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MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
Návrh rozpočtu města na rok 2021 v druhovém třídění dle tříd
TŘÍDĚNÍ
ROZPOČTOVÉ
SKLADBY

UKAZATEL ROZPOČTU

Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Konsolidace přijatých transferů
Třída 4 - Přijaté transfery - konsolidované
z toho:
4116
4216
4216
4116
4121

ROZPOČET
2020

UPRAVENÝ
ROZPOČET
2020

70 493 780
10 380 392
1 017 900
23 147 114

64 719 162
13 412 612
827 900
38 946 608

22 347 114

38 146 608

-800 000

-800 000

SKUTEČNOST
2020

66 171 345
13 173 948
679 969
70 233 947

-32 087 338

38 146 609

závazné transferové vztahy
Výsadba zeleně v extravilánu Police n.M. lokalita Plachta a Klůček
Stavební úpravy obvodového pláště bytového domu čp.115,116 Police n.M.
Stavební úpravy pečovatelského domu čp.259 Police n.M. - investiční část
Stavební úpravy pečovatelského domu čp.259 Police n.M. - neinvestiční část
Neinvestiční transfery od obcí

* PŘÍJMY CELKEM
* * PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDOVANÉ
Třída 5 - Běžné výdaje
Konsolidace běžných výdajů
Třída 5 - Běžné výdaje - konsolidované

105 039 186 117 906 282
104 239 186 117 106 282
82 565 303 90 926 542
-800 000

81 765 303

-800 000

90 126 542

NÁVRH
ROZPOČTU 2021

67 421 260
10 670 657
497 180
10 722 645
-805 000
9 917 645
29 958
1 898 772
498 598
56 967
9 500

150 259 209
118 171 871
111 010 678

-32 087 338

78 923 340

89 311 742
88 506 742
77 262 897
-805 000
76 457 897

2143
3111
3113
3113
3113
3113
3231
3314
3317
3399

z toho:
5329
5331
5321
5321
5321
5331
5331
5331
xxxx
xxxx

závazné běžné výdaje
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (DSO Policka)
Neinvestiční příspěvky MŠ Police nad Metují
Neinv.tranfery obcím na provoz škol - Bezděkov nad Metují
Neinv.tranfery obcím na provoz škol - Česká Metuje
Neinv.tranfery obcím na provoz škol - Velké Petrovice
Neinvestiční příspěvky MŠ a ZŠ Police nad Metují
Neinvestiční příspěvky ZUŠ Police nad Metují
Neinvestiční příspěvky Knihovna města Police nad Metují
Neinvestiční transfery - individuální žádosti- muzeum
Neinvestiční transfery - individuální žádosti

170 000
1 380 000
468 000
180 000
252 000
5 250 000
1 200 000
2 930 000
300 000
203 000

3429
4349

xxxx
xxxx

Neinvestiční transfery v rámci grantových programů (kultura, sport, jednotlivci) vč.rezervy
Neinvestiční transfery v rámci grantových programů na sociální oblast vč.rezervy

1 850 000
100 000

Třída 6 - Kapitálové výdaje
* VÝDAJE CELKEM

27 534 328

24 851 036

23 850 000

109 038 718 181 053 084

135 861 714

101 112 897

* * VÝDAJE CELKEM KONSOLIDOVANÉ

108 238 718 117 660 870

103 774 376

100 307 897

SALDO PŘJMŮ A VÝDAJŮ

Krátkodobé přijaté půjčené
8113 prostředky
Uhrazené splátky krátkodobých
8114 přijatých půjčených prostředků
8115 Zapojení přebytku minulých let
8124 Splátky dlouhod. prostředků

Třída 8 - FINANCOVÁNÍ

26 473 415

-3 999 532

-554 588

14 397 495

-11 801 155

8 980 720

5 535 776

7 500 000

8 065 984

-2 600 000
2 039 000
-4 420 188

-2 600 000
2 039 000
-4 420 188

-10 100 000
-7 377 307
-4 420 188

0
8 080 000
-4 344 829

3 999 532

554 588

-14 397 495

11 801 155

INFORMACE Z RADNICE
Únor na radnici…

…milí čtenáři polického měsíčníku.
Na začátek jedna dobrá zpráva – krásná,
dlouhá zima! Já vím, mnozí se pousmějete a řeknete si krásná, to ano, ale dlouhá?
Samozřejmě, většina z nás pamatuje zimy
trvající v Polici od prosince do března s metrovou vrstvou bílé peřiny. Nicméně planeta
se otepluje, středoevropské klima se mění
a v našich výškových podmínkách je to neskutečně znát. Výkyvy počasí, střídání teplot,
přechod z extrému do extrému. Vzpomeňme
na minulé zimy. Bláto, bláto a zase bláto. Ale
vše je zapomenuto, i přes počáteční a koncovou oblevu nám únor nabídl krásných 14
dní, byť mrazivých, ale zasněžených. Nabídl
nám již dlouho nepoznanou výhodu zimních
sportů „za barákem“, bez nutnosti za sněhem dojíždět a bojovat o každou vločku.
Proto jsem si dovolil napsat krásná a dlouhá. Ještě jednou si dovolím poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě a úpravě areálů,
kluzišť a běžeckých stop. Poděkování také
Vám všem, kteří jste areály hojně využívali,
vždyť právě pro Vás jsou chystány. A nebylo
Vás málo. Je krásné vidět rozzářené a šťastné oči nejmenších dětí, dospělých i seniorů.
Neodpustím si ale poznámku stejně, jako
minulý měsíc. Ač se snažíme informovat
všemi možnými cestami, stále se mezi námi
najde spousta těch, kteří velmi neohleduplně chodí do lyžařských stop pěšky, vstupují
přes zákaz na měkkou ledovou plochu nebo
pouští na sportoviště své čtyřnohé mazlíčky. Uvědomte si prosím, že kazíte zážitek
ze sportování ostatním a ničíte dílo dobrovolníků, kteří stráví hodiny jeho přípravou
pro druhé. Stále doufám ve vaše pochopení
a ohleduplnost do budoucna. Jediným sportovištěm, které nebylo možné využít, zůstal
vlek na Nebíčku. Po technické stránce byl
připraven, sníh pravidelně ujížděn, ale zasáhla vyšší moc a nebylo nám umožněno ho
spustit.
V průběhu měsíce jsme s panem místostarostou byli osobně poděkovat zaměstnancům Technických služeb za prováděnou
zimní údržbu. Všichni to vidíme jako samozřejmost, že jdeme do práce po vyhrnutém
a posypaném chodníku nebo jedeme po stejně upravené silnici. Málokdo si ale uvědomí,
kolik je za tím hodin práce a obětavosti druhých lidí. Bohužel, co je kvalitně hotové ani
nevnímáme a všichni vidíme jen nedostatky.
To je samozřejmě frustrující pro zaměstnance, kteří jezdí mnoho hodin na technice
a udržují sjízdnost a schůdnost nejlépe, jak je
to možné. Právě sem proto mířilo naše poděkování, vysvětlení a podpora. Rád tedy ještě
touto cestou 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.
Když píšu tyto řádky, naše vláda se zabývá potencionálním uzavřením okresu
Polický měsíčník - březen 2021

Náchod. Ano, jsme po již uzavřených okresech další na řadě. Bohužel situace s vývojem nemoci Covid-19 není vůbec dobrá.
Mrzí mě, že i přes veškeré sliby vlády se
nám stále nedaří s nemocí bojovat, podnikané kroky jsou stále velmi nesystémové,
mnohdy nelogické a hlavně nefunkční. Asi je
zbytečné mudrovat, proč tomu tak je, z mého
pohledu je důležité, aby každý začal u sebe,
byl zodpovědný, dodržoval nařízená opatření a chránil tak sebe i ostatní. Pokud zabereme všichni a nějaký čas vydržíme, je to
jediná cesta, jak pandemii zvládnout. Utekl
měsíc a my jsme se bohužel nikam neposunuli v očkování seniorů a dalších věkových
kategoriích. Znovu opakuji, že město je připraveno reagovat na vývoj situace i na změny v systému. Jsme připraveni poskytnout
prostory pro očkování, jsme připraveni nabídnout dopravu, jsme připraveni spolupracovat s praktickými lékaři. Vše bude záležet
jen na vývoji situace a rozhodnutí kompetentních orgánů. Začalo testování veřejnosti
pomocí antigenních testů. Podařilo se nám
doslova ze dne na den připravit zázemí pro
mobilní testovací tým, oslovit firmy i širokou veřejnost a nabídnout jim možnost nechat se otestovat v Polici. Jsem rád, že mnozí
z Vás tuto možnost využili, na první den přišlo více jak 200 lidí, z nichž cca 5 % bylo testováno s pozitivním výsledkem. I díky tomu
se daří další šíření nemoci přibrzdit. Věřím,
že armádní tým v našem okrese zůstane
a budeme moci v testování pokračovat, pro
naše město přibližně jednou za 8 dní. Šíření
pandemie je i přes veškerou snahu rychlé
a znepříjemňuje nám život. Nákaza mezi seniory klade velké a nadměrné nároky na zaměstnance pečovatelské služby a její částečné omezení. Z důvodu zamezení lavinového
efektu jsme rozhodli o dočasném uzavření
Mateřské školy Fučíkova a otestování všech
dětí i zaměstnanců. Onemocnění praktického lékaře, který je také jen člověkem. To vše
jsou komplikace. Věřím ve Vaše pochopení,
shovívavost, ohleduplnost a trpělivost. V porovnání se situací v nemocnicích, s vážností
stavu mnohých pacientů a někdy i úmrtím
jsou tyto naše problémy malicherností. Přeji
všem hodně zdraví a pevné nervy.
Jako každý rok se v únoru dvakrát sešlo
zastupitelstvo města. Jednou na pracovním
jednání a jednou na veřejném. Téma jednání
bylo nasnadě. Rozpočet města na rok 2021.
Rozpočtem jsme se intenzivně zabývali poslední dva měsíce a bohužel naše představy
o potřebách oprav, údržeb i nových investic
ve městě značně převyšují možnosti rozpočtu. Museli jsme tedy přistoupit k nepopulární, leč potřebné redukci investičních
a provozních výdajů, rozhodnout, které akce
dostanou přednost a které musí ještě rok počkat. I přesto je na investiční akce vyčleněno
zhruba 30 milionů korun. Rozpočet města
byl na veřejném zasedání schválen, jako

schodkový, s tím, že schodek rozpočtu bude
kryt přebytkem hospodaření minulého roku
a dotacemi, které obdržíme v roce letošním.
Děkuji všem zaměstnancům i zastupitelům
za konstruktivní přístup, věcné připomínky
a diskuzi při přípravě i schválení rozpočtu
města. Díky nouzovému stavu stále přicházíme o kulturu a společenské akce. Mnozí
z Vás se ptají, co dělají zaměstnanci CKV,
když je zavřeno? Odpovědí Vám budiž článek v rubrice kultura a věřím, že se budete
divit, kolik činností je nutné zajistit i když
divadlo zrovna nehraje… Po „přehlášení“
nouzového stavu je obnoven běžný rozsah
úředních hodin na městském úřadě. Pondělí
a středa 8-11.30 a 12.30 – 17 hodin. V ostatní
dny je zavřeno. Prosím využijte přednostně
úředních hodin a dodržujte platná nařízení
vlády. Věřím, že to přispěje k Vaší spokojenosti, úředníci se snaží vždy vyjít vstříc každému z Vás a snad ještě nikdo nebyl odmítnut a Vaše záležitosti byly kvalitně vyřešeny.
Milí spoluobčané, přeji příjemné
čtení, užívejme posledních zimních dní
a chystejme se na příchod jara. Doufejme
ve zlepšení situace, udržme si veselou mysl,
buďme naplněni pohodou a optimismem.
Těšme se z maličkostí, které nám udělají
radost.
Jirka Beran

Poděkování
MUDr. Jaromíru
Kopeckému

Vážení spoluobčané,
k 1.2.2021 ukončil svoji letitou
praxi stomatolog MUDr. Jaromír
Kopecký. Nutno říci, že nedobrovolně, ze zdravotních důvodů a dovolím
si říci se slzou v oku. Opouští svoji životní lásku, díky níž se podíval do úst
tisícům z nás, spravil, vyléčil a zachránil miliony zubů dětem i dospělým z Police i širokého okolí. V době,
kdy mnozí žehrají na zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu,
pracoval pan doktor dobrovolně
a s plným nasazením do neuvěřitelných 82 let!!! Dovolte mi, abych mu
touto cestou za nás všechny poděkoval a popřál pevné zdraví a mnoho
slunných dní strávených na březích
řek a rybníků, při druhé lásce – rybaření. Pane doktore Kopecký, děkujeme za vše, co jste pro stomatologii,
občany i samotné město vykonal.

Ing. Jiří Beran
starosta města
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Únor z pohledu místostarosty

„Únor bílý, sílí pole… Teď to ale taje, milý
vole…“, říkám si v duchu, když začínám psát
tradiční informativní článek do dalšího čísla
měsíčníku. Únor velmi netradiční, bez klasických „výroček“ našich spolků, bez plesů, bez
frčícího vleku na Nebíčku. Zaplať pánbu únor
se sněhem a mrazem, kdy si alespoň děti a běžkaři mohli dosyta užít! Napadá mě, že bude už
někdy konec této divnodoby? Přijde už někdy
den, kdy uvidí světlo na konci téhle temné
chodby i ten poslední zlockdownovaný podnikatel? Přijde den, kdy zas děti půjdou do školy
a vypnou monitory, aby mohly nasát nové vědění od živého kantora před katedrou? PŘIJDE!
NEPŘESTÁVÁM VEŘIT, ŽE PŘIJDE!
Jakkoliv se to možná nyní zdá nemožné. Je potřeba neztrácet víru a naději! Věřím, že se začínáme obracet k lepšímu. Je třeba jen vydržet!
Únor bývá tradičně v samosprávě města
měsícem, kdy je v konečné podobě projednán
a v zastupitelstvu města nakonec schválen rozpočet města. Letošní rozpočet vznikal se silnými bolestmi, které mají své kořeny v celkové
nejistotě na straně příjmů rozpočtu, kdy především daňové příjmy nejde dost dobře odhadovat
(oproti letům minulým). I přes senátní zásah
do rozpočtového určení daní není na místě ekonomický optimismus. Na druhé straně výdaje
města tvořené klasicky především provozními
(mandatorními) výdaji a investicemi, bez kterých by se zastavil rozvoj města, je nutné nastavit tak, aby oba tyto segmenty rozpočtu měly
dostatečně zajištěné financování. Rozpočet
města je v konečné podobě schválen jako silně
schodkový, přičemž schodek rozpočtu prozatím
kryjeme sjednaným revolvingovým úvěrem,
přičemž v průběhu roku budeme vzhlížet k lepším daňovým výnosům, úsporám v rozpočtu (ne
všechny plánované výdaje si nakonec vyžádají
celou alokovanou částku) a dobrým cenám z výběrových řízení při veřejných zakázkách, abychom nejpozději ke konci roku mohli dosáhnout
rozpočtu vyrovnaného, který nebude zatěžovat
rozpočet roku dalšího. Bohužel, doby hojnosti,
kdy se nám podařilo sehnat dotace na zajímavé
investiční akce ve městě, jsou pryč, a s koncem
tzv. návrhového období EU vysychají (dočasně)
i dotační zdroje. Vedle toho zdroje na národní
úrovni mají většinou malé alokace, a je velmi
obtížné uspět v konkurenci desítek žadatelů.
Dotace krajské jsou pro letošní rok rovněž poníženy, neboť i kraj musel ve svém rozpočtu reagovat na výpadek daňových příjmů.
Přesto se v rovině investic budeme snažit
pokračovat v akcích, které jsme v minulosti
nastartovali, a ke kterým máme připravené projektové dokumentace. Jedná se především o rekonstrukci komunikace v ulici Horní (kde jsme
i požádali o dotaci z prostředků Ministerstva pro
místní rozvoj), opravu propojovací komunikace za radnicí, dokončení opravy komunikace
z Radešova na Zákopanici a opravu komunikace v Hlavňově na Malé straně. V rámci snahy o zvyšování bezpečnosti dopravy na území
města plánujeme úpravu dopravního značení
na Masarykově a Komenského náměstí, úpravu
prostoru zastávky pod Ostašem v Pěkově a opravu autobusové zastávky v Pěkově. V letošním
roce (a já věřím, že v prvním pololetí) zrealizujeme již konečně dostavbu lávky přes přeliv Hlavňovského rybníku. V rámci školských
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zařízení se budeme věnovat opravě požárního
schodiště a prádelny v MŠ Fušíkova, opravám
otopné soustavy v základní škole, a opravě
průčelní fasády základní umělecké školy, která
nebyla opravena v rámci celkové rekonstrukce
ZUŠ. Budeme investovat i do přípravy dalších
investičních akcí v příštích letech, a zajistíme
projektovou a technickou přípravu oprav komunikací v ul. K Vodojemu, Na Bělidle, průjezdní
úsek přes Hlavňov. Zadáme přípravu projektové
dokumentace na rekonstrukci objektu divadla
(oprava oken, vstupních dveří, zateplení osvětlení, kotelna, rekuperace), přípravu přístavby
domu s pečovatelskou službou, či sportoviště
v Pěkově. Budeme pokračovat v projednávání
změn územního plánu města, abychom zajistili dostatek stavebních parcel pro další výstavbu rodinných domů a pro aktivity podnikatelů.
V letošním roce bychom rádi zahájili rovněž
rekonstrukci druhé části koupaliště, která byla
řadu let odkládána. Samozřejmě, v rámci oprav
a údržby bude provedena ještě celá řada drobnějších akcí, které zde nemám prostor vyjmenovávat, ale které (jak věřím) pomohou ke zlepšení života ve městě.
Z tohoto místa je třeba poděkovat zastupitelům, za dobrou práci při přípravě rozpočtu
a jejich vstřícnost a pochopení pro určitá výdajová omezení, které jsme byli nuceni při práci
na přípravě rozpočtu ze shora popsaných důvodů učinit.
Dobrou zprávou jistě je, že změna územního plánu č. 1 nabyla po 5 letech projednávání
konečně účinnosti! Byl to někdy až nesmyslný
boj s větrnými mlýny (rozuměj s některými
správními orgány a jejich protichůdnými požadavky), nicméně nakonec se díky vstřícnosti
úředníků na straně pořizovatele a díky nekonečnému pochopení zpracovatele, podařilo vše
dotáhnout. Řada majitelů pozemků tak získala
otevřenou cestu ke svým stavebním záměrům.
Bohužel, je třeba uznat, že ne všechny návrhy
v rámci projednání uspěly. Nicméně nelze vždy
vyjednat vše, a v určitých věcech jsme v rámci
projednání narazili na nepřekonatelné překážky v podobě nesouhlasu dotčených správních
orgánů.
Díky aktivitě náchodské nemocnice proběhly i u nás antigenní testy na covid-19. V době,
kdy píšu tyto řádky, ještě není jisté, zda se terénní tým do Police ještě vrátí. Osobně doufám, že ano, neboť opakované plošné testování
skutečně může pomoci odhalit lokální ložiska
nákazy a zastavit šíření této nemoci na území
města, ve firmách či v úřadech. Určitě by se
mělo stát samozřejmostí, že u větších zaměstnavatelů bude testování probíhat pravidelně (min
1× týdně). Jedině tak můžeme účinně bojovat
s pandemií, jedině tak nastoupíme na cestu směřující k normálnímu životu. Než se však dalšího
testování dočkáme, můžete jistě využít nabídky
testování v Broumově, o které Vás na stránkách
města pravidelně informujeme. I v Broumově
provádí odběr odborný personál výtěrem z nosohltanu. Do odvolání je možné provést odběr
každý 3. den. Více informací na webu https://
covid.edu-med.cz/
Všem přeju hodně sil, a pokud možno stálé
zdraví!
Jirka Škop

Technické služby
informují

Konečně krásná, bílá
zima….

Přeci jen jsme se dočkali zimní nadílky,
krásně nám nasněžilo, děti mají radost, dospělí
trochu starost.
Technické služby letos poprvé maximálně
využili svoji novou techniku, a to multikáru
M30, která má sněhovou radlici a sypač zároveň. V Pěkově při velké sněhové nadílce se jezdí malotraktorem Hinomoto a sněhovou frézou.
Při úklidu sněhu na chodnících se řídíme
stejně jako u komunikací operačním plánem
zimní údržby, který má své pořadí. (https://
tspolice.cz/zimni-udrzba).
Prosíme tedy chodce, aby byli opatrní
a také přizpůsobili vhodnou obuv k tomuto
zimnímu období.
Děkujeme všem, kteří si uklidili auta
do garáží nebo na svůj pozemek, usnadnili nám
tak práci při protahování a údržby komunikací.
Upozornění: majitelé veškerých domů, nejen
v okolí náměstí, zodpovídají za případný pád
sněhu, ledu, rampouchů, padající ze střech.
Proto je důležité, průběžně kontrolovat stav
střechy, aby nebyla konstrukce nadměrně zatížena a nebyli ohroženi kolemjdoucí lidé nebo
majetek.
Pracovníci TS

Rozpis lékařů

stomatologické služby

březen 2021

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

06. – 07. 03 MUDr. Jan Kubec
ZS Police n. M.
13. – 14. 03. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
20. – 21. 03. MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov
27. – 28. 03. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov IV.

491 543 398
603 479 084
603 479 132
775 717 666

Polický měsíčník - březen 2021

Co můžeme společně udělat pro zádrž vody v krajině?

V návaznosti na loňské setkání s komisí
pro životní prostředí při MěÚ Police n/Met.
inicioval spolek JULINKA letošní první (online) schůzku zaměřenou na možnosti zádrže
vody v naší krajině a jejich promítnutí do strategických dokumentů města. Rádi bychom
tímto komisi poděkovali za velmi vstřícný
přístup a otevřenost k další spolupráci s naším
spolkem.
Strategický plán rozvoje města Police nad
Metují 2020-2025, do jehož přípravy byla
v minulých letech zahrnuta i veřejnost, některé plánované aktivity přispívající k zádrži
vody zmiňuje, Akční plán Police nad Metují
2020-21 několik z nich pak uvádí v kapitolách
Veřejná zeleň a Protierozní, protipovodňová
ochrana. Vzhledem k očekávanému výraznému snížení svých příjmů město plánuje,
alespoň v administrativní rovině, pokračovat
v jednání ohledně možných řešení na Klůčku
a v oblasti Pěkova. Akční plán na další období
(2022+) bude připravován během letošního 2.
pololetí.
Komise také připomněla, že město v minulosti zbudovalo tůně např. ve Velké Ledhuji
v bývalé cihelně, pod Klůčkem nad prvním
poldrem či v Hlavňově. Pokud budou na pozemcích města identifikována vhodná místa
pro další tůně (např. v připravované studii
proveditelnosti, viz níže), a bude-li na tom
všeobecná shoda a finanční dispozice, bude je

město připraveno zbudovat.
Pokud by někdo z obyvatel Police či dalších obcí na území CHKO Broumovsko měl
na svém pozemku vhodné místo pro tůň,
ozvěte se nám na http://julinka.polickej.net/
kontakty/. JULINKA může pomoci s vypracováním potřebné dokumentace, zajištěním souhlasu odboru životního prostředí potřebných
přivolení příslušných správních úřadů, jakož
i se samotným budováním. Letos chceme vypracovat volně přístupný manuál pro budování tůní, který bude obsahovat i možné způsoby
financování zemních prací.
Spolek komisi informoval o stavu příprav
plánované studie proveditelnosti zádrže vody
na Broumovsku a Policku, jejímž cílem je
zmapování povodí a vytvoření návrhu terénních úprav (např. mezí, remízků, tůní, meandrů, mokřadů apod.) tak, aby měla půda možnost dešťovou vodu a vodu z tajícího sněhu
lépe zadržovat. Několik dobrovolníků spolku
prošlo sérií školení na toto téma a chystají se
od března začít mapovat.   
K zadržování vody můžeme přispět i výsadbou. JULINKA plánuje v letošním roce vysázet 2000 lesních stromků a desítky vzrostlejších, převážně ovocných stromů. Rádi se
zapojíme např. do zalesňování vrcholu Ostaše
(vytěženého z důvodu kůrovcové kalamity
posílené suchem minulých let). Budeme rádi,
když se k nám budete chtít přidat.

Dřeviny

V aktuálním období vegetačního klidu, v rámci údržby
městské zeleně, bylo
rozhodnuto
pokácet některé stromy
na městských pozemcích. Ve vnitrobloku
bytových domů pod
náměstím, byla zredukována přehoustlá
a již neperspektivní výsadba jehličnanů, a z provozně-bezpečnostních důvodů byla na zahradě
DPS pokácena jedna již značně narostlá vrba a bez,
a u Ostašské ul. jedna vrba. V měsíci březnu bude
v Polici, ze stejného důvodu, ještě pokácen vzrostlý smrk na okraji zahrádkové kolonie nad okrajovou částí ulice 17. listopadu, a jeden vzrostlý jasan,
rostoucí u cesty za radnicí, zde je důvodem rekonstrukce stávající cesty, protože dojde k výraznému
zásahu do jeho kořenové zóny. V Hlavňově bude
z důvodu provozní bezpečnosti pokácen vzrostlý
jasan naproti bývalému parkovišti pod vlekem a památná lípa před hasičskou zbrojnicí. A v Pěkově
bude ze stejného důvodu pokácen vzrostlý smrk
na horním okraji louky mezi trafostanicí a kaplí.
Pokácené stromy budou v letošní výsadbové sezóně
zčásti nahrazeny novou výsadbou vhodných dřevin.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
Polický měsíčník - březen 2021

Město Police se též systematicky věnuje
výsadbě, např. v lokalitě Na Plachtě, kde bylo
vysazeno cca 140 ks stromů a 2050 ks keřů.
Společně s tímto biokoridorem byla provedena výsadba i pod Klůčkem, kde bylo vysazeno
cca 40 stromů a 30 keřů.   
Kromě samotné výsadby a budování tůní
se JULINKA chce věnovat i zakládání mezí
a péči o stávající dřeviny. Ve spolupráci se
Správou CHKO Broumovsko připravujeme
na září dvoutýdenní dobrovolnický tábor, jehož účastníci mohou pomoci i s pracemi v lesích Broumovských stěn.
Pokud byste chtěli přispět na dobrovolnickou činnost spolku v oblasti zádrže vody,
můžete tak učinit do konce března prostřednictvím daru na https://www.darujme.cz/
projekt/1204094. Všem přispěvatelům moc
děkujeme!
Pavel Pinkava
JULINKA z. s.

Poplatek za odpady v roce 2021

yy základní sazba poplatku pro rok
2021 je 684 Kč
yy sazba poplatku bude snížena
o 108 Kč poplatníkům, kteří jej
uhradí v plné výši nejpozději
do 30.4. 2021 – zaplatí tedy konečných 576 Kč za celý rok

na webových stránkách města:
https://www.policenm.cz/mesto/
vyhlasky-a-narizeni-mesta/

Ostatní úlevy a osvobození dle vyhlášky č.2/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadu - v plném znění

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

yy 300 Kč za psa v domech do tří bytových jednotek

Poplatky lze také platit platební
kartou na terminálu přímo v pokladně
úřadu – platbu kartou hlaste prosím
předem.
Vzhledem k neustálému vývoji epidemiologické situace v zemi a z toho
vyplývajících omezení, dochází často ke změnám v otvírací době úřadu
pro veřejnost. Sledujte proto webové
stránky města, popř. oznámení na dveřích budovy úřadu. Zvažte osobní
návštěvu, upřednostněte platbu on-line. Veškeré potřebné údaje najdete
na webových stránkách města, popř. je
můžete získat telefonicky.

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

Poplatek ze psů v roce 2021
yy 500 Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek
yy 250 Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov
yy 200 Kč osoby nad 65 let
Oba poplatky můžete platit, přímo
v pokladně MěÚ, kancelář č. 11 – přízemí vpravo nebo bezhotovostně převodem na účet č.9005-4629551/0100,
VS – rodné číslo. Bližší údaje k platbě
uveďte do poznámky.

Případné bližší informace:
tel. 491 509 991, mail: adamova@policenm.cz - Adamová Daniela /odpady/
tel. 498 100 916, mail: hlavackova@policenm.cz - Hlaváčková Jana /psi/
web: www.meu-police.cz (záložky: život ve městě/odpady/odpadový poplatek)
Daniela Adamová, Jana Hlaváčková, FSO - poplatky
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KLIMATICKÁ KRIZE – MÝTY A FAKTA O STAVU PLANETY VII
V rámci informovanosti o postupující změně
klimatu a jeho souvislostech se suchem, o které již vážně hovoří většina odborníků, a která
se v mnoha zemích stala i standardní součástí
výuky na školách, vám postupně přibližujeme
publikace Klimatická krize, autorů Bedřicha
Moldana a Michaely Pixové. Publikaci vydala
Klimatická koalice ve spolupráci s EU, Českou
rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí ČR, a poskytla je obcím a dalším veřejným institucím pro potřebu obecné informovanosti. Publikace uvádí 10 mýtů a 10 odpovědí,
na základě současně známých faktů

Mýtus 07 - Náklady transformace

Opatření proti změně klimatu jsou příliš
drahá a společnosti se nevyplatí. Lidé ohrožení
chudobou si navíc často nemohou dovolit topit
něčím jiným než uhlím. Jak chcete donutit lidi,
kteří už teď mají hluboko do kapsy, aby platili
za energii ještě více?

Fakta

Přechod na novou energetiku a mnoho
dalších potřebných opatření bude samozřejmě

vyžadovat značné investice a další prostředky. Avšak mnohé náklady by bylo třeba vynaložit v každém případě, na nutné renovace a podobně. Historie ukazuje, že podniky
dotčené různými regulacemi se v minulosti
vždycky bránily poukazem na vysoké náklady, které se později ukázaly jako velmi silně
nadhodnocené. Studie analyzující dlouhodobé výsledky zákonů na ochranu ovzduší
jednoznačně ukázaly, že přínosy několikanásobně převyšují vynaložené prostředky.
Například náhrada zastaralého topení uhlím
snížila nemocnost i úmrtnost, přinesla úlevu
lidem, nemluvě o finančním benefitu ve formě snížení zdravotnických výdajů. Rovněž
přínosy v podobě tvorby nových pracovních
míst jsou velmi pozitivní. Je nutno zmínit
i efekt podpory nových technologií, která se
do národního hospodářství zpravidla vrací
několikanásobně zhodnocena. K tomu musíme dále připočíst ušetřené náklady na odstraňování škod způsobených nečinností v řešení
klimatické krize. Studie provedené ve Velké

Británii ukázaly, že celkové náklady spojené
se závazkem dosáhnout uhlíkové neutrality
mohou být minimální nebo dokonce záporné.
Aby bylo možno potřebná opatření financovat, je ovšem třeba nalézt v rámci národního
rozpočtu vhodný způsob rozdělení prostředků. Pokud by byla například zavedena uhlíková daň, výnos by se použil na potřebné
investice a kompenzace lidem. Totéž platí

pro případná cla na zboží ze zemí, které neplní
klimatické závazky. Samozřejmě existují lidé,
na které mohou různá opatření tvrdě dopadnout,
třeba případné zdražení energie, potravin, jízdného a podobně. Ti se bez určité formy podpory
neobejdou a je proto zapotřebí jim pomoci včasným zavedením promyšlených adresných sociálních programů. Kromě toho lze na spravedlivou transformaci čerpat finanční prostředky EU,
která pro tento účel uvolnila 100 miliard EUR.

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

Významné dny přírody a životního prostředí
Světový den divoké přírody

Na 3. března připadá Světový den divoké
přírody - World Wildlife Day (WWD), vyhlášený OSN v roce 2013. Je příležitostí k oslavě
úžasných a rozličných forem divoké přírody
a vyzdvihnutí významu ochrany a zachování
divoké přírody pro existenci Země a lidstva.
Datum 3. března nebylo zvoleno náhodně, je
to den, kdy v roce 1973 vstoupila v platnost
Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin (CITES), která hraje důležitou roli v zajištění toho, aby mezinárodní
obchod neohrozil přežití jednotlivých druhů.
Prostřednictvím CITES je hájeno na 5 000
druhů zvířat a kolem 29 000 druhů rostlin před
hrozbou vyhubení v přírodě, pro nadměrné
využívání při obchodování. Česká republika
se k CITES připojila v roce 1992.

Světový den vrabců

20. březen je vyhlášen jako Světový den
vrabců (World Sparrow Day). Vrabec domácí, tento ptačí druh, dříve běžný a všudypřítomný, je dnes v mnoha zemích Evropy mizejícím druhem. Kvůli jeho úbytku byl tento
den organizací Nature Forever Society v roce
2010 vyhlášen. Podle ornitologů je důvodem
úbytku změna prostředí a životních podmínky
v blízkosti lidských sídel. Mezi limitní faktory
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patří především změna způsobu dopravy obilí, které se už nevozí v netěsných vagónech,
ale v kamiónech - ty nepropustí jediné zrnko.
Významnou roli hraje také znečištění ovzduší a snižování biodiverzity krajiny, v jejichž
důsledku mimo jiné ubývá hmyz, který je základním krmným prvkem pro mláďata. Tam,
kde byla dříve početná hejna, jsou dnes pouze
desetiny těchto stavů. Pak stačí jedna špatná
zima a malé hejno ztrácí schopnost reprodukce a zanikne úplně. Pár desítek přeživších
šťastlivců migruje za lepšími podmínkami tam lze, při troše štěstí, hejno vrabců domácích ještě spatřit.

vliv na změny druhové skladby a způsob hospodaření v lesích.

Světový den vody

22. března 1993 byl OSN vyhlášen
Světový den vody. Měl by lidem připomínat
význam a důležitost vody a potřebu udržitelného nakládání s vodními zdroji. Voda, a hlavně
pitná nezávadná voda, je jedním z největších
bohatství, které nám naše planeta dává, a její
existence je zároveň nenahraditelnou podmínkou pro život. Především z těchto důvodů byl

Mezinárodní den lesů

21. března je připomínán Mezinárodní
den lesů. Byl vyhlášen OSN v roce 2012.
Hlavním účelem jeho vyhlášení je připomínka a zvýšení povědomí o významu všech typů
lesních ekosystémů pro trvale udržitelný život na Zemi. Lesy celkově pokrývají třetinu
zemského povrchu a ukrývají v sobě vysokou
úroveň biologické rozmanitosti. Životně důležité jsou také pro člověka, neboť mu poskytují
potraviny, krmivo, vodu, dřevo, přístřeší, koloběh živin a také rekreaci. Lesy zároveň hrají
důležitou roli v tvorbě klimatu - zvyšují vlhkost vzduchu, tvoří přirozenou bariéru větru,
zmírňují horko, mráz a sucho a tím regulují
klima, filtrují vzduch, brání erozi, akumulují
a čistí vodu. Mají také zásadní význam pro
zásobování planety sladkou vodou, bez které
není život. Zalesněná povodí a mokřady dodávají až 75 % světové sladké vody. Asi jedna třetina největších světových měst získává
významný podíl pitné vody přímo ze zalesněných chráněných oblastí a změna klimatu,
způsobená úbytkem lesů, ovlivňuje dostupnost vodních zdrojů. Téma zachování lesů
je u nás v posledních letech spojováno také
s kůrovcovou kalamitou, která má a bude mít

tento světový den vyhlášen. Zároveň je dobré
si uvědomit, že na světě žije přes miliardu lidí,
kteří mají nedostatek pitné vody a jsou tak přímo ohroženi na svém zdraví. Važme si toho,
že u nás máme v podzemí, a tím i v našich
vodovodech, pitné vody prozatím dostatek
a neplýtvejme s ní. Jejím základem je voda
srážková a povrchová, životodárná i pro krajinu, která občas ještě naprší (i když stále častěji
přívalovými dešti) a zatím stále ještě pramení
(i když čím dál méně). Narušený vodní režim
už nejsme schopni plně obnovit; proto alespoň
napomáhejme, aby přívalová voda neškodila
a především vytvářejme podmínky pro maximální zadržení a využití povrchové vody
v naší krajině.
Sestavil Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.
Polický měsíčník - březen 2021

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Otevření kompostárny a sezónní provozní doba
sběrného dvora, úprava otvírací doby

V sobotu 3. dubna 2021 bude pro občany opět otevřena městská kompostárna v ulici V Domkách, vedle odpadového
sběrného dvora u areálu technických služeb.
Zároveň přejde na sezónní provozní dobu
i odpadový sběrný dvůr. Sezónní provozní
doba trvá od začátku dubna do konce října a je
sjednocena pro obě zařízení. Stejně je sjednocena i otvírací doba obou zařízení, která je
od letošního roku také mírně posunuta, a to
následovně:

MĚSTSKÁ
KOMPOSTÁRNA
PO
ST
SO

ODPADOVÝ
SBĚRNÝ DVŮR

16 - 19 hod. PO
15 - 18
ST
08 - 12
SO

16 - 19 hod.
15 - 18
08 - 12

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

Do sběrného dvora je možné odkládat
objemné odpady, nebezpečné komunální
odpady (barvy, ředidla, čistící prostředky,
zahradní chemii, fotochemikálie, apod.),
kovy, jedlé oleje a tuky, vyřazená elektrozařízení (velké a malé spotřebiče, nářadí
a nástroje, hračky, komunikační a počítačové zařízení, svítidla, baterie apod.), malé
množství stavebního odpadu (mimo eternit), větší množství papíru a tabulové sklo.

Stanoviště pro
tříděný odpad
Z důvodu realizace nové autobusové
zastávky, bylo o několik metrů posunuto sběrné stanoviště v severovýchodním rohu parkoviště u Penny Marketu.
Nové stanoviště najdete snadno.
Z provozních důvodů bylo z Malého
Rynku vráceno zpět na původní místo
stanoviště pod kaštanem u křižovatky
Žďárské a Soukenické ulice. Předešlé
přemístění nepřineslo očekávané ochránění stanoviště před odkládáním odpadů
občany z jiných obcí.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Svatby
17. ledna 2021 bylo v obřadní síni uzavřeno
první letošní manželství. Své „ano“ si řekli za přítomnosti svých blízkých Karel Klouček a Simona
Fridrichová. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí
a lásky.

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.2.2021
město Police nad Metují 3985 obyvatel.

Jubilea
V lednu 2021 slavili
70 let
paní Eva Horáčková
paní Mária Suchomelová
pan Vladimír Jeřábek
pan Milan Kovář
pan Jaroslav Šubrt
pan Jaroslav Ulvr
pan Petr Vik
75 let
paní Jaroslava Součková
pan Václav Sulzbacher
pan Jaroslav Valchař
pan Jiří Ducháč
pan Miroslav Macek

80 let

paní Gertruda Teunerová
paní Vlasta Osobová
paní Marie Leppeltová
paní Drahomíra Geislerová
paní Blanka Jarešová
paní Anna Jansová
pan Karel Krtička

Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a mnoho krásných dní
plných pohody v dalších letech.

Prosíme jubilanty, kteří si v budoucnu nepřejí být v této rubrice jmenováni, nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto
sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.
(hambalkova@meu-police.cz, tel. 491 509 990)

Gratulace a návštěvy jubilantů, vítání
občánků...
Protože to stále epidemiologická situace nedovoluje, nemohou
naše členky navštěvovat jubilanty.
Gratulace zasíláme poštou. Na případné návštěvě, budete-li o ni stát, se
rádi domluvíme, až to bude možné.
Podobné je to i s vítáním občánků. Je
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nám to moc líto, víme, že i vám, rodičům. Ozýváte se mi, ptáte se na termín. Víme, že miminka rostou, do kolébky se již nevejdou či z ní utečou.
Děkujeme za pochopení, mrzí nás to,
ale mějme na paměti, že chráníme
vás, i nás.
Dagmar Hambálková, matrikářka
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KNIHOVNA
Podmínky provozu
v knihovně od 15. 2. 2021

Od 15.2.2021 budeme vydávat knihy pouze předem objednané přes výdejní okénko.
Pro objednávky (včetně času vyzvednutí)
využívejte email mvs@knihovna-police.cz,
volejte na číslo 491 543 230 a 775 440 686
nebo napsaný seznam vhoďte do schránky
vedle vstupu do budovy.
Knihy si můžete najít v on-line katalogu
na webových stránkách https://www.knihovna-police.cz/katalog/ nebo výběr knih můžete
nechat na knihovnicích, stačí napsat požadovaný počet knížek, případně i jejich žánr.
Dodržujte doporučení používat respirátor bez
výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo
KN95.
Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi
osobami – cca 2 m.
Těšíme se na vás. Možná, že v době, kdy
vyjde toto číslo měsíčníku, bude zase jiná situace, i když současná epidemiologická situace tomu nenapovídá. Uvidíme a prosíme vás,
sledujte naše webové stránky www.knihovna-police.cz, kde uveřejňujeme aktuální informace. Také tam najdete v záložce Služby
jak výběr regionálních výročí, tak výběr knih
podle naší Dáši. A stále se snažíme vyhledávat
pro vás zajímavé webové stránky o literatuře
v záložce E-literatura, kde chystáme také naše
podcasty.

Podcast polické knihovny –
anekdoty

Ve spolupráci se Senior klubem Ostaš jsme
vám připravili k poslechu anekdoty o lordech
v podání členů divadelního spolku Kolár paní
Ivany Richterové a pana Františka Pivoňky.
Vše se odehrálo a nahrálo v nahrávacím studiu polické ZUŠ pod taktovkou pana ředitele
Lubora Bořka. Věřte, že nám bylo při práci
příjemně a moc si přejeme, abychom pobavili i vás. Výsledek našeho snažení – podcast
Anekdoty o lordech - najdete na webových
stránkách knihovny v záložce E-literatura.
A slibujeme, že budeme pokračovat.
Nápad na literární dílo už máme a začínáme se
připravovat. Tak na slyšenou.

Regionální výročí
ÚNOR a BŘEZEN

Goldstein,
poustevník +20. 2. 1826

zemřel v čp. 117 na Záměstí bývalý hvězdecký poustevník Kristián Goldstein ve stáří 104
let – „který po zrušení kaple a rozboření chalupy co poustevny do Police se s jeho sestrou
Brigitou již co slepý přistěhoval a poslední
dny života strávil.“ (Josef Brandejs: Letopisy
a paměti Polické; SOkA Náchod) Tuto skutečnou postavu si „vypůjčil“ Antonín Krtička
do své povídky „Kovářova rokle“ (publikace
„Z královského hvozdu“; 1920), kde z poustevníka Kristiána udělal vůdce loupežníků.
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Z fondu naší knihovny:
yy Pichl, Miroslav: Police nad Metují. Dějiny města a regionu v běhu let. Police nad
Metují : Město Police nad Metují, 2015. 2
CD-ROM.
yy Krtička-Polický, Antonín: Z královského
hvozdu : Historické pověsti a povídky. -Police n. Met. : Krtička, 1920. -- 382 s.

Hartman, Václav
*21.1.1920 Žďár +3.3.1981 Hronov

Narozen 21. 1. 1920 ve Žďáru nad Metují
(okr. Náchod), zemřel 3. 3. 1981 v Hronově
(okr. Náchod). Malíř a grafik, děkan a kněz.
Malíř a grafik, děkan, kněz V letech 193843 byl žákem Uměleckoprůmyslové školy
v Praze.

Zdroje: https://aleph.svkhk.cz/F/2G7SXXP1YQ
R5FR7RTV1PC7DKX23X92BNDMEUQ25H
M5R6F776E8-04071?func=direct&doc%5Fnum
ber=000059237&local%5Fbase=hka10&format
=999&pds_handle=GUEST

Ježek, Vladimír
*4.1.1937 Police +8.3.1991 Praha

Narozen 4.1.1937 v Polici nad Metují (okr.
Náchod), zemřel 8.3.1991 v Praze. Spisovatel
literatury faktu, pracovník Československého
rozhlasu - archivář.

Zdroje: Databáze Studijní vědecké knihovny
v Hradci Králové Výročí regionálních osobností
- https://aleph.svkhk.cz/F/DEQXFMNY6NY8K
SA52BFC9D79TUTHQ4SDK3564VCVLGJAJ
9YQ32-04638?func=direct&doc%5Fnumber=0
00352026&local%5Fbase=hka10&format=999
&pds_handle=GUEST
Zdroje v naší knihovně: JEŽEK, Vladimír:
Voláme všechny. -- 1. vyd. -- Praha : NPL, 1966.
-- 289 s.

Pichl, Miroslav
*28. 11. 1941 +28. 3 2016

Je to již 5 let, co odešel místní amatérský
historik. Ač amatér, jeho práce jsou na profesionální úrovni a my si velmi ceníme, že všechny práce, které vydal, máme v knihovně. Také
město na něho nezapomíná a na jeho webových stránkách https://www.policenm.cz/
zivot-ve-meste/historie-mesta/cestni-obcane-mesta/ můžete najít následující text: „Autor
prací z dějin Police nad Metují a okolí. Čestné
občanství mu bylo uděleno 14. 12. 2016.“

Zdroje v naší knihovně:
yy Jenková, Ida: Mirek Pichl odešel! – In: Polický měsíčník. – Č. 4 (201604), s. 1.
yy Barták, Jan: Za Miroslavem Pichlem. – In:
Rodným krajem. – Č. 53 (2016), s. 59
yy Franze, Karel: Ztráta pro regionální vlastivědu. – In: Broumovské noviny. – Č. 5 (201605),
s. 42.
yy Meier, Jan: Broumovsko a Policko literární.
-- Vyd. 1. -- Liberec : Bor, 2016. -- 252 s., il.
: fot.
yy V knihovně najdete všechna díla, která napsal
a která vyšla tiskem. Je to celkem 8 titulů. Jsou
to (podle data vydání):
yy 2003 - Hostince v Polici nad Metují : stručná historie pohostinství všeobecně, historie
polických hostinců a jejich hostinských, o budovách hostinců a jejich dalších obyvatelích,
historie polických pivovarů, o polických vý-

robcích kořalky a jejich výčepech
yy 2003 - Stručná historie Police nad Metují
yy 2003 - Historické počátky města Police nad
Metují : 750. výročí první písemné zmínky
yy 2004 - Police nad Metují v datech : stručný
přehled událostí let 993 – 2003
yy 2009 - Sochařské památky Police nad Metují ; Osobnosti Police nad Metují
yy 2010 - Hvězda v Broumovských stěnách :
historie v datech a obrazech (spoluautor František Janeček)
yy 2015 - Listování v polických kronikách
yy 2015 - Police nad Metují – dějiny města
a regionu v běhu let : 2 CD

Vaše knihovnice

Nabídka knih
¾¾ Svobodová, Iveta: Misionář.

Detektivní román se zkušeným detektivem
Lubošem Neumannem. Ten je sice už na odpočinku, přesto se připlete k případu, který ho
celý profesní život pronásledoval.

¾¾ Motejlek, Pavel: Temné duše : příběh
o válečníkovi, trpaslících a lidské honbě
za mocí.
Román inspirovaný RPG hrami, jmenovitě
hrou Dark Souls.

¾¾ Gerritsen, Tess: Temný stín noci.

Thriller, jehož hrdinka se uchyluje do osamělého domu, aby mohla napsat knihu a aby
unikla své minulosti. Od začátku se jí na atmosféře domu zdá něco podivného, přesto
tam zůstává a postupně odhaluje, proč tam
není v bezpečí.

¾¾ Černucká, Veronika: Valčík pro mrtvé.

V edici Původní česká detektivka jde o další
z detektivních příběhů soukromé vyšetřovatelky Tary.

¾¾ Soukupová, Petra: Věci, na které nastal
čas: román z povídek
Psychologický román české autorky, v němž
se hraje o záchranu jedné ne snad vysloveně
šťastné, ale přesto dosud funkční rodiny.

¾¾ McNamara, Kevin J.: Velký sen dvou
malých národů : československé legie
v Rusku a vznik první republiky
Americký novinář a politolog Kevin J.
McNamara se ve své publikaci zabývá okolnostmi, které předcházely vzniku
Československa. Zaměřuje se zejména na dva
klíčové, spolu propojené faktory, jimiž jsou
diplomatické úsilí zahraničního odboje pod
vedením T. G. Masaryka a dramatická epopej
česko-slovenských legií v Rusku. Autor sleduje anabázi legionářů z Ukrajiny přes Sibiř
až do Vladivostoku, vyzdvihuje jejich hrdinství, vojenské umění a vysvětluje čtenáři jejich přínos pro vznik nového státu. Poutavě
napsaná kniha s bohatým poznámkovým aparátem přibližuje události, které jsou ještě stále
poměrně málo známé.

¾¾ Donoghue, Emma: Volání hvězd

Napínavý příběh z lékařského prostředí
v Irsku po 1. světové válce, založený částečně
na skutečnosti.

¾¾ Lambert, Karine: Všechny barvy noci

Psychologicko-milostný román, jehož hrdina
ve chvíli těžké životní zkoušky nachází nový
rytmus života i novou lásku.

Dáša Ducháčová
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KULTURA

Přehled kulturních akcí Muzea Náchodska v měsíci březnu 2021
Kraslice Hany Váňové

Muzeum Náchodska srdečně zve všechny zájemce do polické staré školy Dřevěnky
na výstavu kraslic paní Hany Váňové, jež zdobí nejeden interiér v Čechách, ale i zahraničí.
Motivy, které při své práci používá, tato lidová
umělkyně přispívá k udržování regionálních
symbolů. Přijďte se potěšit křehkou krásou,
která je od nepaměti součástí svátků jara!
Výstava proběhne od 19. 3. do 11. 4. 2021,
otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 12
a od 13 do 17 hodin.

Kdo si hraje, nezlobí

Muzeum Náchodska pořádá sbírku hraček místní výroby, zejména produkce firem
KOVODRUŽSTVO, KOVAP a KADEN.
Dárci mohou kromě hraček samotných nosit
také katalogy, popř. staré fotografie s danými
hračkami. Pokud doma máte nějaký předmět,
kterého se nechcete vzdát, a přesto si myslíte,
že je zajímavý a byl by přínosem pro připravovanou výstavu, budeme velmi rádi, půjčíte-li

nám jej alespoň po dobu jejího trvání. Vděčni
budeme také za zapůjčení fotografií, popř. jiných listin, které si budeme moci oskenovat.
Předměty ze sbírky budou nejprve využity
při přípravě výstavy zaměřené na hračky, jejíž
část by měla být věnována právě náchodskému KOVODRUŽSTVU, a následně budou
používány i při dalších výstavách. Přinést je
můžete kdykoliv do muzea (vždy se jménem
dárce a kontaktem na něj) nebo ve vyhlášených termínech přímo na osobní schůzky
s muzejním kurátorem.
Březnová schůzka se uskuteční v úterý 9.
3. 2021 v přednáškové místnosti muzea v 1.
patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově
náměstí v Náchodě od 15 do 16 hodin. O termínech dalších schůzek budeme průběžně
informovat.
Za Váš zájem a podporu předem velice
děkujeme!
Bc. Andrea Kösslerová
Muzeum Náchodska

Vyšla monografie
významné osobnosti Policka

Jméno W. W. Tomka (1818 Hradec
Králové – 1905 Praha) zná v Polici nad
Metují každý přinejmenším z názvu zdejší
ulice. Významný historik, ve své době zvaný korunní princ Palackého, a český politik byl s Policí spjat téměř celý svůj život.
V sedmnácti letech sem poprvé přišel jako
prázdninový domácí učitel a od té doby
se Policko, a také Broumovsko, stalo jeho
druhým domovem. Odtud si odvedl manželku, sestru svého žáka, sem s ní z Prahy
přijížděl v každé volné chvíli, sem se pravidelně vracel i po jejím předčasném úmrtí.
Celý kraj měl mnohokrát prochozený.
O jeho významu a stálém zájmu o jeho
osobnost a dílo svědčí monografie Historik
Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století, již na sklonku loňského
roku vydal Archiv hlavního města Prahy.
Historik Roman Pazderský v ní přibližuje
Tomkův život, jeho přístup k dějepisectví
i jeho bohaté dílo. Práce je hluboce fundovaná a zároveň poutavá. Tomka líčí neschematicky, zpochybňuje některé mýty o něm
a dotýká se i jeho sporných stránek, k nimž
patřilo jeho možné, byť snad nezáměrné informátorství, malá obliba u studentů nebo
cenzurní zásahy v učebnicích dějepisu.
Věnuje se též Tomkovu pověstnému konzervativizmu a hledá jeho kořeny.
K Polici se v knize vztahuje celá
řada odkazů. Připomíná se samozřejmě
Tomkova svatba s Ludmilou Dáňovou 28.
června 1847, jíž se zúčastnil i Tomkův blízký přítel K. Havlíček Borovský. Na jeho
svatbě byl zase později Tomek za svědka.
Když se přátelé názorově i osobně rozešli, napsal Havlíček posměšnou Píseň pro
Tomkovu ženu naschvál komponýrovanou
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(vznikla roku 1852 v Brixenu, zveřejněna
byla až 1861). Nemíří v ní samozřejmě
na ni, ale na Tomka a jeho konzervativní
státotvornost a blízkost k ministru kultu
a vyučování hraběti Thunovi. Přibližme ji
alespoň úryvkem: …Pan hrabě povídal,
že ti přeje, že ti dá předělat české děje. /
Předělat, obrátit zflastrkovat, rakouskou
podšívkou vyfutrovat. Předělat, obrátit
hladkým na líc: ponejprv, podruhé, kdopak
dá víc? / Předělat obrátit pravdou na rub,
a kdo ji odkryje, přijde na šup...
Na několika místech se kniha dotýká
Tomkových Příběhů kláštera a města
Police nad Medhují (1881). Je obdivuhodné, že Police má své dějiny zpracované tak
velkým historikem (Policku a Broumovsku
věnoval i své Paměti újezdu Polického
[…] z roku 1857). Tomek zde, jako v několika jiných pracích, předešel současný
zájem o historický místopis. Významná
je už předmluva jeho dějin Police, v níž
vyložil své pojetí regionálního dějepisectví – lokální dějiny chápe jako konkrétní projevy „velké“ historie, která se zase
v jejich světle jeví jasnější. Monografie
připomíná i Tomkův vliv na polickou povídku Sousedé, již Alois Jirásek (Tomkův
žák, s nímž se sblížil právě v Polici) svému
profesorovi dedikoval.
V roce 1862 byl Tomek jmenován
čestným občanem Police nad Metují, roku
1923 byla na domě, kde měl pronajatý byt,
odhalena pamětní deska (najdeme ji i v obrazové příloze knihy). Škoda, že Poličtí
před třemi lety opomenuli dvousetleté výročí Tomkova narození; mohla to být dobrá
příležitost archaickou desku vyměnit.
Jan Meier

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272

Pavla Krkošková Byrtusová - Věci kvetou.
Výstava z cyklu Umělci do 40 let.
Kurátorka výstavy: Martina Frydrychová
4. 3. – 18. 4. Kabinet kresby, grafiky a fotografie
Zahrada byla veliká a plná zeleně. V korunách
stromů zpívali ptáci a po trávě občas proběhla kočka. I světlo se zdálo, že má lehce nazelenalou barvu.
Do tohoto ráje přicházejí zvuky z nedaleké dálnice
a pronikají sem hlasy lidí. Nic z toho přes zelenou přehradu není vidět, ale každý, kdo je v zahradě, cítí, že
za plotem se děje něco úplně jiného…
MgA. Pavla Krkošková Byrtusová (*1981
v Třinci) studovala v Ateliéru intermediálních forem
na Institutu pro umělecká studia na OU v Ostravě v letech 2001–2007 u Doc. Mgr. Petra Lysáčka. A dále
pak v Ateliéru fotografie na Fakultě umění a designu
UJEP v Ústí nad Labem u Pavla Baňky. Žije a pracuje v Návsí. Věnuje se převážně malbě, kresbě, fotografii, grafice a ilustraci. Ve své tvorbě často dokumentuje prožité situace. Silným inspiračním zdrojem
je pro ni rodný region a autentické (neškolené) projevy dětí a přátel (texty, kresby, videa, sociální sítě).
Věnuje se také genderovým tématům ženství a mateřství. Pavla Krkošková Byrtusová spolu se svým
manželem Martinem Krkoškem založila grafickou
dílnu zaměřenou na sítotisk s názvem Uutěrky (www.
uuterky.net). V rámci dílny pracují na různých projektech a pořádají kurzy. Pavla Krkošková Byrtusová se
účastnila řady skupinových výstav. Pracovala na řadě
projektů. Například na projektu Cvrčko Stano, který
se snaží přibližovat současné umění dětem (komiksy,
galerijní workshopy) na němž spolupracuje s Hanou
Hudcovičovou Lukšů a Martinem Krkoškem. Její tvorba byla představena na samostatných výstavách například v Galerii města Třince, ve Výstavním kontejneru
36- Olomouc, v Galerii města T Třince, v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě a v Galerii Podchod v Hradci
Králové.
Více na www.gvun.cz
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PELLYHO DOMY INFORMUJÍ
Co dělá kultura a sport, když se nic nemůže
Pauzu, která nám na poli kulturního a
společenského života byla nařízena, využíváme k činnostem, které byly naplánovány
na divadelní prázdniny nebo jsme je dlouho odkládali na později.
Celý podzim jsme žili v nejistotě a proticovidová opatření se měnila často. I
přesto, že se nakonec nemohla konat
žádná akce (např. trhy, předvánoční vytrubování, Česko zpívá koledy, První adventní
neděle apod.), tak minimálně administrativní příprava proběhnout musela. To
kdyby náhodou opatření zmírnila…. A tak
„standardní papírové kolečko“ pro získání
povolení, např. k dopravním uzavírkám,
bylo nezbytné.
V adventním čase jsme začali objevovat taje „on-line“ světa. V Konferenční
místnosti Pellyho domů jsme zřídili provizorní natáčecí studio. Bohužel ne všechno
vybavení jsme měli k dispozici a i za použití soukromých zařízení jsme se pustili do
natáčení ze dne na den, „na koleně“. Nejen příprava či natáčení, ale hlavně následný střih a příprava finální verze jednotlivých pořadů vyplnily velkou část pracovního času. Realizovali jsme tak např. cyklus
Adventního čtení, koncert Česko zpívá
koledy natáčený v Kolárově divadle, Předvánoční vytrubování či Vánoční koncert a
Novoroční koncert z prostředí polického
kostela. Ve spolupráci s protagonisty,
městskou knihovnou a umělci vznikla
unikátní série příspěvků. Některé z nich
jsou stále ke shlédnutí na Youtube kanále
Pellyho domů.
V lednu jsme spolupracovali na originálním projektu Police Symphony Orchestra s názvem „Na slyšenou“. Sál Pellyho
domů se na dva dny proměnil v koncertní
studio. Vlastnímu podniku, který vyvrcholil
sobotním živým vysíláním v městském
rozhlase nejen v Polici nad Metují, ale také
v téměř devadesáti městech po celé České
republice, předcházelo několik dní příprav,
zkoušek a zařizování potřebného technického vybavení.
Přesto, že v současné situaci neprobíhají žádné akce, musíme v našich objektech topit. Na Pellyho domech aktuálně
probíhá, za účasti Technických služeb,
rekonstrukce řídícího systému kotelny.
Starý systém už dosloužil a začal být poruchový. Nový systém řízení bude uživatelsky
přívětivější a bude se moci ovládat a kontrolovat i na dálku, pomocí webového
rozhraní.
Pokud navštěvujete Pellyho domy, musíte často vzít za kliku původních těžkých
repasovaných dveří. Mnohdy to vzhledem
k jejich hmotnosti není tak snadné. Proto
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v rámci opravy těchto dveří připravujeme
jejich osazení zařízením pro automatické
otevírání, abychom vám přístup do budovy
co nejvíce usnadnili. Z činností týkajících se
oprav a údržby nás čeká ještě renovace
parket na společenském sále Pellyho domů, protipožární ošetření ocelových nosných sloupů na sále nebo další drobnější
opravy.
V Kolárově divadle se věnujeme údržbě. V minulých sezónách se nám podařilo
začít přetvářet prostor orchestřiště (pod
forbínou) na skladovací prostor, který
v divadle velice chybí. Nyní jsme dokončili
usazení velkého subbasového reproduktoru, pro který byl vyroben samostatný stojan. Byly dokončeny regály a prostor pro
skladování divadelních kostýmů našich
ochotníků.
Průběžně se věnujeme údržbě světelného parku divadla. Jsou svěšeny všechny
reflektory, jak na jevišti, tak hlavně
v hledišti. To je poměrně obtížný úkol
vzhledem k výšce jejich umístění a šikmé
elevační podlaze sálu divadla. Tato divadelní světla podstupují důkladné čištění a
to nejen na povrchu, ale především uvnitř,
včetně optiky. Jsou kontrolována jak po
stránce mechanické, tak po elektrické. Po
této proceduře budou opět umístěna na
svá místa.
Divadlo však není jen technika, ale je to
také budova a především lidé. V první řadě
jsou to návštěvníci, herci, ale také personál. Aby v dnes již historické budově všichni nalezli to správné zázemí a vzhledem
k technickému stavu budovy, připravujeme
podklady pro zadání vypracování projektu
opravy a možné přístavby Kolárova divadla. Zajímavostí je, že o přístavbě divadla
uvažoval už Divadelní spolek Kolár, osm let
po slavnostním otevření nového divadla.
Na toto téma existují plány z roku 1948.
Oprava a případná přístavba by v budoucnu komplexně řešila celý stav divadla
tak, aby se plánované práce daly provádět
na etapy, finančně i z hlediska případné
realizace. Řešíme především výměnu oken
(aktuálně v téměř havarijním stavu) a
vstupních dveří, dále vytápění a větrání,
přístup na jeviště pro stěhování techniky a
kulis, zasíťování celého objektu moderními
datovými a provozními rozvody sloužícími
především pro komunikaci v budově. Součástí projektu by mělo být také řešení
situace přilehlého „plechového skladu“,
který je v současné době naprosto nevyhovující. Dále interiéry, šatny divácké i
herecké, třeba i možné propojení foyeru s
Divadelním klubem a mnoho dalšího.
Nechme se ale překvapit, co nám architekti navrhnou.
Ani v oblasti sportu to nebylo úplně
ideální. Během podzimu, během druhé

covidové vlny, bylo možné za určitých
podmínek aktivně sportovat. Díky novému
povrchu na Víceúčelovém sportovišti se
sezóna výrazně prodloužila a využívání
sportoviště se protáhlo až téměř do Vánoc.
Během podzimu také bylo nezbytné zazimovat sportoviště a přilehlé objekty nebo
připravit lyžařský vlek na případný provoz.
Letos jsme přípravě vleku věnovali větší
péči a pustili se společně s „vlekařema“ do
výměny ložisek a gumových bandáží
v rolnách. Některé rolny byly již „vyběhané“ a bylo zapotřebí vyrobit nová pouzdra.
Tradičně jsme rozmotali plastový koberec
a postavili větrolamy. V letošním roce také
došlo k předepsané výměně kotevních a
napínacích lan u horní i dolní stanice vleku.
Postupem času se nám jeden ze sloupů
vychýlil ze své kolmé pozice a bylo nutné
tento problém řešit, jelikož díky tomu se
vlečné lano otíralo o rolnu, u které obrušovalo hranu. Aby nedošlo k poškození
rolny nebo vlečného lana, tak jsme provedli úpravu výložníku. Zda to pomůže,
zjistíme až v další lyžařské sezóně.
Během prosince byly i jiné činnosti,
kterým bylo nutno se věnovat. Např. instalace mantinelů na kluzišti, zajištění všech
potřebných revizí pro vlek či „oprášení“
provozu GPS služeb v návaznosti na úpravu
bílých stop. Hned po Vánocích bylo nutné
zajistit opravu osvětlení jednoho ze světel
na lyžařském vleku.
Nakonec jsme se dočkali i sněhových
vloček a teplot pod bodem mrazu. Většinou to tak bývá, že se to sejde najednou.
Na sídlišti se chodí stříkat ledová plocha,
po každé sněhové nadílce je třeba zajistit
vyhrnutí a několikrát denně i postřik. Na
vleku pak upravit sjezdovku a čerstvě
napadaný sníh ujezdit a vytvářet tak pevný
podklad. Pokud bychom to neudělali, tak
se jednak nevytvoří pevný podklad, ale
hlavně bychom s dostupnou technikou už
nebyli schopni přemrzlou velkou vrstvu
sněhu upravit. Městský skútr se také podílí, spolu s polickými lyžaři, na úpravě běžeckých stop, během týdne i o víkendu.
Letošní zima nám přinesla nejen radosti. S táním sněhu přišly i starosti, kdy jsme
zjistili, že střecha na současných šatnách
Víceúčelového sportoviště a na tribuně si
už dosti hlasitě říká o generální opravu.
V minulosti jsme již několikrát řešili drobné
zatékání do objektu, ale nyní se jednalo o
poměrně rozsáhlý problém s větším množstvím vody. Není se čemu divit. Střecha je
původní a budova se stavěla v 70. letech.
Z dalších aktivit jsme se věnovali opětovným jednáním o změnách a možnostech náhradních termínů pro připravované
akce. Komunikovali jsme také s účastníky
nedokončených tanečních kurzů a řešili
s tanečními mistry podzim 2021. Účastníci
Polický měsíčník - březen 2021

dostali možnost znovu se zapsat do kurzu
pro nadcházející podzim nebo jsme řešili
vracení kurzovného. Probíhaly přípravy a
návrh našich dílčích rozpočtů pro letošní
rok, inventarizovali jsme majetek v námi
spravovaných objektech. Měsíce leden a
únor byly časem pro aktualizaci a přípravu
propagačních materiálů na další letní sezónu, aktualizaci údajů a webových stránek, spolupráci na přípravě turistických
novin (Kladského pomezí, Broumovska,
Východních Čech).
Nejen nejistá doba a nemožnost mít
pro veřejnost otevřené Informační centrum nás vede k přípravě internetového
obchodu se sortimentem zboží i online
prodejem vstupenek na připravované
akce, až se sportovní a společenský život a
kultura opět začnou probouzet k životu.
Zřízení internetového obchodu nereflektuje pouze aktuální situaci. Je pro nás
nástrojem, který - v kombinaci
s připravovaným zavedením online prodeje vstupenek - nabídne nejen obyvatelům
našeho města téměř veškeré služby a
ucelenou nabídku produktů a přehled
dostupné regionální literatury z nabídky IC
na jednom místě.
Už se na znovuotevření divadla, Pellyho domů, informačního cetra, sportoviště… a především na Vás, návštěvníky,
těšíme.
Kolektiv Pellyho domů

KULTURNÍ AKCE

odpovědné a nízkonákladové cestování, ne
vždy je totiž nutné létat za poznáním přes
půl zeměkoule, největší překvapení často
zažijete doslova za humny. Publikace
vychází 15. 3. 2021, v informačním centru
bude k dostání po 18. 3. 2021.
Cena: 449 Kč
Provozní doba Informačního centra
Pondělí - pátek
8:30 – 16:00
Sobota
8:30 – 11:30
Polední přestávka:
11:30 – 12:00

Tel. 491 421 501 / infocentrum@policko.cz

Stačí si s sebou vzít tužku nebo propisku,
pozorně se dívat kolem sebe a splnit pár
úkolů na zadní straně mapy.
V tajence se dozvíte místo, na kterém si po
uvolnění vládních opatření můžete vyzvednout drobnou odměnu. Pozor, list se
splněnými úkoly pečlivě uschovejte, bude
třeba ho předložit pro kontrolu.

NOVINKY V PRODEJI

Severní stezka - Českem od
západu k východu

První ucelená trasa pro pěší i pro cyklisty
postupuje napříč celou zemí! Severní
stezka vede severními pohraničními
horami
mezi
nejzápadnějším
a
nejvýchodnějším bodem České republiky.
Cestovatel Jan Hocek absolvoval celou
trasu, uvědomil si, že 1 000 km není zas tak
moc, a vnímal měnící se krajinu,
architekturu, nářečí, nabídku jídel nebo
třeba i piv.

Ohledně ne/konání přednášek Polické
univerzity volného času, divadelních představení apod. sledujte, prosím, webové
stránky, fb.com/pellyhodomy. Případně
nás pro aktuální informace kontaktujte:
info@pellyhodomy.cz
nebo
tel.
602 645 332.

INFORMAČNÍ CENTRUM
Provoz Informačního centra závisí na
aktuálně platných vládních opatřeních.
Pokud bude Informační centrum v březnu i
nadále uzavřeno a máte zájem o zboží
z našeho sortimentu, kontaktujte nás
(telefonicky, e-mailem, prostřednictvím
zpráv na FB). Osobní odběr je možný po
předchozí dohodě.

BAVÍ VAŠE DĚTI PLNIT ÚKOLY?

U nás v Pellyho domech si můžete vyzvednout krásný plánek Police, jehož autorem
je pan Jaroslav Soumar, a vydat se na
nenáročnou vycházku po městě.
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Knihu můžete využít mnoha způsoby –
jako obrazovou a informační publikaci z
českých, moravských a slezských hor, jako
průvodce pro absolvování celé trasy či její
části nebo jako motivační a inspirativní
dílo. Putování vlastními silami po krajině
České republiky nabízí mimo jiné

SPORT
NABÍDKA BRIGÁDY ZAJIŠTĚNÍ
PROVOZU VÍCEÚČELOVÉHO
SPORTOVIŠTĚ

Město Police nad Metují, Organizační
složka Pellyho domy – Centrum kultury,
vzdělávání a sportu, hledá zájemce o sezónní práci na Víceúčelovém sportovišti
(formou Dohody o provedení práce, vhodné i pro studenty)
Místo výkonu práce: Víceúčelové sportoviště, Malá Ledhuj, Police nad Metují
Požadavky:
• časová flexibilita
• manuální zručnost
• kladný vztah ke sportu
• příjemné vystupování, komunikativnost, ochota
• spolehlivost, samostatnost, odpovědnost,
• bydliště v Polici n. Met. či blízkém okolí
výhodou
• aktivní znalost práce na PC (e-mailová
pošta, Internet)
• Náplň práce:
• zajišťování provozu Víceúčelového
sportoviště v odpoledních hodinách,
víkendech a svátcích v období jaropodzim (pokladní a dozor sportoviště,
drobná údržba, úklid zázemí)
• prodej občerstvení návštěvníkům
• komunikace s návštěvníky
• zajišťování venkovních akcí pořádaných
organizační složkou Pellyho domy
Zájemce prosíme o zaslání stručného životopisu na email nebo o osobní doručení do
Pellyho domů, Masarykovo nám. 75, Police
nad Metují.
V termínu nejpozději do 15. 3. 2021.
Kontakt: Martin Balák, tel. 778 499 437
balak@sportvpolici.cz
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POHLED DO EXPOZICE

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

,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

BŘEZEN 2021
Otevřeno:
PONDĚLÍ, ČTVRTEK A PÁTEK
11:00 – 17:00
VÍKENDY, SVÁTKY,
PRÁZDNINY
9:00 – 17:00

Práce na obměně expozice
v Sále architektury

Nicméně
reinstalace
proběhla
úspěšně, zapracovali jsme do expozice
nové modely, které muzeum získalo
v loňském roce.

Z ROZHODNUTÍ VLÁDY O NOUZOVÉM STAVU JE MUZEUM
PRO VEŘEJNOST DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO
Informace o otevírací době platí samozřejmě za předpokladu, že současná krizová situace skončí, opatření se zruší a
bude možné opět pozvat návštěvníky do
muzea.
Jinak platí, že muzeum je pro veřejnost
uzavřeno…

REINSTALACE
EXPOZICE

Každý rok prochází expozice v Muzeu
papírových modelů proměnou. Vždy
v období kolem přelomu února a března
se v muzeu sejdou kurátoři jednotlivých
sekcí a začíná se pracovat. V muzeu se
svítí dlouho do noci, všechny modely
jsou zkontrolovány, očištěny a buď uloženy do depozitu anebo vystaveny v expozici.
Letošní reinstalace je trochu specifická
s ohledem na covidovou situaci. Proběhla na dvakrát, protože dva z pražských kurátorů museli v době plánované předělávky expozice zůstat v domácí karanténě.
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Dalším modelem, který představujeme
na stránkách Polického měsíčníku je relativně malý model automobilu. Ale jakého! Toto auto se nebojím nazvat legendou všech legend. Jedná se o osobní
automobil Tatra 87. Ta tatrovka, se kterou pánové Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund v letech 1947-50 podnikli cestu
do Afriky a Jižní Ameriky. Jejich stříbrný
vůz se stal symbolem celé cesty a dodnes zůstává jedním z nejúžasnějších
strojů vyrobených v České republice.
Od roku 1937, kdy začala jeho výroba,
do roku 1950, kdy byla ukončena, bylo
vyrobeno 3.023 vozů. Podle amerického
listu The New York Times je Tatra 87
sběratelským vozem roku 2010.
V roce 1950 byla výroba Tatry 87 ukončena a začalo se s výrobou nástupce legendárního vozu s označením tatra 87603…

Tatra 87 v expozici Muzea

Kontrola a obměna expozice se nevyhnula
ani části věnované zemědělské technice…

Aktuálně je v muzeu nainstalování
k prohlédnutí a „pokochání se“ necelých 1.200 modelů ze světa architektury, vojenské, zemědělské, letecké a
vesmírné techniky, lodí, osobních automobilů, těžké techniky, přírody a
mnoha dalších.
Věříme, že se situace zlepší a my budeme konečně moci otevřít dveře Muzea a přivítat první návštěvníky v roce
2021.
Protože platí, že si z Muzea papírových
modelů odneste zážitek LEPŠÍ, NEŽ
ČEKÁTE!

Na první pohled upoutá svým elegantním aerodynamickým tvarem. O spolehlivosti by mohl vyprávět pan Miroslav
Zikmund, který na svátek svatého Valentýna oslavil úžasné 102. narozeniny!
Pár technických detailů o voze:
Délka: 4.740 mm
Šířka: 1.670 mm
Výška: 1.500 mm
Hmotnost: 1.370 kg
Objem palivové nádrže: 55 l
Maximální rychlost: 150-160 km/h
Spotřeba: 12,2 l/100 km
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Zajímavý je i seznam lidí, kteří Tatru 87
vlastní či vlastnili. Mezi ně patří třeba
dlouholetý konstruktér firmy Tatra
Hans Ledwinka nebo nejznámější česká
automobilová závodnice Eliška Junková. Dalšími, kteří se projížděli po
městech v tatrovce jsou z Čechů divadelní režisér E. F. Burian, arcibiskup Josef Beran nebo básník Vítězslav Nezval.
Seznam zahraničních majitelů je docela
překvapivý: americký spisovatel a nositel Nobelovy ceny za literaturu John
Steinbeck, egyptský král Faruk I., generál Erwin Rommel nebo významný architekt Norman Foster, mezi jehož nejznámější díla patří mrakodrap 30 St
Mary Axe v Londýně, tzv. „Okurka“. Speciálním majitelem tatrovky se stal maršál Sovětského Svazu Andrej Ivanovič
Jeremenko, který dostal darem první
poválečný vyrobený vůz (toto vozidlo si
můžete prohlédnout v Technickém muzeu Tatry Kopřivnice).

19. - 23. červenec
Police známá i neznámá

Děti budou poznávat nejen své bezprostřední okolí, ale také sebe navzájem.
Dalším záměrem je pomoci dětem
zlepšit jejich vlastní pohled na sebe
sama a na vlastní snažení.
Zázemí táborů je ve výtvarné učebně
Muzea papírových modelů v Polici nad
Metují. Většinu času budou děti trávit
venku na procházkách a výletech.
Program bude uzpůsobený věku dětí
ve skupině. Každý z táborů je tematicky zaměřen.

Pojďte s námi poznávat náš kraj. Budeme chodit a jezdit na výlety po našem
okolí.
Police nad Metují má řadu pamětihodností a pyšní se zajímavými osobnostmi.
K městu se váže také řada legend a pověstí. Policko se pyšní nejen kulturním,
ale i přírodním bohatstvím. To vše se
pokosíme prozkoumat během jednoho
prázdninového týdne. Budeme potřebovat dobré boty a náladu. A vyrážíme…
Během týdne se děti dozví mnoho zajímavostí o polickém klášteře, Staré
škole, kovárně a dalších historických
budovách. Prozkoumáme pověsti o stolové hoře Ostaš a seznámíme se s Hanušem Wihanem a dalšími významnými
rodáky. Povíme si, kde se vzaly Broumovské stěny a kdo na vrcholku postavil kapli Hvězdu.

16. - 20. srpna
Lidová řemesla našich předků

Model, který najdete v našem muzeu
vznikl v dílně vydavatelství Attimon,
autorem je Attila Csákvári a je provedený v měřítku 1:24. Modelářem, který
model do muzea zapůjčil je Jozef Tinaj
ze slovenské Trnavy.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
REGIONU NÁCHODSKA

Příměstské tábory v regionu Náchodska
je projekt MAS Stolové Hory, jehož prostřednictvím se v Muzeu papírových
modelů v letošním roce uskuteční dva
letní příměstské tábory.
Cílem táborů je rozvíjet a utužovat
vztah k regionu, k místu, kde žijeme. A
to tak, aby místo, kde děti žijí, se stalo
jejich skutečným domovem.
Polický měsíčník - březen 2021

Relax během příměstského tábora v Muzeu..

Příběhy, výlety, hry, soutěže, tvoření a
pohybové aktivity, vše je podřízeno
danému tématu. Z každého tábora si
děti odnesou i vlastnoručně vyrobenou památku na společně strávené
chvíle. Tábory jsou spolufinancovány
Evropskou unií prostřednictvím MAS
Stolové Hory. Cena jednoho tábora je
500,- Kč (příspěvek na stravu a dopravu). Tábor je určen pro děti ve věku
od 6 let.
Podrobnosti najdete v dalším čísle Polického měsíčníku. Podrobnosti a dotazy zodpoví Martina Frydrychová na
telefonu 737 583 144 nebo pište: martina-frydrychova@seznam.cz

Umíte si představit, jak se u nás žilo,
když babička Vaší babičky byla jako Vy?
Týden je určen všem zvídavým dětem,
které rády objevují nové věci. Čeká nás
výlet do historie, časů našich babiček,
prababiček. Společně budeme poznávat,
jak žily, co všechno uměly a co jim dělalo
radost. Po celý týden nás bude provázet
publikace Dědictví předků, aneb Lidová
řemesla na Policku (autoři Michal Bureš
a Jan Tůma). Ta nás provede regionem a
řemesly, kterým se věnovali naši předci,
některá si děti i vyzkouší.

Za MPM Pavel Frydrych
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POHLEDY DO HISTORIE
Jak šel čas Polickem – vybrané události v březnu ve 20. století

13. března 1904
se sešla ustavující valná hromada a rozhodla
o založení „Městského sboru dobrovolných
hasičů v Polici nad Metují“.
9. března 1915
zemřel Jan Bezděk (*1858 v Soběslavi),
od roku 1896 učitel v Polici. Zakladatel moderní české mykologie, neúnavný propagátor znalostí hub z hlediska jejich užitkovosti.
Autor díla „Houby jedlé a jim podobné jedovaté“ (I. díl vydaný v Praze roku 1901, II. díl
v Hranicích roku 1905) s atlasem, pořízeným
polickým akademickým malířem Václavem
Luňáčkem. Čestný člen pařížské vědecké společnosti „Société mycologique“.
30. března 1915
koupil budovu Krčmy ve Velké Ledhuji (čp.
1/VL) polický stavitel, zkoušený zednický
mistr František Erber starší (*1863, † 1934).
11. března 1916
zastavily továrny Viléma Pellyho pro nedostatek surovin a pracovních sil výrobu.
18. března 1916
zahájila továrna Emila Katschnera vojenskou výrobu. V továrně pracovalo 200 dělníků, z nichž 70 bylo odvedených a vykonávali
zde vojenskou službu. Vyráběly se součástky
ke kanonům.
27. březen 1918
Pozdravná delegace císaře Karla I.
Na jaře navštívil severovýchodní Čechy císař
Karel I.Polický soudní okres reprezentovali
starosta polického zastupitelského okresu c. k.
notář JUDr. František Hála z Police, dále továrník Augustin Škop z Velkého Dřevíče, rolník František Janeček, starosta obce Hlavňov
a dva poličtí dělníci, František Pour, předseda
místní pobočky strany národně socialistické
a Antonín Hofman, předseda strany národně
demokratické.
3. – 9. března 1919
bylo kolkováno veškeré vyšší rakousko-uherské korunové oběživo (celkem v objemu 7 157 721 070 K) a z něho byla v poměru
1:1 zavedena nová zlatá měna – KORUNA
ČESKOSLOVENSKÁ.
Březen roku 1920
Konala se informační porada o zřízení silnice ze Slavného do Martínkovic (přes pohoří
Broumovské stěny).
Březen roku 1921
Obec Police pronajala za symbolickou 1 Kč
ročně Sportovnímu klubu (SK) pozemek, získaný od benediktinského velkostatku (dno bývalého rybníka „Dlouhý“). SK zde poté počíná
budovat své fotbalové hřiště, sloužící s dalšími pozdějšími úpravami až do dnešní doby.
9. března 1922
zemřel Josef Brandejs (*11. 8. 1844) – polický kronikář.
Již od mládí ve volných chvílích sepisoval
události města Police a polického kraje; vypisoval si různá data z archivu městského i farního, zaznamenával paměti starých polických
občanů, sbíral staré tisky o Polici atd., tak si
nashromáždil dostatečný materiál k sepsání
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rozsáhlé kroniky „Letopisy a paměti Polické“,
sestávající z rukou psaných 9 knih, sahající cca
do roku 1921

30. března 1922
ministerstvo vnitra ČSR schválilo návrh
na změnu pojmenování města Police (německy Politz), na nový úřední název obce: Police
nad Metují.
21. března 1925
bylo na zasedání obecního zastupitelstva jednáno o stavbě vodovodu pro město Polici n.
Met., bylo rozhodnuto, že obec v zájmu získání dostatečného množství zdravé pitné vody
přistoupí k projektu skupinového vodovodu
s prameništi na Boru.
Březen roku 1932
Napadlo tolik sněhu, že bylo možno po silnicích jezdit na saních, což celou zimu předtím
nebylo možné.
30. března 1937
se sloučilo „Družstvo pro stavbu divadla“ se
„Spolkem divadelních ochotníků Kolár“ v jeden celek pod jménem „Divadelní spolek
Kolár“.
26. března 1939
zemřel Vilém Pelly starší, jeden ze štědrých
polických mecenášů – člověk, který se z obchodního příručího vypracoval v nejbohatšího
polického občana.
18. března 1942
zemřel továrník Vilém Pelly mladší, jímž vymřel přímý dědický rod Pelly v Polici n. M.
14. března 1950
zemřel všeobecně oblíbený praktický lékař
MUDr. Jan Paleček (*1872) ve věku 78 let.
15. března 1969
byl ustanoven samostatný Auto–Moto–
Touring–Klub (AMTK) v Polici nad Metují,
organizace Svazarmu, sdružující zájemce
o motorismus a motoristický sport.
28. března 1975
ukončila vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 28/75 s konečnou platností spor o určení pramenů řeky Metuje.
Stanovila jako její pramen potok, který údajně vyvěrá západně od Adršpašských skal nad
Hodkovicemi.
1. března 1978
byla v místnostech budovy bývalého kláštera
otevřena Městská lidová knihovna.
22. března 1980
zemřel ve věku 89 let (*1. 7. 1890) Jaroslav
Vancl, mj. vyráběl světoznámou dětskou stavebnici „Merkur“ a elektrické modely vlaků.
25. března 1985
zemřel ve věku 75 let František Jirát (*1910),
učitel ve výslužbě.
21. března 1989
zemřel Josef Ducháč (*1903 ve Velkých
Petrovicích), bývalý správce Hospodářského
družstva v Polici nad Metují. Dlouholetý
předseda Vlastivědného kroužku a společně
s Josefem Vajsarem jeho zakladatel. Jako pracovník JKP (již v důchodu) založil vlastivědný
sborník „Policko“.

3. března 1990
zemřel ve věku 90 let František Borna
(*29.12.1900 v Bezděkově), kapelník a učitel
hudby. Jeden z iniciátorů založení pobočky
Lidové školy umění v Polici nad Metují.
3. března 1991
bylo provedeno CELOSTÁTNÍ SČÍTÁNÍ
OBYVATELSTVA.
Město Police nad Metují mělo 4.470 obyvatel
včetně integrovaných obcí Hlavňova, Pěkova
a Honů – z nich bylo 2.120 mužů a 2.350 žen.
Police nad Metují – město mělo 1.375 obyvatel
(659 mužů/716 žen), katastrální území Velké
Ledhuje 2.575 obyvatel (1.216/1.359) – celkem 3.950 obyvatel ( mužů 1.875, 2.075 žen).
Radešov měl 60 obyvatel (32/28), Hlavňov 150
(obyvatel 73/77), Hony 65 obyvatel (27/38),
Pěkov 245 obyvatel (113/132 – mužů/žen).
Národnosti: česká 4.235 osob, slovenská 119,
moravská, 17, maďarská 4, romská 5, polská
22, německá 62, ukrajinská 1, neuvedlo 5 osob.
Náboženství: 1.759 osob bez vyznání, 1.742
římských katolíků, 2 řečtí katolíci, 5 pravoslav-ných, 363 příslušníků církve československé husitské, 66 evangelické bratrské, 15
ostatních vy-znání.
Věková struktura: do 18 let 23 % obyvatel, do 60 let 55 % obyvatel, nad 60 let 22 %
obyvatel.
Počet domů: Police nad Metují měla celkem
660 domů (neobydlených 63) – z toho Velká
Ledhuje 361 (25). Radešov 25 domů (neobydlených 6), Hlavňov 95 (41), Pěkov 120 (44),
Hony 36 (12). Celková katastrální výměra
města činila 2.440 hektarů.
1. března 1993
byla zřízena Městská policie – po výběrovém
řízení se stali prvními městskými policisty Jan
Kollert a Jiří Šolc.
12. března 1993
se začala poprvé prodávat velmi zdařilá brožura autora Jiřího Kohla o historii
a památkách města nazvaná „Police nad
Metují“. Publikaci vydalo nakladatelství
Oswald v Praze nákladem knihkupectví Marie
Kohlové.
16. března 1998
byl Tomkovou ulicí pokládán plynovod.
Ulice byla znovu vydlážděna a zprůjezdněna
dne 31. května t. r.
31. března 1999
zemřel ve věku nedožitých 91 let Karel
Baudyš (*1908), odborný učitel na odpočinku.
Učil češtinu, dějepis a zeměpis. Velmi důkladně se zabýval historií polického regionu. V letech 1956-73 byl kronikářem města. Autor publikací „Historický kalendář Policka“ (1994)
a „Polické příběhy dávné a nedávné“ (1996).
10. března 2000
vyplul polický rodák Martin Ducháč (spolu
s kolegou Davidem Křížkem) ze španělského
Cádizu na malé plachetnici přes Atlantický
oceán. Trasu 6.700 km po několika nesnázích
překonali a dne 19. dubna přistáli v přístavu
Le Marin na ostrově Martinique v Malých
Antilách.

Připravil František Janeček
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Zajímavé osobnosti, události, objevy a vynálezy
Vzpomeňme si:
yy 1. března 1810 – narodil se Frédéric
Chopin, polský skladatel a pianista († 17.
října 1849)
yy 2. března 1458 – česká šlechta zvolila
na Staroměstské radnici českým králem Jiřího z Poděbrad
yy 3. března 1994 – zemřel Karel Kryl, český písničkář, básník a grafik (* 12. dubna 1944)
yy 4. března 1678 – narodil se Antonio Lucio Vivaldi, italský barokní hudební skladatel († 28. července 1741)
yy 5. března 1953 – zemřel Sergej Sergejevič Prokofjev, hudební skladatel, klavírista
a dirigent (* 23. dubna 1891)
yy 6. března 1475 – narodil se Michelangelo Buonarroti, italský renesanční umělec
(† 18. února 1564)
yy 7.března 1850 – narodil se Tomáš Garrigue Masaryk († 14. září 1937), český státník a filosof, první prezident Československa
yy 8. března 1348 – Karel IV. vydal listinu
o založení Nového Města pražského
yy 9. března 1454 – narodil se Amerigo
Vespucci, italský mořeplavec a kartograf
(† 22. února 1512)
yy 10. března 2008 – zemřel Radovan Lukavský, český herec (* 1. listopadu 1919)
yy 11. března 1955 – zemřel Alexander Fleming, britský biolog, objevitel penicilinu
(* 6. srpna 1881)

yy 12. března 1930 – zemřel Alois Jirásek,
český spisovatel a dramatik (* 23. srpna
1851)
yy 13. března 1741 – narodil se Josef II.,
římskoněmecký císař (1765 - 1790) a český a uherský král v letech od roku [1780]]
(† 20. února 1790)
yy 14. března 1879 – narodil se Albert Einstein, teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob († 18. dubna 1955)
yy 15. března 1939 – začala okupace Čech,
Moravy a Slezska vojsky nacistického
Německa, Protektorát Čechy a Morava byl
vyhlášen následující den
yy 16. března 1789 – narodil se Georg Simon Ohm, slavný německý fyzik
yy († 6. července 1854)
yy 17. března 1936 – narodil se Jiří Grygar,
český astronom a popularizátor vědy
yy 18. března 1965 – sovětský kosmonaut
Alexej Leonov jako první člověk vystoupil ve skafandru do volného vesmíru
yy 19. března 1813 – narodil se David Livingstone, skotský misionář, lékař, cestovatel a bojovník proti otroctví, nejznámější
objevitel Afriky († 1. května 1873)
yy 20. března 1967 – zemřel Jaroslav Heyrovský, český chemik, nositel Nobelovy
ceny za chemii z roku 1959 (* 20. prosince
1890)
yy 21. března 1685 –narodil se Johann Sebastian Bach, německý skladatel a varhaník, vrcholný představitel barokní hudby

(†28. července 1750)
yy 22. března 1832 – zemřel Johann Wolfgang Goethe, největší německý klasik,
básník a prozaik (*28. srpna 1749)
yy 23. března 1887 – narodil se Josef Čapek,
český malíř a spisovatel († duben 1945 /
mezi 13. a 15. dubnem/ v koncentračním
táboře Bergen-Belsen)
yy 24. března 1882 – Robert Koch podal
zprávu o objevu původce tuberkulózy
yy 25. března 1297 – narodil se Arnošt
z Pardubic, český politik a církevní hodnostář, první pražský arcibiskup († 30.
června 1364)
yy 26. března 1698 – narodil se Prokop Diviš, český přírodovědec, vynálezce bleskosvodu († 21. prosince 1765)
yy 27. března 1845 – narodil se Wilhelm
Conrad Röntgen, německý fyzik, první
držitel Nobelovy ceny za fyziku († 10. února 1923)
yy 28. března 2016 – zemřel Miroslav Pichl,
zanícený badatel a historik polického regionu, velmi pracovitá a ojedinělá osobnost
(* 28. 11. 1941)
yy 30. března 1920 – Československé národní shromáždění schválilo definitivní podobu československé vlajky
yy 31. března 1732 – narodil se Franz Joseph Haydn, hudební skladatel, přední
představitel klasického období v hudbě (†
31. května 1809)
Připravil František Janeček

Z historie stavby školní budovy v Hlavňově

Vybráno z Pamětní knihy obce Hlavňova – stylisticky i gramaticky neupraveno
Již dávno pociťována byla potřeba nové dostalo, totiž 1000 zl. na rozpočet v obnosu
školní budovy v obci zdejší, poněvadž stará 10 733 zl. 35 kr.
neposkytovala ani zákonitých místností pro
Pouze byla opatřena větší zásoba prken,
vyučování školní ani zákonitého bytu pro za to však větší část pískovců byla upotřesprávce školy. Konečně okresní školní rada bena na zeď silniční u mlýna č. 25 a dále
v roce 1886 nařídila by postaráno bylo o no- v Drahách.
vou školní budovu. Proti tomu místní školní
Dne 15. června konala se komissí ve přírada podala odvolání, ale nařízení bylo opě- čině stavby nové školy v Hlavňově a zúčasttováno. Proto místní školní rada podala vy- nili se jí tito pánové: Okresní hejtman – okresjádření v tom smyslu, aby jí byla poskytnuta ní inspektor J. K. Hraše, MUDr. Rud. Fabián
vydatná pomoc zemská (subvence).
, stavitel Karel Eckert z Hronova, starosta
Místo pro stavbu voleno bylo u čísla 16, Jos. Zeidler, Borna Jos., radní, Winter Karel,
i pod čís. 31. Plán dal zhotoviti p. V. Pohlovi, radní, Frant. Kollert, výbor, Ant. Pavlínek,
staviteli v Polici nad Metují, kterýž zhotovil výbor, Jan Klíma, výbor, Jiří Kropáček, řídící
vše pro stavební místo naproti kříži. Když učitel.
toto místo při zkoušení bylo shledáno vlhV prázdninách r. 1889 nechala obec
ké, přepracován plán pro místo na zahradě upraviti byty správce školy, aby se lepší zdáškolní. Starou budovu školní usnešeno zbo- ly a nařízená stavba odložiti se mohla. Dne
řiti. Přepracovaný nákres zaslán 14. prosince 24. listopadu 1889 konala se schůze občanů
1886 ku schválení okresní školní radě. Na zá- hlavňovských, na které promluvil J. Vaněk,
kladě navržených oprav znovu předělán a ku důchodní panství polického a vysvětlil nekonečnému schválení zaslán 16. dubna 1887, milé následky s odkládáním stavby. Přece
kteréhož také došel.
většina jich byla proti stavbě hlavně, když
Mimo to konány přípravy následují- se ozval Ant. Vajsar, rolník č. 42 a výsledek
cí: Poraženo v obecním lese veškeré dříví oznámen okresní školní radě. Tato zaslala
na stavbu, vypáleno as 60 tisíc kusů cihel nové nařízení s podotknutím, nepočne-li se
a mnoho set kusů pískovce z lomu Hynka se stavbou v měsíci březnu 1890 postará se
Berky č. 41 na školní zahradu sveženo. okresní školní rada o stavbu sama na útraty
V roce 1888 horlivost ochabla, poněvadž obce. I dopsáno bylo správě zemské banky
obec očekávala větší subvenci než se jí v Praze, zda-li by na stavbu školy poskytla
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výpůjčku a když přišla příznivá odpověď
rozhodla se místní školní rada a obecní zastupitelstvo ve schůzi 11. února 1890 se stavbou školy letošním jarem počíti. Rozhodnutí
to oznámeno okresní školní radě se žádostí
o povolení vyučování polodenního ana stará
školní budova má býti odstraněna.
Dne 8. dubna 1890 započalo se se stavbou školní budovy. Při kladení základního
kamene přítomni byli p. Jos. Zeidler, starosta,
Jiří Kropáček, řídící učitel, Václav Kubeček,
škol. dozorce a Karel Winter, radní. Dne 16.
října 1890 konáno jednání kollaudační stavby
zdejší školní budovy, jehož se zúčastnili velevážený p. okresní Hejtman Řehák, p. okresní
školní dozorce Dr. T. Kouřil.
Dne 1. lis Více na www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod topadu 1890 konala
se slavnost posvěcení zdejší školy p. farářem
Goth. Schupplem a p. katech. Fr.Khuntem
za účasti okresního hejtmana Řeháka, sboru
hasičského a mnoho hostí z Police a okolí.
Na stavbu opatřena r. 1890 komunální půjčka zemské banky království českého
6 000 zl. po 50 let 4% úrok a o 64% na úmor
ve 100 lhůtách pololetně platiti.
Zapsal kronikář Josef Hronovský, řídící
učitel v Hlavňově
Připravil František Janeček,
rodák z Hlavňova
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Před 280 lety se narodil Josef II.- císař Svaté říše římské,
král český a uherský a arcivévoda rakouský

Josef II. se narodil ve Vídni 13. března
1741 jako první syn (v pořadí čtvrté dítě ze
šestnácti) Marie Terezie a Františka Štěpána
Lotrinského. Byl prvním panovníkem pocházejícím z Habsbursko-Lotrinské dynastie.
V letech 1765 až 1790 byl císař Svaté říše
římské a v letech 1780 až 1790 král uherský
a (nekorunovaný) král český, markrabě moravský a arcivévoda rakouský.
Jako následníkovi trůnu se mu dostalo
vzdělání vysoké úrovně. Ovládal několik jazyků, věnoval se hudbě a tanci (hrál na violoncello), zajímal se o matematiku, historii, geografii, ale také o fyziku a astronomii. Od mládí
se zajímal o politiku a svou říši
Soukromý život Josefa II byl dost tragický. Byl dvakrát ženatý, první manželku Isabelu hluboce miloval, zemřela však
po pouhých třech letech manželství na zápal
plic. Brzy zesnuly také jejich dvě dcery, jedna
hned po narození, druhá v osmi letech. Matka
donutila Josefa, aby se znovu oženil, k čemuž
sice došlo, ale s druhou manželkou Josef vůbec nežil. Další děti neměl a zajímal se pouze
o své státnické povinnosti. Josefovým ideálem
byla jednotná centralizovaná říše spravovaná
všemocným státním aparátem, v jehož čele
stojí panovník, který rozhoduje o všech důležitých otázkách.
V roce 1764 proběhla ve Frankfurtu
Josefova korunovace na římského krále.
Po smrti svého otce Františka I. Štěpána
Lotrinského se roku 1765 stává císařem Svaté
říše římské a vládne po boku Marie Terezie.
Faktickou moc však v rukou stále třímala Marie Terezie. Společná vláda s matkou
s sebou nesla nemalé rozpory. Matka nechtěla přistoupit na radikální názory svého syna,
který se stal osvícencem a bojoval o reformy tehdejší společnosti. Od smrti své matky
v roce 1780 vládl sám a byl zvolen i králem
českým a uherským. V této době pustil se
Josef do realizace svých plánů naplno a prosadil své hlavní reformy.
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13. října 1781 vydal osvícený mladý císař
toleranční patent, kterým uzákonil občanskou
rovnoprávnost a svobodu bohoslužeb i pro
jiná než katolická náboženství. Nešlo o zrovnoprávnění, ale o „toleranci“, jakési trpění,
nekatolická vyznání podléhala řadě znevýhodňujících nařízení, přesto šlo o zásadní čin
v otázce svobody vyznání. Toleranční patent
také omezil počet různých církevních obřadů
a svátků nebo zakázal vyzvánění při bouřkách.
Aby omezil moc katolické církve, zrušil kláštery, které nevykonávaly prospěšnou činnost.
Ponechal jen ty, které se staraly o chudé a nemocné nebo se věnovaly výuce. Při rušení
klášterů došlo ovšem i ke zničení mnoha kulturních památek, především bohatých klášterních knihoven.
V tolerančním patentu i v dalších reformách Josefa II. našly svůj výraz základní
ideje osvícenství, svoboda myšlení a náboženská tolerance. Teprve samostatná vláda
Josefa II. přinesla zásadní změnu i v chování státu vůči Židům. Bylo zrušeno povinné
označení na šatech a povinnost žít v ghettech.
Židovskému obyvatelstvu bylo dovoleno studovat. Toleranční patent odstranil i některá
omezení Židů v ekonomické oblasti. Povolil
jim výkon většiny povolání, museli však přijmout německé jméno.
Patentem z 1. 11. 1781 zrušil Josef nevolnictví, tedy osobní závislost venkovského
obyvatelstva na vrchnosti, ať šlechtické nebo
církevní. Bylo zrušeno administrativní připoutání poddaných k půdě a bylo jim umožněno,
aby odcházeli do měst, dávali své děti do škol
a ženili se mimo hranice panství a to vše bez
souhlasu vrchnosti. Nadále však zůstala zachována robota (až do roku 1848). Tato reforma nastartovala proces, který byl později nazván jako národní obrození. Venkované, kteří
na rozdíl od většiny měšťanů mluvili česky,
začali přicházet do větších měst, kde se z hospod a kuchyní začala brzy ozývat čeština.
Mezi další důležité změny patřilo: srovnání daní a možností provozovat řemesla,

změna doplňování vojska, zřízení katastru
půdy a domů (josefínský katastr), reforma
trestního práva (mj. v podstatě zrušen trest
smrti), zavedení nových úřadů a úředních hodin, tajná policie, zřízení sítě nemocnic, porodnic, nalezinců, blázinec, reformy školství,
reformy ovlivňující katolickou církev. Mezi
další Josefovy kroky patřilo rušení klášterů,
které se nezabývaly vzděláváním, zdravotnictvím nebo vědou (téměř polovina), církev mu
byla trnem v oku. Některá z jeho opatření
však nebyla přijata pozitivně. Kupříkladu kvůli šetření dřeva nařídil pohřbívání lidí v pytlích místo v rakvích, což bylo po panovníkově
smrti zase zrušeno.
Josefova vize jednotného řízení monarchie s sebou nesla potřebu společného jazyka. To mohla být pouze němčina. Ta se stala
vyučovacím jazykem na vyšších školách.
Pokud chtěl někdo nastoupit do státní služby,
bez němčiny se neobešel. Čeští vlastenci byli
v nevýhodě a obávali se poněmčení národa. To
podnítilo český národ bojovat proti germanizaci, bránit český jazyk a rozvíjet vlastenectví.
Podařilo se vydávat české noviny, vznikla česká publicistika a divadlo.
Josef II. zemřel bez potomků 20. února
1790. Ke konci života silně trpěl syfilidou,
kterou se nakazil při svých častých návštěvách
nevěstinců a podobných podniků. Po jeho
smrti se vlády ujal jeho bratr Leopold II.
Josef II. byl v Čechách velmi oblíben
a řada lidí po něm pojmenovávala své děti.
Díky jeho oblibě u sedláků mu začal prostý lid
přezdívat „selský panovník“. Na mnoha místech v Čechách dal vystavět silné pevnosti –
v Hradci Králové, Brně, Josefově. Na českém
území zůstal název jednoho města, které císaře připomíná– je to Josefov. Josef II. se objevuje také jako literární postava ve slavné

české knize Boženy Němcové Babička. Je
popisován jako pán s trubičkou (dalekohledem), se kterým se babička osobně setkala
a o kterém vždy pěkně hovořila.

Připravil František Janeček
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ŠKOLSTVÍ
Kariérové poradenství - ACADEMIA MERCURII v Náchodě

Co je kariérové poradenství? Jak
funguje?
ACADEMIA MERCURII soukromá
střední škola v Náchodě poskytuje v rámci
kariérového poradenství všem svým žákům
takové informace, které jim pomohou rozvinout jejich dovednosti tak, aby si mohli
sami řídit směr své budoucí kariéry (Career
Management Skills). Cílem je, aby každý
žák dokázal efektivně využívat dostupné informační zdroje, rozhodovat se podle nich
a plánovat a řídit si svoji další vzdělávací či
profesní dráhu.
Kariérové poradenství v naší škole zabezpečuje kariérový poradce Mgr. Jaromír
Tomek. Společně s dalšími pedagogy tvoří kariérový poradce konzultační tým tzv.
školního poradenského pracoviště, které
spolupracuje také s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým
centrem.
Kariérový poradce připravuje pro žáky
3. a 4. ročníků individuální setkání, která
vedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientace směřující k výběru
zaměstnání. Žáky 4. ročníků také připravuje na přijímací zkoušky na vyšší odborné
školy či univerzity a organizuje besedy se
zástupci těchto škol, kteří žákům podávají
informace o studiu a konkrétních studijních oborech. Žáci, kteří nechtějí pokračovat v dalším vzdělávání a naopak se chtějí

Z polické mateřinky...

Ač je doba složitá a neveselá, dozvídáme se od našich dětí také radostné novinky.
V nejedné rodině totiž očekávají narození
dalšího potomka. Přinášíme tedy pár rad,
jak vaše dítě na příchod sourozence citlivě
a včas připravit.
Nebojte se již od začátku těhotenství s dítětem o miminku v bříšku mluvit,
společně můžete miminko hýčkat, hladit
bříško, zpívat a povídat mu…Pokud sourozence do takových rituálů zapojíte, dá
se očekávat, že vznikne citová vazba ještě
dříve, než se děťátko narodí. Zapojte vaše
dítě do plánování, třeba do výběru oblečení nebo jména. Vysvětlete mu roli staršího
sourozence a jeho důležitost a společně
se chystejte na příchod nového potomka.
Jestliže plánujete např. využít postýlku, kde
nyní spí vaše starší dítko, nečekejte na to,
až přijdete s miminkem z porodnice, ale
začněte se změnou v předstihu. Starší dítě
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uplatnit v praxi, pak Mgr. Tomek
pomáhá s výběrem jejich povolání.
Pro všechny žáky 4. ročníků
je každoročně zorganizováno také
skupinové poradenství realizované
Úřadem práce ČR. Zástupci ÚP připravují žáky na pracovní pohovor
a sdělují jim zásady pro kvalitní
zpracování životopisu a motivačního dopisu. Kariérový poradce dále
také poskytuje žákům informace
o možnostech studia či profesních
příležitostech v zahraničí a organizacích, které tyto příležitosti
zprostředkovávají.
V době distančního vzdělávání
se nám daří realizovat kariérové poradenství také online formou, stejně
jako celou výuku všech vyučovacích hodin i odpoledních zájmových kroužků, či například online
kurzu pro přípravu k přijímacím
zkouškám. Tedy všechny schůzky
kariérového poradce a všechny besedy probíhají přes rozhraní Google
Meet a žáci jsou k nim připojeni
přes svá zařízení ze svých domovů.
Celý
tým
zaměstnanců
Academia Mercurii přeje v této nelehké době všem budoucím absolventům všech škol, úspěšný vstup
na trh práce, či úspěšné vykonání
přijímacích zkoušek k dalšímu
studiu!

Mgr. Dana Jarolímová,
ředitelka školy
Academia Mercurii Náchod

přesuňte na noc do větší postele klidně i několik měsíců před porodem. Tak si nebude
změny spojovat s narozením sourozence.
V podobném duchu si počínejte i v dalších
záležitostech. Je důležité, aby se během těhotenství prohluboval vztah dítěte s tatínkem. Měl by s ním trávit více času, pokud
to tak dosud nebylo a dítko bylo závislé
hlavně na mamince. Nebude to pak pro něj
takový šok, hlavně v době, kdy bude maminka v porodnici. Pokud to situace dovolí,
dítě by mělo svého sourozence vidět mezi
prvními už v porodnici. Podle odborníků
hlavičky novorozenců vydávají feromony, a když je vdechneme, zamilujeme se
a máme pocit, že miminko musíme chránit.
Čím více se tak vaše děti spolu dostanou
do kontaktu hned po porodu, tím lepší bude
i jejich vztah. Narozené miminko dostává
spoustu pozornosti, lásky a hraček, nezapomínejte tedy i na vaše starší dítě – foťte

Mgr. Jaromír Tomek – kariérový poradce

se společně, dávejte mu hračky, mazlete se
s ním, dávejte mu na vědomí, že jste stále
ta samá rodina, jen vás je o jeden kousek
navíc. Dítě musí nabýt dojmu, že i když už
není na světě samo, vy jste tu pro něj stále.
Někteří sourozenci se po narození miminka
začnou chovat mnohem víc jako malé děti,
protože chtějí tu samou péči, jako má bráška nebo sestřička. Také to je v pořádku a časem samo odezní.
Malé děti jsou velmi zvídavé a téma
narození dítěte je velmi zajímá. Proto i my
si v rámci tématu „Lidské tělo“ přiměřeně
k věku o všem povídáme, máme pěkné knihy s obrázky, hrajeme dětem divadlo s těhotnou panenkou Barbie. Nebojte se tedy
s dětmi o všem mluvit a uvidíte, že příchod
sourozence nakonec všichni zvládnete.
(čerpáno z časopisu Informatorium
a z internetu)

Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti.
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Již rok v distanční výuce

Rok 2021 je rokem celé řady významných
i méně významných výročí. Zmiňme hned
několik: 200 let od narození Karla Havlíčka
Borovského, 180 let od narození Antonína
Dvořáka či 170 let od narození Aloise Jiráska.
Také naše škola si připomíná hned dvě výročí: Uplynul již rok od premiéry celooborového
představení Plaváček a zároveň posledního veřejného koncertu naší ZUŠ.
Všechny další hudební či jiné počiny již nesou značku on-line.
S tím hned souvisí také druhé výročí: Je to
také rok, kdy jsme poprvé (s několika přestávkami) začali vyučovat distančně.
Ze začátku jsme se snažili pouze přežít,
zatnout zuby a vydržet. Jak plynul čas, tak
jsme pochopili, že se v nových podmínkách
musíme naučit žít a z těch několika pozitivních střípků začít skládat mozaiku.
Naši učitelé ušli během uplynulého
roku obrovský kus cesty. Před rokem by jistě mnozí z nás nevěřili, že je vůbec možné
vyučovat hru na hudební nástroj on-line, nemluvě o výtvarném či tanečním oboru.
Jistě, je to z nouze ctnost. Nelze pracovat na kvalitě tvoření tónu, nelze si společně
zahrát, zazpívat či tancovat. Nelze, a to nás mrzí
nejvíce, využívat prostory a vybavení naší nově
přebudované školy. Vždyť škola bez žáků jaksi
ztrácí význam...
Přesto vše ale musíme s velkou radostí konstatovat, že se nám díky spolupráci
a podpoře rodičů a žáků podařilo neztratit
s většinou našich žáků kontakt a že po počátečních rozpacích žáci neztratili své zaujetí
a pracovní návyky. Většina žáků se pravidelně účastní on-line výuky a dělá pokroky
i v rámci distanční výuky.
Umění se tak díky distanční výuce dostalo přímo do rodin. Do on-line taneční
výuky se často zapojují i rodiče a další sourozenci. S keramickou hlínou, kterou učitelé
výtvarného oddělení pravidelně vydávají,
si vyhraje celá rodina. Hotové výrobky pak
žáci přinesou zpátky do školy, kde jim je
učitelé vypálí.
I v této době se snažíme při našich dětech stát, být jim po boku a podporovat je
v radosti z tvoření. Vždyť bez umění by byl
náš život šedý.
Nenechme si ukrást radost z malých
věcí, proměňme všední okamžiky na sváteční a neberme našim dětem možnost tvořit,
být kreativní.
Děkujeme proto všem rodičům, kteří i v této
těžké době jsou ochotni nést břímě distanční
výuky svých dětí spolu s námi a nerezignují na jejich umělecké vzdělávání, které se touto formou nemusí zdát efektivní a samozřejmě
dále zatěžuje provoz domácnosti včetně dalšího času stráveného u PC či mobilních zařízení.
I pro nás je distanční výuka extrémně náročná
a vyžaduje mnohem více času na samotnou přípravu a poté realizaci.
Proto chápeme rodiče, kteří přece jen přišli
v pololetí odhlásit své dítě ze studia, ať už z důvodu nevyhovujícího technického zázemí a internetového připojení, komplikované rodinné situace, nebo názoru, že distanční forma výuky jim
neposkytuje plnou kvalitu vzdělávání.
Na druhou stranu nás povzbudilo i dojalo,
že se ozvali někteří rodiče s nabídkou finanční
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pomoci pro ty, kteří by snad z ekonomických
důvodů byli nuceni své dítě odhlásit ze studia,
a jsou připraveni v těchto případech za ně školné
uhradit!
Pokud by tedy u někoho tato situace nastala,
kontaktujte, prosím, ředitelství ZUŠ, které zprostředkuje kontakt s dárcem.
Jsme vděčni, že uprostřed záplavy různých
negativních zpráv přece jen nezaniká lidská slušnost, sounáležitost a šlechetnost. Kéž naopak
zazáří a proteplí naše srdce nadějí a ochotou nepoddat se skleslosti…
Moc vám děkujeme!
A jak fungujeme v distanční éře:

Na výtvarném oboru probíhá distančně mnoho
aktivit: Každý den jsou učitelé spojeni se svými
žáky prostřednictvím naší vzdělávací platformy
MOODLE...

…poskytli keramickou hlínu pro domácí tvorbu…

V grafickém oboru probíhá výuka prostřednictvím vysílání na programu „Grafika z domečku“

Ani taneční obor nezahálí a intenzívně pracuje
prostřednictvím online výuky
Na
hudebním
oboru jsme spojeni se svými žáky
všemi možnostmi,
které internetové
aplikace
umožňují a množství
výukových materiálů s nimi sdílíme na platformě
MOODLE
A na závěr
ještě vzpomínka
na vánoční akci,
kterou jsme natočili v našem studiu technikou playbacku, kdy
mohl být ve studiu vždy pouze jeden hráč –
Vánoční minikoncert:

…vedou děti i ke tvorbě animací.

Video můžete shlédnout na tomto odkazu:
Vánoční „minikoncert“ Základní umělecké školy
v Polici nad Metují - YouTube

Vaše ZUŠ
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Sociální podnik „Švadlenky“ pomáhá lidem,
kteří přes své potíže chtějí pracovat
První švadlenkou se stala paní Iveta, která žije nedaleko Hradce Králové. Život se jí
obrátil naruby, když se jí stala před 13 lety
dopravní nehoda. Zdravotní následky úrazu jí
komplikují život dodnes.

Jak sociální podnik funguje?

Sociální podnik „Švadlenky“ pomáhá lidem v Královéhradeckém kraji, kteří se ocitli
ve finanční nouzi a potřebují práci. Své uplatnění na trhu práce však nachází z nejrůznějších důvodů obtížně – například proto že jako
samoživitelé, nebo ze zdravotních důvodů
nemohou pracovat na plný úvazek. Někteří
během nouzového stavu přišli o svou práci či
brigádu a jiní při hledání práce zažívají opakovaně neúspěch už dlouhodobě. Právě těmto
lidem dávají „Švadlenky“ novou šanci.

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2021

Pandemie zasáhla i do průběhu
dobročinné
Tříkrálové sbírky,
která se letos konala netradičně online.
Kvůli zpřísněným
opatřením v lednu
kolednické skupinky do ulic nevyšly, protože zdraví koledníků
a dárců je pro Charitu na prvním místě. O koledu ale lidé nepřišli. Tři králové jim popřáli
štěstí, zdraví, dlouhá léta alespoň po síti, kde
lidé mohli v bezpečí domova i darovat do online kasičky na pomoc nemocným a potřebným.
Mnozí také přispívali do kasiček na veřejně
přístupných místech ve svých regionech nebo
dárcovskou SMS. V naší farnosti byly k dispozici tři kasičky: v papírnictví U Kohlů, v kostele v Polici nad Metují a v kostele v Bezděkově
nad Metují. V Polici se vybralo 18 610,- Kč
a na Bezděkově 10 912,- Kč.
Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu, že i v této nelehké době myslí na druhé.
Děkujeme rovněž všem divákům, kteří přispěli do sbírky v průběhu Tříkrálového koncertu, který odvysílala Česká televize v neděli
10. ledna. Víme, že i pro vás byl loňský rok
komplikovaný a nejspíš jste si museli sami
něco odepřít, abyste podpořili ty, kteří měli
štěstí ještě méně. Přehled všech záměrů a výsledky sbírky v naší diecézi najdete na www.
hk.caritas.cz. A pokud jste v lednu online koledu propásli, nezoufejte. Online koledníci
budou rozdávat radost a pomáhat na www.
trikralovasbirka.cz až do 30. dubna.
místní asistent Mgr. Kateřina Voláková
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Jednoduše: Švadlence zapůjčíme šicí stroj,
domluvíme se na výrobku, nakoupíme látky
a další materiál. Hotové výrobky vyzvedneme
a prodáváme na webu www.svadlenky.com.
Průměrně 50% z každého prodaného výrobku

zůstává švadlence, zbylá část jde na nákup
materiálu, provoz a další vybavení.

Proč nakupovat u Švadlenek?

Protože Švadlenky šijí kvalitní a praktické
výrobky. Při výrobě myslíme nejen na design,
ale také na přírodu a zbytky látek dál zpracováváme. A hlavně protože každým svým nákupem přispíváte k sociálnímu začlenění lidí,
kteří i přes své potíže chtějí pracovat a žít lépe.
A to se vyplatí!
Více informací:www.svadlenky.com,
www.facebook.com/svadlenky

Ze Senior klubu Ostaš
Vážení a milí senioři,
ti, co jste chodívali ještě před rokem, nic
netušíce, každý měsíc na pravidelná setkání
do Pellyho domů, kde jsme se potkávali a povídali si, a vůbec nás nenapadlo, že je to vzácnost. Jménem Klubu senioru Ostaš však oslovujeme i ty z našich ročníků, kterým se zdálo
setkávání zbytečné. Možná, že díky nabytým
zkušenostem nás, až to bude někdy opět možné, přijde víc. Určitě si budeme každého setkání a vlídného slova druhých neskonale víc
vážit.
Dostali jsme lekci, o které si někteří my
starší myslíme, že jsme si jí možná ani nemuseli dožít a takový závěr pobytu na naší
krásné Zemi si nezasloužíme. Co se však dá
dělat. Některým věcem neporučíme a zřejmě
se dějí proto, abychom si jiné věci uvědomili.
Například potřebu výše zmiňovaných setkávání. Pokud my máme jen trochu možnost nějakého kontaktu s ostatními, stále častěji slyšíme, že se přestáváme bát nemoci, kvůli které
se to všechno děje, a víc nám chybí druzí lidé.
Setkání s dětmi nebo vnoučaty, před kterými
se někteří ze strachu dobrovolně zavřeli nebo
omezují svůj styk z přehnané ohleduplnosti
oni, s nejbližšími přáteli, s nimiž jsme byli
zvyklí posedět v Kvíčerovské pekárně nebo
jen tak na lavičce či při venčení psa. „Na stará“ kolena jsme museli poznat, že člověk je
tvor společenský a dotek, slovo, porozumění
v očích druhého, nebo jen letmý úsměv na ulici, nám jednoduše chybí.
Rozvádíme to zde, milí přátelé, proto, abychom zdůvodnili svoji drzost, že vám vstupujeme do soukromí a dovolujeme si upozornit
na náš drobný pokus se společně aspoň trochu
sblížit a získat pocit společenství ostatních.
A tak zatím každých 14 dnů najdete na našich stránkách na webových stránkách města

https://www.policenm.cz/zivot-ve-meste/senior-klub-ostas/senior-klub-ostas/ pár řádků,
určených pro nás všechny. O tom, co je kolem
nás (viz poslední článek) a pokud bude místo,
pak v tomto Polickém měsíčníku krátký článek, určený především nám 65+.
Těm, kteří by chtěli tyto články dostávat
do své e-mailové schránky, doporučujeme napsat e-mailem na adresu velmi.brou@sezna.cz
nebo pivonka.haf@seznam.cz, a my vám jej
vždy rádi zašleme. Na stejnou adresu můžete
napsat drobný dotaz nebo námět. Vzhledem
k prostoru, který máme zatím k dispozici, nelze počítat s „odpovědnou“ nebo s diskuzí.
Také proto, že si myslíme, že jsme se zbytečně
nadiskutovali za svůj život již dost a informací
máme také víc, než potřebujeme.
Do vyjití příštího článku na internetu nebo
v PM vám přejeme zdraví a sílu poslouchat
co nejmíň média (jak se prý nejrychleji zbavíme koronaviru? Tím, že vypneme televizi),
a pečlivě dávat pozor, co sledujeme, koho posloucháme a vrátit se k tomu, čemu jsme se
většinou ke svému prospěchu řídili celý život:
ke zdravému rozumu.
Na obrázku postříbřený hřeben Ostaše,
pro nás z Police symbol ochrany a zdraví. Kdo
ještě „po svých“ vyjdeme na Frýdlantskou
vyhlídku?
Výbor Klubu seniorů Ostaš
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Nemocnice Náchod má nový babybox
V areálu náchodské nemocnice byl 4.
února slavnostně uveden do provozu babybox
nové generace. Babybox je umístěn u vstupu
do areálu nemocnice v prostorách stravovacího pavilonu. Odloženému miminku nabízí
vyšší komfort i bezpečí. Jeho přesunutí z horního areálu nemocnice do toho dolního navazuje na stěhování dětského a gynekologicko-porodnického oddělení do nových pavilonů.
Umístění nového babyboxu vzbudilo u mnoha lidí údiv – „je příliš na očích, hned vedle
vrátnice…“ Také my jsme před listopadovou
návštěvou pana Ludvíka Hesse, zakladatele
babyboxů u nás, měli vytipované místo mimo
hlavní trasy a mimo dohled kamer. Pan Hess

nám však vlídně vysvětlil, že se na situaci nesmíme dívat našima očima, ale očima matky,
která přináší odložit své dítě. Podle jeho mnohaletých zkušeností to může být matka, která

do naší nemocnice přichází poprvé v životě,
nesmí tedy bloudit, babybox musí ihned najít,
a je jí pravděpodobně zcela jedno, kolik lidí ji
uvidí vkládat dítě do babyboxu. Dali jsme tedy
na doporučení a přání pana Hesse a babybox
nainstalovali do místa, které vytipoval jako
nejvhodnější. Babybox je užitečná pojistka
pro případ nejvyšší nouze. Přejeme však našemu regionu a maminkám, aby ho nikdy nebyly
nuceny využít.

Zdravotníci děkují

Milí spoluobčané, máme za sebou pravděpodobně dva nejhorší měsíce současné epidemie. Máme za sebou také mnoho skvělých lidí
našeho regionu, kteří stojí při nás a podporují
nás. Nemyslíme však jen podporu materiální,
ale také a zejména podporu spočívající v dodržování takových opatření, která nám pomohou
vyjít ze současné tíživé situace.
Těšíme se, že se snad blíží doba, kdy se
budeme moci vrátit alespoň částečně k normálnímu životu. A to díky Vám i nám, očkování a novým léčivým prostředkům. Vydržme
to ještě chvíli!
Děkujeme.
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Přidej se k nám!

Zdrávka v Náchodě je školou pro humanitně zaměřené žáky
a klade důraz na praktické dovednosti. Máš ráda práci s lidmi?
Zajímáš se o pomáhající profese? Přidej se k nám!
Škola tě připraví na náročnou a vysoce specializovanou práci ve zdravotnictví a v sociálních službách. Oblastní nemocnice
v Náchodě ti poskytne špičková pracoviště v nových pavilonech
pro vykonání tvé odborné praxe. Současně tu najdeš i pracovní
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uplatnění. Zdravotníci tě potřebují a předají ti své cenné zkušenosti.
Přijď studovat obory Praktická sestra, Sociální činnost či
Ošetřovatel na zdrávku v Náchodě. Společně to zvládneme!
Mgr. Bc. David Hanuš
Střední odborná škola sociální a zdravotnická
EA Náchod, www.socea.cz
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SDH Velká Ledhuje - souhrn činnosti za rok 2020

V loňském roce to bylo jak v našich životech, tak ve spolcích a nejinak i v našem sboru
dobrovolných hasičů, prostě všechno jinak.
Mimořádné události, na které se dobrovolní
hasiči připravují pomocí metodiky zpracované
hasičským záchranným sborem, se doposud
dotýkali hlavně živlů jako oheň,voda, povětří
a technické zásahy.
Na nezvyklou situaci, spojenou s celosvětovou pandemií, jsme byli nuceni se připravit “za běhu”. Dle pokynů krajského HZS,
potažmo okresního sdružení, jsme reagovali
odpovídajícím způsobem. Omezili jsme pohyb ve zbrojnici na nutné minimum, nezbytné
k zajištění akceschopnosti techniky. Ubylo ale
i mnohdy tradičních setkávání s našimi členy,
přáteli a kamarády z ostatních sborů. Téměř
se slehla zem po soutěžích, ačkoli výjimky tu byly. Právě červen ještě uspořádání již
26.ročníku soutěže “O pohár starosty města”
přál. Na louku do Ochoze přijelo 10 mančaftů.
Už jen taková účast nám, jako pořádající
organizaci, udělal radost. Krásná, broušená
trofej se na rok (déle to jistě nebude) přesunula
do sboru v Suchém Dole.
Za jeden z historických požárů, jak jej
nedávno označil odstupující ředitel krajského HZS, brig. gen. Ing. František Mencl, byl
označen požár v prostorách dnes již bývalého
podniku VEBA a.s. Naše město tak bylo svědkem součinnosti při zásahu téměř 2 desítek
sborů profesionálních a dobrovolných jednotek a mohlo vidět techniku jindy nevídanou.

Např. kolos Bronto (automobilová plošina
využitá k hašení z výšky), který bylo nutné
povolat až z krajského města. Z další spolupráce, v rámci JSDH Police, lze uvést pátrání
po ztracené osobě v Broumovských stěnách
a např. převoz dětí z výletu zpět do tábora, při
bleskové průtrži mračen. V tomhle ohledu je
na “naši” stařičkou Avii (r. v. 1978) stále spolehnutí. Míst a akcí, kam s ní ještě můžeme
bezpečně vyrazit, ale rok od roku ubývá.
Činnost kolektivu mladých hasičů
(v současné době čítá 23 dětí, ve věku 4-15
let) nebyla bohužel o moc pestřejší. Kolektivu
MH situace umožnila zúčastnit se v uplynulém roce všehovšudy jedné soutěže, teplického pětiboje. V době, kdy to nařízení ještě
dovolila, stihli jsme pár tréninků v Ochozi,
vyšli si na podzim vypustit draky a opéct si
buřty. Když už doba schůzkám nepřála mohly děti s rodiči vyrazit na 8 km procházku
okolo Police, završenou nálezem, jak jinak
než pokladu (tedy ovšem pokud cestou stihli
vyplnit tajenku...).
Sbor hledal možnosti, jak si (např. brigádou) vydělat nějakou tu korunu do sborové
pokladny a nebýt závislý jen na přidělených
dotacích. Možností nebylo zase tolik, s ohledem na časové možnosti aktivních členů
(o práci na úkor rodiny, nebo volného času ani
nemluvím). Přece se podařilo a po domluvě se
správcem polického kláštera (p. Pavlínkem)
jsme na terénních úpravách (vzniklých po sanačních pracích) odpracovali na 70 hodin.

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Kde se v únoru ukrývala polická strašidla?

V předchozích dvou letech
se vždy na konci
února probudila
v uličkách Police
nad Metují strašidla, která nám
prostřednictvím
šifer dala malou nápovědu, kde je můžeme hledat. I v letošním roce se pár
z nich rozhodlo, že se ve svých uličkách
objeví. Komu se podařilo vyluštit šifry,
mohl se vydat do polických ulic strašidla najít. Většina z nich byla poměrně stálá, jen
Plivník nám pravidelně mizel, objevoval se jinde a zase se vracel na své místo, takže
ho zastihnout nebylo jen tak.
Neprozradíme vám, jak se která šifra luští, jen odhalíme,
ve kterých ulicích jste mohli strašidla nalézt.
Bílá paní byla nedaleko kašny na Masarykově náměstí, na návštěvu mlýnského vodníka v Kostelní ulici se vydaly
Bludičky. V Husově ulici měl být k zastižení Plivník, ale byl
spatřen dokonce až na sídlišti a poslán
zpět na své místo. V Příčné ulici se pod
lampou ukrýval Hejkal. Ulice Na Struze
nemá lampy a tak se kostlivec ukryl
u kapličky. Posledním strašidlem nebyly jehňata sekající mech
ale Bludný kořen, který se skrýval v ulici V Rokli.
V březnu strašidla z ulic opět zmizí, a pokud bude situace
příznivá, snad za rok v únoru opět ze svých skrýší vystoupí.
Za skautské středisko Skaláci Haňďa Kohlová
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Ke spokojenosti naší i správce místní kulturní
památky. Dobrý pocit z odvedené práce podtrhl fakt, že jsme udělali něco pro naše město.
Tím se ale mohli pochlubit i naši mládežníci,
když se už podruhé zúčastnili sběru odpadků
v okolí autobusového nádraží, Husovy ulice
a ulice 17.listopadu. Potěšující je, že takových
akcí se opakovaně účastní větší počet dětí.
Za tím vidíme i podporu a pochopení rodičů
pro to, jak v dětech chceme postupně budovat
vztah ke svému městu a okolí. Uznání patří
i vedoucí kolektivu, paní Janě Kollertové, která všestrannost kroužku podporuje a zajišťuje.
Rok 2020 nám ale i vzal dva naše dlouholeté členy. Bratr Josef Vacek a br. Josef Trojtl
st. pro sbor vykonali mnohé, a nejen tím se
zapsali do naší paměti. Jejich sounáležitost se
sborem dokládá i skutečnost, že členy sboru
byli až do svých posledních dnů...Čest jejich
památce.
Nezbývá než doufat, že souhrn za rok
2021 bude už nabitý zprávami o pestré činnosti jak kolektivu mladých hasičů, tak akcemi sboru samotného a že nám členové budou
spíše přibývat…
Jménem výboru sboru SDH VL děkuji
všem našim členům, kteří v uplynulém roce,
s ohledem na své možnosti, pomohli při činnostech sboru. Našim členům, jejich rodinám
ale i spoluobčanům pak do rozběhlého roku
2021 dobré zdraví a kéž se setkáváme při jiných událostech, než jsou ty mimořádné.
Za SDH VL sepsal Aleš Trojtl

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ NOVĚ PŘÍMO
V BROUMOVĚ

Hledáte práci? A k tomu máte zdravotní potíže? Pak možná sami zažíváte, že najít pro Vás „tu pravou“ může být pořádně těžké. Pomoci v takové situaci
Vám či Vašim blízkým může sociální služba podporované zaměstnávání, která je od ledna nově přímo
v Broumově.
Pro koho je určena? Pro občany v obtížné životní
situaci, kteří mají dlouhodobé zdravotní potíže a kvůli nim těžkosti při získání a udržení si zaměstnání.
Co obnáší? Pomoc při tom, jakou práci hledat, co
všechno pro to udělat, jak si nově zařídit život a jak zaměstnání najít. Nekončí se podpisem pracovní smlouvy,
ale pomoc pokračuje i při zapracování a řešení souvisejících záležitostí. Ruku v ruce s tím jde i spolupráce
se zaměstnavatelem. Vždy podle toho, jak se s klientem
domluví, co je potřeba.
Služba je bezplatná.
Kde zjistím víc? Službu zabezpečuje organizace
Aspekt z.s., která v okrese Náchod pomáhá lidem se
zdravotními potížemi již déle než 10 let. Více o nás
na stránkách www.aspektzs.cz. V Broumově naši kancelář najdete nově v Komunitním centru na adrese
Lidická 174. Navštívit nás tam můžete každé pondělí
mezi 8. a 14. hodinou. Kvůli současné situaci doporučujeme domluvit si raději schůzku předem. Navíc po telefonu se můžete dohodnout samozřejmě i na jiném čase
schůzky. Konkrétní informace Vám ráda sdělí paní Jana
Johnová na telefonním čísle 735 893 438. Těšíme se
na Vás!
Za Aspekt, z. s. Jana Johnová
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Astronomický klub Police nad Metují
OBLOOBLOHA V BŘEZNU

Mapkou se opět vracíme k hlavním souhvězdím zimní oblohy. 4.
března v 17 hodin dojde k těsnému přiblížení Marsu ke známé otevřené
hvězdokupě Plejády.
V průběhu března bude Mars procházet souhvězdím Býka. Zajímavé
seskupení Marsu, Měsíce a jasné hvězdy Aldebaran uvidíme na obloze
19. března ve večerních hodinách. (Měsíc 2 dny před první čtvrtí.) 23.
března bude Měsíc poblíž hvězdy Polux v souhvězdí Blíženců a 26.
března ve 3. hodiny u jasné hvězdy Regulus v souhvězdí Lva.

Únor bílý…

Únor bílý… dál tuhle pranostiku zná snad
každý. V posledních letech přemýšlím, kdy
byl naposledy únor bílý, aby sílila pole. Snad
tenkrát… a je to tady. Kdysi bylo všechno
lepší. Václav mi jednou vypravoval o dědečcích sedících v hospodě, když se začala debata, která s obměnami existuje snad co je svět
světem.
„Jo, tenkrát, když jsem byl mladej, pamatuju si metrový závěje sněhu, a ne jako teď.“
„Jsou věci, který bych si nikdy nedovolil,
ne jako ty mladý dneska.“
„Pamatujete ty houby, tenkrát… dneska by
se s nima každej fotil do novin, ale tenkrát…“
A na to pak přišla reakce: „A tma, chlapi, co,
to tenkrát bejvala tma, ne jako dneska!“
Takže ano. Bývaly únory plné sněhu
a taky bývaly únory bez sněhu plné holomrazů. Naštěstí únor 2021 byl aspoň z části bílý.
Můžeme předpokládat, že aspoň z části posílil
pole. A sníh v zimě sebou taky nese nějaké povinnosti. Třeba udržovat chodník před domem
v takovém stavu, aby se v něm případný chodec nebrodil až po kotníky. Několikrát jsem
v zimě ráno vstal a vzal do ruky lopatu na sníh
nebo ruční pluh a jal se vršit kupu sněhu na zahradě a mantinely kolem chodníku. A když
po několika dnech najednou přijela technika,
aby odvezla všechny ty mantinely a hromady
sněhu na okrajích silnic, zjistil jsem, jak neuvěřitelně široká je ulice Pod Havlatkou.
A tady někde je ono pověstné jádro pudla.
Mantinely kolem silnic a chodníků a hromady
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Pohledy do vesmíru
LETNÍ ČAS (SELČ) začíná v neděli 28. března. Ve dvě hodiny Středoevropského času si posuneme hodiny na třetí hodinu
Středoevropského letního času. Středoevropský letní čas a končí v letošním roce 31. října.
SLUNCE

vstupuje 20. března v 10 hodiny 38 minut SEČ do
znamení Berana. Začíná astronomické jaro, jarní 		
rovnodennost.
Den se prodlouží o 1 hodinu 53 minut,

MĚSÍC

6. v poslední čtvrti, 13. v novu, 21. v první čtvrti,
28. v úplňku,

MERKUR

není pozorovatelný,

VENUŠE

není pozorovatelná,

MARS

v první polovině noci v souhvězdí Býka,

JUPITER

ráno nízko nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí 		
Kozoroha,

SATURN

ráno nízko nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí 		
Kozoroha,

URAN

večer na západě v souhvězdí Berana,

NEPTUN

není pozorovatelný,
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
tamtéž. S pečlivě vyklizenými místy, kde se
krčí zaparkované automobily nejrůznějších
značek a typů. Vyhrnutý chodník vypadá
smysluplně – ale pouze za předpokladu, že je
kudy se na něj dostat a kudy zase sejít. Pokud
je chodník po celé délce ulice kopírován
mantinely je poměrně složité na něj vstoupit.
Přeskočit půl metru vysokou vrstvu sněhu je
vzhledem ke kluzkosti podkladu výkon vyžadující: a/ dostatek odvahy; b/ mladé kosti
a svaly. Další možností je postavit na vršek
mantinelu a doufat, že noha se nezaboří víc
jak deset centimetrů. Potom přicházejí na řadu
ta nepublikovatelná slova, když noha zajede
do sněhu do poloviny lýtek nebo po koleno.
Při pohledu na chodník obklíčený mantinely
sněhu se sám sebe ptám, jaký to má smysl?
Ale je tady ještě jedna varianta, která mě
upřímně pobavila. Po nočním sněžení jsem
vzal do ruky lopatu a postupně se prohrabal
k chodníku před domem. O sto metrů dál to
bylo: hromada vyhrnutého sněhu prostě nebyla kam dát, protože k chodníku se tulilo zaparkované auto. A tak čísi ruce kladly jednotlivé lopaty sněhu na kraj chodníku ve snaze
vytvořit smysluplnou kupu. Ale protože bylo
pod nulou a sníh měl svou příjemně sypkou
konzistenci, tak se základna budované hromady postupně zvětšovala, až dosáhla celé
šíře chodníku. S pěti centimetrovou mezerou
u stěny domu. Pohled to byl skutečně jako
z nějakého absurdního dramatu. Chodník byl
ohraničen buď dveřmi a karoseriemi aut nebo
sněhovým mantinelem a v jednom místě byl

přehrazen kupou sněhu. Je hezké, že si jsme
schopni uklidit před vlastním prahem – v tomto případě dokonce doslovně – ale nemělo by
spíš být smyslem vlastního úklidu taky nepřekážet okolí? Ono přesunout problém na jinou
adresu může z hlediska mikro-managementu
vypadat jako řešení, ale problém to prostě neneguje. Napadá mě, že i tady někde je ono pověstné jádro pudla. Ale zbývá otázka: chceme
ho vůbec vidět?
Jojo, únor bílý je krásný na pohled a jistě prospěšný pro sílu pole na jaře a v létě,
ale sakra (zvoláno s panem Nerudou): „Kam
s ním?“ A nechápu, jak se se sněhem vypořádávali naši předci – vždyť přece víme, že tenkrát bejvávaly zimy. A ta tma, co, to bejvávala
v noci tma…
Poznámka k jádru pudla: za tímto slovním
spojení stojí kníže evropských básníků, samotný Johann Wolfgang Goethe. Ve filozofické
básni „Faust“ se k doktoru Faustovi na jedné procházce připojí malý černý pudl, který
se nedá odehnat. Lísá se k Faustovi a ten si
ho nakonec vezme domů. Tam se pudl usadí
ve studovně za kamna a postupně se zvětšuje a proměňuje do lidské podoby, až v něm
Faust pozná samotného Mefistotela. V okamžiku, kdy se pudl změní v ďábla, Faust
překvapeně i pobaveně řekl: „Tak tohle bylo
to jádro pudla?“ Pro lingvisty si ještě dovolím
doslovnou citaci německého originálu: „Das
also war des Pudles Kern?“ A jistě si každý
dokáže představit, jaký to tenkrát byli pudli…
Pavel Frydrych
Polický měsíčník - březen 2021

Názor občana k odpadovému hospodářství podruhé

- odpověď na reakci pana Škopa a pana Troutnara na můj článek
Ve svém článku v Polickém měsíčníku č. 2/2021 jsem vyjádřil
určitý názor k tomuto tématu. Úředníci městského úřadu si pospíšili
a reagovali na můj příspěvek ještě v témže čísle. Protože některá jejich
vyjádření považuji za sporná nebo dokonce účelová, reaguji rovněž.
Navrhované přiblížení sběrných míst k občanům může pozitivně
ovlivnit jejich přístup ke třídění odpadu. To ale není o nohách, ale o hlavě. Nepatřím k těm, kteří by byli líní odnést tříděný odpad dál, než je
práh vchodových dveří. Přesto pokud vedení města (rada a zastupitelstvo) věří, že systém přiblížení sběrných míst (door to door) podpoří
ochotu občanů více a aktivněji třídit komunální odpad a mají to i ověřené od těch obcí, kde již tuto metodu zavedli, tak nechť jdou touto
cestou. Chystaný „adresný svoz“ je však pouze první krok, po kterém
by měl následovat další. A to změnou stávajícího způsobu výpočtu
poplatku za komunální odpad, který vůbec není adresný, je zastaralý
a poplatný době, kdy ve městě nebyla alternativa zdrojů vytápění a kdy
město nemělo vybudován stávající systém odpadového hospodářství.
Vysvětlení, že stávající odpadový poplatek, včetně způsobu jeho
stanovení, vychází z platné legislativy a že poplatníkem jsou zejména
všechny osoby s trvalým pobytem na území města budí dojem, že se
nenabízí žádná jiná řešení. Jiná řešení existují a vůbec nejsou v rozporu
s platnou legislativou.
Avšak vyjádření, že režimní poplatek, to znamená platit za jednotlivou popelnici, by bylo možné pouze na základě nějaké individuální
smlouvy s jednotlivými občany je už holý nesmysl. To je účelové tvrzení a mlžení. Pokud autoři uvádí za příklad zavedení adresného svozu
naše sousedy v Německu, tak já bych chtěl uvést, jako příklad výpočtu
a stanovení poplatku za odpady za jednotlivé popelnice, jiné lokality,
a to nemusím ani za hranice ČR. Dle vyjádření Ministerstva pro životní
prostředí v článku, který jsem si našel na internetu, tak už v současné době zhruba 15 % obcí uplatňuje systém, kdy občané těchto obcí
platí poplatek za komunální odpad podle toho, kolik skutečně vysypou odpadu do popelnice, což motivovalo občany k vyššímu třídění
komunálního odpadu. A jejich počet roste. Pokud se článek odvolává
při obhajobě změn na pořádkumilovné občany Německa, tak systém
placení poplatků podle skutečného množství odpadu již zavedlo, kromě
řady dalších evropských měst, právě i Německo. Ale zůstaňme doma.
Například Praha již řadu let uplatňuje „obdobný systém“, kdy zavedla platby podle principu „kolik vysypeš, tolik zaplatíš“. Nabízí občanům 7 druhů sběrných nádob (popelnic) na směsný komunální odpad
v objemu od 70 až do 110 litrů s diferencovanou možností intervalu
svozu. Tomu odpovídá i odlišná cena poplatku. Podle zvolené popelnice a vybrané četnosti svozu si tak sám může každý občan rozhodnou,
kolik bude platit za směsný komunální odpad. Přitom se vůbec nebere
v potaz, kolik členů domácnosti má příslušná bytová jednotka. A toto
zakomponovali do Obecně platné vyhlášky města Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. Takže žádné nesmyslné individuální smlouvy s jednotlivými občany. Platný zákon o odpadech nijak
neobchází. A touto nebo podobnou cestou (vážením popelnic přímo při
svozu) jde už řada jiných obcí.
Tvrdit, že stanovení poplatku za popelnici předpokládá poctivý
přístup občanů, kdy nedochází k pálení odpadu a neroznášení odpadu do jiných popelnic, tak o tom žádná. Ale i v současné době jsou
v Polici někteří občané, zdůrazňuji někteří, kteří spalují tuhá paliva
a někdy proženou kotlem odpad, který do kamen nepatří. Občas je cítit
ve vzduch kouř, který smrdí, jak když hoří plasty. Rovněž tak se někteří občané chrání proti přisypávání druhých a mají odpadové nádoby
opatřeny řetězem s kladkou. Tomu prostě nelze stoprocentně zabránit
a neměl by to být důvod se neposunout dál.
Co však je úplně mimo, tak ta část článku, kde se píše, že je i třeba
brát v úvahu znevýhodněné lokality, kde není zaveden plyn a topí se
uhlím, např. Hlavňov, kde by nebylo objektivně spravedlivé obyvatele „trestat“ vyšším poplatkem ve chvíli, kdy nemají jinou alternativu.
Jde o tvrzení nejen nepravdivé, ale i účelové. Toto bizardní vyjádření
o „trestání“ a snaha o rádoby solidaritu je jen laciným populismem,
který je navíc zbytečný. Žádnou solidární ochranu lidé nepotřebují,
neboť alternativních zdrojů vytápění je celá řada. Sami autoři článku
Polický měsíčník - březen 2021

upozorňují v měsíčníku na možnost čerpání „kotlíkových dotací“, které
nabízejí alternativy řešení výměnou kotle na uhlí za jiné zdroje vytápění, které nejsou kromě plynu závislé na nějaké infrastruktuře města
(rozvodu plynového potrubí). A i v již zmiňovaném Hlavňově už někteří upustili od topení uhlím a zvolili jiný způsob vytápění. Takže není
pravda, že to nejde a že se nenabízí jiná alternativní řešení. Nikdo ale
nikoho nenutí, aby měnil způsob vytápění. Nechceme přeci „trestat“
lidi za to, že topí uhlím. Ničím se neprovinili. Ať každý má takový
zdroj vytápění, který mu vyhovuje a který si může dovolit. Některé
zdroje vytápění budou jenom prostě produkovat větší objem odpadu
a jiné třeba žádný. A to by měl způsob výpočtu poplatku za odpady
brát v úvahu.
V jiném článku o klimatických změnách v Polickém měsíčníku se
uvádí, že ČR je 5. největším znečišťovatelem v Evropě a 10. na světě
v poměru k počtu obyvatel. Celá republika a potažmo Evropa se snaží
zbavit závislosti na uhlí a hledá alternativní a bez emisní zdroje s menší
nebo žádnou produkcí odpadu a radnice města Police půjde proti proudu tím, že bude někoho protěžovat? Chci věřit, že ani rada ani zastupitelstvo se s tímto názorem neztotožňuje.
Stanovení poplatku za odpady podle objemu vyprodukovaného
odpadu nikoho nediskriminuje ani nikoho nezvýhodňuje. Je adresný
a spravedlivý. Za vodu, plyn, elektřinu a další vstupy taky platíme
podle výše spotřeby a nikdo se na tím nepozastavuje a nepovažuje to
za diskriminační.
Jde o to, aby poplatek za odpady byl stanoven podle výše skutečné
„tvorby“ komunálního směsného odpadu bez ohledu na to, jestli někdo
třídí nebo netřídí odpad a bez ohledu na to, jaký zdroj vytápění používá.
„Kolik vysypeš, tolik zaplatíš“. Je to legitimní, oprávněný požadavek
a všem srozumitelný.
Milan Pošmura

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
operátor/ka gumárenské výroby, mzda
35 000 Kč až 37 000 Kč měsíčně,
provozní elektrikář, mzda 40 000 Kč až
45 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442
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Víte, kdo má svátek v března a jaká je charakteristika jeho jména?

1. března – svátek má Bedřich. Jméno
má staroněmecký původ. Vyvinulo se ze
staroněmeckého jména Fridurihhi. První část
jména „Fridu“ lze přeložit jako „mír“ a druhou
část „rihhi“ jako „vládce“. Fridurihhi, německy
Friedrich, česky Bedřich se tak významově
předkládá jako „mírumilovný vládce“.
Významově je tak jméno Bedřich spojené
se jmény Miroslav nebo Lubomír. V oblasti
hudební najdeme významného českého
zástupce jména, je jím autor mnoha věhlasných
oper, mj. opery Prodaná nevěsta, Bedřich
Smetana. Jméno nosil také český jazykovědec
Bedřich Hrozný.
2. března – svátek má Anežka. Jméno je
tradičním ženským křesťanským jménem.
Pochází z řeckého slova „hagnos, hagné“,
které se překládá jako „čistá“, „nevinná“,
„neposkvrněná“. Anežka je českou verzí
latinského jména Agnes. Nevýznamnější
českou nositelkou je bezesporu svatá Anežka
Česká.
3. března – svátek má Kamil. Jméno je
převzaté z latiny, ale jeho původ je orientální
a znamená „urozený, mladý obětní služebník;
chrámový sluha“.
4. března – svátek má Stela. Jméno pochází
z latiny. Jeho původ je spojován s latinským
jménem Stella, které v překladu znamená
„hvězda”. Jméno souvisí také s řeckým „aster”
(„hvězda”).
5. března – svátek má Kazimír. Toto jméno
je slovanského původu, vyvinulo se zřejmě
z polštiny a rozšířilo se i do neslovanských
jazyků. Jeho význam je „ten, kdo kazí mír“.
Jméno se užívalo zvláště v období válek,
slovanská jména se totiž většinou užívala pro
věštění budoucnosti. Na druhé straně se však
jméno Kazimír může vykládat i jako „ten, kdo
káže mír“, „ten, kdo usiluje o mír“.
6. března – svátek má Miroslav. Jméno
je slovanského původu. Vykládá se jako
„proslavený mírem”, „slavící mír” nebo
„mírumilovný”. Jeho obdobou jsou jména
Slavomír, Friedrich (Bedřich) a Ireneus. Jméno
nosil například slavný český herec, spisovatel
a režisér Miroslav Horníček.
7. března – svátek má Tomáš. Je to biblické
jméno aramejského původu (teómá), což
znamená „dvojče, blíženec“, „jeden z dvojčat“.
Jméno Tomáš nosil jeden z biblických apoštolů,
nazývaný nevěřící Tomáš. Jméno náleží také
k prvnímu československému prezidentovi
Tomáši Garrigue Mararykovi.
8. března – svátek má Gabriela. Jméno je
ženskou podobou hebrejského jména Gabriel,
tj.“bůh je silný“ nebo „muž Boží“.
9. března – svátek má Františka. Je ženskou
podobou jména František, jež pochází
z italštiny a znamená „Francouzek, malý
Francouz“.
10. března – svátek má Viktorie. Jméno
latinského původu znamená „vítězství“ a je
ženskou podobou jména Viktor. Nositelkou
jména byla významná britská královna přelomu
19. a 20. století Viktorie.
11. března – svátek má Anděla, zastarale
Andělína. Jméno je řeckého původu. Je
to ženská podoba k Anděl, tj.“posel Boží,
nebeský“.
12. března – svátek má Řehoř. Jméno je
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řeckého původu (Grégorios) a znamená „bdělý,
ostražitý“. Jméno Řehoř náleží ke světcům
a papežům, mj. ho nosili papežové Řehoř I.
Veliký, Řehoř II., Řehoř III. aj.
13. března – svátek má Růžena. Jméno
Růžena má v sobě nadčasové kouzlo, eleganci
nádherných květů a vůni spojenou s královnou
květin. Je to české jméno, které vzniklo jako
obdoba jmen pocházejících z latinského
základu Rosa, tj. „růže, růžová“. Příbuznými
jmény jsou Róza, Rozálie, Rozina aj.
14. března – svátek má Rút a Matylda. Rút
je jméno hebrejského původu a nejčastěji se
vykládá jako „přítelkyně“. Matylda pochází
z němčiny a znamenalo „silná v boji, mocná
bojovnice“.
15. března – svátek má Ida, což je staré
německé jméno odvozované buď od slova „itis“,
tj. „žena“, nebo starogermánského slovního
základu slova „čin“ někdy vysvětlované také
jako zkrácenina jmen Idaberga, Alida, Iduna
(staroskandidávská bohyně mládí a jara). Ida je
jednoduchým, avšak skvostným jménem. Hodí
se pro každou ženu, svým nositelkám dává
do vínku činorodost, aktivitu a energii.
16. března – svátek má Elena a Herbert. Elena
je jednou z variant původně řeckého jména
Helena, tj. „světlo“, ale i anglický domácí tvar
původem arabského jména Eleonora, který se
osamostatnil. Jméno Herbert je staroněmecké
a znamená „skvělé, slavné vojsko“ anebo
i „skvělý válečník“.
17. března – svátek má Vlastimil. Je to
novější české jméno slovanského původu, jež
se vykládá jako milý vlasti, milující vlast“,
ale i „milující majetek, moc, vládu“. Za jeho
obdobu je považováno jméno Patrik, Patricius.
K významným nositelům jména patřil slavný
český herec Vlastimil (Vlasta) Burian nebo
jeho herecký kolega Vlastimil Brodský.
18. března – svátek má Eduard. Jméno je
anglosaského původu a znamená mocný,
bohatý strážce, ochránce“, popř. „strážce
majetku, štěstí“. ositelem jména byl i český
prezident Eduard Beneš.
19. března – svátek má Josef, Jozef. Velmi
oblíbené biblické jméno hebrejského původu
(Jóséph) znamená „on (Bůh) přidá, rozhojní“,
příp. ať přidá. Jméno nosil i svatý Josef, dle
bible manžel Panny Marie, která byla matkou
Ježíše Krista, Syna Božího. V historii najdeme
nespočet dalších nositelů jména, mezi jinými
například rakouského císaře Františka Josefa I.,
španělského krále Josefa I. Bonaparte, českého
a římského krále Josefa I. Habsburského
nebo Josefa II. Mezi významnými českými
osobnostmi najdeme malíře Josefa Ladu,
Josefa Mánese nebo Josefa Čapka, hudební
skladatele Josefa Suka a Josefa Myslivečka,
sochaře Josefa Malínského, architekta Josefa
Zítka, básníka Josefa Kainara nebo spisovatele
Josefa Škvoreckého.
20. března – svátek má Světlana, Světla,
dříve se používal i tvar Světluše. Jméno je
slovanského původu a znamená „světlá“. Jeho
obdobou je Zora nebo také Lucie. Světlana
je líbezným slovanským jménem, které své
nositelce propůjčuje samé klady.
21. března – svátek má Radek. Jméno se někdy
používá i v podobě Radko a zastaralou podobou
je Radoš. Je to samostatná podoba slovanských

jmen začínajících na Rad- (Radoslav, Radomír
aj.) nebo končících na –rad (Ctirad, Zdirad).
Vykládá se jako „radující se“. Jednoduché
znění, krásný, doslova radostný význam
a množství variací dělá z běžného jména
Radek jméno vysoce přitažlivé. Přitažlivým by
měl být i nositel jména Radek, vždy pozitivně
naladěný, s radostným úsměvem a hřejivým
pohledem.
22. března – svátek má Leona. Jméno je
řeckého původu, je to ženská podoba jména
Leon, tj. „lev“. Atraktivní jméno Leona je
jménem pro lvici - ženu, která má odvahu
a sílu pro uskutečnění svých snů. Žena jménem
Leona může být materiálně založená, přesto
dokáže ocenit i vnitřní krásu a bohatství
člověka.
23. března – svátek má Ivona, což je
francouzské jméno německého původu, ženská
podoba k francouzským jménům Yvon, Yves,
tj. tisový luk“ nebo „válečník ozbrojený
tisovým lukem“. Mezi známé nositelky jména
patří česká zpěvačka Yvonne Přenosilová.
24. března – svátek má Gabriel. Jméno je
hebrejského původu a vykládá se jako“Bůh je
silný“, „Bůh je moje síla“ nebo „muž (hrdina)
Boží“. Jméno náleží i významným vědcům,
nosil ho například český matematik Gabriel
Blažek, anglický matematik Gabriel Andrew
Dirac, německý fyzik Gabriel Fahrenheit nebo
francouzský fyzik Gabriel Lippmann.
25. března – svátek má Marián. Jméno
je původem zkrácenina latinského jména
Marianu, což znamená „náležející k římskému
šlechtickému rodu Mariů“. Původní význam je
asi odvozen od latinského slova mas, maris –
muž. Nositelem jména byl například populární
herec slovenského původu Marián Labuda.
26. března – svátek má Emanuel. Jméno je
hebrejského původu a znamená „Bůh s námi“.
27. března – svátek má Dita. Jde vlastně
o zkráceniny dvou jmen, jednak hebrejského
původu Judita, tj. „židovka“, a jednak
germánských jmen začínajících Diet, tj. „lid“
(např. Dietmund). Dle významu jména jsou
všechny životní boje Dity šťastné, zřejmě jde
o silnou a úspěšnou ženu.
28. března – svátek má Soňa. Je to ruská
domácí podoba původně řeckého jména Žofie
(rusky Sofia), tj. „moudrá, moudrost“. Měkké
a jemné Soňa je jménem pro křehkou ženu,
která je však také velmi moudrá a sečtělá.
29. března – svátek má Taťána. Je to
jméno převzaté z ruštiny a původně snad
mohlo být latinské s významem „narážející
do (starořímského) rodu Tatiů“. Někdy se
však odvozuje z řečtiny, od slova Tatro, což
by znamenalo „ustanovat, rozdělovat“. Jméno
patří i k jedné z hlavních postav slavného
ruského románu Evžen Oněgin, jehož autorem
je Alexandr Sergejevič Puškin.
30. března – svátek má Arnošt. Jméno vzniklo
ze staroněmeckého Ernust, tj. „čestnost,
rozhodnost, vytrvalost, boj“.
31. března – svátek má Kvido. Jméno je
staroněmeckého původu a nejčastěji se vykládá
jako“lesní, z lesa“. Někdy se však jeho původ
odvozuje z latiny, od slova „viruse“, „živý,
veselý“. Jméno nosil například český malíř
Quido Mánes.

Připravil František Janeček
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Stará moudrost praví:

"Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě
hůře". Jsem starší, neboli stará osoba a vracím se k moudrostem, kterým jsem v mládí
moc nevěřila a považovala je za nadbytečná.
Ach jo, ona jsou platná a je jich přehršel. Tak
jsme v čase COVIDU – 19, nevíme přesně
odkud „to“ přišlo, i když tušíme a jestli to
vůbec odejde, ale víme, že pomalu a jistě se
v tomto virovém čase plácáme a plácáme, ale
snad se neztratíme. Dostáváme od našeho vedení rozporuplné zprávy, ale tak už to v naší
zemi chodí, než se rozhoupeme k činům, bývá
pozdě. Očkujeme se a musím přiznat, že náš
Pečovatelský dům s milými ošetřovatelkami
si počíná velmi dobře. Díky. Děkuji také paní
Mgr. Landové, vedoucí sociálního odboru
polického MěÚ. Jsem si vědoma toho, že bychom neměli podléhat falešným teoriím a přistoupit vážně k vakcinaci. Doba nám ukáže,
jak jsme si měli počínat a kdo byl blíže pravdě.
A nyní bych chtěla vzpomenout na pana
učitele Baudyše, který nás učil na polické
ZDŠ. Byl to velice laskavý a spravedlivý PAN
UČITEL, který nás učil češtinu a dějepis.
A proč na něho vzpomínám v těchto časech?
Pročítám si často jeho „Polické příběhy dávné
i nedávné “a z nich se dozvídám, co všechno
Polici v celé historii jejího počátku v 13. století potkalo, a to dobré i zlé, abych se přesvědčila, že dnešní doba do tohoto řádu náleží také.

Čeština je krásný jazyk
¾¾ Všichni pili, jen František Nepil.

¾¾ Všichni ryli, jen Bohumil Hrabal.
¾¾ Všichni použili kleště, jenom
Zdeněk Svěrák.
¾¾ Každý byl mokrý, jen Jiří Suchý.
¾¾ Všichni jsou cizinci, jen
Svatopluk Čech.
¾¾ Všichni sbírají jedlý houby, jen
Zdeněk Nejedlý.
¾¾ Všichni uchopili celé roucho, jen
Stanislaw Lem.
¾¾ Všichni měli oštěpy dřevěné, jenom
Jan Železný.
¾¾ Všichni hráli zvolna, jenom
Tomáš Pospíchal.
¾¾ Já sbíral lipový květ
a Karel Heřmánek.
¾¾ Všichni dali sprint, jen Tomáš Klus.
¾¾ Všichni si vyslechli osvobozující
rozsudek, jen Tomáš Ortel.
¾¾ Všichni byli svěží, jenom
Michal Malátný.
¾¾ Všichni jsou opálení, jenom
Petr Spálený.
¾¾ Všichni mrazili, jen Milan Chladil.
¾¾ Všichni byli vzhůru, jenom
Jaromír Spal.
¾¾ Každé otevřené dveře Jiří Zavřel.
¾¾ Kdo nechtěl, tak ho Miroslav Donutil.

Vybral F. J.
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A nebyly to vždy veselé časy. Byla to „krajina
děsná v širé pustině“, jak je psáno v privilegiu krále Václava I. z roku 1229. Měla bych
se zmínit o původu jména POLICE. Místní
jméno má původ ve staročeském „p o l i c
e“, to je nízká, rovná plocha, otevřená poloha
a znamená ves na rovině v otevřeném terénu.
Je to pěkné přirovnání. Ještě se nemohu dopracovat k pojmenování NAD METUJÍ, to
musím sáhnout do literatury pana Pichla nebo
do „Knihy o Polici nad Metují a Policko“ autora Dr. Stanislava Brandejse. Ještě se vracím
k pohromám, které Polici devastovaly. Byly
to nejen velké požáry, ale hlavně epidemické
nemoci jako mor, neštovice a cholera. Jejich
příčinou byla nedostatečná hygiena a špatná
výživa. Největší mor postihl Policko r.1585
a cholera v době třicetileté války. Oběti nebudu uvádět, nestrašme se! Přesto, že hygienu máme na výši a výživu až nadměrnou,
pohroma nás a celý svět stíhá. Chybí nám
pokora a vlastnosti patřící k lidství. Svět se
honí za mamonem, staňme se prostými lidmi,
ne sprostými! Chtěla jsem jen uvést, lidstvo
je často navštěvováno neštěstími, která tkví
v jeho chování a snad je i potrestáním někoho
mocnějšího nad člověkem. Věřím, že se vrátíme znovu k pospolitému životu a že nás opět
bude obšťastňovat umění, bez kterého nyní
též strádáme. Nejen chlebem živ je člověk!

Zábavná
matematika
Na procvičení mozku řešte následující tři úlohy:
1. úloha
Utvořte a zapište všechna trojciferná čísla, která mají ciferný součet
5. Např. ciferný součet čísla 723 je
7+2+3=12, ciferný součet čísla 605
je 6+0+5=11.
2. úloha
Mezi číslice (skupiny číslic) 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2 1 vložte znaky + tak,
aby součet byl 99.
Kolik znamének plus (+) musíme
vložit?
Číslice v nalezených sčítancích
uveďte v daném pořadí.
3. úloha
Mezi číslice (skupiny číslic) 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 vložte znaky + tak, aby
součet byl 100.
Kolik znamének plus (+) musíme
vložit?
Číslice v nalezených sčítancích
uveďte v daném pořadí.
Řešení úloh je tentokrát snadné, proto jejich výsledky hledejte
po selhání vašich sil na str. xx
Připravil František Janeček

Nenechme se ovládat politickými půtkami.
Tedˇ je na tapetě změna volebního zákona,
provedená Ústavním soudem a s tím související říjnové volby. Okolo této změny a voleb
vznikla nečekaná reakce. Pan prezident udělil
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie,
humanity a lidská práva řád T.G. Masaryka I.
třídy panu JUDr. Pavlu Rychetskému, předsedovi Ústavního soudu a Jednoty českých právníků, a to k letošnímu dni vzniku samostatného československého státu r.1918. Stalo se
však brzo poté, že v důsledku změny volebního zákona, provedené Ústavním soudem, tato
pocta neplatí, vyznamenání se odnímá, a to
zřejmě z důvodu nesouhlasu pana presidenta
se změnou zákona, provedenou tímto soudem,
v jehož čele je právě JUDr. Rychetský. Tak to
v naší zemičce chodí a také se stává, že i udělené vyznamenání „obdařený“ vrací na Hrad,
což se přihodilo nedávno.
Na závěr se ještě vracím k publikaci
pana učitele Baudyše, kde v kapitole „T. G.
Masaryk na Náchodsku“ je citace z pamětní
knihy učitele Karla Jiráska z Bělého „Ó hory,
hory špatně jste na stráži stály!“, což se týkalo
„Prajzů“ v Čechách a pan profesor Masaryk
připsal: Ne hory, hory, ale naši se těch Prajzů
báli! První návštěva pana prof. Masaryka
v Náchodě byla dne 2. června 1901 na pozvání
Učitelské jednoty Komenský.
Jarca Seidelová

14. březen - mezinárodní
den matematiky

Čtrnáctý březen je výjimečný den – tedy alespoň pro
matematiky a fanoušky vědy. Čím? Každý rok se slaví takzvaný Pi Day. Na tento den vyhlásilo UNESCO
společně s IMU (International Mathematical Union)
MEZINÁRODNÍ DEN MATEMATIKY. Může Vám připomenout krásu a důležitost, význam matematiky v každodenním životě. Den byl vybrán proto, že datum v pořadí
„měsíc, den“, tedy „3, 14“ připomíná číslo iracionální „pí“,
které fascinuje lidstvo už tisíce let. Znali jej i i starověcí
Babyloňané a Egypťané.
V čem je samotné pí tak zajímavé? Číslo je fascinující tím, že v prvním milionu čísel hodnoty pí nenajdeme
ani jednou po sobě jdoucí sekvenci 123456. Podívejme
se na něj trochu blíž: samotné pí je řecké písmeno, které odpovídá našemu „p“, bylo zvoleno jako označení této
konstanty právě díky její vlastnosti, kterou známe ze školy
– můžeme díky ní snadno vypočítat obvod kruhu. Obvod
se anglicky řekne „perimeter“, a protože konstanty tradičně
značíme řeckými písmeny, jmenuje se pí.
Křížovkáři znají pí jako Ludolfovo číslo, nahlédněme tedy do historie. Ludolph van Ceulen byl holandský
matematik německého původu, který zasvětil velkou část
své práce co nejpřesnějšímu výpočtu hodnoty pí. Zvládl to
(nutno podotknout, že dávno před prvními kalkulačkami či
počítači) na obdivuhodných 35 desetinných míst, a když
roku 1610 zemřel, bylo mu jako pocta jeho celoživotní práci vytesáno na náhrobek.
Výslovnost řeckého písmene „pí“ se v angličtině podobá výslovnosti slova PIE (koláč), a proto se v tento den
pekly na oslavu čísla „PI“koláčky. Tento den si mohou i fyzikové přijít na své, protože je to den, kdy má také narozeniny Albert Einstein (* 14. 3. 1879, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob.
Připravil František Janeček
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Z CÍRKVÍ

Síla svatého jména

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Postní doba

Konečně pořádná zima,
tak by se dalo vyhodnotit
počasí v uplynulém měsíci.
Pro letošek, alespoň soudě
podle předpovědi, je nejspíše mrazivá, zasněžená zima, již za námi. Nicméně její období se
i tak krátí, protože 20. března v 10.37 hod. začne astronomické jaro. Máme tu tedy březen,
měsíc, který je již tradičně spojený s postní
dobou a přípravou na nejdůležitější křesťanské svátky - Velikonoce. Do postní doby
jsme letos vstoupili už 17. února, Popeleční
středou, a to po krátkém povánočním mezidobí bez plesové sezóny, veřejných masopustů a karnevalů. Tento den je vždy prvním
velkým milníkem na naší pouti liturgickým
rokem. Vyzývá nás k revizi, zda naše životní
cesta směřuje ke správnému cíli a k víře v radostnou zvěst o Boží lásce a milosrdenství.
Postní doba a půst obecně, zdaleka není jenom
o střídmosti v jídle nebo půstu od masa či zábavy. Je to prostředek, jak si na nějaký čas dát
odstup od věcí či činností, které nás „ovládají“
nebo jsme na nich „závislí“. Má přimět mysl
a tělo k hledání základů naší víry a osobního
vztahu s Bohem, objevovat Jeho lásku k nám
a tuto lásku promítat do vztahů s lidmi kolem nás. Biblické texty všedních i nedělních
bohoslužeb nás povedou Ježíšovou cestou až
na jeruzalémskou Golgotu, kde na kříži vyvrcholilo Boží úsilí o spásu světa. Liturgická
barva postní doby je fialová, o čtvrté neděli
postní, zvané „Laetare“ (podle výzvy „Laetare

Ierusalem …“, raduj se Jeruzaléme), ji krátce
vystřídá barva růžová. Křížové cesty, které
patří k postní době, nebudeme letos procházet
společně. Na poslední březnovou neděli zvanou Květná, si pak připravíme jívové ratolesti,
kterými symbolicky (tak jako židé palmovými
ratolestmi) přivítáme Krista Pána, přijíždějícího do Jeruzaléma, dovršit dějiny spásy.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

Tak jako oheň spálí na prach suchou
trávu, svaté jméno Pána, ať už pronášené
vědomě či nevědomě, bezpochyby spálí
na prach všechny reakce za hříšné činnosti. Oheň bude pálit bez ohledu na to,
zda s ním zachází nevinné dítě nebo ten,
kdo si je dobře vědom jeho moci. Jestliže
například někdo zapálí pole slámy nebo
suché trávy, tráva shoří, ať už to učinil
dospělý člověk, který sílu ohně zná nebo
dítě, které ji nezná. Stejně tak sílu zpívání
Hare Kršna mantry člověk může nebo nemusí znát, ale bude-li zpívat svaté jméno,
osvobodí e od všech hříšných reakcí.
Ze Šrímad Bhagavatamu
opsala M. Jandová

7. března - 3. neděle postní (cyklus B)
13. března - 8. výročí zvolení papeže
Františka
14. března - 4. neděle postní
19. března - Slavnost SVATÉHO JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
21. března - 5. neděle postní
25. března - Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
28. března - Květná neděle

či omezení vás budeme informovat v ohláškách. Doporučujeme také sledovat internetové
stránky farnosti (www.farnostpolice.cz).

POŘAD BOHOSLUŽEB:

ÚŘEDNÍ HODINY:

Páteční společné liturgie Křížové cesty,
z důvodu opatření proti nákaze koronavirem
prozatím nebudou. Případná změna bude sdělena v ohláškách.
Ze stejného důvodu je také stále omezen
počet účastníků bohoslužeb na 10% kapacity
míst k sezení, a je nutné dodržovat hygienická pravidla - zakrytí úst a nosu, rozestup a
dezinfekce rukou. V případě dalších nařízení

Změna času na letní se letos uskuteční
ze soboty 27. na neděli 28. března, kdy se ve
02.00 posune na 03.00 hod.

¾¾ v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
¾¾ ve středu mše svatá od 8.30 hod.
¾¾ v sobotu mše svatá s nedělní platností od
18.00 hod. v Machově
¾¾ v neděli mše svatá od 8.00 hod.

Po bohoslužbě v úterý (19. - 20. hod.) a ve
středu (9. – 10. hod.) nebo po domluvě s knězem; v případě naléhavé potřeby duchovních
služeb, volejte knězi - kontakt je rovněž uveden na stránkách farnosti.

Rádi bychom všem popřáli požehnanou
a inspirující dobu postní a krásné první jarní
dny.
za ŘK farnost Police n. M.
Ing. Jan Troutnar

MĚSTSKÁ POLICIE
Stále se potácíme v sevření, chybí nám
všem mnoho věcí, na které jsme byli zvyklí,
trápíme se.
V uplynulé době jsme kontrolovali dodržování nařízení, která bychom i bez kontrol
měli všichni dodržovat. Konstatovat lze, že
je to mnohdy bída. A nelze s určitostí ani říci,
která věková skupina lidí na to „kašle“ více.
Mladí se srocují porůznu, ti starší vedou diskuse bez roušek například před lékárnou, na autobusových zastávkách, a to i přesto, že kolem
nich letí vřískající záchranka, které veze zase
někoho na JIPKU ...těžké a složité… Stálé
upozorňování je poměrně vysilující…
Kontrolu jsme provedli i v jednom našem

školském zařízení, na jeho žádost, kde docházelo také k porušování určitých regulí ze stran
rodičů. Tak snad se to spravilo.
Únor nás překvapil sněhovou nadílkou
a mrazy. Pomáhali jsme s "mrtvými" auty.
Snažili jsme se skrze vaše upozornění posílat údržbu vedenou technickými službami
na místa, kam bylo třeba. A víme, že ne vždy
to bylo akorát. Asistovali jsme u shazování
ledu a rampouchů ze střech.
Na pomoc jsme vyjeli i skrze žádosti
záchranářů.
Několikero pokut, bohužel, jsme udělili
nezodpovědným občanům, kteří odkládali odpady tak nějak, jak je napadlo.

Na žádost TS jsme usměrňovali dopravu
v Pěkově v souvislosti s úklidem komunikace.
Pomáhali jsme mobilnímu odběrovému
týmu koordinovat hladký průběh dobrovolného testování obyvatel na sále Pellyho domů.
Poděkovat vojákům za jejich trpělivost s námi
všemi, je na místě.
Co se bude dít dále, to nevíme. Nějak to
všechno nebere konce. Vidíte to kolem sebe.
A tak nezbývá, než napsat to, co minule. Držte
se svého rozumu, buďte opatrní a budete-li cokoli potřebovat, dejte vědět, jsme tu pro vás.
Petr Zima, ved. strážník MP

ZE SPORTU

Nová tribuna „Na Severu“

Začátkem roku 2021 proběhla za přísných hygienických podmínek kolaudace nové tribuny „Na Severu“ ,
která nahrazuje původní VIP tribunu , která nevyhovovala hlavně z bezpečnostního hlediska.
yy Materiální zajištění - Petr Hauk, Jan Hotárek st., Jakub Kovář, Ferona HK
yy Stavební práce – Radovan Řezníček, Miroslav Pfe-
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ifer
yy Malířské a natěračské práce – Ladislav Kudláček,
Míla Marková, Jaroslav Čermák ml.
yy Pomocné práce – Milan Hejnyš ml. , Radim Tér ,
Marek Jandík , Jaroslav Šumpík
yy Koordinace Spartak kopaná – Karel Klimeš , Petr
Rutar
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Děkujeme všem, kteří se podíleli
na výstavbě nové tribuny a budeme doufat, že si ji už i letos užijeme.
Zároveň bych se chtěl omluvit polickým čtenářům Měsíčníku za to , že byla
přerušena rubrika ke 100 letům vzniku

kopané v Polici nad Metují. Covidová situace , kterou zažíváme všichni , nenaplňovala ničím optimistickým , ale již nyní
mohu slíbit , že v příštím vydání budeme
pokračovat v našem vyprávění.
Karel Klimeš – předseda oddílu kopané

SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování

Leden a únor nám nadělil zasněženou
zimu. Po několika letech jsme si užili krásné lyžování na Nebíčku, kolem Ostaše,
na Slavném a v celém okolí Police. Vyjet se
dalo doslova ode dveří domu, což jsme nezažili opravdu dlouho. Mrzí nás, že není možné v letošní sezóně pořádat závody pro mládež, na které jsme se moc těšili. Děti přišly
o všechny republikové závody, závody Poháru
Královéhradeckého kraje i Středeční pohár.
Dva měsíce jsme si ale užili naplno tréninkově.
Dětí, které se potřebují hýbat a chtějí trénovat,
je hodně. Na vzduchu, na slunci i při mrazivých dnech budujeme imunitu a fyzickou kondici. Je to jeden z našich cílů a s dětmi, které
jsou nadšené, nás to fakt baví. Kromě upravovaných tratí na Nebíčku a pod Ostašem jsme
využili i tratě v machovském Dolečku, kam
několikrát zajely starší skupiny. Při nedostatku
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sněhu v Polici vyrážíme na Karlów, kde se
ve stínu Boru a výšce 840 m udrží sníh déle.
Ve spolupráci s KLADSKÝM POMEZÍM,
o. p. s. a s finanční podporou KHK jsme
upravovali turistické lyžařské stopy v oblasti
Policko. Vzhledem k nemocnosti zkušených
skútristů (Jirka Černý a Jan Pohl) jsme zapojili posily Járu Černého, Jiřího Berana a Páju
Jiráska. Spoustu km najel také Martin Balák.
Všem moc děkujeme. Na sociálních sítích
jsme zaznamenali zájem lyžařů nám na úpravu tratí finančně přispět. Moc si toho vážíme
a pomocí QR kódu to bude možné do konce
března.
Bohužel nám během současného oteplení
(ve dnech uzávěrky PM) sníh taje před očima
a je možné, že v Polici lyžařská sezóna pro letošek končí. Vyrazit za sněhem ale určitě půjde o kousek výš, např. na Bišik, Karlów, nebo

do Orlických hor. Lákavé tratě na Odolově
jsou v současné době nedostupné z důvodu
uzávěry Trutnovska.
Těší nás podpora veřejnosti na sociálních
sítích, kde se snažíme prezentovat vše podstatné a zajímavé, co se u nás děje. Pro své členy
i příznivce jsme se pustili do úprav vzhledu
a funkčnosti www stránek. Věříme, že na další
tréninkový rok (který začíná v květnu 2021),
budeme mít obnovené stránky komplet doplněné všemi důležitými informacemi.
Rádi bychom zde poděkovali za finanční podporu v hodnotě 12.500,- od firmy
Společnost Horní Labe a.s. (Marius Pedersen),
kterou jsme obdrželi koncem roku 2020.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi
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Zábavná matematika
výsledky úloh ze str. 23

1. úloha:
113, 131, 311, 122, 212, 221, 230,
320, 302, 203, 401,410, 104, 140,
500
2. úloha:
9 + 8 + 7 + 65 + 4 + 3 + 2 + 1 = 99
(7 znaků +),
nebo 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 43 + 21 = 99
(6 znaků +)
3. úloha:
1 + 2 + 32 + 56 + 7 = 100 (4 znaky +),
nebo 1 + 23 + 4 + 5 + 67 = 100
(4 znaky +)

F. J.

AMK Police informuje

Bohužel ani tradiční ples motoristů nemůžeme vzhledem k současné epidemiologické
situaci v březnu uspořádat. Vzhledem k tomu,
že ples pořádáme vždy v březnu, rozhodli
jsme se ho v letošním roce již neuspořádat.
Snad nám to již vyjde příští rok. Je to již podruhé, kdy jsme museli tuto tradiční akci automotoklubu zrušit. 42. ročník tak opět čeká
na své uspořádání.
Školení řidičů amatérů taktéž nebudeme moci na jaře tohoto roku uskutečnit.
Vzhledem k neklesajícímu počtu nakažených
a tím spojených různých restrikcí ze strany
vlády, předpokládáme, že tyto akce do léta
nebudou povoleny. Z tohoto důvodu se budeme snažit školení uspořádat na podzim, kdy se
snad situace zlepší.
Závažnější změny v silničním zákoně
v loňském roce nenastaly. V současné době
Ministerstvo dopravy České republiky podalo
návrh novely zákona o silničním provozu (č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů), kdy
předpokládané datum účinnosti je 1.1.2022.
Hlavním cílem této novely je
yy zvýšit bezpečnost silničního provozu, protože dlouhodobě zaostáváme za ostatními
evropskými zeměmi ve statistice zemřelých nebo těžce zraněných na silnicích,
yy celý systém po 14 letech fungování zjednodušit – na pouhé tři sazby bodů (2, 4 a 6
bodů), na 4 pásma pokut (blokových i těch
ve správním řízení),
yy zpřísněním postihů závažných a vědomých
činů zakročit proti pirátům silnic,
yy snížením pokut za bagatelní přestupky
a tím docílit nešikanování slušného řidiče,
yy zavést možnost nechat se informovat o stavu bodového konta pomocí SMS, e-mailu
nebo datové schránky.
Úplné znění navrhované novely zákona
je možné stáhnout na webové stránce https://
www.mdcr.cz/getattachment/bodovysystem/Uplne-zneni/ALBSBPTC36N9-(1).pdf.
aspx?lang=cs-CZ.
Nejzásadnější změnou nadcházejícího
roku je pro řidiče přechod na elektronické
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dálniční známky, ceny ovšem zůstávají zatím
stejné. Povinnost pořídit si elektronickou dálniční známku platí pro motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejich nejvyšší povolená
hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny. Na přípojná
vozidla a motocykly se povinnost nevztahuje.
Od 1. ledna 2021 platí v České republice elektronické dálniční známky, které řidiče zbavili
každoročního odlepování a nalepování papírových kuponů. Známky je možné nakupovat až
3 měsíce před požadovaným počátkem platnosti. Vítanou změnou je nová platnost ročního kuponu, který nyní platí přesně 365 dní,
to znamená, že zakoupíte-li ho v červnu 2021
s platností např. od 20.6.2021, bude platit až
do 20.6.2022. Známky zakoupíte na e-shopu https://edalnice.cz/index.html#/validation
(stačí zadat www.edalnice.cz) po vyplnění několika málo základních údajů. Není to však jediná možnost – elektronickou dálniční známku
je možné zakoupit také v síti obchodních míst
na pobočkách České pošty a čerpacích stanicích společnosti Eurooil nebo prostřednictvím
samoobslužných kiosků. Samoobslužné kiosky jsou umístěné zejména v příhraničních
oblastech před vjezdem na zpoplatněný úsek

dálnice a za elektronickou dálniční známku
v nich je možné platit pouze bezhotovostně.
Ceny dálničních známek zůstávají bez změny
(1.500,- Kč/roční, 440,- Kč/měsíční, 310,- Kč/
desetidenní kupon). Na sníženou taxu (poloviční) mají nárok majitelé vozidel na zemní
plyn nebo biometan. Některá vozidla jsou
od dálničního poplatku zcela osvobozena –
např. vozidla na elektřinu, vodík nebo hybridní pohon nebo historická vozidla. Dálniční
známku si nemusí pořizovat majitelé aut, kteří
současně vlastní průkaz ZTP a ZTP/P, a také
vozidla provozovaná domovy pro osoby se
zdravotním postižením.
Co se týče vozidel nad 3,5 tuny, tak
od 1.1.2021 vstoupily na základě novelizace
nařízení vlády a vyhlášky v účinnost změny
v systému elektronického mýtného pro tyto
vozidla. Mimo jiné se změnila sazba mýtného, výše slev i několik dalších parametrů. Síť
zpoplatněných komunikací se rozšířila o dva
nové otevřené dálniční úseky. Více informací
lze získat např. na této webové stránce https://
www.autojournal.cz/prehled-zmen-v-placeni-mytneho-od-1-ledna-2021.

za AMK Police – Petr Dostál

DOMaCi VycEPY
l prodej
l sanitace
l servis
Tel. 603 252 640
www.vycepynachod.cz
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Jako
technologický
koncern
evropského formátu poskytující služby
v oblasti stavebnictví se každoročně
celosvětově podílíme na tisících staveb
tím, že soustředíme ty správné lidi,
stavební materiály a stroje ve
správném čase, na správném místě.
Bez týmové spolupráce – napříč
geografickými hranicemi a oblastmi - by to nebylo možné.
Hledáme angažované, kvalifikované a inovativní zaměstnance se sociální
kompetencí. Jako atraktivní zaměstnavatel nabízí koncern rozmanité oblasti
nasazení, dalšího vzdělávání a kariéry, a to na lokální i mezinárodní úrovni.
Pro posílení našeho týmu hledáme vhodné kandidáty/ kandidátky pro koncernovou
firmu STRABAG a.s.:

POKLÁDKOVÁ ČETA – strojník, valcíř
Královehradecký kraj
Co vás čeká:
•
•
•
•
•
•
•

práce dle pokynů nadřízeného pracovníka u pokládkové čety finišeru
obsluha stavebního stroje – finišeru a válce
manipulační práce se stavebními hmotami a materiály
obsluha malé mechanizace, na pozici strojníka vedení záznamu o
provozu stroje a kontrola jeho správného chodu
dle požadavků stavby také práce stavebního dělníka
místo pracoviště: stavby provozní jednotky Hradec Králové
nástup ideálně s novou stavební sezónou od 01.04.2021

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:
•
•
•

střední odborné vzdělání výučním listem, praxe v oboru dopravních
staveb velkou výhodou
strojnický průkaz, řidičský průkaz sk. T výhodou
časová a místní flexibilita, ochota pracovat, zodpovědnost

Co Vám můžeme nabídnout:
•
•
•

dobré mzdové ohodnocení, příjemný pracovní kolektiv
pravidelně vyplácenou pracovní mzdu, zázemí stabilní společnosti
příjemný pracovní kolektiv, po zapracování a oboustranné
spokojenosti práci na dobu neurčitou
Kontakt:
STRABAG a.s. – Miroslav Šrámek, tel. +420 721 263 785

Sídlo oblasti: Kladská 1082, Hradec Králové
Tyto i ostatní pracovní pozice jsou také zveřejněny na:
www.strabag.cz/kariera

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, jednosměnný provoz , příspěvek na dopravu,
stravenky, čisté pracovní prostředí, proplácené přesčasy, zázemí
stabilní společnosti.
Zkušenosti s pájením výhodou.
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Životopisy zasílejte na e-mail: info@adapt-electronic.cz
nebo telefonicky na telefonním čísle 733 125 661

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme

Požadujeme:
spolehlivost, zodpovědnost
oprávnění na VZV výhodou
dvousměnný provoz

masáže
pohlazení na duši
Dopřejte si vytoužený odpočinek, pomůže
vám od každodenních starostí a přinese, díky
jedinečné přírodní kosmetice jako je Nobilis
Tilia a Divoká Kosmetika, pocit štěstí.

Náplň práce:

Skladníka - provoz
Hynčice

Nabízíme:
mzda od 27 000,-- Kč
pracovní poměr na dobu
neurčitou
týden dovolené navíc
příspěvek na stravování
věrnostní program
beneﬁty za plnění pracovní
doby
skladník
příjem, výdej zboží
práce se čtečkami

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: | +420 491 401 718
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KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ
• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.
Zabýváme se výkopovými pracemi mini bagrem JCB
8025 jako jsou přípojky (voda, kanalizace, elektřina,
plyn), výkopy bazénů, jezírek, septiků, jímek či rýhy.
Provádíme základy
staveb,
terénní úpravy,
čištění potoků,
zapůjčení kontejnerů a další
práce po domluvě.

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

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

23. 3. 2021 v 15.00 hod.

Police n. Metují

25. 3. 2021 v 15.00 hod.

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

Polický měsíčník

- periodický tisk města Police nad Metují -

Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 800 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk:
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@meu-police.cz
Autor obálky: Jan Flieger
Ceník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
250,- Kč + DPH
Velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
1 x A4 v každém čísle barevně 2000,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují
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www.scitani.cz

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.

Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,

Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

OZNÁMENÍ

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Přínos sčítání

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.

Ochrana dat

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.

Kontaktní místa

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, Podrobnější informace naleznete na webu
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt www.scitani.cz.

Koho se sčítání týká

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.

Průběh sčítání

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz
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