Jiřího Pracného zazní oblíbené písně. Pořad tradičně vychází ze schopnosti Petry Černocké vtipně konverzovat s publikem.
Koncert proběhne 11. 4. 2019 v 19:00
v Divadle J. K. Tyla
Vstupné: 250 Kč / důchodci, studenti a děti 150 Kč
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Literární toulky Kladským pomezím

Březen je měsícem knihy i internetu.
Oběma zdrojům informací a zábavy se v
dnešním tipu na výlet
nevyhneme, protože
moderní turista většinou čerpá informace
v papírové i digitální
formě. Naopak je ideální tato dvě média využít k tomu, abychom si
zážitek z našeho poznávání užili naplno.
Kladské pomezí má přízvisko „Krajina
příběhů“ a při letmém pohledu do knihovny na
díla Škvoreckého, Němcové, bratří Čapků a
Jiráska nemůžeme než souhlasit. Romantická
údolí, skalní města, zámky i hluboké lesy nabízí spisovateli s dostatkem fantazie ideální
prostředí, kam zasadit své dílo.
Proto, abychom na chvíli viděli náš kraj
očima slavných spisovatelů, nemusíme znovu
pročítat celé jejich obsáhlé dílo, ale využijeme
možností 21. století. V Informačních centrech
regionu nalezneme papírové průvodce a mapy,
které nám pomohou s orientací v životě autorů
i s hledáním míst spjatých s jejich dílem.
V náchodském „íčku“ si můžeme kupříkladu vyzvednout Průvodce Náchodem Josefa
Škvoreckého od Aleše Fetterse. Jak už název

napovídá, projdeme s ním spisovatelovo rodné
město a porovnáme, jak moc se liší od literárního Kostelce z Prima sezóny a Zbabělců.
V českoskalickém informačním centru na nás
čeká mapa Babiččina údolí s místy spojenými s legendární prózou Boženy Němcové.
V hronovském IC nám pak poradí, kde naleznete Jiráskovo Padolí, proslavené čtyřdílnou
kronikou U nás.
Na závěr tu máme ještě jednu lahůdku.
Díky projektu Čapek můžeme objevit místa
v Královéhradeckém kraji spojená s Helenou,
Josefem a Karlem Čapkovými. Kde řádil loupežník Lotrando a mnoho dalšího se dozvíme hned ze dvou zdrojů. Prvním je papírová
mapa Čapek, kterou seženeme v informačních
centrech, druhým je webový portál www.karelcapek.cz. Tam se dozvíme také o aktualitách spojených s dílem sourozenců, ať už jde
o chystané divadelní či filmové adaptace, výstavy Josefových výtvarných děl nebo tematické přednášky.
Inspirace k zážitkům máme pro měsíc
březen dostatek. Tak tedy vzhůru do Krajiny
příběhů!
Mgr. Jiří Švanda
šéfredaktor turistických novin
Kladské pomezí

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA
ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK Náchod a. s.
uvádí v měsíci BŘEZNU 2019
Sobota 2. března 2019 v 15.00 hodin
MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI

Po Sousedském masopustním průvodu pořádaném SVČ Déčko Náchod Vás zveme do
Městského divadla Dr. Josefa Čížka na zábavné odpoledne pro děti! Budeme tančit, soutěžit…, zkrátka se dobře bavit.
Vstupné bez masky 40 Kč, všechny masky i dospělí zdarma

Sobota 2. března 2019 v 19.00 hodin
MASOPUSTNÍ MAŠKARNÍ BÁL PRO DOSPĚLÉ

Zapomeňte na starosti a přijďte se bavit jako v
dětství! Masku na sebe, dobrou náladu s sebou!
Zábavu vám mimo jiné zpestří náchodští ochotníci. K tanci zahraje hudební skupina REFLEX
Hronov. Vstupné: 50 Kč.

Úterý 12. března 2019 v 9.00 hodin
Divadlo Pegas Praha uvádí pohádku pro MŠ, I.
stupeň ZŠ a další zájemce
PRINCEZNA ZE MLEJNA

Kterak Jindřich našel v Elišce tu pravou princeznu svého srdce. Divadelní zpracování oblíbené
filmové pohádky Zdeňka Trošky Princezna ze
mlejna ožívá na divadelních prknech.
Vstupné: 60 Kč.

Středa 13. března 2019 v 19.00 hodin
7. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá
Divadlo Palace Praha - Seán O´Casey, Jiří
Krejčík: PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Režie: Jaromír Dulava
Komediální divadelní aktovka
Hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová/Anna
Fialová, Lukáš Příkazký, Kateřina Pindejová,
Václav Liška/Zdeněk Velen, Petr Miklovič a
další. Vstupné: 300 Kč, 280 Kč, 260 Kč
Čtvrtek 14. března 2019 v 18.00 hodin
Akce se koná v přednáškovém sále
BESEDA na téma „Letí, jede, plave - z historie dopravních prostředků na Náchodsku“
Besedovat s vámi bude historik Bc. Richard
Švanda. Vstupné: 50 Kč
Sobota 16. března 2019 v 19.00 hodin
DLOUHÁ NOC LIVE - HELENA VONDRÁČKOVÁ
Hostem tohoto koncertu bude zpěvačka Šárka
Rezková. Vstupné: 990 Kč, 850 Kč, 750 Kč
Středa 20. března 2019 v 19.00 hodin
8. koncert ab. cyklu - skupina „K“
OSUD HRDINY - koncert
Roman
Janál
–
baryton
Filharmonie Hradec Králové, Andreas
Sebastian Weiser – dirigent
Vstupné: 160 Kč, 140 Kč, 120 Kč
Pátek 22. března 2019 v 19.00 hodin
Velký sál Městského divadla Dr. J. Čížka
BLUES-JAZZOVÉ VEČERY – SWING SEXTET a
jeho hosté
Stolová úprava. Vstupné: 90 Kč
Pondělí 25. března 2019 v 19.00 hodin
Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě
Cestovatelská projekce / stand-up
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Přehled kulturních akcí pořádaných Muzeem Náchodska
v měsíci březnu 2019
Stálá expozice muzea Dějiny
Náchoda a Náchodska

Stálá expozice Muzea Náchodska
v Broučkově domě na Masarykově náměstí
čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek
vojáčků čsl. Armády první republiky v miniatuře Měli jsme se bránit – 1938 modeláře
a sběratele Lubora Šušlíka. Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 777 764 654
nebo na e-mailu muzeumna.expozice1@seznam.cz. Otevřeno denně mimo pondělí 9-12,
13-17 hod..

Falešné hranice Akce „Kámen“

Muzeum Náchodska vás zve na panelovou výstavu o akci s názvem Kámen, kterou
připravila StB, aby mohla vyslýchat vyhlédnuté osoby na falešných německých celnicích
v domnělých úřadovnách americké vojenské
kontrarozvědky. Nešlo o náhody, nýbrž o široce uplatňovaná opatření bezpečnostního
aparátu, který skrytě porušoval vlastní zákony. Záměrem autorky je přiblížit rafinovanost,
která se v chápání státně bezpečnostní práce
stávala samozřejmostí. Navzdory faktu, že
se jednalo o nejutajovanější represivní akce
komunistického režimu, odhaluje nové oběti
i pachatele, nastiňuje vývoj akce „Kámen“ v
čase i prostoru, dokládá škálu důvodů pro její
využití. Unikátní archivní materiály konfrontuje s pozdějšími výpověďmi svědků, postupy
tajné policie tak představuje v novém světle.
Otevřeno denně mimo pondělí 9 -12,
13-17 hod. Vstup ZDARMA

Jiří Jan Oktavián Farský:
Kterým se nikdo neklaní…

Muzeum Náchodska vás zve na výstavu obrazů a kreseb Jiřího Jana Oktaviána
Farského (1935-2017), která se bude konat
v Broučkově domě na náchodském náměstí.
Výstava bude zahájena vernisáží 28. 3. v 17
hodin a potrvá do 31. května. Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod. Ve dnech
29.-31. 3. je vstup do muzea zdarma

Z formy na stůl
– jak se odlil porcelánový hrnek

Muzeum Náchodska srdečně zve do výstavní síně muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) na
výstavu užitného porcelánu. Porcelán je nejdokonalejší a u nás nejmladší hmotou používanou
v keramické výrobě. Předměty z tohoto materiálu jsou zastoupeny v každé domácnosti. Přijďte
se tedy podívat na vybrané předměty českého
porcelánu ze sbírek muzejního depozitáře a technologii výroby, zprostředkovanou surovinami
a materiály používanými k výrobě. 16. února,
26. února a 26. března 2019 vždy od 15 hodin
proběhnou komentované prohlídky s malou
ukázkou výroby. Vstup na komentované prohlídky zdarma. Výstava bude zahájena vernisáží 31.
ledna 2019 v 17 hodin a potrvá do 31. 3. 2019.
Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.
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Dekorace porcelánu
– tvořivá dílna
Na výstavě Z formy na stůl – jak se odlil porcelánový hrnek, je k vidění dekorované
zboží různými technikami. Jednou z možností je dekorace barvami na glazuru. Pokud vás
láká seznámit se s touto technikou, přijďte si
vytvořit vlastní dekor na porcelán. K dispozici budou barvy, pomůcky a porcelánový hrnek. Dekorované výrobky po výpalu nad 800
°C můžete používat běžným způsobem nebo
využít jako originální dárek. Techniku hravě
zvládnou všichni tvořiví návštěvníci i děti
v doprovodu dospělých. Případně můžete přinést vlastní porcelán.
Kdy: 16. března 2019, od 9 do 13 hodin
Kde: Náchod – přednáškový sál muzea v 1. patře Staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí
Cena: 200 Kč/osoba
Z důvodu omezené kapacity si prosím
zarezervujte místo do 14. 3. 2019 na tel.: 491
423 248 nebo kumstova@muzeumnachodska.
cz

Sbírka předmětů z období ČSSR

Staré věci nepatří do starého železa
Muzeum Náchodska vyhlašuje sbírku
předmětů z éry ČSSR. Pro připravovanou výstavu hledáme především vybavení na dovolenou, fotografie a pohledy.
KDY: 19. 3. 2019 (15.00 -16.00 hod.)

Pevnost Dobrošov v březnu
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást
čs. pohraničního opevnění z let 1935-1938
s prohlídkou rozsáhlého podzemí. V březnu je
možnost prohlídky ve všední dny, a to POUZE
na objednávku s dostatečným předstihem, přičemž minimální počet zájemců o návštěvu
pevnosti je pět osob. Návštěvu pevnosti lze
objednat na tel. čísle 724 120 498, či elektronicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Náchodské muzejní sedánky
Tajemství hradu Vlčinec, aneb jak nepsat
historii
Beseda z cyklu Náchodské muzejní sedánky
– 6. března 2019
Muzeum Náchodska zve ve středu 6.
března 2019 do přednáškového sálu v prvním patře staré radnice na Masarykově náměstí v Náchodě na besedu s archeologem a
historikem Mgr. Janem Tůmou. Na příkladu
hradu Vlčinec, jehož nepatrné zbytky dodnes
najdeme u Police nad Metují, představí nejen
poslední poznatky o této archeologické lokalitě, ale především ukáže, jak by historik neměl
postupovat při psaní historických pojednání.
Beseda začne v 17.00 hodin, vstupné je dobrovolné. Pro účastníky bude připraveno i malé
občerstvení.
Muž z lidové písničky – Ernst Gideon
svobodný pán von Laudon

KDE: v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě
Za Váš zájem a podporu předem
děkujeme!
Více informací: www. muzeumnachod.cz
a Fb Regionální muzeum v Náchodě

Tužme se!
150 let Sokola v Náchodě
Muzeum Náchodska pořádá do dubna
2019 sbírku věcí, které se vztahují k sokolskému hnutí. Dárci mohou nosit kroje, cvičební úbory, náčiní, fotografie, odznaky i jiné
předměty, které ilustrují historii i současnost
spolku.
Předměty ze sbírky budou nejprve využity
při přípravě výstavy zaměřené na připomenutí vzniku Sokola v Náchodě před 150 lety a
následně budou používány i při dalších výstavách. Přinést je můžete kdykoliv do muzea
(vždy se jménem dárce a kontaktem na něj)
nebo ve vyhlášených termínech přímo na
osobní schůzky s muzejními kurátory.
KDY: 19. 3. 2019 (15.00 -16.00 hod.)
KDE: v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě
Za Váš zájem a podporu předem
děkujeme!
Více informací: www. muzeumnachod.cz
a Fb Regionální muzeum v Náchodě

Přednáška z cyklu Náchodské muzejní
sedánky – 3. dubna 2019
Muzeum Náchodska zve ve středu
2. dubna 2019 do přednáškového sálu v prvním patře staré radnice na Masarykově náměstí v Náchodě na přednášku věnovanou postavě
Ernsta Gideona svobodného pána von Laudon
a jeho působení na Náchodsku a Policku.
Přednáška začne v 17.00 hodin, vstupné je
dobrovolné. Pro účastníky bude připraveno i
malé občerstvení a ukázky dobových zbraní ze
sbírek muzea.
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Hitem středoškolských
projekcí bude dokument
o Instagramu

V dětských projekcích se letos můžou děti ztotožnit s několika
hrdiny se silným osudem. Uvidíme, jestli je někdo osloví
natolik, aby na něj po letech vzpomínali jako na Farídulláha
z afghánské cihelny nebo na mongolskou Erdenchimeg, která
se touží stát hadí ženou.
Děkuji za rozhovor.

Jeden svět na školách je neodmyslitelnou součástí festivalu.
Co si pod tím představit, nám prozradila koordinátorka
školních projekcí Marie Hornychová.
Jak školní projekce probíhají?
Projekce jsou rozděleny pro základní školy a střední školy. Na
základních školách se promítá – podle věku – blok tří krátkých
dokumentů, jejichž hrdiny jsou vrstevníci dětí. Snímky rozvíjejí
různá témata: typicky život dětí v chudých nebo válkou
postižených zemích, občanskou angažovanost dětí, dále
odlišnosti, netradiční zájmy například ve vztahu ke genderu.
Ale také nemoci, vztahy v rodině, mezigenerační vztahy
a ekologii. Mezi snímky si o tématech s dětmi povídáme. Naší
místní zvláštností je, že jezdíme přímo do škol a promítáme
pro menší skupiny, zatímco v jiných městech promítají pro
několik tříd či škol najednou v plných kinech. Vnímáme to
jako bonus, v menší skupině se lépe debatuje a rozvíjí názory
dětí, můžeme zapojit také učitele. Na středních školách se
promítá některý z hodinových dokumentů dospěláckého
Jednoho světa. Tady často vedeme debatu s přizvaným
hostem–odborníkem.
Kolik škol se v regionu účastní?
Většinou zhruba do dvaceti škol. Nejdál jsme byli promítat
v Malých Svatoňovicích. Průměrně promítneme každý rok
dokumenty pro 1500 žáků a studentů.
Jak se mohou školy zapojit?
Na webových stránkách Jednoho světa je kontakt na mě coby
koordinátorku školních projekcí. Stačí mi napsat nebo zavolat
a domluvíme se.
Existuje také projekt pro učitele, kteří se chtějí lidskoprávní
tématice věnovat během roku?
Učitelé docela dobře znají a aktivně používají stránky
jsns.cz, kam se už osmnáct let postupně přidávají
úspěšné snímky předchozích let a projekce na školách i se
zpracovanými materiály a aktivitami. Jde o víc než 250
dokumentů, lekcí. Nyní je v projektu Jeden svět na školách
(jsns.cz) registrováno 3600 škol.
Máš mezi školními filmy letos nějakého favorita?
Zdá se, že letošním hitem středoškolských projekcí bude
nizozemský dokument #Follow me rozebírající podivné pozadí
fungování sociální sítě Instagram. Hodně rezonuje s častými
tématy mediální výchovy – takzvanými fake news, ověřování
faktů na internetu a jeho kritickým a bezpečným používáním.
Díky tomuto dokumentu bude možné při školních projekcích
otevřít širší debatu na všechna tato důležitá a aktuální
témata.

Partneři festivalu

JEDEN
SVĚT
Mezinárodní festival
dokumentárních filmů
o lidských právech

21.–24. března 2019
Police nad Metují
Kolárovo divadlo

Čtvrtek 21. března
19:00 slavnostní zahájení festivalu
Láska a prázdná slova (78‘) (titulky pro neslyšící)

debata s Ivou Rejlovou, Centrum spokojeného stáří
Alzheimer Care ve Svobodě nad Úpou, a s režisérkou
Małgorzatou Imielskou (skype)

Mário Bihári a DJ Gadjo.cz
Vystoupení všestranného romského hudebníka Mária
Biháriho ve spojení s DJ Gadjo.cz skýtá pestrý hudební
zážitek. Zatímco dlouholetý moderátor Rádia 1 Martin
Juráček, vystupující pod přezdívkou DJ Gadjo.cz, přehrává
hudbu z CD nosičů, Mário Bihári do jeho výběru hraje na
akordeon. Dohromady jsou perfektně vyladěný tým. Aby
taky ne. Mário Bihári je výjimečný umělec. Když v osmi
letech oslepl, skončil s atletikou a začal se věnovat hudbě.
Vystudoval akordeon a piáno na pražské konzervatoři a jeho
talent záhy objevila Zuzana Navarová. S tou koncertoval pod
hlavičkou skupiny KOA a písně pro ni také skládal. Po smrti
Zuzany Navarové začal vystupovat sólově a založil skupinu
Bachtale Apsa. Spolupracuje nejen s různými hudebníky, ale
hraje také v divadle, například s Bárou Hrzánovou. Společně
s DJ Gadjo.cz hrají už několik let a jsou oblíbenou dvojící na
nejrůznějších festivalech, klubech i oslavách. Čekat od nich
můžeme skutečně všechno! Hudbu nejen k poslechu, ale
především k jemnému i divokému tanci inspirovanou romskou,
balkánskou a další světovou muzikou. A věřte, že to umí
pořádně rozjet! Nenechte si ujít páteční koncert – 22. března
od 21 hodin.
Připravila Michaela Plchová

po projekci raut, po kterém vám to bude pálit, Bistro Pecka
Náchod

Pátek 22. března
10:00 Domácí zápas (90‘) (hlídání dětí)
16:00 Volání divočiny (40‘) (hlídání dětí)

debata s režisérkou Karolínou Peroutkovou

17:30 América (76’)
19:00 Kapela (80‘) (audiokomentář do sluchátek)
21:00 koncert Lavutara + Mário Bihári a DJ Gadjo.cz

Sobota 23. března
10:00 Vítejte v Sodomě (92‘) (titulky pro neslyšící)

debata s Ivem Kropáčkem, odpadovým expertem, Hnutí
Duha

debata se Šárkou Homfray, právničkou a odborářkou
(ČMKOS)

15:15 Ovčáček (81’)

debata s Lucií Procházkovou, pracovnicí Krkonošského
národního parku a ovčačkou

17:30 Obléhání města (69‘)

debata s režisérskou dvojicí Zuzana Piussi a Vít Janeček,
zakončení festivalu

Doprovodný program v pátek 22. března
9:30-18:30 Sítotisková dílna

spolu se Střední školou průmyslovou, textilní a
polygrafickou a Diakonií Broumov / foyer Kolárova divadla

21:00 koncert Lavutara + Mário Bihári a DJ Gadjo.cz
foyer Kolárova divadla

Doprovodný program v sobotu 23. března
10:00-21:00 Ozdobte se odpadem

recyklační dílna / foyer Kolárova divadla

14:15-15:00 dílna Nebojte se sítí

po filmu #Follow Me / balkon Kolárova divadla

Po celou dobu festivalu v Kolárově divadle

14:15-15:00 workshop Nebojte se sítí

Filmy ve virtuální realitě

neslyšící)

s našimi studentskými dobrovolníky, jedinými skutečnými
experty na sociální sítě Instagram a Facebook

15:00 EXIT – Dát extremismu sbohem (52‘)

debata s Andreou Cerqueirovou, novinářkou a bývalou
členkou SPR-RSČ

16:45 Na jejích bedrech (94‘) (titulky pro neslyšící)

debata s Janem Koubkem Kejzlarem, bývalým ředitelem
humanitární a rozvojové organizace CARE ČR

Výstavy

Jindřich Štreit – Romské děti, rodina, výchova, vzdělání
/ Jeden svět na školách – O pravdu? / Martin Bandžák
– Uprchlíci se Sýrie v Libanonu, údolí Beqaa / Základní
umělecká škola v Polici nad Metují – Kde končí země?

Festivalová kavárna

v režii tréninkové kavárny Láry Fáry Náchod

Jedn(o)světová knihovnička

19:00 Novaja (75‘) (titulky pro neslyšící)
debata s Ondřejem Kundrou, redaktorem týdeníku
Respekt, a Jakubem Šimákem, redaktorem investigace.cz

Hlídání dětí zajišťujeme ve spolupráci se sdružením
MaMiNa (klubovna v prostorách základní školy), děti od
vás převezmeme v divadle

21:15 Rekonstrukce Utøyi (98‘)

vstupné 80 Kč, permanentka 300 Kč, koncert 120 Kč

10:00 Čonhova planeta (108‘)
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13:00 Srdcová královna (86’)

13:00 #FollowMe (50‘) (hlídání dětí) (titulky pro

Neděle 24. března
NÁCHODSKÝ

BEZPEČNÁ
B L Í Z KO S T

debata s Olgou Taláškovou, speciální pedagožkou
a ředitelkou školy v Novém Městě nad Metují

Třicet procent výtěžku festivalu věnujeme
Dětskému domovu Broumov, díky vám!
www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji

24. 2. 2019 21:36:54

Úspěšný festival? Tváříme
se, jako bychom dělali
Jeden svět v Praze…
Už jste si někdy položili otázku, co pro vás znamená výraz
„bezpečná blízkost“? Je to na dotek nebo na dohled? Nebo
ještě o kus dál? Patříme sem jen „my“ nebo i „oni“? S tématem
bezpečné blízkosti letos přichází Festival dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět, který se uskuteční v Praze
a dalších 35 městech. Bezpečnou blízkost si pak definuje jako
osobní identitu a její různé podoby v současném rozděleném
a zároveň globalizovaném světě. V Polici nad Metují se
koná od 21. do 24. března. Povídali jsme si s jeho hlavní
koordinátorkou Pavlínou Binkovou.
Můžeme říct, že Jeden svět už do Police patří. Letos se zde
uskuteční po osmé. Je to v tak malém městě úspěch?
No jasně; i když… Osobně mi nepřijde až jako takový úspěch
převzít fungující festival, ale nepřestávám se udivovat a svým
způsobem obdivovat Zuzce Ježkové, která tradici založila.
Vnímám to také jako závazek, pokračovat dál. Určitě bychom
to rádi dotáhli do desítky, snad se nám to podaří.
V celorepublikovém měřítku patří Jeden svět v Polici mezi
úspěšné festivaly. Čím to?
Jdeme do toho s vervou, a to je základ úspěchu. I když
jsme malý festival, tak na to nehledíme, ale tváříme se,
jako bychom dělali festival v Praze. To znamená, že dlouze
promýšlíme, jaké vybereme filmy, snažíme se pozvat skvělé
hosty, propagovat festival, kde se dá, a vůbec nedělat z něj
jen obyčejný filmový zážitek, ale přidat něco navíc. To je tedy
pohled zevnitř. Zvenku nám pak nahrává řada věcí: máme
velkou podporu radnice, místních firem a jsme relativně
stabilní tým. Právě to se ukazuje v ostatních městech jako
problém, na němž festivaly troskotají. No a hlavně máme
obrovskou podporu diváků, za což jim patří velký dík, protože
bez diváků by festival prostě nebyl.
Bez čeho ještě se příprava festivalu neobejde?
Festival začínáme plánovat koncem října, konec roku
je ve znamení shánění finanční podpory, kdy píšeme
granty a oslovujeme sponzory. Jsme rádi, že se nám daří
mít vícezdrojové financování. V lednu vzniká festivalová
dramaturgie, tedy výběr filmů, hostů. To už jedeme naplno,
a během února plynule přecházíme do propagace. Využíváme
spolupráce s řadou partnerů – ať už je to město či firmy
a hlavně místní sdružení a jednotlivci, kteří nám pomáhají
s tiskem, propagací, rautem a tisícem drobností, které je třeba
zajistit. Koncem února a začátkem března je prostor pro
kreativní část, kdy se snažíme vymyslet něco navíc, ozvláštnit
prostor divadla, doladit doprovodný program. Je to takový
bonus a jsme rádi, že si ho můžeme dopřát. Po festivalu
následuje ještě zhruba měsíc práce, kdy všechno uzavíráme
a vyúčtováváme.

Jak velký je festivalový tým?
V týmu je nás letos sedm, já společně s Marií Hornychovou,
Míšou Plchovou a Pavlem Pinkavou máme na starosti
dramaturgii festivalu. S obrovským dílem organizace nám od
loňska pomáhá Petra Hubková. Díky ní se festival otvírá
i divákům s nejrůznějšími omezeními a také je
environmentálně příznivější než v předchozích letech.
Péťa domlouvá provoz kavárny, který bude letos v režii
náchodské tréninkové kavárny Láry Fáry, sítotiskovou dílnu
se studenty grafické školy z Velkého Poříčí, společně ladíme
konečný vzhled divadla a také recyklační workshop. Velký
podíl práce, která není na první pohled vidět, patří Jirkovi
Trnovskému, který má od loňska na starosti dobrovolníky. Díky
němu jsme loni vydali čistě studentské festivalové noviny,
a s pomocí studentů jsme také natočili festivalové spoty.
Nezbytnou festivalovou spojkou zapojenou napříč různými
úkoly je Aneta Matoulková. Kromě toho nám pravidelně,
obětavě a dobrovolně pomáhá celá řada Poličáků a lidí z okolí.
Myslím, že diváky vždycky zajímá, jak se snímky na festival
vybírají.
Z pražského festivalu dostáváme vždy k nahlédnutí 40 až 50
dokumentů, z nichž vybereme 13 až 15. Vždycky se snažíme
volit filmy, které jsou aktuální ve smyslu politického dění,
společenských událostí, a vyvážit je tématy osobnějšími,
intimnějšími. Někdy vybereme i takové snímky, o nichž víme, že
nezaujmou tolik diváků, ale jsme přesvědčeni, že na festivalu
nesmí chybět. Samozřejmě si užíváme výběr filmů, které
jsou šité na míru polickým divákům: sportovní a ekologická
témata, příběhy aktivních a nelhostejných lidí. Letos je to
třeba dokument o nizozemském ovčákovi Stijnovi (Ovčáček).
Tohle všechno se odehrává během dvou až tří týdnů v lednu,
kdy každý zvlášť filmy takzvaně nakoukáváme, a potom se
společně radíme nad podobou programu. Dramaturgickou
schůzku jsem loni naivně uvedla s tím, že budeme hotoví za dvě
hodiny, ale ve skutečnosti debatujeme až čtyři hodiny. Svým
způsobem je to dost náročné, ale všichni se na to hodně těšíme.
A co dokumenty, které nevyberete? Obrečíte je?
To je dobrá otázka, někdy jo. Během těch dvou týdnů, kdy se
na filmy koukáte, se neubráníte tomu, že si vnitřně skládáte
program, a pak se najednou musíte smířit se změnami
a s tím, že některé vypadnou. S některými snímky si člověk
utvoří osobní vazbu. Každopádně jsme rádi, že existuje projekt
Promítej i ty!, do něhož každý rok přibude několik dokumentů
z aktuálního ročníku, které se snažíme uvést na podzim. Navíc
si je může kdokoli stáhnout a podívat se na ně doma nebo
někde s kamarády.
Který dokument by podle tebe diváci opravdu neměli
minout? Doporučíš nám nějaký?
Napadá mě zmínit dva filmy, jejichž témata považuju v historii
polického festivalu za nová. Prvním z nich je Rekonstrukce
Utøyi popisující trauma mladých lidí, kteří přežili teroristický
útok na ostrově Utøya ve Švédsku. Je to intenzivní a svým
zpracováním moc zajímavě natočený film. Dotklo se mě, jak
aktéři filmu a přeživší mluví o blízkosti smrti. Jako druhý bych
zmínila snímek Srdcová královna, který se týká role odborů
ve společnosti. A to proto, že si myslím, že u nás jsou odbory

pořád vnímány s řadou předsudků a je dobré debatu na toto
téma otevírat. A do třetice bych uvedla český dokument
Volání divočiny. S obrovskou otevřeností zobrazuje život dvou
malých kluků, kteří nemají jednoduchý start do života. Toto
téma se v dokumentech často opakuje, ale málokterý režisér je
ztvárnil s takovým zájmem a upřímností jako režisérka Karolína
Peroutková. Na promítání sice nedorazí hrdinové filmu, ale
režisérka s sebou přinese knížku, do níž jim budou diváci moct
napsat svůj vzkaz. Třeba jim to pomůže v dalším životě.
Jeden svět si nelze představit bez zajímavých hostů
a debat. Na koho se diváci mohou těšit?
Za festivalové vyvrcholení považuji návštěvu novináře Ondřeje
Kundry z týdeníku Respekt, který bude v sobotu večer spolu
s Jakubem Šimákem ze sdružení Investigace.cz debatovat ke
snímku Novaja o ruském nezávislém deníku Novaja Gazeta.
Festival zakončí debata s Vítem Janečkem a Zuzanou Piussi,
režisérskou dvojicí dokumentu Obléhání města. Oba jsou
známí tím, že se nebojí ožehavých témat. Jejich snímek
zachycuje střet mezi občany hájícími zájmy místa a krajiny
a zájmy nadnárodní korporace. Ukazuje, jak důležitá může
občanská angažovanost být. Hrozba těžby ve slovenské
Kremnici, o které film pojednává, je navíc stále ve vzduchu.
V sobotu odpoledne přijede debatovat Andrea Cerqueirová,
bývalá členka Sládkovy Republikánské strany. Jsem sama
zvědavá, zda pro ni bylo stejně náročné z této strany odejít,
jako to bylo pro hrdinku filmu Exit – Dát extremismu sbohem.
Chystáte něco speciálního? Něco jako byla loni virtuální
realita či workshop znakového jazyka?
I letos bude možné v průběhu festivalu ve foyer divadla
vidět šest filmů ve virtuální realitě, a to pomocí speciálních
brýlí. V pátek večer zveme na koncert, který rozvine téma
slovenského snímku Kapela. Nejprve zahraje duo velmi
talentovaných kluků z dětského domova v Broumově. Po
Jardovi a Lukášovi alias Lavutara roztančí foyer Mário Bihári
a DJ Gadjo.cz. Páteční večer je vůbec ve znamení Romů –
uznávaný fotograf Jindřich Štreit nám laskavě zapůjčil svoje
fotografie romských dětí a rodin, a protože bohužel nemůže
přijet osobně, protože bude zrovna fotit v romské osadě na
Slovensku, – čímž se kruh uzavírá – natočil pro nás aspoň
krátkou zdravici. V pátek bude v divadle sítotisk a na sobotu
připravujeme recyklační dílnu – možnost odnést si malý
šperk vyrobený z něčeho, co by jinak skončilo v koši. Třetí dílna
bude na téma sociálních médií a nabízí prostor všem, kdo se
chtějí seznámit nebo zdokonalit v porozumění Instagramu
či Facebooku. Zájemcům se budou individuálně věnovat
studenti-dobrovolníci, kteří jsou na sociálních sítích jako doma.
Jeden svět je v podstatě neziskovou akcí. Navíc se snaží
část příjmů ze vstupenek věnovat na charitu. Kam poputují
peníze letos? A proč?
Koncert kluků z dětského domova v Broumově nás inspiroval
k tomu, že bychom broumovský dětský domov rádi podpořili.
Líbí se nám i určitý protipól v tom, že loni jsme přispěli na
hospic, tedy místo, kde život končí, a tak chceme letos podpořit
pro změnu ty, kdo jsou na životní startovní čáře. Domovu
věnujeme minimálně 30 procent z vybraného vstupného.
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Prozradíš nám na závěr, jakým tématem letos zahájíte?
A proč jste ho zvolili?
Rychle jsme se shodli na polském snímku Láska a prázdná
slova, který je příběhem Adama pečujícího o svou ženu
Wandu trpící Alzheimerovou nemocí. Poláci točí v posledních
letech opravdu skvělé, citlivé filmy. Téma péče o blízkou
osobu je obecné, týká se, anebo se časem může týkat, téměř
každého z nás a vlastně odhaluje kvalitu života a vztahů ve
společnosti. Popisuje náročnou situaci, kdy se musím něčeho
vzdát a možná i přehodnotit vlastní život. Debatovat přijede
Iva Rejlová z Centra spokojeného stáří Alzheimer Care ve
Svobodě nad Úpou a po Skype se spojíme také s režisérkou
Małgorzatou Imielskou. Mimochodem k tématu péče
a odcházení promítáme ještě dokument América, jemuž jsme
nedokázali odolat. Okouzlilo nás, jak se s touto životní situací
vyrovnávají lidé s jihoamerickou mentalitou. Je to inspirující
a pozitivní film.
Díky za rozhovor.

Co pro mě osobně znamená
Bezpečná blízkost?
Pavlína Binková ?! Zázemí, identitu, které dávají člověku
sílu posouvat hranice, překonávat vlastní předsudky. Mimo
komfortní zónu se nejspíš (podobně jako já) ocitnete při
sledování snímku Na jejích bedrech o držitelce Nobelovy ceny
míru z loňského roku Nadie Murad. Přesto, nebo právě proto,
si přeju, aby v sobě chuť a sílu přijít na tenhle film našlo co
nejvíc diváků. Je to výjimečný snímek o výjimečné ženě.
Marie Hornychová ?! Snímek #Follow me ve mně vyvolal
myšlenku pocitu falešné blízkosti a falešného bezpečí. Myslím,
že by všichni – i ti kteří sociální sítě nepoužívají a neznají – měli
vědět, na jakých principech fungují a jakým způsobem ve
svých uživatelích pocit blízkosti či bezpečí vzbuzují.
Pavel Pinkava ?! Zřejmě univerzálně platí, že dobrovolná
blízkost asociuje i bezpečí. A jsou-li lidé blízko sebe
nedobrovolně, pak v rámci pocitu vzájemného bezpečí je
zřejmě dobrou strategií se sblížit. Že to občas někdo zneužije,
je samozřejmě možné. Ale asi je lepší žít s vědomím takového
rizika, než ve stálém strachu. Citlivě a s lehkostí se toto téma
objevuje ve filmu Čonhova planeta o třídě čtvrťáků a jejich
agresivním a nesnadno zvladatelném spolužákovi, ke kterému
si hledají cestu.
Míša Plchová?! Pro mě to je prostor, v němž se mohu
pohybovat ve vztahu s jinými lidmi. Zároveň mi to také evokuje
prostor či postoj, ze kterého mohu ještě bezpečně sledovat
něco skutečně ohrožujícího, jako je třeba příběh Jezídky Nadii
Murad z dokumentu Na jejích bedrech. Také ona se uchýlila
do bezpečného prostoru cizí země, z něhož se snažila pomoci
vlastním lidem. Nutno ale říci, že pro ni byl onen bezpečný
prostor pouze vnější. Vnitřně vlastně stále setrvávala
v nebezpečné blízkosti své domoviny ohrožované bojovníky
IS. Jsem moc ráda, že jsem mohla sledovat její příběh a její
vytrvalost, i když jen z bezpečné blízkosti mého počítače.

24. 2. 2019 21:37:17

Úspěšný festival? Tváříme
se, jako bychom dělali
Jeden svět v Praze…
Už jste si někdy položili otázku, co pro vás znamená výraz
„bezpečná blízkost“? Je to na dotek nebo na dohled? Nebo
ještě o kus dál? Patříme sem jen „my“ nebo i „oni“? S tématem
bezpečné blízkosti letos přichází Festival dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět, který se uskuteční v Praze
a dalších 35 městech. Bezpečnou blízkost si pak definuje jako
osobní identitu a její různé podoby v současném rozděleném
a zároveň globalizovaném světě. V Polici nad Metují se
koná od 21. do 24. března. Povídali jsme si s jeho hlavní
koordinátorkou Pavlínou Binkovou.
Můžeme říct, že Jeden svět už do Police patří. Letos se zde
uskuteční po osmé. Je to v tak malém městě úspěch?
No jasně; i když… Osobně mi nepřijde až jako takový úspěch
převzít fungující festival, ale nepřestávám se udivovat a svým
způsobem obdivovat Zuzce Ježkové, která tradici založila.
Vnímám to také jako závazek, pokračovat dál. Určitě bychom
to rádi dotáhli do desítky, snad se nám to podaří.
V celorepublikovém měřítku patří Jeden svět v Polici mezi
úspěšné festivaly. Čím to?
Jdeme do toho s vervou, a to je základ úspěchu. I když
jsme malý festival, tak na to nehledíme, ale tváříme se,
jako bychom dělali festival v Praze. To znamená, že dlouze
promýšlíme, jaké vybereme filmy, snažíme se pozvat skvělé
hosty, propagovat festival, kde se dá, a vůbec nedělat z něj
jen obyčejný filmový zážitek, ale přidat něco navíc. To je tedy
pohled zevnitř. Zvenku nám pak nahrává řada věcí: máme
velkou podporu radnice, místních firem a jsme relativně
stabilní tým. Právě to se ukazuje v ostatních městech jako
problém, na němž festivaly troskotají. No a hlavně máme
obrovskou podporu diváků, za což jim patří velký dík, protože
bez diváků by festival prostě nebyl.
Bez čeho ještě se příprava festivalu neobejde?
Festival začínáme plánovat koncem října, konec roku
je ve znamení shánění finanční podpory, kdy píšeme
granty a oslovujeme sponzory. Jsme rádi, že se nám daří
mít vícezdrojové financování. V lednu vzniká festivalová
dramaturgie, tedy výběr filmů, hostů. To už jedeme naplno,
a během února plynule přecházíme do propagace. Využíváme
spolupráce s řadou partnerů – ať už je to město či firmy
a hlavně místní sdružení a jednotlivci, kteří nám pomáhají
s tiskem, propagací, rautem a tisícem drobností, které je třeba
zajistit. Koncem února a začátkem března je prostor pro
kreativní část, kdy se snažíme vymyslet něco navíc, ozvláštnit
prostor divadla, doladit doprovodný program. Je to takový
bonus a jsme rádi, že si ho můžeme dopřát. Po festivalu
následuje ještě zhruba měsíc práce, kdy všechno uzavíráme
a vyúčtováváme.

Jak velký je festivalový tým?
V týmu je nás letos sedm, já společně s Marií Hornychovou,
Míšou Plchovou a Pavlem Pinkavou máme na starosti
dramaturgii festivalu. S obrovským dílem organizace nám od
loňska pomáhá Petra Hubková. Díky ní se festival otvírá
i divákům s nejrůznějšími omezeními a také je
environmentálně příznivější než v předchozích letech.
Péťa domlouvá provoz kavárny, který bude letos v režii
náchodské tréninkové kavárny Láry Fáry, sítotiskovou dílnu
se studenty grafické školy z Velkého Poříčí, společně ladíme
konečný vzhled divadla a také recyklační workshop. Velký
podíl práce, která není na první pohled vidět, patří Jirkovi
Trnovskému, který má od loňska na starosti dobrovolníky. Díky
němu jsme loni vydali čistě studentské festivalové noviny,
a s pomocí studentů jsme také natočili festivalové spoty.
Nezbytnou festivalovou spojkou zapojenou napříč různými
úkoly je Aneta Matoulková. Kromě toho nám pravidelně,
obětavě a dobrovolně pomáhá celá řada Poličáků a lidí z okolí.
Myslím, že diváky vždycky zajímá, jak se snímky na festival
vybírají.
Z pražského festivalu dostáváme vždy k nahlédnutí 40 až 50
dokumentů, z nichž vybereme 13 až 15. Vždycky se snažíme
volit filmy, které jsou aktuální ve smyslu politického dění,
společenských událostí, a vyvážit je tématy osobnějšími,
intimnějšími. Někdy vybereme i takové snímky, o nichž víme, že
nezaujmou tolik diváků, ale jsme přesvědčeni, že na festivalu
nesmí chybět. Samozřejmě si užíváme výběr filmů, které
jsou šité na míru polickým divákům: sportovní a ekologická
témata, příběhy aktivních a nelhostejných lidí. Letos je to
třeba dokument o nizozemském ovčákovi Stijnovi (Ovčáček).
Tohle všechno se odehrává během dvou až tří týdnů v lednu,
kdy každý zvlášť filmy takzvaně nakoukáváme, a potom se
společně radíme nad podobou programu. Dramaturgickou
schůzku jsem loni naivně uvedla s tím, že budeme hotoví za dvě
hodiny, ale ve skutečnosti debatujeme až čtyři hodiny. Svým
způsobem je to dost náročné, ale všichni se na to hodně těšíme.
A co dokumenty, které nevyberete? Obrečíte je?
To je dobrá otázka, někdy jo. Během těch dvou týdnů, kdy se
na filmy koukáte, se neubráníte tomu, že si vnitřně skládáte
program, a pak se najednou musíte smířit se změnami
a s tím, že některé vypadnou. S některými snímky si člověk
utvoří osobní vazbu. Každopádně jsme rádi, že existuje projekt
Promítej i ty!, do něhož každý rok přibude několik dokumentů
z aktuálního ročníku, které se snažíme uvést na podzim. Navíc
si je může kdokoli stáhnout a podívat se na ně doma nebo
někde s kamarády.
Který dokument by podle tebe diváci opravdu neměli
minout? Doporučíš nám nějaký?
Napadá mě zmínit dva filmy, jejichž témata považuju v historii
polického festivalu za nová. Prvním z nich je Rekonstrukce
Utøyi popisující trauma mladých lidí, kteří přežili teroristický
útok na ostrově Utøya ve Švédsku. Je to intenzivní a svým
zpracováním moc zajímavě natočený film. Dotklo se mě, jak
aktéři filmu a přeživší mluví o blízkosti smrti. Jako druhý bych
zmínila snímek Srdcová královna, který se týká role odborů
ve společnosti. A to proto, že si myslím, že u nás jsou odbory

pořád vnímány s řadou předsudků a je dobré debatu na toto
téma otevírat. A do třetice bych uvedla český dokument
Volání divočiny. S obrovskou otevřeností zobrazuje život dvou
malých kluků, kteří nemají jednoduchý start do života. Toto
téma se v dokumentech často opakuje, ale málokterý režisér je
ztvárnil s takovým zájmem a upřímností jako režisérka Karolína
Peroutková. Na promítání sice nedorazí hrdinové filmu, ale
režisérka s sebou přinese knížku, do níž jim budou diváci moct
napsat svůj vzkaz. Třeba jim to pomůže v dalším životě.
Jeden svět si nelze představit bez zajímavých hostů
a debat. Na koho se diváci mohou těšit?
Za festivalové vyvrcholení považuji návštěvu novináře Ondřeje
Kundry z týdeníku Respekt, který bude v sobotu večer spolu
s Jakubem Šimákem ze sdružení Investigace.cz debatovat ke
snímku Novaja o ruském nezávislém deníku Novaja Gazeta.
Festival zakončí debata s Vítem Janečkem a Zuzanou Piussi,
režisérskou dvojicí dokumentu Obléhání města. Oba jsou
známí tím, že se nebojí ožehavých témat. Jejich snímek
zachycuje střet mezi občany hájícími zájmy místa a krajiny
a zájmy nadnárodní korporace. Ukazuje, jak důležitá může
občanská angažovanost být. Hrozba těžby ve slovenské
Kremnici, o které film pojednává, je navíc stále ve vzduchu.
V sobotu odpoledne přijede debatovat Andrea Cerqueirová,
bývalá členka Sládkovy Republikánské strany. Jsem sama
zvědavá, zda pro ni bylo stejně náročné z této strany odejít,
jako to bylo pro hrdinku filmu Exit – Dát extremismu sbohem.
Chystáte něco speciálního? Něco jako byla loni virtuální
realita či workshop znakového jazyka?
I letos bude možné v průběhu festivalu ve foyer divadla
vidět šest filmů ve virtuální realitě, a to pomocí speciálních
brýlí. V pátek večer zveme na koncert, který rozvine téma
slovenského snímku Kapela. Nejprve zahraje duo velmi
talentovaných kluků z dětského domova v Broumově. Po
Jardovi a Lukášovi alias Lavutara roztančí foyer Mário Bihári
a DJ Gadjo.cz. Páteční večer je vůbec ve znamení Romů –
uznávaný fotograf Jindřich Štreit nám laskavě zapůjčil svoje
fotografie romských dětí a rodin, a protože bohužel nemůže
přijet osobně, protože bude zrovna fotit v romské osadě na
Slovensku, – čímž se kruh uzavírá – natočil pro nás aspoň
krátkou zdravici. V pátek bude v divadle sítotisk a na sobotu
připravujeme recyklační dílnu – možnost odnést si malý
šperk vyrobený z něčeho, co by jinak skončilo v koši. Třetí dílna
bude na téma sociálních médií a nabízí prostor všem, kdo se
chtějí seznámit nebo zdokonalit v porozumění Instagramu
či Facebooku. Zájemcům se budou individuálně věnovat
studenti-dobrovolníci, kteří jsou na sociálních sítích jako doma.
Jeden svět je v podstatě neziskovou akcí. Navíc se snaží
část příjmů ze vstupenek věnovat na charitu. Kam poputují
peníze letos? A proč?
Koncert kluků z dětského domova v Broumově nás inspiroval
k tomu, že bychom broumovský dětský domov rádi podpořili.
Líbí se nám i určitý protipól v tom, že loni jsme přispěli na
hospic, tedy místo, kde život končí, a tak chceme letos podpořit
pro změnu ty, kdo jsou na životní startovní čáře. Domovu
věnujeme minimálně 30 procent z vybraného vstupného.
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Prozradíš nám na závěr, jakým tématem letos zahájíte?
A proč jste ho zvolili?
Rychle jsme se shodli na polském snímku Láska a prázdná
slova, který je příběhem Adama pečujícího o svou ženu
Wandu trpící Alzheimerovou nemocí. Poláci točí v posledních
letech opravdu skvělé, citlivé filmy. Téma péče o blízkou
osobu je obecné, týká se, anebo se časem může týkat, téměř
každého z nás a vlastně odhaluje kvalitu života a vztahů ve
společnosti. Popisuje náročnou situaci, kdy se musím něčeho
vzdát a možná i přehodnotit vlastní život. Debatovat přijede
Iva Rejlová z Centra spokojeného stáří Alzheimer Care ve
Svobodě nad Úpou a po Skype se spojíme také s režisérkou
Małgorzatou Imielskou. Mimochodem k tématu péče
a odcházení promítáme ještě dokument América, jemuž jsme
nedokázali odolat. Okouzlilo nás, jak se s touto životní situací
vyrovnávají lidé s jihoamerickou mentalitou. Je to inspirující
a pozitivní film.
Díky za rozhovor.

Co pro mě osobně znamená
Bezpečná blízkost?
Pavlína Binková ?! Zázemí, identitu, které dávají člověku
sílu posouvat hranice, překonávat vlastní předsudky. Mimo
komfortní zónu se nejspíš (podobně jako já) ocitnete při
sledování snímku Na jejích bedrech o držitelce Nobelovy ceny
míru z loňského roku Nadie Murad. Přesto, nebo právě proto,
si přeju, aby v sobě chuť a sílu přijít na tenhle film našlo co
nejvíc diváků. Je to výjimečný snímek o výjimečné ženě.
Marie Hornychová ?! Snímek #Follow me ve mně vyvolal
myšlenku pocitu falešné blízkosti a falešného bezpečí. Myslím,
že by všichni – i ti kteří sociální sítě nepoužívají a neznají – měli
vědět, na jakých principech fungují a jakým způsobem ve
svých uživatelích pocit blízkosti či bezpečí vzbuzují.
Pavel Pinkava ?! Zřejmě univerzálně platí, že dobrovolná
blízkost asociuje i bezpečí. A jsou-li lidé blízko sebe
nedobrovolně, pak v rámci pocitu vzájemného bezpečí je
zřejmě dobrou strategií se sblížit. Že to občas někdo zneužije,
je samozřejmě možné. Ale asi je lepší žít s vědomím takového
rizika, než ve stálém strachu. Citlivě a s lehkostí se toto téma
objevuje ve filmu Čonhova planeta o třídě čtvrťáků a jejich
agresivním a nesnadno zvladatelném spolužákovi, ke kterému
si hledají cestu.
Míša Plchová?! Pro mě to je prostor, v němž se mohu
pohybovat ve vztahu s jinými lidmi. Zároveň mi to také evokuje
prostor či postoj, ze kterého mohu ještě bezpečně sledovat
něco skutečně ohrožujícího, jako je třeba příběh Jezídky Nadii
Murad z dokumentu Na jejích bedrech. Také ona se uchýlila
do bezpečného prostoru cizí země, z něhož se snažila pomoci
vlastním lidem. Nutno ale říci, že pro ni byl onen bezpečný
prostor pouze vnější. Vnitřně vlastně stále setrvávala
v nebezpečné blízkosti své domoviny ohrožované bojovníky
IS. Jsem moc ráda, že jsem mohla sledovat její příběh a její
vytrvalost, i když jen z bezpečné blízkosti mého počítače.
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Hitem středoškolských
projekcí bude dokument
o Instagramu

V dětských projekcích se letos můžou děti ztotožnit s několika
hrdiny se silným osudem. Uvidíme, jestli je někdo osloví
natolik, aby na něj po letech vzpomínali jako na Farídulláha
z afghánské cihelny nebo na mongolskou Erdenchimeg, která
se touží stát hadí ženou.
Děkuji za rozhovor.

Jeden svět na školách je neodmyslitelnou součástí festivalu.
Co si pod tím představit, nám prozradila koordinátorka
školních projekcí Marie Hornychová.
Jak školní projekce probíhají?
Projekce jsou rozděleny pro základní školy a střední školy. Na
základních školách se promítá – podle věku – blok tří krátkých
dokumentů, jejichž hrdiny jsou vrstevníci dětí. Snímky rozvíjejí
různá témata: typicky život dětí v chudých nebo válkou
postižených zemích, občanskou angažovanost dětí, dále
odlišnosti, netradiční zájmy například ve vztahu ke genderu.
Ale také nemoci, vztahy v rodině, mezigenerační vztahy
a ekologii. Mezi snímky si o tématech s dětmi povídáme. Naší
místní zvláštností je, že jezdíme přímo do škol a promítáme
pro menší skupiny, zatímco v jiných městech promítají pro
několik tříd či škol najednou v plných kinech. Vnímáme to
jako bonus, v menší skupině se lépe debatuje a rozvíjí názory
dětí, můžeme zapojit také učitele. Na středních školách se
promítá některý z hodinových dokumentů dospěláckého
Jednoho světa. Tady často vedeme debatu s přizvaným
hostem–odborníkem.
Kolik škol se v regionu účastní?
Většinou zhruba do dvaceti škol. Nejdál jsme byli promítat
v Malých Svatoňovicích. Průměrně promítneme každý rok
dokumenty pro 1500 žáků a studentů.
Jak se mohou školy zapojit?
Na webových stránkách Jednoho světa je kontakt na mě coby
koordinátorku školních projekcí. Stačí mi napsat nebo zavolat
a domluvíme se.
Existuje také projekt pro učitele, kteří se chtějí lidskoprávní
tématice věnovat během roku?
Učitelé docela dobře znají a aktivně používají stránky
jsns.cz, kam se už osmnáct let postupně přidávají
úspěšné snímky předchozích let a projekce na školách i se
zpracovanými materiály a aktivitami. Jde o víc než 250
dokumentů, lekcí. Nyní je v projektu Jeden svět na školách
(jsns.cz) registrováno 3600 škol.
Máš mezi školními filmy letos nějakého favorita?
Zdá se, že letošním hitem středoškolských projekcí bude
nizozemský dokument #Follow me rozebírající podivné pozadí
fungování sociální sítě Instagram. Hodně rezonuje s častými
tématy mediální výchovy – takzvanými fake news, ověřování
faktů na internetu a jeho kritickým a bezpečným používáním.
Díky tomuto dokumentu bude možné při školních projekcích
otevřít širší debatu na všechna tato důležitá a aktuální
témata.

Partneři festivalu

JEDEN
SVĚT
Mezinárodní festival
dokumentárních filmů
o lidských právech

21.–24. března 2019
Police nad Metují
Kolárovo divadlo

Čtvrtek 21. března
19:00 slavnostní zahájení festivalu
Láska a prázdná slova (78‘) (titulky pro neslyšící)

debata s Ivou Rejlovou, Centrum spokojeného stáří
Alzheimer Care ve Svobodě nad Úpou, a s režisérkou
Małgorzatou Imielskou (skype)

Mário Bihári a DJ Gadjo.cz
Vystoupení všestranného romského hudebníka Mária
Biháriho ve spojení s DJ Gadjo.cz skýtá pestrý hudební
zážitek. Zatímco dlouholetý moderátor Rádia 1 Martin
Juráček, vystupující pod přezdívkou DJ Gadjo.cz, přehrává
hudbu z CD nosičů, Mário Bihári do jeho výběru hraje na
akordeon. Dohromady jsou perfektně vyladěný tým. Aby
taky ne. Mário Bihári je výjimečný umělec. Když v osmi
letech oslepl, skončil s atletikou a začal se věnovat hudbě.
Vystudoval akordeon a piáno na pražské konzervatoři a jeho
talent záhy objevila Zuzana Navarová. S tou koncertoval pod
hlavičkou skupiny KOA a písně pro ni také skládal. Po smrti
Zuzany Navarové začal vystupovat sólově a založil skupinu
Bachtale Apsa. Spolupracuje nejen s různými hudebníky, ale
hraje také v divadle, například s Bárou Hrzánovou. Společně
s DJ Gadjo.cz hrají už několik let a jsou oblíbenou dvojící na
nejrůznějších festivalech, klubech i oslavách. Čekat od nich
můžeme skutečně všechno! Hudbu nejen k poslechu, ale
především k jemnému i divokému tanci inspirovanou romskou,
balkánskou a další světovou muzikou. A věřte, že to umí
pořádně rozjet! Nenechte si ujít páteční koncert – 22. března
od 21 hodin.
Připravila Michaela Plchová

po projekci raut, po kterém vám to bude pálit, Bistro Pecka
Náchod

Pátek 22. března
10:00 Domácí zápas (90‘) (hlídání dětí)
16:00 Volání divočiny (40‘) (hlídání dětí)

debata s režisérkou Karolínou Peroutkovou

17:30 América (76’)
19:00 Kapela (80‘) (audiokomentář do sluchátek)
21:00 koncert Lavutara + Mário Bihári a DJ Gadjo.cz

Sobota 23. března
10:00 Vítejte v Sodomě (92‘) (titulky pro neslyšící)

debata s Ivem Kropáčkem, odpadovým expertem, Hnutí
Duha

debata se Šárkou Homfray, právničkou a odborářkou
(ČMKOS)

15:15 Ovčáček (81’)

debata s Lucií Procházkovou, pracovnicí Krkonošského
národního parku a ovčačkou

17:30 Obléhání města (69‘)

debata s režisérskou dvojicí Zuzana Piussi a Vít Janeček,
zakončení festivalu

Doprovodný program v pátek 22. března
9:30-18:30 Sítotisková dílna

spolu se Střední školou průmyslovou, textilní a
polygrafickou a Diakonií Broumov / foyer Kolárova divadla

21:00 koncert Lavutara + Mário Bihári a DJ Gadjo.cz
foyer Kolárova divadla

Doprovodný program v sobotu 23. března
10:00-21:00 Ozdobte se odpadem

recyklační dílna / foyer Kolárova divadla

14:15-15:00 dílna Nebojte se sítí

po filmu #Follow Me / balkon Kolárova divadla

Po celou dobu festivalu v Kolárově divadle

14:15-15:00 workshop Nebojte se sítí

Filmy ve virtuální realitě

neslyšící)

s našimi studentskými dobrovolníky, jedinými skutečnými
experty na sociální sítě Instagram a Facebook

15:00 EXIT – Dát extremismu sbohem (52‘)

debata s Andreou Cerqueirovou, novinářkou a bývalou
členkou SPR-RSČ

16:45 Na jejích bedrech (94‘) (titulky pro neslyšící)

debata s Janem Koubkem Kejzlarem, bývalým ředitelem
humanitární a rozvojové organizace CARE ČR

Výstavy

Jindřich Štreit – Romské děti, rodina, výchova, vzdělání
/ Jeden svět na školách – O pravdu? / Martin Bandžák
– Uprchlíci se Sýrie v Libanonu, údolí Beqaa / Základní
umělecká škola v Polici nad Metují – Kde končí země?

Festivalová kavárna

v režii tréninkové kavárny Láry Fáry Náchod

Jedn(o)světová knihovnička

19:00 Novaja (75‘) (titulky pro neslyšící)
debata s Ondřejem Kundrou, redaktorem týdeníku
Respekt, a Jakubem Šimákem, redaktorem investigace.cz

Hlídání dětí zajišťujeme ve spolupráci se sdružením
MaMiNa (klubovna v prostorách základní školy), děti od
vás převezmeme v divadle

21:15 Rekonstrukce Utøyi (98‘)

vstupné 80 Kč, permanentka 300 Kč, koncert 120 Kč

10:00 Čonhova planeta (108‘)

pm2019.indd 4-5

13:00 Srdcová královna (86’)

13:00 #FollowMe (50‘) (hlídání dětí) (titulky pro

Neděle 24. března
NÁCHODSKÝ

BEZPEČNÁ
B L Í Z KO S T

debata s Olgou Taláškovou, speciální pedagožkou
a ředitelkou školy v Novém Městě nad Metují

Třicet procent výtěžku festivalu věnujeme
Dětskému domovu Broumov, díky vám!
www.facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji

24. 2. 2019 21:36:54

POHLEDY DO HISTORIE

Stavba radniční věže
roku 1876 v Polici nad
Metují
Karel Baudyš

Od velkého požáru ve městě r. 1842, jenž tenkrát strávil 36 varních domů, krásnou radniční věž
a 6 jiných domů, neměla radnice do r. 1876 žádnou
věž. Její stavbu řídil Vilém Pohl, stavitel v Polici,
hodiny zhotovil hodinář z Kolína. K oslavě a spuštění
těchto nových hodin byl určen den 2. září 1876 večer.
Na náměstí se shromáždilo četné obecenstvo, městská
hudba za řízení Josefa Špičáka hrála koncertní skladby, národní písně a „Kde domov můj?“. Očekávalo
se bití osmé hodiny na věži klášterní. V tu dobu byly
spuštěny nové hodiny na radnici a počaly též 8 hodin
bíti na cimbálech zvoncových, z nichž jeden daroval
Josef Katschner a druhý zaplacen od obce. Tu se ozvalo z kopce Strážnice několik výstřelů z hmoždířů a na
vrchu věže zaplápolaly rozličné barvy bengálského
ohně. Dolů z věže jsou házeny cukrovinky a obrázky
dětské školní mládeži na památku onoho dne.
Slavnost v přítomnosti c. k. okresních úředníků polických a rady města Police ukončena zapěním císařské hymny, provoláním slávy císaři a králi
Františku Josefu I., městské radě, staviteli Pohlovi.
Hlučným provoláním Nazdar! je o půl desáté večer
slavnost ukončena.
Vybral F. J.

Začátky lyžování na Policku

Velký rozmach lyžování nastal po
úspěchu 1. zimní olympiády v Chamonix
v roce 1924. Nesporný vliv od roku 1925
na rozvoj lyžování na Policku měla výroba lyží, kterou zavedl František Hruška
v Hlavňově. Na tu dobu vyráběl lyže kvalitní a pěkně tvarované. Jeho jasanové
»blánovky« byly na věčné časy. Při prodeji lyží předváděl jejich kvalitu tím, že
špičku úplně narovnal a na dvou židlích
předvedl jejich pružnost.
Objevily se pokusy i o skok na lyžích.
V letech 1924-1925 postavili mládenci
z Hlavňova bez jakékoliv dokumentace
a zkušeností můstek na pěkném svahu
východní stráně Klučku nad hlavňovským rybníkem, kde nájezd ani doskočiště nepotřebovaly žádných úprav. Ale
nejsou pamětníci, že by se na něm konaly závody, i když se na něm skákalo.
Vzpomíná na to Sláva Vyčítal, když byl
vyprovokován kamarády. První skok dopadl dost dobře, asi 8 – 10 m na zadní
část těla. Druhý však byla pro něho ostuda. Dopadl hlavou do sněhu a špička lyží
zůstala pod sněhem. Do týdne mu Hruška
udělal lyži novou. Podle něho vyhazoval můstek více do výšky než do dálky.
A vzpomíná dále: »V té době ale stále se

pěstovala především lyžařina turistická.
Z nejoblíbenějších výletů byl Čapí vrch.
Tradičně a pravidelně se jezdilo na Štědrý
den na Hvězdu. Sjezd do Hlavňova byl
již za šera. Nejvíc byl obdivován ten, kdo
sjel jakýkoliv kopec „šusem“ bez pádu«.
V letech 1926 – 27 byl provizorní můstek
v Hlavňově již v demoličním stavu. Ale
stále jeho sjetí – jak se říkalo »od můstku« i s nájezdem z lesa bylo zkušebním
kamenem pro kvalifikaci výborného lyžaře. V té době byl obdivován učitel Bohouš
Krtička, který jako jeden z prvních na
Policku zaváděl jízdu švihem. Z počátku
to byl telemark, později i kristiánky, které
předváděl a učil mladé adepty lyžování.
To byla doba, kdy se začalo již se závodním lyžováním. Z prvních závodů to byl
v roce 1928 běh na lyžích z Bukovice
mezi Pěkovem a Hlavňovem k hlavňovské škole, k lomu a hlavňovskému rybníku, odtud přes Kluček zpět do místa
startu. Vítězem se stal Filippi z tehdejší
finanční stráže. Ale tím již začíná kapitola
nová, závodnická…
Z publikace Miroslava Pichla POLICE
nad METUJÍ v datech
vybral František Janeček

ŠKOLSTVÍ

ZŠ a MŠ Suchý Důl
Den otevřených dveří

20. března 2019
od 10 – 17 hod
10 12,30 možnost zhlédnout projektovou výuku ve třídách
13 – 15 výtvarná dílnička v družině
Po 15,30 hod Vám bude škola přístupna pouze k prohlídce
Přejete si, aby vaše dítě rádo chodilo do školy?

•

Předškolní i základní vzdělávání 1.stupně vytváří jednotný domácký celek

•
•

Přednosti, díky nimž suchodolská škola stále více získává na své oblibě, jsou:

•

 dobře vybavené malé rodinné zázemí zajišťující veškerou péči týkající se
vzdělávání dětí
 kvalitní zázemí výuky a výchovy předškolních dětí a žáků 1.st.
 zařazení metod a pomůcek pedagogiky Montessori, které názorným
způsobem rozvijí schopnosti dětí
 zavedení předmětu Praktický život pro 1.-2.roč., kde si děti osvojují
běžné pracovní činnosti v návaznosti na výuku čtení metodou Sfumato
 možnost zařazení žáků jak nadaných, tak i dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami
 dosahování dobrých výsledků žáků na dalším stupni vzdělávání i na
víceletých gymnáziích

•
•
•
•
•
•

– při prohlídce jednotlivých tříd mohou děti plnit

různé úkoly a na konci pro ně bude připravena drobná odměna
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na setkání s vámi se těší

PaedDr. Lenka Soumarová

Polický měsíčník - březen 2019

Základní umělecká škola informuje…
Mezinárodní violoncellová soutěž
J. Vychytila Praha
Violoncellistka Johanka Cvrkalová (8 let) se v mezinárodní
konkurenci neztratila

V Praze v průběhu několika málo let vyrostla světová soutěž pro
mladé violoncellisty. Letos se jí zúčastnilo 116 violoncellistů od 75 pedagogů z celého světa!
Větší část soutěžících přijela z ciziny a také obsadila přední příčky.
V nejmladších kategoriích dominovali cellisté z Číny, výborně připraveni s náročným repertoárem a perfektním přednesem.

Naše Johanka Cvrkalová získala v první kategorii 1. cenu.
Blahopřejeme ke skvělému výkonu!

Poděkování patří korepetitorce MgA. Oleně Ivaněnko a paní učitelce Michaele Michalové, které Johanku do soutěže připravovaly
a soutěží provázely, a také rodičům za nezbytný servis!

ZPÍVÁME PRO UNICEF - PĚVECKÉ SBORY POMÁHAJÍ DĚTEM
Se všemi pěveckými sbory naší ZUŠ se první jarní den připojujeme
k dalším sto osmdesáti sborům a šedesáti šesti dobročinným koncertům
po celé ČR. Zpívat se v tento den bude opravdu po celé naší republice,
ve které není bída ani žádný nedostatek. Budeme zpívat pro děti, které
žijí v chudobě a často nemají pokryty ani základní životní potřeby.
Napadlo vás někdy, jaké máme štěstí?
Žijeme v klidné a bezpečné zemi, díky čemuž máme čas i na takový
luxus jako jsou naše koníčky - například sborový zpěv.
V ČR mají pěvecké sbory velkou tradici a bohatou členskou základnu. Hodně z nás ve sboru prakticky vyrostlo, a i díky tomu bylo
naše dětství krásné. V jiných částech světa ale spousta dětí takové štěstí
nemá. Vyrůstají v chudobě, v nebezpečném prostředí a často jim chybí i
základní věci, které my považujeme za samozřejmost (např. čistá voda,
léky, lékařská péče, vzdělání), některé bohužel i předčasně umírají.
Pojďme udělat dobrou věc.
Pojďme uspořádat koncerty, jejichž výtěžek pošleme na jeden
z programů UNICEF, který těmto dětem pomáhá. Třeba tak jejich dětství alespoň trošku přiblížíme tomu, co jsme i díky sborům měli my.
Polický koncert pro UNICEF tedy proběhne ve středu 20. března
2019 od 18:00 v Kolárově divadle a představí se na něm všechny pěvecké sbory: Kapičky, Pramíneček, Pramínek, Studánečka a Studánka.

Setkání sběratelů a výtvarníků na téma: Dětská
kresba na zápalkových nálepkách
V sobotu 30. března 2019 proběhne v sále ZUŠ Police nad Metují
od 10:00 hodin Sympozium sběratelů a výtvarníků na téma: Dětská
kresba na zápalkových nálepkách.
Na programu Sympozia budou tato témata:
yy Výroba zápalek v Evropě
yy Sběratelé a jejich vize
yy vyhlášení 2. ročníku Kvíčerovské sirky
yy Výtvarníci a učitelé výtvarné výchovy - zájem dětí o výtvarné dílo
na zápalkové nálepce
yy Vydavatelé - zájem veřejnosti a sběratelů
Polický měsíčník - březen 2019

yy Názor Českého filumenistického svazu a jeho kroky ke spolupráci
Součástí bude i vernisáž výtvarných prací.
Srdečně zveme všechny zájemce o tato témata.
(ZUŠ)
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Celostátní literární soutěž
- nejlepší práce Štěpán Chládek z Gymnázia Broumov
Gymnázium Jana Palacha Mělník ve spolupráci s městem Mělníkem, Společností Jana
Palacha ve Všetatech a za podpory rodiny
Palachovy vyhlásilo literární soutěž „Moje cesta za Janem“. Štěpán Chládek ze septimy získal
v této soutěži 1. místo a jeho vítězná práce je
otištěna v publikaci Spolužák Jenda, která vznikla za podpory města Mělník a Středočeského kraje. K vynikajícímu úspěchu gratuluji.

Z. Valášková

Moje i tvoje odpovědnost

V knize Krakatit, jejímž autorem je významný česky spisovatel Karel Čapek, hlavní hrdina
Prokop přemítá, že to nejsilnější, co máme, je
okamžik – moment, který, než se člověk naděje,
je nenávratně ztracen v minulosti, a přece na něj
člověk stěží zapomene, ba naopak – v budoucnosti se mu bude v mysli vracet jako emocionální
vzpomínka.
Padesát let se leckomu může v dnešním
uspěchaném světe zdát jako ukrutně dlouhá doba,
téměř prehistorie. Když se však český národ, a v
tomto případě i ten slovenský, rozpomínají, co se
v jejich zemi právě před padesáti lety odehrálo,
jedno je jisté – nebyla to nikterak poklidná doba.
Byl to čas silných emocionálních okamžiků.
Právě před padesáti lety naše země procházela
obdobím, k němuž se jako vhodné jeví analogie
s roky 1618, 1938 anebo 1948. Všem musí být
jasné – včetně dějinami nepříliš políbeným, že
o období kdoví jak růžové se nejednalo. Ostatně
o taková nebyla v našich dějinách nikdy nouze.
Přitom se zpočátku situace zdála být relativně nadějnou. Začátkem roku 1968 odstoupil z funkce
prvního tajemníka KSČ Antonín Novotný, konzervativní komunista spojovaný s represivními
praktikami padesátých let, a byl nahrazen o poznání liberálnějším a téměř o generaci mladším
slovenským politikem Alexanderem Dubčekem.
V březnu pak Novotný rezignoval i na prezidentský post, na který dosedl bývalý legionář
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a bojovník od Dukly armádní generál Ludvík
Svoboda. Celá šedesátá léta se nesla na vlně touhy po společenských změnách, a to nejen v naší
zemi, třebaže příčiny byly rozdílné. U nás po období stalinského kultu osobnosti docházelo k postupnému společenskému uvolňování. Rok 1968
se pak zdál být pochopitelným a očekávaným
vyvrcholením tohoto procesu. Začalo období tzv.
„pražského jara“. Postupně byla rušena cenzura,
a tím se otevřela veřejna debata nejprve ve sdělovacích prostředcích o společenskych, politických
a ekonomických tématech. Částečně se uvolnily
i státní hranice. V samotné komunistické straně
probíhal mocenský zápas mezi konzervativním
a progresivním křídlem, jež ve společenském
uvolnění hledalo podporu pro naplnění svých
mocenských ambicí, k nimž patřily především
ekonomické reformy, jež měly rozhýbat dlouholetou hospodářskou stagnaci. Podstatná část společnosti se nejprve pomalu a opatrně a posléze
již nezadržitelně hlásila o svůj díl svobody, po
níž dvacet let marně dychtila. Ta byla však po
několikaměsíční euforii v posledních srpnových
dnech téhož roku rozdrcena pásy tanků většiny spřátelených a „bratrských“ zemí Varšavské
smlouvy v čele s bratrem „nejmoudřejším“ a nejsilnějším – Sovětským svazem.
V naší zemi nastalo společensky velmi komplikované temné období. Naděje na svobodnější život v otevřené občanské společnosti byly v
Moskvě formou ostudných moskevských protokolů zničeny těmi, kteří tyto naděje ztělesňovali.
Část společnosti v naší zemi se začala pomalu
ale jistě, možná až překvapivě rychle, vracet do
stejných kolejí, do nichž částečně z naivity, částečně z dlouho živeného fanatismu vjela po únorovém komunistickém puči v roce 1948. Situace
byla o to zoufalejší, že zatímco v roce 1948 tak
činili lidé většinou s bezmeznou vírou v ideály
komunismu, události roku 1968 přinesly z této
víry nemilosrdné vystřízlivění. A proto mnozí,
nové historické zkušenosti navzdory, znovu dobrovolně vjeli do oněch starých kolejí. Sledovali
tím většinou jen svou kariéru s vidinou relativního blahobytu. Navíc často ve jménu těchto výhod neváhali ničit životy a negativně ovlivňovat
osudy těch, kterým svědomí a odpovědnost za
morální stav společnosti nedovolovaly zapřít své
postoje a myšlenky. Znovu se tak potvrdila dějinná zákonitost, a sice to, že právě v takto přelomových dobách se prověří lidské charaktery.
Jan Palach studoval historii a politickou ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Jako mladý student, jenž měl celý život před sebou, se nedokázal smířit s tím, co následovalo po
srpnové okupaci a zároveň nebyl s to pochopit,
proč se mu československá společnost nedokáže tvrdě a vytrvale postavit na odpor. Po čerstvé
zkušenosti prožité svobody, ačkoli trvala jen několik měsíců, si nedokázal představit, že bude
znovu žít v uzavřené komunistické totalitě bez
možnosti svobodně rozhodovat o své budoucnosti. Proto se snažil najít efektivní způsob protestu, kterým by z ošklivé noční můry probudil
část apatických a rezignovaných spoluobčanů,
jejichž postoje postupně paralyzovaly notnou
část společnosti. V průběhu dovolené ve Francii
v říjnu 1968 přestal Jan Palach věřit v účinnost
běžných forem protestu, tedy pouhých stávek a
demonstrací. Cítil, že je zapotřebí učinit mnohem

radikálnější kroky. Respektive krok.
Mrazivé lednové dny roku 1969 jakoby symbolicky umocňovaly mrazivý charakter tehdejší
doby. Společnost postupně ztrácela naději na
zvrat situace. Ta se mnohým jevila jako zoufalá,
bezvýchodná. Ovšem Jan Palach byl přesvědčen,
že nemůže nečinně přihlížet a tvářit se jakoby
nic. A tak se 16. ledna 1969, po vzoru tibetských
buddhistických mnichů, v horní části pražského
Václavského náměstí polil hořlavinou a zapálil.
Zní to stejně děsivě jako důvody, ze kterých tento těžko uvěřitelný čin udělal. Pod dojmem této
události vyvstává několik důležitých otázek:
Proč to vlastně udělal? Pomohl tím něčemu? Byl
natolik naivní, že si myslel, že tímto tragickým
skutkem snad něco změní? Nebylo to od něj
bezohledné vůči jeho rodině, kterou tak uvrhl do
těžko překonatelného žalu? Neměl se raději soustředit na jinou, třeba i trvalejší formu protestu?
Neobětoval svůj mladý život zbytečně? I takové
otázky mi proběhly hlavou, a to i ve vzpomínce
na Jana Zajíce, který se upálil nedlouho po Janu
Palachovi uprostřed stejného náměstí. Byl to
středoškolský student, a tím je mi i věkově blíž.
Sebeupálení Jana Palacha byl tedy okamžik,
který doopravdy trval všehovšudy jen několik
minut. Nesmazatelně se však zapsal do našich
dějin jako mimořádně silný moment, jako výjimečně statečné gesto. Měla to být výzva pro ty,
kteří zdaleka neměli odvahu k takovému činu,
neměli ovšem ani dost vůle a morální síly k viditelnému odporu vůči projevům nastupujícího
normalizačního marasmu. Někomu se může zdát,
že se Jan Palach upálil zbytečně, a promarnil tak
svůj vlastní život. Já však jeho demonstrativní
sebeupálení vnímám celkem jinak. Jan Palach
svým činem prokázal, že mu tehdejší dění ve
společnosti nebylo lhostejné. Odmítal nad tím
jen tak mávnout rukou. Odmítal se poddat tomu,
co považoval za zlo. Ve své mladistvé čistotě a
přímočarosti totéž vyžadoval i od svých spoluobčanů. V zájmu společnosti jako celku zaplatil
nejvyšší cenou – vlastním životem. A udělal to
dobrovolně. Udělal to nejen ve jménu svojí svobody, ale rovněž i pro svobodu svých z velké
části apatických spoluobčanů. Čin Jana Palacha
chápu jako příkladný, byť samozřejmě extrémní,
protest vůči tomu, co se kolem nás děje. Vyplývá
z něj, že bychom si neměli nechat všechno líbit.
Budeme-li čelit vážným problémům a hrozbám,
měli bychom se jim postavit s patřičnou odvahou. Neměli bychom podlehnout pocitu bezmoci
a apatie a rezignovat na odpor vůči tomu, co považujeme za jasné zlo. Chtělo by se říci – nikdo
z nás, jsou však okamžiky, kdy stačí i někdo z
nás. Sám Palach to vyjádřil slovy: „Proti zlu se
musí něco dělat. Bojovat takovými prostředky,
které jsou možné“. Nabízí se otázka: Má lidský
život bez svobody vůbec cenu? Lze jej bez svobody prožít skutečně plnohodnotně? Zároveň
podotýkám, že této otázce chybí jedno nezbytné
slovo – odpovědnost. Bez ní může být svoboda
neřízenou střelou.
Jan Palach cítil spoluodpovědnost za hanebný vývoj ve své zemi po srpnové okupaci.
Zdaleka ne všichni to v té době dokázali. Země
se opět začala propadat do atmosféry strachu,
umlčování a plíživých perzekucí mnohdy rafinovanějších, než byly ty v letech padesátých.
Ačkoli Jan Palach svým sebeupálením tento
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vývoj pochopitelně zvrátit nemohl, ukázal všem,
že nemáme odpovědnost pouze sami za sebe, ale
i za společnost jako celek, a to nejen proto, že
jsme její součástí. A že naše svoboda je i svoboda našeho souseda a má stejnou cenu. Palach za
ni zaplatil nejvyšší cenou. Človek si láme hlavu
nad delikátní otázkou, jakým směrem by se naše
země ubírala, kdyby takové přesvědčení a odvahu si za ním pevně stát měli všichni její občané,
nikoli pouze Jan Palach a hrstka dalších. Těžko

říci - v takové absolutní podobě by to přirozeně
byla čirá utopie. Avšak možná by stačilo, kdyby
odpovědnost za dění ve společnosti, nikoli pouze
za sebe sama, měla v te době viditelná část občanů naší země, odhodlaná nenechat se jakkoli zkorumpovat či zastrašit. Mnoho životů by tak bylo
v Československu prožito smysluplněji a šťastněji, včetně životů těch, kteří v emigraci marně
hledali své naplnění. Především by však marasmus více než dvacetileté normalizace tak těžko

nepostihl značnou část společnosti. Následky
této doby ostatně pociťujeme dodnes.
Na závěr se neúprosně dere na povrch poněkud troufalá otázka – je mezi námi i dnes nějaký
Jan Palach? A jak daleko je doba, kdy bude opět
zapotřebí jeho činu, abychom otevřeli oči?

Štěpán Chládek,
septima Gymnázia Broumov

Angličtina na broumovském gymnáziu na vysoké
úrovni: Medailové žně v okresní soutěži

Kompletní medailovou sbírku přivezli naši studenti z okresního kola Soutěže v anglickém jazyce. V kategorii žáků primy a sekundy obsadil loňský vítěz Michal Večeře
(2.V) letos těsně druhé místo, mezi terciány a kvartány byl Michael Cirkl (4.V) třetí
a největšího úspěchu dosáhl Josef Stiller (2.A), který ovládl kategorii studentů vyšších
gymnázií. Všem třem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Josefovi přejeme hodně úspěchů v březnovém krajském kole.  
(mk)

ACADEMIA MERCURII Náchod - historie a současnost

roku 2008 nese název ACADEMIA MERCURII soukromá střední
škola, s.r.o.
ACADEMIA MERCURII je akreditovanou střední školou pro výuku oborů Cestovní ruch, Ekonomické lyceum a Lyceum se zaměřením na cizí jazyky. Zájemci o studium některého z uvedených oborů
pro rok 2019-2020 se mohou hlásit v rámci otevřeného přijímacího
řízení v kanceláři školy nebo na kontaktech uvedených na webové
stránce školy (www.amnachod.cz).
Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy

Soukromá střední škola ACADEMIA MERCURII vznikla před
více než 26 lety zapsáním do sítě škol k 1. 9. 1992. V tu dobu nesla
jméno Soukromá střední škola podnikatelská Náchod a sídlila v náchodské sokolovně v Tyršově ulici. První vyučované obory byly dva:
čtyřleté maturitní studium - Ekonom podnikatel a dvouleté pomaturitní studium - Management a marketing.
Pomaturitní studium bylo v roce 1998 zákonem zrušeno a studijní obor Ekonom podnikatel se změnil nejprve na Obchodní akademii
a později na současný studijní obor Ekonomické lyceum. Tento obor
stanovil Národní ústav pro odborné vzdělávání a Ministerstvo školství
v roce 1993, kdy právě naše škola byla jednou ze čtyř škol v ČR, která
se na vzniku podílela a stala se jeho pilotní školou.
V roce 1993 jsme také rozšířili výuku o pobočku v Hronově,
konkrétně v bývalé budově Průmyslové školy na Komenského náměstí. Zde se začal vyučovat studijní obor Rodinná škola, který se
přeorientoval hned od následujícího roku na Cestovní ruch. Obor
se na naší škole vyučuje do současnosti. V náchodském okrese je
jedinečný, zaměřený humanitním směrem s maturitními předměty zeměpis a technika a administrativa cestovního ruchu. Volí si ho také
žáci se zájmem o cizí jazyky a z tohoto důvodu se na výuku cizích
jazyků začal postupně zaměřovat celý výukový proces. Výuka anglického jazyka probíhá v menších skupinách dle úrovní. Výuka druhých cizích jazyků zahrnuje německý, ruský, španělský a francouzský jazyk. Od roku 2016 každoročně otvíráme i takzvané „Jazykové
lyceum“. Jedná se o ekonomické lyceum s výukou tří cizích jazyků
a je vhodné pro žáky, kteří chtějí pracovat v nadnárodní společnosti
a pracovně komunikovat se zahraničními subjekty, nebo pro ty, kteří
se chtějí věnovat studiu cizích jazyků na vysoké škole.
Dalším významným pilířem života naší školy bylo přesídlení obou
pracovišť do vlastní budovy umístěné na Plhově pod zámkem v roce
2002. Zde škola funguje do současné doby v ulici Smiřických a od
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OBEC BUKOVICE
KONKURS
Starosta obce Bukovice 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 konkursní
řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní škola a Mateřská škola, Bukovice, okres Náchod
s předpokládaným nástupem od 1. 8 2019
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:
• vzdělání a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,
• občanská a morální bezúhonnost,
• dobrý zdravotní stav.
Obsahové náležitosti přihlášky:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
• čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce
pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích
s přesností na dny, doložené např. pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů
atd.,
• strukturovaný profesní životopis,
• koncepce rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu),
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu
činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců)
• souhlas se zpracováním osobních údajů (vzor ke stažení zde – příloha č. 12
http://www.sipkhk.cz/infoportal/clanek/konkursni-rizeni-vzory/all).
Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte nejpozději do 10. 4. 2019 na adresu:
Obec Bukovice, Bukovice 78, 54954 Police nd Metují).
Obálku označte „KONKURS - NEOTVÍRAT“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.
V Bukovici 21. 2. 2019
Ing. Šrůtek Milan, starosta obce
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Seniorské aktuality

Den setkání Senior klubu Ostaš se konal
19. 2. 2019. A řeknu Vám, že nás bylo 75
členů! To se nám to špacírovalo v tom předjaří, hlavně, aby to dlouho očekávané nám
vlévalo novou energii do života. V lednu to
byla ledovka a nejeden z nás zakončil figurami krasobruslařů „Lutz“ či „Axel“ s dopadem na pozadí bez maléru zlomeniny, trochu
s „MRAČÁKEM“, ale do Pellyho domů došli
s celkem slušnou vizáží!
Paní předsedkyně Helena Pivoňková,
představila dvě nové tváře, jak je vidět, tak se
rozrůstáme…
V tichosti jsme vzpomněli na ty NAŠE
SENIORY, kteří nás opustili v závěru roku
2018 a na začátku toho letošního. Jejich místa osiřela, ale vzpomínky na hezké chvíle a
prožitky jdou s námi dál. Mezi námi již není
pan J. Osoba, naše milá – babička MÁŇA pí
Škopová, pí V Klicnarová a pí J. Čekalová.
Při pietním aktu v listopadu všem věnujeme
tichou vzpomínku!
Následovala sdělení kulturního rázu od
naší Ivanky Richterové a tím pozvání na avizované akce, nejen v Kolárově divadle…
Potom přišla chvilka očekávání, co
VEJBOŘI připravili za program. Dočkali

jsme se záhy, přišla sl. Romana Jakoubková,
aby nás slovem a obrazem přenesla do míst,
kam se zřejmě těžko kdy podíváme. Se svým
bratrem Vaškem odcestovali na měsíční turné
za krásami, turistikou až na Nový Zéland. Po
cestě se rozdělili, Václav Austrálie a Romana
Nový Zéland, aby se v určitém časovém horizontu opět sešli a podnikli neuvěřitelné
putování provázené různými peripetiemi.
Nachodili stovky kilometrů, ale výsledek
úžasný. Krásný kout naší planety! Stát leží
na souostroví a skládá se z ostrovů, z nichž
největší je Severní, Jižní a Stewartův ostrov.
Na severu ostrova je největší město Auckland.
Severní ostrov je mírně zvlněná
proláklina, ve stření části s činnými sopkami, gejzíry a minerálními prameny. Ten Jižní pak
prostupují novozélandské Jižní
Alpy s nejvyšší horou Mount
Cook o výšce 3.724 m. Pobřeží
je fjordové, krátké vodní toky,
mírné oceánské podnebí, na severu Severního ostrova subtropické. Endemické druhy rostlin
a živočichů hlavně opeřenec
KIWI. Převážnou část hospodářství tvoří zemědělská půda

s vyspělým zemědělstvím. Chov ovcí a vlny je
na předním místě vývozu do celého světa. Celý
stát spadá pod vládu britské královny. Úředním
jazykem je angličtina. Slečna Romana nás
provedla okouzlujícími místy, přímo pohádkovými. Nádherné variace, zajímavé postřehy, to všechno zdokumentovali s bratrem. Její
vyprávění bylo upřímné a zajímavé. Všechny
nás ohromilo. Je to nádherný koníček, vidět
a zachytit tolik krásy. Poděkování nejen jim,
ale rodičům, že je vedli k tak ušlechtilé zálibě.
Že Romana umí skvěle vařit, to má v genech!
Babička Ansorgová jako mladičká vařila u
naší tetičky Anči Pejskarové v dnešním hotelu
„Ostaš“. Podmínky v takovém prostředí jsou
náročné, ale když se chce, všechno jde, i na
Novém Zélandu v autě. Vážíme si sourozenců
a přejeme další zajímavé cestování všude tam,
kam je letadlo, auto, ale hlavně nohy ve zdraví
dovedou! Děkujeme!
Další setkání je v 19. března. Ať žije
PEPÍK! Jste všichni vítáno opět zde.
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Podpora regionu
je naše srdeční záležitost

V loňském roce rozdělila Saar Gummi Czech
prostřednictvím sponzoringu více než 1,8 miliónu korun.
Ve sponzoringu mají důležitou roli zaměstnanci Saar Gummi. Již šestým rokem
žádají o příspěvky pro své kluby, školy nebo jiné prospěšné organizace a aktivity
v projektu „Pracuješ v SaarGummi, podpoř svůj tým“, zkráceně označovaném jako
mikrosponzoring.
V loňském roce zaměstnanci podali 153 žádostí a získali pro své aktivity a aktivity svých dětí 559 500 korun, což je o 50 procent více žádostí a o 175 000 korun
více než v roce 2017.
Větší částky jsou přidělovány v rámci běžného sponzoringu a v projektu T-Generace – technici pro budoucnost. T-Generace je projekt, ve kterém Saar
Gummi již čtvrtým rokem podporuje technicky orientované zájmové kroužky na
středních školách a gymnáziích. Cílem je povzbudit vztah žáků k technickým oborům, motivovat je ke studiu na technických školách a přispět k motivaci absolventů
uplatnit odbornost v regionu. Podporujeme i dva fyzikální kroužky Fit a FIChtl na
Gymnáziu Broumov. Navštěvuje je 25 žáků ze základní školy a Gymnázia.
Hana Říhová personalistka SGC
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Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:

Operátor/ka gumárenské výroby,
mzda 33 000 Kč až 35 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443, 444
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Ohlédnutí za rokem plným změn

Společnost Hašpl může být pro někoho
neznalého možná trochu zjevením: firma z východních Čech, která svými výrobky zásobuje
evropský trh. Firma, kterou mnozí znají jen
jako výrobce hřebíků, ale jejíž portfolio je
v současnosti mnohem, mnohem širší.
Firma, která odstartovala z machovské
stodoly na jednom hřebíkovém automatu se
během let vyšvihla na lídra ve svém oboru.
V Evropě bychom marně hledali výrobce
s podobným zaměřením a stejnou výrobní kapacitou. Firma, která ukazuje, že i z malého
městečka na samých hranicích republiky se dá
dělat velký byznys.
Od prvních vyrobených a vyexpedovaných hřebíků už uplynulo více jak čtvrtstoletí,
tak se pojďme podívat, co pro firmu znamenal
rok 2018.
„Rok 2018 byl pro nás rekordní a přelomový v mnoha ohledech“, shrnuje ve stručnosti Karel Langr, předseda představenstva,
a pokračuje: „V uplynulém roce došlo k dramatickému navýšení tržeb; přiblížili jsme se
až k hranici třičtvrtě miliardy korun. Je to obrovský nárůst oproti roku 2017 a pro nás je
to potvrzením, že investice, které jsme v uplynulých letech udělali, byly krokem správným
směrem“.
Investice směřovaly do několika oblastí: především šlo o zefektivnění výroby,
které umožnil nákup hřebíkového automatu,

v současnosti nejvýkonnější technologie své- shrnuje Karel Langr.
ho druhu na světě. Firma Hašpl se nákupem
A jak je to s lidskou pracovní sílou, nadánské technologie v hodnotě přes 9 mil. padne člověka pohybujícího se ve strojařském
Kč přizpůsobila aktuální poptávce po tomto prostředí, kde je šikovných lidí stále nedozboží.
statek? „Personální otázku jsme v uplynulém
Druhou oblastí, kam investice směřovaly, roce řešili také často a stejně jako v jiných
byl nákup manipulační techniky pro výrobu firmách s technickým zaměřením, ani u nás
i velký centrální sklad v Hynčicích, kam se to nebyla otázka jednoduchá. Podařilo se nám
před nedávnem přestěhovaly veškeré sklady, však stabilizovat kvalitní tým, kterému věřídistribuce a logistika. Areál v Hynčicích dal- me a s nímž bychom rádi realizovali další cíle,
ší rozsáhlé investice teprve čekají, na letošní které jsme si na příští měsíce a roky stanovili.
a následující rok se chystá zásadní rekonstruk- Firmě se daří, tak proč bychom si nevytkli vyce zastaralého a v mnoha ohledech nevyhovu- soké mety?“, uzavírá předseda představenstva.
jícího areálu.
A tomu nezbývá než držet pěsti.
Velkým
průlomem,
který také v nemalé míře
přispěl k navýšení tržeb,
bylo spuštění nového
E-shopu s kompletním
sortimentem. Ocenili ho
nejen koncoví zákazníci,
ale zejména stávající obchodní partneři, kterým
pomáhá pružně reagovat
na aktuální poptávku.
„Počet zrealizovaných objednávek s novou aplikací
raketově stoupl a potvrdil
tak, že čas, který jsme vývoji internetového obchoKarel Langr, předseda představenstva Hašpl a.s.
du věnovali, se vyplatil“,

Bilance činnosti Ligy proti
rakovině Náchod v roce 2018

Každoročně na konci předchozího roku hodnotí svou celoroční
činnost Liga proti rakovině Náchod, zapsaný spolek, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, které již více než 20 let působí
v oblasti protinádorové prevence. Prvořadým cílem náchodské LPR je
především soustavná preventivní činnost, v níž se její členové zaměřují
zejména na mladou generaci – středoškolskou mládež. Součástí přednášek je i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na fantomových modelech.
Za svůj největší úspěch v roce 2018 považují členové náchodské pobočky LPR výborný výsledek Českého dne proti rakovině, veřejnosti známého pod názvem Květinový den. Díky spolupráci s 15
středními školami a se skauty v mnoha městech a obcích Náchodska,
Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska bylo
dne 16. května 2018 v našem regionu prodáno celkově 12 279 kytiček
a na celorepublikový účet sbírky bylo posláno 278 174 Kč! V celostátní statistice 58 organizací se umístila náchodská LPR na vynikajícím 5. místě v počtu prodaných kytiček a podle celkovém výtěžku
Květinového dne na 6. místě! Je to úctyhodný výkon a čest pro celý
region. Stojí za ním veliký kus práce členů Ligy proti rakovině Náchod
a spolupracujících subjektů i tradičně vstřícné přijetí obyvatel. Zároveň
je také důležité, že významná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do
regionu, především pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost příznivě nakloněna
našim projektům. Již nyní probíhá intenzivní příprava na letošní ročník
Květinového dne, který proběhne ve středu 15. května 2019. Zároveň
bychom v našich řadách rádi uvítali nové zájemce o dobrovolnickou
práci v naší organizaci, protože akcí a aktivit je opravdu dost! Pokud
nám chcete v naší činnosti pomoci, ozvěte se prosím na kontaktní tel.
605 244 562. Naše občanské sdružení se na sklonku minulého roku
přestěhovalo a nyní sídlí na adrese Pražská 1759 (areál Hamra).
MUDr. Vladimír Müller, Ing. Libuše Kučerová,
Mgr. Renata Lelková
Polický měsíčník - březen 2019
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Aktivizační činnosti v Domově důchodců Police nad Metují

Když se mě někdo zeptá, co dělám v našem domově důchodců, tak jim odpovím, že
aktivizační pracovnici. A zpravidla každý druhý se mě zeptá: „Co to je? Co že to děláš?“
Ráda bych Vám proto touto cestou osvětlila
náplň aktivizačních pracovníků a aktivizační
činnosti.
Aktivizační činnosti jsou důležitou součástí života našich uživatelů. Cílem aktivizačních činností je udržení a zlepšení psychického
a fyzického stavu uživatelů, poskytnutí potřebné dávky fyzické a duševní činnosti, sbližování a společenský život. Aktivity slouží
uživatelům k neustálému ověřování vlastních
schopností, možností i zájmů a vyplňují jejich
volný čas. Mají bezpochyby velice pozitivní
vliv na emoční rozpoložení uživatele, zvyšují
sebevědomí, uspokojují vyšší potřeby a potřebu uplatnit se. Aktivizace je poskytována buď
skupinově, nebo individuálně, podle schopností uživatelů.
Při mém nástupu do zaměstnání před pěti
lety jsem aktivizaci vykonávala pouze na půl
úvazku. Do té doby se aktivizaci nepřikládal
takový význam jako dnes, nabídka aktivizačních činností byla značně omezená. Když jsem
začala jezdit po různých školeních, neuměla
jsem říct, co dělám, svoji pozici, protože se
pojem aktivizační pracovník ještě nepoužíval.
Naštěstí se to celé změnilo a dnes je aktivizace
uznávaný prostředek ke zlepšení kvality života našich seniorů. I v našem domově byla tato
pozice aktivizačního pracovníka přehodnocena a od roku 2016 byla posílena na celý úvazek. Zaměřila jsem se nejdříve na skupinovou
aktivizaci, ale protože v našem domově máme
64 uživatelů, bohužel nebylo v mých silách se
věnovat všem uživatelům. A proto děkuji paní
ředitelce a Královéhradeckému kraji, že od
letošního roku nám byla přidána posila ještě
jedné aktivizační pracovnice, která se věnuje
především uživatelům, kteří z různých důvodů zůstávají většinu svého času na pokoji či
na lůžku.
Musím upřímně říct, že veškeré pomáhající profese jsou velice psychicky a fyzicky
náročné a proto musím za sebe povědět, že
největší odměnou mé práce je, když se na mě
naši senioři usmějí a já vidím, že na chvilku
zapomněli na svoje bolístky a splíny.

Skupinové aktivity, které nabízíme
v našem domově:

Ruční práce: na ruční práce se scházíme
v malé dílničce, kterou máme vybavenou různými potřebami pro naše kreativní vyrábění.
Uživatelé jsou rozděleni podle schopností do
dvou skupin, aby se dalo ke každému přistupovat individuálně. Využíváme činnosti,
které mohou zlepšit hybnosti ruky, zpřesnit
pohyby koordinované okem a také se snažíme
vytvářet věci, které našim uživatelům udělají radost. Posléze naše výrobky vystavujeme
na velikonoční a vánoční výstavce nebo po
domově. Když mi uživatelé říkají, že to nezvládnou, nebo že to není hezké, snažím se
je povzbudit a říkám jim: „Každý udělá něco,
dohromady uděláme moc“ a pak se vždycky
diví, jaké krásné věci jsme společně vytvořili.
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Reminiscence: neboli vzpomínání je
aktivita, kterou máme všichni moc rádi. Na
tuto aktivitu máme krásnou místnost, ve které máme i zapůjčené dobové věci, za což moc
děkujeme. Atmosféra je vždy velice příjemná.
Pokaždé máme připravené téma, o kterém se
bavíme, např. zaměstnání, záliby, léto, konec
války nebo třeba svatba. Jsme rozděleni na
malé skupinky, abychom se toho co nejvíce
dozvěděli a že se dozvíme! Jsou to studnice
vzpomínek a vždy se u vyprávění velice pobavíme a zasmějeme. I ti, které již paměť občas
zradí, si vždycky na něco vzpomenou a mají z
toho velkou radost. Proto prosím, vzpomínejte, je to kus naší historie, kterou my jsme nezažili a nemáme lepší způsob, než se dozvědět
odkud jsme a kdo jsme.
Promítání: máme pravidelný odpolední
biograf, kde si pouštíme prvorepublikové filmy, a také filmy, o které si naši uživatelé sami
řeknou. O zpříjemnění chvilek se postará káva
a moučník, který si dopoledne sami upečeme.
Nevěřili byste, jakou účast takový koláč způsobí. Scházíme se ve společenské místnosti,
ze které vedou dveře na terasu a pokud je v
létě příznivé počasí, sedáváme tam, kde se
zase potěšíme třeba zmrzlinou.
Trénování paměti: patří k aktivizačním
metodám, které pomáhají uživatelům příjemným a nenásilným způsobem procvičovat paměť. K tréninku využíváme též interaktivní
tabuli, hudbu, hmatové, čichové a sluchové
vjemy.
Hraní her: uskutečňuje se v tělocvičně
nebo společenské místnosti. Máme k dispozici
např. stolní kuželky nebo metanou, které můžou naši senioři hrát v sedě. Velmi oblíbenou
hrou je také bingo, nebo jiné stolní hry. „Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ A taková
sladká odměna není také k zahození.
Společenské programy: zajišťují zábavu,
kdy v domově seniorů vystupují žáci mateřských, zá-kladních i uměleckých škol. Naši
senioři děti milují a mají radost z každé takové
návštěvy. Pravidelně zveme do našeho domova také různé umělce, např. baletku a italského
operního tenoristu, zpěváka Hašlerových písniček, cimbálovou kapelu aj. Nesmím zapomenout na muzikanty z hronovského divadla
a děvčata z Damtria, kteří zcela nezištně, s láskou a ochotou zpříjemňují chvíle našim uživatelům svou krásnou hudbou při společenských
posezeních, při kulturních akcích jako třeba
hry seniorů, velikonoční a vánoční výstava,
vánoční posezení s rodinami apod.
Aktivity mimo domov: různé výlety, posezení v restauraci, účast v jiných zařízeních
na kulturních akcích, návštěva kostela a ZUŠ.
Musíme přizpůsobit akce zdravotnímu stavu
uživatelů, což omezuje naše možnosti.
Také tu máme skupinové aktivity, se kterými nám pomáhají naši milí dobrovolníci:
Zpívání - pravidelně, už řádku let k nám
chodí pan učitel Pavel Čapek ze základní umělecké školy a hraje našim uživatelům na přání
písničky, které mají rádi. Zpívá a hraje našim
seniorům pro radost. Zpívají se české písně,

které jsou „tak hezké, tak hezké“ a zahřejí u
srdíčka. Občas k nám pan učitel taky přivede žáky ze ZUŠ, kteří nám předvedou, co se
všechno naučili. Je to velice oblíbená aktivita.
Mše svatá a bohoslužby - děkujeme za
to, že máme možnost ve vlastním zařízení mít
kapli. Je to krásná místnost, ve které nám pravidelně každou neděli slouží bohoslužbu slova pan Jiří John. A nově každý první pátek v
měsíci nám slouží páter Jaroslaw Furtan mši
svatou, na kterou si s sebou jako doprovod
přivádí bezděkovský sbor, který dělá našim
uživatelům svou krásnou hudbou nepopsatelnou radost.
Čtení - již řádku let k nám také chodí paní
Ivana Richterová se svými knihami, ze kterých předčítá. V malém respiriu každou středu
dělá radost milovníkům dobré četby.
Cvičení - kromě skupinového cvičení
s naší fyzioterapeutkou, které probíhá třikrát
týdně, k nám jeden den v týdnu dochází paní
Renata Teichmannová, která s našimi uživateli
cvičí zase trochu jiné cviky, určené především
seniorům.
Všem dobrovolníkům velice děkujeme
a moc si jich vážíme. Jsou to lidé, kteří mají
srdce na správném místě a nenechávají si ho
jen pro sebe.

Individuální aktivity

Jsou to aktivity vycházející z individuálních potřeb a zájmů každého uživatele a probíhají nejčastěji přímo u lůžka. Podle schopností
a možností každého uživatele se zaměřujeme
na komunikaci formou povídání, vzpomínání,
předčítání, zpívání nebo poslechu hudby. Dále
např. na trénování paměti, nácvik sebeobsluhy a také třeba canisterapii. Ale mnohdy bych
řekla, že je nejdůležitější naslouchat.
Canisterapie- je označení pro terapii, která využívá pozitivního působení psa na zdraví
člověka. V roce 2017 jsem úspěšně absolvovala školení psovodů canisterapie se svou fenkou border kolie jménem Ebby. Navštěvujeme
uživatele na pokojích, canisterapie pomáhá při
rozvoji jemné a hrubé motoriky, slouží jako
motivační prvek, aniž by si toho byli uživatelé
vědomi. Je vždy s radostí vítána a vykouzlí
úsměv na rtech nejen našim seniorům, ale i
personálu.
Dovolte mi prosím, několik slov závěrem. Doufám, že se mi aspoň trošičku povedlo osvětlit Vám pracovní náplň aktivizačního pracovníka. Musím znovu zopakovat,
že pomáhající profese jsou opravdu náročné. Změny se dějí všude a někdo je buď přijme, nebo ne. Náplň práce se mění a s tím
přicházejí nové úkoly a výzvy. Všichni, kdo
v našem domově pracujeme a to od uklízeček
až po ředitelku, jsme tu pro obyvatele našeho
domova. Snažíme se všichni, aby se zde uživatelé cítili co nejlépe, aby měli všechno, co
potřebují a abychom jim zde vytvořili příjemný domov. Děkuji proto všem pracovníkům
DD, kteří tuto práci, toto poslání dělají s láskou, protože bez ní se to dělat nedá.
Markéta Maixnerová,
aktivizační pracovnice
Polický měsíčník - březen 2019

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Střípky z historie skautského střediska Skaláci

V únorovém vzpomínání jsme končili
v roce 1929. Zdrojem pro další vzpomínání
je opět bakalářská práce Martiny Noskové.
První dochovaná kronika oddílu pochází až z roku 1931. Je to pouze jediný zápis, který se týká návrhu na standartu na
Jamboree v Praze. V následujícím roce kromě schůzí zorganizovali i několik táborů.
První dva se konaly v květnu pod Zděřinou.
V červnu připravili ukázkový tábor pro
veřejnost. Pomáhali jim skauti z Hronova
i Broumova. Trval celé tři dny za účasti devatenácti členů a asi dvaceti hostů. Poslední
tábor tohoto roku byl v Náchodě a trval
celých devět dní za účasti dvanácti skautů.
Do Náchoda vyrazili pěšky a nesli si sebou
vybavení na celý tábor.
Sestavení oddílu se měnilo podle počtu
dětí. V roce 1933 měl oddíl pouze dvě družiny, a to družinu Jelenů a družinu Tetřevů.
Tyto družiny například uskutečnily besídku
na oslavu prezidenta TGM, na svátek matek
se účastnily průvodu, na svatodušní svátky
uspořádaly tábor na Ostaši. A to je jen zlomek celé činnosti. Jak o tom svědčí zápisy

v kronice, družiny byly velice činorodé a
jejich akce velice různorodé. Kromě akcí,
na kterých se zviditelnily, byly to i akce
které pořádaly pro sebe. Tábor Jelenů pod
Zděřinou, tábor na Bischofsteině, výlety
na Ostaš, do Náchoda, sáňkařské závody,
závod o oddílovou vlajku a ještě mnohé
další. Každý rok mají ukončen v kronice
seznamem všech akcí za celý rok. Pro příklad uvádím rok 1938: „11 schůzí, 1 hra na
lyžích 12 … 1 besídka a oslava, 6 výprav
táborových, 2 cvičení, 2 závody, 1 slezina, 4 zájezdy, 2 vycházky, 1 hlídka ve dne
a 1 v noci na 28.10, 1 společenský čaj“
O rok později jsou již družiny tři.
Přibyla družina Tygrů, jejichž rádcem se
stal p. Škop. V tomto roce si dal celý oddíl velké cíle. Již na lednové schůzi se rozhodli uveřejňovat články do časopisu Skaut
Junák a sepsat knihu o dějinách skautingu,
kterou měl začít sepisovat bývalý vůdce
Vít. Úspěch měla skautská výstava, která
byla v hotelu Pošta a otevřena byla dva dny.
Zúčastnilo se celkem sto sedmdesát lidí,
kteří se po skončení vydali ještě na Hvězdu

Skautské středisko
Skaláci Police nad Metují,
zve všechny hravé na:

Přijďte si v

sobotu 16. března

do polické hasičárny (ul. Radimovská) zahrát deskové

hry známé i neznámé, pro radost i v soutěžích.

Hrát začneme v 13:00, předpokládaný konec je v 19:00.
Startovné: 30 Kč
Již desátý ročník turnaje bude rozdělen na tři věkové kategorie – spodní věková hranice je
6 let, horní není. Pro každou kategorii je vybráno několik her do turnaje. Mimo turnaj bude
připraveno spousta dalších deskových her, které je možné si zahrát.
Soutěží se o hodnotné ceny!
Prosím o předběžné nahlášení účastníků na email: handa.m@centrum.cz do 10.3.2019
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a Ostaš. V roce 1935 je v kronice zajímavý zápis o poplatcích. Děti do čtrnácti let
platí měsíční poplatek 50 h, starší 1 Kčs.
Pro srovnání - dnes se platí jednorázový
roční příspěvek 500 Kč.V roce 1936 se ve
dnech 29. května – 2. června účastní v Praze
zemského sjezdu, na kterém mimo jiné
probíhal nácvik obrany při leteckém náletu. Z roku 1937 lze vyčíst, že se usnesli na
jednotných krojích. Tvořili je zelenohnědé
košile, kalhoty podle svazu a šátky modré.
Zároveň proběhlo nové rozdělení družin,
kterých bylo nově pět.
Poslední zápis v kronice je z 11. května
1938 „Poté pro mimořádné poměry nepsáno. Pokračování v knize druhé.“ Tu však již
nikdo psát nezačal. Z posledních zápisů se
dá ještě vyčíst, že se bojí o svoji klubovnu na
Zděřině a shání peníze na stavbu klubovny
nové. V roce 1938 ještě podnikli velmi zdařilý putovní tábor po Valašsku. V září 1939
ovlivnil skautskou činnost Mnichovský diktát. Skautingu hrozil zánik, proto mu organizace Sokol nabídla přivést skauty pod jejich
svrchovanost. Skautskému hnutí se však
podařilo svou samostatnost uhájit. Díky
tomu mohli poličtí skauti v létě 1939 tábořit na Vysoké Srbské, stále ještě pod československou vlajkou. Počátkem roku 1940
dokonce vzniká v Polici nad Metují oddíl
skautek a světlušek, pod vedením Marie
Obršálové. Jejich činnost byla však krátká. 11. června vpadlo do jejich a šestnácti
dalších táborů gestapo, provedlo prohlídky,
majetek zkonfiskovalo a účastníky táborů
rozehnalo. Táboření Junáků bylo zakázáno pod záminkou, že se v táborech provádí
branná výchova zaměřená proti Německé
říši. Chlapci, kteří se teprve na tábor chystali, už nikam neodjeli. Když koncem října
přišlo gestapo likvidovat polické skauty,
podařilo se jim z náměstí odnést junáckou
skříňku, zachránit oddílový prapor a obrazy A. B. Svojsíka a R. Baden-Powella,
namalované Oldou Schmidtem, které jsou
v klubovně dodnes. Prapor byl pak po
celou válku uschován u Strauchů doma.
Svaz skautů junáků – Junák byl nařízením
z 28. října 1940 rozpuštěn. V listopadu obsadilo gestapo ústředí junáka a zakázalo mu
činnost. Tvrdá persekuce skautských vůdců
se naštěstí v Polici nad Metují nekonala.
Tím skončilo období rozmachu skautingu nejen v Polici nad Metují. Kdo chtěl
v této výchově pokračovat, musel přejít do
ilegality, nebo odejít za hranice. Kdo zůstal
a skautoval, hrozilo mu zatčení a následná
poprava. Polické středisko neexistovalo, to
však neznamená, že se zde skautská výchova nešířila dále.

Za skautské středisko Haňďa Kohlová
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ŠMEJDI (nejen) ZA DVEŘMI

V minulém roce jsme v občanské poradně
řešili nespočet případů, kdy se na nás obraceli klienti s problémy s dodavateli energií či
aukčními společnostmi.
Odstoupení od smlouvy nebývá vždy
jednoduchá záležitost, a ne vždy je možné se
zcela vyhnout zaplacení smluvní pokuty. Z tohoto důvodu je dobré vědět, jak se zachovat
v situaci, kdy Vám někdo zazvoní u dveří či
Vás kontaktuje telefonicky. Smlouvu lze totiž
uzavřít i po telefonu….
Jak jednat s podomními prodejci:
1. Před otevřením zjistěte, kdo je za dveřmi
– zaměstnanci ČOI či jiných úřadů energie
neprodávají, pozor si také dejte na různé
podomní průzkumy.
2. Do bytu cizí osobu nikdy nepouštějte, jednejte s ní na chodbě.
3. Požádejte, aby se Vám osoba dostatečně
představila (průkaz totožnosti), ptejte se,
zda se bavíte přímo s dodavatelem nebo
jen se zprostředkovatelem energie – je
v tom velký rozdíl.
4. Neposkytujte cizí osobě dokumenty (např.
smlouvy o dodávkách elektřiny, SIPO,
vyúčtování energií), ze kterých by mohla
vyčíst osobní údaje a dále je využít.
5. Neberte si žádné dárky, odmítejte služby
„za určitých podmínek zdarma“ (např.
LED žárovky, neplacené poradenství aj.).
6. Jestliže prodejce poruší zákaz podomního
prodeje, volejte městskou či státní policii!

7. Nepřijímejte hovory z neznámých čísel,
při přijetí hovoru se hned zeptejte, s kým
hovoříte.
8. Během hovoru se k ničemu nezavazujte,
nesdělujte informace o sobě ani o svém
dodavateli energie.
9. Zjistěte si od volajícího, kde získal Vaše
telefonní číslo a požádejte jej o vymazání
všech údajů o své osobě.
10. Nikdy nepodepisujte nic, co si nepřečtete
nebo čemu nerozumíte.
11. Nepodepisujte prázdný list papíru.
12. Nikdy se nezúčastňujte žádných aukcí
energií.
13. Případné spory s dodavatelem neodkládejte – jednejte hned.
Řešíte spory se zprostředkovateli či dodavateli energií. Kontaktujte nás.
Obrátit se na nás můžete i v případě, že
řešíte problémy s bydlením, se zaměstnavatelem, v rodině (rozvod, výživné, domácí násilí), exekuce a dluhy, reklamaci, trestnou činnost, dědictví aj.
Kontaktovat nás můžete na telefonu
č. 734 370 960 nebo e-mailem na opnachod@
ops.cz. Další informace o nás najdete na www.
ops.cz. Občanská poradna Náchod sídlí na adrese: Weyrova 3, Náchod. Ideální je se na konzultaci předem objednat. Poskytování služeb
je bezplatné.
Mgr. Lenka Sedlářová,
odborná sociální poradkyně

Mezi obyvateli Police nad Metují najdeme
přes 20 Dobrých andělů

Dobrým andělem se stává každý,
kdo přispívá nadaci
Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak
pomáhá
rodinám
s dětmi, které zasáhla vážná nemoc.
Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče
uhradit výdaje spojené s léčbou - například
častou dopravu do nemocnice, doplatky léků,
speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.

Dobří andělé pomáhají
i u nás

„Celkově již dárci pomohli
více než 6 218 rodin, z Police
nad Metují pochází 5 z nich.
Dárců, Dobrých andělů, u vás
najdeme přes 20. Děkujeme
všem, kteří se rozhodli nezištně
pomáhat druhým. Každý den
vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv
na tváři,“ vzkazuje čtenářům
Petr Sýkora, spoluzakladatel
nadace Dobrý anděl.
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Naprostá transparentnost

Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý
anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního haléře, protože je její provoz hrazen
ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších
filantropů. Navíc získává každý dárce, který se
zaregistruje na www.dobryandel.cz, i přístup
do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní
příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí
o pomoc a celkem odesílá příspěvky více než
3 400 rodin.
Markéta Křížová
DOBRÝ ANDĚL, nadace

Je u nás využitelná
geotermální
energie?
Odborníci hledají odpověď

Již dva roky se skupiny odborníků ze 6 středoevropských zemí včetně
České republiky se zabývají možnostmi využití mělké geotermální energie ve vybraných oblastech v rámci
programu mezinárodní spolupráce
Interreg CENTRAL EUROPE v projektu Geoplasma-CE. Na našem území
- na Broumovsku a v oblasti Chebska
a Ašska - provádí vědecký výzkum
Česká geologická služba ve spolupráci
s kolegy z Polska a Německa.
Geotermální energie je ekologickým i ekonomickým alternativním
zdrojem energie, který využívá teplo
skryté pod povrchem Země, v tomto
případě pomocí tepelných čerpadel
do hloubek max. 200 m. Důraz je kladen na správné plánování, monitoring
a praktické využití technologie tepelných čerpadel zejména pro vytápění a ohřev teplé vody, ale i chlazení
a klimatizaci budov. Jedním z cílů projektu je vytvoření webového portálu,
na základě kterého budou pro občany
lépe dostupné informace o možnostech využití geotermální energie v
oblasti a zároveň zde budou soustředěny i právní předpisy, správné postupy
a doporučení, jak využívání mělké geotermální energie podporovat a rozšiřovat. Ve studovaných oblastech vznikají společné geologické mapy a 3D
geologické modely, mapy konfliktů
využívání území s cílem usnadnit plánování a instalaci tepelných čerpadel
a modely potenciálu pro využití geotermální energie z různých hloubkových
úrovní. Představení výsledků projektu
občanům proběhne v průběhu května
až června letošního roku. V pilotních
oblastech budou uspořádány volně
přístupné informační semináře, na
které bychom vás rádi pozvali. O konání této akce vás budeme informovat
prostřednictvím Polického měsíčníku
a v kalendáři geologa na stránkách
České geologické služby (www.geology.cz). Pokud vás téma zajímá, již nyní
je možné se více dozvědět na portálu
projektu https://portal.geoplasmace.
eu, který je průběžně aktualizován.
Zita Bukovská, Česká geologická služba

Polický měsíčník - březen 2019

Mateřské centrum Ma Mi Na
MC MaMiNa uspořádala během února dvě
besedy. Jednu s Hanou
Kleinerovou, která nás zasvětila do různých druhů
a způsobu používání látkových plen. V rámci Národního týdne manželství jsme uspořádali besedu s místním panem
farářem ThLic. Mgr. Jaroslawem Furtanem,
Ph.D. nazvanou ZABIJÁCI MANŽELSTVÍ
A JAK SE JIM BRÁNIT. Rozebrali jsme
příznaky, které vedou k rozvodu a řekli si o
základech šťastného a spokojeného manželství. Mile nás překvapil zájem veřejnosti, kdy
dorazili nejen „poličáci“, ale i manželské páry
z Bezděkova, Meziměstí, Provodova-Šonova,
nebo Hronova.

Metují pro zapojené školy a školky a to na
koupi materiálu potřebného pro výrobu velikonočních ozdob.

ale bát, že to bude jako ve škole. Naším hlavním cílem je ukázat, že angličtina může být
i zábava.

Předem Vám velice děkujeme za spolupráci. Prosíme vyučující, potvrďte nám Vaši
účast na email mcmamina@centrum.cz, nebo
kontaktujte Andreu Plnou (724545810).

Program:
Dopolední program bude zaměřen na výuku
angličtiny. Výuka bude probíhat zábavnou
a hravou formou.
Odpolední program bude veden jako prázdninový. Budeme plnit úkoly a hrát hry, pojedeme na výlet a za pěkného počasí se půjdeme
vykoupat.
Cena zahrnuje:
Výuku angličtiny, výukové materiály a pomůcky, stravování (2x svačina a oběd každý
den) a pitný režim, pojištění.

POLICKÉ PŘÍMĚSTSKÉ LETNÍ TÁBORY
2019 - info na straně 5.
MC MaMiNa letos nabízí, kromě výše
zmíněných táborů, ještě dva týdny příměstských táborů zaměřených na konverzaci a výuku angličtiny.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU
1. termín
Kde:

Kdy:
Věk:
Cena:

Muzeum papírových modelů v
Polici nad Metují
8. - 12. července 2019
vhodné pro děti ve věku 9-11 let
(popřípadě i děti starší)
1.600 Kč

2. termín
Kde:
Kdy:
Čas:
Letos již po jedenácté bychom Vás rádi
pozvali na VELIKONOČNÍ VÝSTAVU,
která se uskuteční od 3. – 5. dubna v Pellyho
domech v Polici nad Metují.
Akce se opět bude konat ve spolupráci a za finančního přispění města Police nad

Cena:

MC MaMiNa v Polici nad Metují
5. - 9. srpna 2019
vhodné pro děti 5 – 8 let
(i pro úplné začátečníky)
1.600 Kč

Děti se mohou těšit na aktivity a hry spojené
se situacemi z běžného života. Procvičíme si
slovní zásobu a naučíme se fráze, které mohou děti využít třeba na dovolené. Nemusí se,

Lektorky: Bc. Michaela Vítová a Ing. Andrea
Michálková – obě lektorky s několikaletou
zkušeností výuky anglického jazyka.
Závazné přihlášky zasílejte na vitovam@yahoo.com nebo andrea.michalkova@post.cz.
Záloha ve výši 1.000Kč se bude vybírat do
konce května.
V lednu některé děti začaly navštěvovat mateřskou školku, uvolnilo se nám tedy
několik míst do dopoledního programu
ZVÍDÁLEK. Rádi bychom přivítali děti
nové. Program je určen pro předškolkové děti
bez přítomnosti rodičů, je vedený dvěma lektorkami. Náplní jsou různé básničky, písničky a říkanky, které se děti učí, dále výtvarné
tvoření, krátké učení s obrázky a magnetickou
tabulí, pohybové hry a volná činnost. Zájemci
volejte nebo pište na kontakty MC.
Za MC MaMiNa Andrea Plná

MC MaMiNa pořádá

MC MaMiNa pořádá

Příměstský tábor s
angličtinou

Příměstský tábor
s angličtinou
Kde:

Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují

Kde:

Kdy:

8.-12.července 2019

Kdy:

5.-9. srpna 2019

Věk:

vhodné pro děti ve věku 9-11 let (popřípadě i děti starší)

Čas:

vhodné pro děti 5 – 8 let

Cena:

1.600Kč

Cena:

1.600Kč

Děti se mohou těšit na aktivity a hry spojené se situacemi z běžného života.
Procvičíme si slovní zásobu a naučíme se fráze, které mohou děti využít třeba
na dovolené. Nemusí se, ale bát, že to bude jako ve škole.
Naším hlavním cílem je ukázat, že angličtina může být i zábava.
Program:
Dopolední program bude zaměřen na výuku angličtiny. Výuka bude probíhat
zábavnou a hravou formou.
Odpolední program bude veden jako prázdninový. Budeme plnit úkoly a hrát
hry, pojedeme na výlet a za pěkného počasí se půjdeme vykoupat.
Cena zahrnuje:
Výuku angličtiny, výukové materiály a pomůcky, stravování (2x svačina a oběd
každý den) a pitný režim, pojištění.
Lektorky:
Bc. Michaela Vítová a Ing. Andrea Michálková – obě lektorky s několikaletou
zkušeností výuky anglického jazyka.
Závazné přihlášky zasílejte na vitovam@yahoo.com nebo
andrea.michalkova@post.cz.
Záloha ve výši 1.000Kč se bude vybírat do konce května.

MC MaMiNa v Polici nad Metují

(i pro úplné začátečníky)

Nenásilnou formou pomocí písniček, říkanek a her děti seznámíme se
základními slovíčky z angličtiny. Hlavním tématem budou PIRÁTI. Ale víc už
neprozradíme, abyste se děti mohly těšit.
Program:
Dopolední program bude zaměřen na výuku angličtiny. Výuka bude probíhat
zábavnou a hravou formou.
Odpolední program bude veden jako prázdninový. Budeme plnit úkoly a hrát
hry, pojedeme na výlet a za pěkného počasí se půjdeme vykoupat.
Cena zahrnuje:
Výuku angličtiny, výukové materiály a pomůcky, stravování (2x svačina a oběd
každý den) a pitný režim, pojištění.
Lektorky:
Bc. Michaela Vítová a Ing. Andrea Michálková – obě lektorky s několikaletou
zkušeností výuky anglického jazyka.
Závazné přihlášky zasílejte na vitovam@yahoo.com nebo
andrea.michalkova@post.cz.
Záloha ve výši 1.000Kč se bude vybírat do konce května.

Akce se koná za podpory Města Police nad Metují
MC MaMiNa, z.s. Na Babí 190, Police nad Metují
tel. 724 545 810, 777 903 029, www.mcmamina.cz, mcmamina@centrum.cz
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Akce se koná za podpory Města Police nad Metují
MC MaMiNa, z.s. Na Babí 190, Police nad Metují
tel. 724 545 810, 777 903 029, www.mcmamina.cz, mcmamina@centrum.cz
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Astronomický klub Police nad Metují
OBLOHA V BŘEZNU

je na připojené mapce zobrazena tak
jak ji uvidíme kolem 22. hodiny. Jsou zde
známá souhvězdí zimní oblohy. Písmena
A, B, C, D značí polohu komety C/2018
Y1 Iwamoto. Kometa je nyní pozorovatelná malými astronomickými dalekohledy a její jasnost dosahuje 7. magnitudy. V poloze označené písmenem A byla
kometa 20. února. Poloha B platí pro
1. března, C pro 15. a D pro 31. března.
Ikdyž kometa C/2018 Y1 Iwamoto
nepatří mezi nápadné „vlasatice“, bude bezesporu vítaným zpestřením jarní hvězdné
oblohy.

Pohledy do vesmíru

LETNÍ ČAS (SELČ) začíná v neděli 31. 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
ve 22 hodin 58 minut do znamení
Berana. Začíná astronomické jaro,
jarní rovnodennost. Den se pro
dlouží o 1 hodinu 53 minut,
MĚSÍC 6. v novu, 14. v první čtvrti, 21.
v úplňku, 28. v poslední čtvrti,
MERKUR na začátku měsíce večer nad zá
padním obzorem,
VENUŠE ráno nízko nad jihovýchodním
obzorem,
MARS
v první polovině noci v souhvězdí
Berana,
JUPITER ráno nad jihovýchodním obzorem
v souhvězdí Hadonoše,
SATURN ráno nad jihovýchodním obzorem
v souhvězdí Střelce,
URAN
večer nad jihozápadem v sou
hvězdí Berana,
NEPTUN není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

OHLÉDNUTÍ ZA ZIMNÍM SRAZEM TURISTŮ

Je neděle tři hodiny po ukončení srazu.
Hlava jede pořád na 200 % a v nohách máte
víc kilometrů než polovina z téměř pěti stovek
Slováků, účastníků srazu. Bilancujete, co bylo
špatné, ale i dobré. Poděkování některých účastníků vyváží to, že se necháte tak jednou za dvě
hodiny seřvat kýmkoli komu přijdete do rány.
Ale když za vámi přijde tříletý klučina a chce
připevnit odznáček srazu jen od vás, tak se zase
srovnáte a makáte dál.
Už jsem dobrá v podej, přines, zařiď, ale
i v šatně a ve vyhánění účastníků z míst, kde
se právě rozhodli bivakovat, a také odpovídat
na dotazy: „V čem mám jít na papučový bál?
“ Zastavím pána a zeptám se: „V čem půjdete
vy?“, odpověď: „Já na bál nejdu.“ A jste tam,
kde jste byli.
Nemůžete se nikde schovat, jediné místo je
jen u holek v Íčku ve skladu mezi krabicemi.
Úsměvné také bylo, když se J. ptá, jestli nemá
špenát na zubech, a přitom má obě ruce úplně
černé od inkoustu, protože se právě rozbila třetí
tiskárna.
V sobotu večer už tykám téměř všem, kteří na srazu pomáhali, za to se tedy dotyčným
omlouvám. Ale za ty čtyři dny jsme všichni byli
spolu už tak dlouho, že vám každý připadá jako
dobrý známý. I pes, který mě rádoby vítal už
pátý den kolem půlnoci (zvedl jenom hlavu) se
divil: „Ty už jsi doma? “ a zase s sebou plácl o
zem. Po dvou hodinách spánku se s hrůzou probouzím, že jsem zaspala a nestihnu včas otevřít
Pellák pro téměř 800 účastníků, kteří budou mít
zase ty nejrůznější dotazy. A přitom jsou jen tři
hodiny ráno.
Ano, je určitě spousta věcí, které jsme
měli udělat jinak, ale když vám v deset večer
přijede na blind šest účastníků z Prahy a víc
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jak sedmdesátiletá paní s lyžemi, co pamatují
Husáka a vy jste jim schopni zajistit nocleh i
s jídlem na další dny, tak si myslím, že zas tak
úplně marní nejsme. A ten „malý šedivý pán“ je
s ochotou zaveze kam je potřeba. Chtěla bych
moc, moc poděkovat všem, kteří na srazu pomáhali, a neodvážím se je ani jmenovat, protože
bych mohla někoho opomenout, a to by mě mrzelo. A tak ze mě teď padá to napětí s pocitem,
že se to snad všechno podařilo. A pánům P a P
patří náš dík.
K. Holubová

Milí občané „Policka“

Dovolte mi touto cestou poděkovat dvou dámám s velkým „D“.
První je paní Ida Jenková- bývalá starostka
Police nad Metují. Chtěla bych jí poděkovat za
dlouholetou a obětavou práci, kterou vykonávala
20 let na Polické radnici. Jsem nesmírně ráda, že
jsem jí mohla poznat osobně. Pro mě je to člověk s velkým srdcem, člověk, který byl v rámci
svých možností ochoten pomoc svým vlídným
slovem i činem.
Moc, moc za vše děkuji.
Druhá dáma, které patří můj velký dík, je
paní Věra Kašíková, která pro Polici udělala
a dělá také mnoho. Paní Věra Kašíková byla
dlouhá léta ředitelkou domova pro seniory
v Polici nad Metují. Bez jejího velikého úsilí
a pracovního nasazení by nevznikl domov takový, jaký ho známe. Paní Věra je také člověk se
srdcem na pravém místě a i jí patří můj veliký
obdiv za vše, co dosud vykonala a ještě vykoná.
Právem byla zvolena Ženou regionu.
Milé dámy moc Vám za vše děkuji
Petra Osobová

Dobrý den,

Před časem jsme s bratrem objevili
článek na stránkách Českého rozhlasu H.
Králové ohledně stavu péče v Domově
důchodců v Polici nad Metují.
Protože v tomto Domově pečují i o
naši 94-letou nechodící maminku, článek
neušel naší pozornosti a dost nás šokoval.
Velice nás překvapily útoky na stav péče,
na současný personál i vedení Domova.
Maminka je v Domově právě asi
stejnou dobu, cca 1,5 roku, po kterou má
k údajné šikaně vedení a nekvalitní péči
docházet. Bratr dochází do Domova téměř
denně (žije v Polici) a já dojíždím z Prahy
cca po týdnu či 10-ti dnech. A pravidelně
vidíme, že o maminku je velmi dobře
postaráno. Přesto, že je nechodící, bývá
zapojována do aktivit, zpívání atd. Taky
nám neušlo, že v poslední delší době
přibylo pacientů nechodících, kteří určitě
potřebují daleko více péče. Pravidelně
maminku koupou, je čistá a spokojená.
Pokud jsme měli nějaké připomínky,
přání, vždy bylo vše ihned řešeno.
Kdyby nebyla starostlivost dobrá,
tak to na mamince i přes její vysoký věk
určitě poznáme. Děkujeme!
Tak o co tady jde?!
Prosíme nechte nové vedení v klidu
pracovat, personál to opravdu nemá
lehké „neokopávejte kotníky“. I nový
pan starosta vyzval ke klidu a my se
připojujeme. Rádi bychom, aby naše
maminka prožívala svoje požehnané
stáří beze stresů, pod svým zamilovaným
Ostašem…
Ing. Ivan Švec, Praha
Ing. Pavel Švec, Police nad Metují
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Ženich pro nevěstu

Kdysi, ještě na Základní škole, jsem si
vysnil irského setra. Pro mě je už spoustu let
to nejkrásnější psí plemeno, jaké existuje.
A trvalo to kupu let, než jsem si setra pořídil.
Musel jsem se odstěhovat z Police a zase se
sem vrátit, projet stopem kus Evropy, potkat
věci hezké, méně hezké i hnusné, vylézt na
spoustu hor a skal a pak jsem najednou stál
na zahradě před domem, který se stal naším
domovem. Moji první nesmělou poznámku,
že bychom si měli pořídit psa, Martina kategoricky zamítla. No jo, říkal jsem si, holka
z paneláku. A pak se – jako deus ex machina – zjevila prastará pohlednice s obrázkem
irského setra. Doslova na mě vyskočila
z nějaké knihy, kde jsme ji, kdysi dávno, nechal jako záložku. A jednou večer jsem pohlednici nainstaloval do kuchyně. Ráno na
Martinu vykoukla podobizna irského setra.
Za dva dny ji uklidila. Pak se na naší zahradě začaly mrouskat kočky, které ji používaly jako zkratku při návratu z Města do areálu Kovopolu. Martina začala přemýšlet, jak
se jich zbavit. Ptala se lidí kolem. Odpovědi
byly nečekaně jednoznačné: „Pořiď si psa.“
A za nějaký týden už moje poznámky o
psu nevyvolávaly kategorické zamítnutí a
rok a kousek poté, co jsme se nastěhovali,
jsme jednou ráno vyrazili na jižní Moravu,
pro štěně irského setra. Takhle se plní sny.
Zatímco tady byly na polích a kolem silnic
zbytky sněhu, za Svitavami se už zelenaly
pole a před Brnem už kvetly první sněženky
a narcisy.
Irský setr je tvrdohlavé plemeno, které

Utrpěné vítězství

Je to v tomto případě protimluv, neboť
utrpět můžeme porážku či bolest, ale pokud
mluvíme o únorovém vítězství pracujícího
lidu v únoru 1948, byla to opravdu na čtyřicet
let porážka demokracie a svobody, v činech
tehdejší politické garnitury šlo o vítězství.
Ačkoliv mně bylo tehdy 12 roků docela si
pamatuji, jak k vítězství došlo aspoň v Polici.
Maminka přišla domů z textilní fabriky, kde
pracovala jako sukařka a oznámila nám, že
pracující lid se ujal vlády jak jim to na dvoře,
kde se museli shromáždit, oznámili političtí
aktivisté, asi z KSČ. Moje inteligentní maminka už tehdy pojala podezření, jak to dopadne
a jak se o to postará velmoc, stojící na hliněných nohách. A ono se to tak pomalu plnilo.
Nejprve začali mizet kamsi někteří naši dobří
sousedé, kteří podle místních měřítek byli bohatí a jejich některé majetky byly vystavovány
v budově Sokolovny, aby Poličáky přesvědčili
o jejich vykořisťování a já jsem se marně maminky ptala, proč se na jejich obranu obyvatelé nepostaví. Všichni byli tak zastrašeni, že nic
nekonali. Pamatuji se také, že někteří sokolové
byli v polické věznici (v zadní části dnešního
Merkuru). Potom také vadily sochy sokolů na
budově sokolovny, a tak zmizeli a už se tam
nevrátili a v kašně kovová socha Julinky na
rynku zmizela též, no jak by ne, když ji tam
Polický měsíčník - březen 2019

vyžaduje spoustu pozornosti a ještě víc naběhaných kilometrů. Ale pak se za to odvděčí svou nezměrnou láskou. Tak, jak jsme
my prožívali její psí růst – v podobě rozkousaných značkových bot (těch laciných
si naše slečna Daisy ani nevšimla) nebo
rozkousaných hodinek (které jsem si koupil v Paříži) – tak dnes Daisy prožívá růst
malého Samuela. Včetně naprosto regulérní
snahy ji osedlat nebo závodů kolem stolu
v kuchyni, kdy na začátku Daisy utíká před
rozesmátým Samíkem, ale po chvilce už nikdo neví, kdo koho a proč honí. A když už
toho má dost, tak prstě odejde na zahradu,
zatím využívajíc toho, že Sam za ní ještě
nedojde.
Daisy dospěla v krásného psa, hrdě se
nosícího po městě a bláznivě lítajícího po
loukách a polích a je ve věku, kdy by měla
(bychom měli) uvažovat o potomstvu. Ale
nikde v dohledném okolí nevíme o žádném
irském setru. Martina zkusila i sociální sítě.
Reakce byly veskrze negativní – co si to dovolujeme plánovat psovi štěňata? Víme, jak
pes při porodu trpí a co všechno se může
stát? Známe rizika spojená s možností odvápnění při kojení? Zajímavé reakce. Ale
pořád si tak nějak říkám, že uvnitř každého živočicha je na prvním místě zakódovaná informace o udržení rodu. Kdyby s tím
Stvořitel, Příroda, Bůh, Vesmírná síla nebo
Pud nepočítali (ať už To nazveme jakkoliv),
pravděpodobně by se dvakrát do roka Daisy
nehárala a dvakrát do roka by nepřestala
mít zájem o domov a nebyla by vybavena

orgány pro plození. A muži by se ani jednou
neohlédli za krásnou ženou, kterou potkají
na ulici a ženy by se nikdy nelíčily a nenosily šaty s výstřihem, aby jejich pohledy
přitáhly. Ale v dnešní genderově vyvážené
době s touto logikou dojdu tak maximálně
ke klávesnici počítače, ale napsat se mi to
už nechce. Možná mám někde v podvědomí
strach, že budu nazván sexistou a pohnán
před soud… Uzurpuji si vědomě nutnost
rozhodování za svého psa, stejně jako si
uzurpuji právo, dávat mu jíst, nenechat ho
žíznit a denně s ním chodit na procházky.
Stejně tak si uzurpuji právo hradit a napravovat škody, které způsobí a sbírat její hovínka z chodníků. A stejně tak si uzurpuji
právo milovat naší slečnu Daisy a být jí
milován. Podobně jako si uzurpuji právo ji
nutit, aby mě poslechla.
Takže i přes většinově negativní reakce
na sociálních sítích hledáme ženicha pro
naši nevěstu.
„Moc irských setrů po Čechách neběhá,“ řeknu. A můj kolega v rozhovoru mi
odpoví: „No, jo, taky jsem je skoro nikde
neviděl. Kde jich je víc?“ „Irskýho setra
bych hledal někde spíš na západ od našich
hranic,“ odpovídám. „Hmm, asi v Anglii,
nebo ve Skotsku, ne?“ slyším reakci. „Nebo
v Irsku,“ a doplním pobaveně: „Ale spíš budeme hledat někde blíž.“
Nevíte o nějakém irském setrovi?
Nevěstu totiž máme…

nechal postavit továrník Pelly.
A tak to všechno neslavně pokračovalo
a fest se vládlo až došlo k fiasku po dlouhých
čtyřiceti letech a konečně jsme se dostali do
sféry demokracie a svobody. K tomu jsem se
v tomto psaní dostala nějak rychle, ale vzpomínky jsou neradostné a je dobře, že jsou ještě
pamětníci, kteří tu dobu na vlastní kůži zažili.
Ale jak řekl stoletý pan Miroslav Zikmund,
věhlasný cestovatel a spisovatel, moc jsme se
nepoučili. Teď tu máme svobodný únor, nemusíme se strachovat, že nás někdo udá za to,
že se nám třeba nelíbí hradní či jiné obsazení.
Nemusíme při tom být hulváty, jak se to někdy
stává i v parlamentu. Tak se také sluší a patří
vědět, že „co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi“ a teď si to přeberte - quod licet
bovi, non licet Iovi.
Teď trochu odlehčení od vážných témat.
Mám vzpomínku na zdejšího pana Prouzu.
Není už mezi námi, a říkalo se mu elektrický
švec. Uměl nejen opravovat elektrické přístroje, ale uměl také šít boty. Tak ten název
řemesla mu seděl. Krámek měl v Kostelní ulici, někde v místech dnešní pizzerie. A teď tu
máme mladého prodavače elektrických spotřebičů pana Lukáše Šídu, který se také trochu
minul povoláním a tomu já říkám elektrický
spisovatel. Sepsal velice výpravnou knihu

„Lexikon obcí Kladského pomezí“ a kniha je
před vydáním. A to je nějaké dílo! Už jsem si
ho zběžně prohlédla a potěžkala. Je to velice
podrobná kniha z našeho kouta. Dozvíte se,
jak se k městům a vesničkám dostanete a myslím, že stojí za zakoupení. Něco podobného
už před léty pan Šida vydal, ale kniha nebyla
zdaleka tak obsáhlá a podrobná jako ta dnešní.
Tak přeji hodně štěstí a hodně koupěchtivých
zákazníků. Budu mezi nimi. A ještě chci pochválit oba prodavače elektropřístrojů z rynku, protože umí poradit a jsou vlídní. To se
dnes v obchodech příliš nenese.
A protože letošní zima je opravdu pravá
zima a letošní zrovna začínající únor není
přívětivý, těšme se na jaro a nedejme příležitost těm, kteří vzpomínají na roky únorového
vítězství.
Na
závěr
něco
z
myšlenek
T. G. Masdaryka:
Zákon může stanovit jen rovnoprávnost,
nikoliv rovnocennost. Neomylnictví je projevem nevzdělanosti a polovzdělanosti a právě
demokracie musí být na stráži proti politickému povýšenectví. Máme dvě veleobce, které
překážejí normálnímu vývoji demokracie:
Kocourkov a Hulvátov.

Pavel Frydrych

Jarca Seidelová
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Nebojte se matematiky

Poděkování

V únorovém čísle Polického měsíčníku jsem uvedl v tomto odstavci na přemýšlení tři
jednoduché úlohy k řešení. Bohužel neobdržel jsem od žádného z čtenářů PM od 10 do 100
jejich řešení. Škoda, podívejme se na něj.

Dne 17. ledna tohoto roku došlo v našem Hotelu Bouda v České Metuji k požáru
podkroví.
Rádi bychom poděkovali hasičským sborům, záchranné službě a Policii ČR za profesionální a lidský přístup při likvidaci ohně.
Zároveň bychom rádi poděkovali všem,
kteří nám nabídli pomoc s likvidací následků
této pohromy.
Za Hotel Bouda David Vaněček

1. úloha:
Kniha má 498 stran, které jsou v horním rohu očíslovány. Určete, kolika číslic je k tomu
užito a kolikrát bylo při číslování užito číslice 0.
Řešení:
Při očíslování knihy se vyskytuje 9 jednociferných čísel (tj. 9 číslic), 90 dvojciferných
čísel (tj. 180 číslic) a 399 trojciferných čísel (tj. 1197 číslic). Číslic je tedy celkem
9 + 180 + 1197 = 1386
Číslice 0 se při zápise čísel jednociferných nevyskytuje vůbec, při zápise dvojciferných
čísel je jí potřeba v devíti případech (9 nul). Z trojciferných čísel vezmeme nejprve čísla
menší než 110 (11 nul), dále větší než 109 a menší než 200 (dalších 9 nul). K napsání všech
trojciferných čísel menších než 500 je tedy potřeba 4 x (11 + 9) = 80 nul. Protože v čísle
499, které se při stránkování nevyskytuje, není žádná nula, je hledaný počet nul 9 + 80 =
89.

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych touto cestou poděkovala kolektivu pečovatelek v našem „pečovateláku“
JAVOR. Jejich ochota, spolehlivost a péče
je pro mě velkou pomocí při péči o mamku.
Dále bych ráda poděkovala i sousedkám, které ochotně mamce pomáhají zapojit
se do programu a orientaci po domě.

2. úloha:
Představme si, že na první pole normální šachovnice položíme jednu korunu a na každé
následující o jednu korunu více než na předcházející. Vypočtěte, kolik korun je na celé
šachovnici.
Řešení:
Vidíme, že máme vypočítat součet 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 63 + 64.
Abychom si výpočet usnadnili, změníme vhodným způsobem pořadí sčítanců a pak
uzávorkujeme jednotlivé dvojice. Dostáváme tak
(1 + 64) + (2 + 63) + (3 + 62) + ... + (31 + 34) + (32 + 33).
Součet sčítanců v každé závorce je roven 65, takže hledaný součet je 65 x 32 = 2080
Na celé šachovnici je tedy 2 080 Kč.
3. úloha:
Najděte příklady zlomků, v nichž je možno „krátit“ tím, že v čitateli a ve jmenovateli
vynecháte společnou číslici (je jich celkem 13).
Řešení:
Úloze vyhovuje samozřejmě devět zlomků

11 22 33
99
,
,
, ...,
.
11 22 33
99

16 1
=
64 4 (v čitateli i ve jmenovateli vynecháme číslici 6). Je zajímavé,
16
že ke stejnému výsledku dojdeme, jestliže zlomek 64 krátíme číslem 16 (to je krácení,

Další zlomek je

kterému se učí ve škole).
26 2 19 1 49 4
Další zlomky, v nichž se dá takto“krátit“, jsou tyto: =
,
,
.
=
=
65 5 95 5 98 8
A teď opravdu tři jednoduché úlohy na březen:

1. úloha.
Číslo 100 rozdělte na dvě části tak, aby první část zvětšená o 5 byla polovinou druhé části.
2. úloha.
Dvojciferné číslo má ciferný součet 6. Jestliže mezi jeho číslice zapíšeme nulu, dostaneme
číslo sedmkrát větší než původní číslo. Které je původní číslo?
3. úloha.
Najděte dvojice dvojciferných čísel, jejichž součin se nezmění, jestliže zaměníme v každém
z nich pořadí číslic, např. 34 ⋅ 86 = 43 ⋅ 68 . (Návod: existuje čtrnáct takových dvojic.)
Tak do toho!!! Těším se na vaše řešení.

Připravuje František Janeček

Alena Gloserová

DUCHOVNÍ HLAD

Celý hmotný svět je plný hladových živých
bytostí. Nehladoví po dobrém jídle, úkrytu nebo
smyslovém požitku. Hladoví po duchovním
ovzduší. Někteří lidé si z nevědomosti myslí,
že nespokojenost na světě způsobuje nedostatek
jídla, úkrytu, obrany a předmětů smyslového požitku. Tomu se říká iluze. Živá bytost, ale tento
duchovní hlad omylem pokládá za hlad hmotný.
Pošetilí vůdci společnosti nevidí, že hladoví jsou
i lidé, kteří jsou po hmotné stránce zabezpečeni více než dobře. A v čem spočívá jejich hlad
a nouze?
Chybí jim duchovní potrava, duchovní úkryty, duchovní obrana a duchovní smyslový požitek. Tyto věci lze získat společností s Nejvyšším
Pánem Šrí Kršnou, a toho, kdo je má, už nemůže
přitahovat takzvané jídlo, úkryt, obrana a smyslový požitek ve hmotném světě, přestože obyvatelé
nebeských planet si je pochvalují. V Bhágavad –
Gítě proto Pán říká, že ani na nejvyšší planetě ve
vesmíru Brahmaloce, kde je život milionkrát tak
dlouhý jako na Zemi, nemůžeme svůj hlad uspokojit. Tento hlad je uspokojen jedině tehdy, když
živá bytost dosáhne nesmrtelnosti v duchovním
nebi, které je daleko nad Brahmalokou, a ve společnosti Pána Kršny, který Svým oddaným udílí
transcendentální rozkoš osvobození.
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala M. Jandová

MĚSTSKÁ POLICIE
V uplynulém období se městská policie
zaměřila na parkování ve městě v souvislosti
se zimní údržbou a v několika případech uložila pokuty.
Kontrolovali jsme prakticky v každém
pracovním dnu dopravu před školou.
Pokuty jsme uložili těm, kteří odkládali
odpad do cizích popelnic, přičemž si své nepořídili. Odpad však vesele produkují a spoléhají
se, tak jako vždy, na ty ostatní.
Až příliš často jsme přivolávali záchrannou

32

službu těm, kteří se přivedli do stavu bezvládnosti ponejvíce popíjením alkoholu…samozřejmě i doprovázené různými poraněními.
Touto cestou je jim nutno vzkázat, že je nemůžeme rozvážet do jejich domovů obzvláště
jsou-li doma sami. Nejsme ti, kdo stanovují
diagnózy, a proto naší povinností je vždy zajistit lékařské ošetření.
Zařizovali jsme dvakrát otevření bytů.
Vyřizovali jsme stížnosti na sousedské
vztahy.

Po několik dní jsme měli možnost podílet
se na zajištění akce, pro naše město nebývalého rozsahu, a to Mezinárodního zimního srazu turistů. Pro nás velmi zajímavá zkušenost,
neboť turisté, ostatně jako každá společnost
lidí se stejným zájmem, se vyznačují různými
markanty. Satisfakcí pro nás byla milá slova
poděkování obyčejných účastníků ze všech
koutů Slovenska i Čech.
ved.Strážník MP Petr Zima
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Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Postní doba

Zima je letos po nějaké době opět zimní.
Její čas se ale pomalu krátí, protože 20. března ve 22.58 hod. začne astronomické jaro,
které je už nyní při slunečních dnech docela
cítit. S březnem budeme mít letos spojenou
i dobu postní, dobu přípravy na nejdůležitější
křesťanské svátky – Velikonoce. Vstoupíme
do ni 6. března Popeleční středou, poté co
„dáme vale“ masu - z italšiny „carne levare“,
posléze karneval. Postní doba ale zdaleka
není jenom o střídmosti v jídle nebo půstu od
masa. Jsou to pouze prostředky, jak na nějaký čas přimět tělo a mysl zaměřit se na věci
podstatnější, a v hlubinách svého srdce a duše
najít sami sebe v Boží přítomnosti a Kristově
lásce. Popel, jako symbol konečnosti našeho
pozemského života, nám má rovněž napomoci k pokání a společně s výzvou k obrácení
a důvěře v Evangelium Ježíše Krista nám chce
ukázat východisko - spásu. Půst, modlitba,
služba a dary potřebným jsou pilíře dobré přípravy na Velikonoce. Biblické texty
všedních i nedělních bohoslužeb nás povedou
Ježíšovou cestou přes poušť, horu proměnění
a další biblická místa až na Golgotu, kde
na kříži vyvrcholí Boží úsilí o spásu světa.

Zdůrazní nám také potřebu pokání, a ujistí nás
o Božím milosrdenství, neboť Bůh nás nechce
odsoudit, ale oslavit a spasit. Liturgická
barva postní doby je fialová, o čtvrté neděli
postní, zvané „Laetare“, podle výzvy „Laetare
Ierusalem …“, raduj se Jeruzaléme, ji krátce
nahradí barva růžová.
Po celou postní dobu budeme společně procházet křížovou cestu. V našem kostele to bude každý pátek před bohoslužbou
(od 18.00 hod.) a příležitostně podle počasí
u Suchodolské kaple, podle aktuálního
ohlášení.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
3. března 6. března 10. března 13. března 17. března 19. března -

8. neděle v mezidobí 		
(cyklus C)
Popeleční středa, den 		
přísného postu
1. neděle postní
6. výročí zvolení
papeže Františka
2. neděle postní
Slavnost SVATÉHO 		
JOSEFA, SNOUBENCE
PANNY MARIE

24. března - 3. neděle postní
25. března - Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně
31. března - 4. neděle postní
7. dubna - 5. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB:

¾¾ v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.,
od 18. hod. Křížová cesta
¾¾ ve středu mše svatá od 8.30 hod.
¾¾ v sobotu mše svatá s nedělní platností od
18.00 hod.
¾¾ v sobotu 16. března - dětská mše svatá
s křížovou cestou
¾¾ v neděli mše svatá od 8.00 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY:

yy v úterý po bohoslužbě (19. – 20. hod.) a ve
středu po bohoslužbě (9. – 10. hod.), případně podle potřeby po domluvě s knězem.
Změna času na letní se letos uskuteční
ze soboty 30. na neděli 31. března ve 2.00
hod.
Rádi bychom všem popřáli pokojnou dobu
postní a krásné jarní dny.
za ŘK farnost Police n.M.
Ing. Jan Troutnar

ZE SPORTU
ZIMNÍ SPORTOVÁNÍ, ANEB LYŽE, BRUSLE, HOKEJKY

Letošní zima byla jako na houpačce.
Sněhovou nadílku a teploty pod bodem mrazu
střídaly oblevy a dešťové kapky. Počasí, které
není úpl-ně nakloněno zimním sportům.
Přes „trápení s počasím“ a i díky snaze personálu se nakonec povedlo vlek na
Nebíčku spustit. Vlek jsme mohli na minimální sněhové vrstvě poprvé roztočit 9. ledna
2019. S malými přestávkami se na 10 - 20 cm
sněhu jezdilo do 1. února. Zatímco ve všední
dny byly odpolední hodiny vyhrazeny široké
veřejnosti, tak dopolední hodiny využívaly
školy z Police, Bukovice a Suchého Dolu.
V tomto období jsme přepravili celkem
1018 platících lyžařů. Pokud bychom do součtu zařadili i žáky ze ZŠ, tak číslo bude mnohem vyšší.
Na návštěvnosti se negativně podepsala
i vysoká nemocnost dětí i dospělých. Na jízdném byla vybrána částka převyšující 60 tisíc
korun.
Provoz vleku se letos obešel až na jednu
výjimku bez úrazů a zranění. Jak to tak bývá,
když se něco používá, tak se to taky pokazí.
Během provozu jsme řešili 2 technické problémy s vedením lana a kladkami. Jednalo se
o závady, které se na první pohled tvářily jednoduše. Po demontáži se ukázalo, že bez soustruhu, frézy, lisu a autogenu závady nebude
možné odstranit. Nakonec se vše povedlo, a
to navíc vzhledem ke složitosti v rekordních
časech.
Chtěl bych touto cestou za Město
PODĚKOVAT VŠEM, KTEŘÍ SE NA
Polický měsíčník - březen 2019

OPRAVĚ PODÍLELI, a tím zajistili rychlou
opravu a další provoz. Dále bych chtěl poděkovat celé obsluze lyžařského vleku za jejich
čas a odvedenou práci v mrazivých teplotách.
Asi týden po spuštění vleku se, díky
nízkým teplotám, mohlo začít i s přípravou
kluziště. Letos jsme poprvé kluziště měli
olemované nízkými dřevěnými mantinely z
modřínových fošen. A bylo to znát.
Díky mantinelům nám voda již neodtékala
z asfaltové plochy do úžlabí a tak první bruslaři mohli vyjet na ledovou plochu za necelých
40 hodin od zahájení příprav. Obrovskou zásluhu na tom mají nejen každoroční dobrovolníci, ale taky Hasiči a společnost VAK.

Kluziště bylo v odpoledních ho-dinách
hojně navštěvováno veřejností. Všem dobrovolníkům patří obrovské díky za odvedenou práci nejen přes den, ale i v nočních
hodinách !!!
Díky patří i SKI POLICE z. s.., lidově řečeno „lyžařům“, kteří pro nás svědomitě upravovali bílé stopy.
Závěrem lze říci asi jen to, že připravit,
zajistit a zkoordinovat provoz vleku, údržbu
sjezdovky a přípravu klu-ziště není jednoduché a zabere spoustu času. Neobejde se ani bez
lidí, kteří mají nadšení a jsou ochotni. Bylo
však pří-jemné sledovat první krůčky těch
nej-menších lyžařů a bruslařů. Party mladis-tvých, kteří mezi sebou soutěží v tom, kdo
skočí dál na lyžích, či dá víc gólů v hokejových zápasech a v neposlední řadě i večerní

hokejové zápasy dospě-lých na kluzišti, které
často vedli až k úplnému vyčerpání hráčů.
Z pohledu čísel byla tato zima za posledních 5 let druhá nejdelší, kdy jsme si mohli
užívat sněhu a zimních sportů.
Balák Martin – Sportovní referent

Přírodní okruhy
2019 - Klasik

Pro letošní rok Vás chceme seznámit s termíny závodů pořádaných Českomoravskou
asociací motocyklového sportu a Autoklubem
České republiky. Pokud štěstí dovolí, opět nás
bude na těchto okruzích reprezentovat člen
polického AMK Miloš Thér. Jak jsme Vás již
jsme mnohokrát informovali v tomto měsíčníku, Miloš jezdí se svým veteránovým silničním motocyklem závody na přírodních okruzích. Přejeme mu hodně sportovních úspěchů
do nové sezóny.
ČAMS:
BRNO - Jarní cena 		
12. - 14. 4.
KOPČANY SR 		
01. - 02. 6.
06. - 07. 7.
PIEŠŤANY SR		
DYMOKURY 		
31. 8.- 01. 9.
AČR:
STARÉ MĚSTO u U.H.
04. - 05. 5.
OSTRAVA - RADVANICE 29. - 30. 6.
HOŘICE ČTT		
17. - 18. 8.
HRADEC KRÁLOVÉ
14. - 15. 9.
Za AMK Police - Čvaňhák
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Vítězství je naše

Na přelomu ledna a února pokračovala zimní příprava obou týmů starší přípravky. Svého vítězství se v novém roce dočkali
i Šneci.
K poslednímu kolu základní skupiny zimní stěžerské ligy cestovali 27. ledna do nafukovačky „Želvy“. Tým měl jistý postup do
finálové skupiny, ale ve hře bylo i první místo
v základní skupině, a to se počítá. Trenér Jirka
nic neponechal náhodě, hráče takticky dobře
připravil a odměnou celému týmu bylo vítězství nad FK Černilov 9:4 (b: 4x Sebastian
Kollert, 2x Jiří Peška, Michal Fatka, Jan
Dvořák, Jiří Tauc). Celková bilance Želv je 5
zápasů – 4 výhry – 1 prohra – skóre 41:20 – 12
bodů a první místo tabulky. Gratulujeme!
Rovněž k poslednímu zápasu své skupiny
cestovali 2. února do Stěžer „Šneci“. Trenér
Daniel dal příležitost i hráčům mladší přípravky. Zápas proti Sokolu Třebeš se velmi povedl Patrikovi Huškovi (4 branky), ale i dalším
hráčům. Konečný výsledek Police „Šneci“ –
Třebeš 8:6 (4:2) znamenal první výhru Šneků
v roce 2019 a hlavně důležité tři body do tabulky o umístění. Kromě čtyř zmíněných gólů
Patrika Huška se dále trefili: Jan Bernard,
Anastázie Denygrová a Vojta Jelínek. Jeden
gól si dal soupeř sám.
Neděle 3. února 2019 byla ve znamení halového turnaje WU13 v Třebši. Stázka
Denygrová v týmu mladších žákyň MFK
Trutnov se svými spoluhráčkami vybojovala
čtvrté místo.
Pro trenéra pokračoval závěrečný blok
UEFA „B“ licence v Hradci Králové. Od 7. do
10. února proběhlo několik metodických výstupů a dva testy (herní koncepce + anatomie).
Trenér Daniel vše zvládl a připravuje se za závěrečné zkoušky 2. března.
Šneci cestovali 16. února znovu do Stěžer.
Ve skupině o 7. – 12. místo sehráli svůj zápas
proti Sokolu Malšova Lhota. Na tento zápas
hostoval z týmu Želv Séba Kollert a z mladší
přípravky byl nominován Jirka Kiezler. Oba
hráči pomohli k výhře 10:4. Střelecky se dařilo Stázce Denygrová (4 branky). Další branky přidali: 3x Séba Kollert, 2x Matěj Klimeš
a premiérovou trefu za starší přípravku zaznamenal Jirka Kiezler. Šneci si připsali další
výhru a poskočili v průběžné tabulce na desáté
místo.
Hned další den v neděli 17. února hrály
svůj zápas v rámci finálové skupiny Želvy.
Proti týmu Sokol Újezd držely vedení 7:4.
Hráči se nakonec museli spokojit s remízou 8:8 (branky: 4x Jiří Peška, 2x Sebastian
Kollert, Michal Fatka a Šimon Friml). Po
ztrátě dvou bodů patří Želvám průběžné čtvrté
místo.
Vrchol halové sezony čekal v neděli 17. února na Šneky. V náchodské hale
Plechárna se náš tým utkal s kvalitními soupeři z krajských soutěží a Polska.
První zápas s budoucím vítězem turnaje
FK Náchod byl na programu už od 8 hodin.
Hráči zaspali začátek a prohrávali 0:2. Stázka
Denygrová snížila, ale Náchod si zápas pohlídal a zvítězil 1:3. Druhé měření sil bylo
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proti MFK Most.
Soupeře z ústeckého
kraje jsme nešetřili
a nakonec brali remízu
1:1 (b: Jan Bernard).
Dramatický byl zápas
i proti MKS Polonia
Swidnica. Šneci prohrávali 0:2, poté se
krásně trefil z trestného kopu Matěj Klimeš
a v závěru měl na
kopačce
vyrovnání
Ondra Ducháč. Ondra
svoji šanci nedal,

a prohráváme 1:2. Čtvrtý zápas proti
Červenému Kostelci prohráváme jasně 0:3 a
trenér se na své hráče v kabině hodně zlobil.
Vítr udělal svoje a k dalšímu zápasu hráči nastoupili zodpovědně. Sice nás MFK Trutnov
porazil 3:1 (b: Jan Bernard), ale předvedená hra
byla o level výš. Důležité utkání náš čekalo s
1.FK Nová Paka. Vyrovnaný zápas skončil vyrovnaně, když se za Šneky trefil Matěj Klimeš
a na konci zápasu Ondra Ducháč na hraně
sebeobětování zablokoval několik dobrý akcí
soupeře. Konečná remíza 1:1 byla zasloužená.
Poslední utkání nás čekalo proti polskému soupeři Orlik Klodzko. Za Klodzko
chytala
nejlepší
brankářka
turnaje.
V tomto zápasu nechybovala, my jsme
se střelecky neprosadili a prohráli 0:2.

Hráči nakonec obsadili osmé místo se skóre
5:15 (pět branek v síti soupeřů z KS se cení)
a ukázali, že se můžou měřit se stejně starými
hráči i z vyšší soutěže. Za reprezentaci polické kopané si zaslouží pochvalu: Petr Kiezler,
Matěj Švorčík, Matěj Klimeš, Ondřej Ducháč,
Anastázie Denygrová, Šimon Krtička, Jan
Bernard a Petr Mitterwald.
Během března oba polické týmy budou
pokračovat ve stěžerské lize a v přípravných
utkáních již na umělkách v Náchodě nebo
Broumově. Jak se hráčům povede závěr
zimní přípravy, se dozvíte v dalším vydání
měsíčníků.
Za realizační tým starší přípravky
Daniel Denygr, Jiří Kollert,
Jiří Krtička a Luděk Friml
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Turnaj v Úpici dne 26.1. 2019, 3 + 0 mini
přípravka, ročníky 2012 a mladší

Hráči Police: Tobiáš Seidlman; Jakub
Kovář; Jakub Rieger; Jan Bernard; Matěj
Rozum; Matyáš Entler.

turnaje a mistrovské zápasy.

Výsledky zápasů:
Police - Náchod dívky 9:1
Police - Hostinné 3:2
Police - Náchod 1:8
Police - Nové Město nad Metují 1:8
Police - Úpice 3:5
Konečné pořadí turnaje:
1. Nové Město nad Metují
2. Náchod
3. Hostinné
4. Police nad Metují
5. Úpice
6. Náchod - dívky
(týmy Bílé Třemešné a Kocbeře na
poslední chvíli z důvodu nemocí zrušily
účast)

I přes neúčast některých hráčů se nám
podařilo vyhrát 2 zápasy a v konečném pořadí obsadit 4. místo, když bronzová příčka
nám unikla pouze o horší skóre. Pro většinu
hráčů se jednalo o jejich první halový turnaj
v životě. Našim nejlepším střelcem se stal
Tobík Seidlman a celkové vítězství v turnaji si zcela po zásluze odváží hráči Nového
Města nad Metují, kteří předváděli krásnou
kombinační hru a výborné individuální výkony. Naši kluci musí zlepši tréninkovou
docházku a vyvarovat se zbytečných chyb,
kdy často docházelo ihned po rozehrávce od
vlastní branky k nahrávce soupeři, který nekompromisně trestal naše chyby, častokrát
chyběla i větší bojovnost. Na vše se zaměříme a potrénujeme. Děkujeme klukům za
dobrou reprezentaci a těšíme se na další

Tréninky probíhají 3x týdně v tělocvičně
ZŠ Police
Pondělí 17:00 - 18:30
Čtvrtek 15:30 - 17:00
Neděle 8:30 - 10:00
Holky a kluci ročníky 2012,2013 a
2014 jsou vítány kdykoliv ve výše uvedených časech.
Michal Entler a Petr Hauk

Turnaj minipřípravek

Dne 26.1.2019 proběhl v Úpici turnaj minipřípravek
ročníků 2012 a mladší. I přes neúčast některých hráčů
se nám podařilo vyhrát 2 zápasy a v konečném pořadí
obsadit 4.místo, když bronzová příčka nám unikla pouze o horší skóre. Pro většinu hráčů se jednalo o jejich
první halový turnaj v životě. Naším nejlepším střelcem
se stal Tobiáš Seidlman. Celkové vítězství po zásluze
odváží hráči Nového Města nad Metují, kteří předváděli krásnou kombinační hru a výborné individuální
výkony. Naši kluci musí zlepšit tréninkovou docházku
a vyvarovat se zbytečných chyb, když často dochází ihned po rozehrávce od vlastní branky k nahrávce soupeři,
který nekompromisně trestal naše chyby. Často chyběla
i větší bojovnost. Na vše se zaměříme a potrénujeme.
Děkujeme klukům za dobrou reprezentaci a těšíme se
na další turnaje a mistrovské zápasy.
Sestava Police: Tobiáš Seidlman, Jakub Kovář
ml., Jakub Rieger, Jan Bernard, Matěj Rozum, Matyáš
Entler.
Výsledky zápasů: Police – Náchod dívky 9:1, Police –
Hostinné 3:2, Police – Náchod 1:8, Police – Úpice 3:5.
Tréninky probíhají 3x týdně v tělocvičně ZŠ Police
nad Metují.
Pondělí
17:00
–
18:30,
čtvrtek
15.30
– 17.00, neděle 08.30 – 10.00 hodin.
Kluci a holky, ročníky 2012 – 2014, jsou vítáni kdykoliv
v uvedených časech.
Michal Entler a Petr Hauk – trenéři

Minipřípravka v Náchodě

V neděli 17.února sehrála minipřípravka
přípravný miniturnaj v Náchodě, na umělé
trávě v areálu ZŠ Plhov. Kromě našich miniborců (rok narození 2012 – 2014) se zúčastnily
týmy Náchoda, Parama Pardubice a Červeného
Kostelce.
Naši svěřenci nejprve zdolali Náchod 3:1,
následoval duel s Paramem, který opět skončil pro nás vítězně, a to těsným poměrem
2:1. Nakonec jsme změřili síly s Červeným

Kostelcem. Co se výsledků týče, nic nového a
naše výhra 7:3.
Střelecky se nejvíce dařilo Tobikovi
Seidlmanovi a Kubovi Kovářovi jr. Na turnaji
dale hráli: Matyáš Entler, Vilda Hauk, Matěj
Rozum a Jakub Rieger.
Klukům děkujeme za předvedený výkon
a gratulujeme k 1.místu v turnaji.
Michal Entler a Petr Hauk, trenéři

Mladší přípravka a halové turnaje

Již v půlce ledna odjel tým mladší přípravky Police/Machov na tradiční halový turnaj do Červeného Kostelce. Pořadatelé rádi vidí v soutěži 8 týmů. Vzhledem k odhlášení některých družstev doplnili počet z
vlastních zdrojů, takže startovala tři domácí družstva. Kromě domácích
a nás ještě Zábrodí, Trutnov, Jaroměř a Hostinné.
Již dříve jsme uváděli, že v Kostelci obvykle příliš gólů nepadá.
Nám se kdysi dokonce přihodilo, že si trenéři dali po obědě jedno pivo
a počet vypitých piv tak převýšil počet vstřelených branek týmu.
Tentokrát jsme do turnaje opět nevstoupili příliš slavně.
Nejsilnějšímu družstvu domácích jsme podlehli 0:4. Kluci po vánočních prázdninách na hřišti vypadali jako úplní začátečníci, kteří dosud
fotbal neviděli snad ani z rychlíku. Trochu lepší to bylo proti dalšímu Kostelci a vznikla z toho výhra 1:0. Po sérii tří následujících zápasů trenéři určitě zešedivěli. Třikrát 0:1. Se Zábrodím, Kostelcem a
Trutnovem. Gól jsme nebyli schopni vstřelit ani z brankové čáry a po
chybách v rozehrávce od branky jsme inkasovali v posledních vteřinách zápasů. Poměr vypitá piva/vstřelené branky pomohl otočit zápas
s Hostinným, který jsme pro sebe získali jednoznačně 3:0. Poslední
zápas s vítězem turnaje Jaroměří naši bilanci příliš nevylepšil, podlehli
jsme 1:3 a obsadili konečné 7.místo. Střelecky se nejvíce prosadil Jirka
Kiezler.
Poněkud lépe se nám dařilo v únoru v Broumově. V úvodu jsme
sice podlehli domácím 0:2, když první branka by určitě měla úspěch v
silvestrovském sestřihu kuriózních gólů. Sotva se kutálející “šouráček”
prošel mezi nohama obránce i brankáře a skončil v brance. Byla to však
Polický měsíčník - březen 2019

jediná prohra v turnaji. Následně jsme porazili Hronov 4:1, Úpici 3:1,
Žacléř 2:1 a obsadili 2.místo za domácím Broumovem. Nejúspěšnějším
střelcem byl opět Jirka, naším nejlepším hráčem Mayáš Peška. Škoda,
že se neudělovala cena pro nejlepšího hráče, Matyáš by určitě patřil k
favoritům.
K hráčům, kteří občas jezdí na zápasy bez kopaček či sálovek se
nyní přidal Ota Petr. Jeho tatík Pepa tak vyhlídkovou trasu Broumov –
Slavný a zpět absolvoval celou ještě jednou.
V rámci zimní přípravy nás v březnu čeká ještě jeden turnaj v
Kostelci, další ve Rtyni a v dubnu již vzhůru na zelené pažity a soutěžní
utkání dlouhodobé soutěže.
Vojtěch Kvapil, trenér mladší přípravky
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Užíváme si sníh a závodíme, sezóna v plném proudu. A tak se pochlubíme výsledky.
Tři lednové, dvě únorové středy a jedno úterý jsme závodili v rámci
Středečního poháru Běžkové středy. O dvou lednových závodech jsme
již psali v minulém měsíčníku. Tady jsou následující tři:
30.1. – Teplické kritérium, klasicky, pořádal Redpoint Teplice,
účastnilo se 48 našich členů.
13.2. – Karlówské kritérium, volně, pořádal klub BKL Machov.
Machováci z důvodu nedostatku sněhu přesunuli závod na Karlów, kde
byl sníh i stopy, ale také mlha jako mlíko. Závod více než dobrodružný,
hlavně pro dospělé kategorie, které dojížděly za tmy a mlhy. Poličáků
opět hodně, 39 borců.
19.2. – Duszniki Double Pursuit, skiduatlon. Náš klub pořádal finálový závod v polské biatlonové aréně, po kterém proběhlo celkové
vyhlášení. Za SKI Police jelo 47 členů.
Poháru se účastnilo celkem 109 závodníků (převážně z Police,
Machova a zbytku náchodského okresu). První místa ve svých kategoriích získali: Ivan Hornych, Matylda Pohlová, Oldřich Hornych, Adéla
Pohlová, Jáchym Binar, Týna Bezušková, Filip Saidl a Jakub Pešina.
Sladkou tečkou nakonec bylo 36 pohárů plných zmrzliny a šlehačky
(3 v každé kategorii), no prostě POHÁR!
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Díky za spolupráci Redpointu, BKL Machov a nakonec
i Dusznikům. Věříme, že pohár splnil očekávání - děti si zazávodily, zocelily se v hromadných startech a porovnaly se holky s klukama. Dorost
mladší a U15 si zabojovali s dospělými (a odbočili do cíle dřív), starší
dorost se popasoval s veteránskými legendami. Škoda jen, že se tolik
dospělých neúčastní i krajského poháru a nemotivuje tak nastupující
generaci.
Dva víkendy jsme závodili na Českém poháru žactva. Uspět ve
velké konkurenci není jednoduché. Kategorie jsou vypsány po jednotlivých ročníkách (2006, 05 a 04), kluby sem vysílají jen „výběr“ a přesto
jezdí cca 50 dětí v každé kategorii. Za Polici vysíláme 12 závodníků
s doprovodem trenérů a mazačů (Kristýna, Jana, Hanýsek, Matěj).
25.1. - 27.1. – ČP Jablonec n/N. Účast 12 závodníků. Úspěchy
měli především Filip Saidl – 9. místo v N sprintu volně a 23. místo
na 3km klasicky, Jan Pešina 22. místo 3km klasicky, Jakub Meier
25. místo 3km klasicky, Jakub Pešina 15.místo 4km klasicky.
7.2. - 10.2. – M ČR Vrchlabí. Vyslali jsme 11 závodníků s doprovodem. Filip Saidl skončil v pátečním N sprintu klasicky na výborném
5. místě a v sobotu na 4km volně potvrdil dobrou výkonnost 10. místem. Jakub Pešina na 17. místě v N sprintu, Jakub Meier na 22. místě na
4km volně. V neděli se všichni účastnili štafetového závodu.

Polický měsíčník - březen 2019

Krajský pohár pokračoval dvěma únorovými závody v jednom
víkendu.
16.2. – „Trutnovská Krakonošova 12“ Dětí vyjelo celkem 33. Na
bednu se postavili: Ivan Hornych 1. místo, Matylda Pohlová 3. místo,
Olda Hornych 2. místo, Vašek Liskovský 3. místo, Jakub Pešina 1. místo, Pepíno Alvaréz 3. místo. I ostatní se umístili na pěkných místech.
17.2. – Krajský pohár a zároveň Přebor KHK pořádal BKL
Machov, ale konal se v Deštném na tratích SKI Skuhrov. Účastnilo se
33 polických závodníků včetně dospělých.
Titul přeborníka vybojovali: Eliška Beranová (2012), Ivan Hornych
(2011), Jakub Pešina (2004), Šimon Štolfa (2003), Jan Beran (1983)
a Jan Pohl (1976).
2. místa: Jitka Pešinová, Tomáš Čada a Tomáš Jansa, 3. místa:
Matylda Pohlová a Vašek Liskovský.
Orlického maratónu, který se konal 2.2. a 3.2. na tratích SKI
Skuhrov v Deštném v Orl. horách se účastnila silná skupinka našich

borců. Poličáci stáli na bedně v sobotu i v neděli a výčet by byl opět
dlouhý (od Elišky Beranové 2011 po Káju Semiráda 1947). Děkujeme
všem za reprezentaci!
Fotky ze všech našich akcí a závodů najdete na FB SKI Police,
další informace a výsledky na ski.polickej.net.
SKOL
Za SKI Police nad Metují, z.s.

Helena a Jan Pohlovi

Činnost klubu finančně podporuje MŠMT, Královéhradecký kraj
a město Police nad Metují

Činnost AMK Police v roce 2019

67. sezónu jsme zahájili výroční členskou
schůzí, která se konala v sobotu 2.2.2019 od
17 hod. v restauraci Sokolovna v Polici nad
Metují. Poslední březnovou sobotu se uskuteční 41. Ples motoristů. Odehraje se v Pellyho
domech v Polici nad Metují. Začátek je stanoven na 20 hod., k tanci a poslechu zahraje
skupina Ledvin Stones. Rezervace místenek
bude možná v Informačním centru v Polici
nad Metují od 25.2.2019. Vstupné včetně místenky 100,- Kč.
Vzhledem k tomu, že nastaly některé změny v pravidlech silničního provozu, v letošním
roce jsme se rozhodli uspořádat školení řidičů
amatérů. Školení plánujeme uskutečnit v dubnu 2019, konkrétní termín však není dosud
stanoven. Budeme informovat v dalším čísle
Polického měsíčníku.
Dne 31.8.2019 se v Polici nad Metují objeví opět minikáry. Po dohodě se členy řídícího výboru Svazu minikár Autoklubu České
republiky uspořádáme tentokrát Mistrovství
České republiky minikár. Druhý den, tj.
1.9.2019 uspořádáme Pohár České republiky
v závodu minikár. Mistrovství České republiky se jede pouze 4x po celé České republice,
je to nejvyšší soutěž v závodu minikár v České
republice. Vzhledem k minulým závodům
a jejich dobré organizaci se nám dostalo této
pocty již při 3. ročníku pořádání těchto závodů v Polici nad Metují. Tohoto „privilegia“ si
velmi vážíme a budeme se snažit, abychom
závody uspořádaly po organizační stránce co
nejlépe. Termín nám byl stanoven. Opět se
jedná o dvoudenní závod, který bude probíhat
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od ranních do odpoledních hodin. Bližší bude republiky Tourist Trophy v kategorii Klasik
uvedeno na plakátech, které budou vyvěšeny 175, pořádaným Českomoravskou asociací
na vývěsních plochách několik dní před sa- motocyklového sportu, obsadil 1. místo a na
motným závodem, případně uvedeny na na- Přeboru České republiky ve třídě Klasik do
šich webových stránkách či facebookových 175 ccm, pořádným Autoklubem České restránkách. Na Mistrovství České republiky se publiky, obsadil 2. místo. Jak již jsme mnosjíždí přes 100 jezdců z celé České republiky, hokrát informovali v tomto měsíčníku, Miloš
tedy jednou tolik než na závody Poháru České jezdí se svým veteránovým silničním motocyrepubliky.
klem závody na přírodních okruzích.
V květnu se uskuteční na Slovensku
V červnu uctíme výročí 10 let od úmrMistrovství Evropy v enduru. Několik členů tí našeho bývalého předsedy a významnéAMK se tohoto závodu zúčastní v pozici divá- ho člena Automotoklubu Police nad Metují
ka. Taktéž se pojedeme podívat na Mistrovství Miloše Puschmanna. Pro členy uspořádáme
světa v enduru, které se v letošním roce koná tajný výlet, který bude zakončen posezením
v České republice, konkrétně v Uhlířských v klubovně. O této akci budou členové včas
Janovicích. Termín je stanoven na září.
informováni.
Naší organizací byl náš člen Miloš Thér
za AMK Police – Petr Dostál
nominován na sportovce roku 2018. V loňském roce vyhrál
tuto anketu v kategorii
motorismus.
Jako každoročně vyhodnotí VV OS ČUS
v Náchodě ve spoluwww.sberna.policenadmetují.cz
práci s Náchodským
Ke Koupališti, Police nad Metují 549 54
deníkem
nejlepší
Provozní doba:
sobota 08:00-11:30
sportovce,
kolektistředa 09:00-12:00, 13:00-17:00
vy a trenéry, kteří se
Tel: 728138791, 702295670, sberna.police@seznam.cz
svými výkony nejvíce
zasloužili o reprezenVykupujeme - starý a nový železný odpad a barevné kovy
taci našeho okresu.
Barevné kovy: měď, hliník, mosaz, bronz, olovo, nerez
Miloše jsme nominoNevykupujeme - nebezpečný odpad, plechovky od barev, značky, kolejnice,
vali pro výborné vývíka od kanálů, autobaterie, elektroodpad (počítače, monitory, televize) atd...
sledky v roce 2018.
Třídit se vyplatí - roztříděný železný šrot = vyšší peněžní odměna.
Na Mistrovství České

Výkup a sběr kovového odpadu
Otevřeno od středy 13. 03. 2019
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CHATOVÁ OSADA OSTAŠ
Do našeho kolektivu hledáme

PANÍ NA UKLÍZENÍ

Požadujeme:
• pracovitost, spolehlivost
Nabízíme:
• mzda 18 000,- Kč
• bezplatné stravování
• nástup od 1. 5. 2019
Informace:

Místo pracoviště:
Typ pracovního vztahu:
Typ smluvního vztahu:
Délka pracovního vztahu:

Náš stálý sortiment
 ložiska
 agroložiska
 nerezová ložiska
 řemeny

Ostaš – chatová osada
Práce na plný úvazek
Pracovní smlouva
Na dobu určitou

 gufera
 o-kroužky
 lepidla
 maziva

 řetězy

oupíte

ás nak
OVĚ u n

N

Více na tel.: 604 371 576
www.ostas.adrspach.cz
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sklad Police nad Metují

/tažné,
é
n
č
a
l
t
Y
PRUŽIN RIE SZNAJDER
ATE
AUTOB
kontakt:
491 541 600
www.vkloziska.cz

VK LOŽISKA s.r.o.
Komenského nám. 106
(naproti Pejskarovi)
549 54 Police nad Metují
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

13 hod. Police nad Metují (odstavné parkoviště - naproti kostelu)
PRODEJ 22. 3. 2019
Kuřice černé, červené, kropenaté stáří:
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /vysoká užitkovost, hnědá vejce/
Chovní kohoutci

12 - 18 týd.
12 - 18 týd.
12 - 18 týd.
12 - 18 týd.

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

cena:
140 - 200,- Kč
140 - 200,- Kč
140 - 200,- Kč
140 - 200,- Kč

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!
e-mail: info@prodej-drubeze.cz
www.prodej-drubeze.cz

Koupím hodinky PRIM,
nábytek a hračky
60. - 80. léta

Kontakt: 608 103 810

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

Pronajmu garsonku
v Polici nad Metují
na sídlišti.
Cena dohodou.
Kontakt: 728 884 961

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 1. 3. od 19 hod. promítá paní Tereza Mičko
INDIE – PUTOVÁNÍ K PRAMENŮM GANGY
Sobota 2. 3. od 18 hod. hraje kapela ELIXÍR
Víkend 8.3. - 10.3. ZAVŘENO
Pátek 15. 3. od 19 hod. promítá Viktorka Hlaváčková
ISLAND: STOPEM, V SEDLE, V HORÁCH
Pátek 22. 3. od 19 hod. promítá paní Zdena Pospíšilová
MEXIKO KŘÍŽEM KRÁŽEM
Sobota 23. 3. od 18 hod. hraje kapela MARIEN
Pátek 29. 3. od 19 hod. promítá Ondřej Kalousek

ČEŠI NA ROVNÍKU - EKVÁDOR
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Zabýváme se výkopovými pracemi mini bagrem JCB
8025 jako jsou přípojky (voda, kanalizace, elektřina,
plyn), výkopy bazénů, jezírek, septiků, jímek či rýhy.
Provádíme základy
staveb,
terénní úpravy,
čištění potoků,
zapůjčení kontejnerů a další
práce po domluvě.

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
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PRONAJMU
OBCHOD u náměstí
v Polici nad Metují
o rozloze 30 m2
Kontakt: 736 480 070

VĚRA NOVÁKOVÁ

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

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.cz/

Polický měsíčník

- 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
Tiskárny B.N.B. spol. s r.o. Velké Poříčí
Tisk:
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: Jan Flieger
Ceník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
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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ohlédnutí za mezinárodním zimním srazem turistů

V POLICI NAD METUJÍ

B�EZEN 2019
41. PLES MOTORIST�
Sobota 30. 3. od 20:00

HRADI� �AN

& JI�Í PAVLICA
St�eda 27. 3. od 19:00

Muzeum papírových
model�, Zelený dome� ek

/ Sál Pellyho dom�
Hraje skupina Ledvin Stones. Po�ádá AMK
Police nad Metují.
Vstupné: 100 K� v� . místenky.
Prodej od 25. 2. 2019 v IC Police n. M.

Nenechte si ujít koncert známého hudebního
uskupení. Vstupné: 490 K� .

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pond�lí 4. 3., 9:00�15:00

Pellyho domy

Kolárovo divadlo
KU�A� KY A SPASITELKY
Ned�le 10. 3. od 19:00
Ho�ká komedie, ve které � tve�ice sourozenc�
hledá po smrti otce své místo v � ivot�. Ka� dý
sám a p�itom stále spolu. Hra je sou� asnou
paralelou � echovových T�í sester.
Divadlo Exil Pardubice.
Vstupné: 100 / 80 K� .

JUMP N TRAVEL � PERU
Úterý 12. 3. od 18:00
Sportovn�-cestovatelský dokument, ve kterém
se polický rodák Jan Jenka a Luká� Kulda
vydávají na t�ítýdenní cestu po Peru, kde musí
p�ekonat vysoké nadmo�ské vý�ky, daleké
vzdálenosti i místní nepokoje. Jak vypadá
parkour v horách a na starých inckých
ruinách? Po promítání následuje beseda
s protagonisty. Vstupné: 60 K� .

ZPÍVÁME PRO UNICEF
St�eda 20. 3. od 18:00
Koncert p�vecké sekce ZU� Police n. Met.,
jeho� výt�� ek podpo�í program organizace
UNICEF �Dobrý start do � ivota�. Vstupné:
50 K� , dobrovoln� i více. P�edprodej vstupenek od 20. 2. v informa� ních centrech v Polici
n. Met. a v Náchod�.

JEDEN SV�T
� tvrtek 21. 3.�ned�le 24. 3.
Festival dokumentárních � lm� o lidských
právech se k nám veají ji� po osmé. V rámci
leto�ního tématu Bezpe� n� blízko bude
promítnuto celkem 15 � lm�. Nebudou chyb�t
ani tradi� ní besedy a doprovodný program.
www.jedensvet.cz/festival/policenadmetuji.

Kino/Kolárovo divadlo
PRVNÍ � LOV�K
St�eda 13. 3. od 19:00
� ivotopisný � lm o prvním mu� i na M�síci
Neilu Armstrongovi. P�ed padesáti lety se p�l
miliardy lidí ma� kalo u televizí, aby v p�ímém
p�enosu sledovali p�istání posádky Apolla 11
na M�síci. Krátce nato pronesl astronaut Neil
Armstrong slavnou v�tu �Je to malý krok pro
� lov�ka, obrovský skok pro lidstvo,� a po� in,
který se stal mo� ná nejodvá� n�j�í výpravou
od plavby Kry�tofa Kolumba, byl tímto úsp��n� zavr�en. Stejn� fascinující ale byla éra,
která tomuto letu p�edcházela, a � ivotní
p�íb�h � lov�ka, jen� dostal to privilegium
ud�lat na M�síci první �lidský� krok.
Drama / � ivotopisný / Historický. USA,
Japonsko, 2018, 141 min.
Vstupné: 80 K� / 70 K� dr� itelé PellyKarty.

BOHEMIAN RHAPSODY
� tvrtek 28. 3. od 19:00
Film je oslavou rockové skupiny Queen, její
hudby a p�edev�ím Freddieho Mercuryho,
který svou tvorbou i � ivotem vzdoroval v�em
myslitelným stereotyp�m. Díky tomu se stal
jedním z nejvýrazn�j�ích um�lc� na sv�t�.
Snímek mapuje raketový vzestup nekonven� ní
skupiny prost�ednictvím jejich revolu� ního
zvuku a ikonických písní, jako jsou �We Will
Rock You�, �We Are the Champions� nebo
práv� �Bohemian Rhapsody�. Jejich p�íb�h
za� íná bleskovým startem, pokra� uje ne�ízenou � ivotní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu
Live Aid v roce 1985. Film získal presti� ní cenu
Zlatý globus v kategorii drama, Rami Malek,
p�edstavitel Freddieho Mercuryho, zvít�zil
v kategorii herec v dramatu.
� ivotopisný / Drama / Hudební. Velká
Británie, USA, 2018, 134 min.
Vstupné: 90 K� .

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

Upozor�ujeme náv�t�vníky akcí po�ádaných Pellyho domy, � e organizátor bude
z vybraných akcí po�izovat audiovizuální
záznam, který bude slou� it pro jeho
vlastní, nekomer� ní, pot�eby.

/ Muzeum papírových model�
Jako ka� dé první pond�lí v m�síci je vstup
do Muzea ZDARMA!

JAROSLAV SOUMAR
/ VÝSTAVA
� tvrtek 7. 3.�ned�le 31. 3.
/ Zelený dome� ek
Výstava kreseb polického um�lce a u� itele
Jaroslava Soumara.
Vernisá� : � tvrtek 7. 3. 2019.
Dal�í akce Muzea papírových model�:
www.mpmpm.cz

P�ipravujeme

Prodej vstupenek v Informa� ních centrech v Polici nad Metují a v Náchod�, pokud není uvedeno jinak.
Provozní doba IC v b�eznu: Pond�lí a st�eda 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00; úterý, � tvertek a pátek: 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00.

KULTURA

PRACHY!!!
Úterý 2. 4. od 19:00 / Kolárovo divadlo
Situa� ní komedie, její� hrdinové se díky
ne� ekanému nálezu kuf�íku plného pen�z
ocitnou v neuv��itelném �et�zci l� í, úskok�,
výmluv a dokonce i vydírání. Hrají: Ond�ej
Vetchý, Vanda Hybnerová a dal�í. Divadlo
Palace Praha. Vstupné: 520 / 490 K� .
Vstupenky v prodeji.

BROUK V HLAV�
Pátek 12. 4. od 19:00 / Kolárovo divadlo
Filip Bla� ek a Jitka Schneiderová v nejhran�j�ím díle francouzského dramatika Georgese Feydeaua. Studio DVA Divadlo Praha.
Vstupné: 520 / 490 K� . Vstupenky v prodeji.

JARNÍ TRH A �EMESLA
V D�EV�NCE
Sobota 13. 4. od 9:00
/ Masarykovo nám�stí, stará �kola
Tradi� ní velikono� ní trhy spojené s ukázkami �emesel ve staré �kole D�ev�nce.

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

