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Protipovodňová opatření
Začátkem roku byly zahájeny práce na protipovodňových
opatřeních. Realizaci akce zajišťuje pan Václav Kohl, který byl
vybrán na základě řádně uskutečněného poptávkového řízení.
V rámci těchto opatření bylo vytipováno těchto pět lokalit:
1. vyčištění a zkapacitnění příkopu v ul. K Drůbežárně, směrem ke Klůčku v délce přibližně 270 m;
2. znovuobnovení a prodloužení odvodňovacího příkopu na
Klůčku u lavičky;
3. zpevnění bočních stěn ve spodní části příkopu od křižovatky ul. Na Sibiři směrem ke Klůčku;
4. doplnění uliční vpusti na křižovatce ulic Hvězdecká, Wihanova a Brandejsova;
5. uložení přejezdného odvodňovacího žlabu s čistící šachtou za hranici asfaltové plochy v ulici K Vodojemu.
Dokončení všech částí je plánováno do konce měsíce dubna.
Celkové náklady prováděných prací činí zhruba 263 000 Kč.
Jan Sýkora, investiční technik

INFORMACE Z RADNICE

Leden nejen na radnici…

…milí přátelé, čtenáři měsíčníku. Skoro
se nechce ani věřit, že je to již měsíc, kdy
jsme začali ukrajovat první minuty, hodiny
a dny nového roku 2022. Strojová přesnost
a rychlost s jakou nám aplikace jménem
čas měří, je neúprosná. Na druhou stranu
mi při psaní těchto řádků dělá velkou radost pohled z okna! Nacházíme se uprostřed zimy a po delší době tu krásnou zimu
máme! A i když je počasí jako na houpačce,
tak doufám, že sněhová peřina vydrží déle
než jeden víkend. Velmi mě těší, že jste nezaváhali a pustili se do zimní sportů a radovánek s plným nasazením. Přišlo mi, že
snad celá Police nazula běžky a lidé s radostí
vyrazili na Klůček, Ostaš, Slavný nebo třeba
jen na Nebíčko. Potkávám v bílé stopě mnohé z Vás a sluší se poděkovat všem, kteří se
na přípravě stop podílejí a věnují této činnosti nemálo času a úsilí. Na druhou stranu
mě mrzí, že některým, kteří chodí po lyžařských stopách pěšky nebo do nich pouští své
čtyřnohé mazlíčky, nedochází, že maří práci
druhých a ničí stopy, které slouží ostatním.
Všichni máme právo jít do přírody, ale dá
se přeci jít po cestě nebo si vyšlápnout pěšinu sněhem mimo lyžařskou stopu. Mnozí
z Vás využívají připravené ledové plochy
ve Smetanově ulici, ožili i rybníky v okolí.
Díky mrazům a úsilí dalších dobrovolníků –
poděkování – můžeme bruslit a hrát hokej.
A nakonec to množství dětí, kteří využili sněhu k sáňkování, bobování nebo jen tak k ježdění po zadku. Viděl jsem i množství bunkrů,
iglú, sněhuláků… A veliká radost! Po loňském
pandemickém zákazu jsme konečně mohli
spustit lyžařský vlek na Nebíčku a nabídnout Vám další ze zimních sportů. Vzhledem
k tomu, že jsme odkázáni na přírodní sníh,
je vrstva minimální, ale vlek je připraven
a hodně dětí již začalo řezat oblouky na „polickém hahnenkammu“. Věřím, že další vývoj
zimy bude příznivý a v únoru a březnu ještě
užijeme notnou porci sjezdového lyžování.
Samozřejmě ruku v ruce se zimními radovánkami přicházejí i komplikace.
Komplikace se sjízdností silnic a schůdností
chodníků, tedy s údržbou města. Pokud je
k nám zima milosrdná a pod nohama nám
příjemně křupe vrstva přemrzlého sněhu,
není téměř co řešit. Ovšem letošní zima se
střídáním teplot prověřuje připravenost
našich Technických služeb. Sníh, sucho, námraza, ledovka ztěžují údržbu, není vůbec
jednoduché udržet sjízdnost silnic a schůdnost chodníků. Děkuji Technickým službám,
že dělají maximum pro údržbu a Vám všem
za vstřícnost, ohleduplnost a pochopení, že
ne v každou chvíli můžou být všechna místa
schůdná a sjízdná.
K lednu patří tradičně hodnocení uplynulého roku, většina spolků se schází na výročních schůzích a valných hromadách.
Po loňských omezeních a zákazech můžou
spolky pokračovat ve své činnosti, byť také
s notnou dávkou omezení, protože pandemická situace stále není dobrá. Jsem velmi rád, že napínáte své síly, tuto nelehkou
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situaci zvládáte a pokračujete ve své činnosti
a poslání. Protože jste to Vy, kdo vychováváte
a formujete mládež, udržujete zvyky a tradice, aktivně se podílíte na životě ve městě
i v místních částech. Jste jednou z hybných
sil aktivního a společenského života ve městě, dotváříte jeho celkový obraz a udržujete
ho na vynikající úrovni. Za to Vám patří velké
poděkování, přání hodně sil do další činnosti
a všech aktivit. Jsem rád, že i ze strany města
je velká podpora spolkového života, nejen finančně, ale i lidskou spoluprací a materiální
podporou.
Bohužel stále přicházíme o část kultury, stále nám opatření nedovolují se do kulturního dění ve městě pustit naplno. Ano,
spousta aktivit možných je, ovšem s notnou
dávkou omezení. Za prvé v některých případech nejsme schopni tato omezení dodržet
a za druhé nás mrzí, byť opatření a omezení
chápeme a respektujeme, že stále více rozdělují naši společnost. Tomu bychom rádi
předešli, a proto spuštění kultury v plném
rozsahu chystáme a připravujeme až tato
doba pomine. Věřím, že všichni tuto nelehkou situaci chápeme a jsme vděčni i za to
málo, které je v tuto chvíli možné.
Začátek roku je na radnici vždy trochu klidnější,
co se schůzek a různých jednání týká. Hlavním pilířem
činnosti je sestavování rozpočtu města pro letošní rok.
Rozpočet, tak jako každý rok,
bude sestaven kvalitně, uvážlivě a ve prospěch občanů,
tedy pro rozvoj a kvalitu života ve městě. Připravujeme
projekty a žádosti o dotace
tak, abychom byli připraveni na jaře začít s opravami a údržbou s maximálně
efektivním využitím financí.
Loňský rok skončil výrazným a nepředpokládaným
přebytkem. Měli jsme strach
ze špatného ekonomického
vývoje díky nouzovému stavu, omezení služeb a výroby.
To se nepotvrdilo a příjmová
strana rozpočtu byla naplněna. Bohužel se nám díky mnoha okolnostem,
zaviněným vnějšími a těžko ovlivnitelnými
vlivy, nepodařilo uskutečnit tři velké investiční akce. Dnes jsou připraveny a jakmile
počasí dovolí, pustíme se do jejich realizací a samozřejmě přidáme další, plánované
na letošní rok. Loňský přebytek bude plně
zapojen do kapitoly investic. Poslouží tedy
k dalšímu zvelebení, rozvoji a rozkvětu našeho krásného města.
Jsem velmi rád, že ještě na poslední chvíli
před Vánoci, se nám podařilo získat „posilu“
do městského týmu v podobě dvou automobilů. Ten první, speciální požární automobil Mercedes - Benz 906 OK 35 Sprinter,
zakoupený od města Broumov, bude sloužit SDH Velká Ledhuje. Nahradí dosluhující

POZVÁNKA

na 1. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2021,

středa 23. února 2022
v 17.00 hodin
na sále
Pellyho domů.

Hlavním bodem programu
rozpočet města na rok 2022
Avii a pomůže sboru ke kvalitnímu výkonu
jejich činnosti, mimo jiné při přepravě mládeže, vedené a vychovávané k hasičskému
sportu. Po obnově vozového parku v Pěkově
a Hlavňově máme další sbor, který posouváme k lepšímu a kvalitnějšímu vybavení pro
ochranu a pomoc našemu obyvatelstvu.

Druhým vozem, a tentokrát novým, pořízeným díky 95% dotaci přes MAS Stolové
hory je Dacia Duster 4x4 pro Pečovatelskou
službu. Nahradí nejstarší auto ve výbavě,
Fabii, a pomůže díky pohonu všech čtyř kol
k bezpečným každodenním výjezdům pečovatelek za klienty do okolních vesnic jako
Maršov, Petrovice nebo Machov. Jsem rád, že
jsme touto cestou mohli podpořit tuto nelehkou, každodenní a stále se rozšiřující službu
pro naše seniory. (prosím vložit foto)
Milí spoluobčané, udržme si veselou
mysl, zažeňme trudomyslnost, užívejme
krásných zimních dní, k procházkám, sportování, udržování kondice. Přeji všem hodně
sluníčka, pohody a optimismu.
Jirka Beran
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Slovo místostarosty

Lednové období tradičně na radnici patří
majetkovým inventurám a přípravě rozpočtu
města na další období. Přesto, že první uvedená kategorie si vyžaduje zapojení řady lidí
a vyžaduje vždy nemalé úsilí, pro běžného
občana (a čtenáře) není tak zajímavá, jako kategorie druhá. A ani v ní nejsou předmětem
zájmu veřejnosti (logicky) všechny položky,
neboť drtivou většinu veřejnosti zajímají
plánované investice a zásadní opravy, které
budou z městského rozpočtu v letošním roce
placeny.
Výrazná investiční činnost bude (poměrně výjimečně) probíhat již v prvním pololetí
roku, kdy budou zahájeny tři velké stavby, a to
shodou okolností stavby, které sice měly být
zahájeny (a některé i zrealizovány) již v loňském roce. O důvodech odkladu jsem psal již
na podzim, nicméně pro připomenutí shrnu,
že na vině odkladu byly jak průtahy v zadávacích řízeních, tak ve finále chybějící výrobní
kapacity na straně dodavatelů stavebních
materiálů, tak vlastní kapacity zhotovitelských firem a jejich subdodavatelů. V prosincovém nástupu zimy jsme si pak celkem
oddechli, neboť právě na týden, kdy padalo
nejvíce sněhu a teploty padaly pod nulu, bylo
původně plánováno asfaltování v ul. Horní.
Takové klimatické podmínky by se negativně
podepsaly na kvalitě stavby, a tak se ukázalo,
že všechno zlé je pro něco dobré.
V rámci oprav komunikací budou realizovány rekonstrukce ul. Horní a rekonstrukce
komunikace za radnicí, jejíž součástí bude
i oprava kanalizace. V návrhu rozpočtu pak
figurují i drobnější opravy komunikací v ulici Na Bělidle, za pekármou, do Ochoze, nebo
v ulici Výhledy. S ohledem na rozpočtové
možnosti je již nyní zřejmé, že z těchto 4 komunikací bude možné realizovat pouze některé s tím, že ostatní by pak byly realizovány
v následujícím roce.
Pro další období budeme plánovat další
opravy komunikací a v letošním roce budeme chtít pořídit, případně dokončit, projektové dokumentace k rekonstrukcím ulicích
Tomkova, K Vodojemu, či k rozšíření komunikace Na Sibiři (v úseku od autodílny) nebo
k opravě průjezdní komunikace v Hlavňově.
Pracovat budeme i na menších projekčních
podkladech k opravám opěrných zdí, mostků,
či kratších propojovacích komunikací.
V rámci zvyšování bezpečnosti chodců
bude dokončena úprava zastávky Pěkov –
Pod Ostašem. V návrhu rozpočtu pak figuruje
i dokončení zastávkového přístřešku na této
zastávce a oprava přechodů na přeložce
II/303 do ulic Soukenická a Žďárská. U těchto akcí však ještě nedisponujeme potřebnými
povoleními, a i zde bude otázkou rozpočtových možností, zda zvládneme obě akce,
nebo zda bude třeba jednu odložit na příští
rok.
Naším zájmem je investovat další prostředky do rekonstrukcí či oprav školských
budov. V základní škole bychom rádi vyměnili dožívající plynové kotle (buď za moderní
kondenzační kotle nebo za mikrokogenerační
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jednotku), a opravili rozvodnu vytápění,
od čehož si slibujeme budoucí výrazné úspory v nákladech za vytápění. V mateřské škole
bychom chtěli dokončit několikrát odloženou rekonstrukci suterénu v druhé budově,
jejíž součástí je oprava prádelny, chodby, WC
a přidružených prostor. Návrh rozpočtu počítá i s opravou venkovních chodníků, včetně
zřízení parkového osvětlení, nicméně i zde
je otázkou, zda se v rozpočtu na tuto akci
najdou prostředky. V rámci budovy základní
umělecké školy plánujeme provést opakovaně odloženou opravu fasády uličního průčelí
na Komenského náměstí.
V oblasti památek plánujeme dokončit
opravu soch před kostelem a zahájit první
etapu rekonstrukce staré školy, tzv. dřevěnky. V případě dřevěnky bylo původně v plánu
obnovit pouze nátěr stěn, nicméně po provedení stavebnětechnického průzkumu jsme
odhalili i další závady a oprava objektu si tak
vyžádá širší zásah, který s ohledem na spolufinancování akce z prostředků Ministerstva
kultury, rozložíme na roky 2022 a 2023.
Co se týče sportovišť bude bezesporu
největší investicí oprava velkého bazénu
koupaliště, jejíž součástí je rovněž kompletní výměna bazénových technologií. I tuto
akci chceme spustit okamžitě s koncem zimy.
U této akce je celkem paradoxem, že první zadávací řízení muselo být díky chybám uchazečů nakonec zrušeno, přičemž jsme museli
vyhlásit nové zadávací řízení. I v něm (což je
opravdu neuvěřitelné) nešlo ze strany uchazečů vše hladce a řízení se tím protáhlo až
do druhé poloviny ledna. V době uzávěrky
měsíčníku ještě nebylo o vítězném uchazeči
rozhodnuto, proto zde nemohu uvádět další podrobnosti, nicméně ty jistě uvedeme
v příštím čísle. Potvrzuji, že naším zájem je
zvládnout rekonstrukci tak, aby na sezónu
bylo možné koupaliště otevřít.
Poměrně velké finanční prostředky navrhujeme zapojit do oblasti projektové přípravy veřejného osvětlení. Z části budou
prostředky investovány na dokončení projektové dokumentace, která řeší doplnění veřejného osvětlení v místech, kde toto nebylo
v minulosti realizováno, nebo kde občané doplnění soustavy požadují. Větší část prostředků bude směřována na přípravu dotačního
projektu výměny svítidel stávající soustavy
veřejného osvětlení, na který chceme žádat
o dotace z tzv. Národního plánu obnovy. Naší
představou je, že bychom tímto projektem
dokončili výměnu svítidel jak v místních částech Police nad Metují a Velké Ledhuje, ale
i v Pěkově, Hlavňově a Radešově. Jak bude
finální návrh projektu vypadat ukážou následující měsíce. Abychom o dotaci mohli žádat,
je třeba, aby nové osvětlení generovalo min.
30 % úsporu oproti stávajícímu stavu.
Významnou položku v rozpočtu pak tvoří
náklady na dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení
stavby dopravní a technické infrastruktury
pro novu ulici Větrná. U této akce předpokládáme v letošním roce získání stavebního povolení, provedení výběru zhotovitele, a snad

i zahájení prací (práce by byly zahájeny výstavbou rozšíření místní komunikace podél
Domova důchodců). Současně, když vše půjde podle předpokladů, pak v letošním roce
bude i zahájen prodej pozemků v nové lokalitě. O formě a způsobu prodeje Vás budeme
informovat v příštích měsících prostřednictvím všech městských informačních kanálů.
Předpokládám, že tuto informaci rozešleme
po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Na realizaci této akce nejsou v rozpočtu
města vyčleněny žádné další prostředky, a to
především z toho důvodu, že akce dosud nedisponuje platným povolením pro realizaci.
Po obdržení povolení budeme v průběhu
roku projednávat rozpočtovou změnu, která by financování realizace této akce měla
zajistit. S přihlédnutím k tomu, že prodej
parcel bude generovat určité příjmy předpokládáme, že by tato akce byla financována
na základě úvěru, který by byl splácen příjmy
z prodeje pozemků.
V rámci rozpočtu pamatujeme i na požadavky osadních výborů, přičemž jejich požadavky se týkají oprav pomníků, zvoničky,
propustků, odvodnění komunikací, oprav
opěrných zdí, oprav a údržby stávajících
objektů města, či projektové přípravy oprav
komunikací, sportoviště či hasičárny. Z části
budou tyto požadavky hrazeny z rozpočtu
investic a z části (tradičně) budou financovány z prostředků určených v rozpočtu města
na práce Technických služeb.
Požadavky na rozpočet investic i v letošním roce o přibližně 12 – 15 mil. Kč převyšují
kapacitu, jakou je možné, bez zadlužení města, v rozpočtu pro investice a údržbu vyčlenit.
Ani v posledním roce toho velmi neklidného
a zvláštního volebního období nebudeme
městským financím pouštět žilou a budeme
usilovat o schválení vyrovnaného rozpočtu.
Určitou výjimkou pro mírné bezpečné a krátkodobé zadlužení by mohla být max. investice do úsporných opatření (viz výše rekonstrukce kotelny ZŠ).
Přeji Vám příjemně prožitý únor, dětem
pak hezké zimní počasí o jarních prázdninách! Hodně sil všem!
Jirka Škop

Rozpis lékařů

stomatologické služby

únor 2022

Služba je zajištěna v době
od 8.00 do 12.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

05. – 06. 02. MUDr. Jana Malíková
491 428 885
Denisovo nábřeží 665, Náchod
12. – 13. 02. MUDr. Jaroslava Neoralová 602 333 460
Horní 109, Teplice n. M.
19. – 20. 02. MUDr. Vlasta Hýblová
491 428 636
Hálkova 367, Náchod
26. – 27. 02. MUDr. Jarmila Vokůrková 491 462 331
Větrník 720, Červený Kostelec
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JAK SPRÁVNĚ TOPIT A UŠETŘIT

Lokální topeniště jsou v současné době jeden z největších
znečišťovatelů ovzduší, a to hlavně z pohledu emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a benzo(a)pyrenu (BP). Domácnosti se podílí
na emisích TZL ze 78 % a na emisích BP dokonce z 98 %. Tuto problematiku řeší zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění, a to hlavně tak, že zakládá povinnosti právě provozovatelům
lokálních topenišť (spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém
tepelném příkonu do 300 kW včetně).
Důležité informace týkající se těchto povinností a zároveň
možnosti kontrol plnění těchto povinností ze strany orgánů ochrany ovzduší, má na svých webových stránkách uvedeno Ministerstvo
životního prostředí ČR A jsou zde uvedeny i informace o dotačních
možnostech zaměřených na vytápění domácností a odkazy na jednotlivé metodické pokyny a důležité dokumenty, které s problematikou vytápění domácností souvisí.
Koncem loňského roku MŽP ČR také vydalo Průvodce ekonomickým a ekologickým vytápěním domácností pevnými palivy Jak správně topit a ušetřit. Tuto brožuru si můžete na uvedených
stránkách také otevřít i stáhnout, nebo ji můžete v textové podobě
obdržet na polické radnici, odbor IMŽP.

Už druhým rokem bylo možné si v předvečer Štědrého dne
v Pěkově u bývalé školy a na Honech zapálit Betlémské světlo.
Děkujeme skautům.
V sobotu 8. ledna chodili již tradičně dětští koledníci na Tříkrálovou sbírku dům od domu v Pěkově, na Honech
i na Ostaši a vybrali 13.723 Kč (pro srovnání: před 10ti lety to bylo
7.118 Kč).
Poděkování patří koledujícím dětem, jejich doprovodu a také
všem, kteří do sbírky přispěli.

Text brožury přinášíme ve zkrácené formě i na tomto
místě:

Požádejte si do 1. 9. 2022 o dotaci. Od 1. září 2022 bude zakázáno topit v kotlích horších než 3. třídy. Co to ale znamená? Jak se
dozvím, jakou má můj kotel třídu? A jak správně v kotlích na pevná
paliva topit? A proč?
To jsou otázky, na které vám odpoví tato brožura z dílny
Ministerstva životního prostředí. Po přečtení budete nejenom
vědět, jak ušetřit finance správným vytápěním, ale také jak chránit své zdraví a zdraví vašeho nejbližšího okolí a čeho se vyvarovat,
abyste se vyhnuli případným pokutám ze strany úřadů za nedodržení zákonných požadavků. Povinnosti související s vytápěním
v kotlích na pevná paliva jsou zakotveny v zákoně o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.). Následující text se tyto zákonné povinnosti pokusí nejenom shrnout, ale také vysvětlit srozumitelnějším
jazykem a upozornit na nejdůležitější povinnosti domácností, které jsou vytápěny kotlem na pevná paliva napojeným na ústřední
topení.

Základní povinnosti provozovatele kotle nebo topidla
na pevná paliva vyplývající ze zákona:

yy Provádět pravidelně kontrolu technického stavu a provozu
u kotlů a topidel s napojením na teplovodní
yy soustavu vytápění a na vyžádání předložit doklad o jejím provedení.
yy Provozovat nejpozději od 1. 9. 2022 pouze kotle 3. a vyšší třídy.
yy Topit pouze takovým palivem, které určil výrobce zdroje, a to
jak pokud jde o druh, tak i jeho kvalitu.
yy Nespalovat odpad!
yy Provozovat kotel pouze v souladu s pokyny výrobce.
yy Mít zdroj instalován včetně souvisejících prvků, pokud je výrobce vyžaduje – akumulační nádoba,
yy dochlazovací smyčka apod.
yy Provést revizi spalinové cesty při instalaci nového zdroje nebo
úpravě komína a provádět pravidelně
yy kontrolu spalinové cesty kominíkem.

Kontrola technického stavu a provozu kotlů a topidel
s výměníkem:

yy Každý provozovatel kotle nebo topidla s výměníkem (napojeným na teplovodní soustavu ústředního vytápění) má každé 3
roky povinnost (již od roku 2016) provést kontrolu technického stavu a provozu tohoto zařízení.
yy Kontrolu vám provede technik proškolený výrobcem vašeho
zařízení, kterého si můžete vyhledat zde: https://ipo.mzp.cz/
a pomocí zde uvedených kontaktů si kontrolu objednat.
yy Na této stránce se také dozvíte další podrobnosti provádění
kontrol.
Polický měsíčník ÚNOR 2022

Za 10 let, kdy rodina Čápových u nás zajišťuje koledníkům
dospělý doprovod, věnovali dárci úctyhodných 101.195 Kč (nepočítáme loňský rok, kdy se sbírka kvůli epidemii koronaviru
neuskutečnila).
Šárka Pokorná
yy Technik zkontroluje instalaci a nastavení vašeho zařízení,
prověří jeho technický stav a poradí vám, jak topit bezpečně
a úsporně s ohledem na co nejdelší životnost vašeho zařízení,
životní prostředí i vaši peněženku.
yy Poradí vám, jak zařízení správně obsluhovat, jak regulovat jeho
výkon, jak přikládat a ušetřit na palivu.
yy Zároveň vám může stanovit vlhkost používaného dřeva.
yy Drobné závady může na místě opravit.
yy Nebojte se zeptat, zvláště pokud nejste s provozem zařízení
spokojeni.
yy Také vám sdělí, zda můžete zařízení nadále provozovat od 1. 9.
2022.
yy Pokud je technik pro vaše zařízení příliš daleko a jím provedená kontrola by tak byla dražší než aktuálně stanovený limit
(1585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí
jednotky a ve výši 1848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární
zdroje s řídicí jednotkou), můžete využít technika jiného výrobce. Nejprve však musíte získat vyjádření výrobce, že není schopen vám svého technika v rámci uvedeného finančního limitu
zajistit. Vyjádření výrobce lze získat prostřednictvím https://ipo.
mzp.cz/.
yy Pokud výrobce vašeho zařízení není v seznamu uveden (hledejte jak v kategorii značka, tak výrobce), tedy žádné techniky neurčil nebo již výrobce neexistuje, můžete opět využít technika
jiného výrobce.
yy V případě využití technika jiného výrobce je nutné, aby měl
oprávnění na váš typ zařízení (v případě pochybností využijte
nápovědu na https://ipo.mzp.cz/).
yy Technik vám vystaví doklad o kontrole a současně ji ohlašuje
elektronicky příslušnému úřadu, přesto si papírový doklad pečlivě uschovejte.

Pokračování příště.
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Místní poplatky v roce 2022 Příměstský tábor

Poplatek za odpady

yy základní sazba poplatku pro rok 2022 je 780 Kč
yy sazba poplatku bude snížena o 120 Kč poplatníkům, kteří
jej uhradí v plné výši nejpozději do 30. 4. 2022 – zaplatí
tedy konečných 660 Kč za celý rok

Ostatní úlevy a osvobození dle vyhlášky č. 6/2021
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu - v plném
znění na webových stránkách města:
https://www.policenm.cz/mesto/
vyhlasky-a-narizeni-mesta/

o jarních prázdninách

Vážení rodiče, pomalu se blíží jarní prázdniny a s nimi i nabídka dalšího příměstského tábora Detektivové na stopě pro děti staré 6-12 let.
Pokud chcete pro Vaše ratolesti týden plný zábavy, her, soutěží, výletů,
besedu s vyšetřovatelem kriminální policie nebo aby se naučily základy
sebeobrany, kontaktujte nás na čísle 778 777 821 nebo na emailu taboryvpolici@seznam.cz Cena tábora je 500 Kč včetně stravování a bude
probíhat 14.2.-18.2.2022 v čase 7:30-15:30 v polické Sokolovně na adrese Tyršova 339.
Kateřina Landová

Zodpovědnost za úhradu poplatku za nezletilé nesou se
všemi právními důsledky plně jejich zákonní zástupci !!!

Povinnost platit tento poplatek se vztahuje i na občany
s trvalým pobytem na městském úřadě a cizince s jakýmkoliv
druhem pobytu na území města.

Poplatek ze psů

yy
yy
yy
yy

300 Kč za psa v domech do tří bytových jednotek
500 Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek
250 Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov
200 Kč osoby nad 65 let

Oba poplatky můžete platit již od 3.1.2022 přímo
v pokladně MěÚ, kancelář č. 11 – přízemí vpravo /každý
pracovní den kromě čtvrtka, kdy je úřad pro veřejnost
uzavřen/ nebo bezhotovostně převodem na účet č.90054629551/0100, 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.
Vzhledem k epidemiologické situaci v zemi
upřednostňujeme bezhotovostní způsob platby, v případě
nejasností kdykoliv poradíme telefonicky či mailem.

Případné bližší informace:

Adamová Daniela /odpady/
tel. 491 509 991, mail: adamova@policenm.cz
Beranová Radka /psi/
tel. 498 100 916, mail: beranova@policenm.cz
web: www.meu-police.cz
záložky: život ve městě/odpady/odpadový poplatek

Technické služby informují…
Technické služby Police nad Metují s.r.o. prostřednictvím plynové kotelny Na Sídlišti dodávají teplo na vytápění a ohřev vody
do cca 332 bytů prostřednictvím páteřního teplovodu. Navzdory
turbulentní situaci na trhu energií jsme díky zafixované ceně s dodavatelem plynu na rok 2022 mohli dodržet cenu, která je výhodná zejména pro zákazníka. Proto jsme tentokrát cenu meziročně
navýšili o cca 7% Průměrná domácnost, která žije v panelovém
domě v bytě o ploše 65 m2, spotřebuje za rok zhruba cca 23 GJ.
Dlouhodobá tendence objemu prodeje tepla je klesající. Důvodem
je postupné zateplování objektů a vliv venkovních teplot (teplejší
zimy). Roční náklady na teplo a ohřev vody tak vzrostou v průměru
o 690 Kč. V tomto roce nás čekají dvě důležité akce, které velkou
měrou ovlivní cenu tepla pro další období. Tou první je připojení
dalšího zdroje tepla od společnosti ČEZ ENERGO a tou druhou je
nová cena plynu od dodavatele na další dvouleté období.

usnadníte vyhrnování sněhovou radlicí. Vždy je problém, když nemáme prostor k vyhrnutí, auta, která stojí na chodnících, na kraji
vozovky se pluhem objíždí a na komunikaci vznikají závěje, které
překáží a není tak možné dobře vyhrnout vozovku.
Pracovníci T.S.

Zima nám neřekla konec...

Vzhledem k tomu, že sněhová nadílka nás ještě čeká, prosíme
všechny majitele vozů parkujících u svých domovů: zaparkujte vůz
v garážích nebo na svých pozemcích, veřejném parkovišti. Tím nám
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Informace z Hlavňova a neb konec roku 2021

Také poslední měsíce minulého roku byly zajímavé z pohledu
činností a aktivit v naší malebné vesničce. V návaznosti na chystanou opravu komunikace na Malé straně, jsme se rozhodli začátkem
měsíce srpna prověřit stav propustků umístěných na této komunikaci, zejména pak propustek u pozemku p.č. 100/2. Ve spolupráci s místními hasiči, kdy starosta a jednatel SDH zajistili podporu
ostatních členů, jsme provedli během nedělního odpoledne průtah
zmíněného propustku. Z počátku voda nebyla schopna odtékat,
a až po několikátém pokusu aplikace tlakové vody jsme nakonec
propustek vyčistili, což znamenalo, že tato akce přinesla úsporu
dalších nákladů v rámci rekonstrukce komunikace na Malé straně.
V dalším kroku jsme provedli vyčištění dvou propustků v zatáčce za obcí Hlavňov ve směru na Suchý Důl, kde pár dní předtím bylo
provedeno za asistence Technických služeb částečné odbagrování
vpusti, nicméně vstup do propustku stále nebylo možné lokalizovat. Zde tedy byla a je situace daleko komplikovanější, neb po zhruba hodině se nám podařilo překonat kořenový systém prorůstající
do propustku (skrze napojení jednotlivých trub) a s tlakovým proudem vody jsme se dostali do ca ¾ šířky místní komunikace. Tím
jsme dosáhli toho, že držící se voda na druhé straně komunikace
začala pozvolna odtékat, nicméně díky kompletně ucpané vpusti
jsme nebyli schopni pokračovat dále.
Protože se ústí propustku zřejmě nachází ve větší hloubce bylo

propustku. V tomto případě byla situace malinko jednoduší, nicméně i v tomto případě je výstup potrubí zcela prorostlý kořenovým
systémem, který navíc propustek kompletně rozpojil. V dalším období bude nutné potrubí odkopat, vyčistit a zpět napojit na propustek. Bylo by dobré pokácet i několik dřevin v okolí propustků, aby
se zde bylo možné dostat s technikou a zamezili bychom tím dalšímu následnému prorůstání.
Jelikož je zde poměrně dost vody, která přitéká z okolních luk,
chtěli bychom zde v budoucnu po diskusi s vlastníky pozemků vytvořit místo, kde by mohla vzniknout např. tůň nebo mokřad s velkým počtem živočišných druhů.
V měsíci záři došlo k opravě a výměně některých dopravních cedulí a značení v horní části obce a provedlo se vyřezání jehličnatých
stromů u komunikace, které zasahovaly do dopravního značení.
Ke konci roku uspořádal TJ Sokol Hlavňov několik projektových
dnů nejen pro děti a mládež, se zaměřením na myslivost, astronomii a fyziku.
Ke konci měsíce října jsme provedli již dlouho avizovanou výsadbu lípy, kdy našimi předchůdci před 100 lety byla v obci vysazena lípa, která rostla na místě vedle nynější hasičské zbrojnice – byla
to lípa svobody. Jelikož její stav již neodpovídal bezpečnostním kritériím, musela být pokácena.

Nynější lípa byla vysazena na obecním pozemku u informační
(turistické) cedule u odbočky na Šterlen a v roce 2022 bude místo
také opatřeno pamětním písko-vcovým kamenem, na kterém bude
cedulka s krátkým textem a datumem vysazení. Výsadbě lípy předcházely přípravné práce (vykopání jámy, dovoz lípy a prostředků
pro výsadbu, posekání prostranství aj.) které jsme provedli ve spolupráci s osadním výborem.

nutné v dalším kroku s pomocí techniky vpusť najít a odkopat
okolní terén. Technické služby provedly další odbagrování štěrko-zeminy a následně se podařilo najít vstup propustku ca 1,5m pod
úrovní vozovky. Vstup se očistil a poté jsme opět v týmu místních
dobrovolných hasičů provedli samotné pročištění celého potrubí.
Bohužel jsme se tentokrát ani zdaleka nedostali do výše uvedené
vzdálenosti a z pořízených fotek a videí jsme zjistili, že je potrubí
u vstupu zcela zhroucené a jako velice pravděpodobné se jeví poškození potrubí pod vozovkou. Technické služby poté do blízkosti
potrubí umístily zesílené drenážní trubky a vytvořili tzv. drenážní
vlnovec, který poté obsypaly štěrkem frakce 16/32. V tomto roce
bude nutné kolem výstupu potrubí prořezat dřeviny, které zásadně zasahují do kanalizačního systému a provést kompletní výměnu
stávajícího potrubí. Čela vstupu a výstupu potrubí bude poté nutné opatřit kamennými či jinými náběžnými hranami při zachování
stability místní komunikace.
Další propustek se nacházel ca 50 m níže od výše diskutovaného
Polický měsíčník ÚNOR 2022

Na počátku listopadu jsme popřáli k životnímu jubileu občance
Hlavňova, paní Jiřině Rotterové.
SÚS HK provedla narovnání již několik let nevzhledně vypadajících položených patníků na hranici krajské a městské komunikace
Ke konci roku jsme
začali s demontáží zastávky v dolejší části
obce, která již neodpovídala
bezpečnostním
předpisům a v tomto roce
bude nahrazena zastávkou novou, která bude
zapadat do koloritu obce.
V posledních měsících
se také dokončily velké
investiční akce jako bylo
položení asfaltu na Malé
straně, které zahrnovalo
také montáž odtokových
žlabů a tolik žádaná investice do pochozí lávky
přes přeliv Hlavňovského

5

INFORMACE Z RADNICE / ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ
na vánočním stromku v obci. Moc vám všem
za tuto aktivitu děkujeme!
V ten samý den jsme připravili na místním antukovém hřišti mantinely tak, abychom prostor napustili vodou a v nejbližších dnech mohlo vzniknout kluziště nejen
pro děti.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem občanům a místním spolkům, kteří
se podílejí na aktivitách v obci, mají entuziasmus naši obec stále zvelebovat a na poli
různých projektů poskytovat lidem společenské a sportovní vyžití. V neposlední
řadě patří velké díky také městu Polici nad
Metují za všechny realizované projekty
a dále Technickým službám za perfektní
spolupráci a komunikaci při řešení různých
záležitostí.
Za OV Hlavňov, Martin Vaniš

rybníku. Myslím, že se zejména tyto dva
velké projekty nad míru povedly a můžeme
říct, že se naše obec opět posunula dopředu
v tom pomyslném žebříčku kvality života.
Dne 27.11. jsme provedli ozdobení vánočního stromku a o několik hodin později se uskutečnilo jeho rozsvícení za účasti
občanů obce. Tato společenská akce byla
kvůli pandemickým opatřením omezena
pouze na část venkovní. Zhotovení dárečků
na vánoční strom probíhalo letos tak trošku netradičně, kdy mezi občany byla rozeslána zpráva, aby každá rodina vytvořila
jeden symbol, který bude posléze zavěšen
na vánoční stromek. Akce nazvané „Vyrobte
svou vlastní baňku na vánoční strom“ se
zúčastnilo poměrně hodně občanů a byli
jsme mile překvapeni z přinesených dárků, které jste mohli vidět o těchto Vánocích

MĚSTSKÁ ZELEŇ

Obnova keřů na sídlišti

Těm, pro které bylo pokácení vzrostlého jehličnatého keře (borovice kleč)
na sídlišti, mezi bytovými domy čp. 291
a 292, překvapením se omlouváme, neboť zde došlo k textové chybě.
Informaci o plánované obnově jsme
uvedli již v listopadovém čísle PM, bohužel
s chybou v čp. - uvedeno bylo mezi domy
čp. 292 a 293, kde se žádné kleče nenacházejí. Pro doplnění tedy znovu uvádíme, že k odkácení prvního z keřů borovice
kleč pod okny bytového domu čp. 291 bylo
přistoupeno po projednání a na základě
požadavku společenství vlastníků čp. 291.
Důvodem bylo již značné stáří předmětné
kleče, prosychání uvnitř a výrazné zarůstání náletovými stromy, které se velmi obtížně ze středu kleče vyřezávaly a nemohly
zde být v blízkosti domu z prostorového

důvodu ponechány, protože do budoucna
narostou značných rozměrů. Bylo proto
rozhodnuto o postupné obnově tak, že nejprve bude odkácena jedna kleč, terén bude
upraven a na jejím místě bude založen nový
keřový záhonu z rododendronů. Další kleč
bude odkácena podle aktuálního stavu až
nové keře narostou. Odkácení první kleče
bylo provedeno v době vegetačního klidu,
tedy tak jak to požaduje zákon o ochraně
přírody, protože v této době zde nehnízdí
ptactvo.

samovolným náletem záměrně neudržovaného svahu lokalita smíšené vegetace. Mezi
těmito skupinami zeleně vede cesta, která
dnes slouží nejen pro pěší, ale i pro příjezd
obsluhy a návštěvníků lyžařského vleku
a areálu Nebíčka (v minulých letech byla
v závěru této cesty pro tento účel zřízená
i zpevněná plocha). Keře rostoucí podél této
cesty již ale značně narostly a cestu zužují.
Proto bylo zadáno provedení boční redukce
formou výraznějšího zmlazení, a nejedná se
o likvidaci keřů.

Podél odvodňovacího příkopu na západní straně zrekultivované skládky u Ostašské
ulice byly cca před dvaceti lety po provedení rekultivace provedena výsadba keřů.
Dále na západ od těchto keřů pak postupně
vznikla částečným osazováním a částečně

Podobně jako u Nebíčka, bude provedeno zmlazení keřů podél východního okraje
parkové plochy naproti firmě Pejskar. Keře
rostou na hraně potoka Bukovka a jsou již
značně narostlé.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Obnova keřů podél cesty
na Nebíčko

Obnova keřů v parčíku
u přeložky

ADRESNÝ SVOZ PLASTŮ S NÁPOJOVÝMI KARTONY A PAPÍRU

Od ledna letošního roku zahájilo město,
ve spolupráci s se spol. Marius Pedersen 1.
etapu adresného svozu plastů (PL) s nápojovými kartony (NK) a papíru (PAP)
od domů. Všem, kdo projevili zájem a vyhověli podmínkám, město zdarma přidělilo (na základě smlouvy o výpůjčce) 1 pár
popelnic se žlutým a modrým rozlišením.
Uživatelé je mají doma, soustřeďují do nich
vytříděný odpad a podle svozového kalendáře je přistavují k výsypu. Svoz plastů
s nápojovými kartony probíhá pravidelně 1 x za 2 týdny a svoz papíru 1 x za 4
týdny. Svozový den je čtvrtek. Tyto svozy
se střídají se svozem směsného komunálního odpadu (SKO), který se nově bude sváží
celoročně 1 x za 2 týdny.
Zájemci o přidělení nádob na tříděný odpad v 1. etapě adresného svozu
(z rodinných a řadových domů v k.ú. Police
n.M. a Velké Ledhuje) se mohou stále přihlašovat prostřednictvím přihlášky,
kterou najdou na webových stránkách
města Police n. M. - www.meu-police.cz

6

a na letáku, který je k dispozici na radnici a v informačním centru v Pellyho
domech.

NÁPOJOVÉ KARTONY A JEJICH 
BUDOUCNOST

Nápojové kartony jsou z velké části vyrobeny z papírových vláken a jsou
recyklovatelné. Předpokladem pro jejich recyklaci je třídění a sběr. Sdružení
výrobců pro nápojové kartony (ACE),
v čele s její ředitelkou Annick Carpentier,
proto vyzývá k povinnému sběru použitých nápojových kartonů, aby se dosáhlo
jejich následné recyklace a přispěly tak
ke stanoveným národním cílům.

Z čeho se skládají nápojové kartony
a jak náročná je jejich recyklace?

Nápojové kartony jsou papírové obaly,
používané především k ochraně a distribuci mléka, mléčných výrobků, džusů i vína.
V průměru jsou ze 75 hm. % vyráběny z papírových vláken, z 21 hm. % z polymerů

(většinou polyethylenu, k zabránění prosakování) a ze 4 hm. % z hliníku. V Evropě
se vytříděné nápojové kartony recyklují ve velkém, a to asi ve 20 papírnách.
Recyklace nápojových kartonů není nijak
složitý proces. Nejprve se oddělují papírová
vlákna z obalu pomocí několika speciálních
technologií a potom se papír rozvlákní v papírně. Po rozvláknění se oddělená papírová
vlákna použijí k výrobě nových papírových
produktů, a zbývající hliník (polyal) a polymery lze dále využít pro mnoho jiných účelů. Do recyklace plastu a hliníku investovaly
Polický měsíčník ÚNOR 2022
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nejen některé soukromé iniciativy, ale i výrobci nápojových kartonů například v Itálii,
Holandsku nebo České republice. Pro další
velkou investici do recyklace papírových
vláken i hliníku/polymerů se rozhodlo také
Polsko. Do konce roku 2021 tak bude možné
recyklovat téměř jednu třetinu PolyAl shromážděného z použitých nápojových kartonů. V blízké budoucnosti se také předpokládá výrazné navýšení kapacity recyklace.

Co jde z recyklovaných nápojových kartonů vyrobit?

Nápojové kartony jsou zdrojem vysoce kvalitního celulózového vlákna, které
lze opakovaně recyklovat. Díky tomu jsou
vhodné pro jakékoliv další zpracování v papírnách. Separovaný polyetylen a hliník se
stále více recyklují na nový materiál, který
je využíván u dalších produktů.

Jak probíhá sběr nápojových
kartonů v evropských zemích?

Ve většině členských států Evropské
unie mají občané možnost nápojové kartony třídit do různobarevných pytlů nebo
do separačních nádobách. Je ale důležité,
aby členské státy přijaly výzvu k povinnému sběru nápojových kartonů za účelem dosažení vyšší míry sběru a následné
recyklace.

V třídění a recyklaci nápojových kartonů Češi zaostávají. Česká republika se
dlouhodobě umisťuje na předních příčkách evropského žebříčku třídění papírového a plastového odpadu. Ovšem
v třídění a následné recyklaci jiných odpadových materiálů, včetně nápojových
kartonů, za evropským průměrem zaostává. Belgie, Německo a Španělsko jsou
naopak v této oblasti na špici.
Podle statistiky autorizované obalové
společnosti EKO-KOM vytřídí každý obyvatel ČR téměř 67 kg odpadu ročně. Zpět
do oběhu tak umožnil vrácení zhruba 76 %
odpadů. Nejvíce se již tradičně třídil papír,
u něhož se podařilo dosáhnout 90% míry
využití. Na druhém místě skončilo sklo
s 88 % a třetí příčku obsadily plastové odpady se 70 %, následované kovy se 61 %.
Na poslední příčce skončily nápojové kartony s pouhými 24 %. „Je vidět, že Čechům
na ekologii záleží a mají zájem vracet obaly
zpět do oběhu. Je však velká škoda, že zaostávají právě ve sběru a třídění nápojových
kartonů, protože se jedná o obal, který je
recyklovatelný ve velké míře. Díky složení
nápojových kartonů (vyrobených zejména z obnovitelných materiálů) a jejich vysoké efektivitě v rámci balení a přepravy
mají nápojové kartony nejnižší uhlíkovou
stopu ve své kategorii, zejména mléka
a džusy. Ve velké míře tak přispívají k nízkouhlíkové cirkulární ekonomice,“ říká
Annick Carpentier, ředitelka ACE. Některé
země stanovily své národní cíle v oblasti recyklace nápojových kartonů dobrovolně již v roce 2019. Jedná se například
o Rakousko (50 %), Belgii (60 %), Německo
Polický měsíčník ÚNOR 2022

(75 %) a Francii (orientační cíl 59 %). Tyto
země jsou v recyklaci nápojových kartonů
nejlepší.

Nejlépe si vede Belgie a Německo

Na evropský trh se ročně dostane kolem
900 000 tun nápojových kartonů. Více než
polovina se využívá při balení mléčných výrobků, zbytek je používán na džusy a další
tekuté potravinářské výrobky. Obyvatelé
členských zemí Evropské unie za poslední dva roky vytřídili a vrátili k případné
recyklaci přes polovinu použitých nápojových kartonů. V evropském měřítku se
nejvíce daří Belgii a Německu. Německo
dokázalo vytřídit v loňském roce více než
87 % nápojových kartonů. Jsou na vrcholu i v samotné recyklaci těchto obalů.
Zpracovávají je ve třech specializovaných
závodech, ke kterým na jaře 2021 přibyla
nová moderní recyklační továrna poblíž
Kolína nad Rýnem.

systému mají občané povinnost třídit
a poté odkládat na stanovená místa. Měly
by se třídit už v místě jejich vzniku (většinou tedy doma, tak jako ostatní odpad),
soustřeďovat společně s plasty a odkládat
buď do žlutých kontejnerů na veřejných
sběrných stanovištích, nebo do nádob
se žlutým rozlišením umístěných v rámci
adresného svozu u domů. V minulých le-

Národní cíle sběru a recyklace
nápojových kartonů do roku
2030 a dále

Členové ACE se prostřednictvím dokumentu Národní cíle sběru a recyklace nápojových kartonů do roku 2030 a dále zavázali
přijmout opatření ve všech částech hodnotového řetězce, a to od udržitelného získávání zdrojů po dopad na klima a recyklaci.
V rámci 10 závazků ACE je zahrnuto zvýšení
sběru a recyklace nápojových kartonů tak,
aby bylo dosaženo 90% sběru pro míru
recyklace a alespoň 70% míry recyklace
do roku 2030. V souladu s touto vizí, by měl
být do roku 2030 každý nápojový karton:
yy vyroben pouze z obnovitelných nebo
recyklovaných materiálů,
yy plně recyklovatelný a recyklovaný,
yy vyroben výhradně z udržitelných zdrojů,
yy obalovým řešením s minimální uhlíkovou stopou.

Členové sdružení ACE se také zavázali,
že do roku 2030 budou nápojové kartony
používat více papírových vláken a méně
plastů. Všechna papírová vlákna používaná k výrobě nápojových kartonů pocházejí z udržitelně obhospodařovaných lesů,
což zvyšuje biologickou rozmanitost našich ekosystémů. Členové ACE budou také
každé dva roky informovat o využití obnovitelných materiálů a recyklovaného obsahu a budou tak mapovat aktuální stav. Se
závazky a cíli stanovenými v dokumentu
„Národní cíle … „ bude průmysl usilovat
o to, aby jeho obaly i nadále aktivně přispívaly k ambicím Zelené dohody pro Evropu,
konkrétně ke klimatické neutralitě, cirkulaci, biologické rozmanitosti a odolným
potravinovým systémům, aniž by přitom
ohrozily zdraví a bezpečnost spotřebitelů.

TŘÍDĚNÍ NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
V POLICI N. M.

V Polici patří nápojové kartony mezi
složky komunálního odpadu, které podle
městské vyhlášky o stanovení odpadového

tech se v Polici vytřídilo průměrně cca 1 t
nápojových kartonů ročně, což je cca čtvrt
kg na osobu. Je to poněkud málo, pokusme
se s tím něco udělat.
z Odpadového fóra sestavil
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

JEN 6 % SPOTŘEBITELŮ UMÍ
RECYKLOVAT ELEKTROODPAD
NA VÝBORNOU

Když elektrospotřebič doslouží, lidé
se musí správně rozhodnout, kam s ním.
Výsledky ankety odhalily, že Češi sice neznají dokonale všechny možnosti likvidace elektroodpadu, ale vědí, že do koše
nepatří. Dobré povědomí mají o využití sběrných kontejnerů, podceňují ale
možnosti sběrných dvorů. Překvapením
je dobrá znalost problematiky nebezpečného elektroodpadu.
Z výsledků vědomostního kvízu společnosti Ekolamp s.r.o. vyplynulo, že 97 %
spotřebitelů ví, že elektroodpad nepatří
do směsného odpadu. Zároveň se ale ukázalo, že pouze 6 % zná všechny správné
možnosti recyklace vysloužilých spotřebičů. „Lidé vědí, že elektroodpad nepatří
na skládku, ale nejsou si vědomi všech
možností, kam jej lze odevzdat k recyklaci.
Případně zvolí špatný způsob,“ shrnuje
výsledky Zuzana Adamcová ze společnosti
Ekolamp, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných
zdrojů, svítidel a dalších elektrozařízení.
Cílem ankety bylo zjistit povědomí
spotřebitelů o nejčastějších možnostech
likvidace elektrospotřebiče: uložení do kontejneru či sběrné nádoby, sběrného dvora,
využití speciální sběrné nádoby anebo vyhození do směsného odpadu. Do ankety
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byli zařazeni zástupci různých typů elektrozařízení, například zářivka, lednička, stolní
lampa, žehlička či mobil. Kvízový dotazník
vyplnily ve třetím čtvrtletí loňského roku
necelé dvě stovky oslovených spotřebitelů.

Lidé si mylně myslí, že do sběrného dvora patří jen velké elektro
Z výsledků dále vyplynulo, že o možnostech využití sběrných míst mají lidé různé
povědomí. „Nejčastěji by zvolili sběrný
kontejner. Překvapivě sběrný dvůr byl zejména u menších spotřebičů opomíjen. Lidé
si pravděpodobně myslí, že na sběrný dvůr
patří jen objemné elektrospotřebiče, jako
jsou ledničky či pračky. To ale není pravda,
sběrné dvory obyčejně odeberou veškerý elektroodpad včetně malých zařízení,
jakými jsou zářivky či baterie,“ dodává Z.
Adamcová.
PŘÍKLAD ANKETNÍ OTÁZKY:
Kam byste uložili vyslouženou zářivku?

Svítidlo patří do kontejneru,
ale zdroj do speciální nádoby
Lidé často chybovali u likvidace elektroodpadu, jehož některé části se likvidují
odlišně. Takovým je například osvětlovací

Statistika

Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.1.2022
město Police nad Metují 3 961 obyvatel.

Jubilea
V listopadu 2021 slavili
70 let paní Vlasta Podhajská
paní Alena Hrzánová
paní Růžena Chocholoušová
pan František Chocholouš
pan Josef Drašnar
pan Jiří Regner
80 let paní MUDr. Marie Kopecká
paní Milada Vítková
paní Danuše Pfeiferová
85 let paní Vlasta Seidlová
paní Jaroslava Seidelová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a mnoho krásných dní plných pohody
v dalších letech.
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technika: zatímco svítidlo, například lampa, patří do kontejneru na elektroodpad,
světelný zdroj, tedy jakákoli žárovka, patří do zmiňované speciální sběrné nádoby.
„Zhruba 18 % odpovídajících by dalo neškodnou lampičku do speciální sběrné nádoby, což je špatně. Tam patří pouze křehký
světelný zdroj, který by se mezi ostatním
elektroodpadem mohl rozbít a v případě
zářivek uvolnit do okolí toxickou rtuť,
kterou v malém množství obsahují,“ vysvětluje Z. Adamcová.

Všechny typy vysloužilých světelných zdrojů patří do speciální sběrné nádoby.

Od letošního roku si navíc spotřebitel
nemusí lámat hlavu s tím, který vysloužilý světelný zdroj je třeba recyklovat
a který nikoli. „Všechny světelné zdroje
lze odevzdat do jedné sběrné nádoby
k tomu určené. Platí to tedy i pro wolframové a halogenové žárovky. Ty sice pů-

vodně k recyklaci určeny nebyly, protože
jejich prodej byl Evropskou unií zakázán,
nicméně se ukázalo, že jsou na český trh
stále dodávány pod různými jmény v nemalém množství,“ uvádí Z. Adamcová.
(Pro zjednodušení nebyly v kvízu
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@policenm.cz, 491 509 990

uvedeny všechny možnosti likvidace elektroodpadu, například možnost vrácení
spotřebiče do prodejny elektra. „Snažili
jsme se zjistit, jaké mají lidé povědomí
o správné likvidaci v okamžiku, kdy nákup
nového elektrozařízení neplánují,“ uzavírá
Adamcová.)
Společnost EKOLAMP s.r.o. je neziskový kolektivní systém pro zpětný odběr
elektrozařízení. Zdarma poskytuje služby
sběru a recyklace jak firmám a institucím,
tak i běžným občanům. Kolektivní systém
EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce elektrozařízení, za které plní jejich zákonné
povinnosti týkající se sběru elektroodpadu.
Za tímto účelem buduje po celé České republice širokou síť sběrných míst a zajišťuje
sběr a svoz použitých elektrozařízení a jejich
zpracování včetně následného využití materiálu a odstranění zbytkových odpadů. Více
informací na www.ekolamp.cz.

V POLICI N. M. LZE VYSLOUŽILÉ SVĚTELNÉ
ZDROJE ODEVZDAT V OBCHODECH
S ELEKTREM A VE SBĚRNÉM DVOŘE,
KDE JE UMÍSTĚNA SPECIÁLNÍ SBĚRNÁ
NÁDOBA.
podle informací spol. EKOLAMP připravil
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Svatby
Ve čtvrtek 30.12.2021 se konal v obřadní síni poslední svatební obřad roku 2021
– tento pár si nepřeje být jmenován.
Všem novomanželům roku 2021 přejeme v manželství jen to dobré. Kromě
lásky i laskavost jeden k druhému a porozumění i v těžších chvílích.

V loňském roce bylo v našem správním
obvodu uzavřeno 45 manželství, z toho 10
církevních. Loňský rok ukazuje, že kromě
dříve nejčastější Hvězdy a Majky mají snoubenci více fantazie a oddáváme i na jiných
místech. Např. na louce/zahradě u domu,
na terase Pellyho domů, u hasičárny,
u Kollertovy lípy, atd. Líbí-li se snoubencům
nějaké místo v našem „rajonu“ a je to jen
trošku možné, rádi jim vyhovíme. Oddávalo
se:
 15 x v obřadní síni
 4x u penzionu Majka na Slavném
 2x na Hvězdě
 2x u suchodolské kapličky
 12 x na ostatních místech venku.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Polický měsíčník ÚNOR 2022

KNIHOVNA

Česko-polské literární příhraničí - internetová
literární soutěž BEZ HRANIC
V minulém čísle Měsíčníku jsme informovali o internetové literární soutěži BEZ HRANIC. První soutěžní kategorie Knižní ilustrace, vyhlášená pro děti ve věku 7 - 14 let již byla uzavřena a vyhodnocena. Z Police se zúčastnila naše školní družina a jedna 4.
třída. Děti vytvořili ilustrace ke knížkám, které četly a které je nějak
zaujaly. Porota vybere vítěze na české i polské straně. Na děti čekají
odměny a my vítěze oznámíme v příštím čísle.

Česko-polské literární příhraničí – online autorská
beseda

Součástí projektu jsou tři online setkání s autory. Jako první
proběhla beseda s polskou autorkou Sylwií Winnikovou. Besedu
s českým tlumočením si můžete poslechnout prostřednictvím našich webových stránek na yotube kanálu radkowské knihovny.
V polické knihovně proběhne online beseda s paní Olgou
Landovou v úterý 22. 2. 2022 od 18 hodin. O možnostech poslechu se dočtete na našich webových stránkách týden před besedou.
V Polici známe paní Olgu jako vedoucí sociálního odboru města
a mnozí také jako autorku povídek a poezie. V její próze i poezii
hraje významnou úlohu příroda, krása jejího rodného kraje kolem
Police nad Metují, krajiny skalních měst a stolových hor a zájem
o osudy lidí, barevnost a rozmanitost života. Náměty ji přináší i její
práce v sociálních službách. Je také autorkou knížky pro děti. Vyšlo
jí již 5 knih a také její povídky vyšly ve sbornících. V knihovně najdete: povídky Smutek se dědí, Ať hodí kamenem, Vůně jasmínu/
Zapach jaśminu, sbírku veršů Na konci lásky, knížku pro děti Boris
a Max, skutečná dobrodružství.
Proč začala psát, proč napsala knížku pro děti a řadu dalších
proč vám zodpoví během online besedy. Srdečně zveme. Beseda
bude tlumočena do polštiny.
Účastníci besedy, kteří se ohlásí v naší knihovně, obdrží
na památku termohrnek.

Soutěž i beseda probíhají v rámci mikroprojektu č. CZ.11.4.120
/ 0,0 / 0,0 / 16_008 / 0002647 pn. „Polsko-české literární pohraničí“ (číslo smlouvy CZ.11.4.120 / 0.0 / 0.0 / 16_008 / 0002647/161)
spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj
a státní rozpočet prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2014 - 2020 „Překračujeme hranice“.

Za knižními poklady z našeho skladiště knih

Chceme vám nabídnout z našeho knihovnického skladiště knížky, které podle nás stojí za přečtení a mají nám co říci. V únoru si
Katka Boučková z dětského oddělení pro vás vybrala:

Polický měsíčník ÚNOR 2022

Čarodějův
klobouk
Tove
Janssonová
Čarodějův klobouk - tak se
jmenuje jedna z knížek mého
dětství. Od té doby jsem ji
nečetla, a tak prostřednictvím myšlenky zavzpomínat a oživit jakoukoliv starší
knížku jsem si k muminkům
zase našla cestu. Teď, když
sedím
před
otevřeným
Čarodějovým kloboukem se
mi vybaví pouze to, že se mi
knížka líbila, ale samotný příběh mi uniká. Jdu to napravit.
Příběh
muminků
vymyslela a literárně i výtvarně zpracovala Tove
Janssonová, finská spisovatelka. Knížku Čarodějný
klobouk napsala v roce
1948 (u nás vyšla až v roce 1984) a po dnešním osvěžení příběhu musím uznat, že by si své místo mezi současnou literaturou
pro děti pravděpodobně obhájila. Přemýšlím, čím mě v dětství
příběh okouzlil? Byl to určitě klobouk, který uměl kouzlit. Byla
to určitě jeskyně, kterou muminci používali jako tajnou skrýš.
Rozhodně mě musela fascinovat blízkost moře a písečného pobřeží.
„To je totiž tak: když nějaká věc leží v čarodějově klobouku delší
dobu, promění se v něco docela jiného – a nikdy se předem neví
v co. Ještě štěstí, že tatínkovi byl klobouk velký, protože kdyby ho
měl na hlavě trochu déle, pak jenom ochránce všech zvířátek ví, co
by se z něho stalo. Takhle tatínka jen trochu rozbolela hlava, ale
odpoledne to přešlo.“
Muminci se s trochou
nadsázky mohou považovat
za jeden ze symbolů Finska
a nás mohou inspirovat
nejen ke čtení nebo sledování animovaného seriálu, ale
také k cestování – ve Finsku
je možné navštívit muminí
kavárnu, muminí muzeum,
muminí zábavní park, muminí dům.
Temný psychologický
thriller, vyprávěný třináctiletou dívkou žijící v zajetí
své psychopatické matky,
balancuje na úzké hranici
mezi láskou a šílenstvím.
Vaše knihovnice
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KNIHOVNA / KULTURA
Nabídka knih:
¾¾ Bárta, Miroslav: Sedm zákonů- jak se
civilizace rodí, rostou a upadají.
Významný český egyptolog a archeolog
zkoumá civilizace v rámci dlouhých časových řad, z nichž vyplývá, že civilizace
se nevyvíjejí náhodně, ale podle určitých pravidel.
¾¾ Vojáček, Jan: Rozhodni se být zdráv.
Jeden z nejuznávanějších představitelů
funkční medicíny ve své další knize přináší informace o našich vlastních možnostech, jak pozitivně působit na zdraví
svého těla i duše.
¾¾ O'Connorová, Anne Marie: Dáma
ve zlatém.
Strhující příběh mistrovského díla
Gustava Klimta, slavného portrétu Adele Bloch-Bauerové
¾¾ Kaczorowski, Aleksander: Havel - pomsta bezmocných.
Obsáhlá biografie klíčové postavy české
kultury a politiky 20. a 21. století, tentokrát od polského bohemisty a novináře.
Představuje Havlovy osudy v mimořádně širokých historických a politických
souvislostech - od původu v kruzích bohaté české buržoazie přes intelektuální
zrání a disidentskou minulost po vrchol
Havlova veřejného působení, kdy se
z intelektuála zrodil profesionální politik.

¾¾ Winniková, Sylwia: Děvčata z Osvětimi.
Šokující vzpomínky žen, které prošly
peklem německého nacistického vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka.
Kniha vznikla na základě rozhovorů
autorky s každou z hrdinek. (besedu
s autorkou najdete na našich webových stránkách: www.knihovna-police.
cz v záložce Pro dospělé – Co nového
v knihovně.)
¾¾ Sauer, Arno: V pekle východní fronty.
Bývalý německý voják vzpomíná
na průběh bojových operací, které zažil během svého nasazení na východní
frontě během druhé světové války.
¾¾ Šírová Motyčková, Kamila: Podzemí
České republiky.
Jeskyně, hornická díla, chrámová, zámecká, hradní a městská podzemí,
vinné sklepy, vojenské pevnosti a další
.Výběr těch nejzajímavějších představuje tato publikace, která může posloužit
i jako inspirace pro mnohé výlety.
¾¾ Semotanová, Eva: Česká města na starých mapách a plánech.
Tato bohatě ilustrovaná publikace přináší čtenářům výběr různých typů umělecky, kartograficky či tematicky zajímavých map a plánů českých, moravských
a slezských měst napříč staletími.

¾¾ Davisová, Holly: Fermentace.
Průvodce technikami fermentace a zároveň sbírka rozmanitých receptů mezinárodní kuchyně, v nichž se využívají
fermentované potraviny nejrůznějšího
druhu.

¾¾ Třeštíková, Radka: Tajemství.
Napínavé vyprávění o lidech v horách
a horách mezi nimi, které už nejde
obejít, ale dá se z nich spadnout a dá
se v nich ztratit. Stejně jako v té šílené
spoustě tajemství, co si v sobě pečlivě
střeží dospělí i děti. Budete se modlit,
aby vám aspoň někdo z nich něco prozradil a aby si řekl o pomoc hlasitěji než
úplným tichem. Všichni občas potřebujeme někoho, kdo nás zachrání.

¾¾ Morrisová, Heather: Tři sestry.
Román podle skutečného příběhu tří
sester, které rozdělila druhá světová
válka. Ani přes všechny prožité hrůzy
však nikdy neztratily naději, že se opět
shledají.
¾¾ Davies, Abby: Matčina panenka.
Temný psychologický thriller, vyprávěný třináctiletou dívkou žijící v zajetí své
psychopatické matky, balancuje na úzké
hranici mezi láskou a šílenstvím.
Dáša Ducháčová

Oživlá Dřevěnka,

snad v březnu přivítá dámy rukodělné
a tvořilky všeho druhu! Proto s předstihem termíny jednotlivých setkání:
yy 10.3.2022 ve čtvrtek v 15.30 budeme plést a háčkovat pro www.
nedoklubko.cz
yy 17.3.2022 ve čtvrtek v 15.30 „Nedoklubko-pomáhejme tvořením“

Podrobnosti
jsou
na webových stránkách
a Facebooku. V Dřevěnce
bude k dispozici materiál na tvoření, jehlice,
háčky a prototypy jednotlivých výrobků.

yy 24.3.2022 a 31.3.2022 také čtvrtky v 15.30 nás
Lenka Vítková naučí základy drátování.
yy 7.4.2022 opět čtvrtek v 15.30 Lenka Židová bude
předvádět zdobení perníčků.
Podrobnosti jednotlivých akcí budou na www.drevenka-police.cz
a na plakátech, případně na telefonu 702072203.
J. Hejnová
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KULTURA

5.300,- Kč z dobrovolného
vstupného putuje na údržbu
hrobu Hanuše Wihana
Projekt Wihanův rok byl původně naplánován na rok 2020, kdy uplynulo 100 let
od úmrtí polického rodáka Hanuše Wihana.
Vzhledem k pandemickým opatřením vlády byl ale přesunut na rok následující.
Ale ve výročním roce vyšlo na stránkách
Polického měsíčníku celkem 11 textů, mapujících život violoncellisty Wihana.
Bohužel, ani rok 2021 nebyl zpočátku
nakloněn veřejným akcím. Všechny přednášky tak proběhly pouze ve virtuálním
prostředí. Všechny si je můžete poslechnout na youtubovém kanálu „Kultura Police
nad Metují“.
Nakonec první akcí z celého projektu,
který byl přístupný veřejnosti byl koncert
Wihanova kvarteta, který se kvůli počasí
nakonec uskutečnil v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Před začátkem koncertu bylo
in memoriam předáno Čestné občanství
Hanuši Wihanovi. Z rukou starosty Města
Police nad Metují ho přijala paní Lenka
Průchová, praneteř Hanuše Wihana.
Další akcí, která nebyla omezena opatřeními proti covid-19, byla výstava s názvem „Polický rodák Hanuš Wihan“. Ta proběhla v červnu v Zeleném domečku.
I přes tato všechna omezení se na dobrovolném vstupném vybralo 5.300,- Kč!
Vybrané dobrovolné vstupné bude použito na údržbu hrobu Hanuše Wihana
na Olšanských hřbitovech, který adoptovalo
Město Police nad Metují.
V tuto chvíli se může zdát, že projekt

„Wihan“ je už ukončen. Ale zdání mnohdy
klame!
13. listopadu 1892 proběhl v Rychnově
nad Kněžnou první koncert Českého kvarteta. Čtveřice mladých hudebníků koncertovala i před tím (12. listopadu 1891
v Rudolfinu v rámci komorního večera
Jednoty pro komorní hudbu a 22. října
1892 tamtéž v rámce komorního večera
Umělecké besedy) – ale koncert v Rychnově
nad Kněžnou byl prvním, kde vystoupili
pod hlavičkou „České kvarteto“. Jak napsal
tehdejší tisk: Přátelé komorní hudby uvítají
s nelíčenou radostí zprávu, že v následující
saisoně koncertní vstoupí do života nová společnostť kvartettní, sestávající se z mladistvých, vysoce nadaných umělcův, jichž jména
zvykli jsme viděti v koncertních referátech
provázena atributy neobmezené, nadšené
pochvaly. Jsou to pánové Karel Hoffmann,
Josef Suk, Oskar Nedbal a Otto Berger, veskrze absolventi zdejší konservatoře a již dnes
– mohu tak říci s plným přesvědčením – hotoví mistři svých nástrojů. Netřeba dodávat,
že jejich profesorem kvartetní hudby na kozervatoři byl Hanuš Wihan.

V letošním roce tedy uplyne 130 let
od tohoto koncertu, který nastartoval „šňůru“ více jak 4.000 koncertů po celé Evropě.
V Rychnově nad Kněžnou ještě bez Hanuše
Wihana, který ovšem o necelý rok později
už začal zastupovat stále nemocnějšího Ottu
Bergera, aby se v roce 1897 (po Bergerově
úmrtí) stal stálým členem Kvarteta. Svou
činnost v legendárním kvartetu ukončil těsně před začátkem První světové války.
Na podzim letošního roku naplánovalo
Muzeum a galerie v Rychnově nad Kněžnou
ve spolupráci se spolkem Apeiron přednášku k 130. výročí prvního koncertu a společně s ní i výstavu. Na projektu se budou podílet Národní muzeum, Státní okresní archiv
Náchod, spolek Apeiron a výstavu podpoří
i Lenka Průchová.

V souvislosti s tím Kladské pomezí plánuje dotisk papírové „skládačky“ plné zajímavých informací a tipů na výlety, která si
získala u turistů velkou oblibu. Nechybí v ní
ani originální kreslená mapka kraje Boženy
Němcové a tajenka, která pobaví děti i dospělé. K dostání je v informačních centrech
našeho regionu.
Aktualizována bude také samostatná sekce webu Kladského pomezí www.
kladskepomezi.cz/bozenanemcova.
Oproti tištěnému materiálu zde navíc
najdete inspiraci (nejen) na školní výlety. První z nich s názvem „Za šťastným dětstvím Barunky Panklové“ vás
zavede do České Skalice, Ratibořic
a na nedaleký Žernov. Pokud byste se chtěli vydat po stopách mladé
paní Němcové, doporučujeme vyzkoušet druhý výlet – „Za Němcovou
a Němcem“ do Červeného Kostelce
a jeho okolí.
Web bude průběžně doplňován také o kulturní akce, které

v souvislosti
s letošním výročím připravuje například Muzeum Boženy Němcové
v České Skalici, Státní zámek Ratibořice
či Domek Boženy Němcové v Červeném
Kostelci. Již nyní vám prozradíme, že se můžete těšit na úpravu stálé expozice Muzea
Boženy Němcové, která bude doplněna
o velký rodokmen spisovatelky. Muzeum
dále chystá přednášku literární historičky
Magdaleny Pokorné a mimořádnou prezentaci 2. vydání Babičky z roku 1861, které vyšlo těsně před spisovatelčinou smrtí s jejím
ručně psaným věnováním. V případě příznivé epidemické situace by se v hlavní turistické sezóně měla v kočárovně muzea uskutečnit také výstava Jože Žlause, slovinského
sběratele a propagátora Boženy Němcové,
která v uplynulých dvou letech realizována
být nemohla.
Kladské pomezí, o.p.s.,
Karlovo náměstí 179, 547 01 Náchod,
www.kladskepomezi.cz,

Máme před sebou další rok Boženy Němcové

Přesně před dvěma lety uplynulo 200
let od narození naší nejslavnější spisovatelky Boženy Němcové, která v Kladském
pomezí prožila dětství a část svého mládí.
Při této příležitosti vznikl projekt Božena
200 s ucelenou nabídkou putování naším
regionem na místa spjatá s jejím životem
i pozdější tvorbou. Letos v lednu jsme si
připomněli další významné jubileum, a to
160 let od spisovatelčina úmrtí.

Polický měsíčník ÚNOR 2022

Wihanův rok sice skončil, ale odkaz jednoho z nejvýznamnějších polických rodáků
je stále živý a stále ho připomínáme.
O přesném termínu přednášky a výstavy Vás budeme informovat v některým
z dalších čísel Polického měsíčníku.
Spolek Apeiron
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KULTURA
PELLYHO DOMY INFORMUJÍ
ON-LINE PRODEJ VSTUPENEK

Od ledna je spuštěn on-line prodej vstupenek
na vybrané akce, pořádané Pellyho domy.
Vybírat můžete na www.pellyhodomy.cz
v záložce Předprodej vstupenek.

ZÁPIS DO KURZU SPOLEČENSKÉHO
TANCE PRO MLÁDEŽ NA ROK 2022

Nabízíme poslední místa do podzimního
kurzu společenského tance pro mládež.
Přihlášky a bližší informace jsou k dispozi na
www.pellyhodomy.cz nebo v Informačním
centru.

PELLYHO DOMY
Jana Vlková:
PROČ JÍST PLANĚ ROSTOUCÍ ROSTLINY
Polická univerzita volného času /PUVČ/

Úterý 22. 2. 2022 od 14:30 hod
/ Společenský sál

Plané rostliny jsou vítaným doplňkem jídelníčku. Dokáží obohatit fádní chutě, rozvinout
zažité recepty a posílit přirozenou imunitu
o vitamíny, minerály a další tělu prospěšné
látky. V průběhu vegetační sezony se jejich
vlastnosti mění a my můžeme v každém
okamžiku využít to nejlepší, co nám poskytují, když víme, jak na to. Kdy, kde, co a jak
sbírat, to jsou dnes zapomenuté vědomosti,
které stojí za to oprášit a využívat.

Další termíny PUVČ

8. 3. 2022 od 14:30 hod – téma v jednání
22. 3. 2022 – téma v jednání
12. 4. 2022 – téma v jednání
26. 4. 2022 – Lenka Vágnerová, Nadace
Josefa a Zdeňky Vágnerových
10. 5. 2022 – polárník Václav Sůra: Pól chladu
(Kolárovo divadlo)

KOLÁROVO DIVADLO
SVATEBNÍ VALENTÝNSKÁ VÝSTAVA
Sobota 12. 2. 2022, 10:00 - 16:00 hod

Plánujete svatbu? Přijďte se inspirovat. Akce
v prostoru Kolárova divadla je zaměřená na
představení dodavatelů služeb pro svatby
a eventy. Těšit se můžete na ukázky svatebních šatů, ochutnávky dortů a svatebního
cateringu, svatební výzdobu, svatebního
fotografa, hudbu a mnohé další.
Bližší informace na webu Pellyho domů nebo
Divadelního klubu.

KINO
MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
Úterý 1. 2. 2022 od 17:30 hod
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AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ PLATNÁ
PRO NÁVŠTĚVU KULTURNÍCH AKCÍ
https://covid.gov.cz/situace/kultura

PŘIPRAVUJEME
GIN GAME
Pátek 4. 3. 2022 od 19:00 hod

Zuzana Kronerová a Dušan Sitek ve hře
amerického dramatika a nositele Pulitzerovy
ceny D. L. Coburna. Tragikomedie o tom, jací
jsme, i o tom, že svoje stárí si chystáme už od
nejútlejšího mládí…

Princezna Barbara není žádné uťápnuté
stvoření a nenechá si od tatínka krále nic
přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krále drží
v hrsti zloduch, který mu ukradl zázračný
lektvar. Jako správná rebelka se rozhodne
z paláce utéct. V lese narazí na strašidelnou
lesní příšeru, ale protože ona se jen tak vylekat nenechá, otočí život Bogeyho vzhůru
nohama a začne v lese diktovat svá vlastní
pravidla. Bogey se s tím hodně težko srovnává, vlastně ji i tak trochu nenávidí, ale jak
víme, hranice mezi nenávistí a láskou jsou
mnohdy hodně tenké…
Animovaný / Rodinný. Rusko, 2021, 100 min.
Vstupné: 80 Kč

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Úterý 8. 2. 2022 od 19:00 hod

Přednášet bude "kytkožroutka, lektorka
a kulinární spisovatelka paní Jana Vlková,
expertka jedlého kvítí a býlí. Vystudovala
ekologii na Přírodovědecké fakultě UK
a žurnalistiku na Fakultě sociálních věd. Živila
se jako překladatelka francouzštiny, ale i jako
novinářka v oboru cestování a gastronomie.
Vaření a jídlo ve všech podobách je její velkou vášní a stejně tak to platí pro květiny.
Dlouholeté zkušenosti z těchto dvou oborů
se postupně spojily a nyní paní Jana své
znalosti s radostí předává dál. V roce 2015
vydala Květinovou kuchařku, která sklidila
velký úspěch, následovaly další dvě kuchařky.
Přednáška, která je součástí PUVČ, je přístupná široké veřejnosti.
Vstupné: 80 Kč

PRODEJ VSTUPENEK NA AKCE POŘÁDANÉ
PELLYHO DOMY
• Informační centrum - Pellyho domy
tel. 491 421 501
• Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 1, Náchod
tel. 491 426 060
• Informační centrum Hronov
nám. Čs. armády 500, Hronov
tel. 733 539 960, 491 483 646
• On-line na www.pellyhodomy.cz

Film pro partnerské dvojice se smyslem pro
humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí spíš toužit,
než se láskou udusit nebo rovnou uškrtit.
V příběhu není protagonistou tygr na útěku,
ale žena se sebeúctou. Páry, toužící po návratu vášně a touhy do svého partnerství, přijedou na kurz ambiciózního párového terapeuta Mazla (Vojta Kotek), který razí teorii, že
partnerské štěstí stojí na maximální blízkosti
obou partnerů, duševní i tělesné. Jenže velmi
pevné objetí se může snadno proměnit ve
škrcení, škrcení v udušení, terapie v touhu po
vraždě. Zvlášť když se napětí hromadí celé
roky.Režisér Radek Bajgar (Teorie tygra,
Teroristka) divákům vzkazuje: „Někdo svobodu potřebuje víc, někdo míň, někdy je to
žena, jindy muž. Na ženy víc tlačí pitomé
stereotypy, společnost, tradice, takže se jim
obtížněji vzdoruje. V této situaci je i hlavní
hrdinka filmu.“
Vstupné: 80 Kč

O problematice intimních vztahů, byť v trochu nečekané podobě. Jedná-li se o milostný
příběh, neočekáváme, že jeho dějištěm bude
domov pro seniory. A přesně tak tomu v této
hře je. Je to příběh dvou nemladých lidí,
které svede náhoda a potřeba najít partnera
pro karetní hru. Fakt, že se partička ginu
promění v partii mnohem závažnější, vypovídá o tom, že partnerské problémy nejsou
rozhodně jen výsadou mladých lidí.
Vstupné: 490 Kč

VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA

14. 3. – 16. 4. 2022 / Informační centrum
Prodejní výstava výrobků z regionu, s jarní
a velikonoční tematikou.

LENKA VÁGNEROVÁ
Úterý 26. 4. 2022 / Pellyho domy

Projekce a povídání s dcerou Josefa a Zdeňky
Vágnerových, kteří celý svůj život prosazovali
myšlenku ochrany přírody a velkou část
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KULTURA
svého života zasvětili výstavbě unikátní Zoo –
Safari ve Dvoře Králové n. Labem.

Václav Sůra: PÓL CHLADU

květen 2022 / Kolárovo divadlo
Polárník je nejvýstižnější charakteristika
Václava Sůry. Přešel zamrzlý Bajkal a mongolské jezero Chövsgöl, byl na Špicberkách,
v Grónsku, pobýval i na severním pólu.

NA ZLATÉM JEZEŘE
Neděle 15. 5. 2022 od 19:00 hod
/ Kolárovo divadlo

V kouzelném prostředí na březích Zlatého
jezera tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Normen a jeho
chápající žena Ethel, starající se o muže
i domácnost s neutuchajícím půvabem
a noblesou.
Příjezd dcery Chelseay s partnerem a jeho
tvrdohlavým synkem Billym pomůže
Normenovi vystoupit náhle z letargie
a všechny zaskočí svým příkladem: Vždycky je
čas za život, i ten nejobyčejnější, začít se
znovu prát.

TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
ADF Praha
Pátek 7. 10. 2022 od 19:00 hod
/ Kolárovo divadlo

Iva Pazderková a Martina Randáková
v neobyčejném příběhu obyčejné irské rodiny. Dvě sestry, které si bývaly velmi blízké, se
dnes už téměř nevídají. Nečekaná událost je
však jednoho dne znovu svede dohromady.
S notnou dávkou odvahy, lásky i svérázného
humoru se ve vzpomínkách vydávají do dob
svého dětství a dospívání, aby si k sobě znovu našly cestu.

s Vandráky Vagamundos - s herci Pavlem
Liškou a Janem Révaiem za osobní účasti
jmenovaných. Akce se těšila velké účasti. Dne
28. 1. 2022 jsme se konečně dočkali divadelního přestavení, a to Tak já letim! S Annou
Polívkovou v hlavní roli. Doufáme, že tato
představení dokázala divákům vykouzlit
úsměv na tváři, a to je odměna pro nás.
Děkujeme všem, kterým ani proticovidová opatření nezabránila v návštěvě kulturních
akcí.
Hana Palkovská

NOVINKY V PRODEJI

Pro zákazníky jsme nově zařadili do prodeje
fotonálepku Socha Panny Marie v Polici nad
Metují. Přijďte si obohatit svůj turistický
deník o tuto velmi povedenou fotonálepku.
Cena 15 Kč

Třetí prst na levé ruce je hra o blízkosti,
bezpodmínečné lásce, tanci a naději na odpuštění.
Kolektiv Pellyho domů

INFORMAČNÍ CENTRUM

Hrají: Ladislav Frej, Simona Stašová, Marika
Procházková, Vasil Fridrich/ Jan Teplý ml.,
Jaromír Nosek / Karel Zima, Jakub Jan Černý
/ Filip Antonio / Michal Pazderka / Kryštof
Zapletal
Vstupenky zakoupené na původní termíny
zůstávají v platnosti, případně je možné je
vrátit v místě zakoupení nejpozději 30 dnů
před novým termínem představení.
Vstupné: 590 / 570 Kč

POLICKÁ ZELŇAČKA
Sobota 11. 6. 2022 / Masarykovo náměstí
KVÍČEROVSKÁ POUŤ
13. – 14. 8. 2022
PETROVICKÉ ZATÁČKY
Sobota 20. 8. 2022
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V úvodu bychom se ještě jednou rádi vrátili k
Vánoční prodejní výstavě, která se uskutečnila v IC v prosinci 2021. Rádi bychom poděkovali jak všem šikovným lidem z Policka, kteří
dodali na výstavu své výrobky, tak paní Ivaně
Krtičkové ze Střední průmyslové škole Otty
Wichterleho ve Velkém Poříčí. Paní Krtičková
se svými studentkami nám výstavu krásně
naaranžovaly a také poskytly svoje výrobky
k prodeji. Jelikož výstava zaznamenala velký
úspěch, rozhodli jsme se uspořádat Velikonoční prodejní výstavu, která by se měla
uskutečnit v prostorách IC v měsíci březnu.
Bližší informace se včas dozvíte.
V roce 2021 navštívilo informační centrum celkem 5677 zákazníků, z toho 70 cizinců. Co se týče prodejního artiklu, tak největší
zájem jsme zaznamenali o nové knihy Velké
Petrovice v proměnách století a ročních
období, Pomnichovské osudy Čechů
z Broumovska od paní Evy Koudelkové
a šperky paní Jany Doskočilové. Dále jsme
prodali na tři desítky nástěnných kalendářů
s krásnými fotografiemi pana Jana Pfeifera
a nepočítaně stolních kalendářů Policko.
Kulturní a společenský život se v novém
roce pomalu, ale jistě rozbíhá, takže doufáme, že jej nepřeruší další vlna epidemie.
Stavte se u nás pro vstupenky, pro zboží
s certifikátem regionální produkt Broumovsko a Kladské pomezí, pro Polický měsíčník
anebo třeba pro radu. Jsme tu pro vás.
Dne 18. 1. 2022 se v Kolárově divadle
promítal film Croodsovi – Nový věk, který
přilákal nejednoho dětského diváka. Dále se
zde dne 24. 1. 2022 uskutečnila beseda

Nový horolezecký průvodce Broumovské
stěny – U Turka a Barklovy rokle mapuje dva
zbylé sektory velké oblasti V Horách, která je
přibližně ohraničena obcemi Slavný, Bělý
a osadou Řeřišný.
Cena 85 Kč

PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA
Pondělí – pátek: 8:30 – 11:30 a 12:00 – 16:00
Sobota:
8:30 – 11:30
Polední přestávka: 11:30 – 12:00
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KULTURA
MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Slovensku, v Polsku a Litvě je pro model dakarského speciálu z dílny
všechny připravena výstava „Fenomén Pavla Bestra.
„Kouzlení z papíru“ navazuje na
Dakar“.
workshop „Merkurhrátky“, který bude
v úterý 15. 2. pořádat Muzeum
stavebnice Merkur.

JARNÍ PRÁZDNINY

Muzeum papírových modelů,
Tyršova 341, 549 54
Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz
E-mail: Info@MPMPM.cz
Mobil: 777 828 657
Telefon: (+420) 498 100 910

ÚNOR 2022

Otevřeno:
Pondělí, čtvrtek, pátek:
11:00-17:00
Víkendy, svátky, prázdniny:
9:00-17:00
Úterý, středa: ZAVŘENO!!!

V MUZEU PAPÍROVÝCH
MODELŮ
14. – 18. 2. 2022
Otevřeno denně 9-17 hodin

Jarní prázdniny v bývalém okrese
Náchod vyšly pro rok 2022 na týden od
14. do 18. února.
Během jarních prázdnin bude Muzeum
otevřeno denně od 9 do 17 hodin.

Interaktivní dílna

Po celou dobu jarních prázdnin, včetně
následujícího víkendu, bude v expozici
Muzea papírových modelů připravena
interaktivní dílnička pro malé i větší
návštěvníky.

Vystřihovánka speciálu Tatra 815 4×4

Workshop „Kouzlení z papíru“ je
zpoplatněn a činí 50,- Kč pro každé dítě.

!!!KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK JE
POVINEN DODRŽOVAT
AKTUÁLNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY!!!

Společná vstupenka

s Muzeem stavebnice Merkur
14. – 20. 2.

VOLNÝ VSTUP DO
MUZEA

Využijte možnost odnést si během
jarních prázdnin z Muzea originální
Pondělí 7. 2.
suvenýr
v podobě
vlastnoručně
slepeného
modelu!
11:00-17:00
Jako každé pondělí mimo prázdniny Interaktivní dílna je zahrnuta ve
budou i v únoru dveře Muzea vstupném do Muzea.
papírových modelů otevřeny pro
všechny návštěvníky zdarma.
Kouzlení z papíru

Po Vánočních prázdninách, kdy bylo
množné si v MPM zakoupit společnou
vstupenku jak do expozice „papírového
muzea“, tak i do expozice Muzea
stavebnice
Merkur,
přicházíme
s totožnou nabídkou i pro jarní
prázdniny.

Středa 16. 2.
9:00 – 11:30 hodin
Cena 50,- Kč za dítě

V polovině
prázdnin
připravilo
Muzeum pro širokou veřejnost malý
workshop. Ten bude inspirován
aktuální výstavou v Muzeu. Během
dopoledne se dozvíte něco o
legendární Rallye Paříž-Dakar, o
a
československých
Model kamionu LIAZ českých
účastnících, a nakonec si společně
Kromě stálé expozice, mapující
s naší edukátorkou slepíte jednoduchý
papírovou tvorbu v České republice, na
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Od pondělka 14. února do neděle 20.
února bude možné opět využít
společnou vstupenku! A samozřejmě
stále za zvýhodněnou cenu.
Přijďte si během prázdnin užít hned dvě
jedinečná Muzea v jednom městě, na
jedné ulici, a dokonce i na stejné adrese
�
Polický měsíčník ÚNOR 2022
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MODELÁŘSKÝ
KROUŽEK
Každý čtvrtek
15:00 – 17:00 hodin
Modelářský
kroužek
v Muzeu
papírových modelů má už svou
několikaletou tradici. A naše děti se
pravidelně
účastní
modelářských
soutěží v České republice i v Polsku.
Ta první pro rok 2022 se uskuteční
hned po jarních prázdninách – v sobotu
19. února v Brně v Lužánkách. A máme
na ni krásné vzpomínky z roku 2020,
kdy jsme domů do Police přivezli hned
dvě medaile – bronzovou a zlatou! O obě
se postaral Tonda Matěna. Tak nám
držte palce i v letošním roce a doufejme,
že to pro Muzeum zase „cinkne“.
Modelářský kroužek vede Luboš
Matěna, který se může pyšnit třeba
titulem vicemistr České republiky nebo
druhý vicemistr Polska! Děti jsou tedy
v těch nejlepších rukou.

Diplom, medaile a oceněný model ze soutěže
„Papírové Království Brno“ z r. 2020

VÝSTAVA V MUZEU
FENOMÉN DAKAR
Výstava papírových modelů
Muzeum papírových modelů
Výstava „Fenomén Dakar“ představuje
více
stovku
úžasných
modelů
dakarských speciálů – kromě pár
čestných výjimek výhradně kamiony.
A samozřejmě ukazuje i to, kde se
modely kamionů v Československu
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vzaly a který byl ten první. Nejspíš
nikoho nepřekvapí, že tím prvním, byl
kamion Tatra 815 VE a vyšel z dílny
legendárního
autora
papírových
modelů, pana architekta Richarda
Vyškovského.

Modely kamionů LIAZ a Tatra, které se
zúčastnily Rallye Paříž-Dakar v r. 1988;
Fotografie: papirovaarcheologie.cz

Vystřihovánka vyšla na stránkách
časopisu ABC v lednu 1987. O dva roky
později potom nakladatelství Albatros
vydává vystřihovánkový sešit „Auta
z Dakaru“, kde je pro modeláře
připravena Tatra 815 VD, kterou
v roce 1988 pilotoval Karel Loprais
a k tomu i kamion LIAZ 111.154, se
kterým absolvoval Dakar ve stejném
roce Jiří Moskal. Nutno dodat, že v roce
1988 zvítězil Karel Loprais doslova „o
prsa“ před Jiřím Moskalem… a podle
všeho to byl nejúspěšnější ročník
legendárního
závodu
pro
Československo, resp. ČR.
Skutečností, ale zůstává, že modely
našich kamionů nebyly prvními
dakarskými modely na stránkách
časopisu ABC (a nejspíš v Čechách
vůbec). Tím úplně prvním byl totiž
model osobního automobilu… na
stránkách katalogu k výstavě „Fenomén
Dakar“ o tom píše Robert Pavelka:
Ikonické prostředí závodů a pouštních
dobrodružství se nemohlo vyhnout ani
světu papírových modelů. V té době
samozřejmě vycházely vystřihovánky
nejrůznější techniky a dakarské speciály
si doslova říkaly o své převedení do
podoby papírového modelu.

Ovšem první seznámení s Dakarem
proběhlo v roce 1983. V 5. čísle 28.
ročníku časopisu ABC (vydaném 11. 11.)
našli modeláři sovětský terénní vůz Lada
Niva, jenž do Dakaru nasadil francouzský
dovozce Jean-Jacques Poch. Model arch.
Richarda Vyškovského v měřítku 1:32
nabízel čtenářům automobil posádky
André Trossat/Jean-Claude Briavoine se
startovním číslem 157. Byla to bezesporu
reakce na úspěch „spřátelené“ značky,
navíc znásobený tím, že dodnes je mnoho
příznivců rallye přesvědčeno o ne zrovna
čestném jednání vítězné dvojice Jacky
Ickx-Claude Brasseur na Mercedesu 280
GE. K Nivě bylo připojeno i půlstránkové
pozadí, takže se přímo nabízela tvorba
„dakarského diorámatu“.

Dakarská Lada Niva z dílny R. Vyškovského;
Fotografie: papirovaarcheologie.cz

Samozřejmě, že všechny tři zmiňované
modely na výstavě v Muzeu uvidíte.
A kromě nich ještě dalších 111 modelů
kamionů, další jeden osobák a jeden
přepravní kamion…
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KULTURA
nějakou dobu doplní tento unikátní
K výstavě vyšel i katalog, který je možné • Historické centrum Kutné Hory
exponát expozici v Muzeu papírových
si zakoupit na pokladně Muzea.
• Lednicko-valtický areál
modelů!
Výstava potrvá do jara letošního roku.
• Zahrady a zámek v Kroměříži
• Vesnická rezervace Holašovice
• Zámek Litomyšl
• Sloup Nejsvětější trojice v Olomouci
26. a 27. února 2022
• Vila Tugendhat
9:00 – 17:00
• Židovská čtvrť, židovský hřbitov
Tradiční interaktivní dílna přímo
a křesťanská bazilika sv. Prokopa
v expozici Muzea. Pro všechny tvořivé,
v Třebíči
zkušené i ty, co si práci s papírem,
nůžkami a lepidlem teprve chtějí zkusit!

MUZEUM DĚTEM

Vila Tugendhat v Brně

Bohužel nebudeme moci návštěvníkům
nabídnout
modely
všech
architektonických památek, a to
z jednoho prostého důvodu: všechny
A pro ty, kteří si ještě na modelařinu ještě nejsou převedeny do podoby
netroufnou,
budou
připraveny papírového modelu.
omalovánky či jen čisté papíry a pastelky Ale přesto budou v expozici zastoupeny
všechny. Sloup Nejsvětější trojice a Vila
a fixy.
Tugendhat se v expozici objeví alespoň
v podobě fotografií.

Dalším oříškem – přímo ořechem – byla
jihočeská Vesnická rezervace Holašovice.
Ani z ní žádný z autorů papírových
modelů ještě neudělal papírový model.
Ale přesto existuje. V roce 2019 připravilo
Územní odborné pracoviště Národního
památkového ústavu Vzdělávací program
ke 20. výročí zápisu Holašovic do
seznamu UNESCO. A součástí tohoto
programu je i projekt „Postav si svou
vesnici“. Další už byla poměrně snadná
práce a dnes jsme domluveni, že nám
nejenom jejich vystřihovánku poskytnou
pro potřeby expozice, ale pracujeme na
dohodě, že budeme moci „oprášit“ jejich
program přímo v našem Muzeu!
Snad nám to vyjde a my budeme moci
v turistické sezóně nabídnout i tuhle
unikátní možnost.

Připravujeme:

Na začátku března proběhne v Muzeu
papírových modelů reinstalace expozice.
Pro rok 2022 připravil kurátor sbírky
architektury, pan Michal Erben z Liberce
pro všechny milovníky architektury
doslova bonbónek: jednu část expozice
v Sáe architektury věnujeme pro rok 2022
památkám UNESCO, které se nacházejí
na území ČR.
Seznam
architektonických
památek
zapsaných v seznamu UNESCO z České
republiky obsahuje celkem 12 položek:
• Historické centrum Prahy
• Historické
centrum
Českého
Krumlova
• Historické centrum Telče
• Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře
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Papírový model holešovického statku
z projektu „Postav si svou vesnici“;
Fotografie: OÚP v Českých Budějovicích

A další památky budou zastoupeny buď
v podobě hradu či zámku (včetně modelu
Pražského hradu) nebo aspoň částí
z území, které je na seznamu UNESCO.
Třeba Zadní synagogou v Třebíči nebo
Zámek Litomyšl, papírový model
zámkem Lednice…
Navíc aktuálně jednáme s Vilou
Tugendhat o možnosti zapůjčení jejich Takže se jistě je na co těšit i pro rok 2022.
modelu, který existuje pouze v jednom
jediném exempláři a je vyroben
Za MPM Pavel Frydrych
z kartonu. Pokud se dohoda zdaří, tak
Polický měsíčník ÚNOR 2022

KULTURA / POHLEDY DO HISTORIE

Muzeum stavebnice Merkur

Stěhování Ocelového města
I v letošním roce se Muzeum stavebnice Merkur rozhodlo posunout expozici zase
o kousek dál. V roce 2021 jsme zrekonstruovali recepci a otevřeli novou část expozice
ve sklepních prostorech. Ale víme, že je to
jen první krůček a ty následující nás stále čekají. Samozřejmě, že vše nezávisí jen
na naší chuti, ale do celého projektu vstupuje spousta dalších faktorů. A z nich jsou
finance tím faktorem nejpodstatnějším…
Nicméně na jaře letošního roku se uskuteční naprosto jedinečná akce – stěhování

modelu Ocelového města a jeho rozšíření
o střední segment! Samozřejmě víme, že
to nebude nic lehkého, ale vlastně můžeme tvrdit, že se na to už těšíme. Je to
výzva a výzvám se má čelit s otevřeným
hledím. Takže během jara se Ocelové město rozmontuje na několik menších částí.
Ty se postupně přenesou o dvě místnosti
dál a umístí se na připravený podstavec.
A k nim se pak „dopasuje“ střední díl, který
je hotový v dílně pana Jiřího Mládka a čeká
jen na převoz do Police. Takto snadno to
vypadá na papíře. Jak to bude vypadat v reálu nikdo v tuto chvíli netuší. Ale chceme
z celé akce vytvořit záznam, který se potom stane součástí expozice. Tak se přijďte
na konci jara podívat na ještě monumentálnější Ocelové město, a přitom se jen tak
mrkněte, jak nám při jeho stěhování bylo…

Společné vstupné s Muzeem
papírových modelů
14. – 20. února

Během Vánočních prázdnin si možnost
prohlídky dvou sousedících muzeí nenechalo ujít celkem 118 návštěvníků. A ohlasy na společnou vstupenku byly veskrze
kladné.
A tak jsme se s Muzeem papírových modelů domluvili na zopakování akce a v době
jarních prázdnin, konkrétně od pondělí
14. února do neděle 20. února nabídneme
nejen „prázdninovým“ návštěvníkům opět
možnost koupit si jednu vstupenku na jednom místo pro dvě unikátní expozice dvou
muzeí.
Věříme, že touto nabídkou opět uděláme radost malým i velkým návštěvníkům.
A stejně tak věříme, že spolupráce obou institucí má budoucnost a rádi budeme naši
spolupráci prohlubovat.

Merkurhrátky
16. února; 9:00-11:30

„Merkurhrátky“ jsou novým projektem
Muzea stavebnice Merkur. V jejich rámci
nabízíme komentovanou prohlídku části expozice věnované historii stavebnice.
A po skončení prohlídky pak workshop, kdy
si společně s naší lektorkou vyrobíte vlastní model z Merkuru. Pro jarní prázdniny
roku 2022 jsme vybrali malou, ale krásnou
postavičku.
„Merkurhrátky“ ve zkratce ukážou,
jak náročné – anebo snadné – je vyrábět
z Merkuru. A samozřejmě ukážou i největší
přednost stavebnice: její variabilitu.
Akce je zpoplatněna a stojí 50,- Kč
za osobu nad rámec normálního vstupného.
Muzeum stavebnice Merkur

kulturní A HISTORICKÁ výročí - Únor 2022
7. února 1862
FRANTIŠEK ŠKROUP

Český hudebník, dirigent a hudební
skladatel - 160 roků od úmrtí
František Škroup se narodil 3. června
1801 v Osicích u Pardubic, zemřel 7. února
1862 v Rotterdamu (Nizozemsko).
Narodil se v rodině kantora. Otec
se později stal
ředitelem
chóru
Svatovítského chrámu na Hradčanech.
Škroup vystudoval
právnickou fakultu
a s přáteli uváděl
ve Stavovském divadle ochotnická
představení. Po úspěchu první české opery Dráteník na libreto J.K.Chmelenského,
kterou zkomponoval pro toto divadlo, se
Polický měsíčník ÚNOR 2022

Škroup odhodlal věnovat hudbě profesionálně. Opera Kolumbus byla později inscenována i v Národním divadle. Nesmrtelnost
mu zajistila hudba k frašce Josefa Kajetána
Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, ve které při premiéře konané
21. prosince 1834 poprvé zazněla píseň
slepého žebráka Mareše Kde domov můj,
která se později stala českou národní
a státní hymnou. Ke konci života přijal místo kapelníka u německé opery ve městě
Rotterdamu. Po necelých dvou letech zde
zemřel a je pohřben na rotterdamském protestantském hřbitově.

Studoval na pražské Akademii výtvarných umění. Od roku 1891 byl členem
Spolku výtvarných umění Mánes. Žil dva
roky v Paříži a po obdržení ceny České
akademie věd a umění byl přijat za jejího
dopisujícího člena. Na pražské Akademii
založil grafické oddělení, které vedl do roku
1927. Řada jeho žáků se vypracovala mezi
osobnosti určující podobu českého sociálního cítění 20. let dvacátého století. Max
Švabinský byl v malířství realita navazující

10. února 1962
MAX ŠVABINSKÝ

Český malíř a grafik - 60 roků od úmrtí
Narodil se 17. října. 1873 v Kroměříži,
zemřel 10. února 1962 v Praze ve věku 89
let.
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spoluzakladatelem filmového studia Bratři
v triku a tam vytvořil i svůj první kreslený
film. Jeho prvním loutkovým filmem, který se prosadil i v zahraničí, byl Špalíček
(1947). Realizoval i mnoho složitějších námětů v dlouhometrážních filmech (Bajaja,
Osudy dobrého vojáka Švejka, Sen noci svatojánské). V roce 1963 mu byl udělen titul
národního umělce.

na tradice novoromantismu, ale jeho dřevoryty a litografie mají zakladatelský význam
pro moderní českou grafiku. Vytvořil řadu
předloh pro poštovní známky a bankovky.
Je autorem návrhů dvou barevných vitráží
v oknech katedrály sv. Víta v Praze.

20.února 1932
ENRIGUE STANKO VRÁZ

Slavný český cestovatel - 90 roků od úmrtí
Enrique Stanko Vráz je nepochybně jedním z nejzáhadnějších českých cestovatelů.
Celá léta zůstávaly původ, mládí a pravé
jméno tohoto pozoruhodného muže zahaleny tajemstvím. Narodil se pravděpodobně
18. února 1860 v bulharském městě Veliko
Tărnovo. Jeho otec měl být ruský důstojník
nebo diplomat a matka Češka.
Díky jeho knihám dodnes víme,
kde všude cestoval,
o to méně ale víme
o něm samotném.
Rodinné problémy
ho přinutily, aby
jako
dvacetiletý
odcestoval do světa. Navštívil různé
části Severní, Jižní
a Střední Ameriky,
Asie a Afriky. Své
jméno Enrique přijal ve Španělsku, odkud
se pak vydala svoji první cestu po Africe.
Intenzivně tam sbíral přírodniny a objevil
mnoho neznámých živočichů, z nichž někteří byli pojmenováni jeho jménem. Mnoho
exponátů věnoval Národnímu i Náprstkovu
muzeu. Z cesty po Jižní Americe napsal cestopis Napříč rovníkovou Amerikou. Jeho
cestopis Cesty světem byl vyznamenám
cenou města Prahy. Literárním dílem, ale
zejména stovkami přednášek otevřel české veřejnosti okno do světa na přelomu 19.
a 20 století.
Enrique Stanko Vráz se natrvalo do Čech
vrátil až po první světové válce. Usadil
se tu se svou ženou, Čechoameričankou
z Chicaga, české provinční prostředí ale
nedokázalo ocenit jeho cestovatelské úspěchy ani jeho podíl na vzniku samostatného
Československa. Žil v trvalém nedostatku,
stále více se jako následek jeho výprav projevovaly i nemoci. Jeho pohřbu v roce 1932
se zúčastnila řada známých osobností.

21. února 1902
EMIL HOLUB

Slavný český cestovate - 120 roků od úmrtí
Emil Holub se narodil 7. října 1847
v Holicích v rodině lékaře, zemřel 21. února
1902 ve Vídni naplněn trpkostí.
Jeho otec, lékař, ho podporoval v zálibě sbírání brouků a minerálů, ale nevěřil,
že jednoho dne bude Emil následníkem
slavného Livingstona v Africe. Holub dosáhl doktorátu medicíny a v roce 1872 se
vypravil do Afriky. Od diamantových polí
v Kimberley, kde měl praxi, vykonal několik
výprav na neprobádaná území. Po návratu

18

28. února 1782
JOSEF BOŽEK

Český mechanik, český mechanik
a konstruktér, známý především konstrukcí prvního parovozu v českých zemích - 240let od narození.
do vlasti napsal knihu Sedm let v jižní
Africe, která vyšla i anglicky a francouzsky.
Vzbudila po celém světě veliký ohlas, mimo
jiné i u Charlese Darwina. Na jeho druhé
expedici jej doprovázela jeho manželka,
spolupracovnice Růžena (Rosa) Holubová.
Přes všechny potíže se Holubovi podařilo
shromáždit mnoho přírodovědného i etnografického materiálu a poznatků, které
byly oceňovány ve vědeckých kruzích u nás,
v Německu, Francii a Anglii. Přes všechny
potíže se Holubovi podařilo shromáždit
mnoho přírodovědného i etnografického
materiálu a poznatků, které byly oceňovány ve vědeckých kruzích u nás, v Německu,
Francii a Anglii. Přes všechny potíže se
Holubovi podařilo shromáždit mnoho přírodovědného i etnografického materiálu
a poznatků, které byly oceňovány ve vědeckých kruzích u nás, v Německu, Francii
a Anglii. Vydal knihu Druhá cesta po Africe –
Z Kapského Města do země Mašukulumbů[
V Čechách se mu nepodařilo získat prostor
pro trvalé umístění svých sbírek a začal je
po částech rozprodávat do zahraničí, nebo
je i daroval muzeím, vědeckým institucím
a školám.V rodných Holicích mu po druhé světové válce odhalili pomník a v roce
1970 otevřeli muzeum. 31. ledna 1999 získává gymnázium v Holicích čestný název
Gymnázium Dr. Emila Holuba.

24. února 1912
JIŘÍ TRNKA

Český režisér, animátor a výtvarník
- 110 roků od narození
Jiří Trnka se narodil 24. února 1912
v Petrohradě na Plzeňsku, zemřel po dlouhé
nemoci 30. prosince 1969 v Praze ve věku
pouhých 57 let.
Vystudoval Akademii výtvarných umění
v Praze. Spolupracoval s J. Skupou v jeho
divadle S+H, v roce 1936 si založil vlastní
loutkové divadlo. Pracoval
jako kostýmový a scénický výtvarník
v
Národním
divadle a ilustroval množství knih. Byl

Josef Božek se narodil 28. února 1782
ve slezském Bírově, zemřel 21.října 1835
(ve věku 53let) v Praze.
Zkoušel studovat na pražské polytechnice, ale nedostatek finančních prostředků
ho přinutil, aby tam přijal místo mechanika. Živil se spravováním a konstrukcí hodin.
Jeho mistrovskými mechanickými kousky byly umělá ruka a noha pro šlechtické
důstojníky.

Božek konstruoval i hodiny pro účely
výuky na polytechnice, kde zhotovil soubor
modelů hodinových kroků nejprogresivnějších systémů, i pro speciální použití od typů
přenosných, interiérových až po věžní hodiny. Jeho přesné kyvadlové hodiny pro
hvězdárnu Klementina z roku 1812 sloužily
až do roku 1984 v Astronomickém ústavu
v Praze. Dále zhotovoval nástěnné kyvadlové hodiny skříňové.
Ve Stromovce dne 17. září1815 představil svůj parovůz, zřejmě první v Evropě.
Prvenství má i jeho paroloď, kterou veřejně
předvedl na Vltavě v roce 1817. Úspěšnou
exhibici zkazila náhlá průtrž mračen, především však krádež pokladny s vybraným
vstupným. Zadlužený Božek pak v prudkém
hnutí mysli vše rozbil a k experimentům
s parním strojem v dopravě se už nikdy nevrátil. Živil se pak až do své smrti konstrukcí
parních strojů pro továrny a stavitelstvím.
Dále se pak věnoval konstrukci čerpadel pro vodárny a později i vagónů pro
koněspřežnou železnici České Budějovice
- Linec. Při stavbě pražského vodovodu dostal zápal plic, kterému podlehl. Byl pochován na hřbitově v Olšanech.
Připravil František Janeček
Polický měsíčník ÚNOR 2022
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KALENDÁRIUM - únor 2022
Zajímavé osobnosti, události, objevy a vynálezy
yy 1. února 1910 – zemřel Antonín Slavíček, český malíř, krajinář (* 16. května 1870)
yy 2. února 1946 – zemřel Eduard Bass,
český spisovatel a novinář (* 1. ledna
1888)
yy 3. února 1826 – narodil se Čeněk Hausmann, matematik, profesor mechaniky,
rektor Pražské polytechniky († 13. listopad 1896)
yy 4. února 1808 – narodil se Josef Kajetán Tyl, český dramatik a spisovatel
(† 11. července 1856)
yy 5. února 62 – zemětřesení a sopečná
činnost zničila asi 60 % Pompejí
yy 6. února 1228 – na českého krále
byl korunován Václav I. se svou ženou Kunhutou
yy 7. února 1862 – zemřel František
Škroup, český hudební skladatel a dirigent (* 3. června 1801)
yy 8. února 1828 – narodil se Jules Verne,
francouzský spisovatel dobrodružné literatury, zakladatel vědecké fantastiky
v literatuře († 24. března 1905)
yy 9. února 1921 – zemřel Jan Kříženecký,
český fotograf a filmař, průkopník české
kinematografie (* 20. března 1868)
yy 10. února 1929 – narodil se František
Nepil, český spisovatel, jeho dílo bylo
populární i díky jeho ranním rozhlasovým vystoupením († 8. září 1995)
yy 11. února 1912 – narodil se Rudolf Firkušný, český klavírista světového jména

(† 19. července 1994)
yy 12. února 1784 – spojením čtyř samostatných královských měst (Staré Město, Nové Město, Malá Strana, Hradčany)
vzniklo Královské hlavní město Praha
yy 13. února 1992 – oficiální připojení ČSFR k Internetu, jako první bylo
připojeno ČVUT v Praze
yy 14. února 1970 – prvním pokusným vysíláním barevné televize v Československu byl přímý přenos z Mistrovství světa
v lyžování ve Vysokých Tatrách
yy 15. února 1921 – proběhlo 1. československé sčítání lidu
yy 16. února 1996 – zemřel Miloš Kopecký, český divadelní a filmový herec,
člen činohry Divadla na Vinohradech
(* 22. srpna 1922)
yy 17. února 1853 – narodil se Jaroslav
Vrchlický, český spisovatel, básník
a dramatik († 9. září 1912)
yy 18. února 1901 – narodil se Hugo Haas,
československý herec a režisér († 1. prosince 1968)
yy 19. února 1920 – byl přijat zákon
č. 135, o poměru pražských univerzit,
české univerzitě v Praze dosud nazývané
Karlo-Ferdinandova bylo navráceno její
starobylé jméno Univerzita Karlova
yy 20. února 1790 – zemřel Josef II., císař Svaté říše římské, král český a uherský a arcivévoda rakouský (* 13. března 1741), vlády se ujal jeho bratr Leopold
II.

yy 21. února 1947 – v Olomouci byla otevřena Palackého universita
yy 22. února 1973 – v Praze byl zahájen
provoz na Nuselském mostě
yy 23. února 1654 – císař Ferdinand
III. vytvořil v Praze tzv. Karlo-Ferdinandovu univerzitu tím, že spojil
Karolinum s jezuitskou kolejí, práva
a medicína zůstaly v Karolinu, sídlem
fakult filozofické a teologické se stalo
jezuitské Klementinum, Karlo-Ferdinandova univerzita pak existovala až
do roku 1920
yy 24. února 1928 – narodil se v Novém
Městě nad Metují Josef Sekyra, český
geolog, horolezec, cestovatel, dobrodruh
a polárník, 26. prosince 1969 se stal prvním Čechoslovákem, který stanul na jižním pólu († 10. listopadu 2008)
yy 25. února 1634 –v Chebu zavražděn
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna,
český šlechtic a vojevůdce (* 14. září
1583)
yy 26. února 1916 – zemřel Jakub Husník,
český malíř, grafik, fotograf a vynálezce
(nejznámější je vynález světlotisku) (*
29. března 1837)
yy 27. února 1790 – Národní obrození:
vznikla Česká expedice, vydavatelství
české literatury a knihkupectví.
yy 28. února 1782 – narodil se český vynálezce Josef Božek, známý především
konstrukcí prvního parovozu v českých
zemích († 21. října 1835)
Připravil František Janeček

Věčný tulák Bob Hurikán

Svazu skautů. O několik let později patřil
už mezi průkopníky našeho trampingu.
Založil osadu Hurikán, byl spoluzakladatelem Trampského klubu, také Unie trampských osad, členem populárního hudebního
dua Hurikán (vystupoval společně se svou
ženou, známou pod trampskou přezdívkou
BÓ). Byl rovněž čestným členem mnoha
trampských osad doma i v zahraničí. Ti, kteří
Boba Hurikána ještě pamatují, vzpomínají
zejména na jeho bouřlivou, neklidnou a romantickou povahu, vzpomínají také na jeho
velkou lásku k přírodě, a hlavně k trampingu. Byl to právě tramping a častý pobyt v přírodě, které Boba Hurikána přivedly k psaní.
Své první romány tvořil na koleně a později
na bedně od konzerv. I tak se mu už záhy
podařilo získat několik literárních ocenění.
Jeho spisovatelské začátky nebyly ani trochu
lehké, psal o tom ostatně i jeho přítel Josef
Vlach, který byl autorem předmluvy k prvnímu vydání knihy Dějiny trampingu. Podle
jeho svědectví kráčel Bob Hurikán vpřed,
úžasnou silou a sebezapřením, těžce se probíjel mezi protekčními miláčky. Bob Hurikán
vydal mnoho knih a svého času byl velmi populární jeho cestopis Trampem do Orientu.

Čtenářský ohlas si dále získaly romány
Zálesák od zlaté řeky, Hoši divočiny a rovněž
třeba i Kouzlo hašiše pojednávající o nejdivočejších dobrodružstvích českých trampů

Průkopník trampské historie

Byl dítětem pražských ulic, dělníkem
v továrně, dřevorubcem, boxerem, kytaristou a písničkářem. Mnozí z nás dodnes zpívají například: „o chlapcích z Rikatáda co
ženou svoje stáda ku mexické hranici…“ Byl
také reportérem a spisovatelem. V žilách mu
proudila krev tuláka. Svého času ho mnozí označovali coby českého Jacka Londona.
Touha po dálkách a dobrodružstvích ho
zavedla až daleko za severní polární kruh,
putoval rozlehlými tundrami a nacházel
přátele mezi mlčenlivými Laponci. Prožíval
dramatické okamžiky na středních východě,
v Turecku, v Řecku a v mnoha jiných zemích.
Cestoval s kytarou, se starým fotoaparátem
a s obyčejným tlumokem, ve kterém měl poznámkové sešity, do nichž si zapisoval své
bohaté zážitky. Měl odvahu, také postřeh,
psal pohotově a rychle. Tyto své zkušenosti
využil i ve své pozdější praxi redaktora nepolitického trampského časopisu s názvem
„Naše osady“. Jmenoval se Josef PETERKA,
ale veřejnost, zejména trampská ho znala
spíše pod přezdívkou „Bob Hurikán“. Narodil
se v Praze 21. dubna 1907. Bylo mu teprve
devět roků, když se stal členem tehdejšího
Polický měsíčník ÚNOR 2022
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v Řecku, Palestině, Egyptě či Turecku. S výčtem knih Boba Hurikána nejsme zdaleka
u konce. Jsou to díla zdařilejší i méně zdařilá.
Některá vznikala ve chvatu, to, když Bob nutně potřeboval peníze na obživu, na úrovni
je to znát, co je však důležité – jednotlivými
příběhy prostupuje autorův nevšední vypravěčský talent, schopnost zachytit dramatické situace a velmi často zde cítíme hlubokou
úctu k trampingu, jemuž Bob Hurikán obětoval celý svůj život. Bob Hurikán se nikdy
netajil se svou zásadou zachovat apolitičnost
trampingu, proto vystupoval i dost ostře
vůči všem, kteří, podle jeho soudu prosazovali v trampském hnutí nejrůznější politické
cíle a osobní ambice. Mnozí odpůrci však
přiznávali, že Bob byl vždycky poctivým
protivníkem se smyslem pro čest a spravedlnost. Bob Hurikán měl vždycky svůj názor
a nebál se za ním i stát. V době okupace naší
země německými fašisty soustředil kolem
sebe mnoho trampů a společně vytvořil
trampskou partyzánskou zimní brigádu.
Když Boba Hurikána zatklo gestapo, které
naštěstí nepřišlo na arzenál zbraní a munice,
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které byly ukryty pod podlahou Bobova
srubu na osadě Hurikán. Bob byl odvlečen
na Pankrác a čekal na popravu. Vykonání
ortelu smrti zabránilo květnové osvobození
v pětačtyřicátém roce. Zanedlouho poté odešel Bob Hurikán opět do lesů, kácel stromy
a připravoval společně s dalšími dřevorubci
místo pro výstavbu budoucí Slapské přehrady. Později byl betonářem a minérem. V prostředí plném odříkání a opravdové chlapské
dřiny vznikl další román jenž měl zmapovat
životní osudy lidí s nimiž tu Bob Hurikán
pracoval, román se, ale nezachoval. A důvod?
Tehdy se stalo módou (pro někoho možná
i nutností) psát tzv. budovatelské romány
z prostředí velkých staveb. Bob se tenkrát sešel s jistými, na tu dobu renomovanými a oficiálními místy protěžovanými autory, kteří
se rozhodli, že vyjedou na pár dní na stavbu,
pobesedují s vybranými úderníky vytvoří
pokud možno úctyhodné tlustopisy aspirující na některé z literárních cen. Bob Hurikán
řekl těmto rádoby umělcům pěkně od plic,
jak to vždycky uměl, o tom co si o jejich práci
myslí: „Když chcete něco opravdu pořádně

napsat, musíte zde žít, táhnout tu s těmi lidmi za jeden provaz, prožít si tu celý den ten
marast…“. Tak nějak jim to prý tenkrát pověděl, ale tehdejší mistři pera odmítli brát jeho
slova na vědomí, krátce poté Bob svůj už
dopsaný román zničil. Sprovodil tak ze světa jedinečné svědectví nejenom o výstavbě
Slapské přehrady, ale také výpověď člověka,
který poválečnou obnovu republiky chápal
především jako svoji povinnost, dát době
místo prázdných slov své nejlepší schopnosti. Bob se dostal do nepřízně mocenských
orgánů. Dávaly mu to jaksepatří najevo.
Potlachy na osadě Hurikán se často odehrávaly za skryté či méně skryté účasti bezpečnosti. To už zbývaly tomuto bouřlivákovi
poslední roky života. Byly tragické a kruté.
V době, kdy pracoval jako dělník na elektrifikaci hlavního železničního tahu Praha
– Česká Třebová, onemocněl Bob zákeřnou
chorobou. Diagnóza zněla – nádor na mozku. Bob Hurikán ztrácel zrak a nakonec oslepl. Jeho kamarádi vzpomínali na to, jak ještě
nejednou dokázal vzít do ruky kytaru a hrát
a zpívat své písničky, třebaže už byl slepý.
Smrt si pro Boba Hurikána přišla 2. června
1965, bylo mu osmapadesát roků a zůstaly po něm téměř tři desítky knih a spousta
novinových článků. Mnohé z Hurikánových
knížek zmizely z veřejných knihoven. Byly
označovány za brakové a politicky závadné.
Teprve koncem šedesátých let vyšly dva romány Boba Hurikána, šlo o rodokapsy s názvem Pobožný střelec a Návrat pobožného
střelce. V příštích letech se nad knihami
Boba Hurikána a za trampskou literaturou
vůbec, slehla zem. Vydavatelství a nakladatelství Novinář částečně překlenulo mezeru,
která v uplynulém období vznikla a v roce
1990 vydaly Dějiny trampingu, cestopis
Trampem do Orientu. Tyto knihy přispějí
k hlubšímu poznání trampského hnutí u nás,
ale také k poznání osobnosti Boba Hurikána,
věčného tuláka, jehož život se podobal dravé
řece plné peřejí.
Připravil: Vladimír Linhart
Foto: archiv autora
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ŠKOLSTVÍ 
Trutnovská zdravotnická škola se zvětšuje
Bude mít další školní budovu a nové obory v Červeném Kostelci
Pro letošní rok
chystáme v naší
zdravotnické škole zásadní novinky. Začneme učit
ve dvou městech současně, a navíc plánujeme otevřít dva nové studijní obory.
Dosud jsme zdravotnické obory vyučovali pouze v Procházkově ulici v Trutnově.
Od září 2022 budeme ale působit
i v Červeném Kostelci. Po tamní průmyslovce získáme moderní prostory - školní

budovu v ulici 17. listopadu a domov mládeže v ulici Bratří Čapků.
V době, kdy roste zájem o studium
na naší škole, je to velmi důležitá zpráva.
Zdravotnické obory u nás bude moct studovat víc lidí, než dosud.
Červený Kostelec je vzdálený pouhých
10 kilometrů od Náchoda, kde díky rozsáhlé modernizaci vzniká jedna z nejmodernějších nemocnic v kraji. A právě v ní budou
studenti „kostelecké zdrávky“ získávat tolik
potřebnou praxi.

V novém působišti chystáme otevřít
některé ze stávajících „trutnovských“ oborů, o které je dlouhodobě velký zájem.
I v Červeném Kostelci tak bude možné studovat obory praktická sestra a diplomovaná všeobecná sestra. Rovněž chceme otevřít
dva zcela nové obory: masér ve zdravotnictví a nutriční asistent. Královéhradecký kraj
coby náš zřizovatel už podal na ministerstvo školství potřebnou žádost, abychom
mohli do 31. ledna vyhlásit přijímací řízení.
Pro bližší informace pište na mail zdravka.kostelec@szstrutnov.cz nebo volejte
725 921 369, případně se můžete podívat
na www.szstrutnov.cz.
Roman Hásek,
ředitel VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov

Z polické mateřinky…

Kdo by si nepřál svět, kde na sebe nekřičíme, respektujeme se a snažíme se, aby nám všem bylo hezky… Veškerý
život na Zemi má svá pravidla, ty jsou podmínkou přežití
nejen lidského druhu, ale i zachování života na Zemi. Podle
Kanta bychom měli jednat podle zásad, o kterých bychom
chtěli, aby se staly obecným zákonem (pravidlem). Pokud
k tomuto jednání povedeme děti již od mateřské školy,
měli bychom jim vybudovat základy chování, které zajistí
bezpečný život na Zemi. Budou je učit zodpovědnosti za jejich chování a jednání. Naučíme je, že lidská svoboda končí tam, kde škodí, omezuje či zneužívá druhého člověka.
Do pravidel bývají zahrnuty i návyky, rituály a třeba pravidla her. Takové mytí rukou je návyk a o návycích s dětmi
nediskutujeme, ty je rodiče musí naučit (tedy – měli by)
nejlépe vlastním příkladem. Budeme-li si my dospělí mýt
ruce, zdravit, děkovat, chodit po přechodu atd., budeme to
učit i naše děti. Také rituály jako pravidelně se opakující
činnosti jsou obvykle v prostředí mateřské školy fixované
dříve, než tam dítě přijde. Rituály rodičům pomohou podpořit vznik návyků a ulehčit jejich učení. Pravidla her nás
zase učí, že bez pravidel přestává být hra hrou, neužijeme
si ji, když někdo nedodržuje pravidla. Přejeme rodičům
plno trpělivosti při učení svých dětí různým pravidlům
a návykům a i když se Vám někdy zdá, že Vaše dítě není
schopno pravidla dodržovat, že je nevychované, neposlušné, tak v mateřské škole tyto děti většinou fungují a pravidla dodržují. Jen prostě dítě rodiče zkouší, co si může
dovolit a záleží na Vás, kam je až necháte zajít. To už je ale
jiné téma….
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti.
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SPŠ OTTY WICHTERLEHO OPOUŠTÍ 
ČERVENÝ KOSTELEC

Jedno z největších multioborových školních center v regionu využívá
pro výuku svých strojírenských, elektrotechnických, polygrafických a textilních oborů budovy v Hronově, Velkém Poříčí a Červeném Kostelci. To se
však od nového školního roku změní.
Rada Královéhradeckého kraje na svém jednání 13. prosince 2021
rozhodla o přesunu oborů z Červeného Kostelce. Od září 2022 tak všichni stávající i noví studenti 4letého oboru Modelářství a návrhářství oděvů
a nástavbových oborů Podnikání nastoupí ke studiu již ve Velkém Poříčí.
Školní budovu v Červeném Kostelci začne využívat Vyšší odborná škola
zdravotnická, Střední zdravotnická škola a obchodní akademie, Trutnov.
Věříme, že tato změna bude mít především pozitivní stránky. Mezi ně lze
zařadit třeba konec dojíždění mezi školou a domovem mládeže pro studenty. Velkým přínosem jistě bude rozšíření oborové nabídky pro žáky vycházejících ročníků základních škol v okrese Náchod.
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho si však i nadále zachová stávající širokou nabídku maturitních, učebních, zkrácených a nástavbových
oborů. Pro školní rok 2022/2023 otevíráme v Hronově obory Strojírenství,
Elektrotechnika, Automechanik, Nástrojař, Elektrikář. Ve Velkém Poříčí si
chlapci a děvčata mohou vybrat z oborů Grafický design, Modelářství a návrhářství oděvů, Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích,
Kadeřník či Aranžér. Pro zájemce o doplnění si maturitní zkoušky nabízíme
obory Podnikání, a to v denní i dálkové formě. Přihlášky se podávají od 1.
února do 1. března 2022 (mimo uměleckých oborů s talentovou zkouškou).
Markéta Machová, www.spsow.cz
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Zpátky ke školním aktivitám
na soukromé střední
škole
ACADEMIA
MERCURII v Náchodě
se
pomalu
vracíme
ke školním aktivitám,
které byly před pandemií
zcela běžné. V lednu tohoto roku vyjela jedna třída
2. ročníku na lyžařský výcvik do Orlických hor
a v měsíci únoru ji bude následovat druhá. Mezi
další školní akce, které se tento školní rok podařilo
zorganizovat, patří maturitní ples 4. ročníku a školní
výlet na vánoční trhy do polské Wroclavi. V tuto
chvíli začínáme připravovat výjezdy žáků v rámci
projektu ERASMUS+ do Španělska a na Maltu.
Všichni si moc přejeme, aby i tento projekt mohl být
v letošním školním roce úspěšně realizován.
Šárka Rudolfová

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Zima u skautů
Prosinec se nesl v duchu vánočních
schůzek, Betlémského světýlka a zařizování pamětních Pf nejen pro středisko, ale i na Junáckou vyhlídku. Do letošní

Předávání Betlémského světla v kostele
sv.Prokopa (Bezděkov nad Metují)

distribuce Betlémského světla se zapojilo
velké množství skautů a příznivců, kteří
vytvořili u svých domovů opět připalovací místa, aby bylo světýlko dostupné pro

Betlémské světlo dostupné u Jenkových
před domem.

Účastníci výpravy, která nesla do skal PF pro Junáckou vyhlídku.
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všechny. Za tuto pomoc velmi děkujeme!
Začátek roku jsme odstartovali plněním dobrých skutků. Světlušky se zapojily
do Tříkrálové sbírky v Polici nad Metují
a nejmenší Medvíďata vytvořila lojová krmítka pro ptáčky, povídala si, co je to vlastně ten dobrý skutek a snažila se každý den
nějaký vykonat.
Za skautské středisko
Hana Kohlová

U skautů i na zimních výpravách dodržují
pitný režim, co na tom, že hlavou dolů.

Jedna z našich tříkrálových skupinek.
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Senior klub Ostaš

Na našem prvním setkání v letošním roce v úterý 18. ledna řady přítomných poněkud prořídly. Příčinou byla současná Covidová situace, ale také značně zledovatělé cesty.
Také s plánováním programu a pozváním případných
hostů měly členky výboru potíže, neboť situace a opatření proti šíření nákazy se denně mění, co bylo slíbeno a nasmlouváno včera, to dnes již neplatí.
Přivítala nás Ivanka Richterová, rozdala slíbené vstupenky na přednášku VANDRÁCI VAGAMUNDOS, která se uskuteční v pondělí 24.1. v 19 hodin v Kolárově divadle. Dále nás
pozvala na divadelní představení Tak já letím 28.1.2022. Tak
musíme doufat, že vše nebude zase odložené!
Paní předsedkyně Helenka Pivoňková nám popřála vše
nejlepší v novém roce, hlavně abychom se mohli ve zdraví
pravidelně setkávat, tak jak náš klub funguje již od ledna
2006.
Protože do posledního dne nebylo jasné, zda se dnešní setkání uskuteční, zařadily členky výboru ve spolupráci
s Infocentrem a paní Janou Rutarovou promítání nádherně
natočeného a velmi poučného filmu GUMP – pes, který naučil
lidi žít. V tomto filmu jde hlavně o emoce, dojemný příběh viděný psíma očima, pravdivě zahraný pejsky. Byl to nevšední
zážitek, při sledování ukápla nejedna slzička.
V knižním vydání bylo prodáno 120 000 výtisků, kniha
dostala ocenění Magnesia Litera.
Naše příští setkání se uskuteční 15. února, budeme se
těšit.

Výbor Senior klubu Ostaš
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BIOLOGICKÁ LÉČBA MIGRÉN
V NÁCHODSKÉ NEMOCNICI MÁ VÍCE
NEŽ 90% ÚSPĚŠNOST

Neurologické oddělení náchodské nemocnice, které je
certifikovaným centrem pro léčbu bolestí hlavy, má za sebou
dva roky zkušeností s biologickou léčbou migrén. S výsledky
jsou lékaři spokojeni: více než
90 procent léčených pacientek
popisuje razantní snížení četnosti
bolestivých záchvatů, i intenzity
bolesti. U některých vymizela
migréna úplně.
Principem biologické léčby
migrén je aplikace monoklonálních protilátek působících přímo na receptory, které migrénu
spouští. Tato léčba vychází z nejnovějších poznatků o tom, jak migréna vzniká. „Hlavním viníkem migrény je neuropeptid, konkrétně
CGRP (calcitonin gene related peptid). Při biologické léčbě aplikujeme
protilátky, které jsou schopny ho deaktivovat,“ vysvětluje neuroložka
náchodské nemocnice, MUDr. Markéta Tučková, která se na léčbu migrén specializuje. Monoklonální protilátky jsou pacientům aplikovány injekcí pod kůži, preventivně jednou za měsíc.
„V současnosti máme možnost výběru ze dvou léčivých preparátů.
Ze 17 léčených pacientek jsme museli léčbu ukončit pouze u jediné, která nereagovala ani na jeden z těchto léků. U ostatních je léčba úspěšná,“ dodává lékařka. Dalším benefitem léčby, kromě snížení počtu bolestivých záchvatů, je podle ní také snížení množství užívaných léků
na bolest. Řada jejích pacientek totiž před zahájením biologické léčby
užívala nadměrné množství analgetik a antimigrenik.
Slova lékařky potvrzuje jedna z jejích pacientek: „Před zahájením
léčby jsem měla až 25 záchvatů migrény v měsíci. Abych zvládla práci
a péči o děti, musela jsem užívat léky na tlumení bolesti a antimigrenika,
které zabíraly. Bohužel
ale za cenu toho, že jsem
běžně překračovala doporučené dávkování. Již
po několika týdnech léčby se mi četnost migrén
snížila. V současnosti
mám pouze dva až tři
záchvaty v měsíci,“ říká
pacientka, která trpěla
migrénou přes 20 let
svého života.
Léčbu monoklonálními protilátkami je možné zahájit u pacientů,
kteří projdou přísnými kritérii zdravotních pojišťoven. Podmínkou
jsou časté záchvaty migrény, na které běžná léčba nestačí. Pokud pak
u nich není léčba monoklonálními protilátkami dostatečně účinná,
musí se ukončit. Za účinnou léčbu se považuje taková, která sníží frekvenci záchvatů migrény více než o 50% za měsíc. Důvodem
přísných podmínek je finanční náročnost léčby. I proto nemají v ČR
všechny zdravotní pojišťovny smlouvu se všemi Centry pro bolesti
hlavy. Léčit se mohou začít pacienti od 18 let, horní věková hranice
není stanovena. Před zahájením léčby je však nutné vyloučit možné
sekundární příčiny bolestí hlavy – např. nádorové onemocnění nebo
cévní mozkovou příhodu. Biologická léčba není vhodná pro pacienty
s vážnými kardiovaskulárními onemocněními.
Lucie Chytilová, tisková mluvčí ON Náchod, a.s.
telefon: 734 763 289, email: luciechytilova@seznam.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Tříkrálová sbírka má svoji tradici. Lidé ji nejen přijali,
ale získali k ní důvěru a nezklamali ani v loňském roce, kdy
kvůli covidové pandemii nebylo běžné koledování možné.

Letos se s nadšením do ulic našeho města vydalo
14 skupinek. Další tři koledovaly v Pěkově a na Honech,
po jedné v Hlavňově a na Radešově. Kromě Žďáru se koledovalo i ve všech okolních obcích. Vybraná částka překročila stejně jako v roce 2020 hranici 200 tisíc Kč.

Naše obavy, jak nás budou lidé po roční odmlce přijímat, se nenaplnily. Osobní kontakt je nenahraditelný. Bylo vidět, že po čase izolací a samoty
se mnoho lidí těší na milé setkání. Věříme, že se tedy opět podařilo naplnit
poslání sbírky – šířit radostné poselství Vánoc, popřát vše dobré v novém
roce a díky štědrosti dárců také pomáhat nemocným a potřebným. Záměrem
Oblastní charity Náchod je prostředky ze sbírky využít na podporu osob a rodin v nouzi, na pomoc starým, nemocným a handicapovaným lidem, na aktivity pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením, na provoz
azylového domu Dům na půli cesty a Domova sv. Anny pro matky s dětmi
a na zajištění dostupnosti Charitní pečovatelské služby v obcích regionu.

Výtěžek sbírky:
Oblast Police n/M

98 966,-

Police n/M

75 027,-

Radešov

5 905,-

Hlavňov

4 311,-

Pěkov a Hony

13 723,-

Suchý Důl a Slavný

12 611,-

Machov, Nízká Srbská, Machovská Lhota a Bělý

37 504,-

Bezděkov n/M

19 687,-

Bukovice

17 267,-

Česká Metuje

6 870,-

Velké Petrovice, Petrovičky, Maršov n/M

12 634,-

CELKEM

205 539,-

Všem koledníkům i dárcům srdečně děkujeme.

Místní koordinátorka Mgr. Kateřina Voláková

Obce dostanou kvalitní nástroj pro obnovu krajiny

Velké sucho, prudké přívalové deště,
neobvyklé výkyvy teploty – to všechno
jsou projevy klimatické krize, v níž jsme
se ocitli. Je to situace, která si žádá jak globální řešení, tak lokální změny. Na toto
téma přinášíme rozhovor s Mgr. Šárkou
Vávrovou, administrátorkou a koordinátorkou projektu Adaptační strategie
ke klimatické změně, který připravuje
Strategická rada regionu Broumovsko.

Jaký byl impuls ke vzniku Adaptační
strategie ke klimatické změně?

Klimatická změna se projevuje i v České
republice, dokonce i na Broumovsku.
Všichni si pamatujeme na rok 2018, kdy
nezapršelo téměř 8 měsíců. Cena sena se
vyšplhala na nečekaně vysokou hranici.
Hospodáři přemýšleli, že budou muset vybíjet svá stáda. Květen 2021 byl zase extrémně chladný a deštivý. Setkáváme se
i s dešti, které většinou mají podobu silných
přívalových srážek, jež naše krajina v tomto
stavu nemá možnost pojmout a hrozí povodně. Pranostiky, které platívaly léta, už
neplatí.

Co chce tato strategie řešit a na jakém
území?

Strategická rada regionu Broumovsko
připravila projekt s názvem Adaptační strategie ke klimatické změně, který chce jít
právě cestou lokálního řešení. Výsledkem
by měla být taková řešení, která povedou
k zádrži vody v krajině. Symbolicky na obou
„stranách“ Broumovska, které je rozděleno
evropským rozvodím, se zpracovávají dvě
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adaptační strategie na klimatickou změnu –
jedna v části povodí Stěnavy, druhá v povodí
Dunajky (přítok Metuje). Činnosti zasáhnou
do katastrů šesti obcí a měst – Broumova,
Martínkovic a Otovic v povodí Stěnavy
a Police nad Metují, Bukovice a Žďáru nad
Metují v povodí Dunajky.

V jaké je to nyní fázi?

Projekt je nyní zhruba v polovině svého
trvání. Právě se dokončují podkladové studie území, jejichž obsahem jsou návrhy zásobníku opatření, které vedou ke stabilizaci
krajiny a její adaptaci na měnící se klima.
Pracovalo se s mnoha daty – vodohospodářské ukazatelé, geologické mapy, LPIS, historická mapování, územní plány obcí, vrstvy
ochrany přírody, historické projekty systematického odvodnění, dálkový průzkum
Země, letecké historické snímky, popřípadě
digitální model terénu, data z podrobného
mapovaní v terénu a další.

Jaká opatření konkrétně máte na mysli
těmi „zásobníky opatření“?

Opatření podporující zádrž vody v krajině – návrh nových tůní, svejlů, terénních
vln, mokřadů, stromořadí, revitalizace toků
a jiné.

Mají obce samy od sebe zájem
přistupovat k úpravám krajiny tak, aby
odolávala lépe suchu?

Podobné studie již vznikly na území
obce Křinic, Heřmánkovic, kde si samy obce
zažádaly o jejich vypracování. V jiných regionech zaznamenáváme stále větší a větší zájem obcí o podobné zpracování jejich
území.
V rámci projektu jsou zpracovávána území v katastru Police nad Metují, Žďár nad
Metují, Bukovice, Broumov, Martínkovice,
Otovice. Některé obce jsou k tomuto počinu
velice nakloněny, neboť vědí o problémech,
které přináší klimatická změna. Některé
mají problémy s opakujícími se povodněmi a chtějí své občany chránit. Náklonost
projevily i tak, že každá ze zapojených obcí
přispěla na kofinancování projektu. Bude

na každé obci, jak s adaptační strategií naloží. Dostanou do rukou velmi silný, kvalitně
zpracovaný nástroj, jež mohou využít pro
obnovu krajiny.

V čem je metoda zpracování adaptační
strategie zajímavá?

Takovýto projekt je zcela unikátní v tom,
že jsou zpracovávána celá povodí a navrhována opatření, která na sebe navazují. Mají
tudíž mnohem větší přínos a účinnost pro
krajinu než jen jednotlivá bodová řešení.
Krajina se detailně poznává a mapuje v terénu. Data z terénu jsou pak srovnávána
s ortofotosnímky, starými mapami, daty ze
zemědělství a dalšími zdroji.

Jaká cesta vede ke konkrétním
realizacím?

Nyní je to s financováním projektové
dokumentace tak, že je z 90 procent hradí
stát. Na realizaci těchto opatření pak stát
též dává až 100 procent, u zbudování nového rybníku je to až 90 procent. Což je pro
obce a spolky velká šance.

Kdy a kde se začne s konkrétními
úpravami v terénu?

S některými opatřeními se začalo již
v minulých letech, obzvláště s těmi, na které není třeba projektová dokumentace.
Soustava tůní vznikla v Libné, Březové,
Suchém Dole, Machově a Adršpachu. Nyní
se dokončuje projektová dokumentace
k opatřením ve Zdoňově, díky níž se v následujících letech napraví cca 7 km2.
Po dokončení adaptačních studií nastane období oslovování majitelů pozemků
a zemědělců, kteří na pozemcích hospodaří, aby se s nimi probrala navržená opatření. Probraly se možnosti, jejich připomínky a došlo ke vzájemné shodě. Poté se
i na těchto územích mohou připravit projektové dokumentace a následně začít s revitalizací krajiny.
Projekt je financovaný z Fondů EHP
a Norska 2014–2021.
Michaela Plchová, Naše Broumovsko
Polický měsíčník ÚNOR 2022
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Přijďte se podívat do Mobilního hospice

Oblastní charita Červený Kostelec si vás dovoluje pozvat
na dny otevřených dveří do nově otevíraných prostor Mobilního
hospice Anežky České, Ambulance léčby bolesti a dalších zdravotních služeb ve zrekonstruované budově bývalých ateliérů
Bř. Kafky v Červeném Kostelci (Koubovka 587). Nové zázemí
terénních zdravotních služeb tvoří společně s denním stacionářem otevíraným v roce 2020, druhou část Centra denních

a terénních služeb sv. P. Pia. Dny otevřených dveří proběhnou
v pátek 18. 2. 2022 od 10 do 17 hodin a v sobotu 19.2. 2022
od 10 do 14 hodin.
Jan Kordina, Oblastní charita Červený Kostelec

Mateřské centrum Ma Mi Na
BOSONOHÁ STEZKA
V PELLYHO PARKU
MC Mamině se podařilo získat
dotaci na vytvoření Bosonohé stezky
v Pellyho parku. Našim záměrem je
vybudovat bosonohou stezku, kde si
budou moc zájemci vyzkoušet bosou
chůzi po různých druzích přírodních
povrchů. Bude se jednat o hravý, interaktivní a relaxační prvek, který nabídne další vyžití v našem městě. Navazujeme na předešlou
spolupráci, kdy se nám díky podpoře z jiného grantového programu podařilo oživit další veřejný prostor v Polici nad Metují. Byl to
projekt Máma není táta. Díky tomu vznikla loď Soumarína, která
je hned vedle Muzea papírových modelů. Našim cílem je zlepšit
prostředí v Pellyho parku. Je to místo v centru města, které je dokonalé pro trávení volného času s malými dětmi. V posledních letech se nám zdá, že však chátrá. Naší aktivitou jsme chtěli místo
nejen oživit, ale také na toto téma upozornit. Vždyť park se nachází
nejen v centru města, ale navíc nese jméno po významném polickém rodákovi. Myslíme si, že Bosonohá stezka, a hlavně společná
práce na ní, pomůže tomu, aby nám všem na podobě a stavu Pellyho
parku více záleželo. Zároveň tím rozšíříme odpočinkovou zónu pro
rodiny s dětmi, kteří v Polici žijí, nebo ji jen navštíví. Prvním krokem bude společná schůzka a plánování. Věříme, že se do vytváření vize i samotné konečné realizace stezky zapojí celé rodiny žijící
v Polici napříč generacemi. Tak tomu bylo i u projektu Máma není

táta. Soumarína je stále obsypaná dětmi a nám to dělá velkou radost. Bosonohou stezku bychom rádi k užívání připravili na letní
prázdniny 2022.

PROJEKTOVÉ DNY V MC MAMINĚ

Díky podpoře z grantu:
MC Mamina pořádá jednou měsíčně projektový den pro děti.
V lednu jsme ve spolupráci s Maiwaldovou akademií uspořádali
den s názvem „Šest smyslů – vnímej přírodu“ s lektorkou
Evou Hrubou. Na poslední únorovou sobotu 26. února jsme
připravili den s Martinou Macounovou s názvem Hýbánky. Ten
se uskuteční v polické sokolovně. Účast je vždy zdarma. Pro více
informací neváhejte kontaktovat Martinu Frydrychovou: martinafrydrychova@seznam.cz, 737 583 144.

VELIKONOČNÍ VÝZVA

V letošním roce bychom rádi opět uspořádali
Velikonoční
výstavu přímo na náměstí. V loňském roce
měla výzdoba velký
úspěch, proto bychom
rádi z této události
udělali tradici. Prosím,
kdo máte zájem se zapojit se svými dekoracemi, ozvěte se nám!
Předpokládaný termín
instalace je úterý 12.
dubna. Pro Vaše dekorace si rádi přijedeme

ZVÍDÁLEK

Pro malé Zvídálky
(děti mezi druhým
a třetím rokem) máme
volná místa. Scházíme se každou středu od 9 – 11 hod. Děti čas stráví v MC aktivně za doprovodu dvou lektorek a bez rodičů. Společně
malují, vyrábějí, zpívají, učí se s obrázky a hrají si. V případě zájmu
nás kontaktujte.
Za MC MaMiNa, Andrea Plná, Martina Frydrycho
Polický měsíčník ÚNOR 2022

25

ZE SPOLKŮ A SPOLEČNOSTÍ 

Souhrn činnosti a událostí ve
Sboru dobrovolných hasičů Velká Ledhuje

Rád bych Vás seznámil s děním v ledhujském sboru.
Zřejmě bych se jen opakoval výčtem důvodů, proč jsme vloni (stejně jako předloni) nežili obvyklou, sborovou činností.
Omezení se dotkla nás všech, v různých odvětvích našich životů. Co nám ale nikdo vzít
nemohl, byla snaha dělat věci jinak. Možná
s vynaložením většího úsilí ale s vírou, že to
za to přece stojí. Z mého pohledu jsme žili
poslední rok mnohem více z rezerv dobrých
vztahů a sounáležitosti, které se vzájemně
snažíme opatrovat a zachovat.
Snad díky tomu jsme ani vloni nepřetrhli nit v pořádání soutěže v Ochozi (již
po osmadvacáté). Odvahu si zasoutěžit a utkat se o krásný, broušený pohár pana starosty našlo 5 družstev. To nejlepší bylo letos
družstvo SDH Pěkov a tak si také trofej také
odvezlo, zaslouženě. Na startovní čáře se
naše družstvo pak objevilo ještě 3x ( na noční soutěži v Martínkovicích, v Suchém Dole
a v Hlavňově).
„Vzít“ jsme si nenechali ani tajný výlet do okolí Police, zakončený v hospůdce,
na Slavném. Zábavu střídala i práce a to
nejen pro sbor. Na žádost města jsme v létě
obnovili nátěr dopravního hřiště na polickém sídlišti. Bylo až obdivuhodné, jak právě
čerstvý nátěr přitahoval pozornost, a hlavně pokus o první „zkušební jízdu“ nejednoho dítka na bicyklu…
V rámci udržování kvalifikace jednotky
JSDH jsme se účastnili strojnického školení,
strojnického a velitelského dne na stanici
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HZS, v Broumově. Prakticky jsme si ověřili
zručnost i znalosti a to při cvičení dálkové
dopravy vody, za „Cihelnou“. Na vzdálenost
600m a při převýšení 17m jsme zapojili,
za sebe dvě hasičské stříkačky a namočili
přes 30 hadic. Péči o techniku a prostředky zajišťoval i vloni nekompromisní Jarda
Kollert st., kterému byl k ruce Honza Hubka.
Díky za ně!
Při spolupráci s jednotkou JSDH Police,
potažmo na výzvu operačního střediska
Královehradeckého kraje, pomáháme tam,
kde je třeba plnit hasební vodou objemné
cisterny, případně tam, kde se pátrá po ztracených osobách (zejména jsou to zásahy
v Broumovských stěnách).
Přes „nejistou“ sezónu přála doba tomu,
abychom se mohli potkat s bratry a sestrami, jako za starých časů. Tak tomu bylo i při
posezení v restauraci Sokolovna, kam se
mimo jiné rok co rok rádi vracíme a ještě spokojenější odsud odcházíme. Zážitek
z dobrého jídla a ochotná obsluha je zárukou, že se tam my, “Ledhujáci“ sejdeme
vždy v hojném počtu.
Těžiště naší činnosti spočívá ve výchově mládeže. 4.rokem se nám daří zajišťovat
čtvrteční schůzky kolektivu mladých hasičů.
Ačkoli o sobě mladí hasiči Velké Ledhuje
nedali dlouho vědět, i přesto jejich činnost nikterak nezahálela. V září se po letní
přestávce sešli společně v počtu 20 dětí
a 4 vedoucích, opět před hasičárnou. Počasí
nás nezklamalo, bylo pěkné a slunečné odpoledne, takže čas vyzkoušet hadice a vyřadit ty, které již nebyly vhodné
pro hasičské účely. Tlakový test
hadic provádíme každý rok a je
nejen užitečný, ale hlavně to děti
baví. Vždy se domů vrací řádně
zmáchané. 8 ledhujských dětí se
účastnilo tradičního hasičského tábora na Janovičkách, pod
Bobřím Vrchem. Spolu s dalšími, více než 30-ti dětmi z bukovického a nízkosrbského sboru,
zažily dobrodružství i namáhavý výstup na nejvyšší horu světa, proháněly Yetitho a připravovaly pokrmy a nápoje, které
by vzpružily nejednoho výškového nosiče. Odnesly si tak hezkou prázdninovou vzpomínku
a silný zážitek ve stanu při bouři, která se celým krajem v červenci prohnala.Pak už nastal čas
přípravy na soutěžní, podzimní
činnost. První soutěž proběhla
v Nízké Srbské, Běh okolo Rzu,
a tady naše družstvo překvapilo
a umístilo se na senzačním druhém místě. Inu řádná příprava
byla odměněna. Na druhou soutěž jsme zavítali do Hronova,
na Hronovský pohár. Tato soutěž je velmi pěkně připravená

v Jiráskově parku a děti zde plní deset různých hasičských disciplín. Bohužel na tuto
soutěž se již zřejmě připravily i ostatní
sbory a naše děti obsadily 11 místo. A že je
mezi staršími žáky (11let+) opravdu už velká konkurence a nováčci, jako je naše družstvo, to nebudou mít v následujících letech
jednoduché, se potvrdilo na třetí soutěži,
v Mezilesí. Zde probíhá závod požárnické
všestrannosti a ledhujské děti zde skončily
na 22. místě z 30-ti družstev. Což ale z druhé strany není tak špatné. Na svém vůbec
prvním závodě tu děti skončily poslední.
Tentokrát tedy obsadily lepší startovní pozici pro stoupání směrem vzhůru. Tímto
závodem podzimní soutěžení bylo u konce.
TJ Sokol Police uspořádal pro děti dětský
den, kde jsme mohli i my, svou troškou,
přispět k hladkému průběhu a společně přichystat pro děti hezké zářiové odpoledne.

Nastal čas porovnat věci v hasičárně,
uklidit materiál, obnovit nástěnku. Pouštění
draků letos poprvé neproběhlo, ale zato se
nám poštěstilo mít krásnou vánoční procházku. Každý rok, v prosinci, chodíme
zdobit stromeček různými pamlsky pro
zvířátka a letos nám k tomu napadlo velké
množství sněhu. Bylo to opravdu vánoční a pohádkové. Vzali jsme sáně, pamlsky
a vyrazili. U stromečku jsme letos poprvé
rozdělali i oheň pro zahřátí a při odchodu
jej ukázkově uhasili. Přišly Vánoce, čas radosti a odpočinku a nový rok je tady. Věřím,
že bude volnější pro sportovní činnost a bohatší na soutěže i jiné zážitky, nejen s mladými hasiči.

Závěrem roku 2021 se uskutečnil odkup (městem Police n.Met.) dopravního
automobilu (DA), zn. Mercedes, od hasičů
města Broumov. DA, takřka zánovní, nahradí „naši“ stávající, 45-letou „Dámu na
4 kolech“, i s její neuvěřitelnou schopností
pojmout nepřeberné množství materiálu,
technických prostředků a také osob. Věřím,
že Avie(Saviem) zůstane vryta do paměti
jak nám, tak i dětem našeho kolektivu MH.
V současné době probíhají úpravy vnitřních prostor nástavby nového vozu tak,
abychom mohli bezpečně převážet předepsanou techniku a prostředky. Rád bych tak
vyslovil poděkování městu Police n.Met.
a jednotce JSDH Police za podporu při obnově techniky ledhujského sboru.
Dovolte mi na závěr, jménem celé členské základny (aktuálně 60 členů) SDH
Velká Ledhuje, popřát Vám i Vašim blízkým
do roku 2022 jen to dobré, pokoj, zdraví
a odolnost.
Jménem vedoucích kolektivu MH bych
rád vyjádřil vděk celému sboru za podporu
v činnosti kolektivu MH a důvěru v to, že vychováváme naše nástupce.
Přehled o činnosti sestavili

Jana Kollertová a Aleš Trojtl

Polický měsíčník ÚNOR 2022
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„Senioři, mějte se na pozoru!

Obětí takzvaného „navolávání“
seniorů přibývá. Tento způsob spočívá ve vylákání finančních prostředků ze stran různých podvodníků při
využití různých historek, nejčastěji
podvodník telefonuje oběti a označí se za vnuka a požaduje finanční
prostředky. Nebo pachatelé využijí
neexistující legendu o tom, že oběti
volá údajný ošetřující lékař s tím, že
hovoří za hospitalizovaného blízkého příbuzného, který nemůže mluvit
a oznámí, že je zapotřebí úhrada
k hospitalizaci nad rámec zdravotního pojištění. Senioři by měli být
velmi ostražití, nikomu bezmezně nedůvěřovat, a především si ověřovat informace, než učiní jakékoli rozhodnutí. V případě takového
podezřelého jednání neprodleně kontaktujte linku 158.“
Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší
společnosti. Jejich mnohdy osamocený způsob života, důvěřivost, a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, podvodníků
a násilníků.

Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou
VNUK. To znamená, že pachatel se prostřednictvím telefonního hovoru začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se dostal do tíživé životní situace a pod tlakem smyšlených okolností a časové tísně potřebuje rychlou finanční výpomoc. Přičemž
podvodný „navolávač“ nepochybuje o tom, že senior v obavě o své
vnouče na vyjednávání a podvod přistoupí.

„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už se začne
roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve kterém
se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do svízelné situace například po autonehodě. Nutně potřebuje peníze většinou
v desítkách tisíc korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě
smyšlených důvodů, nemůže přijít osobně, protože je například
v nemocnici nebo na služebně policie, posílá k babičce kamaráda
nebo kamarádku. Smluví si signál pro předání hotovosti a nic netušící senior odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.

Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to
tak, že se pachatel vydává za ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, jsem
ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého k nám do nemocnice přivezli
s vážným zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není
hrazena z veřejného zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná
a profesionální konverzace opět s časovým nátlakem a neodkladností provedení lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí o reálnosti situace.

Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je
telefonát fiktivního nemocničního lékaře, který seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní
nehodu, při níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem příbuzného, který se měl s poškozenými z dopravní nehody domluvit
na finančním vyrovnání, neboť v důsledku překousnutého jazyka či
rozrušení nemůže příbuzný mluvit.

Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré
své finanční prostředky. Zažívá existenční problémy, zdravotní
a psychické dopady z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi.
Následky mnohdy bývají fatální.

jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo
si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte
a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky,
a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky.“
Z přehledu statistik vyplývá, že každoroční škody podvodného
jednání uplatňovaného na seniorech přesahují desítky milionů korun. Významnější pokles byl zaznamenán pouze v roce 2020, kdy
byl celý svět paralyzován počínající pandemií a projevilo se to právě
rok
počet řešených
oznámení
způsobená škoda, Kč

2016
627

2017
715

2018
575

2019
499

28.617.467 34.071.152 27.652.303 29.618.185

2020
437

12.453.627

i v poklesu páchané kriminality
Nedílnou součástí potírání zločinu je proto prevence v různých
podobách.
Seniorům proto radíme:

Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli údajně volat, případně nejbližším
příbuzným.
Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající
z telefonátu.

Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se
Vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.

Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani
pod příslibem, že Vám do zástavy přenechají např. doklady (mohou
být zcizené), finance v cizí měně (může se jednat o padělek), nebo
hodnotné zboží (může se jednat o atrapy telefonů, kamer apod.).
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
vedoucí oddělení prevence

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
operátor/ka gumárenské výroby, mzda
36 000 Kč až 38 000 Kč měsíčně,
25 dní dovolené + 12 dní bonusového volna
ročně navíc.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443

Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými
jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:

„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím,
pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje
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Astronomický klub  Police nad Metují
OBLOHA V ÚNORU

Z historie kosmonautiky

Mapka nám ukazuje část oblohy tak, jak ji uvidíme v polovině
února ráno kolem 6. hodiny. V té době bude zde zobrazené souhvězdí Štíra přesně nad jižním obzorem. Vlevo uvidíme část souhvězdí Střelce kde výrazně září planeta Venuše. Poněkud níže k obzoru (též ve Střelci) svítí mnohem méně nápadný Mars. Všechna
zobrazená souhvězdí patří již k souhvězdím letní oblohy.

20. února uplyne 60 let od startu rakety Atlas 6 s kosmickou
lodí Friendship 7. Na palubě lodi se na oběžnou dráhu kolem
Země dostal první občan USA John Glenn. Stalo se tak necelý rok
po kosmickém letu J. A. Gagarina (SSSR). John Glenn letěl do vesmíru podruhé až v roce 1998 na palubě raketoplánu Discovery. V té
době mu bylo již 77 let a stal se tak nejstarším člověkem který letěl
do vesmíru.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

vstupí do znamení Ryb 18. února v 17 hodin 43 minut,
den se prodlouží o 1 hodinu a 37 minut,
MĚSÍC
1. v novu, 8. v první čtvrti, 16. v úplňku, 23.
v poslední čtvrti,
MERKUR v první polovině února ráno nízko nad jihovýchodním 		
obzorem,
VENUŠE ráno nad jihovýchodním obzorem,
MARS
ráno nízko nad jihovýchodním obzorem
v souhvězdí Střelce,
JUPITER v první polovině února večer nízko nad jihozápadním 		
obzorem v souhvězdí Vodnáře,
SATURN není pozorovatelný,
URAN
v první polovině noci v souhvězdí Berana,
NEPTUN večer nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Vodnáře

Karel VACEK, Astronomický klub Police

Víkend

Víkend. To je ta doba, kdy se spí déle
než jiné dny, kdy se odpočívá – ať už pasivně s pivem u televize nebo aktivně (jakkoliv). A taky doba, kdy lidé vyrážejí na chaty
a chalupy, nebo jen tak na venkov. Fenomén
chalupaření v Československu a nyní
v České republice, byl rozebírán a vysvětlován z mnoha úhlů pohledů. Psychologové
mluví o nutnosti změny prostředí, sociologové na první místo kladou občasnou potřebu změny sociálního prostředí (v tomto
případě charakterizovanou tím, že z „domorodce“ se po ujetí několika desítek či stovek kilometrů stává „náplava“). Historikové
zase trvají na nutnosti útěku od dusivé a šedivé reality reálného socialismu kamkoliv
na vesnici, kde ještě zůstal duch sounáležitosti a obecné lidské slušnosti (byť člověk
byl stále „náplavou“). Taky to v osmdesátých letech tak trochu patřilo k obecnému
bontonu. Prostě mít možnost ve společnosti
říct: „O víkendu jsem byl na chatě…“ nebo:
„V pátek jedeme na chalupu…“
Možná je pravdou průnik všech zmiňovaných vysvětlení a předpokládám, že jsem
toho jistě dost zapomněl napsat. A mnoho Čechů chalupaří nebo chataří dodnes.
A všichni mají jedno společné (tedy kromě
večerního grilování): v sobotu sečou trávu.
Víkend se dnes na vesnicích pozná podle rachotu sekaček. Elektrických nebo benzínových. Sekají a hltají metry a metry čtverečné
zahrad, zahrádek nebo malých luk.
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Folkový

písničkář

Vojta

„Kiďák“

Tomáško ve své písni „Toulavej“ zpívá:
„Sobotní ráno mě neuvidí u cesty s klukama
stát…“ Pro naši generaci je to zcela jasné
a pochopitelné. Jak by mohl v sobotu ráno
stát kdesi s klukama u silnice, když je potřeba v pátek vyvětrat chatu/chalupu, zapálit
gril a třeba i skočit se džbánkem do hospody pro točené (ta hrůza: „Představ si, že
maj jenom tři druhy piva!“) a v sobotu ráno
vytáhnout sekačku na trávu. A u silnice nestojí nikdo. Éra stopařů už dávno pominula.
Vidět dneska stopaře je vzácnější než narazit v lese na vlka. Fakt. Nedělám si srandu.
Na vysvětlení tohoto faktu nepotřebuju
knihy a statě psychologů, sociologů nebo
historiků. Stačí malá logická úvaha: s narůstajícím počtem automobilů jezdících po silnicích v Evropě už nezbývá nikdo, kdo by
stopoval. A taky lidi nečtou Kerouaca.

Pavel Bobek v písni „Nedělní ráno“ (vydaná 1982) je nadčasovější. Hned na začátku zpívá: „Když jsem snídal džbánek piva,
// Ještě zdálo se, že divnou příchuť má,“
a protože víkendové kocoviny přežily dobu
reálného socialismu, budování kapitalismu
a trvale udržitelné společnosti i dobu covidovou, můžu skutečně směle tvrdit, že text
je nadčasový. Píseň pokračuje zjištěním,
že je lenivé nedělní ráno a pak následuje
– dnes už dávno překonané –: „Tak jsem
vyšel ven a díval se, // Jak slunce nový den
má ve své moci. // A pak mi vánek poslal
vstříc tu vůni nedělní, // Co z horkých ploten voní…“ Co bylo možné v roce 1982 je

dnes už dávno překonané. Z horkých ploten
v nedělní poledne sice stále cosi voní, ale
o lenivosti nedělního rána nemůže být ani
řeči. Ta je překonaná. Nedělní rána jsou spíš
ve znamení rychlého dotočení vlogu („Včera
jsem byla s kamarádkou na večeři a daly
jsme si… ale nenatočila jsem z toho pro vás
nic, protože jsme si potřebovala fakt odpočinout, protože dneska mě ještě čeká stříhání videa a pak ho ještě musím vložit na svůj
kanál a Petřík se každou chvilku probudí,
tak toho využívám, abych pro vás natočila
aspoň tohle krátké video) nebo ještě stihnout dát na Instagram fotky ze včerejška.
A taky je potřeba dokončit sekání zahrady.
Takže v lenivé nedělní ráno se vůně nedělní,
co z horkých ploten voní se mísí se spalováním benzínu, vrčením motorů sekaček a tu
a tam i s nezaměnitelným zvukem cirkulárky nebo motorové pily.

Sobotní ráno už nejspíš nikdy nikoho
neuvidí u cesty stát a nedělní dopoledne budou víc a víc o jiných radostech, než jakou
může nabídnout nějaká procházka. Trochu
přemýšlím, jestli to není škoda.
Anebo mám progresivní a jistě korektní
nápad: zakažme pro začátek aspoň produkci těchto dvou písní, které mohou narušit
ten správný vývoj společnosti. Vyhažme
Kerouaca z knihoven, protože dnešní doba
má na sobotní a nedělní časy přece úplně
jiné nároky a nakonec: kdo by v XXI. století
jezdil stopem. A bude nám hej!
Pavel Frydrych
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35 moudrých židovských přísloví
Obecně panuje názor, že židovský národ
je nejmoudřejší ze všech národů, protože
počátky jeho moudrosti pocházejí od samotného Boha. O moudrosti Mojžíšových
dětí kolují po staletí legendy, a to oprávněně, protože z jejich důvtipu a bystrosti
se opravdu nezbývá nic jiného než poučit.
Každý národ má svůj vlastní pohled na svět
a nejpatrnější je to právě v jeho příslovích
a pořekadlech. Seznámením se s různými kulturami, jejich mentalitou a smyslem
pro humor, začínáme sami lépe chápat své
vlastní.Veškerá moudrost židovského národa je právě v jeho důvtipných příslovích
a pořekadlech:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Pokud je možné problém vyřešit za peníze, nejedná se o problém, ale o náklady.

Adam byl prvním šťastlivcem na světě
– neměl totiž tchýni.
Bůh dal člověku uši a jedny ústa proto,
aby více naslouchal a méně hovořil.
Chraň tě Bůh před špatnými ženami,
před hodnými se zachraň sám!
Vešlo víno – vyšlo tajemství.

Bůh nemůže být všude současně – proto stvořil matky

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nebuď sladký – snědí tě. Nebuď hořký
– vyplivnou tě.
Všichni si stěžují na nedostatek peněz,
ale na nedostatek rozumu nikdo.
Boj se kozla zepředu, koně zezadu, hlupáka ze všech stran.
Znalosti mnoho místa nezaberou.
Host a ryba začínají třetího dne zavánět.
Pokud nechceš, aby se ti pověsili na krk,
neklaň se nízko.
Při výběru ze dvou zel, vybere si pesimista obě.
Hluchý slyšel, jak němý vykládal, že slepý viděl, jak chromý utíkal, co mu nohy
stačily.
Bůh chrání chudáky, minimálně před
drahými hříchy.
Pokud by dobročinnost nic nestála, byli
by všichni filantropové
Když se stará panna vdává, okamžitě se
mění na mladou manželku.
Rodiče učí děti mluvit, děti rodiče mlčet.
Z dálky jsou všichni lidé dobří.
S penězi není tak dobře, jako bez nich
tak špatně.
Možná, že jsou vejce mnohem chytřejší

než slepice, ale rychle zatuchnou.
22. Ještě se nenarodil kůň, na kterém by
bylo možné dohonit vlastní mládí.
23. Muži by více udělali, kdyby ženy méně
hovořily.
24. Šediny jsou příznakem stáří, ne moudrosti.
25. Dobře mlčet je těžší než dobře mluvit.
26. Špatná manželka je horší než déšť –
déšť tě zažene do domu, špatná z něho
vyžene.
27. Svět zmizí ne proto, že je na něm příliš
lidí, ale proto, že je na něm příliš nelidí.
28. Bože! Pomoz mi vstát zpět na nohy –
spadnout mohu i sám.
29. Pokud se život nemění k lepšímu, počkej – změní se k horšímu.
30. Jakkoliv je láska sladká, kompot z ní nepřipravíš.
31. Když není co dělat, přijdou na řadu velké činy.
32. Kdo nemá děti, dobře je vychovává.
33. Je lepší umřít smíchy než strachy.
34. Zkušenosti jsou slovo, kterým lidé nazývají své chyby.
35. S věkem člověk vidí.
Vybral František Janeček

Jak se mluvilo na Policku – 2.část
Sesbíral učitel Karel Baudy

chasa – malé děti
churá – hubená
imrvére –stále, pořád
itrnice –jitrnice
je zapšklo – venku je nevlídno
kafáček – malý hrníček k pití
kafrat – mluvit (hanlině)
kalup – spěch, cval
kančka – tkanička, šněrovadlo
kanimůra – zamračený – nevrlý člověk
kapna – povlak na přikrývku s otvorem
kárka – dvoukolový vozík
karfijól – květák
kebule – hlava (hanlivě)
kerejpak, kterápak – kdopak, kdo
kiselo – polévka z žitného kvasu, vejce
kisna – bedna
klábosit – povídat
klacek– vybíravý člověk (hlavně v jídle) –
nic se mu nelíbí
klandr – zábradlí, dřevěná tyč
klempírovat – být nemocen
klimpr –klavír
klohnit – vařit (hanlivě)
kloudnej – spolehlivý, schopný
kňůča – bezdůvodně naříkající
kokrhél – účes, příšerný klobouk
kolohnát – větší neohrabaný, pokřivený
kolomaz – mazivo s dehtem
kopírák – uhlový papír
koprovka – koprová máčka
korejda – kritik, rýpal
Polický měsíčník ÚNOR 2022

kraksna – rozbitý stroj, auto
kramflek – část boty, bramborová placka
kraušťák – exkrement krávy, nadávka
krdat – breptat, povídat
kreslička – čtvrtka na kreslení
krchov – hřbitov
krovák – velký ocelový hřeb
krušec – příliš slané jídlo
kunýrovat – peskovat, kritizovat
kurýrovat – léčit
kutě (jdi na kutě) – jdi už spát
kvákory (to jsou kvákory) – to jsou kecy
kvíčerek – přezdívka obyvatel Police n. M.
lajblík – živůtek
lankvrda – pomalý člověk
loužovat – hnojit močůvkou
lunt – hadr, churavý člověk
machabejskej- nemocný, nejistý

mašinfíra – strojvůdce lokomotivy
megera – nesnesitelná žena
miskrouna – žumpa, jímka suchého
záchodu
mlíčen – cíp košile, trička
muckat se – mazlit se
nabulikovat – mylně informovat
nacamranej – opilý
nadivajna – sladký nákyp s ovocem
natrapírovat – přistihnout
nekňuba – budiž k ničemu
nemehlo – nešika
nístěj – ohniště kamen
omasta – drobenka na koláč
otoman – pohovka
odvrať – konec brázd na poli
pačesy – dlouhé vlasy
Připravil František Janeček

Nejdůvěrnější poznání

Oddanou službou, nejdůvěrnějším poznáním je snadné pochopit, jak pracují
rozličné energie Pána. Jedna část energie
projevuje hmotný svět, další (vyšší) část
Jeho energie projevuje duchovní svět a prostřední energie projevuje živé bytosti, které
slouží jedné z výše zmíněných energií. Živé
bytosti, které slouží hmotné energii vedou
těžký boj o existenci a o štěstí, kterého se
jim dostává v pohodě iluze. Avšak ti, kteří
jsou v duchovní energii, slouží Pánovi přímo a těší se věčnému životu, dokonalému

poznání a neustálé blaženosti. Pán si přeje, jak sám v Bhagavad – gitě pravil, aby se
všechny podmíněné duše, které trčí v království hmotné energie vrátily zpět k Němu,
tím, že zanechají všeho podnikání v hmotném světě. To je nejdůvěrnější část poznání. Ale chápou ji pouze čistí oddaní a jen
oni vstoupí do království Boha a budou Ho
moci osobně vidět a sloužit Mu.
Ze Śrīmad-Bhāgavatamu opsala
M. Jandová
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Posedlost psaním, a ještě něco navíc
Tak to mě chytilo už při psaní
slohů ve škole, všude samý papírek
s poznámkami, a nápady se jen hrnuly,
a ne, a ne je zastavit. Jenže moudří páni
učitelé měli jiný názor a můj tvůrčí chaos
podle svých požadavků měnili. Já se teď
chystám vzpomínat na vznik Charty 77,
o které za mé mladosti nebylo ani slechu,
ale v hlavách našich chytrých lidí se rojily
všelijaké buřičské a ne „proletářské“
myšlenky. Upadli jsme do marasmu, teda
úpadku, nikoliv však stařeckého, a zdálo
se, že z něho nebude východisko, a přece
bylo. Nic netrvá věčně a ani ty nejhorší
nesvobodné časy se u nás nezahnízdily.
Nebudu psát o tom, odkud jsem čerpala
informace o „sovětském ráji“ a byly
věrohodné.
Ostražitost je dobrá vlastnost i pro
dnešní dobu a jistě se mládež – žáci
a studenti ptají rodičů, spíše už prarodičů,
co se v těch dobách „normalizace“
odehrávalo. Prostě dostali jsme se, naše
země, do objetí sovětského socialismu.
Četba Polického měsíčníku, zvláště teď
pěkně vybarveného a plného radostných
místních zpráv, by měla připomenout, co
se v těch sedmdesátých letech po bratrské
pomoci k „záchraně socialismu“ u nás

Vlak života

odehrávalo. Já už jsem přestárlá osoba,
ale před očima se mi promítá obraz
tehdejší doby. A tak, jak to bylo s Chartou
a co jí předcházelo vidím a stále
prožívám. V letech 1976 byly ve Sbírce
zákonů zveřejněny „Mezinárodni pakt
o občanských a politických právech“
a „Mezinárodní pakt o hospodářských,
sociálních a kulturních právech“. Tyto pakty
byly jménem naší republiky podepsány
a stát se jimi měl řídit s platností od 23.
3. 1976. Naši občané měli práva podle
zmíněných paktů a ČSSR měla povinnost se
jimi řídit. Ale ouha, jak už to v těch dobách
bylo, papír snesl vše, ale „skutek utek“. Tak
například nezajištěno státem bylo právo
na svobodu projevu, právo na vzdělání
studiem bez ohledu na odlišné názory než
oficielní režimem dovolené a „požehnané“.
Rovněž svoboda veřejného projevu byla
potlačena a znemožněna. Žádný politický,
filozofický i vědecký a umělecký projev,
který se vymykal oficiální ideologii, nesměl
být zveřejněn.
Charta tak vznikala z přátelství lidí,
kteří měli starost o osud země a ideálů,
ze kterých republika vznikla. Tak se
chystalo prohlášení pojmenované chartou.
Nebyla to organizace s volenými orgány

Jak na Nový rok, tak po celý rok

Život je jako jízda vlakem se všemi zastávkami, túrami a nehodami. Nastoupíme do vlaku, potkáme rodiče
a myslíme si, že budou s námi cestovat navždy, ale vystoupí na nějakém nádraží a my musíme pokračovat
v cestě bez nich. Do vlaku nastoupí spousta cestujících,
naši bratři a sestry, přátelé a dokonce i láska našeho života. Mnozí vystoupí z vlaku a nechají za sebou velkou
mezeru. U některých si ani nevšimneme, že vyšli. Je to
cesta plná radosti, smutku, pozdravů při setkání i při rozloučení. Úspěch spočívá v navázání dobrého vztahu s každým. Velká hádanka je: Nevíme, na které stanici musíme
vystoupit. Proto musíme žít, milovat, odpouštět a vždy
ze sebe vydat to nejlepší! Protože když přijde chvíle, kdy
budeme muset vystoupit z vlaku a naše místo zůstane
prázdné, měly by za námi zůstat jen krásné vzpomínky,
které budou navždy cestovat ve vlaku života! Přeji vám,
aby byl váš výlet každým dnem hezčí a v zavazadle jste
vždy měli lásku, zdraví, úspěch a peníze. Děkuji všem cestujícím ve vlaku mého života!!!
F. Janeček

Městská policie

Počasí je jako na houpačce…tu mrzne,
tu se zase topíme v blátě…
Asistovali jsme a pomáhali u několika
dopravních nehod, tak jako vždy. Ale nebylo to nic závažného, zaplať Bůh.
Diakonie Broumov svážela sbírky
ošacení. Jejich jménem Vám všem, kteří
do jejich kontejnerů odkládáte staré šatstvo, děkujeme. Pomohli jsme jim s nakládkou ve sběrném dvoře.
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a se vznikem členství. Mohl k ní
patřit každý svobodně smýšlející, kdo
souhlasil s myšlenkami vycházejícími
z mezinárodních paktů. Chtěla vést
ke konstruktivnímu dialogu se státní
a politickou mocí. Tato snaha však nebyla
přijata a každý přívrženec jejich myšlenek
byl v očích státní moci nepřátelským
počinem. Na počátku bylo 242 signatářů
této „Charty“ a počet se neustále zvyšoval.
Vždyť to byly myšlenky, vycházející
z tezí vzniku naší republiky v roce 1918
a T. G. Masaryka. Pro nové vládce po roce
1948, po neslavném „vítězném únoru“ až
do konce roku 1989 to byl nepřátelský
akt, zasluhující si potrestání. Tak se také
stalo a věznění přívrženců charty bylo
na denním pořádku. Prvními mluvčími
„Charty 77“ byli Václav Havel, prof. Jan
Patočka a PhDr. Jiří Hájek. Nezapomínejme
na statečnost všech, kteří podpořili
požadavky na svobodný život v naší vlasti.
Jim patří díky. Pustili se do boje za svobodu
nás všech, ale nezapomínejme na to, že
svoboda, na kterou nebyla naše společnost
zvyklá, může poškozovat zájmy těch, kteří
pravidla pro její uskutečňování dodržují
a respektují je.
Jarca Seidelová

Je první neděle roku 2022. Se svými blízkými i přáteli jsme si už
připili, teď ještě pojedeme do Police na hřbitov udělat světlo rodičům.
Zastavujeme na parkovišti nad hřbitovem a vidíme, že obchod na sídlišti je otevřen. Mají tu sortiment různého zboží, takže po chvíli odcházíme, jak s novou zásobou svíček, tak i doplněním zásob do vyjedené
ledničky.
Je pondělí, první pracovní den roku. Budí nás manželův telefon. Volá
dcera: „Mami, víš kde máš svůj mobil?“ Nevím. Ale to není nic divného.
Skoro vždy ho hledám v kabelkách, po kapsách, po celém bytě. Většina
volajících ani nevydrží tak dlouho zvonit.
„Tak ho nehledej“, říká dcera. „Tvůj mobil je teď v prodejně na sídlišti v Polici. Volala mi prodavačka. Hledá toho, komu nalezený telefon
patří“.
Jedeme znovu do Police. Milá a usměvavá Eva - Tran Thi Nghia mi
předává ztracený mobil a tvrdí, že to tak je přece samozřejmé.
Nový rok pro mne začal šťastně. Je dobré vědět, že žiji mezi lidmi
jako je Eva.
Díky TranThi Nghio!
		
A všem šťastný rok 2022
Jiřina Voltrová, Hronov

Společně s Policií České republiky
jsme kontrolovali některé záležitosti kolem dodržování protiepidemiologických
nařízení.
Jako téměř vždy byly uloženy i nějaké
pokuty. A to za porušování pravidel silničního provozu. Stále se občas vyskytne
i někdo, kdo si neláme hlavu s tím, jak
likviduje odpady. Nad tím, jak je to někdo
schopen dělat, zůstává rozum stát…

Technické služby musely uklidit nepořádek po Silvestru, který po sobě zanechali ti, kteří slavili „ U Cikánky“ a poldrů… krabice od rachejtlí, prázdné lahve
a plechovky…hold taky je to stále stejné.
Mnohým z Vás uplyne platnost parkovacích karet v prostoru náměstí…tak se
na to podívejte a zařiďte si jejich výměnu.
Tak hezké dny…
Petr Zima, ved. strážník MP
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Římskokatolická farnost v Polici nad Metují informuje
Liturgické mezidobí
Prožili jsme první měsíc nového roku
a lze konstatovat, že ledový byl jen zčásti.
Uvidíme v únoru a v druhém zimním poločase, zda si více užijeme zimních radovánek,
více proženeme sněhovou lopatu a spálíme
více polen … Bez ohledu na počasí, po intenzivní a radostné době vánoční, zakončené svátkem Křtu Páně, jsme vstoupili
do krátkého liturgického mezidobí. Potrvá
celý únor a čekají nás svátek Uvedení Páně
do chrámu (Hromnice) a svátek Stolce sv.
Petra. Ze světců si připomeneme třeba sv.
Scholastiku, řeholnici, sestru sv. Benedikta,
zakladatele Řádu Benediktinů. Její sochu
máme v průčelí kostela, vpravo od vstupního portálu. Na počátku března se pak o slovo přihlásí doba postní a příprava na velikonoce. Zahájíme ji 2. března Popeleční
středou. Nebudu ale více předbíhat, žijme
přítomnost a radujme se z Boží blízkosti.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

31. ledna - Památka sv. Jana Boska, kněze,
zakladatele Salesiánů
2. února - Svátek Uvedení Páně
do chrámu (hromnice)

6. února -

10. února 13. února 20. února 22. února 27. února -

5. neděle v mezidobí
(cyklus C)
Památka sv. Scholastiky,
řeholnice, patronky
benediktinského řádu
6. neděle v mezidobí
7. neděle v mezidobí
Svátek stolce svatého apoštola
Petra
8. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB V ÚNORU:

yy v úterý a v pátek mše sv. od 18 hod.
yy ve čtvrtek mše sv. od 8.30 hod.
yy v sobotu mše sv. s nedělní platností
od 18.00 hod.
yy v neděli mše sv. od 9.30 hod.

Z důvodu opatření proti nákaze kovidem je při bohoslužbách a návštěvě
kostela nutné dodržovat stanovená hygienická opatření, především zakrytí
dýchacích cest, dezinfekce rukou a rozestup. Chráníme tím nejen sebe, ale i druhé kolem nás. Doporučujeme sledovat
ohlášky a internetové stránky farnosti (www.farnostpolice.cz), kde budou
v případě zpřísnění opatření uvedeny
případné změny.

Úspěch polického golfisty

Letos tomu bude 20 let, kdy byla v Polickém zpravodaji uveřejněna fotografie mého syna Lukáše Šnobla v rubrice narozených občánků. Protože se narodil předčasně, měl zdravotní problémy a bylo
obtížné najít sport, který by mu přinášel radost. Náhoda tomu chtěla, a tak se stal členem tehdy ještě 6-ti jamkového hřiště Golfového
klubu Grosshof. Do tohoto sportu se zamiloval a postupně se zlepšoval. Kdo někdy hrál golf, ví že je to jeden z nejnáročnějších sportů,
ale také nejvšestrannější. Kde jinde by se mohli poměřit hráči bez
ohledu na věk - dospělí s juniorem, zdraví a zdravotně postižení,
amatér s profesionálem, muž a žena, a to za stejných podmínek.

ÚŘEDNÍ HODINY:
¾¾ v úterý, ve čtvrtek a v pátek po bohoslužbě; případně podle potřeby po domluvě s knězem.

Pastorační rada farnosti

Na přelomu února a března proběhnou v naší farnosti volby do nové
Pastorační rady farnosti PoliceBukovice-Machov, která bude ustanovena na období 4 let. Z navržených
kandidátů jich farní společenství zvolí
6 a dalších 6 členů jmenuje kněz. Kněz
je členem pastorační rady automaticky a zároveň je jejím předsedou.
Pastorační rada farnosti je poradním
a pracovním orgánem kněze, podle
Kodexu kanonického práva. Jejím úkolem je spolu s knězem posuzovat záležitosti týkající se farnosti, radit se o nich,
nalézat možnosti řešení, poskytovat součinnost při jejich realizaci apod. Podílí se
také na vytváření pastoračního programu
a také reprezentuje farnost navenek.
Za ŘK farnost Jan Troutnar

o Lukášův úspěch. Pořadí WR4GD v kategorii Stableford, neurologické postižení, byl Lukáš Šnobl v celosvětovém žebříčku na prvním místě.
Míla Šnoblová

Syn se stal členem CZDGA – asociace handicapovaných golfistů
a reprezentuje naši republiku i v zahraničí. Mám radost z každého
jeho úspěchu, a že už jich bylo.

Mezinárodní asociace EDGA k 22.12.2021 aktualizovala žebříček hráčů v jednotlivých kategoriích. Proto se s Vámi chci podělit
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Novoroční OPEN 2022

Tradiční rockerská hláška říká: „Nevěř
nikomu, komu je nad 30!“ Od dalšího ročníku tak tradiční (horo)lezecký závod patrně pozbude důvěryhodnosti (sic!). I přesto,
nebo právě proto, jsme ve stopách našich
předchůdců, pořadatelů prvních závodů,
uspořádali 30. ročník závodů Novoroční
open! Pravda, nebylo to úplně jednoduché,
při současných proticovidových opatřeních, ale po loňském výpadku, kdy jsme závod pořádat nesměli, jsme si letos řekli, že
i za cenu zvýšeného úsilí prostě ten jubilejní
ročník udělat musíme.
Pro ty, kteří lezecký sport nesledují,
doplním, že náš závod je již tradičním otevíracím závodem soutěžní a pohárové sezóny, a byť je s ohledem na datum, v jakém je
pořádán, odtržený od ostatních závodů, je
mezi lezeckou veřejností oblíben, a tudíž
i slušně obsazen.
Již poměrně dávno se stalo zvykem, že
závody začínají už v pátek tzv. warm up párty. V sobotu pak bylo zřejmé, že tohle není
úplně tak dobrý nápad, ale už s tím nešlo
nic dělat. Závod zahájili v 10.00 předlezci
(Alberto a Sanka), kteří předvedli přelezení
všech tří kvalifikačních cest, a následně se
rozjel již samotný závod. Lezlo se na všech

Lucka Vojáčková v nástupu di finálové cesty

třech cestách současně, přičemž nastavená obtížnost cest se letos perfektně trefila
do úrovně závodníků. 6 závodníků „toplo“
všechny kvalifikační cesty (pozn.: to znamená, že je dotyční vylezli až do posledního chytu, tedy celé, neboli TOP). S ohledem
na nižší počet startujících bylo ve 13:00 jasno o postupujících.
V 15.00 zahájilo všech 7 finalistek prohlídku finálové cesty, a pak již jedna podruhé předvedly svoje umění na OS (pozn.: OS
= z angl. on sight, neboli na první pohled;
v praxi to znamená, že závodník cestu vidí,
ale nevidí žádného lezec, jak ji leze, a kroky
si musí vymyslet sám). Tři nejlepší dolezly
nad očekávání dost daleko, avšak všechny
spadly v jednom kroku. Lucka Vojáčková
sice jako jediná doskočila další chyt, ale nejednalo se o kontrolované držení. Rozhodčí
ji přesto chtěli svým hodnocením posunout
na první místo, ale Lucka předvedla skvělý
fair play postoj, rozhodčí požádala o úpravu verdiktu ve svůj neprospěch, a první
místo odmítla. Toto její vysoce sportovní gesto bylo při předávání cen oceněno
zvláštní cenou pořadatele závodů a potleskem všech přítomných! Celkově se tak
na prvním místě umístila Hanka Šikulová,
což odpovídalo nejen celodennímu výkonu,
ale i jejímu lepšímu času ve finálové cestě.
Po úpravě cesty pro finalisty začalo hned
mužské finále. Devět nejlepších si to (opět
stylem OS) rozdalo a výkony byly opět parádní. Lukáš Uherec nastavil laťku pořádně
vysoko a dlouho to vypadalo, že mu skvělý
výkon postačí na celkové vítězství. Kartami
ale zamíchal poslední lezec finálové startovní listiny, Tomáš Binter. Od něj všichni
očekávali tradičně skvělý výkon atakující
TOPnutí cesty, nicméně Tomáš nakonec dolezl do stejného chytu jako Lukáš Uherec.
Vítězství bylo nakonec na základě lepšího času ve finálové cestě přiřknuto právě
Tomáši Binterovi, který si tak odvezl cenný triumf z jubilejního ročníku. Sportovně
je třeba zdůraznit, že pokud chce Tomáš
vyhrát i příště, bude muset zabrat, protože v Lukášovi mu zde roste velice silný
konkurent!
Za pomoc a podporu s pořádáním závodů chceme poděkovat následujícím

Tomáš Binter žádá o diváky o podporu při finálovém poku
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Lukáš Uherec ve finálové cestě
firmám a organizacím: MAKAK, DOLDY,
HUDY Hradec Králové, AIX, Redpoint,
BlueFly, ManMat, Rafiki, Tilak, město Police
nad Metují a TJ Sokol Police nad Metují.
Pět nejlepších v každé kategorii tak díky
partnerům závodu neodjíždí s prázdnou.
Děkujeme!
No a na úplný závěr zbývá ještě poděkovat Albertovi a členům klubu za přípravu
a organizaci závodů, no a samozřejmě Janě
a Karlovi z restaurace Sokolovna, za to že
skvěle navařili, a jak v pátek, tak v sobotu se
o nás postarali, jako o vlastní!

Pódium muži:

Tomáš Binter, HO
Lukáš Uherec, HO Vrch
Petr Kliger, LANO, HORN climbing Písek, z.s.
Jan Výšek
Vítek Rohlíček, HO Mimoň

Pódium ženy:

Hana Šikulová, HOSK Prostějov
Lucie Vojáčková, HO Satalice
Alena Ježková, Yetti
Denisa Beníšková, HO Satalice
Kateřina Havlová, Yetti

Text: J. Škop, T. Hornych
Foto: Zdeněk Král

Hanka Šikulová topuje nejtěžší kvalifikační cestu
Polický měsíčník ÚNOR 2022
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Fotbalový turnaj rodinných týmů

Pro zpestření tréninkového procesu polické fotbalové minipřípravky byl uspořádán tradiční, již 1.ročník “Předsilvestrovského
turnaje rodinných týmů”, zkráceně PTRT. Turnaje se zúčastnilo pět
týmů, větší účasti zabránily nemoci, případně nepřekonatelná povánoční pohoda.
Seznámení s týmy: Viktorka Čukotka, složená z početného rodinného klanu Havlíčkovi – Zítkovi. Rapid Radešov, reprezentovaný
muži z rodu Hercíků, doplněný o trenéra. Polesí Hlavňov, tvořený
kompletní rodinou Kotrncových, Honzík a Terezka, mamka Monča
a tatík Honza (roční Jakub zatím na lavičce náhradníků). Piškoti
Suchodol, mamkou Petrou koučované ratolesti Patrik, Bára a tříletá Viktorka, jakož i táta Vašek. Slavia Mánkov, složená ze synka
Tomáše a rodičů Hany a Marka Plných.
V pravidlech turnaje bylo zahrnuto určité specifikum, a sice zákaz střílení branek pro muže ve věku 8 až 88 let. Všechny zápasy
byly velice vyrovnané a vzhledem k výše zmíněnému pravidlu nepadalo ani moc branek.
Na pátém místě skončila Slavia Mánkov, která nastoupila v jednotných, poměrně pěkných dresech pražské Slavie. Jejich rychlonozí a důrazní útočníci se tentokráte ke vstřelení branky nedopracovali a dvě remízy 0:0 na lepší umístění nestačily.
Čtvrtý se umístil Rapid Radešov. Tým doplatil na pravidlo “8 až
88”, protože tím pádem měl v kádru pouze malého Jakuba na střílení branek. Díky jeho trefě Rapid jedno utkání vyhrál.
Třetí skončilo Polesí Hlavňov, jež mělo ve svém středu několik
nápaditých útočníků a také vstřelilo nejvíce branek. O prvenství
v turnaji přišlo 3 vteřiny před koncem závěrečného zápasu, když
inkasovali gól po chybě stopera Sokola Božanov, tatíka Kotrnce.
Druzí byli suchodolští Piškoti, kteří ani jednou neprohráli.
Projevilo se úspěšné koučování mamky Petry a hlavně šikovnost
útočníků týmu.
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Prvenství si vybojoval tým Viktorky z Čukotky, který dorazil
ze vzdálené destinace na sněžnicích. Vítězství zajistila trefa hráčky Anety 3 vteřiny před koncem turnaje, jak již bylo uvedeno výše.
Družstvo bylo nejpočetnější, takže mělo i hráče na střídání. Zdá se,
že kouzlo fotbalu oslovilo i pravověrné lyžaře. A to je dobře, neboť
kolik sportů umíš, tolikrát jsi člověkem.
Před vyhlášením výsledků došlo ještě na utkání dětí, kluci proti dívkám. Dětem se už nepletli dospělí, takže v zápase padlo více
branek, než v celém turnaji dohromady, a skončilo nerozhodně 5:5.

Každý tým obdržel cenu. Pořadatel se rozhodl, že nebude podporovat šíření obezity, ale dbát na zvýšení vzdělanosti národa
a místo sladkostí byly cenami knížky. Vítězný tým obdržel navíc
fotbalový míč a díky sponzorství Hany Plné též dětské šampaňské.
Uvedený sponzor je také autorem zdařilých fotografií z turnaje.
V zápasech kromě kluků, kteří se věnují fotbalu, účinkovalo i několik velice šikovných dívek. Věříme, že se i tyto dívky v brzké době
na fotbalovém hřišti objeví a rozšíří tak řady polických fotbalistů.
Vojtěch Kvapil,
samozvaný ředitel turnaje
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Pohostinné Hostinné

V sobotu 8. ledna se polická mladší
přípravka vydala do Hostinného na fotbalový turnaj do tamní všesportovní haly,
kde se hrálo systémem každý s každým, 1
x 13 min., v počtu 4 hráči v poli + brankář. O tom, jak turnaj pro nás dopadl, se
dozvíte až na konci, aby měl článek trochu
napětí.
Již několik dní před turnajem se naplnily trenérské obavy a kádr se neustále zužoval, až zbylo použitelných 6
hráčů, respektive 5 hráčů a 1 hráčka, jmenovitě 20 kg živé váhy v podobě Kristýnky
Kiezlerové.
Trenéři nic nepodcenili, včasný odjezd
již v 6:30, a dobrý monitoring soupeřů
i kvalitní rozcvičení se začalo obratem
projevovat. První zápas a hned mezinárodní premiéra s polskou Swidnicí skončila hubeným vítězstvím 1:0 po naší herní
převaze.
Následoval zápas s favorizovaným
Trutnovem, se kterým se utkáváme

pravidelně a ještě nikdy jsme neuhráli ani
remízu. Dařilo se nám skvěle a Trutnov
byl rád, že schytal pouze “kanára” 6:0.
Střelecky zářil především Maty Entler
a Wilda Hauk. Toto vítězství nám trochu
uškodilo a v dalším zápase s papírově
slabší Bílou Třemešnou došlo k utrápenému vítězství 2:1. Zachránila nás secvičená
akce z rohu.
Většina týmu disponovala 4-5 hráči
na střídání, naše lavička byla až na jednoho hráče prázdná. Tým však neskutečně
bojoval a ukázal velkou fyzickou připravenost odběhat všech 7 zápasů.
Následoval zápas s velkým Z proti
domácímu Hostinnému, které do té doby
mělo také 3 výhry. Naše převaha byla
chvilkami drtivá, brejky Hostinného ale
notně zatápěly našemu gólmanovi Tomovi
Machovi, který svými zákroky držel naše
šance na vítězství. V polovině zápasu se
nám podařilo vsítit vedoucí branku, jenže náš soupeř dokázal pouhých 50 vteřin

před koncem k obrovské radosti zaplněné
domácí haly vyrovnat a nám už nezbyl čas
na odpověď. Po tomto zápase byla jasná
matematika. Hostinné mělo výrazně lepší
skóre, a pokud neztratí v dalších zápasech,
nemůžeme pomýšlet na vítězství. Hned
v následujícím zápase Hostinné - Swidnica
nám však pomohli naši polští spolubydlící
z jedné šatny a vyhráli 2:1.
Po dalším vítězství, tentokráte 3:1
nad Jaroměří, začali trenéři lehce krotit
předčasnou euforii. Přeci jen ještě zbývaly odehrát poslední 2 zápasy a únava se
zvyšovala.
V zápase proti Mladým Bukům se podařil vstup do utkání, ale po vedení 2:0
přišla zbytečná branka, která vrátila soupeře do hry. Všichni přítomní diváci samozřejmě fandili soupeři, náš tábor věrných
čítal 2 osoby, manžele Machovy, které bylo
také hodně slyšet.
Po spolupráci Hauk - Entler druhý
jmenovaný zavěsil a dal tak konečnou podobu výsledku v poměru 3:1.
Zbýval poslední zápas s nejslabším týmem Kopidlna. Pouze prohra nás mohla
připravit o 1. místo. V tomto zápase došlo
ke střelecké explozi, trefili se všichni naši
borci a po drtivé výhře 8:1 slavíme celkové
prvenství a zisk zlatých medailí!
Všichni si zaslouží absolutorium, musíme ovšem vyzdvihnout výkon naší slečny Kristýnky Kiezlerové, která si v několika zápasech vysloužila aplaus za vstřelené
góly a pěkné akce, skvělý výkon gólmana
Tomáše (inkasoval jen 5 branek), obětavá
hra 2. nejmladšího hráče turnaje Honzíka
Kotrnce, ročník 2015, super výkon Séby
Machovce, střeleckou formu a bojovnost
Matyho Entlera (12 branek) a fyzický fond
Wildy Hauka alias Václava Němečka, který
zahrává všechny rohy a auty, trestné kopy
a brání i útočí.
Sestava Spartaku Police: Tomáš
Mach, William Hauk, Matyáš Entler,
Sebastian Machovec, Jan Kotrnec, Kristýna
Kiezlerová.

Celkové pořadí:

1. SPARTAK POLICE N. M.
2. TATRAN HOSTINNÉ
3. SWIDNICA
4. MLADÉ BUKY
5. TRUTNOV
6. JAROMĚŘ
7. BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
8. KOPIDLNO.

Ještě nás čekají 4 turnaje, tak se snad
dočkáme dalších medailí. Trénujeme úterý a čtvrtek v nové hale v Bukovici, odjezd
v 17.00 hodin z parkoviště u Penny marketu. Kdo má zájem, může se přidat, hráči
a hráčky 7-9 let.
Petr Hauk, Michal Entler, trenéři
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Dnes (den uzávěrky PM) byla konečně
chumelenice i v Polici. Od prosince jsme
mohli trénovat na sněhu pouze na Karlówě,
kde byly střídavě lepší i horší podmínky. Při
tréninkách jsme střídali běh na suchu s výjezdy za sněhem. I po Novém roce chodíme
jednou týdně do tělocvičny v základní škole, kde děti zvyšují svoji celkovou fyzickou
zdatnost.

První lyžařský pohárový závod 29.12.Orlický pohár se stihl těsně před oblevou.
Za nás závodilo 27 dětí (mládež) + 3 dospělí. Nejlepší umístění: 1. místo Markéta
Beranová (roč. 2014), 2. místo Matyáš
Novák (2014), 3. místo Jan Jirman (2014),
2. místo Lucie Šretrová (2006), 2. místo
Filip Saidl (2006).
Vzhledem ke sněhovým podmínkám
se v lednu (do 20.1.) nekonaly žádné

plánované pohárové závody KHK, proto
jsme 9.1. využili volna pro výjezd do Nového
Města na Moravě, kde se ve Vysočina aréně
konal pohárový závod kraje Vysočina. Zde
nás reprezentovalo 5 našich členů (starší
žákyně a dorost).
První republikové závody pro dorost
byly v Jablonci nad Nisou 14.-16.1., kde nás
v sobotním sprintu a nedělním distančním závodě úspěšně reprezentovali: Lucka
Šretrová, Štěpán Navrátil, Honza Pešina
a Filip Saidl.
21. až 23. ledna jedeme se sedmi dětmi
na Český pohár staršího žactva do šumavského Vimperku.
Konkurence na republikových závodech
starších žáků a dorostu je velká a prosadit
se je dřina. Všichni nabírají cenné zkušenosti. Bohužel i pády v cílových rovinkách
se musí zažít.
Věříme, že se na konci ledna konečně rozjedou i závody Středečního poháru,
na které zveme všechny věkové kategorie
místních běžkařů. Těšíme se, že si zazávodí
i ti nejmenší.
Termíny dalších závodů a odkazy na výsledky již proběhlých máme opět na stránkách ski.polickej.net.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi
Činnost klubu a námi pořádané závody finančně podporují: MŠMT, Královéhradecký
kraj a Město Police nad Metují.
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INZERCE
Město Police nad Metují nabízí k prodeji

automobil FABIA COMBI 1,4 16V.

Barva černá, výkon 55 kW. První registrace vozidla v
roce 2005. Najeto 206 000 km.
Minimální nabídková cena 25 000 Kč.
V ceně zimní i letní pneu s ocelovými disky.
Písemné nabídky zasílejte na adresu MěÚ Police nad
Metují, Masarykovo náměstí 98. 549 54 Police nad Metují
do 11. 2. 2022. Na obálku uveďte "Nabídka FABIA". V případě více shodných nabídek má přednost ta, která nyl podána dříve. Prohlídku vozidla je možné dohodnout na telefonu

725 086 504 (Jiří Hubka).

Lenka Linhartová 

Pedikúra
Modeláž nehtů
Police nad Metují
Tomkova 62

Kontakt: 607 872 121
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

www.deymed.cz

Hronov

MECHANIK - ELEKTRONIK / MECHANIČKA - ELEKTRONIČKA
CO OD VÁS OČEKÁVÁME?

• SŠ vzdělání v oboru elektrotechnika nebo příbuzném
• časová flexibilita
• mechanická zručnost
• základní přehled o elektronických součástkách

JAKÁ BY BYLA NÁPLŇ PRÁCE?

• základní oživování a sestavování desek plošných spojů

CO NABÍZÍME?

• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující společnosti
• velká škála firemních benefitů (kafetérie, vyšší příspěvek na obědy, věrnostní
prémie, kurzy, příspěvek na penzijní připojištění, finanční bonus na konci roku, ...)
• platové ohodnocení od 30 000 Kč
• práce v příjemném prostředí
• pružná pracovní doba a jednosměnný provoz
• možnost profesního růstu a vzdělávání

JAK NÁS KONTAKTOVAT?
osobni@deymed.cz
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+420 491 481 298

deymed.cz/kariera

Kudrnáčova 533, 549 31 Hronov
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

22. 2. 2022 v 15.00 hod.

Police n. Metují

24. 2. 2022 v 15.00 hod.

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

Nabízím k pronájmu

nebytové prostory u autobusového
nádraží v Polici nad Metují.
Vhodné jako kancelář, menší prodejna
nebo drobná živnost.
Cena nájmu 3.000,- + ČEZ (odběr
na podružném měřidle)/ za měsíc.

Kontaktní telefon: 604 310 310

PRONAJMU
byt 2+1

v klidné části města.
Cena po osobní domluvě.
Kontakt: 602 117156

Firma ADAPT electronic CZ s.r.o. se sídlem v Nízké Srbské - výroba
kabelové konfekce hledá spolupracovníky na pozice:

PRACOVNÍK/CE VÝROBY
Popis práce:
Montáž a kompletace kabelů, tj. ručně nebo s použitím
nástrojů.
Požadujeme:
Pečlivost, spolehlivost , manuální zručnost.

Nabízíme:

Smlouvu na HPP nebo DPP , jednosměnný provoz,
příspěvek na dopravu, stravenky, čisté pracovní prostředí,
proplácené přesčasy, zázemí stabilní společnosti.
Zkušenosti s pájením výhodou.
Nástupní mzda od 19 000 Kč

Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Životopisy zasílejte na e-mail: info@adapt-electronic.cz
nebo telefonicky na telefonním čísle 733 125 661

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: 700 ks

Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk:	Tiskárny B.N.B. spol. s r.o. Velké Poříčí
Vydavatel: Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
Telefon: 491 541 113
E-mail: polickymesicnik@policenm.cz
Autor obálky: Jan Flieger
Ceník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4

2000,- Kč + DPH
1000,- Kč + DPH
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují

Vandráci Vagamundos

Na cestě střední Amerikou

Beseda s Pavlem Liškou a Janem Révaiem
pondělí 24. 1. 2022,
Kolárovo divadlo

foto: Milan Schirlo, archiv Pellyho domů

KOLÁROVO DIVADLO UVÁDÍ

Gin Game

divadelní představení se

Zuzanou Kronerovou
a Dušanem Sitkem

foto: Vršovické divadlo MANA

http://www.barcode-generator.de

Pátek 4. 3. 2022 od 19:00 hod

