POLICKÝ

MĚSÍČNÍK
duben 2018

cena 10 Kč

Josef Kleiner: On s ní, ona sní, 2016, akryl na plátně, 120 x 80 - foto autor

Josef Kleiner: Na slunci, 2011, akryl na plátně, 120 x 80 - foto autor

O uzavírce komunikace v Pěkově * Čestní občané města * Ukliďme svět* 170 let od založení
Národní stráže v Polici nad Metují * Zápisy dětí do MŠ a ZŠ * Stalo se před sto lety * SKI Police
nad Metují * Minikáry v roce 2018

V jeden únorový podvečer Olda Jenka zachytil ladovskou atmosféru našeho městečka

I N FO R M AC E Z R A D N I C E
„Most je cesta z jednoho břehu na druhý…může to být cesta lásky a štěstí.
Cesta bolesti i smutku. A nebo pouhopouhá cesta mezi životem a smrtí…“
Ing. Josef Novák v pátek 23.
března ukončil svoji pozemskou
cestu, naplněný život. Nejznatelnější
stopu otiskl ve své celoživotní profesní lásce – Vebě.

P O Z VÁ N K A

na 2. veřejné zasedání
zastupitelstva města
v roce 2018,
které se bude konat

Jménem vedení města Police
nad Metují vyjadřuji účast v těžkých
chvílích přijetí neměnné skutečnosti
jeho rodině, společnosti Veba a.s. a
všem, kteří byli, jsou a budou odchodem dlouholeté vůdčí osobnosti regionálního textilního podniku dotčeni.
Děkuji za náročné, zodpovědné a
obětavé vedení společnosti v časech
dobrých i zlých.
Čest jeho památce!
Ida Jenková

25. dubna 2018
od 17.00 hodin
na sále
Pellyho domů

Informace k uzavírce komunikace č. II/303 v úseku Pěkova

Přes původní proklamace objednatele i
zhotovitele z loňského roku, že úplná uzavírka komunikace bude omezovat obyvatele
Pěkova a Honů, jakož i celého Broumovska,
po dobu jedné stavební sezóny pro to, aby
bylo možné celou stavbu zvládnout, a v dalším roce již nebude uzavírkou nikdo omezován, tu máme dalších pár perných týdnů
nové uzavírky…
V důsledku nekvalitně položeného povrchu je třeba tento v celé délce úseku od
křižovatky pod Ostašem až po napojení na
úsek stoupacích pruhů ofrézovat (v tloušťce
4 cm) a položit následně nový asfaltový koberec. Tyto práce nelze bohužel provést bez

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

duben 2018

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

07.– 08.04.

MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police nad Metují
		
14. – 15.04. MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police nad Metují
21. – 22.04. MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí, Školní 196
28. – 29.04. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov
01.05.
MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují
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491 541 654
602 333 452
602 304 594
491 582 381
491 502 425
491 541 654
602 333 427

úplné uzavírky vozovky.
Jak tedy budou práce na dokončení
stavby rekonstrukce komunikace II/303
v Pěkově probíhat?
V průběhu měsíce března (v trvání do
3. 4.) budou prováděny přípravné práce a
práce spojené s dokončováním a opravami
chodníků za tzv. částečné uzavírky (uzavírka bude pouze dílčí v pracovních místech,
jinak bude komunikace průjezdná).
Od 3. 4. do 13. 5 bude povolena úplná
uzavírka komunikace v průjezdním úseku
Pěkova. Vlastní práce budou probíhat ve
dvou etapách (viz níže), jejichž ukončení se
předpokládá 22. 4. Pokud nastanou klimatické podmínky, které by zamezily provádění naplánovaných stavebních prací, bude se
termín pro dokončení prací posouvat v rámci povolené uzavírky posouvat. Nicméně již
nebude třeba jednat o prodloužení termínu
úplné uzavírky, neboť ten bude stanoven do
13. 5.
Lze shrnout, že v případě příznivého počasí bude komunikace pro provoz otevřena
již 23. 4.
Pro obyvatele Pěkova a Honů zůstane
komunikace přes Pěkov průjezdná následujícím způsobem:
Od 3. 4. do 9. 4. bez omezení (po tuto
dobu budou moci Pěkovem projíždět i
autobusy);
Od 9. 4. do 15. 4. bude prováděna
I. etapa asfaltování (úsek od křižovatky
pod Ostašem po křižovatku komunikace
k Truhlárně), přičemž v úseku u truhlárny
budou provoz opět řídit semafory;
Od 16. 4. do 23. 4. bude prováděna II.
etapa v úseku od křižovatky komunikace

k truhlárně po závěr úseku u restaurace
Laudon. Po tuto dobu bude uzavřený úsek
úplně nedostupný dopravě (zhotovitel má
od dopravní policie přímo nařízeno přijmout taková opatření, aby na nově položený koberec nebylo možné vjíždět před jeho
řádným vytvrdnutím).
Objízdné trasy na Broumovsko budou
vedeny stejně jako v loňském roce, tedy
přes Lachov, Bohdašín, Jetřichov s tím,
že nákladní doprava bude vedena přes
obce Vernéřovice, Březová, Meziměstí,
Jetřichov, Hejtmánkovice.
Byť nejsme jako obec zodpovědní za
výsledek práce stavební firmy, dovolujeme
si i my touto cestou apelovat na všechny občany, aby dodržovali dopravní omezení pod
dobu uzavírky, a pomohli tím rychlému a
kvalitnímu dokončení této rozsáhlé stavby.
Odpovědnu osobou je stanoven za
firmu COLAS Ing. Jaroslav Novotný
(733 780 164).
Objížďkové jízdní řády budou rozeslány a zveřejněny okamžitě po jejich vydání.
Svoz odpadu bude umožněn po celou dobu
prací s výjimkou období 15. 4. – 23. 4.
Pokusíme se vyjednat případně mimořádný
svoz – o aktuálním vývoji budeme občany
Pěkova a Honů informovat.
Závěrem zdůrazňuji, že shora uvedené
termíny mohou doznat změn v případě nepříznivého počasí (zejména dlouhodobější
sněžení, či mráz). Pevně však věřím, že počasí se již umoudří a propukne jaro v plném
proudu, což umožní rychlé dokončení stavby ve správné kvalitě, a ukončení omezení
běžného života obyvatel Pěkova a Honů.
J. Škop, místostaros
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Podpora regionu ve zkratkách MAS Stolové hory
a MAP
podpoří příměstské MAS
Dva pojmy - místní akční skupina (MAS) a místní akční plán
tábory v Polici nad (MAP), které se částečně dají oddělit, na druhou stranu jsou to dvě
propojené nádoby. Pojďme si na následujících řádcích představit,
Metují
co se za těmito zkratkami skrývá. V našem regionu působí nezisko-

MAS Stolové hory může oslavovat první podpořené projekty. Na podzim jsme vyhlásili výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost
(OPZ), ve které jakožto žadatel uspělo mj. město Police nad Metují spolu
s příspěvkovou organizací města Muzeum papírových modelů. Ptáte se,
kam putuje první část z 80 milionů korun, jež MAS získala pro své území?
Na tříletý projekt zaměřený na pořádání příměstských táborů v Muzeu papírových modelů a v mateřském centru Mamina. Projekt nabídne rodičům
bezplatné příměstské tábory o jarních a letních prázdninách. Rodiče budou
pouze přispívat na stravu a případné výlety. Máme radost, že jeden z prvních podpořených projektů je právě v Polici, jejíž místostarosta Mgr. Jiří
Škop je předsedou MAS. Těší nás, že si může první úspěch po mnohaleté
práci v MAS vychutnat právě ve svém městě.
Mirka Soldánová

Dotace na podporu výsadby dřevin,
infrastruktury základních škol
a cyklodopravy

Ve volné krajině v posledních letech ubývá vzrostlá zeleň, je však
možné stromy do krajiny vrátit. Nápomocná k tomu je i výzva MAS, která
se zaměřuje na výsadbu dřevin na nelesní půdě mimo jiné v rámci biocenter a biokoridorů ÚSES, na liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, aleje, větrolamy) a na výsadby posilující ekologicko-stabilizační
funkce významných krajinných prvků. Výsadba musí být na území CHKO
Broumovsko. Celková částka, kterou můžeme rozdělit mezi projektové
žádosti je 3 000 000 Kč a výše dotace činí 85 % celkových uznatelných
výdajů. MAS Stolové hory vyhlásí tuto výzvu v průběhu dubna 2018.
Předpokládáme, že seminář pro žadatele se uskuteční již v polovině dubna.
Výzva bude otevřená do poloviny července. Sledujte náš web www.mas-stolovehory.cz nebo facebook, kde se dozvíte bližší informace. Příprava
projektové žádosti je poměrně náročnou záležitostí, proto doporučujeme,
abyste ji co nejdříve konzultovali s Mirkou Soldánovou, 730 514 753, soldanova.masstolovehory@gmail.com.
MAS dále vyhlásila 19. 3. 2018 dvě výzvy na příjem projektových
žádostí v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
První je s názvem MAS Stolové hory – Infrastruktura ZŠ. V rámci výzvy je možné získat finanční příspěvek na stavby a stavební práce spojené
s budováním kmenových a odborných učeben (cizí jazyky, přírodní vědy,
technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), včetně
pořízení vybavení, na zabezpečení bezbariérovosti ve školách či zajištění
vnitřní konektivity a připojení k internetu. Celková alokace pro tuto výzvu
činí 4 736 842 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 2 500 000 Kč.
V rámci druhé výzvy MAS Stolové hory – Cyklodoprava. V rámci
výzvy je možné získat finanční příspěvek na výstavbu či rekonstrukci komunikací pro cyklisty či na realizaci související doprovodné infrastruktury
pro cyklisty (stojany pro jízdní kola, doprovodná zeleň) a prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy. Celková alokace pro tuto výzvu činí
10 526 315 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu
je 7 500 000 Kč.
Projekty v obou výzvách mohou získat až 95 % podporu. Příjem žádostí bude v obou výzvách probíhat od 19. 3. 2018 od 12 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+. Příjem žádostí ve výzvě
na infrastrukturu ZŠ bude ukončen 15. 6. 2018 v 15 hodin. Příjem žádostí
ve výzvě na cyklodopravu bude ukončen 27. 9. 2018 v 15 hodin. Veškeré
dokumenty týkající se této výzvy jsou k dispozici na www.mas-stolovehory.cz. Konzultace k dané výzvě poskytne Pavel Rejchrt, 775 044 622,
rejchrt.masstolovehory@gmail.com.
Pavel Rejchrt
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vá organizace Místní akční skupina Stolové hory, z. s., jejíž činnost
se váže k území Policka, Hronovska a Náchoda. Úkolem místních
akčních skupin, kterých je v České republice 179 a pokrývají téměř celé území státu, je rozvoj venkova v různých oblastech. MAS
především zajištují koordinaci při přípravě a realizaci místních
rozvojových strategií, včetně spolupráce při jejich naplňování.
MAS Stolové hory v prvé řadě plní cíle, které si občané
tohoto regionu stanovili v rozvojové strategii, a právě na její
plnění můžeme rozdělit přes 80 milionů korun. Vyhlašujeme
dotační výzvy, které jsou zaměřeny na různá témata jako je
např. zaměstnanost, doprava, sociální služby zemědělství nebo
výsadba dřevin na nelesní půdě. První vlaštovky mezi podpořenými projekty jsou příměstské tábory a družina v náchodském Déčku nebo příměstský tábor v Polici nad Metují pod
záštitou Muzea papírových modelů. Aktuálně MAS doporučila
k podpoře žádost na opravu kostela sv. Prokopa v Bezděkově
nad Metují. Dále podpoříme vytvoření několika nových pracovních míst, vybudování/opravu chodníků, cyklostezek nebo
lesních cest.
Naše činnost je však širší, než „pouhé“ rozdělování financí.
Uspořádali jsme seminář pro zemědělce, spolupracujeme se
starosty a pomáháme školám s tzv. šablonami, skrze které si
mohou požádat o finanční podporu například na školní asistenty, psychology nebo chůvy v mateřských školách.
Kromě toho naše MAS ve spolupráci s MAS mezi Úpou a
Metují se sídlem v České Skalici realizuje projekt Místní akční
plán (MAP) rozvoje vzdělávání v ORP Náchod. První dvouletý
projekt (MAP I), který byl přípravnou fází, skončil k prosinci 2017, nyní připravujeme čtyřletý MAP II, který prohloubí
aktivity započaté v prvním projektu. V rámci MAPu I jsme
pořádali semináře, zpracovali jsme strategii rozvoje a vzdělávání v celém území. Uskutečnila se také konference Učení pro
život v Broumově, která byla doslova nabitá pozitivní energií. Každá škola, která má svůj projekt v seznamu záměrů,
má možnost požádat o dotaci na investiční projekt. A máme
ohromnou radost, že ZUŠ Police nad Metují a ZUŠ Hronov se
svými záměry uspěly.
MAS je otevřena všem subjektům z území, kteří se ztotožňují s
jejím posláním. Díky úzkému partnerství a spolupráci zemědělců,
podnikatelů, institucí a všech obyvatel obcí založených na principech metody LEADER dochází k udržitelnému rozvoji venkova
a růstu kvality života ve venkovském prostoru. Pojďte do toho
s námi, má to smysl!
Mirka Soldánová
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Stanoviska města a lhůty při nakládání s obecním majetkem

V posledních týdnech se občas objevuje
kritika stran délky projednávání některých
méně či více závažných otázek v rámci samosprávy obce při projednávání otázek souvisejících s rozhodování o nakládání s obecním
majetkem, především pak s ohledem na to, že
v řadě případů není dodržena 30 denní lhůta.
V tomto směru považuji za rozumné přinést určité vysvětlení procesu projednávání
některých věcí v oblasti samosprávy obce.
V řadě prvé zákon o obcích (z. č. 128/2000
Sb.) stanoví řadu lhůt, které musí obec při své
činnosti dodržovat (např. při projednávání rozpočtu, jeho změn, nakládání s nemovitostmi),
ale nikde nestanoví lhůtu pro zaslání odpovědi
při projednání otázek nakládání s majetkem
obce (výpůjčky, nájmy, pachty, převody).
V řadě druhé není proces projednání zcela
bezbřehý a obce jsou minimálně v této své činnosti povinny dodržovat tzv. základní zásady
činnosti správních orgánů zakotvené v § 2 – 8
správního řádu (z. č. 500/2004 Sb.), přičemž
v tomto směru stanoví určitý (byť nekonkrétní) mantinel § 6, kde se uvádí: Správní orgán
vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiníli správní orgán úkony v zákonem stanovené
lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, použije se ke
zjednání nápravy ustanovení o ochraně před
nečinností. Z uvedeného pak vyplývá, že orgány obce by měly postupovat ve chvíli, kdy
není zákonem stanovena lhůta, tak, aby nevznikala zbytečná (neodůvodněná a neodůvodnitelná) zdržení.
A v řadě třetí je třeba si uvědomit, že
proces, kdy orgány obce rozhodují o žádosti

občana vztahující se k nakládání s obecním
majetkem, není procesem tzv. správního řízení, u kterého zákon ukládá právě známou 30
denní lhůtu.
K vlastnímu procesu obce při nakládání s
majetkem je pak třeba říci, že vlastní proces
není zákonem o obcích nijak upraven, nicméně orgány obce (rada města, zastupitelstvo
města) mají stanovy určité okruhy pravomocí,
do kterých spadají i otázky nakládání s majetkem obce. Tyto orgány pak nezasedají každý
den, nebo týden a v případě zastupitelstva
obce dokonce ani ne každý měsíc!
Každá obec může při projednávání žádosti
osoby, které žádá o určité nakládání s majetkem obce, používat odlišný postup, a především u malých obcí, kde některé pravomoci
rady obce vykonává přímo starosta obce (což
u obcí, kde rada ustanovena je nelze), to může
být postup v celku rychlý. Nicméně u větších
měst, zejména s ohledem na hmotnou a trestní odpovědnost zastupitelů (včetně starosty a
místostarosty) bývá proces složitější, neboť je
kladen důraz na účelnost, efektivnost a maximální objektivitu při nakládání s obecním majetkem. Vedle toho jsou operace s majetkem
pod dozorem kontrolních a auditních orgánů,
a dnes již i díky plošné kriminalizaci zastupitelů obcí pod drobnohledem orgánů činných
v trestní řízení. Tím méně je dobré, udělat
v procesu projednání majetkových otázek chybu v důsledku přehnané rychlosti.
V případě našeho města pak každou
žádost:
Přijme a vyhodnotí pracovník odboru

investic, majetku a životního prostředí (IMŽP).
V případě potřeby si vyžádá od žadatele doplnění potřebných informací;
Projedná stavební komise (které věc předkládá odbor IMŽP, je-lin žádost úplná);
Se souhlasem stavební komise projedná
rada města (zasedající 1× za 14 dní), která
buď rozhodne (výpůjčky, pronájmy, břemena) nebo věc doporučí zastupitelstvu (převody
majetku, právo stavby);
S doporučením rady města projedná zastupitelstvo města (zasedající cca 6× do roka).
Jak rada, tak zastupitelstva města mohou
navíc (z důvodu požadavku zastupitelů) věc
vrátit předkladateli k dopracování, doplnění,
upravení, což si opět vyžádá další čas.
Je otázkou, zda do budoucna nezrychlit
projednání některých otázek tím, že budou vyňaty z paušální působnosti stavební komise, a
stavební komisi budou k vyjádření předloženy pouze, vyžádají-li si to orgány obce (rada,
zastupitelstvo), a zda u těchto jednodušších
případů nepostačí radě či zastupitelstvu obce
odborný názor pracovníků odboru IMŽP.
V tuto chvíli platí výše popsaný proces,
který si při projednání žádostí vždy vyžádá téměř vždy více jak 30 dní k projednání. Proto
bych chtěl všechny budoucí žadatele požádat
o trpělivost při řešeních jejich požadavků a o
určitou shovívavost vzhledem k procesu projednávání majetkových otázek. Věřte, neděje
se tak bezúčelně, ale právě proto, aby byl budoucí právní vztah vzešlý ze žádosti pevná a
právně jistý pro obě strany.
J. Škop, místostarosta

Parta správných žen - nejen zdravotní cvičení, ale i malá oslava
MDŽ.

zhlédnutí fotografií Oldřicha a Libora Jenkových. A nad historickými fotografiemi jsme párkrát i polemizovali – kdo to je, kde to je.

V pátek 16. března 2018 pořádal Osadní výbor Pěkov a editor
publikace o Pěkově a Honech Mgr. Michal Bureš „Setkání obyvatel, rodáků a milovníků obcí Pěkov a Hony“. Příjemné setkání včetně prezentace připravované knihy proběhlo v podvečer v restauraci
U Generála Laudona. Několik přítomných autorů vystoupilo s krátkými příspěvky ke konkrétním tématům uvedeným v knize. To, že
někdy ani nevnímáme, jak je u nás krásně, jsme si uvědomili při

A hned druhý den nato následovala společenská událost –
„Babský bál“ pěkovských žen, a to ve žďárské hospůdce. Skupina
„Návštěvníci“ pod vedením p. Josefa Rottera zahrála hudbu pro
všechny generace, každý si mohl zatančit na to „své“. Program
zpestřily břišní tanečnice.
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ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA POLICE (NAD METUJÍ)

Pojďme se společně zastavit a zamyslet.
Kdo je naším čestným občanem? Je vhodné
občanství odebírat? Komu by mělo být naopak
dnes uděleno.
Děkuju Jindře Vaníčkové, která vybrala
z knihy Police v datech pana Miroslava Pichla
a sama další doplnila.
Ida Jenková
1) FRANTIŠEK PALACKÝ
Narozen 14. června 1798 v Hodslavicích, zemřel 26. května 1876 v Praze. Český historik,
politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé Praze.
Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví, má přezdívku „Otec národa“.
2) FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER
Narozen 10. prosince 1818 v Semilech, zemřel
3. března 1903 v Praze. Český politik, publicista a spoluzakladatel a druhý vůdce Národní
strany, později zvané jako Staročeská strana.
3) JUDr. et PhDr. VÁCLAV VLADIVOJ,
rytíř TOMEK
Narozen 31. května 1818 v Hradci Králové,
zemřel 12. června 1905 v Praze. Český historik, politik a pedagog. Autor znamenité monografie „Příběhy kláštera a města Police nad
Medhují“.
První tři osobnosti v tomto pořadí obdrželi
titul čestného měšťanství města Police společně. Stalo se tak při schůzi obecního zastupitelstva dne 10. května 1861, kdy bylo
„jednohlasně uzavřeno, že pánové František
Palacký, Ladislav Rieger a Václav Vladivoj
Tomek, deputovaní v říšském sněmu, zdejšího
měšťanského práva účastnými jsou.“

4) JAN NEPOMUK IGNÁC ROTTER,
OSB, ThDr.
Narozen 27. února 1807 v Broumově, zemřel
4. května 1886 v Broumově. Opat břevnovsko-broumovského benediktinského kláštera,
první infulovaný zemský prelát Království
českého, biskupský rada, člen rakouské panské sněmovny atd.
Jako ocenění zásluh břevnovsko-broumovského opata Jana Nep. Ign. Rottera o polickou
obec mu bylo k 25. výročí trvání jeho opatského úřadu dne 8. prosince 1869 uděleno
z rukou purkmistra Jana Kejdany a lékárníka
Josefa Opitze čestné občanství města Police.
5) ANTONÍN HAUSMANN
Narozen 23. 11. 1808 v Úpici, zemřel 31.
prosince 1885 v České Skalici. Od roku 1826
učitel v Polici n. Met.
Zasloužilému učiteli Antonínu Hausmannovi,
veřejnému a kulturnímu činiteli, bylo čestné
občanství uděleno dne 1. května 1873 u příležitosti jeho odchodu z Police po 47 letech
učitelské služby.
6) P. COELESTIN JEŘÁBEK, OSB, PhDr.
Narozen r. 1802 ve Volyni, zemřel 28. května
1879 v Polici n. Met. Člen řádu sv. Benedikta
v Broumově, inspektor polického klášterního
velkostatku.
Čestné občanství mu bylo uděleno dne 2. září
1877 při oslavě jeho kněžských druhotin „pro
jeho mnohé zásluhy o chudinu polickou“.
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7) FRANTIŠEK PÁŠMA
Narozen 20. března 1847 ve Velké Ledhuji, zemřel 5. ledna 1899 v Polici n. Met. Obchodník
s koloniálním zbožím, starosta města v letech
1885-1891 a 1895-1899.
Františku Pášmovi bylo čestné občanství města Police uděleno na mimořádné schůzi obecního zastupitelstva dne 19. 3. 1897 za „jeho
upřímné snahy o prospěch a blaho obce“ při
příležitosti jeho padesátých narozenin.

8) VILÉM PELLY starší
Narozen 20. prosince 1849 v Polici n. Met.,
zemřel 26. března 1939 v Mělníku. Majitel
textilních továren, výrobny lihových nápojů,
cihelen, zemědělských statků.
Průmyslníku, štědrému mecenáši a trojnásobnému starostovi města Vilému Pellymu
bylo uděleno čestné občanství města na schůzi obecního zastupitelstva dne 30. listopadu
1899.
9) ALOIS JIRÁSEK
Narozen 23. srpna 1851 v Hronově, zemřel 12.
března 1930 v Praze. Gymnaziální profesor,
prozaik, dramatik a politik, autor řady historických románů.
Čestné občanství mu bylo uděleno na zasedání obecního zastupitelstva dne 9. srpna 1901
„za zásluhy, jichž co spisovateli dlužno mu
přiznat, u příležitosti jeho 50-tých narozenin.“
10) PhDr. JOSEF BERNHARD
Narozen 30. října 1848 v Polici n. Met., zemřel 11. května 1909 v Praze. Profesor mate
matiky a fyziky, od roku 1892 ředitel gymnázia na Královských Vinohradech.
Konal četné lidové přednášky po celých
Čechách, popularizující fyziku, filosofii a psychologii; např. v Polici předváděl roku 1878
poprvé elektrické světlo. Významně se svými
intervencemi na příslušných místech v Praze
přičinil o zřízení dívčí měšťanské školy
v Polici. Čestným měšťanem města Police byl
jmenován dne 12. května 1902.
11) JIŘÍ KRISTIÁN, kníže z LOBKOWICZ
Narozen 14. května 1835, zemřel 21. prosince
1908 v Praze. Český šlechtic, v letech 1883
– 1907 prezident zemského sněmu (nejvyšší
zemský maršálek).
Za své zásluhy o českou samosprávu byl
v den svých 70. narozenin roku 1905 jmenován čestným měšťanem města Prahy; k tomuto jmenování se rovněž připojila celá řada
venkovských měst. Jeho jmenování čestným
občanem Police dokládá přípis z jeho kanceláře ze dne 11. 7. 1905, kterým obecní zastupitelstvo města Police obdrželo poděkování
nejvyššího maršálka Království českého, Jeho
Jasnosti Jiřího Kristiána, knížete z Lobkovic
za udělení čestného občanství města Police.
12) TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
Narozen 7. března 1850 v Hodoníně, zemřel
14. září 1937 v Lánech. Pedagog, filosof a
politik.
Prezidentu republiky T. G. Masarykovi bylo
čestné občanství města Police nad Metují uděleno na slavnostní schůzi městského zastupitelstva dne 6. března 1935 u příležitosti jeho
85. narozenin.

13) ALEXANDER JAKOVLEVIČ
GREČIŠNIKOV
Narozen v Rusku cca roku 1899, zemřel
v SSSR po roce 1959.
Kapitán Rudé armády Alexander Jakovlevič
Grečišnikov byl jako zajatec nasazen v německém opravárenském podniku SS v České
Metuji. V květnu roku 1945 vytvořil na
Policku partyzánskou skupinu a napomáhal
domácímu odboji. Nositel Čsl. válečného kříže A. J. Grečišnikov se stal čestným občanem
města Police n. Met. rozhodnutím pléna místního Národního výboru dne 4. října 1945.

14) KLEMENT GOTTWALD
Narozen 23. listopadu 1896 (asi) v Dědicích
na Moravě, zemřel 14. března 1953 v Praze.
Komunistický politik, od r. 1929 poslanec
Národního shromáždění, od roku 1948 prezident čsl. republiky.
Čestným občanem města Police nad Metují
byl prezident Kl. Gottwald jmenován dne 22.
listopadu 1948 na slavnostní veřejné plenární schůzi Místního národního výboru konané
v Kolárově divadle.
15) PhDr. JOSEF BROŽEK.
Narozen 14. srpna 1913 v Mělníku, zemřel 18.
ledna 2004 v USA. Světoznámý psycholog a
antropolog.
Pobyt v Polici n. Met. v letech 1921 až 1929
se mladému Josefu Brožkovi vryl hluboko do
duše. Sám vyznal, že „Policko je kraj, který
v mém duševním životě hrál tak nesmírně důležitou, jedinečnou úlohu. Kořeny myšlení a
cítění, tedy mé osobnosti, jsou v Polici.“ Dne
23. března 1992 se městská rada svým usnesením rozhodla, aby byl prof. Josef Brožek
jmenován čestným občanem města Police nad
Metují. To se uskutečnilo při jeho návštěvě
Police n. Met. dne 20. srpna 1992, kdy mu
bylo čestné občanství slavnostně uděleno.
ada
Čestné občanství – co tento titul vlastně znamená? Ottův naučný slovník jej například
definuje takto: „čestné občanství jest vyznamenání, které obec udílí za zvláštní zásluhy,
jež si někdo získal o veřejnost vůbec, zvláště
pak o obec samu.“ Paragraf 9 Obecního zřízení z roku 1864 pak stanoví, že „každá obec
má na vůli, jmenovati zasloužilé muže, jsou-li rakouští občané státní, čestnými měšťany
nebo čestnými občany. Aby jmenování bylo
platné,je zapotřebí, aby k němu svolily dvě
třetiny veškerých členů obecního výboru a to
tajným hlasováním.“ Připomeňme ještě, že
čestní měšťané měli v Rakousku-Uhersku i
jistá přednostní volební práva v obci.
Zákonem č. 304/1920 bylo na počátku první
republiky „zrušeno právo obcí udíleti čestné
měšťanství; čestné občanství zůstalo, ale tím,
že pozbyly významu výhody při volebním právu, stalo se ryzím vyznamenáním.“
V současnosti je čestné občanství institutem
správního práva, které upravuje zákon o obcích č. 128/2000 Sb. (hlava II., díl 1, § 36).
V České republice lze udělit pouze čestné občanství obce, města (nebo městské části hlavního města), a to fyzickým osobám, které se
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zasloužily o jejich rozvoj. Čestné občanství
je možné udělit občanům České republiky
i občanům jiných států, kteří se zvláště významným způsobem zasloužili o obec, město,
městskou část nebo podstatně přispěli k rozvoji demokracie, humanity, vědy, kultury a
sportu, k ochraně lidských práv a mezinárodní
spolupráce. Čestné občanství je možné udělit
in memoriam. O udělení nebo odnětí čestného
občanství rozhoduje zastupitelstvo obcí, měst,
městských částí v samostatné působnosti, občané mohou podávat návrh na udělení čestného občanství prostřednictvím těchto zástupců.
Tolik stručný přehled o právním pozadí udělování čestného občanství v minulosti a dnes.
äää
Poznámka M. P.: Dalo by se předpokládat,
že by se představitelé totalitních režimů čestným občanstvím našich měst chlubit neměli.
Vzhledem k tomu, že je Klement Gottwald
historiky hodnocen jako osoba, mající přímou
politickou odpovědnost za stovky vražd, statisíce deportací a věznění i za zplundrování
země, o jejíž osudech po dobu pěti let rozhodo
val, nabízí se i otázka jeho čestných občanství, dosud přetrvávající v mnoha městech i
po změně politického klimatu v roce 1989.
Mnohá česká města jej čestného občanství bez
okolků zbavila (např. Brno, Znojmo, Kladno,
Kroměříž, Ostrava, Plzeň atd.), jiná města, a
je jich v České republice nejméně ještě dvacet (např. České Budějovice, Český Krumlov,
Králíky, Uherský Brod, Chrudim atd. – a paradoxně i sám Zlín, jehož jméno – Gottwaldov
– nesl od roku 1949 do roku 1990) většinou
argumentují tím, že nemíní „nepřípustně

přepisovat historii“. Do tzv. „přepisování
historie“ se nehrnou ani ta města, která čestným občanstvím v minulosti vyznamenala masového vraha J. V. Stalina (České Budějovice,
Kadaň, Chrudim, Lanškroun) nebo strůjce
sovětské okupace republiky v r. 1968 Leonida
Iljiče Brežněva (Hluboká n. Vltavou). Ovšem
vrcholem je dosud trvající čestné občanství válečných zločinců Konráda Henleina
v Králíkách či v Benešově n. Ploučnicí a
Adolfa Hitlera v Písku a v Lanškrouně. Také
v Polici n. Metují byl učiněn pokus čestné
občanství Klementu Gottwaldovi odejmout –
ovšem s negativním výsledkem. Domnívám
se, že často halasně proklamovaný argument
„nebudeme vytrhávat listy v kronikách, české
dějiny nebudeme měnit“ neobstojí. Tak jako
se tenkrát plénum Národního výboru usneslo
čestné občanství Klementu Gottwaldovi udělit
(možná i ne zcela dobrovolně), nyní současné
obecní zastupitelstvo, u vědomí všeobecně
známých morálních kvalit vyznamenaného,
se usnese čestné občanství zase odejmout. Nic
víc, nic míň. Není to žádné měnění historie, je
to jen její další pokračování.

Rok 1992

Prof. PhDr. Josefu Brožkovi uděleno čestné
občanství města rozhodnutím městské rady č.
8/9/92 ze dne 23. 4. 1992 a při této příležitosti
byl vydán Pamětní list na slavnostní udělení
čestného občanství Města Police nad Metují
dne 20. 8. 1992.

14. 12. 2016 bylo uděleno Čestné občanství: Josefu Haukovi, polickému podnikateli, který zajišťuje nejvyšší zaměstnanost na
Policku. Zasloužil se o rozvoj města, když byl

ve funkci místostarosty. S tehdejším starostou
města Z. Kadidlem byl hlavním iniciátorem
výstavby „obchvatu“ (přeložky komunikace
II/303), díky kterému byla odkloněna silniční doprava z centra města. Zasloužil se i o to,
že z velké části města zmizela vrchní vedení
elektřiny a sítí elektronických komunikací.

MUDr. Marii Svatošové, která se narodila
v Hlavňově. Je lékařkou, spisovatelkou, publicistkou a hlavně zakladatelkou a vůdčí osobností hospicového hnutí. V roce 2002 převzala
z rukou prezidenta republiky Řád za zásluhy v
rozvoji hospicové péče v ČR.
Čestné občanství In memoriam bylo uděleno
panu Miroslavu Pichlovi, který zasloužil o zachycení celé historie Police i okolí.
Systematicky pátral v dobových materiálech,
objížděl matriky i archivy, shromažďoval
data, která následně řadil a použil v knižním
vydání své první publikace s názvem Stručné
dějiny Police. Následovaly další neméně zajímavé tituly a z jeho materiálů budeme čerpat
řadu let. Ocenění přebíral bratr Jaroslav Pichl
s se svou dcerou Inkou Antlovou.

3. 11. 2017 bylo uděleno Čestné občanství
města Police nad Metují panu Doc. RNDr.
Bohuslavu Strauchovi, CSc., bývalý

pedagog přírodovědecké fakulty Univerzity
Karlovy. Navzdory perzekuci dokázal ukončit vysokoškolské vzdělání. Ve své publikační a přednáškové činnosti se věnoval nejen
svému vědnímu oboru, ale také skautingu a
dění na Broumovsku, Policku a Náchodsku.
Byl členem PTP. Narodil se v Polici, kde
patřil k zakladatelům polického Skautu
a působil pod přezdívkou „Grizzly“.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ Č. 1 /2018 ZE DNE 21. 2. 2018
Zastupitelstvo města schvaluje:
1) rozpočet města Police nad Metují
pro rok 2018 jako schodkový takto:
celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši
92.935.049 Kč celkové výdaje rozpočtu (tř. 5
a 6) ve výši 120.411.418 Kč financování (tř. 8)
ve výši 27.476.369 Kč
2) závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
dotace z grantového programu "Akce, dílčí
aktivity" právnickým a fyzickým osobám uvedeným v příloze a schvaluje s nimi uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
dotace z grantového programu "Provoz, práce s mládeží" právnickým a fyzickým osobám
uvedeným v příloze a schvaluje s nimi uzavřít
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu města Police nad Metují do
roku 2021.
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2018 o regulaci provozování hazardních her.
Zastupitelstvo města schvaluje:
1. obchodní společnost Technické služby
Police nad Metují, s.r.o. se podrobuje zákonu
o obchodních korporacích jako celku. V této
souvislosti přijímá jediný společník změnu
Polický měsíčník - duben 2018

zakladatelské listiny, na jejímž základě se vypouští obsah všech článků zakladatelské listiny a nahrazuje se články „Za prvé“ až „Za
jedenácté“ ve znění, ve které jsou přílohou
tohoto zápisu ze zasedání zastupitelstva,
2. obchodní společnost Technické služby
Police nad Metují, s.r.o. nebude nadále zřizovat rezervní fond, ustanovení, upravující jeho
existenci a správu se proto v plném rozsahu ze
zakladatelské listiny vypouští,
3. obchodní společnost Technické služby
Police nad Metují, s.r.o. již nevydává vedle
zakladatelské listiny stanovy, jejich dosavadní
znění se proto v plném rozsahu zrušuje.
Zastupitelstvo
města
ukládá
Pavlu
Kalibánovi, Ing. zajistit provedení vkladu
schválené zakládací listiny do rejstříku právnických osob.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemku p.č. 769/68 v k.ú. Velká Ledhuje o
výměře 2m2 manželům ░░░░ ░░░░ oba bytem xxxxx, 549 54 Police nad Metují. Kupní
cena je stanovena 70,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 140,- Kč. Kupující také uhradí
náklady spojené s vypracováním geometrického plánu a převodem pozemku v katastru
nemovitostí.
Zastupitelstvo města ukládá Nikole
Řezníčkové vypracovat kupní smlouvu a zajistit převod na katastru nemovitost

Zastupitelstvo města schvaluje odkup 1/2
spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.
165/7 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 257,5
m2 od paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
Hradec Králové do vlastnictví města Police
nad Metují. Kupní cena je stanovena na 60,Kč/m2 pozemku, celková kupní cena činí
15.450,- Kč. Město Police nad Metují uhradí
také náklady spojené s převodem pozemku v
katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo města ukládá Nikole
Řezníčkové vypracovat kupní smlouvu a zajisti převod pozemku v katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo města schvaluje:
1) přijetí daru části pozemku st. 267/2 v k. ú.
Police nad Metují dotčeného stavbou místní komunikace a chodníku o výměře 13 m2
od stávajících vlastníků, kteří dotčenou část
pozemku drží v podílovém spoluvlastnictví. Stávajícími spoluvlastníky (dárci) jsou:
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
2) uhrazení nákladů spojených s převodem
pozemku na katastru nemovitostí a s vypracováním geometrického plánu.
Zastupitelstvo města ukládá Nikole
Řezníčkové zpracovat návrh textu darovací smlouvy, zajistit proces uzavření darovací smlouvy a provést vklad do katastru
nemovitostí
Ing. Pavel Pohner
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USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ Č. 6 A 7 /2018 ZE DNE 5. A 19. 3. 2018
Rada města projednala na doporučení letopisecké komise udělení čestného občanství města Police nad Metují páteru Vojtěchu Jaroslavu
Vítovi, OSB, in memoriam.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat udělení čestného občanství města
Police nad Metují páteru Vojtěchu Jaroslavu
Vítovi, OSB, in memoriam, za šíření dobrého
jména rodného města Police nad Metují ve světě, udržování národní pospolitosti a duchovních
mostů mezi Čechy u nás a v USA.
Rada města uděluje dle čl. 4 OZV města Police
nad Metují č. 03/2014, o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních
podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, výjimku ze zákazu pořádat ve
dnech, které nepředcházejí dnům pracovního
volna, v době od 22.00 do 06.00 hodin, venkovní
veřejné produkce. Výjimka se vztahuje na provozování Letního kina 2018 ve středu v měsících
červen - srpen 2018, s předpokládanou dobou
ukončením produkce do 23.30 hod.
Rada města schvaluje předloženou inventarizační zprávu za rok 2017
Rada města schvaluje návrh na vyřazení majetku, který je přílohou inventarizační zprávy
Rada města ukládá N.Ř. zajistit vyřazení navrženého majetku
Rada města projednala a schvaluje následující
parametry výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce části suterénu v MŠ Police nad Metují".
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha
100%.
2. obeslané firmy: Movis s.r.o. - Hronov; SMI
-ČR Group s.r.o. - Broumov; Broumstav s.r.o.
- Broumov; Entaze s.r.o. - Červený Kostelec;
Delta s.r.o. - Velké Poříčí
3. výběrová komise: Mgr. Luboš Ježek - referent správy dotací; Vít Hynek, DiS. - investiční
technik; Ing. Pavel Scholz - vedoucí IMŽP; Dana
Baláková - ředitelka MŠ; Mgr. Jiří Škop - místostarosta města
náhradníci: Ing. Pavel Pohner – tajemník MěÚ;
Ing. Helena Ištoková - vedoucí FSO; Ing. Jan
Troutnar - ekolog
Rada města pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace
uchazečů a vyhodnocení nabídek podle schválených kritérií.
Rada města projednala žádost paní ░░░░
░░░░ ░ o výpůjčku části pozemku p.č. 730/58
v k.ú. Hlavňov.
Rada města schvaluje záměr výpůjčky části
pozemku p.č. 730/58 v k.ú. Hlavňov o výměře
cca 55m2.
Rada města pověřuje Nikolu Řezníčkovou vyvěšením záměru výpůjčky na úřední desce města
Police nad Metují.
Rada města projednala žádost společnosti
Hauk s.r.o. o prodej části pozemku p.č. 1163/3 v
k.ú. Police nad Metují.
Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1163/3 v k.ú. Police nad Metují o celkové výměře cca 110m2.
Rada města ukládá N.Ř. vyvěsit záměr prodeje dle návrhu na úřední desce města Police nad
Metují.
Rada města projednala a schvaluje uzavřít
smlouvu o dílo na úpravu práv a povinností
smluvních stran v souvislosti s implementací
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systému ochrany osobních údajů se společností ICT plus s.r.o., Piletická 486 - technologické
centrum, 503 41 Hradec Králové, IČ 01384163.
Rada města projednala návrh "Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní".
Rada města schvaluje uzavření "Smlouvy o
podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí nájemní".
Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou podpisem výše uvedené smlouvy o
podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení.
Rada města projednala a neschvaluje záměr
pronájmu části pozemku p.č. st -106/2 v k.ú.
Velká Ledhuje.
Rada města ukládá N.Ř. informovat žadatele o
neschválení záměru pronájmu
Rada města projednala žádost paní ░░░░
░░░░ o pronájem zahrádky č.2 pod Havlatkou,
na části pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Police nad
Metují.
Rada města schvaluje pronájem části pozemku
p.č. 923/1 v k.ú. Police nad Metují o celkové výměře 500 m2 pan░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ a
to od 1.1. 2018 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno ve výši
1,- Kč/m2 ročně.
Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou podpisem nájemní smlouvy.
Rada města ukládá N.Ř. vypracovat nájemní
smlouvu a zajistit její podpisy.
Rada města projednala návrh na stanovení vítěze veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna
oken v Muzeu papírových modelů"
Rada města schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken v Muzeu
papírových modelů" v Polici nad Metují společnost PUNICA s.r.o. , IČO 03574580 se sídlem
Hostovského 565, 549 31 Hronov, s nabídkovou cenou Kč 132.914,20- Kč bez DPH (tj.
160.826,18 Kč včetně DPH) a současně také
schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou k podpisu smlouvy o dílo.
Rada města se seznámila s návrhem řešení vybudování místní "Komunikace z ul. 17. listopadu
do průmyslové zóny".
Rada města schvaluje vypracování projektové dokumentace na akci "Komunikace z ul.
17. listopadu do průmyslové zóny" firmou
PROKONSULT s.r.o., Ing. V. N. xxxxx, 549 41
Červený Kostelec ve výši 190.944,- Kč bez DPH
(tj. 231.042,24- Kč s DPH) a současně schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou uzavřením smlouvy o dílo.
Rada města projednala návrh smlouvy o výpůjčce se Správou silnic Královéhradeckého kraje v souvislosti s budoucí výstavbou "Cyklotrasy
Žabokrky- Velké Petrovice".
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se Správou silnic Královéhradeckého kraje v souvislosti s budoucí výstavbou "Cyklotrasy
Žabokrky - Velké Petrovice". Výpůjčka se týká
pozemků p. č. 601/8, 601/9, 601/10, 601/13,
601/16 a 601/19 v k. ú. Velké Petrovice a p. č.
702/1 a 702/9 v k. ú. Bezděkov nad Metují.
Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou podpisem smlouvy o výpůjčce.
Rada města projednala a schvaluje Etický

kodex zaměstnanců města Police nad Metují.
Rada města jmenuje pro konkurzní řízení na ředitele/ku Základní školy a Mateřské školy Police
nad Metují za členy konkurzní komise:
1. za zástupce zřizovatele - Ing. J. H. - předseda
konkurzní komise
2. za zástupce zřizovatele – Mgr. L. F.
3. za zástupce KÚ KHK - Mgr. I. L.
4. za odborníka v oblasti školství PaedDr. K. V.
5. za zástupce pedagogického sboru ZŠaMŠ –
Mgr. M. S.
6. za školního inspektora ČŠI - Mgr. R. B.
7. za školskou radu – Mgr. K. Š.
zároveň pověřuje Ing. P. P. funkcí tajemníka konkurzní komise.
Rada města jmenuje pro konkurzní řízení na
ředitele/ku Základní umělecké školy Police nad
Metují za členy konkurzní komise:
1. za zástupce zřizovatele - Ing. J. H. - předseda
konkurzní komise
2. za zástupce zřizovatele – Mgr. L. F.
3. za zástupce KÚ KHK - Mgr. I. L.
4. za odborníka v oblasti školství Š.P. 5. za zástupce pedagogického sboru ZUŠ – V. B.
6. za školního inspektora ČŠI - Mgr. R. N.
zároveň pověřuje Ing. P. P. funkcí tajemníka konkurzní komise.
Rada města bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna 30.4.2018 v Základní umělecké škole v Polici nad Metují.
Rada města projednala a bere na vědomí informaci ředitele Základní školy a Mateřské školy
Police nad Metují, že dle Školského zákona č.
561/2004 Sb., § 24 odst. 2, vyhlašuje z provozních důvodů ředitelské volno dne 7. 5. 2018.
Rada města projednala a schvaluje:
A. účetní závěrku za účetní období 2017, sestavenou k 31. 12. 2017 u příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Police nad Metují.
B. účetní závěrku za účetní období 2017, sestavenou k 31.12.2017 u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Police nad
Metují, okres Náchod.
C. účetní závěrku za účetní období 2017, sestavenou k 31.12.2017 u příspěvkové organizace
Mateřská škola Police nad Metují.
D. účetní závěrku za účetní období 2017, sestavenou k 31.12.2017 u příspěvkové organizace
Knihovna města Police nad Metují.
Schválením účetních závěrek se rozumí také
schválení výsledků hospodaření účetních jednotek včetně jeho rozdělení
Rada města ukládá H.I., Ing. informovat
příspěvkové organizace o schválení účetních
závěrek.
Rada města projednala a schvaluje Dopravně
provozní řád jednotky Sboru dobrovolných hasičů Police nad Metují
Rada města projednala a schvaluje vedení
hranice mezi pozemky mezi pozemkem parc.
č. 1156/1 a pozemky parc. č. 169/1 a 170 v k.
ú. Pěkov z důvodu omezení přístupu k vodnímu
toku z veřejného prostranství (hřiště);
Rada města pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího
Škopa dalším jednáním s Katastrálním úřadem
Královéhradeckého kraje, katastrálním pracovištěm Náchod a podpisem dohody o nové majetkové hranici.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08018381 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostřední ČR v rámci
Operačního programu životní prostředí. Tímto
dodatkem se mění číslo účtu Fondu určené pro
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splátky zapůjčených finančních prostředků a doplňují se specifické symboly.
Rada města pověřuje starostku města paní Idu
Jenkovou podpisem dodatku smlouvy.
Rada města projednala návrh hodnotící komise
na stanovení vítěze veřejné zakázky “Zlepšení
vybavenosti terénních a ambulantních služeb v
Polici nad Metují, identif. č. 013D312002152“
Rada města schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého rozsahu “Zlepšení vybavenosti terénních a ambulantních služeb v Polici nad Metují,
identif. č. 013D312002152“ společnost AUTO
TRUTNOV s. r. o., IČO 259 31 270 se sídlem
Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, s nabídkovou
cenou 292 770 Kč bez DPH (tj. 354 252 Kč vč.
DPH) a současně také schvaluje uzavření kupní
smlouvy.
Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou k podpisu kupní smlouvy.
Rada města projednala a schvaluje pronájem
bytu č. 3 v domě čp. 313 v ulici 17. listopadu
paní M. M., nar. xx.xx.xxxx.
Rada města ukládá Iloně Kejdanové zajistit ve
spolupráci s TS s.r.o. uzavření nájemní smlouvy.
Rada města projednala a schvaluje pronájem
bytu č. 2 v čp. 115 v ulici Na Babí paní J. M.,
nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují.
Rada města ukládá Iloně Kejdanové zajistiti ve
spolupráci s TS s.r.o. uzavření nájemní smlouvy.
Rada města projednala realizaci veřejné zakázky malého rozsahu akce "Oprava prameniště s
otevřenou kapličkou a oplocení části hřbitova".
Rada města schvaluje následující parametry
výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu akci "Oprava prameniště s otevřenou kapličkou a oplocení části hřbitova".
1. Kritéria hodnocení: nabídková cena, váha 100 %
2. Obeslané firmy: DELTA Velké Poříčí s.r.o.
- Velké Poříčí; Broumstav s.r.o. - Broumov;
Pfeifer Miroslav - Police nad Metují; Stavby
Pagač - Machov; VPS s.r.o. - Náchod; SMI-ČR
group s.r.o. - Broumov.
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Ing. Scholz Pavel - vedoucí IMŽP; Mgr.
Luboš Ježek - správa dotací
náhradníci: Dis. Vítek Hynek - investiční technik; Ing. Jan Troutnar - odbor IMŽP; Ing. Helena
Ištoková - vedoucí FSO
Rada města pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace
uchazečů a vyhodnocení nabídek podle schválených kritérií
Rada města projednala a schvaluje uzavření
smlouvy č. 6DHM180077 o zřízení věcného břemene služebnosti k části pozemku p.č. 1126/1 v
katastrálním území Police nad Metují, mezi povinným - Povodí Labe, s.p. a oprávněným - město Police nad Metují
Rada města pověřuje starostku města Idu

Jenkovou podpisem výše uvedené smlouvy o
zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření smlouvy o zápůjčce se společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. se sídlem v Náchodě, Kladská 1521, PSČ 547 01, IČO
48172928 pro zajištění financování výstavby vodovodu v Brandejsově ulici. Předmětem zápůjčky jsou finanční prostředky ve výši 661.090,- Kč.
Rada města projednala návrh hodnotící komise
na stanovení vítěze veřejné zakázky "Oprava komunikací Záměstí Police nad Metují"
Rada města schvaluje za vítěze veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava komunikací
Záměstí Police nad Metují" společnost SILNICE
SVOBODA a. s., IČO 054 38 187 se sídlem
Jetřichov 164, 549 83 Jetřichov, s nabídkovou cenou 2 358 243,86 Kč bez DPH (tj. 2 853 475,07
Kč vč. DPH) a současně také schvaluje uzavření
smlouvy o dílo.
Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou k podpisu smlouvy o dílo.
Rada města projednala žádost na vybudování
vnitřní infrastruktury v komplexu pečovatelské
služby Javor, Police nad Met. firmou Viridium.cz
Rada města schvaluje vybudování vnitřní datové infrastruktury v domě s pečovatelskou službou Javor, Police nad Metují firmou Viridium.cz
Rada města pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího
Škopa podpisem souhlasného stanoviska.
Rada města projednala a schvaluje na základě
provedené inventarizace dodatečné vyřazení v
příloze uvedeného majetku z majetkové evidence
města Police nad Metují.
Rada města ukládá N.Ř. zajistit vyřazení navrženého majetku.
Rada města bere na vědomí výpověď smlouvy
o výpůjčce, na části pozemku p.č. 1213 v k.ú.
Velká Ledhuje, uzavřené mezi městem Police
nad Metují a vypůjčitelem panem M. R., bytem
xxxx, Police nad Metují, podanou vypůjčitelem
panem M. R., a schvaluje ukončení této smlouvy
k 31. 3. 2018.
Rada města projednala žádost pana M. M., bytem xxxxx, Police nad Metují, o výpůjčku části
pozemku p.č. 1213 v k.ú. Velká Ledhuje.
Rada města schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1213 v k.ú. Velká Ledhuje, o celkové
výměře 667 m2.
Rada města ukládá N.Ř. vyvěšení záměru výpůjčky dle návrhu na úřední desku města Police
nad Metují.
Rada města projednala žádost pana Ing. Bc. P.
S. o prodej pozemků p.č. 1079/26, p.č. 1259 a
části pozemku p.č. 3/1 v k.ú. Police nad Metují.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit prodej pozemků p.č. 1079/26 o výměře
77m2, p.č. 1259 o výměře 291m2 a části pozemku
p.č. 3/1 o výměře 415m2 v k.ú. Police nad Metují

panu Ing. Bc. P. S., nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
55 001 Broumov. Kupní cena byla stanovena:
pozemek p.č. 1259 a p.č. 1079/26 100 Kč/m2
s DPH, a pozemek p.č. 3/1 35,- Kč/m2 s DPH.
Celková kupní cena činí 51.325,- Kč s DPH.
Kupující také uhradí náklady spojené s převodem pozemku v katastru nemovitostí.
Rada města ukládá N.Ř. vypracovat kupní
smlouvu a zajistit převod pozemků v katastru
nemovitostí.
Rada města projednala odkup pozemku p.č.
769/5 a části pozemku p.č. 769/2 v k.ú. Velká
Ledhuje - budoucí zástavba RD nad Smetanovou
ulicí.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit odkup pozemku p.č. 769/5 o výměře 63
m2 a části pozemku 769/2 o výměře 13 847m2 od
pana Ing. Bc. P. S., nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx.
55 001 Broumov. Kupní cena je stanovena na
300,-Kč/m2 pozemku. Celková kupní cena činí
4.173 000,- Kč. Město Police nad Metují také
uhradí náklady spojené s vypracováním GP a
převodem pozemku v katastru nemovitostí.
Rada města ukládá N.Ř. vypracovat kupní
smlouvu a zajistit převod pozemku v katastru
nemovitostí.
Rada města projednala a schvaluje pronájem
části čp. 97- nebytových prostor na Masarykově
náměstí v Polici nad Metují o výměře 101 m2
panu Z. R., nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 547
01 Náchod. Pronájem je od 1.5. 2018 na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1rok. Nájemné je
stanoveno na 20.000,-Kč/čtvrtletně + energie dle
spotřeby.
Rada města ukládá N.Ř. vypracování nájemní
smlouvy.
Rada města projednala a schvaluje vícepráce v
maximální výši 77.989,- Kč bez DPH na realizaci podlimitní veřejné zakázky „Stavební úpravy
požární zbrojnice Police nad Metují"
Rada města pověřuje starostku Idu Jenkovou
podpisem dodatku č. 3 smlouvy o dílo.
Rada města projednala a schvaluje jako vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
"Oprava chodníku před kostelem" (dokončení
z roku 2017) v Polici nad Metují firmu Radek
Novotný, IČO: 70965218, se sídlem Řešetova
Lhota 80, 547 01 Náchod, s nabídkovou cenou
205.345,- Kč včetně DPH a současně schvaluje
uzavření smlouvy o dílo.
Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou podpisem smlouvy o dílo
Rada města pověřuje starostku města Idu
Jenkovou jednáním s vedením kraje, jakož i
dalšími orgány krajské samosprávy, ve věci
spolupráce města a kraje v oblasti dostupnosti,
vyváženosti a kvality sociálních služeb poskytovaných na území města.
Ing. Pavel Pohner

Polická univerzita volného času - 18. ročník – jarní semestr

CELODENNÍ POZNÁVACÍ VÝJEZD DO PRAHY

TERMÍN: STŘEDA 23. 5. 2018 - ODJEZD V 7 HODIN OD RADNICE
Cíl: 1) Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra – Praha 1 – vstupné 80 Kč
2) Výstava Doteky státnosti v Jízdárně Pražského hradu – vstupné 50 Kč
3) Procházka či chvíle odpočinku v Královské zahradě – Empírový skleník, Prezidentský domek, Velká míčovna, Oranžerie-moderní 		
skleník podle návrhu Evy Jiričné, Zpívající fontána, výhled na Prahu, Letohrádek královny Anny – Belvedér a dojdeme k Bílkově vile
4) Bílkova vila – Hradčany – vstupné 60 Kč + průvodce á 15 Kč.
Vstupy 205 Kč, jízdné pro studenty 200 Kč, pro cizí 300 Kč.
Cena zájezdu – pro studenty 400 Kč, pro cizí 500 Kč.
Závazné přihlášky s celou částkou zájezdu se budou vybírat před přednáškou ve středu 18. 4.
Ida Jenková

Polický měsíčník - duben 2018
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O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í
Pravidelná změna intervalu
svozu zbytkového komunálního
odpadu

Oznamujeme
občanům
Radešova,
Hlavňova, Pěkova a Honů, že po 17. kalendářním týdnu (tedy od 1. květnového týdne)
nastane pravidelná změna intervalu svozu
zbytkového komunálního odpadu z popelnic
z týdenního na 14-ti denní. Svážet se bude
v lichých týdnech (19., 21., … 37.). Změna na
týdenní svoz pak opět nastane v září, a to od
37. kalendářního týdne.

Hnědé kontejnery na
bioodpad z domácností

Na devíti stanovištích pro sběr tříděného odpadu (u zdravotního střediska, pod Havlatkou, za Pellyho domy,
u dřevěnky, v Malé Ledhuji, v Ostašské ul., na
sídlišti pod kotelnou, na sídlišti pod prodejnou
a u Žďárské ul.) jsou umístěny hnědé kontejnery, určené pro odkládání bioodpadu rostlinného původu z domácností, a především
z kuchyní.

11. hod. Tato rozšířená otvírací doba byla zavedena především z důvodu možnosti pro odkládání biologického odpadu rostlinného původu ze zahrad (především trávy, větví, listí)
a potrvá do 30. září. Využijte této možnosti.

Nabídka transportních vaků na
trávu a listí

Město Police n. M. nabízí k prodeji
vaky, pro usnadnění odvozu posečené trávy
a listí ze zahrad a ostatních ploch zeleně do
sběrného dvora. Vaky jsou vyrobeny z pevné kašírované tkaniny, mají rozměr 55 x 65
x 65 cm a na dvou protilehlých stranách májí
dvě ucha pro snadné nesení a vyklopení obsahu do kontejneru ve sběrném dvoře. Cena
vaku je 150,- Kč. V případě zájmu zajděte na
městský úřad, odbor IMŽP, zavolejte na číslo:
491 509 993 nebo napište na mailovou adresu:
troutnar@meu-police.cz.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Do hnědých kontejnerů je možné odkládat: slupky a zbytky z ovoce a zeleniny •
kávové a čajové zbytky, filtry a sáčky • zbytky
pečiva • skořápky z vajíček a ořechů • rozměrově upravená papírová lepenka, papírové kapesníky, ubrousky • podestýlka domácích býložravých zvířat • pokojové květiny a uvadlé
řezané květiny bez stuh a jiných plastů.
Naopak tam není možné odkládat:
větve, trávu, listí a kameny ze zahrad (z kapacitních důvodů) • odpad živočišného původu - kosti, vnitřnosti, odřezky a zbytky masa,
kůže • stolní oleje a tuky • exkrementy masožravých zvířat • popel z uhlí a cigaret • prach a
prachové sáčky z vysavačů • směsný a tříděný
komunální odpad • textil • chemicky ošetřené
materiály a jiný nebezpečný odpad • stavební
odpad apod.
Vývoz těchto kontejnerů zajišťuje spol.
Marius Pedersen a.s. (MP), a to v zimě 1x za
14 dní, po zbytek roku 1x týdně, svezený bioodpad je kompostován.

středí okolo nás.

Kam s nefunkční zářivkou či
úspornou žárovkou

Řada z vás už jistě doma řešila, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit.
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný
odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat
nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická

Pracovníci spol. MP stále ještě občas zjistí, že do těchto kontejnerů jsou odkládány
plastové tašky se směsným komunálním odpadem, stavební odpad a jiné nevhodné odpady, které komplikují zpracování a využití této
cenné suroviny, kterou bioodpad bezesporu je.
Žádáme proto ty, kteří nedodržují výše uvedené instrukce a doposud nevědí, že plastové
tašky se směsným odpadem a jiný podobný
odpad netleje a proto ho nelze kompostovat, aby odpad správně třídili a odkládali
tam, kam patří! Děkujeme za pochopení.

Sezónní otvírací doba ve
sběrném dvoře

Od 1. dubna začíná ve sběrném dvoře
sezónní otvírací doba. Bude otevřen tři dny
v týdnu, a to v pondělí od 17 do 20 hod., ve
středu od 13 do 18 hod. a v sobotu od 8. do
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tak v posledních letech postupně přecházíme
na ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Podle místnosti a svých preferencí
volíme kompaktní a lineární zářivky či LED
žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter světla - výběr moderních světelných zdrojů
je opravdu pestrý. Má to ale jeden háček: pokud taková „úsporka“ dosvítí, nesmí skončit
v běžném koši a nepatří ani do kontejneru
na tříděného skla a drobný elektroodpad.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky
(trubicové i kompaktní úsporné) v malém
množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích
může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku
či úsporku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. Další možnost, jak správně
naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji
ve sběrném dvoře. Obsluha sběrného dvora
od Vás úsporku převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný
odběr zářivek pro Polici n. M. zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 %
nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že
společně přispíváme k ochraně životního pro-

wolframová žárovka se prostě vyhodila do
popelnice na komunální odpad a z obchodu
se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické
žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a

Společnost EKOLAMP je neziskový kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení. Zdarma poskytuje služby sběru
a recyklace světelných zdrojů a svítidel jak firmám a institucím, tak i obcím a běžným občanům. Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje
výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení, za
které plní jejich zákonné povinnosti týkající se
sběru elektroodpadu. Za tímto účelem buduje
po celé České republice širokou síť sběrných
míst a zajišťuje sběr a svoz použitých světelných zdrojů a svítidel a jejich zpracování včetně následného využití materiálu a odstranění
zbytkových odpadů. Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.
ekolamp.cz.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce
2017 podařilo zrecyklovat 727 t použitých
světelných zdrojů (téměř 5 milionů zářivek a
výbojek) a 1300 t svítidel. To představuje až
25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru
nedostala v toxické koncentraci do přírody.
Bohužel je ale stále ještě mnoho domácností, které tento odpad netřídí a úsporné zářivky
hází do komunálního odpadu. Není tomu tak i
u Vás? Pomožte tuto situaci změnit.
Podle informací spol. EKOLAMP s.r.o.
sestavil Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
Polický měsíčník - duben 2018

Den Země a životního
prostředí - ukliďme Polici

K naší Zemi a životnímu prostředí, které nám
poskytuje, bychom se měli chovat s úctou a šetrně,
jako moudří hospodáři, a to nejen podle momentální nálady nebo stavu naší peněženky, ale stále a po
celý život. Přesto je ale jeden den, který nás k tomuto vyzívá intenzivněji, a to je 22. duben, celosvětový svátek našeho životního prostřední, nazývaný
Den Země. Má nám připomenout důležitost zdravého životního prostředí pro zachování kvalitního života ve všech jeho formách a umožňuje nejrůznějším skupinám lidí přispět (třeba i nepatrně) k péči o
tento náš společný a propojený domov. Každoročně
probíhá na mnoha místech řada akcí, do kterých
se zapojují státní organizace i místní samosprávy,
školy, nevládní organizace i jednotlivci. V Polici n.
M. se do této akce tradičně zapojuje základní škola
se svými žáky, která ve spolupráci s městem, TS a
společností MP a.s. uklízí okolí města od poházených odpadů. Do oslavy svátku životního prostředí
naší Země, se může svoji ohleduplností, skromností
a zodpovědným chováním nebo užitečnou aktivitou
či úklidem svého okolí zapojit každý z nás.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Další informace
k odpadovému projektu

Jak jsme Vás informovali v minulém čísle, naše
obec vstoupila do projektu OBEC NA CESTĚ K
MENŠÍMU MNOŽSTVÍ ODPADU. V rámci tohoto projektu budou v rámci měsíce dubna konány
akce, jejichž prostřednictvím bychom měli zjistit
skutečné složení směsného odpadu, a na základě
provedené analýzy pak moci navrhnout opatření,
kterými by šlo snížit množství směsného odpadu, a
naopak navýšení odpadu separovaného.
Vedle analýzy odpadů pak proběhne informativní setkání s občany, kde budou prezentována jak
statistická data o svezeném odpadu, ale i výstupy
z analýzy směsného odpadu, a konečně pak proběhne i osvětová akce stran připomenutí toho, co
všechno lze ještě z odpadu, který nám jinak končí
ve směsném odpadu, vyseparovat. Tato akce proběhne 12. 4. 2018 od 17.30 v Pellyho domech/ZUŠ/
jinde (viz vložený plakátek).

Současně pak v rámci akcí souvisejících se
Dnem země proběhne i vzdělávací akce pro základní školu. V rámci této akce budou i žákům naší
školy prezentovány informace o složení směsného
odpadu, a možnostech většího separování odpadu,
jakož i jeho další využitelnosti, neboť řada návyků,
které si pak neseme životem, má kořeny ve školním
věku.
Využijte možnosti přijít se dozvědět něco o odpadech, které produkují naše domácnosti, a přijďte
získat informace stran toho, jak každý z nás může
ještě pomoci snížit množství směsného odpadu
aktivním přístupem k otázce třídění. V konečném
důsledku jde o náklady nás všech, tedy i naše peněženky, a drobná změna návyků při domácím nakládání s odpady, může v budoucnu pomoci ušetřit
několik stovek či možná tisíc z rodinného rozpočtu.
Nezapomeňte – 12. 4. 2018, 17.30 – Pellyho
domy.
J. Škop, místostarosta
Polický měsíčník - duben 2018

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika
Dle dostupných údajů mělo k 28.2.2018
město Police nad Metují 4077 obyvatel.

Jubilea
V únoru 2018 slavili:

70 let

75 let
80 let

85 let

paní Věra Blažková
paní Jaroslava Plachtová
pan Milan Burian
paní Bedřiška Rubáčková
paní Hildegard Krieglerová
pan Jaroslav Kollert
paní Ludmila Chmelíková
pan Miloslav Trnovský
paní Ludmila Hofmanová
pan Miroslav Langr

Sňatky

Dne 3. února jsme zahájili letošní
svatební sezonu, své ANO si v obřadní
síni řekli Jiří Hertík a Simona Machová.

Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a krásné dny plné pohody v
dalších letech
Prosíme jubilanty, kteří budou
teprve slavit své výročí, a nepřejí si
být jmenováni v této rubrice, nebo si
nepřejí návštěvu komise pro obřady
a slavnosti, aby toto sdělili předem
na matriku MěÚ Police nad Metují.
hambalkova@meu-police.cz,
tel. 491 509 990
Dagmar Hambálková, matrikářka

9

K N I H OV N A
Čtou anebo nečtou?

V roce 2017 knihovna zaregistrovala (tj.
zapsala do výpůjčního systému) 918 čtenářů.
Z celkového počtu obyvatel 4 187, evidovaných k 31. 12. 2017, to je 21,9%. Statisticky
tedy čte v Polici pětina obyvatel. Na jedné
straně v rodinách na jednu čtenářskou průkazku navštěvuje knihovnu více členů rodiny, na
stranu druhou našimi čtenáři jsou nejen obyvatelé Police. Vidíte, že čísla statistiky jsou ošemetná. Přesto můžeme říci, že v Polici máme
dobrou čtenářskou základnu. Také se snažíme
předkládat vám stále nové knihy, časopisy a
další dokumenty, připravujeme nové akce a
děti nás navštěvují při nových přednáškách a
besedách. V Polickém měsíčníku se snažíme o
dění v knihovně informovat. A tak snad s klidným svědomím můžeme říci, že čtou. Čtou
jiné knihy než dříve, v jiném množství, dnes
už i v jiné podobě (audioknihy).
Nám bude potěšením pomoci vám s výběrem knih při vašich návštěvách knihovny.
A teď už, co se v knihovně odehrálo a co nás
čeká:

Po Polici s mapou

V prázdninové, mrazivé dopoledne dorazilo 10 statečných, kteří se vydali na jarní
toulky po městě. Po společném čtení z knihy
O líné babičce se nelíně vydaly skupinky na
cestu. Navštívily postupně 8 stanovišť, na kterých pro ně ochotní pracovníci měli připravené otázky i razítka, za správnou odpověď. Děti
měly poznávat město, a tak navštívily různé
organizace ve městě:
Městský úřad, Květinářství Petra, oční
optika INTEKO OPTIK, Hračky, knihy,
papírnictví Jiří Kohl, obchod Pitrs Bikes,
městská policie, Muzeum papírových modelů, a nakonec opět knihovna.
I touto cestou chceme poděkovat za vstřícnou spolupráci zaměstnancům těchto institucí.

Noc s Andersenem

Již v minulém měsíčníku jsme informovali o návštěvě pana Mgr. Hasana Zahiroviče,
Ph.D., který je naším předním čapkovským
badatelem. Přijede v pátek 23. 3. a má připravená dvě „povídání“ pro děti. Nejdříve šesťákům představí Dášenku, které je letos 85 roků,
a pak už nás bude čekat Noc s Andersenem.
V jejím úvodu třeťákům pan Zahirovič přiblíží devadesátileté oslavence Pejska a Kočičku
a spoustu zajímavostí kolem nich. Další program je v době psaní těchto řádků zakryt tajemstvím. Hlášení podáme v příštím čísle
měsíčníku.

Společné čtení se Senior
klubem Ostaš

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

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

Spolkla mě knihovna

V průběhu měsíce dubna si budete moci
v knihovně a přilehlých prostorách prohlédnout výstavu s názvem „Spolkla mě knihovna“.
Výstava vychází ze stejnojmenné knihy paní
spisovatelky Kláry Smolíkové, která zavede čtenáře na cestu časem do dob, kdy kniha
vzbuzovala úžas, seznámí je s uměním písařů
ve starověkém Egyptě, objasní, jak se otiskuje
klínové písmo, jak se zdobí středověký kodex
a mnoho dalšího. Výstava se na svém putování po českých knihovnách v dubnu zastaví
v Polici. U příležitosti této výstavy zorganizujeme besedy pro žáky 1. – 5. tříd základních škol.

Výtvarná soutěž pro děti
o nejhezčí známku k 100.
výročí československé
poštovní známky

Knihovna ve spolupráci s Klubem filatelistů a Klubem sběratelů Policka vyhlašuje pro
děti výtvarnou soutěž o návrh na nejhezčí poštovní známku s libovolným námětem.
Návrhy přijímáme v knihovně od 3. dubna
do 20. května. Pak bude rozhodovat odborná porota. Ve středu 20. června u příležitosti
vydání české známky k 100. výročí československé poštovní známky se sejdeme a
slavnostně odměníme vybrané návrhy. Hlavní
odměnou budou nové aršíky známek 100 let
československé poštovní známky. Všechny
dětské návrhy vystavíme na chodbě knihovny.
Československé poštovní známky jsou
vydávané od 18. 12. 1918 až do současnosti.
Československá a následně česká známková
tvorba si velice zakládá na výběru špičkových
autorů a tradiční výrobě známek. Díky této
kombinaci patří československá a následně
česká známková tvorba k nejlepším na světě.
Dokládají to i jména autorů návrhů známek,
např. Alfons Mucha, Max Švabinský, Oldřich
Kulhánek, Cyril Bouda a dlouhá řada dalších.
20. 6. 2018 tedy vyjde aršík známek 100
let československé poštovní známky. Autorem
návrhu je současný výtvarník Pavel Sivko,
který navrhl i známku se stavebnicí Merkur,
jejíž křest proběhl v Polici n. M.

200. výročí narození Václava
Vladivoje Tomka

31. 5. 1818 se v Hradci Králové narodil
historik, univerzitní profesor a rektor české
univerzity Wáclav Wladivoj Tomek. Jeho
vztah k Polici nad Metují byl a je znám. Proto
pan Petr Bergman chystá výstavu k tomuto výročí. A knihovna se připojí. Na čtvrtek
31. května připravujeme podvečerní čtení,
při kterém se vydáme do ulic města a úryvky
z Tomkova díla i texty o něm si přečteme
na autentických místech. Bližší informace o
akci i o Václavu či Wáclawu v příštím čísle
měsíčníku.
Vaše knihovnice

Nabídka knih:
yy Dvořáček, Petr: Tajemná místa naší země.
Obrazový průvodce po tajemných a záhadami opředených místech České republiky.
yy Horáková, Naďa: Brněnské Židovky.
Napínavý historický román.
yy Urbiš, Andrew A.: Terapie tmou- návrat
k harmonii a ke zdraví.
Metoda je založena na principu izolace jedince v uzavřeném prostoru v podmínkách
absolutní tmy, se zajištěním všech jeho potřeb z hlediska výživy a osobní hygieny.
yy Juráčková, Lenka: Lizucha.
Příběh staré a opuštěné Lízy z domova seniorů, která žije jen svými vzpomínkami,
dokud jí přátelství se dvěma mladými dívkami nepomůže vyjít ven ze samoty.
yy Rainer, Sebastian: Mysterium tremendum.
Temný mysteriózní román se odehrává v
70. letech 20. století v Beskydech. Je to příběh o smrti a věčném životě, jehož originál
byl svázán do lidské kůže, patřící samotnému autorovi.
yy Lindellová, Unni: Medová past.
Nová norská detektivka.
yy Macek, Miroslav: Saturnin se vrací.
Volné pokračování klasického humoristického románu oživuje svébytnou postavu
výjimečného a osobitého sluhy Saturnina.
yy Zibura, Ladislav: Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii.
Po dvojici bestsellerů přichází Ladislav Zibura s novým dobrodružstvím – tentokrát
se vydává do Arménie, Gruzie a Náhorního
Karabachu.
yy Pospíšilová, Jarmila: V pekle ptáci nezpívají.
Nová česká detektivka.
yy Mankell, Henning: Italské boty.
Hluboce lidský příběh o ztrátě a vykoupení
je svědectvím o nepředvídatelnosti života,
z níž se i ve chvílích osobní tragédie může
zrodit naděje.
Dáša Ducháčová
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K U LT U R A

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
Díky spolupráci s panem Jaroslavem
Soumarem představíme během dubna
další novinku – nástěnný kalendář
na rok 2019. Jeho vydání jsme načasovali do brzkých jarních měsíců, aby
kromě místních mohl, třeba jako suvenýr z dovolené na Policku, potěšit i
návštěvníky našeho regionu.

Pro jubilejní 10. ročník Petrovických
zatáček máme tentokrát vyjednány
dva termíny dopravních uzavírek. Pro
případ, že by nepřálo počasí – akce se
uskuteční buď 4. 8. nebo 5. 8. 2018.
Připravujeme ale už i program 71.
Polických divadelních her. Na jejich
realizaci jsme podali žádost do grantového programu Královéhradeckého
kraje.
Průběžně pracujeme na vyřizování
administrativy týkající se dopravních
uzavírek, které souvisejí s pořádáním
některých akcí – trhy, spanilými jízdami historických vozidel, Polickou
zelňačkou, poutí, Petrovickými zatáčkami, rozsvěcením vánočního stromu
atd.
V pondělí 12. 3. 2018 jsme se po projekci filmu Milada setkali s režisérem
a scénáristou Davidem Mrnkou.
Zhruba 90 návštěvníkům přiblížil přípravu filmu, na kterém pracoval 10 let.
Zodpovídal mnoho dotazů a strávili
jsme s ním zajímavý čas. I touto cestou
mu ještě jednou moc děkujeme.
V rámci několika málo dnů, které trávil
v České republice, našel čas na Polici
nad Metují.
Kolektiv Pellyho domů

PELLYHO DOMY
40. PLES MOTORISTŮ
Sobota 7. 4. 2018 od 20:00 hod
Vstupné vč. místenky 100 Kč

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU
S blížící se turistickou sezónou a létem
probíhají i další přípravy, zmíněné
v sekci o Informačním centru. Ve spolupráci s panem Janem Tůmou připravujeme další cyklus Vycházek Polickem, jednáme také s pracovníky CHKO
o tematických vycházkách. Začínáme
na konci května.
Z oblasti kultury nově chystáme pravidelné projekce letního kina, které se
budou konat každou středu, od konce
června do konce srpna. Chceme místním i návštěvníkům města během 10
projekcí nabídnout především české
filmy.
V Pellyho domech je v realizaci instalace nového ozvučení, zakoupeného
v roce 2017.
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18. 4. Lydia Baštecká – V. V. Tomek
Vstupné: 60 Kč / přednáška

KOLÁROVO DIVADLO
ZANZIBAR
Ostrov koření a otroků
Lenka a Václav Špillarovi
Čtvrtek 5. 4. 2018 od 18:00 hod
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Většina lidí si pod slovem Zanzibar
představí úžasnou dovolenou na břehu
azurového moře s bělostnými plážemi
a palmami sahajícími až k vodě. Někomu jinému se pod tímto pojmem
vybaví spojení s otroky či s kořením.
Všechno je to pravda. Zanzibar představí manželé Lenka a Václav Špillarovi.
Ostrov si prošel několika kapitolami
dějin. Období evropského vlivu se tu
začalo psát roku 1503, kdy Portugalci
založili na pobřeží svou první obchodní stanici. Po jejich zhruba dvousetleté
nadvládě se kontroly nad ostrovem
ujal ománský sultán, který na ostrově
založil plantáže s kořením, zejména
hřebíčkem, a také zde provozoval obchod s otroky. Ročně se přes Zanzibar
prodalo do otroctví přes 10 000 domorodců. V roce 1890 se Zanzibar stal
britským protektorátem a obchodování s lidmi bylo zrušeno. Britská država
ostrova pak trvala do roku 1963, kdy
Zanzibar vyhlásil samostatnost a o pět
měsíců později se sloučil s Tanganikou
(vzniklou z části německé východní
Afriky), aby společně vytvořili republiku Tanzanie (United Republic of Tanzania). Přestože je dnes Zanzibar součástí Tanzanie, je do značné míry autonomní. Má vlastní vládu i prezidenta.
Historické jádro hlavního zanzibarského města je označováno jako Stone
Town, jehož kamenné domy byly budovány za vlády ománského sultána a
pamatují dobu, kdy ostrov byl střediskem obchodu mezi Afrikou a Asií. Jelikož zde žili pohromadě Arabové, Peršané, Indové, Afričané i Evropané,
architektura kamenného města nese
architektonické prvky všech těchto
vlivů. Nejvíce rozpoznatelné jsou domy patřící arabským majitelům. Dodnes se pyšní velkými, masivními a
často krásně zdobenými dřevěnými
dveřmi.
Uličky mezi domy jsou často široké
sotva jen na rozpažení rukou. Přestože
naprostá většina místních jsou muslimové, s rysy spíše arabskými nežli
africkými, hovoří se tady většinou
svahilsky. Uličky jsou si navíc podobné
jedna druhé, a tak stačí trocha nepozornosti a po chvilce chůze se už člověk nedokáže vrátit, odkud vyšel. Nebýt drobných detailů, jako jsou třeba
lampy, barevné květináče, vyřezávané
okenice nebo úžasně zdobené dveře,
nenašel
by
cestu
zpět.
Člověk polapený v úzkých uličkách či
okouzlený nádherou pláží a šumění
oceánu brzy zapomene na všední pro-
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blémy, starosti i na čas. Přenese se do
romantického světa klidu, pohody a
jen nerad se odtud vrací zpět...
Na přednášce bude možné zakoupit
knihy - cestopisy manželů Špillarových
za symbolickou cenu 99 Kč (doprodej
posledních kusů od čtyř zbývajících
titulů).
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

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

KINO
DO VĚTRU
Čtvrtek 12. 4. 2018 od 19:00 hod
Příběh tří mladých lidí odehrávající se
během letní plavby kolem řeckých
ostrovů. Nespoutaní sourozenci Matyáš (Matyáš Řezníček) a Natálie (Jenovéfa Boková) se plaví jako posádka
plachetnice, na jejíž palubu přistoupí
syn majitele lodi dokumentarista Honza (Vladimír Polívka). Postupné sbližování Natálie s Honzou naruší dokonalé soužití sourozenců a na povrch
začínají vyplouvat skutečnosti, které
ukáží jejich bezstarostnou jízdu v docela jiném světle. Neobvyklý milostný
trojúhelník odehrávající se v atraktivním jachtařském prostředí přibližuje
prostřednictvím hlavních hrdinů touhy a obavy současné mladé generace.
Debutující režisérka Sofie Šustková
natočila s mladým štábem svou generační výpověď na omezeném prostoru
plachetnice v širém moři a na maleb-

ných ostrůvcích Severních Sporád.
Milostné drama, boat movie / ČR 2018
78 min
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

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

„Každý, koho aspoň trochu fascinují
hory, tohle musí vidět.“ (VueWeekly)
Spojení nadpozemských obrazů, ze
kterých dostanete závrať, mocné hudby Australian Chamber Orchestra a
hladivého hlasu Willema Dafoea je
zážitkem, na nějž se nezapomíná. Hora
je filmem pro velké plátno, synergií
smyslů. Jedinečná filmová a hudební
spolupráce mezi Australian Chamber
Orchestra a režisérkou Jennifer Peedomovou, která byla za svůj předchozí
dokument Šerpa nominována na cenu
BAFTA. Snímek je oslňující analýzou
naší posedlosti horami. Ještě před 300
lety byly snahy zdolat horské vrcholy
považovány za něco velmi blízkého
šílenství. Nikdo tehdy nepředpokládal,
že by divoká a opuštěná horská krajina
mohla někoho zajímat. Vrcholy hor
byly považovány za místa, kde sídlí
nebezpečí, nikdo je nevnímal jako
místa plná krásy. Proč jsou nyní horami přitahovány miliony lidí? Dokument Hora nám ukazuje okouzlující
sílu výšin a jejich věčnou moc, se kterou formují naše životy i naše sny.
Dokumentární, s českými titulky
Austrálie, 2017, 74 min
Vstupné: 80 Kč

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Čtvrtek 19. 4. 2018 od 17:30 hod
Severská pohádka vypráví o třech
synech chudého farmáře, z nichž právě
ten nejmladší a nejpodceňovanější
potká v lese princeznu prchající z domova před nevítaným nápadníkem.
Dívka nevěří báchorkám o králi trollů,
který má právě na nevěsty ze zámku
spadeno, ale brzy zjistí, že jsou pravdivé.
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Dobrodružná výprava za princezninou
záchranou před trolly se točila z velké
části v Česku, mimo jiné na Křivoklátu,
v bývalém vojenském újezdu v Brdech,
v lomu Amerika, na Děčínském Sněžníku, u Dolského mlýna, v Prachovských skalách a barrandovských ateliérech.
Rodinný / Fantasy / Dobrodružný /
Pohádka. Norsko, 2017, 104 min.
Vstupné: 60 Kč / 50 držitelé PellyKarty

hned několik. Krom toho, že hezky
vypadají, jsou také kvalitní a zdraví
zcela nezávadné! UNIPAR je českou
firmou se čtvrt století dlouhou tradicí,
která své zastoupení má i např. ve
Španělsku, Skandinávii a USA. Své
svíčky vyrábí z čistého uhlovodíku,
technologií lisování za studena.
Používá kapilární knoty a svíčky barví
pouze na povrchu.

Prodej vstupenek na akce
pořádané Pellyho domy:
v Informačních centrech Police nad
Metují (tel. 491 421 501) a Náchod
(tel. 491 426 060) nebo hodinu před
akcí v pokladně Kolárova divadla /
Pellyho domech.

OSTATNÍ
JARNÍ TRH A KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY V DŘEVĚNCE
Sobota 14. 4. 2018 od 9.00 hod.
Masarykovo náměstí, Stará škola
Regionální muzeum v Náchodě zve u
příležitosti Jarních trhů do staré školy
Dřevěnky na komentované prohlídky,
od 9:00 do 12:00 hod.
Vstupné 30 Kč / 15 Kč

PŘIPRAVUJEME
VYCHÁZKA POLICKEM I.
Sobota 26. 5. 2018
Vycházka s Mgr. Janem Tůmou po
stopách historie v nejjižnějším výběžku benediktinského Polického panství.
Přihlášky, bližší informace a platba
předem v informačním centru do 24. 5.
Účastnický poplatek: dospělí 100 Kč,
děti 50 Kč

POLICKÁ ZELŇAČKA
Sobota 9. 6. 2018
Týmy se mohou hlásit do 21. 5. 2018.

LETNÍ KINO
Filmové středy: 27. 6. – 29. 8. 2018

INFORMAČNÍ
CENTRUM

Výsledkem jsou kvalitně a dlouho
hořící svíčky, jejichž hmota se při
hoření mění pouze na vodní páru a
oxid uhličitý! Exkluzivně pro naše
informační centrum firma UNIPAR
vytvořila jednu interiérovou a jednu
venkovní svíčku s místními motivy.
Cena každé je 99 Kč/ks.

Z ČINNOSTI
INFORMAČNÍHO CENTRA
V měsíci březnu se již všichni na informačních centrech mají na pozoru.
Dobře totiž vědí, že hlavní turistická
sezona se neúprosně blíží a březen je
posledním
„klidovým“
měsícem.
S příchodem dubna už vše tzv. hoří –
jestliže chceme něco na letošní sezonu,
je to teď, nebo nikdy. Ale nepředbíhejme. V měsíci březnu jsme se věnovali letnímu vydání turistických novin
obou místních destinačních společností. Police má své zastoupení jak
v redakční radě novin Broumovska,
tak v redakční radě novin Kladského
pomezí. Zúčastnili jsme se tak
v uplynulém měsíci tří schůzek redakčních rad a připravovali podklady
pro letošní letní vydání. Článků to bylo
několik, včetně dvou kalendářů kulturních akcí. Doufáme, že jejich čtení,
pokud se Vám noviny dostanou do
rukou, bude pro Vás zajímavé.
Prezentovali jsme Polici nad Metují a
celé Kladské Pomezí na veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové.
Jednalo se o dvoudenní veletrh cestovního ruchu Královéhradeckého a
Pardubického kraje. Zájem byl jak o
naši krásnou přírodu, tak o naše muzea.
Původní prosba o vyplnění dotazníků
pro občany města byla o měsíc prodloužena, tedy i v měsíci březnu jsme
v Informačním centru Vaše dotazníky
shromažďovali a předali je vedení
města. Všem, kteří se podělili o své
názory, děkujeme.

PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK
S nadcházejícím jarním počasím opět
nabízíme možnost zapůjčit si v našem
Informačním centru koloběžky Kostka.
K dispozici je celkem 8 ks, po předchozí dohodě lze zajistit větší počet koloběžek.
Základní půjčovné je na dvě hodiny
/80 Kč/. K zapůjčeným koloběžkám
bezplatně nabízíme přílby, bezpečnostní zámky, nářadí.
Více na www.sportvpolici.cz

Provozní doba informačního
centra v DUBNU:

Svíčky z UNIPARu

Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek, pátek
Polední přestávka:

Svíčky firmy UNIPAR si k nám našly
cestu až z Rožnova pod Radhoštěm.
Proč takovou dálku, když se snažíme
podporovat místní výrobce? Důvodů je

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
www.policko.cz

NOVINKY V PRODEJI
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9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
11:30 – 12:00
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

V Muzeu se prezentuje ohromující sbírkou
monopostů formule 1 – na výstavě jich je víc
jak 90. Mnozí návštěvníci už teď odchází
z Muzea s chutí aspoň jednou se na živo
podívat na nějakou Grand Prix.
„Když už se mi nechce lepit formulky,“ říká
modelář, „tak si odskočím k domečkům. Jen
tak pro relax.“ Přijďte se sami přesvědčit, jak
takové odskočení „mága F1“ vypadá a budete
okouzleni světem z papíru.

Muzeum papírových modelů,
Tyršova 34 1, 549 54 Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz
E-mail: Info@MPMPM.cz
Mobil: 777 828 657
Telefon: (+420) 498 100 910

VOLNÝ VSTUP
Pondělí 2. dubna
9.00 – 15.00 hodin

Využijte Velikonočního pondělí k návštěvě
unikátního Muzea papírových modelů. Jako
každé první pondělí v měsíci je vstup
ZDARMA.

STŘEDY V MUZEU

od 15.00 do 17.00 hodin

Dokončená expozice výstavy
K výstavě vyšel i katalog, který si můžete
koupit v Muzeu.
Video z vernisáže a fotografie si můžete
prohlédnout na webu Muzea www.mpmpm.cz
nebo na našem facebooku.

Města Police nad Metují připravila už tradiční
výstavu prací svých žáků. Tentokrát se budou
prezentovat tím „nejtvrdším“, co mají, tedy
díly keramickými.

Expozice výstavy návštěvníka vtáhne do
kouzelného světa dětské fantazie, která
ještě není svázána životní zkušeností a
společenskými kontexty. Nabízí nečekaná
setkání a pohled na svět kolem nás.
Vernisáž doprovodí mladí hudebníci ze
stejné školy.

V krátkosti informujeme

V březnovém čísle jsme slíbili, že zveřejníme
výsledky z modelářské soutěže v Brně. A
máme se věru čím chlubit.

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
28. a 29. dubna
9.00 – 17.00 hodin

Každý poslední víkend v Muzeu je pro
návštěvníky připravena interaktivní dílna.
Modelářský kroužek pro děti. Přijďte si zkusit
slepit svůj vlastní model pod vedením Luboše
Matěny, který letos přivezl z Mistrovství
republiky do Muzea stříbrnou medaili!
Více na www.MPMPM.cz

VÝSTAVA

ZDENĚK SMAŽENKA: TEO
Na začátku minulého měsíce byla otevřena
v Muzeu další s krátkodobých výstav.
Tentokrát se v Muzeu prezentuje modelář
z Havlíčkova Brodu Zdeněk Smaženka. Název
výstavy TEO je odvozen od jeho nicku na
modelářském fóru.
Zdeněk
Smaženka
je
vyhledávaným
modelářem pro autory - konstruktéry modelů.
Seznam jeho Beta modelů, tedy těch, které
slepil jako vůbec první, by zabral pořádný kus
stránky.

V dubnu si zavzpomínáme na výstavu Jany
Žuravnyjové a v interaktivní dílničce budou
připraveny vystřihovánky zvířat.
Úžasnému světu africké fauny je věnována i
část stálé expozice. Poté co si prohlédnete
práci modelářů, si můžete sami na sobě zkusit
kolik práce a trpělivosti je potřeba pro slepení
jednoduššího modelu!

Míša Vaněčková obsadila s modelem hradu
Orlík ve své kategorii sedmé místo. Stejné
umístění
získal
i
Vojta
Homolka
s minimodelem Tatra.
A pak to už cinkalo! Luboš Matěna skončil ve
své kategorii třetí s modelem Tatry mezi
malou dopravní technikou. V soutěži časopisu
ABC „Naše domečky“ obsadil druhé místo. A
vrcholu dosáhl, když se s modelem kamionu
Liaz stal vicemistrem republiky!

VÝSTAVA
KERAMICKÝCH PRACÍ
ŽÁKŮ POLICKÉ ZUŠ

Zelený domeček
Vernisáž 5. 4. od 18.00 hodin
Fotografie z instalace výstavy
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ZUŠ Police nad Metují ve spolupráci
s Muzeem papírových modelů a s podporou

Polický měsíčník - duben 2018

Od 16. do 18. března proběhla výstava
Modelových kolejišť Petra Jakubce
v Přepychách. Expozici výstavy doplnilo
MPM o modely Vladimíra Rocmana,
regionální architekturu a několik miniboxů
architekta Milana Weinera, jednoho ze
zakladatelů Muzea. Během březnového
víkendu navštívilo výstavu víc jak 650 lidí!

Muzeum v médiích

Prestižní Muzejní noviny otiskly pozvánku
do Muzea papírových modelů. Naše
Muzeum se prezentuje ve společnosti
Třebechovického
muzea
betlémů,
Archeologického muzea v přírodě Villa
Nova, Lorety v Chlumci nad Cidlinou či
Zámku Karlova Koruna.

Další modely architektury jsou ve volně
stojících vitrínách řazeny podle jednotlivých
Krajů České republiky. Díky tomu může
návštěvník v jasně viditelném konceptu
poznávat celou republiku. Ale nejen to.
Modely totiž představují i průřez
jednotlivými architektonickými styly, které
se v průběhu času projevili v Českých
zemích. Procházka Českou republikou vede
v Muzeu od nejstarších románských rotund
z desátého a jedenáctého století až
k architektuře století dvacátého, které je
prezentováno např. Muzeem v Hradci
Králové, nádražím ve Vítkovicích nebo
Vysílačem na Ještědu.

V sobotu 17. března proběhl Jarní jarmark
v Meziměstí, kde Muzeum pořádalo
workshop a dílničku pro děti. Ač počasí
nebylo naprosto jarní, přesto se v Muzejní
dílničce vystřídalo víc jak šedesát dětí, které
si kromě slepených a vybarvených modelů
odnesly i vlastnoručně namalované kraslice,
které pro dílničku poskytla paní Hana
Váňová.

EXPOZICE MUZEA
Pátek 6. 4.
Vernisáž výstavy Jaroslava Šolce v 18.00
hodin v Muzeum dawnego kupiectwa ve
Świdnici. Polický autor, který od roku 2000
každoročně pořádá pouťovou výstavu
„Obrazy v plenéru“ představí svou aktuální
tvorbu v partnerském městě Świdnica.
Výstavu podporuje Muzeum papírových
modelů a Město Police nad Metují.

Polický měsíčník - duben 2018

Během prvního březnového víkendu
proběhla reinstalace expozice v Muzeu.
Expozice se více zaměřuje na edukativní
charakter. V následujících číslech Polického
měsíčníku vám chceme představit jednotlivé
okruhy, tak jak je můžete v Muzeu vidět.
České papírové modelářství je fenoménem,
co se modelů architektury týče. Nikde jinde
v Evropě se tolik modelů architektury
nevydává a nelepí, jako v České republice.
Prohlídku expozice Muzea proto začneme
právě u modelů architektury.
První modely, které návštěvník v Muzeu
vidí, jsou právě modely architektury.
V první vitríně jsou nainstalované budovy
z Police nad Metují a nejbližšího okolí –
radnice, Dřevěnka a Suchodolská kaplička.
Vitrína
pokračuje
představením
náchodského
regionu
typickou
architekturou a na ni navazuje architektura
Královéhradeckého kraje.

Ovšem stejně tak lze Muzeem putovat od
polické radnice přes kostel sv. Bartoloměje
v Pardubicích
a
hrad
Karlštejn
k Děčínskému sněžníku. A není nic
snazšího, než se vrátit kolem hradu
Bouzova, přes zámek v Hluboké nad
Vltavou a těsně před návratem do Police nad
Metují se zastavit u zahradního mostu na
zámku v Novém Městě nad Metují a
kouknout se na náchodský zámeček…

Expozice architektury je doplněna dvěma
interaktivními prvky. Tím prvním je
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architektonické okénko, které výtvarně
zpracoval Jaroslav Soumar a vyrobil Miloš
Nosek. Za okenicemi probíhá prezentace
pohádkových zámků a hradů v Čechách.
Malým, ale i větším návštěvníkům
připomene a ukáže, kde se která pohádka
natáčela a které princezny měly domov
v daném zámku či hradu.
Druhým interaktivním prvkem, který se
váže k sekci architektury, je zvukový efekt.
Expozice Muzea papírových modelů nabízí
možnost slyšet zvony z Poutního kostela sv.
Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru
nad Sázavou. V době vzniku (stavba byla
dokončena roku 1722) stál na travnatém
vršku, který byl pojmenován Zelená hora
(dříve se nazýval Černý les nebo Strmá
hora) podle vrchu u Nepomuku, ze kterého
pocházel Jan Nepomucký i první žďárští
mniši.

Kostel sám je jednou z nejúžasnějších
barokních památek na celém území
republiky. Jeho architekt, Jan Blažej
Santini-Aichl, v něm dokázal skloubit svou

Pár vět k obálce…

dobu s dobou, kdy žil sv. Jan Nepomucký.
V architektuře kostela dokázal vytvořit
symbiózu barokních prvků s gotickými,
čímž symbolicky spojil obě dvě časové
období – tedy dobu stavby kostela a dobu,
kdy žil Jan z Nepopmuku. Santini.Aichl
navíc zakomponoval do celé stavby číslici
tři, která odkazuje na Boží Trojici. Po
obvodu kostela je pět hrotitých kaplí na
půdorysu trojúhelníku s pěti kaplemi
oválnými. Číslice pět, v křesťanské
ikonografii,
připomíná
sv.
Jana
Nepomuckého. Kostel zdobí celkem šest
výrazných zlatých hvězd a číslice šest je
v barokní ikonografii číslem odkazujícím
k Panně Marii.
Poutní kostel sv, Jana Nepomuckého byl
v roce 1994 zapsán do seznamu světového
dědictví UNESCO.

Vystřihovánku vydalo brněnské vydavatelství
Betexa.

DS KOLÁR V MILETÍNĚ

MgA. Josef Kleiner * 1989
Jestli to není pravda, tak je to fakt skvěle vymyšlený!
Josef Kleiner, který vyrostl v Bukovici
a v současné době žije
v Jaroměři, je autor, jež
se věnuje malbě, grafice,
kresbě a ilustraci.
Po absolvování polické ZUŠ, studoval grafiku ve Velkém Poříčí.
Jeho další cesta ho zavedla do černého města,
kde studoval v ateliéru malby profesora ak. mal. Daniela Balabána
(nar. 1957) na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Balabán
je klíčovou osobností světa českého umění od poloviny osmdesátých
let a Josef Kleiner se v jeho ateliéru hodně naučil. Zajímala ho především lidská figura, vyzkoušel si práci v cyklech a pohyboval se na
pomezí konceptu. Vyzkoušel si i happening s fotografem Adolfem
Hejnou z Červeného Kostelce. V současné době rád experimentuje
s materiály. Maluje na sklo, na plech, používá různé hrubosti pláten.
Kombinuje techniky a vše podřizuje myšlence, námětu a své představě
a tak jeho obrazy nemají často standartní tvar obdélníku nebo čtverce.
Nenechává se spoutat formou a zběhlými rituály.
První jeho výstava v Polici nad Metují byla v rámci projektu
Pellyho terasa 2012. Název výstavy „Jahodový salát“ zněl letně a trefně. Představil své školské práce, ale i řadu námětů z Bukovice a okolí.
Jedno z hlavních témat výstavy byly portréty Markéty. Dnešní manželky Josefa Kleinera.
Obraz s názvem „Jahodový salát“ můžete vidět u Muzea papírových modelů, kde nedávno vznikl nový výstavní prostor na fasádě budovy – Vitrína.
Kleiner má za sebou řadu výstav. Samostatných měl do dnešních dnů více než deset. Namátkou v Brně, Děčíně, Ostravě nebo
Boskovicích. Stejně tak se zúčastnil řady výstav skupinových.
Na závěr pár slov Josefa Kleinera. Vlastně jeho odpověď na otázku, co vlastně dělá. Modeluju představy, představy představ, hnětu
barvy, rozpouštím tvary, hledám aroma figur, ostatky statků, pásy světel, stíny slov, studuju dojmy z jam, věže, zvěř, hmyzu hvizd, fascinuje
mě hydraulický píst, podlahové topení, cytoplazmatické vědění, matrice vět, lidový svět, zajímají mě makety kostí, losí sliny a prázdné dvory.
Další ukázku jeho práce najdete zde: www.jklein.webnode.cz.

Ve dnech 16.– 18.3.2018 se konala v Miletíně tradiční soutěžní Východočeská přehlídka amatérských divadelních souborů
„16. Miletínské divadelní jaro 2018“.
Náš divadelní spolek Kolár se zúčastnil této přehlídky již
potřetí, tentokrát s představením Hráči od N.V. Gogola. Na přehlídce vystoupilo celkem deset ochotnických souborů a to nejen
z Východních Čech, ale například i z Moravy či Severních Čech.
Ve velké konkurenci jsme se určitě neztratili, podle počtu získaných cen jsme patřili mezi tři nejlépe hodnocené soubory!
Odborná porota v čele s režisérem Petrem Kracikem nám udělila tato ocenění:
yy
yy
yy
yy
yy

čestné uznání za kostýmy Zuzaně Štěpánkové
čestné uznání za režii Jaroslavu Součkovi
čestné uznání za inscenaci
cenu za herecký výkon Filipu Kovaříkovi v roli Ichareva
cenu za herecký výkon Jiřímu Trnovskému v roli Utěšitele.
Za DS Kolár Jaroslav Souček

Mgr. Martina Váňová
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Přátelské setkání obyvatel, Vyšla knížka „Místo, kde papír ožívá“
Ředitel Muzea papírových modelů
rodáků a sympatizantů obcí (MPM)
v Polici nad Metují, polický spisovatel Pavel Frydrych, a ředitelka Martina
Suchý Důl a Slavný
Váňová, t. č. na mateřské dovolené vydali

Setkání všech, kteří mají k Suchému Dolu a Slavnému vztah,
se uskuteční v pátek 6. dubna od 19 hodin v kulturním domě
v Suchém Dole. Jeho programem je především prezentace připravované publikace o obou obcích. Bude příležitost osobně poznat
kolektiv autorů, který dílo zpracovává, a poslechnout si krátké
příspěvky k některým tématům z knihy. Dále zhlédneme fotografie Josefa Téra, Oldřicha Jenky a Libora Jenky, zavzpomínáme
a užijeme si společně
strávený večer. Na programu je také promítání
dokumentárního filmu o
životě v obci od Karla
Pfeiffera. Pokud máte
nějaké historické materiály týkající se Suchodola
a Slavného – fotografie,
dokumenty, trojrozměrné předměty, přineste je
s sebou, případně kontaktujte editora publikace na emailu Bures.M@
seznam.cz
Na setkání vás zve
vedení obce a za autorský kolektiv editor
publikace Mgr. Michal
Bureš

Polický měsíčník - duben 2018

nádhernou knihu o muzeu „Místo, kde papír
ožívá“.
Muzeum je samostatnou organizační
složkou města Police nad Metují a loni na
začátku léta oslavilo páté výročí otevření.
Ve stálé, občas doplňované a přestavované
expozici, vystavuje kolem dvou tisíc papírových modelů různých kategorií. Od architektury přes vojenskou techniku, lodě a
další, až k modelům sci-fi a minimodelům.
Jak se v knížce mimo jiné dočteme,
MPM spolupracuje s víc než 9 desítkami
modelářů z celé republiky, několika z Polska a ze Slovenska, propaguje a
prodává vystřihovánky téměř dvaceti vydavatelů a úzce s nimi spolupracuje.
Třeba na vydáních modelů vlastní provenience, jako například Polická radnice nebo modely majáků Baltského pobřeží.
Významná je spolupráce muzea na mezinárodním poli zejména s modeláři z Polska. V expozici lze vidět mnoho velmi zdařilých modelů polských
modelářů. Muzeum rozvíjí i vlastní ediční, badatelskou i archivní činnost.
Skvěle a přehledně uspořádaná publikace o muzeu mapuje historii i dosažené úspěchy a širokou spolupráci po republice. Zasvěcená kapitola o výtvarné kultuře a výtvarném umění stojí za prostudování.
Další kapitoly jsou věnovány přímo jednotlivým kategoriím papírových
modelů pojatým tak, jak je vidíme rozdělovány na výstavách nebo soutěžích.
Modelářům se tak dostává do rukou publikace, která zohledňuje společenský
kontext a vliv výtvarného umění.
Inspirativní jsou komentáře tvůrců kapitol stejně jako citace, zachycující
výroky „slavných“. Pro přiblížení část výroku Antonína Dvořáka, zveřejněného na začátku kapitoly o kolové technice: „…Všechny svoje symfonie
bych za to dal, kdybych byl vynašel lokomotivu“. Láska skladatele k mašinkám je všeobecně známá.
I při běžném prolistování této milé publikace čtenář obdivuje tvořivost
a preciznost všech, kteří knihu tvořili nebo do ní přispívali. Odráží přesně
to, čím papírové modely zaujmou a proč přitahují do MPM ročně víc než
10 tisíc návštěvníků. Poctivost, svědomitost, tvůrčí nadšení a elán vytvořily
krásné dílo, hodné obdivu. Po stránce výtvarné i pro radost z umu a zručnosti
tvůrců.
Rejstřík fotografií, jmenný seznam spolupracujících modelářů i českých
vydavatelů vystřihovánek podtrhují užitečnost a význam nádherné knihy
„Místo, kde papír ožívá“.
Když ji vezmete do ruky a prolistujete, budete ji chtít mít doma a občas
otevřít. Na kterékoli stránce najdete něco krásného, něco podnětného, možno
objevíte novou informaci nebo vás zaujme zajímavá myšlenka.
Připomínám i grafické zpracování publikace. Přispívá k radosti z pocitu,
vzít ji do rukou.
Kniha vyšla v rámci grantového projektu „Tradice v novém hávu“,
který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu
Glacensis.
Jindřich Horkel
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Zpěvem tvoří svět lepším

Loni o adventu přišli polickým
seniorům do Senior kubu Ostaš navodit vánoční atmosféru zpěvačky a
zpěváci Chrámového sboru místního
kostela Panny Marie. Byli milí a bohatým programem přítomné potěšili.
Jejich zaujetí a radost ze zpěvu dovršily tehdy příjemný prožitek adventního
odpoledne.
Z CD Miroslava Šolce z Police
jsem se dozvěděl, že Polický chrámový sbor při kostele v Polici, varhaník
a dirigent tu byli vždycky. Ten dnešní
sbor pod vedením polického dirigenta
Jaroslava Kasala.
Na uvedeném koncertě jsme obdivovali šíři jejich repertoáru a dokonalé provedení. Vedle „kostelních“
skladeb, koled a písní k církevním
příležitostem zpívají i jen tak pro radost. Třeba trampské, lidové písničky
a jiné žánry pro potěchu srdce i duše.
Smíšený sbor, čítající kolem 20 zpěvaček a zpěváků, zpívá vnímavým posluchačům při různých příležitostech.
Je příjemné posadit se do křesla
a nechat se opájet krásným zpěvem.
Kdo to nezažil, jen těžko si představuje, co všechno pro to aktéři takového
zážitku potřebují udělat. Dobré rodinné zázemí je podmínka nutná, stejně
jako ochota rodinných příslušníků
také leccos ze svého pohodlí obětovat.

V tomto případě je důležitá i opora, kterou poskytuje polická farnost
především v osobě faráře Mariana
Lewického. Občas také potřebují i
vstřícnost zaměstnavatele…
V Polici je samozřejmé, že k pohodě a dobrým podmínkám souboru
přispívá celkové příznivé kulturní klima, které se šíří z radnice. A k tomu
přátelé a známí, co dovedou podpořit slovem, někdy i drobnou pomocí,
když třeba rodina nestačí.
Všichni, kdo si v dnešní překotné
době dovedou udělat čas a rozdávat radost druhým, jsou obdivuhodní. Patří
jim za to upřímný dík. V souladu se
svojí vírou vyslovili členové sboru
na uvedeném CD modlitbu: „Moc tě,
Bože, prosíme o zdraví a pevný hlas,
abychom ještě dlouho svým zpěvem
přinášeli radost.“. Jistě jim upřímně přejeme, aby byla znovu a znovu
vyslyšena. Máme z toho přece užitek
všichni.
Svým myšlením, vroucností, která
je z jejich zpěvu vždy cítit, přispívají
k tomu, aby náš svět byl dobrý a stále lepší. O letošní Velikonoční neděli
přednesli v kostele Panny Marie v
Polici skvěle nastudovanou mši skladatele Ignáce Reimana.
Jindřich Horkel

Vla s ti v ě d ný spo le k při MK S Č erv ený K o st e le c

v e spo l up rá c i s MK S Č erv ený K o st e le c a Mě st e m Č erv ený K o st e le c
V ás z v e na sv o u d a lš í akc i, kt ero u je

VÝSTAVA

BIBLĚ
KNIHA, KTERÁ PSALA DĚJINY

6.4. -13.5.2018

Úterý – Neděle
9-12 a 13-17 hodin

VÝSTAVNÍ SÍŇ ČERVENÝ KOSTELEC

VERNISÁŽ VÝSTAVY

Unikátní výstava výtisků bible. Během výstavy můžete zhlédnout

originální bible od 16. do 20. století, a to nejenom české, ale i zahraniční.
Unikátem bude kopie Ďáblovy bible, největší knihy světa, vytvořené

5.4.2018 od 16:00 hodin

knihařstvím Jiřího Fogla a Pavlíny Rambové v Žamberku.

prohlídkou. Můžete se těšit na ukázku středověké písařské dílny,

s psacími látkami, vývojem písma, její rukopisnou podobou a proměnami,

Vernisáž výstavy spojená s kulturním programem a komentovanou
zkusit si různé kaligrafcké techniky, nebo si přečíst historické texty.

Návštěvníci budou moci spatřit vše, co s vývojem bible souvisí, seznámí se

kterými prošla bible od objevu černého umění do současnosti.

DOPROVODNÝ PROGRAM

14.4.2018 (17:00) Komentovaná prohlídka výstavy (Výstavní síň)

18.4.2018 (20:00) Večerní prohlídka výstavy s programem (Výstavní síň)

19.4.2018 (16:00) Beseda „BIBLE v dějinách knižní kultury“ (Bc. R.Švanda) (Knihovna B.Kafky)
19.4.2018 (18:00) Komentovaná prohlídka výstavy (Výstavní síň)

24.4.2018 (16:00) Beseda „Otazníky kolem bible“ (Doc.J.Brož, Th.D. S.S.L.) (Výstavní síň)

29.4.2018 (17:00) Komentovaná prohlídka výstavy (Výstavní síň)

CODEX

GIGAS

VÝSTAVA

KRASLICE

LIDOVÉ KROJE
A KROJOVÉ PANENKY

23.3.-1.4. 2018
výstava bude otevřena denně od 9-12 a 13-17 hodin

výstavní síň Červený Kostelec
Přijďte si prohlédnou překrásnou sbírku kraslic
ze sbírky paní Anny Rusové z Červeného
Kostelce. Uvidíte stovky překrásných kraslic,
desítky nádherných lidových krojů a krojových
panenek.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
čtvrtek 22.3.2018 od 16 hod
výstavní síň Červený Kostelec
Vernisáž spojená s malým kulturním
programem a drobným občerstvením.

Uvidíte unikátní kopii „Ďáblovy bible“
Těšíme se na Vás ...

Akce pořádá Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec ve spolupráci s MKS a Městem Červený Kostelec
Více informací na www.vlastivendkyspolek.cervenokostelecko.cz nebo www.facebook.com/vlastivednyspolekck
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VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ, DĚKUJEME

Akce pořádá Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec ve spolupráci s MKS a Městem Červený Kostelec

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ, DĚKUJEME

Polický měsíčník - duben 2018

Muzeum města Police PSO jde do světa
jsme se už postavili na vlastní nohy, zvládli jsme dvojboj novoročních koncertů a ples k
nad Metují – v dubnu tomu,I když
stále máme roupy. Mladí a neklidní. Milí kamarádi, mámo, táto, my jdeme do světa. Vyjedeme
Stálá expozice muzea –
otevírací doba mimo sezonu

Muzeum města Police nad Metují lze
mimo turistickou sezonu (listopad – duben)
navštívit pouze první sobotu v měsíci, nejblíže tedy 7. 4. 2018. Otevřeno bude od 10,00
do 14,00 hod. Mimo tyto dny je muzeum
zavřené. Omezená sezona začíná 1. května.
V květnu lze muzeum navštívit vždy od pátku do neděle a o státních svátcích (1. a 8. 5.
2018). Organizované skupiny mohou muzeum
navštívit také po předchozí domluvě, ale pouze v pracovní dny. Přístupná je stálá expozice
Muzea města Police nad Metují v benediktinském klášteře a expozice Muzea zimních sportů Emericha Ratha. V rámci provozních možností lze na požádání navštívit i starou školu
(není garantováno). Kontakt na objednávku
návštěvy: police@muzeumnachod.cz

na pár měsíců objevovat přespolní divadla, síně, domy, podia a stage. Uzlík buchet, pár grošů a osedlat
koně. Ehm, autobus.
Po pěti letech se 7. dubna těšíme do Sukovy síně Domu hudby v Pardubicích, kde s Honzou
Sklenářem okusíme zbrusu nové publikum, a to je výzva! 21. duben bude ve znamení krocení duchů
a válek se světelným mečem. Tentokrát se nebude mávat taktovkou, ale pouze kouzelnickou hůlkou,
protože Jičín si o to řekl. A chcete-li být u výhradně filmové noci, dorazte do Jičína taky! Jesteśmy
bardzo wdzięczni za zaproszenie na koncert do Wambrzeric, který se bude konat 26. května před
bazilikou Najświętszej Marii Panny. Serdecznie zapraszamy! 9. června nás v Trutnově čeká open-air
koncert, při kterém se snad nebudou divákům podlamovat kolena pod tíhou chmelového moku, ale
díky naší hudbě na Pivofestu! Po takovém regionálním tažení bychom si i my rádi slízli trochu smetany - a že si dáme tu nejlepší smetanu na trhu, tu od Bedřicha, a přímo na jeho litomyšlském festivalu,
kam 16. června vyrazíme. Uf.
Mámo, táto, už jsme doma! Ženicha si nevedeme, pytel zlaťáků neneseme, ale srdce nám plesá
potěšením z hudby, kterou rozdáváme. A protože my rádi dáváme, tak se na vás budeme na sklonku
léta těšit při 5. benefičním koncertě pro Nadační fond Hospital Broumov. Kdy? 31. srpna. Kde? To
vám prozradíme třeba příště...

Za PSO Petra Šotolová, flétnistka
Foto: Martin Kábrt

Komentované prohlídky
staré školy - 14. 4. 2018

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

Dne 30. 4. 2018 se v Suchém Dole koná

ČARODĚJNICKÝ LAMPIONOVÝ
PRŮVOD A REJ ČARODĚJNIC
Uvítáme všechny čarodějnice a čaroděje v kostýmech i bez nich
na hřišti v Suchém Dole v 16.00 hodin.

Vezměte s sebou košťata, kocoury, hady, štíry, netopýry…

Hudba v rytmu disko, soutěže o ceny, občerstvení, malování na
obličej a další program pro děti…

Ve 19.30 hodin lampiónový průvod k hranici u „Čertovky“

Za nepříznivého počasí bude odpolední slet v kulturním domě.

Česko-polský rok, reg. č.: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000958
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Duben v broumovském
klášteře

Zajímavý kulturní program připravuje na duben
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov. Ve
středu 11. dubna vystoupí v Kreslírně v rámci pravidelných koncertů ArtCafé slovinsko-švýcarský jazz-bluesový kytarista Paul Batto, který představí sbírkou
tradiční nadčasové klasiky – především blues, ale i gospel či spirituál. Paul Batto od roku 2009 odehrál více
jak 850 koncertů ve 24 zemích světa. Druhý dubnový
koncert ArtCafé proběhne ve středu 25. dubna, kdy do
Kreslírny zavítá francouzsko-česká hudební formace
The Cracked Cookies. Vokální trio sympatických humorně naladěných mladých muzikantek představí melodie swingu, jazzu, popu, ale i židovských a filmových
melodií ve vlastních aranžích.
V klášterním Lapidáriu bude ve čtvrtek 19. dubna
zahájena výstava fotografií Camino na kolečkách a následná beseda s Janem Duškem – vozíčkářem, který vloni
absolvoval 640km dlouhou výpravu po Svatojakubské
cestě. V průběhu dubna už také bude možné zakoupit
vstupenky na Benefiční koncert festivalu Za poklady Broumovska, na němž 1. května v klášterním sále
Dřevník vystoupí harfenistka Kateřina Englichová a
přední český hobojista Vilém Veverka. Výtěžek koncertu putuje na podporu festivalu. Podrobnější informace o
programu: www.klasterbroumov.cz.
Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
katerina.ostradecka@broumovsko.cz
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Na podzim vyjde kniha o Pěkově a Honech

Zhruba jeden a půl roku pracujeme na publikaci o obcích Pěkov a
Hony. Ta navazuje na již vyšlé monografie o Žďáře nad Metují (2009) a
Hlavňově (2016). Připravovaná kniha je opět ódou nejen na tento kout
mezi Ostašem a Pasy, ale i na celé Policko, jehož jsou obce součástí. V
knize nahlédneme na tuto lokalitu z mnoha pohledů - například poznáme její správní i historický vývoj, přírodní poměry a zajímavosti, lidovou architekturu, památky, řemesla, zemědělství, místní spolky, zajímavé osobnosti minulosti obcí, turistické cíle v okolí, fenomén týkající
se smírčích křížů, místopisné názvy,... - prostě všechno, co s Pěkovem a
Hony souvisí. Přirozeně se nevyhneme ani tématu historického soužití
česky a německy mluvícího obyvatelstva.
Oslovili jsme odborníky z mnoha oborů. Fotografie do knihy pořídili Oldřich Jenka, Michal Bureš a Libor Jenka (letecké snímky).
Na textech jednotlivých kapitol pracoval početný autorský kolektiv,
za všechny PhDr. Jaroslav Čáp (ředitel Státního okresního archivu
Náchod), PhDr. Václav Sádlo (bývalý ředitel Regionálního muzea
Náchod), Mgr. Jan Tůma (archeolog Regionálního muzea Náchod),
Mgr. Vojtěch Klíma, Mgr. Jan Barták, Jiří Kopecký, Jiří Spíšek, Mgr.
Petr Köppl, PhDr. Jan Meier a mnozí další. Na celé knize a především
na vloženém CD-ROMu s informacemi o jednotlivých domech má
velkou zásluhu Jiří Kohl z Police nad Metují. Autorsky (textem i fotografiemi) a především pravidelným kontaktem s místními obyvateli
výrazně přispěla také Šárka Pokorná z Pěkova. Kresby do knihy tvoří
malíř a ilustrátor Petr Čuhanič z nedalekého Zlíčka.

V restauraci U Laudona proběhlo v pátek 16. března setkání autorského kolektivu s občany Pěkova a Honů. I přes nepříjemný návrat
zimy se dostavila zhruba třicítka místních a akce s pestrým programem
končila společným vzpomínáním. Podobné setkání plánujeme i při
představení knihy, které by mělo proběhnout v říjnu letošního roku.
Publikaci, podobně jako knihu o Hlavňově, vydává město Police nad
Metují.
Máte-li nějaké historické materiály týkající se Pěkova a Honů –
fotografie, dokumenty, trojrozměrné předměty, kontaktujte do konce
dubna editora publikace na emailu Bures.M@seznam.cz
Mgr. Michal Bureš, vedoucí autorského kolektivu a editor knihy

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

Stalo se před sto lety - duben 1918

Dne 8. dubna 1918 byl v Římě slavnostně
zahájen třídenní Kongres potlačených národů
Rakouska-Uherska. Kongres byl vyvrcholením
propagandy ve prospěch „politiky národností“,
která získávala v předchozích měsících stále
většího zastání v tisku i mezi politiky. Kongres
byl zahájen za přítomnosti italských, československých (E. Beneš a M. R. Štefánik), jihoslovanských, polských a rumunských delegátů. Jako
hosté přihlíželi zástupci Francie, Velké Británie
a Spojených států. Jednání probíhala ve třech
komisích, na jejichž základě byla zformulována hlavní rezoluce kongresu, která byla následně předána italské vládě a uveřejněna v tisku.
Usnesení obsahovalo především výzvu k prosazení práva národů na sebeurčení a na vlastní stát
a nutnost boje, dokud tohoto nebude dosaženo.
Po skončení kongresu přijal Orlando delegaci
složenou z národů, které se ho účastnily. Pronesl
k nim souhlasnou řeč, ve které schvaloval obsah
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resoluce, ale radikální změna v italské politice se
ještě neudála. Kongres však měl vliv na italskou
společnost, která si tak více všímala národností
v Rakousku-Uhersku a na státy dohody, především na Spojené státy a prezidenta Wilsona, ve
prospěch prosazení nového uspořádání střední
Evropy.
Dne 21. dubna 1918 byla podepsána mezinárodní smlouva mezi italskou vládou a Československou národní radou, která umožnila vznik
čs. legií v Itálii. Smlouva byla podepsána italským
ministerským předsedou Vittoriem Orlandem,
ministrem války Zupellinim a zástupcem Československé národní rady Milanem Rastislavem
Štefánikem. Ustavovala autonomní čs. armádu,
která z hlediska národního, politického a právního podléhá Česko-slovenské národní radě a vojensky italskému vrchnímu velení. Při jednáních
M. R. Štefánik údajně prohlásil: Nežádám od Vás
nic víc než povolení našim lidem zemřít za jejich

ideály. Výrazným posunem v postavení čs. zahraničního odboje byla skutečnost, že čs. armáda
byla zřízena na základě smlouvy mezi italskou
vládou a Česko-slovenskou národní radou, oproti
Francii, kde k tomu došlo pouze vládním dekretem. Itálie tak de facto uznala Česko-slovenskou
národní radu za provizorní čs. vládu. Ihned po
podepsání dohody se začaly okamžitě formovat
ozbrojené oddíly, především pak přeformováním
původních pracovních praporů (bataglioni di lavoro), zřízených již v únoru 1918. Sbor nejdříve
existoval v síle jedné Čs. divize, jež byla složena
z 11. a 12. střelecké brigády, které zahrnovaly
31., 32., 33. a 34. čs. střelecký pluk. Vzorem se
jim staly hrdinské činy československých výzvědčíků (Esploratori Cecoslovacchi), kterým se
podařilo vstoupit do italského sboru již dříve, a
kteří byli italským vedením velmi kladně hodnoceni. Na počest jejich statečnosti mohli čs. legie
nosit označení nejlepších italských vojenských
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oddílů: klobouk alpínů a dýku vojínů úderných
rot. Ke 4. květnu 1918 měla legie již 11 473 vojáků a 365 důstojníků, z nichž bylo 1235 italských
vojáků a 166 italských důstojníků.
O těchto událostech významných pro budoucí vývoj našeho národa však měl v té době
v Polici jen málo kdo potuchy. Zdejší obyvatele
v dubnu roku 1918 trápily spíše průvodní příznaky mizérie posledního válečného roku. Stačí nahlédnout do dubnových čísel Náchodských listů.
Již to, že jedno číslo nevyšlo, je příznačné. Vedle
obvyklých zpráv z fronty a přehledu kulturních
akcí zde až příliš často najdeme články s titulky: Náchodsko hladoví…, Nedostatek, Fronty
v Náchodě, Tuberkulosa vyžádala si novou oběť,
Skvrnitým tyfem onemocněl náhle jistý domobranec, Zpustlost, Krádeže se množí, Pustošení
sadů, či Pavlišovská tragedie.
Zvláště velkým problémem byla zpustlost
a drobná kriminalita mládeže, jíž se věnuje ihned několik zpráv. Namátkou vyjímáme ze stati
Puste nám mládež pustne z 19. dubna 1918: Jen
vyjděte si v neděli ráno na mez a břehy v okolí
města a uvidíte výrostky i děti ani škole neodrostlé, provozující pustý karban, často o peníz velmi
značný. Zaháníte-li je nebo napomínáte, posupný
pohled, výsměch a drzé slovo je vám odpovědí.
Zajděte k večeru k nádraží nebo projděte parkem
a užasnete nad surovostí a oplzlostí řečí výrostků
i školáků… Že vám to něco připomíná? Ale kdeže, toto se stalo před sto lety! Delikty mládeže

pravidelně také plnily stránky černé kroniky.
Vesměs se sice jednalo o události v Náchodě,
přesto můžeme některé zmínit: Cyril Šourek,
třináctiletý chlapec přistižen byl ve chvíli, když
chtěl uzmouti doutníky na trakaře před hostincem p. Jiráskovým. Byl zadržen a na strážnici tělesně potrestán. Jako doklad zpustlosti mládeže
je uveden tento náchodský případ: V sobotu před
divadlem na náměstí obtěžovali výrostkové Josef
Tomek, č. 87, Jos. Škoda, č. 361 a Jarosl. Ježek,
č. 543 dvě dámy. Tomek pokoušel se vyrvati jedné
z nich ruční kabelku. Byli strážníkem zadrženi.
Zajímavá je zpráva o předčasném nástupu
jara: Téměř o celý měsíc dříve zavítalo k nám letos jaro a ovocné stromoví chystá se k rozkvětu.
U Václavic a Nového Města třešně již kvetou a
celý kraj tone v moři běli a poskytuje divákovi
nádherný pohled (19.4.1918). Tuto zprávu však
poněkud kazí jiná: Pustošení sadů se opět rozmáhá v míře nebývalé. Děti a mládež odrostlejší
láme často celé náručí kvetoucích větví, olupuje
kůru a pod.
V kaleidoskopu zpráv najdeme i zprávy
vztahující se přímo k Polici nad Metují. V čísle
z 19. dubna 1918 se například dočteme o vyplácení podpory pro sbory dobrovolných hasičů.
Podpora měla sloužit ke splacení dluhů za hasičské náčiní a na nákup nového. V Polickém okrese byla rozdělena mezi sbory ve Velkém Dřevíči
(250,- K), Hlavňově (250,- K), Machově (300,K), na Slavném (400,- K) a ve Žďáře (250,- K).

Když jsme již u financí, můžeme připomenout prodej podklášterního mlýna v Polici nad
Metují. Mlýn koupil dne 10. dubna 1918 Josef
Beran ze Zbečníku od Viléma Pellyho. Za mlýn,
který měl již předtím čtyři roky v pachtu, zaplatil
celkem 90.000,- K. Vilém Pelly tento mlýn koupil roku 1912 od svého bratra Josefa za 32.000,K (mlýn byl v majetku rodiny Pellyů od roku
1868). Mlynář Josef Beran, který slovy kronikáře Brandejse za světové války valně zezámožnil a
znal dobře pro sebe příležitost té doby k výdělku
využitkovati, kromě tohoto mlýna v následujícím
roce za 60.000 Kč přikoupil také dva vedlejší
domy (čp. 2 a čp. 256). Za pouhého půl roku je
však prodal již za 66.000,- Kč. Kupcem byl Jan
Novák z Hronova.
Počínaje 25. dubnem 1918 bylo zakázáno
vytápět školní učebny. Zákaz byl realizován na
základě úsporných opatření při spotřebě plynu,
elektřiny a paliva.
Náchodské listy z 26. dubna 1918 informují o článku uveřejněném v týdeníku Tábor,
který se staví na obranu polického mykologa
Jana Bezděka: „Bezděkovy houby“ jest název
posmrtně vydané obrany známého houbaře, učitele Jana Bezděka z Police n. Met. proti Dru. J.
Macků, který prý v odborných publikacích vydává Bezděkovy vědecké poznámky za své.

Jan Tůma
Regionální muzeum v Náchodě

KALENDÁRIUM

Osobnosti českého malířství a sochařství – duben

15. dubna 1901 zemřel v Paříži na selhání srdce český akademický malíř Václav
Brožík, autor historické malby i krajin 19.
století. Narodil
se
5.
března
1851 ve vesničce Železný Hamr
u
Třemošné.
Pocházel
sice
z
nejchudších
poměrů, ale jeho
píle a talent ho dostaly až na pražskou výtvarnou
Akademii. Touha
ho ale vedla dál,
přes Drážďany,
Berlín a Mnichov až do Paříže. Právě v Paříži
(ač původně neuměl ani slovo francouzsky)
brzy získal uznání kritiky i veřejnosti. V jeho
slávě mu pomohl také jeho sňatek s dcerou
bohatého finančníka a obchodníka s obrazy,
který správně odhadoval tematiku, jež osloví
Francii i Čechy. Brožík pak žil střídavě mezi
Paříží a Prahou, kam od roku 1893 dojížděl
hlavně vyučovat na Akademii. Byl členem
tzv. „Generace českého Národního divadla“
– pro královskou lóži v Národním divadle vytvořil soubor Tři doby země české. Byl členem
francouzské umělecké akademie Académie
des Beaux Arts, nositelem kříže Čestné legie
a řádným členem České akademie věd a umění. Mezi jeho nejznámější obrazy patří obraz
Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém, byl
umístěn ještě za Brožíkova života na čestné
místo v pražské Staroměstské radnici, kde visí
dodnes.
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20. dubna 1937 zemřel v Praze ve věku
63 let Josef Mařatka, veliká osobnost českého sochařství začátku 20. století. Narodil
se 21. května 1874
v Praze, studoval na
Uměleckoprůmyslové
škole, pak na Akademii
výtvarných
umění
u J. V. Myslbeka. .
V roce 1900 získal
Hlávkovo
stipendium a odjel do Paříže,
kde krátce pracoval
v ateliéru Augusta
Rodina. Počátky jeho tvorby představují díla
klasicky idealizovaná, ale pod silným vlivem
Rodina a francouzských impresionistů se postupně stal mistrem vyjádření emoce. Vytvořil
řadu vynikajících podobizen se smyslem
pro vnitřní duchovní dění (Antonín Dvořák,
Hana Kvapilová). Neobyčejný osud dopřál
Mařatkovi být žákem dvou velkých mistrů –
Rodina a Myslbeka, dvou zcela rozdílných
výtvarníků. Nestal se však epigonem ani jednoho z nich, ale našel si svou vlastní cestu,
ve které byl vyrovnaný podíl české tradice i
světovosti. K jeho nejvýznamnějším dílům
patří Opuštěna Ariadna (1903). Roku 1932 byl
odhalen stěžejní Mařatkův pomník Praha
svým vítězným synům.
21. dubna 1926 se v Praze narodil akademický sochař Olbram Zoubek, který se
výrazným způsobem zasloužil o rozvoj české
architektonické plastiky, jeden z nejvýznamnějších českých sochařů druhé poloviny 20.
století. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kam se dostal poté, co jej

nepřijali na AVU v Praze. Kamenosochařské
práci se učil také u Otakara Velínského
v Praze. V padesátých letech pracoval jako restaurátor. Soustředil se především na kamennou plastiku a renesanční sgrafito. K restaurování se pak Zoubek vrátil v sedmdesátých
letech a obnovuje sgrafita na zámku v Přerově
nad Labem. Hlavním tématem Zoubkovy
tvorby byla lidská figura. Jeho plastiky jsou
typické štíhlostí a protáhlostí i výraznými gesty a postoji. Stal se členem Unie výtvarných
umělců, skupiny Trasa a Nové skupiny, byl též
členem Umělecké besedy. Vytvořil mimo jiné
památník obětem komunismu na pražském
Újezdě a posmrtnou masku Jana Palacha. V
letech 1974 až 1991 restauroval jako režimu
nepohodlný umělec, který nemohl sám vystavovat, sgrafita na zámku v Litomyšli. Zoubek
zemřel v Praze ve věku 91 let (15. června
2017).
Připravil František Janeček
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170 let od založení Národní stráže v Polici nad Metují

V tomto měsíci i připomníme stosedmdesáté výročí založení Národní stráže v Polici nad
Metují. Národní stráž, známější pod označením
Národní garda, byla produktem revolučního
roku 1848, a nutno podotknout, že svou dějinnou
roli nenaplnila. Tedy minimálně ne její oddíly
z Police nad Metují.
Revoluční vlna roku 1848 začala v Itálii.
Revoluční nálady donutily vladaře v Piemontsku
– Sardínii a v mnoha dalších státech ke konstitučním a liberálním ústupkům. Dne 8. února 1848
vydal ústavu konstituční monarchie Sardinský
král Karel Albert. Ke stejnému kroku donutily
revoluční boje také krále Ferdinanda II., který
29. ledna 1848 vydal ústavu pro království Obojí
Sicílie. Ve Francii vyvrcholilo revoluční hnutí únorovou revolucí v Paříži, která vypukla po
zákazu veřejného republikánského banketu za
reformu volebního práva. Protesty proti zákazu
přerostly 23. a 24. února v pouliční boje mezi pařížským obyvatelstvem a armádou. Ministerský
předseda François Guizot byl svržen, 24. února
abdikoval i král Ludvík Filip a uprchl do zahraničí. Zprávy o úspěšných bojích na pařížských
barikádách pak podnítily revoluční hnutí v také
v Rakousku.
Revoluce v Rakouském císařství začala jako
liberální petiční hnutí, jehož vídeňští vůdci byli
Eduard von Bauernfeld a Alexander Bach. Dne
9. března 1848 předali liberálové svou petici dolnorakouskému zemskému sněmu. Podobně se v
Praze chopil iniciativy spolek českých a německých radikálních demokratů Český repeal, jež na
11. březen svolal do Svatováclavských lázní shromáždění, které přijalo návrhy na zřízení obecní samosprávy a zrušení cenzury, ustavilo také
Svatováclavský výbor. Když 13. března 1848
dolnorakouská sněmovna projednávala předložené petice, shromáždil se před její budovou dav.
Zásah vojska proti němu si vyžádal pět lidských
životů. A to byl začátek revoluce. Povstalci začali ve Vídni stavět barikády. Císař Ferdinand I.
Metternicha okamžitě propustil, zrušil cenzuru a
přislíbil vydání ústavy. Konstituční patent ze dne
15. března 1848 vyhlašoval přechod k ústavnímu
zřízení v Rakousku a sliboval, že co nejdříve budou svoláni vyslanci všech provinciálních stavů,
a to se zesíleným zastoupením měšťanského stavu a se zřetelem na stávající provinciální ústavy za účelem konstituce vlasti. Císařský patent
dále zrušil cenzuru a povoloval zřizovat národní
gardy.
Od 8. dubna 1848 byly na základě ministerského nařízení, vycházejícího z císařského patentu, ve větších městech zřizovány Národní stráže,
neboli Národní gardy. Císařský patent stanovil,
aby národní gardy byly vytvářeny na základě
majetnosti a rozumnosti, ale podrobnosti o jejich
organizaci neuváděl. Proto také jejich zakládání
probíhalo z počátku obvykle dosti živelně, teprve
v následujících měsících je již jednotně koordinovala státní správa. Tyto ozbrojené občanské
sbory byly tvořeny nejčastěji
řemeslníky
a
městskými
úředníky. Přes
všechnu halasnou proklamaci,
vyzbrojování
a výcvik, byla
jejich
funkce
často mnohem
Pečetidlo Národní gardy v Polici 1848
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více reprezentativní nežli bojová. Hlavním důvodem k zřízení Národních gard byla obava ze
sociálních nepokojů a násilné revoluce, která by
ohrožovala nejen majetky samotných občanů, ale
i jednotlivých obcí. Vyzbrojování národních gard
se proto také dělo za součinnosti státních i městských orgánů.
V Polici nad Metují byla Národní garda založena patrně krátce po oslavách konstituce 10.
dubnu 1848, které přerostly ve vzbouření proti
vedení města. O události nás informuje kronikář
Josef Brandejs: po skončeném vydávání, když vše
odešlo, tak předstoupili před magistrát množství
sousedů a zadali písemnou žádost aby anwalt
Josef Pášma, reprezentanti Antonín Kejdana,
Jan Lege, Bernard Luňáček a Josef Vepřek a kancelista Josef Pášma, syn anwalta propuštěni byli,
což od magistrátu odpověděno, že na tuto petici
v několika dnech odpověď též písemnou obdržejí
a při tom se též vynacházela pohrůžka, že radního Ferdinanda Nabla ani v městě netrpějí. Nato
hned Ferdinand Nabl udal do krajského úřadu v
Hradci Králové, že by tu v Polici pozdvižení bylo
a žádal o 12 vojáků. Na tu jeho žádost přijel pan
krajský c. k. komisař Doležal, aby se přesvědčil
tu o celé té příhodě. Tu byli zavoláni naši sousedé, ty první přicházející byli tázáni, co proti vejš
jmenovanými mají a nevěděli toho nejmenšího,
což do protokolu napsáno bylo, a pak se přihrnuli ti podepsaný na té petici a tu nastalo silné hnutí
s nimi, a nato se poděkoval anwalt Josef Pášma
a representanti to již dříve učinili. Kancelistu s
ohledu že jest mladý a že tři malé děti má, na
něj ohled vzali, a s příhrůžkou, aby se na žádném
nemstil a slušně se sousedy jednal, jej ve službě podrželi. Ferdinand Nabl odjel do Hradce i s
paní a vše zanechal stát a ležet a nám to odevzdal
k opatrování. Po krátkém čase přijela paní a odvezla vše a nám slušně poděkovala, ale on již více
sem nepřišel.
Po těchto událostech přikročili také v Polici
nad Metují k založení Národní stráže, jak nás
o tom informuje opět kronikář Josef Brandejs:
Potomněji se v několika dnech k národní Gardě
sepisovali sousedé, kteří se počali cvičiti ve zbrani, jenž asi 100 mužů bylo mělo býti; totiž 60
mužů ve zbrani a 40 mužů s píkami pod hejtmanem Františkem Šolcem (purkmistrem toho
času). Lieutentanti byli důchodní Josef Kostka a
nadlesní (Oberforst) Ignác Mengemann, ostatně

vše bylo vyvoleno, též i polní kaplan P. Linhart
Lichter a pan doktor lékařství František Wach co
polní lékař, tamboři byli Josef Pejskar, truhlář a
Vilém Werner, truhlář. K tomu zřízeni jsou hudebníci, kapela z kostelních hudebníků.
Polická Národní garda si pořídila také vlastní
uniformy. O jejich vzhledu nás informuje kronikář Jan Lege. Podle něj měli poličtí gardisté bílé
kabáty s červenými výložkami a klobouky s červeným a bílím peřím, tedy v národních barvách.
Gardisté neopomíjeli také pravidelná cvičení:
Každou neděli a svátek po poledních službách
Božích šli s tak nazvanou tureckou muzikou s
bubny a se zvonky a ostatními hudebními nástroji
(trouby, flétny, a klarinety i fagoty), kdež se na
náměstí u radního domu vždycky shromáždili a
odtud táhli s hudbou za Dolejší dvůr ku cvičení, kdež se po delší dobu cvičili (execírovali). Na
svátek Božího Těla při procesí o slavnosti ti muži
s píkami dělali špalír při velebné svátosti, a střelci v parádě při každém oltáři dali salvu, taktéž
při evangelium a při požehnání, kdež se také i z
moždířů střílelo. Na tomto místě se lze jen těžko zbavit dojmu, že celé počínání bylo pouhou
kratochvílí, předznamenávající pozdější aktivity
spolkového života. Ostatně všiml si toho již pamětník těchto událostí, kronikář Jan Lege: A to
trvalo celé léto při velké veselosti.
A vskutku, když mohla polická Národní garda zasáhnout do historie během červnového povstání v Praze (12. - 17. června 1848), zůstala nečinná. Tedy až na čtyři jednotlivce, o kterých nás
informuje Josef Brandejs: Také v městě Polici
bylo vybízení, by z těch městských gardistů mnozí
šli ku pomoci do Prahy; ale našlo se jich jen velmi málo, as 4 muži: Jan Kohl, knihař, František
Pášma, Jan Fendrych a Theodor Luňáček, kteří
ale ani cestou do Prahy nedošli a vrátili se zpět
od Pardubic ke svému domovu. Nejdále došel
Jan Kohl; až za Kolínem městem se také samojediný domů opětobrátil a když domů přišel, tak
onemocněl na plíce a touto chorobou chřadl
dále, tak že za krátký čas jeho následovala smrt.
Jednou z mála památek na polickou Národní
gardu z roku 1848 je typář pečeti, který se dodnes uchoval ve sbírkách Regionálního muzea
v Náchodě. Na oválním ploše vypáře najdeme
vyobrazení českého lva a opis: WELITELSTWI
NÁRODNÍ STRÁŽE W POLICI 1848.

Ignác Mengemann - Lieutentant NG v Polici

Dr. František Vach - polní lékař NG v Polici

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

1928

Duben roku 1928
Továrník František Pejskar zahájil celkovou
přestavbu svého domu na náměstí čp. 94 na
moderní dvouposchoďový dům.

1938

1. dubna 1938
byly na obecných a měšťanských školách
zavedeny osnovy branné výchovy, „aby vypěstovaly se v obyvatelstvu mravní vlastnosti, tělesná zdatnost a znalosti, jichž je třeba k
obraně státu.“ (Kronika dívčí školy)

1948

1. dubna 1948
byl dojednán prodej pivovarských pozemků
žadateli „Obecně prospěšnému spolku stavebních zaměstnanců fy E. Katschner v Polici nad
Metují“. Správní výbor Měšťanského pivovaru se usnesl prodat pozemek pivovarské zahrady i požadovanou část dvora pivovaru.
Zmíněný prodej pozemků se však nakonec
neuskutečnil, protože plánovaná stavba obytných domů nebyla vůbec zahájena. Na tomto
místě byl dům (čp. 218 v Nádražní ul.) postaven až roku 1960, kdy byl již pozemek patřící
Měšťanskému pivovaru zestátněn.
7. dubna 1948
přešla budova chaty Hvězda v Broumovských
stěnách, na základě rozhodnutí ministerstva
zemědělství (ministr Július Ďuriš) do vlastnictví Československé republiky.
Turistickou chatu převzala po skončení 2. světové války na krátký čas opět správa benediktin-ského velkostatku. Po znárodnění majetku
benediktinského kláštera v Broumově roku
1946 přešla budova restaurace do správy sokolského družstva Vzlet, oblastní správy tělovýchovy v Pardubicích. Počínaje rokem 1948
se stala majetkem čsl. státu a obhospodařoval
ji národní podnik Turista, cestovní kancelář
se sídlem v Praze. Roku 1958 byla uzavřena
administrativní dohoda o převodu správy národního majetku a chatu poté od n. p. Turista
převzal národní podnik Restaurace a jídelny
(RaJ) se sídlem v Náchodě.
Kuriozitou bylo, že při této administrativní dohodě byla do správy n. p. Restaurace a jídelny
převedena i nedaleká kaple P. Marie Sněžné
(!?), tento přehmat však byl později napraven
a kaple byla převedena na Římskokatolickou
farnost v Polici nad Metují.
V rámci správy hostince se na Hvězdě vystřídala celá řada hostinských. V letech 1945
– 1951 Miroslav Khaml, v roce 1952 Otomar
Máša, dále Jiří Kubeš. Po něm se hostince ujal
Vilém Polický, „který nešetřil námahy, aby
restauraci dal pokud možno do pořádku“. Po
jeho odchodu byla obava, zda se najde nový
uchazeč, nakonec se hostince ujal Emil Beneš
z Hlavňova (1958-1959). Dále se zde vystřídali další hostinští: Jan Durdík (1959-1960), poté
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František Jareš, který zde nastoupil po zrušení
polického hotelu „Hvězda“ a působil tu v letech 1961-1962, pak odešel jako vedoucí do
polického hotelu „Ostaš“. Na krátkou dobu jej
vystřídal Jaroslav Kábrt mladší (1962-1966?),
poté zde nastoupil jeho otec Jaroslav Kábrt
starší s manželkou Hedvikou. Posledním hostinským před počátkem rekonstrukce objektu
v roce 1970 zde byl Josef Klusáček.
9. dubna 1948
opět zahájily činnost obnovené lidové soudy,
které se v poválečném období zabývaly případy kolaborace s Němci. Nyní zahájily tažení
proti „třídnímu nepříteli“ – započaly první vykonstruované procesy. Zákonem č. 319/1948
o zlidovění soudnictví pak byla zavedena
nová instituce „soudců z lidu“ – s požadavkem jejich „politické vyhraněnosti a třídního
instinktu“.
10. – 11. dubna 1948
se konal v Praze celostátní „Sjezd národní kultury“. Zúčastnili se ho pracovníci ze všech odvětví kultury, školství a umění. Referáty přednesli Klement Gottwald, Václav Kopecký,
Zdeněk Nejedlý a Ladislav Štoll. Závěrečná
rezoluce požadovala zásadní reorganizaci
vědy, kultury a školství a vyzvala k „politicky
angažované práci a k vytvoření nové socialistické kultury“.To mělo dopad i na činnost
ochotnických divadelních souborů. Vytvořily
se tzv. „ochotnické okrsky“, kulturní záměry byly uskutečňovány direktivními zásahy.
Spolkům bylo nařízeno přejímat patronáty nad
vesnickými soubory. Sjezd národní kultury
zasáhl ve svém důsledku i polické ochotníky.
Divadelní spolek Kolár byl donucen spolupracovat se souborem vesnických ochotníků
v Ruprechticích na Broumovsku, kde následně vznikla pobočka „DS Kolár Ruprechtice“,
později pak přeměněná na „Kulturní klub
JZD“. Tento vesnický soubor se roku 1950
zúčastnil i Polických divadelních her hrou J.
Skalky: „Kozí mléko“.
21. dubna 1948
byly v Polici nad Metují, na základě zákona
o jednotné škole č. 95/48, zřízeny z obecné
školy škola národní a z měšťanské školy škola
střední.
28. dubna 1948
schválilo ústavodárné Národní shromáždění
znárodňovací zákony, jež se týkaly velkoobchodu, stavebnictví a zahraničního obchodu a
postihly podniky s více než 50 zaměstnanci.
Zákonem č. 114/1948 (na základě požadavku
Sjezdu závodních rad z 22. února) se znárodňovaly textilní podniky, zaměstnávající nejméně 50 osob (podle stavu k 1. 1. 1946). Ještě
předtím však již byla většina těchto podniků
převzata do národní správy.

Broumov v jeden celek – národní podnik Veba
Broumov.
Nový podnik vytvořily prakticky všechny
textilní továrny, ležící v broumovském okrese
(vyjma podniky n. p. Úpolen v České Metuji,
v Dědově a v Horním Adršpachu). Byly to
tyto závody: 01 Olivětín, 02 Velká Ves, 03
Meziměstí, 04 Martínkovice, 05 Bukovice,
06 Machov, 07 Žďár nad Metují, 08 Police
nad Metují, 09 Jívka, 10 Police nad Metují
– Petrovice, 11 Havlíčkova Borová (do roku
1984, poté pobočka n. p. Mileta Hořice).
Ředitelem celého národního podniku s více
než 5.000 zaměstnanci byl ustanoven Oldřich
Hanousek (do dne 31. 3. 1970), z Police nad
Metují přešli do Broumova jako jeho náměstci
Jiří Kubík a Albín Habrnál a mnozí další technicko-hospodářští pracovníci.
Změna v celkové organizaci průmyslu, jejímž
základním článkem se stal podnik, přímo
řízený ministerstvem, se naopak dotkla
příznivě národního podniku Kovopol v Polici
nad Metují, který se stal hlavním závodem a
byl k němu přičleněn další pobočný podnik:
Sandrik v Olomouci.
Začátek dubna roku 1958
Byly provedeny první sadové úpravy
Bezděkova parku podle návrhu prof. Čudy z
místní Země-dělské mistrovské školy.

1958

1978

1. dubna 1958
byly v rámci celkové reorganizace národního
hospodářství a na základě rozhodnutí ministryně lehkého průmyslu Boženy Machačové–
Dostálové ze dne 19. března sloučeny národní podniky Meta Police nad Metují a Veba

Duben roku 1958
yy Proběhlo krajské kolo Soutěže tvořivosti
mládeže. První místo obhájilo dětské pěvecké trio z Police n. Met. ve složení Jan
Petr, Dana Ječmínková a Jindřich Ansorge,
vedené učitelem Karlem Petrem.
yy Při MNV byla určena letopisecká komise
ve složení Josef Vojtíšek, František Štancl,
Robert Ťok a Antonín Vacek. Komise dohlížela na formu a obsah zápisů do městské
kroniky.
yy V Polici nad Metují byly zrušeny tyto živnosti: knihvazačská Jiřího Táslera a kovářská Josefa Steinera.

1968

4. dubna 1968
proběhl cvičný poplach Civilní obrany (CO),
kterého se zúčastnili pracující všech závodů
ve městě i v okolních vesnicích. Žactvo se
přemístilo do vyhrazených prostor v bývalém
klášteře. Při „radiačním poplachu“ si všichni
navlékli protiplynové masky ze zásob MěNV.
22. dubna 1968
zemřel ve věku 95 let t. č. nejstarší polický občan Josef Kulhánek (*23. 1. 1873), někdejší
ob-chodník s textilem, dlouholetý významný
hasičský činovník, bývalý redaktor časopisu
hasičské župy „Metuj“, rovněž dlouholetý
člen pěveckého spolku „Hvězda“.
1. dubna 1978
byla zahájena stavba dvou budov mateřské
školy ve Fučíkově ulici. Dodavatelem a investorem byl národní podnik Veba Broumov.
Kolaudace první budovy se konala 20. 12.
1978, provoz byl zahájen 15. ledna 1979,
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druhá budova byla kolaudována 27. 8. 1979,
do provozu uvedena 3. září 1979. Ředitelkou
mateřské školy byla jmenována Jaroslava
Komersová. Do roku 1992 to byla závodní mateřská škola určená výhradně pro n. p.
Veba, poté školka Města Police nad Metují.
7. dubna 1978
zemřel ve věku 76 let Otokar Horák (*1902),
bývalý obuvník, zaměstnanec Kovopolu na
odpočinku. Populární postava v Polici nad
Metují, oblíbený terč pouťových „cancálků“,
vášnivý milovník plzeňského Prazdroje.
14. dubna 1978
zemřela ve věku 88 let Filoména Vacková
(*1883, dcera rolníka Antonína Kollerta ze
Žďáru), vdova po hostinském a bývalém

starostovi města Janu Vackovi.

1988

30. dubna 1988
byla úpravou terénu a vybudováním nové části
chodníku dokončena demolice domu čp. 286 v
Gottwaldově ulici. Dle původního záměru měl
být dům zbořen do konce roku 1987.
Na uvolněném místě pak byla spěšně vybudovaná galerie fotografických portrétů vyznamenaných pracovníků národního podniku Veba
(záhy všeobecně nazývaná občany jako „safari“). Dům byl původně městský chudobinec
postavený roku 1893. Roku 1901 jej koupil
Vilém Pelly od polické obce jako obytný dům
pro zaměstnance své továrny. Naposledy byl

obýván cikánskými rodinami, poté zde po několik let stála pouze vybydlená ruina, tvořící
nevhodnou kulisu zejména při prvomájových
průvodech, které se zde formovaly.

1998

1. dubna 1998
zahájila společnost Marius Pedersen z Hradce
Králové svoz komunálního odpadu.
10. dubna 1998
na Velký pátek, vysílal Český rozhlas Praha
průběh bohoslužby ve Sboru apoštola Pavla
církve československé husitské v Polici nad
Metují. Mši sloužila náchodská farářka A.
Naimanová.
Připravil František Janeček

Š KO L S T V Í

Jak se vám líbí školní trička?

Každoročním úkolem studentů 3. ročníku
oboru Propagační design Střední školy propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí je
návrh potisku školního trička, využívajícího
tiskovou technologii sítotisku. Ten však neumožňuje tisknout přechody, ale pouze jeden
odstín. Z hlediska náročnosti tisku je proto
ideální využít jednu nebo dvě barvy. Podívejte
se tedy, jaké návrhy školních triček vytvořili
letošní třeťáci.

Klauzurní práce

Každý ročník oboru Propagační
design je zakončen klauzurní prací z jednoho vybraného výtvarného
předmětu. V 1. ročníku se jedná o
klauzurní práci z předmětu Výtvarná
příprava, kde žáci kreslí sestavené
zátiší. Ve 2. ročníku je to klauzurní
práce z předmětu Písmo, kdy žáci
ručně zpracují kompozici z písmen,
slov a vět na zadané téma. Třetí
ročník je zakončen klauzurní prací
z předmětu Navrhování, při které
žáci zpracují určité zadání s písmem
a kompozicí na počítači. Maturitní
ročník žáci zakončují klauzurní prací
z předmětu Figurální kresba a kreslí
figuru v životní velikosti podle skutečného modelu. Výsledek klauzurních prací hodnotí vybraná komise
vyučujících a na základě posouzení
úrovně vzniklé práce postupuje žák
do dalšího ročníku.
Mgr. Dagmar Prokopová a
MgA. Václava Henclová
Střední škola propagační tvorby a
polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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Doplnění k účasti polických dětí na republikových Olympiádách
dětí a mládeže (viz březnový Polický měsíčník, str. 30)

Rozšiřujeme tímto informaci v příspěvku
o Olympiádě dětí a mládeže. Zástupců má
Police (i naše základka) za dobu trvání této
akce od roku 2003 celou řadu:
Zuzka Kolářová – běh na lyžích - 2006
(t.č. už osmileté gymnázium)
Jirka Hoffmann – běh na lyžích – 2006
Šárka Jirásková – kolo – 2007
Markéta Teichmanová – volejbal - 2007
Šárka Jirásková – běh na lyžích – 2008
Káťa Šefcová – běh na lyžích – 2012
Štěpán Štolfa – běh na lyžích – 2012
Káťa Šefcová – běh na lyžích – 2014
Bára Meierová – běh na lyžích - 2014

Ondra Volák – lyžařský orientační běh –
2014 (polický sportovec docházející do
základky suchodolské, t.č. už osmileté
gymnázium)
Šárka Fulková – kolo - 2015
Nikol Benešová – triatlon 2015
Pepa Hlaváček – gymnastika – 2017
(t.č. sekunda gymnázia)
Štěpán Kollert – gymnastika - 2017
I tito sportovci výborně reprezentovali
naše město, kraj, základku a účast na tomto
prestižním klání jim byla odměnou za poctivý
trénink, vytrvalost a jejich vynikající výsledky
v jejich disciplínách. Jen se o tom dříve tolik
nepsalo. Bylo by škoda jejich talent, dřinu a
výkony zapomenout.
Doplnila Lenka Meierová

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019
Přijímání dětí do MŠ se uskutečňuje dle Školského zákona 561/2004 Sb. §34. Zákon stanoví povinnost
předškolního vzdělávání ve školním roce 2018-19 pro děti narozené 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013. Žádosti o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v mateřské škole v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin.
Dále je žádost dostupná ke stažení na webových stránkách školy www.mspolice.cz
Vyplněné žádosti do MŠ př ijímáme na adrese:
Mateřská škola Police nad Metují Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují

DNE 2. 5. 2018 OD 9.00 DO 15.00 HODIN V KANCELÁŘI ŠKOLY,
KDE VÁM BUDE PŘIDĚLENO REGISTRAČNÍ ČÍSLO.
Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou od poskytovatele zdravotních služeb o povinném očkování (dle

novely vyhlášky 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, dále pak dle Školského zákona § 34
odst. 5 – zvláštní předpis 22, a dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50)
2. občanský průkaz zákonného zástupce - k ověření totožnosti a bydliště
3. rodný list dítěte
4. vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad
školní docházky)
Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu
na www.mspolice.cz a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.
Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují, budou
podle § 34 Školského zákona přijímány děti zpravidla ve věku 3-6 let dle níže uvedených kritérií.
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje
vždy ředitelka mateřské školy.

Kritéria pro přijetí dětí:
- děti s povinným předškolním vzděláváním = děti, které dovrší šest let věku v období od 1. 9. 2018 do

31. 8.2019 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky

- děti s přednostním právem přijetí = děti, které k 31.8.2018 dosáhnou nejméně třetího roku věku
- s trvalým pobytem v Polici nad Metují dle věku od nejstarších po nejmladší

Den otevřených dveří pro rodiče a děti se uskuteční

v úterý dne 17. 4. 2018 od 15.00 do 17.00 hodin na 1. budově
Podrobné informace získáte u ředitelky Dany Balákové
na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 nebo emailu mspolice@email.cz
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Základní umělecká škola informuje…
Koncert České filharmonie

Ve středu 14. března proběhl v Pardubicích Slavnostní koncert
České filharmonie na počest stého výročí založení Československé
republiky, který zahájil 40. mezinárodní festival PARDUBICKÉ
HUDEBNÍ JARO.
Česká filharmonie pod vedením dirigenta Petra Altrichtera provedla cyklus symfonických básní „Má vlast“ Bedřicha Smetany a naše škola u této akce nemohla chybět!
Zajistili jsme vstupenky, objednali autobus, a s výpravou, čítající
takřka 60 dětí, učitelů a rodičů jsme se vydali do Pardubic, abychom se
osobně účastnili této události.
A věříme, že nikdo z účastníků tímto uměleckým zážitkem nebyl
zklamán…

Mezinárodní konference v Kodani

Již jsme vás informovali, že naše škola se stala partnerem mezinárodního projektu MECLA v rámci programu ERASMUS+ společně se
vzdělávacími institucemi z Velké Británie a Dánska.
Po pracovních setkáních ve Warringtonu (GB) a České republice
proběhne v týdnu od 20. do 23. března setkání vedoucích pracovníků
uměleckého školství v dánské Kodani.
Za českou stranu se tohoto setkání zúčastní ředitel ZUŠ Lubor
Bořek.
Další setkání projektového týmu je plánováno na začátek června
opět k nám do České republiky. Mezitím naši školu během dubna ještě
navštíví dvě metodičky hudebního vzdělávání ve Velké Británii, aby
hospitacemi ve výuce na naší ZUŠ sesbíraly inspirující podněty z metodiky hudebního vzdělávání předškolních dětí u nás v rámci přípravného
studia na ZUŠ.

Výstava prací žáků výtvarného oboru

V měsíci dubnu proběhne v Zeleném domečku výstava prací žáků
výtvarného oboru naší ZUŠ. Zahájena bude vernisáží ve čtvrtek 5. dubna v 18:00 hodin a potrvá až do 29. dubna.
Otevřeno bude ve všední dny od 9:00 do 15:00 hodin, o víkendech
od 9:00 do 17:00 hodin.
Výstava bude zaměřena keramické práce dětí.

Taneční večer v Kolárově divadle

V pátek 16. března patřilo Kolárovo divadlo tanečníkům – žákům tanečního oboru naší ZUŠ pod vedením paní učitelky Alžběty
Černé, která přizvala ke spolupráci na tomto večeru kolegyni Helenu
Ogriščenkovou se svými žáky z broumovské ZUŠ.
Společnými silami se podařilo vytvořit krásný a příjemný večer pro
všechny přítomné milovníky uměleckého tance.

Krajské kolo soutěže
ve hře na bicí nástroje

Po třech letech bude naše škola opět pořadatelem krajského kola
soutěže ve hře na bicí nástroje. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy pro všechny ZUŠ v České republice, a utkají se
v ní jak sólisté, tak soubory různých bicích nástrojů.
Soutěž se uskuteční v úterý 10. dubna v Kolárově divadle od 9
hodin.
Vstup do divadla je volný a soutěž je veřejná, takže srdečně zveme
všechny zájemce o bubenické umění, aby přišli podpořit soutěžící!

Návštěva orchestru ze Švédska

Na konci dubna navštíví naše město mládežnický orchestr LA
BAMBA STRINGS z hudební školy ze švédského města Ängelholm.
Tato škola hostila náš dechový orchestr Bigband v září na začátku
školního roku, a nyní se uskuteční výměnný pobyt tohoto orchestru u
nás.
Švédská výprava, která bude čítat celkem 50 osob, přijede v sobotu
28. dubna a bude ubytována v prostorách naší ZUŠ, podobně jako náš
orchestr ve Švédsku. Naším úkolem tedy bude zajistit hostům ubytování, program i stravování vlastními silami, svépomocí, a snad také na
takové úrovni, jakou poskytli oni nám.
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V neděli 29. dubna uspořádáme v Kolárově divadle od 17:00 hodin koncert, na kterém se kromě orchestru La Bamba Strings představí i naše smyčcové orchestry Archi Piccoli a Orchestra Piccola
ma Giocossa.
Protože hosté ze Švédska budou ubytováni v naší škole až do
úterý 1. května, bude na naší škole vyhlášeno v pondělí 30. dubna
ředitelské volno a výuka v ten den nebude probíhat.
Zveme tedy širokou veřejnost v neděli 29. dubna do Kolárova
divadla podpořit naše i švédské děti a vytvořit našim hostům přátelskou a vřelou atmosféru, podobně jako jsme zakusili při návštěvě
Švédska my!

Ředitelské volno

Z důvodů, uvedených výše, bude v pondělí 30. dubna 2018
vyhlášeno v Základní umělecké škole ředitelské volno a výuka nebude probíhat. Žáci tedy budou mít prodloužený víkend až do úterý
1. května, kdy je státní svátek.

Koncert maminkám
a tatínkům

Měsíc květen patří již neodmyslitelně také Svátku matek a koncertu, který k této příležitosti každoročně připravujeme. Letos to nebude jinak, ale aby to tatínkům nepřišlo líto, připravili jsme i letos
koncert také pro ně.
Ve čtvrtek 10. května uspořádáme v Kolárově divadle od 18 hodin KONCERT (nejen) MAMINKÁM, ale za necelé dva týdny, ve
středu 23. května tamtéž také KONCERT (nejen) TATÍNKŮM!
To slůvko „nejen“, které je u obou akcí do názvu vsunuto, tam
není náhodou. Znamená to, že na obě akce kromě tatínků a maminek
zveme i všechny ostatní, které potěší umělecké projevy, jimiž chtějí
děti od těch nejmenších až po zkušené a ostřílené harcovníky obdarovat své nejdražší.
Těšíme se na vás!

(ZUŠ)
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality ...
Co je štěstí? Muška jenom zlatá! Známe
to klišé, ale ŠTĚSTÍ může být i malá radost,
najdeme-li v krabici staré řadu let dopis od
první lásky, od kamarádky. Je to vlastní pocit, který si umíme, nebo máme sami v sobě
pěstovat! Někomu k němu nestačí ani vysoké konto v BANCE, někomu stačí úsměv.
Každopádně kousíček i toho POKAKANÝHO
ŠTĚSTÍČKA má občas každý…
Senior klub Ostaš 20. 3. měl to štěstí právě v den, kdy se zapsal jako uznávaný den. A
naše malá republika, v žebříčku pořadí, zaujímá 21. pozici, což je milé. Tak ať nám vydrží
i do těch dalších. Obdobná slova pronesla i pí
předsedkyně H. Pivoňková a následně i Ivana
Richterová. Její pozvání na kulturu bereme
v potaz a musím přidat upoutávku na divadelní
představení „Domácí štěstí“, které bude
odehráno v Kolárově divadle v úterý 24. 4.
v 19.00 hod. v hlavní roli s Ivou Hűttnerovou a
dalšími známými tvářemi. Přijďte se pobavit!
Bude veselo…
Nás potěšila ZUŠka, pod vedením pí učitelky zde na zobcovou flétnu zahrála její svěřenkyně dvě jarní písničky, které se dobře poslouchaly. „Pod našim okýnkem“ a „Maličká
sú!“ Maličká, ale šikovná! Velká chvála patřila
pí Martině Macounové, BABIČKÁM z Javora

(PS) za taneční vystoupení akce „Propojení
generací tancem“. Taneční kroužek MC
MaMiNa a aktivní usměvavé seniorky. Je to
skvělé!
Je zde možnost zúčastnit se 6. 7. zájezdu
na SLET do Prahy, kde je zatím cca 20 volných míst.
Dříve než v červenci přijal Senior klub
Ostaš pozvání k návštěvě PENZIONU pana
Magnuska, spojeno s návštěvou BABIČKY
v Ratibořicích, zámku a okolí. Pan režisér
Magnusek má smysl pro humor a dobré jídlo,
je nač se těšit. Při dalším setkání už bude
doladěno naprosto všechno!
Rodina našeho S-K-O se rozrostla o
další členky H. Goňovou, H. Šulcovou, M.
Hůlkovou, K. Jelínkovou a R. Žižkovou.
Srdečně je mezi nás vítáme.
Naši Pivoňkovi koncem října 2017 opustili Polici n. M. a vydali se na jedenáctidenní pouť lodí, aby natočili dokument. Pro nás
suchozemce, odchované dnes už nefunkčním
koupalištěm ve Žďáře n. M., kde teplota vody
měla 16° - 18°, něco nevídaného.
Trasa: Police n. M. – Lisabon (2.872 km
po souši) Barcelona – Janov – Marseille –
Malaga – Cádiz – Lisabon.
Data lodi: COSTA – MEDITARRANEA

– postavena r. 2003, délka 292 m, šířka 32 m,
kapacita 2680 pasažérů.
Vybavení: 3 restaurace, 12 barů – kavárny
– bazény, vířivky – wellness – divadlo – víceúčelové hřiště – nákupní centra – běžecká
dráha – kaple a další vybavení a vymoženosti
moderní doby. Toto je jen malá část. Města,
přístavy, architektura, pastva pro oči. Skvělá
organizace a čistota všude. Byla to krásná
hodina, kterou nám manželé s pečlivostí jim
vlastní představili. Díky za nezapomenutelné ukázky, za pohled na Atlantický oceán –
Středomoří a vůbec všechno to, co my známe
pouze z jízdy ukazováčkem po mapě!
Královna zima se ukládala ke spánku, aby
se vlády ujalo jaro! „Přijde jaro, přijde!“ Ano,
ten den v 17. 15 hodin = do Pelláku v zimě –
domů už na jaře. Hezké Velikonoce!
Poslední tečka a jeden nezapomenutelný
výrok z vojenské služby. Velitel k vojínům
= brancům sdělil: „Lidé jsou různí, převážně
blbí, ale takovejch jako sem já je málo!“
Mějte se fajn APRÍLOVĚ!!!
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Zprávy z domova důchodců - duben 2018

Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych navázala na článek pana
místostarosty Jiřího Škopa z únorového čísla
Polického měsíčníku s názvem „Proč věříme
raději lžím?“ Bohužel mám stejnou zkušenost,
lidé raději věří různým nepodloženým informacím, lžím a výmyslům, hlavně, když je podává zasvěcená osoba, místo toho, aby si sami
ověřili, jak se věci doopravdy mají.
V poslední době se k mým uším donesly
všelijaké informace, které se týkají našeho domova. Každou chvíli slyším, jak je to hrozné,
že už vůbec nebereme lidi z Police, že naše
zařízení bude zrušeno a místo něj bude „LDN“
apod. Ráda bych Vás ujistila, že nic z toho se
nezakládá na pravdě!
Již několikrát jsem v tomto měsíčníku
vysvětlovala a popisovala způsob přijímání
nových uživatelů, kdo a za jakých podmínek
může být přijat do našeho zařízení. Tak tedy
ještě jednou ve zkratce:
Do našeho zařízení přijímáme pouze
ty, kteří naši pomoc skutečně potřebují! To
znamená občany starší 65 let, kteří již nejsou schopni zvládat základní úkony péče o
svou osobu a to ani za pomoci rodiny, nebo
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pečovatelské služby. Velice rádi
bychom uspokojili všechny žadatele, ale žadatelů je hodně, míst
v DD je málo. Proto náš zřizovatel nastavil pevná pravidla. Podle
těchto pravidel musíme upřednostňovat ty žadatele, kteří již nejsou schopni
se sami o sebe postarat. Nemůžeme suplovat
úlohu rodiny, nebo pečovatelské služby. V našem domově mají místo především lidé, kteří
již nejsou schopni se samostatně pohybovat,
obstarat si hygienu, najíst se apod. Pokud je
někdo soběstačný, sám se nají, dojde si na
toaletu, omyje se, oblékne, nebo tyto úkony
zvládá s pomocí rodiny či pečovatelské služby, nemá smysl, aby si podával žádost do našeho DD.
Důvodem k přijetí nemůže být ani to, že
senior například nechce být sám doma, protože se bojí, že upadne, že se cítí osamělý apod.
Stejně tak není důvodem k přijetí to, že má někdo doma nevyhovující topení, nebo schody,
které jsou pro něj překážkou.
Náš domov je zařízením Královéhradeckého kraje, který dotuje provoz domova více než třetinou prostředků potřebných
pro jeho bezproblémový provoz a chod. Dle
jeho podmínek musíme přijímat žadatele z celého Královehradeckého kraje a také ty, kteří mají vazbu na Královehradecký kraj. Není
proto možné umisťovat v našem domově lidi,
kteří jsou ještě soběstační, jenom proto, že
jsou z Police, když na LDN v Broumově leží

člověk, který čeká na přijetí do našeho DD
více než rok! Nemůžeme očekávat, že stát, potažmo kraj, nebo obec se o všechny a o všechno postará. To prostě není možné.
A ještě jednou upřesňuji, v našem DD je i
přes podmínku zřizovatele, přijímat lidi z celého Královehradeckého kraje, 25 uživatelů
přímo z Police nad Metují, dalších 34 uživatelů je z přilehlých obcí, to je 58 uživatelů z celkového počtu 64. Pouze 6 uživatelů je z jiného
regionu! Pokud se v DD uvolní místo, snažíme
se vždy vybrat nejpotřebnějšího člověka, který naši pomoc už opravdu potřebuje. Pokaždé
pečlivě zkoumáme každou žádost a provádíme
sociální šetření, abychom se rozhodli správně.
Po nedávné návštěvě představitelů
Královehradeckého kraje žádáme pro zvýšení
kvality poskytovaných služeb o další navýšení personálu v přímé péči. Kraj vyjádřil plnou
podporu a maximální pochopení situace našeho zařízení.
Doufám, že jsem Vám aspoň trochu objasnila systém přijímání nových uživatel a
fungování našeho domova. Pokud by Vás
něco zajímalo, něčemu jste nerozuměli, nebo
se chtěli na něco zeptat, přijďte k nám do domova a naše sociální pracovnice Vám všechno
rády vysvětlí.
Milí občané, závěrem svého příspěvku
Vám přeji za sebe i za naše zařízení příjemné
jaro, na které už dlouho čekáme a také hodně
sluníčka a to nejen na obloze, ale i v duši.
Bc. Jana Johnová, sociální pracovnice
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Pocta Ostrostřelecké gardy Polické předkům padlým ve válkách

Každou první březnovou sobotu ve
čtyři hodiny odpoledne se Ostrostřelecká
garda Polická schází na místním hřbitově
u pomníku vojenských vysloužilců spolku
Václava hraběte Radeckého, kdy vzdává
úctu a hold všem svým předkům padlých
ve válkách. Letos zde přijala do svých řad
po čekatelské době dva ostrostřelce Kamila
Huška a Jana Sýkoru. Na následném výročním sezení prezentuje svoji uplynulou činnost a plánuje rok příští.
U pomníku vždy zazní projev, který
již leta píše doc. PhDr. Zlatica ZudováLešková, CSc. I letos ho přednesl podmyslivec František Pohl. Dovolujeme si ho
nabídnout prostřednictvím Polického měsíčníku i Vám:
Ida Jenková

Vážení občané města Police nad Metují,
občané měst a obcí okolních, milí bratři
ostrostřelci!
Jsem poctěn a současně upřímně rád, že
ani mrazivá zima, která se konečně projevila, Vás neodradila od dnešního slavnostního výročního nástupu členů Ostrostřelecké
gardy Polické, jež se koná již po šestadvacáté. Již jsme si několikráte řekli – a činíme
tak i dnes -, že se tak děje na místě, jemuž
vzdáváme hold a současně zde obrazně poklekáme na pravé koleno v tichém závazku nadále ctít čest a slávu naších předků
v zbrani, zvláště těch, kteří položili za české
země svůj život. I dnes je to pro nás chvíle
zvláště významná, a to třemi podstatami:
V pátek 5. ledna našeho věku uplynulo 160 let od chvíle, co se svět dozvěděl,
že v italském Miláně zemřel maršál Josef
Václav Antonín František Karel hrabě
Radecký z Radče, český šlechtic, významný rakouský vojenský velitel, stratég, politik a vojenský reformátor, náš patron, jenž
je považován za jednoho z nejlepších vojevůdců Evropy 19. století. A na víc jako
jediný vojevůdce - pokořitel Napoleona I.
Bonaparta, francouzského vojevůdce, státníka a císaře, jenž se rovněž nesmazatelně
zapsal do dějin Evropy, ba i světa. V této
souvislosti na 13. listopad 2018 připadne též 160 roků od slavnostního odhalení
bronzového monumentu Radeckého vojenské slávy na pražském Malostranském náměstí, který však v roce 1919 byl uložen do
Lapidária Národního muzea na Výstavišti,
kde je dodnes uzamčen.
Rok 2018 – dle sdělení laiků i odborníků
všech odborných, politických a morálních
kvalit – je rokem pro české země osudovým
do minulosti. A zřejmě mají pravdu:
yy rok 1918 – vznik československé státnosti;
yy rok 1928 – první pokusy o její státoprávní
znehodnocení;
yy rok 1938 – její dočasné faktické rozvrácení, za mezinárodního i vnitřního přispění,
jež vyvrcholilo v druhé světové válce;

30

yy rok 1948 – politicko-právní převrat, jenž rozhodně patří i úcta k předkům a národna dlouhých 41 let zvrátil demokratický ní, státní svoboda a lidská tolerance, jež ve
chod československé státnosti na cestu jménu jejích obhajob naši předchůdci, či my
vlády jedné – komunistické strany;
sami jsme otevřeně vystoupili.
yy rok 1958 – rok počátku relativního poliAť jsou nám příkladem národy a státy,
tického uvolňování a mimořádného úspě- jejíchž historie je pohnutější a výbojnějchu Československa na Světové výstavě ší než ta naše, a vzdor tomu uchovávají
Expo 58 v belgickém Bruselu;
Versailles, či Napoleonovu hrobku, pomníyy rok 1968 – všestranný nástup a prohlu- ky pro připomenutí okupace ale i z díky
bování tzv. „socialistické demokracie“, osvoboditelům ať ze Západu nebo Východu.
jež se postavila proti komunistickému Neřiďme se v tomto ohledu jen momentálnídogmatizmu a za všestrannou obrodu mi politickými nebo publicistickými zájmy.
československé společnosti; bohužel za- Buďme k své minulosti a přítomnosti otestavená okupací vojsky Varšavské smlou- vření a všestranně ohleduplní.
vy v srpnu toho jistého roku;
Mé dnešní slova jsou však mířená i do
yy a konečně rok 1988 – 1989 – jenž defibudoucnosti: dnes s potěšením oznamuji,
nitivně zlomil moc komunistů a my jsme
že budou vyřazeni dva noví ostrostřelci, na
s velikou nadějí - a mnozí z nás i s odkazy
kterých spoléháme ve všech hledech, a tedy
a závazky předků, jenž položili životy za
i v závazku ctít svou vlast a historii. Jsou
Československou republiku i v boji s konám nadějí, že odvaha a síla našich předků
munistickým režimem -, hleděli do dalších
bude mít pokračování!
let nebojácně s nadějí a s poukazem na
Děkuji za pozornost
ústavně deklarovanou spravedlnost, čestnost, ochranu své státní celistvosti, a též s
vírou průhlednosti politického (vnějšího i vnitřního)
a hospodářského vedení
svobodného státu;
V roce 2018 jsme však
Vesele ubíhá nám cesta, radujeme se velice
nuceni konstatovat, že česA kam máme namířeno? Přece do Police!
koslovenská státnost byla po
tzv. dohodě českých a slovenV mysli naší zříme pretoriány římské v onom čase
ských špiček ukončena k r.
I gardu napoleonskou jež umírá, ale nevzdává se.
1993, ale náš následnický
Tak i v Polici pevně řady gardistů stojí
stát, sice s momentálně dobA jen nepřítel při pomyšlení tom se třese a bojí
rým hospodařením, je stále
Garda spí co rytíři blaničtí v temné na Ostaši sluji
častěji a častěji konfrontován
Když ozve se polnice radostně vyskočí z postele
s minulostí. A to nejen s ohleChápou se zbraně a povinností vesele.
dem na ozřejmění nových
Dnes vstoupí do ulic jako po vítězném boji
skutečností, ale především
Rekruti mladí, staří ve slavnostním stejnokroji
s hodnocením těch uplynuTemně duní bubny a lesknou se bajonety
lých a již známých. Místy
Jsou tu již všichni, chybí snad jen mažorety
je až k nevíře co všechno
se připisuje na vrub záporů
Učitel přivedl školní dítky
československé státnosti, a
Měšťanské dcerky v džínách rozhazují kvítky
naopak, čím vším se opePevně jako z oceli duní gardy krokem
ruje při zdůvodňování doA tato podívaná koná se zjara každým rokem
sáhnutí svých lokálních cílů
V okně kde dlí paní purkmistrová
jejím jménem. Bohužel, vina
Odhrne závěr ručka bílá
značné neznalosti vlastních
A laskavé dobré oko dolů se dívá
dějin a nepochopení jejich
A lehký povzdech splyne ze rtů – Bože, jaká je to
hodnoty pro budoucnost, nás
krása
vedla (a zřejmě dále povede)
Neb oni nadějí jsou a země spása
v každém zlomovém období
Co však znamená ten ruch – blíží se válečné hrůzy?
strhávat sochy a zavírat je do
skladů, měnit názvy ulic, ruUpokojte se, lidé, to přípravy jsou na výroční schůzi.
šit čestné občanství lidem, po
O lahůdky i víno nebude nouze žádná
kterých, resp. kterým nikdy
Ku kávě zavítá i leckterá měšťka vnadná
uděleno nemělo být, či psát
Pozvání vaše přijali jsme s díkem
další knihy jen o zaručené
Víme, že horší lítice válečné je být pokladníkem
pravdě!
Čas konečně se pohnul k jaru
Je zřejmé, že tyto projevy
Tak díky a přejeme vám štěstí a mnoho zdaru
nezastavíme. Pravda má totiž
A budeme dál obdivně zírat
relativní hodnotu, ale zásadNejen pro ženy, i pro vlast a krále je sladké
ní je, že jsme doposud nebyli
Touhou zmírat.
schopni definovat a plně hájit

Veršovaný dárek polickým
ostrostřelcům od přátel z Trutnova:

své pevné hodnoty, mezi níž
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S Občanskou poradnou do ODDLUŽENÍ

Od července loňského roku vlivem novely insolvenčního zákona (182/2006 Sb.) jsou
oprávněny zpracovávat a podávat návrh na oddlužení a insolvenční návrh jen osoby uvedené
v tomto zákoně. Jedná se o advokáty, notáře,
soudní exekutory, insolvenční správce nebo
akreditované osoby (akreditaci na základě žádosti a splnění zákonných podmínek uděluje
Ministerstvo spravedlnosti). Výše uvedené
osoby jsou sice dlužníkem zmocněny (na základě plné moci) k sepsání návrhu, a aby za
něj návrh jako zástupci podali, ale pozor, nezastupují dlužníka v insolvenčním řízení!
Občanské poradenské středisko, o. p. s.
jako provozovatel Občanské poradny Náchod,
se právě nachází v procesu přípravy žádosti
k akreditaci. Vzhledem k tomu, že neposkytuje služby v oblasti oddlužení za účelem zisku, může za dlužníky zpracovávat a podávat

návrh na povolení oddlužení i po dobu této
přípravy. Zpracování i podání návrhu je u nás
bezplatné. Musíte však počítat s tím, že v rámci povinných příloh ponesete určité náklady,
např. za výpis z rejstříku trestu aj. V případě
jakýchkoliv dotazů z oblasti insolvence nás
neváhejte kontaktovat. Obrátit se na nás můžete i v případě, že řešíte problémy s bydlením, se zaměstnavatelem, v rodině (rozvod,
výživné, domácí násilí), exekuce a dluhy, reklamaci, trestnou činnost, dědictví aj.
Kontaktovat nás můžete na tel. č.
734 370 960 nebo e-mailem na opnachod@
ops.cz. Další informace o nás najdete na
www.ops.cz. Občanská poradna Náchod sídlí na adrese: Kamenice 113 (pasáž Magnum,
1. patro). Ideální je se na konzultaci předem
objednat.
Mgr. Lenka Sedlářová, DiS.

DOBROČINNÝ FOND
PRO POZŮSTALÉ

V sobotu 10. března t.r. na Bezděkově měl
fond valnou hromadu, na které hodnotil svoji
činnost v uplynulém roce 2017.
Z přednesených zpráv vyplynulo mimo
jiné, že stále máme 840 členů. Přijali jsme 21
nových členů, většinou ze Žďáru nad Metují
a ze Suchého Dolu. Minutou ticha jsme uctili
památku zesnulých 29 členů, jejichž rodinám
jsme vyplatili pohřebné po 5000,- Kč a ještě
jsme si vytvořili další rezervu ve výši 40 tis.
Kč.
Také jsme poděkovali všem, kteří se na
práci fondu aktivně podíleli. Poděkování patří
i manželům Erberovým za dlouholetou práci
ve funkcích fondu. Problémem zůstává složení výboru, který jsme sice zvolili, ale do kterého se nám nepodařilo zapojit více mladších
členů, ačkoliv máme přes 80 členů do 60 let.
Po skončení schůze nám zahrál a zazpíval k poslechu i tanci náš člen Franta Čížek
ze Studnice a svůj veselý program předvedly
Sokolky z Hronova.
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Poděkování také patří všem, kteří se valné
hromady zúčastnili a dvojnásob těm, kteří se
aktivně na jejím dobrém průběhu podíleli.
Karel Macoun - předseda

Odběry krevní plazmy
„Za peníze“: 10 let poté
Je tomu deset let, co Český červený kříž
reagoval na rozvoj plazmaferetických center
v ČR zaměřených na odběry plazmy, za které svým klientům nabízejí finanční příspěvek.
Mnohdy je finanční motivace ještě zdůrazněna
odměnou za získání dalšího klienta, zaznamenali jsme i nabídky financování maturitních
večírků a podobně. Nejrozšířenější sítí jsou
centra společnosti Sanaplasma, doplňují je zařízení Caraplasma, Unicaplasma a další.
Uvedená plazmaferetická centra využívají
v zásadě „dvojí motivace“, kdy kromě finanční částky (označované nejen jako odměna, ale
také jako „kompenzace“, „náhrada“ apod.)
zmiňují také v obecné rovině prospěšnost „darování“ krevní plazmy. Zdůrazněno však není,
že odebraná plazma slouží jako pouhá farmaceutická surovina vyvážená z ČR – na rozdíl
od krve darované v nemocničních transfúzních zařízeních, která pomáhá výhradně konkrétním pacientům zdravotnických zařízení
v ČR a kterou nelze ničím nahradit ani zajistit
dovozem.
Zmíněná „dvojí motivace“ je nepochybně
účinná a lze říci, že se naplňují obavy, na které ČČK upozorňoval před deseti lety: dochází
k poklesu dárců krve evidovaných v nemocničních transfúzních zařízeních – z cca 295
tisíc v roce 2007 na cca 250 tisíc v roce 2016.
Naopak se díky klientům plazmaferetických
center ČR stala téměř evropskou „velmocí“ ve
vývozu krevní plazmy.
Za závažné pokládáme především fakt, že
setrvale klesá počet nových dárců krve, což je
logické, neboť klienty plazmaferetických center (zejména z řad mladých lidí) se také stávají
i ti, pro něž finanční motivace není primární
a kteří by se za jiných okolností velmi pravděpodobně stali bezpříspěvkovými dárci krve
v nemocničních transfúzních zařízeních.
Přitom ani v roce 2007 nebyl počet dárců krve optimální (ten pro zemi velikosti ČR
měl dle doporučení WHO činit alespoň 400
tisíc), avšak trend dalších let je bohužel právě
opačný. Při postupně klesajícím počtu dobrovolných dárců krve je zároveň nejistá budoucnost dostatečných zásob krve v nemocnicích.
Naším cílem je zastavit pokles dárců krve
v nemocnicích a co nejrychleji se vrátit k počtu alespoň 300 tisíc darujících dárců ročně.
Důvodem, proč Červený kříž na celém
světě i odborná veřejnost usilují o to, aby
krev byla odebírána zásadně bez přítomnosti finanční motivace, je bezpečnost příjemce
transfúzního přípravku. Praxe plazmaferetických center vytváří naopak dojem, že za odběr
je normální „nechat si zaplatit“.
Český červený kříž v zájmu dostatku bezpečné krve pro pacienty v ČR, kteří ji nezbytně
potřebují, nemůže stávajícím ani potenciálním
dárcům krve či jejích složek doporučit, aby
se staly klienty poskytujícími krevní plazmu
v privátních plazmaferetických centrech a doporučuje, aby darovali svou krev bezpříspěvkově v nemocničních transfúzních zařízeních.
L. Zelená, OS ČČK Náchod

31

Mateřské centrum Ma Mi Na
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Během března MC uspořádalo dvě
větší akce. Taneční vystoupení dětí z tanečního kroužku, který vede Martina
Macounová. Toto vystoupení proběhlo
19. 3. 2018 v Kolárově divadle. Akci
jsme nazvali „Propojení generací
tancem“. Mile nás překvapil zájem
veřejnosti a téměř plný sál Kolárova divadla. Za spolupráci bych chtěla poděkovat městu Police nad Metují a CKV
Pellyho domy, za jejich vstřícnost a pomoc při realizaci, babičkám ze Senior
klubu Ostaš a z Domu s pečovatelskou
službou v Polici a velké díky patří i
Martině Macounové, která vystoupení připravila a nacvičila. Akci finančně podpořilo město Police nad Metují a Společnost pro rozvoj
Broumovska, o.p.s. v rámci programu Máme rádi Broumovsko.
Druhou akcí byla Velikonoční výstava, která probíhala od 22. –
25.3. v Pellyho domech v Polici nad Metují. Letošní výstava byla jubilejní, již desátá v řadě a trochu netradiční. Konala se totiž v termínu
festivalu Jednoho světa, a tak jsme tyto dvě akce propojili a nabídli
hlídání dětí na určené filmy, dílnu síťotisku a zapojili se do benefice
prodejem velikonočních ozdob, které věnovaly děti z místních i okolních škol a školek. Výtěžek bude věnován na Hospic Anežky České
v Červeném Kostelci.

AKCE NA DUBEN

Na jaře se konají zápisy dětí do škol. Proto se v dubnu chystáme
uspořádat další přednášku pro veřejnost. Přednáška na téma „Školní
připravenost, aneb co by mělo dítě zvládnout před nástupem do
školy“ se uskuteční ve středu 25. 4. 2018 od 17:00 v prostorách MC.
Přednášku povede logopedka Mgr. Romana Jakoubková. Všichni, pro
které je toto téma aktuální nebo zajímavé, jsou srdečně zváni!!! Z důvodu omezené kapacity prostor MC prosím o předběžnou registraci na
email mcmamina@centrum.cz.

AKCE NA KVĚTEN

V současné době připravujeme i akce na květen. V sobotu 12.
5. 2018 se MC zapojí do akce Férová snídaně a Týden respektu
k porodu. Bohatý program proběhne pravděpodobně v prostorách
kláštera a klášterní zahrady v Polici nad Metují. Bližší informace budou v květnovém měsíčníku, na internetových stránkách a na stránkách
facebooku.
Za MC MaMiNa Andrea Plná

HAŠPL UŽ DÁVNO NENÍ JEN SYNONYMEM PRO HŘEBÍK
Hřebík je - dle Wikipedie - spojovací
součástka opatřená na jednom konci
hrotem a na druhém hlavičkou. Hašpl je
firma, která hřebíky vyrábí. Hlavní
protagonisté příběhu o spojování.
Firma Hašpl, jejíž kořeny sahají hluboko
do 90. let 20. století, se z pionýrských
začátků přenesla přes několik důležitých
mezníků až na úplnou špici ve svém oboru. I
když už dávno přesáhla hranice České
republiky, nezapomíná na region, ve kterém
sídlí. Dobře ví, že její devizou jsou lidé, kteří
zde žijí a pracují. I proto se podílí na
kulturním, společenském i sportovním
životě kraje, ve kterém vyrostla.
V současné době zaměstnává 230
zaměstnanců v různých oborech. Od 150 tun
vyrobených hřebíků ročně v začátcích, se
firma přehoupla do úplně jiných čísel –
ročně vyrobí a vyexpeduje přes 25 000 tun
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hřebíků. V současnosti je Hašpl a.s. lídrem
na českém trhu s tímto sortimentem a
zároveň se řadí mezi největší evropské
výrobce hřebíků; 70 procent produkce
exportuje prakticky do celé Evropy.
Před dvěma lety přikoupila firma Hašpl
areál bývalých Broumovských strojíren
v Hynčicích. Sklad v Hynčicích slouží jako
centrální sklad a expedice kompletního
sortimentu produktů, které firma Hašpl
nabízí. A zdaleka už to nejsou jen hřebíky,
ačkoliv ty se pro Hašpl staly doslova
synonymem. Od roku 2012 Hašpl podstatně
rozšířil sortiment o další spojovací materiál:
vruty, šrouby, matice, tesařské kování,
kotevní techniku a nářadí.
Podstatnou proměnou prošel také servis
a služby zákazníkům. Letos byl spuštěn nový
e-shop určený obchodním partnerům i
koncovým zákazníkům. V době, kdy je
kladen důraz na efektivitu, přesnost, kvalitu
a rychlost dodání, našel uplatnění právě
areál v Hynčicích - slouží jako centrum
expedice a zároveň jako vzorková prodejna.

V regionu, který je skoupý na pracovní
příležitosti, zaměstnává sklad v Hynčicích 25
lidí a celý areál prochází postupnou
rekonstrukcí.
Firma Hašpl a.s. před dvěma lety oslavila
25. leté výročí své úspěšné existence. Je
firmou, které záleží na její pověsti, na jejích
zákaznících i zaměstnancích. Je firmou,
které záleží na regionu, v němž vyrostla a
kde působí. Hlavní myšlenkou hodnot
vytvářených firmou Hašpl je žít spojováním
– ať už doslova - tím, co vyrábí a dodává, ale
i tím, jak se chová ke svým partnerům a
svému okolí.
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Devátý ročník Turnaje
v deskových hrách

První březnovou neděli proběhl již devátý
ročník Turnaje v deskových hrách. Letos jsme
pro pořádání turnaje využili prostory odborového
sálu Hvězda nad samoobsluhou. Někteří trochu
bloudili, protože netušili, že tam nějaký sál je.
Ale snad všichni cestu nakonec našli. Již tradičně
bylo venku krásné počasí, ale i tak se nás sešlo
přes 30 a tak jsme sál pěkně zaplnili a pustili se
do soutěžení.
Tentokrát byl turnaj trochu jiný. Hráči se
utkali v několika různých hrách a podle umístění pak postupovali čtyři nejlepší do finále, kde
už se hrálo o ceny – samozřejmě o deskové hry.
Kategorii nejmladších vyhrála Anežka Burešová.
V kategorii skautů a skautek (5. -9. třída) bylo
pořadí následující: 1.místo Nekvinda Ondřej,
2. místo Havlík Vojtěch,3. místo Hornychová
Michaela. Zajímavý byl i turnaj těch nejstarších,
kde nováčci mezi rovery porazili všechny zkušené hráče a ceny si odnesli za 1. místo Štěpán

Kollert, 2. místo Michal Sirko a 3. místo Josef
Míča.
Turnaj se vydařil, ale zjistili jsme, že čtyři
hodiny jsou prostě málo a tak snad jubilejní desátý ročník, bude na delší dobu, a třeba zase i
s řízkem.
Fotky můžete nalézt na: http://skalaci.skauting.cz ve fotogalerii oddílu vlčat.

Klubovna v novém

Nejen hrami baví se skauti a tak jsme se o
třetím březnovém víkendu pustili do práce na
klubovně. Za pomoci technických služeb provádíme úpravy kuchyně. Aby nezůstalo jen u
kuchyně, rozhodli jsme se vymalovat celou
klubovnu. A tak se od pátku do neděle makalo
ve velkém. V pátek jsme začali vyklízet, a rozhodli jsme se, že trochu místy oškrábeme starý
nátěr. No trochu, přeci jen ta klubovna již něco
pamatuje, a tak to padalo víc, než jsme potřebovali. A objevovaly se nátěry z předchozích let,
včetně válečkové výmalby. Takže se štukovalo,
hladilo a sušilo i očima, protože venku mrzlo, až
praštilo. V sobotu jsme začali trochu
propadat beznaději, že se to nedá
stihnout. Navíc po vymalování části
klubovny bylo zřejmé, že barvy bude
potřeba víc, než jsme přepokládali.
Vše nakonec dobře dopadlo a v neděli
se mohlo začít s úklidem, tak aby byla
klubovna nachystaná na schůzky i těch
nejmenších.
Velké díky patří všem, kteří se
aktivně zapojili do oprav klubovny.
Nálada byla příjemná a tvůrčí. Když
už se zdálo, že energie dochází, tak se
objevila některá z maminek s upečenou buchtou a hned se nám pracovalo
veseleji. Poděkování patří také městu
Police nad Metují, bez jehož finanční

pomoci bychom opravy klubovny těžko prováděli a díky patří i Drogerii u Vávrů za zdroj barev,
igelitů, pásek a všeho možného, co jsme o víkendu potřebovali.
Možná kdyby se do práce pustili jen dospělí,
tak by to bylo rychleji s menší spotřebou barev,
ale to by nebylo ono. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do
svých rukou. Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí nejen prostřednictvím her a zážitků. A věřím, že nám všem,
víkend strávený brigádou na klubovně hodně dal
a posunul nás zas o kousek dál.

Za skautské středisko Haňďa Kohlová

SaarGummi sponzoruje veřejně
prospěšné aktivity

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
hledá zaměstnance na pozice:
Koordinátor - seřizovač, nástupní mzda 35 000 Kč,
cílová mzda 45 000 Kč až 50 000 Kč.
Skladník manipulant, mzda 35 000 Kč.
Operátor gumárenské výroby, mzda 25 000 Kč až
30 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442
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Miliónem a sedmi set tisíci korunami sponzorovala vloni společnost
Saar Gummi Czech veřejně prospěšné aktivity v regionu od Červeného
Kostelce po Velké Poříčí. Zvýraznila se role mikrosponzoringu, ve kterém zaměstnanci společnosti žádají o příspěvky pro spolky, školy a další
organizace.
Mikrosponzoring s přesně nastavenými pravidly preferuje aktivity pro
děti v blízkosti obou závodů SGC. Například školka v Červeném Kostelci
získala vloni 12 tisíc korun na dárky pro svých 117 dětí v pěti třídách. „V
prosinci pořádáme setkání s rodiči, na kterém děti předvedou nacvičený
program a rozbalí dárky ze sponzorského daru. Letos mezi nimi byly například kočárek, společenské hry nebo stavebnice. Dárky potom zůstávají pro
další použití ve školce,“ uvedla ředitelka školky Šárka Hanušová.
Hronovská TJ Sokol Zbečník získala v mikrosponzoringu příspěvek na
tradiční Dětský karneval. Do zbečnické tělocvičny si vloni přišlo zatančit a
pobavit se 120 dětí, viděly například vystoupení mažoretek, Parkour a Free
run z hronovského Domu dětí a mládeže Domino a gymnastky ze Základní
školy Hronov.
Na náchodském gymnáziu mikrosponzoring podpořil šachový oddíl při
TJ Náchod. „Největším úspěchem šachistů byla loňská účast na celostátním
finále středních škol ve Zlíně, kam se probojovali vítězstvím v krajském
přeboru středních škol,“ uvedl k ativitám studentů gymnázia Ing. Pavel
Semerák, který jako zaměstnanec SGC pro šachisty příspěvek zajistil.
-pl-
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
OBLOHA V DUBNU

nebude příliš bohatá na zajímavé astronomické úkazy.
4. až 8. dubna uvidíme kolem 4. hodiny ranní seskupení těchto nebeských těles.
Nad jihem v souhvězdí Vah bude zářit planeta Jupiter,
směrem jihovýchodním (nalevo od Jupitera) uvidíme
Měsíc. Nízko nad jihovýchodním obzorem pak budou
svítit planety Saturn a nenápadný načervenalý Mars.
Souhvězdí Lyry, Labutě a Orla která v dubnu na obloze uvidíme kolem 4. hodiny, patří již k letní obloze.
Budou nás provázet po celou dobu letních prázdnin.

Meteorický roj Lyridy

V noci z 22. na 23. dubna
nastane maximum meteorického roje Lyridy. Název je
odvozený od souhvězdí Lyry.
Zde se nachází tzv. radiant
ze kterého meteory zdánlivě
vylétají. V maximu roje bychom mohli vidět až 18 meteorů za hodinu. Nejznámější
meteorický roj Perseidy, který pozorujeme každoročně v
srpnu má v maximu až 110
meteorů za hodinu. Rychlost přeletu Lyrid je v porovnání
s Perseidami vyšší.

Dubnová výročí

17. 4. uplyne 95 let od narození RNDr. Jiřího
Mrázka CSc. Legendární popularizátor matematiky, kosmonautiky, astronomie a překotně se rozvíjecí výpočetní techniky, (zastupoval firmy HP a TI) přednášel v roce
1976 i v našem městě. Pod značkou OK1GM byl také
aktivní na radioamatérských pásmech. RNDr. Jiří Mrázek
CSc, hluboce věřící člověk, františkánský terciář, zemřel
15. listopadu L.P. 1978.
6. 4. uplyne 45 let od startu meziplanetární sondy
Pioneer 11. Zkoumala planety Jupiter (1974) a Saturn
(1979). Mimo vědeckých přístrojů je na palubě sondy
zlacená destička s „dopisem“ určeným hypotetické mimozemské civilizaci. Poslední radiové spojení se sondou
Pioneer 11 bylo navázané v roce 1995. Sonda nyní putuje
vesmírem ve směru souhvězdí Orla.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

20. dubna v 5 hodin 12 minut SELČ
vstupuje do znamení Býka, den se
v dubnu prodlouží o 1 hodinu a 44 min,
MĚSÍC
8. v poslední čtvrti, 16. v novu,
22. v první čtvrti, 30. v úplňku,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE večer nad západním obzorem,
MARS
ráno nad jihem v souhvězdí Střelce,
JUPITER v souhvězdí Vah,
SATURN ráno nad jihem v souhvězdí Střelce,
URAN
není pozorovatelný,
NEPTUN není pozorovatelný,
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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NOVINKY FILATELIE

Technické památky:
Budova Městské knihovny hl. m. Prahy

Námět známky: První veřejná knihovna v Praze zahájila činnost 1. července 1891
a navázala na činnost spolkových knihoven
ve 2. pol. 19. stol. „Veřejná obecní knihovna
královského hlavního města Prahy“ byla zřízena vyhláškou městské rady jako knihovna
určená všem pražským občanům. Knihovna
nejprve sídlila v ulici Na Zderaze v Novém
Městě, několikrát se stěhovala a teprve v r.
1903 nalezla své trvalé umístění na nároží
Platnéřské ulice a Mariánského náměstí na
Starém Městě, tedy v místech, kde stojí i její
nynější budova. Ve 20. letech 20. století dosavadní budova Ústřední knihovny již nevyhovovala potřebám celopražské knihovní sítě. Tento letitý a závažný problém byl
nakonec vyřešen díky Pražské městské pojišťovně, z jejíchž prostředků byla v letech
1925 až 1928 postavena na Mariánském
náměstí budova nová. Byla to první účelová knihovnická stavba v Československu a
zároveň jedna z nejmodernějších v Evropě.
Autorem budovy byl architekt František Roith.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Osobnosti: prof. MUDr. František Hamza

Námět známky: portrét prof. MUDr.
Františka Hamzy. Na pozadí známky je
zobrazena budova Hamzovy léčebny.
MUDr. František Hamza (6. 3. 1868 –
4. 6. 1930) byl český lékař a spisovatel. V
dnešní době je především znám jako zakladatel Hamzovy dětské léčebny v Luži. Po
promoci působil jako městský a později obvodní lékař v Luži. Místo svého působení
zvolil zcela záměrně. Klimaticky odpovídalo realizaci jeho plánu, tedy zřízení dětské
protituberkulózní léčebny, kterou založil
roku 1901 ve vile pod poutním kostelem
na Chlumku. Děti z chudých rodin zde léčil zdarma. Hamzova léčebna byla založena jako dětský tuberkulózní léčebný ústav
a úspěšně plnila tyto úkoly do začátku 60.
let minulého století. Poté, po reprofilizaci,
následovalo čtyřicetileté období dětského
rehabilitačního ústavu. Konec minulého
tisíciletí prošla léčebna další transformací,
tentokrát k pacientům dospělým.
Způsob tisku: rotační ocelotisk kombinovaný hlubotiskem

Velikonoce

Námět známky: Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle
toho jsou Velikonoce obdobím lidových
tradic spojených s vítáním jara, které s
náboženským svátkem souvisí jen volně.
Velikonoce jsou pohyblivý svátek, datum
se rok od roku mění. V západní křesťanské
tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá na
první neděli po prvním jarním úplňku po
rovnodennosti.

Způsob tisku: plnobarevný ofset
Podle časopisu Filatelie a webových stránek www.ceskaposta.cz/cz/filatelie

zpracoval S. Plachta
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Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů

Jak jsem se na ten hokej nakonec přeci jenom díval

Vstávat brzo v noci kvůli tomu, abych
viděl hokejové utkání, se mi moc nechtělo.
Vlastně jsem to udělal jen jednou, před dvaceti lety, abych byl ráno včas v Krčmě. Tenkrát
to trvalo víc jak padesát minut, než se trefil
Petr Svoboda a Hašek, Jágr & spol. nakonec
z Nagana vezli do Čech zlato. Ještě před jejich příjezdem jsem v brzkých ranních hodinách na chodníku v Polici křičel, že „Hašek
není člověk, Hašek je Bůh“ a určitě ještě něco
podobného.
Ale už je to dvacet let. A samozřejmě, že
se za tu dobu mnoho změnilo. Včetně mě…
Vstávat před čtvrtou ráno kvůli čtvrtfinále
olympijského turnaje v Pchjongčchangu se mi
vůbec nechtělo. Den před tím jsem dodělával
nějaké menší úpravy uvnitř domu. A v týdnu
jsem překonal drobnější zdravotní potíže. Tak
jsem si představoval, že vstanu až před šestou,
abych před odchodem do práce stihnul třeba
poslední třetinu.
Večer jsem byl docela unavený. To poznám podle toho, že na třetí, čtvrté stránce
rozečtené knihy mi začnou před očima skákat písmenka a řádky a za chvíli nevím, co
vlastně čtu. Občas se ještě pokusím vrátit se

o odstavec zpátky a pokračovat ve čtení, ale
ještě nikdy se mi nestalo, že bych se dokázal
do příběhu vrátit. Spíš než návrat do příběhu
mě čeká odchod do říše spánku.
Jenomže často člověk plánuje a realita
mění.
Chvilku po třetí začal Samuel plakat.
Martina se zvedla a šla k němu, ale nepomohlo nic; ani nakojení, ani dudák. Ani pomazlení
se mnou. Tak jsem se nakonec ve tři čtvrti na
čtyři zvedl z postele, vzal Sama a odešel z ložnice. Nejspíš mu nic nebylo. Prostě se jenom
cítil vyspalý a nechtěl být ve svý postýlce sám.
Dole se obklopil svýma hračkama, povídal si
s nimi a byl naprosto v pohodě. Daisy si jenom
na chvilku odskočila ven do mrazivýho vzduchu a vrátila se na pelíšek naproti Samovi. Já
bez potíží stihnul všechny ranní rituály: zatopit v kotli a krbových kamnech, jít na záchod, opláchnout se, uvařit si čaj, vykouřit
první cigaretu dne a přebalit Samuela (ne nutně v tomto pořadí). A k tomu oproti normálu
zapnout počítač se čtvrtfinálovým hokejovým
zápasem s USA.
Během první třetiny (1:1) jsem stihnul
všechny rituály včetně snídaně. Bez potíží

POLICKÉ

Deset rad Dr. Norberta Fabiána Čapka

Motto: Kdo pouta překonával a mysli křídla dával, do zlatých kráčí věků.
1. Žijte jednoduše. Žijte prostě, abyste měli málo potřeb. Nedělejte si zbytečné starosti, zvláště cizí si nepřipouštěte. Buďte spokojeni s tím, co máte.
2. Nelpěte na hmotných věcech. Mějte na paměti, že hmotné věci jsou pomíjívé. Zajímejte se
o věci hlubší, víc získáte. Zachovejte si vnitřní svobodu.
3. Žijte krásou. Nezapomínejte na krásné, radostné okamžiky, ale zapomeňte na smutné, nepříjemné. Zbavte se zloby, zášti, nenávisti a odpouštějte těm, kdo vám ublíží. Za dobro buďte
vděční, nezapomínejte na ně.
4. Žijte přítomností. Pravý život je to, co prožíváte právě nyní. Budoucnosti se nebojte – věřte
v ní. Na stáří nemyslete a na minulost příliš nevzpomínejte.
5. Buďte tvůrčí. Nezahálejte a stále se něčím zaměstnávejte. Buďte tvořiví, stále se učte a
vzdělávejte.
6. Hledejte krásu. Těšte se z krásných věcí, přírody, hudby, literatury a jiných umění. Krása
je potravou duše.
7. Radujte se. Udržujte se v dobré náladě. Pěstujte humor a pamatujte, že veselá mysl je půl
zdraví a půl krásy.
8. Mějte rádi lidi. Mějte lidi rádi a lidé budou mít rádi vás. Pomáhejte druhým! Víc než na
své trápení myslete na to, jak udělat radost druhým. Nemůžete-li o druhých mluvit dobře,
raději mlčte.
9. Buďte skromní. Zachovejte si střídmost a ve všem buďte umírnění.
10. Mějte víru. Dbejte o vaši víru v Boha – Nejvyšší Moudrost. Uvědomte si její přítomnost
v sobě i ve všem.

Krásný, barevný a hlavně moudře prožitý čas přeje čtenářům PM František Janeček

Zajímavost kalendáře v únoru 2018
- odpověď na připomínku paní Hrnčířové

Vážená paní Hrnčířová,
v březnovém čísle Politického měsíčníku reagujete na můj příspěvek Zajímavost kalendáře
v únoru 2018, který byl uveřejněn v únorovém
čísle Polického měsíčníku. Vaši připomínku
uvádíte pod názvem Zkouška kritického myšlení aneb hoax* v Polickém měsíčníku 2/2018 str.
35. Příspěvek byl vybrán z internetu s nedostatečným vysvětlením. Máte pravdu, že pokud je
sedmidenní týden a měsíc má 28 dní, tak se takový únor bude v našem životě opakovat každý
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jsme s Daisy Samuela hlídali a bavili ho, o
přestávce jsem stihl přiložit do kotle.
Občas si svět umí pohrát jen tak sám se
sebou a čeština mu v tom krásně pomáhá. To
když Francouz s Němcem uklidnili situaci
před českou brankou. Anebo když Sekáč Radil
Eratovi, či když Červenka Koukal, jak Jordán
Nakládal Růžičkovi…
Během druhé třetiny (průběžný stav
po jejím konci 2:2) začal Samuel zívat a
„šmudlovat“ se. Takže o přestávce jsem ho
odnesl do postýlky a než jsem za sebou stihnul
zavřít dveře, spokojeně usnul. Než začala třetí
třetina, stihl jsem vyřídit několik pracovních
mailů. Po třetí třetině to bylo stále 2:2 a na
řadu přišlo prodloužení.
Vzpomněl jsem si na čtvrtfinále hokeje na
MS v Praze, kdy jsem se na to celé díval v O2
aréně. Tenkrát jsme prohráli na nájezdy…
Tentokrát jsme jim to za Prahu vrátili a vyhráli
na nájezdy my.
Když jsem odcházel do práce, Samuel i
Daisy spali, Martina vstávala a já si říkal, že
jsem se na ten hokej nakonec přece jenom
díval.
Pavel Frydrych

nepřestupný rok.
Únor v roce 2018 měl např. 4 neděle, a to
4.2., 11.2., 18.2, 25.2. Únor v roce 2019 bude
mít také 4 neděle, ale v jiných datech 3.2., 10.2.,
17. 2., 24.2. Podobně i další dny budou v jiných
datech i v jiných rocích, také vzhledem k přestupným rokům. V kalendáři zjistíme, že únor
bude mít 4 neděle ve stejných datech jako v roce
2018, tj. 4.2., 11.2., 18.2., 25.2. ještě několikrát.
Podobně to bude platit o dalších dnech.

František Janeček

Loni jste mi otiskli článek o zmíněném
manifestu českých spisovatelů, letos nabízím
jakési pokračování:

Před sto lety přednesl Alois Jirásek národní přísahu

Loni v květnu jsme zde připomněli vyhlášení
manifestu českých spisovatelů, v němž se čeští
spisovatelé v čele s Aloisem Jiráskem postavili za
obnovu naší české státnosti v době, kdy světová
válka nebyla ještě zdaleka rozhodnuta, v situaci,
kdy oficiální představitelé – čeští poslanci říšského sněmu vydávali prorakouská prohlášení. O necelý rok později byla situace již značně jiná. Dne
13. dubna 1918 přečetl Alois Jirásek v Obecním
domě pražském tzv. „národní přísahu“, která
proklamovala naše právo na národní sebeurčení.
Byl to historický akt národního sebevědomí, jednoznačná podpora odboje zahraničního.
„Sešli jsme se v památné době na památném místě, kde stál dvůr našich králův, odkud
požehnaně vládl koruně české Jiří král, … za něhož naše království opět stalo se mocností evropskou.“ Tak Jirásek svůj obsáhlý projev zahájil.
A v jeho závěru mj. prohlásil:„Přátelé, rodáci!
Ve vás, zástupcích všech vrstev a větví, pozdravuji národ odhodlaný k mužnému boji za právo
na šťastnou budoucnost. … Nesmírná válka celého světa dostupuje svého vrcholu. … Vytrváme,
dokud nezvítězíme! Vytrváme, až pozdravíme
samostatnost svého národa!“
To se naplnilo o půl roku později, 28. října.
Národ vytrval, byl připraven, svobodu pak oslavil opravdu manifestačně. Ta ovšem nespadla
z nebe. Tu poctivou, odpovědnou prací připravoval zahraniční odboj v čele s T. G. Masarykem, o
tu se zasloužili i svou krví zejména naši legionáři, o tu se zasloužil i domácí odboj, v němž měl
Alois Jirásek významné místo.

Aleš Fetters
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Setkání u číše vína

Máme to za sebou, slavnou inauguraci - Šéfredaktorem tohoto týdeníku, jak jsem
uvedení v prezidentský úřad staronového pana se dověděla, je pan Erik Tabery, vnuk herce
prezidenta. Inaugurace se povedla, ač s men- Zdeňka Štěpánka. Jak si to někteří účastníci
ším neočekávaným vystoupením některých inaugurace mohli dovolit, že v průběhu řečněúčastníků, které toto představení obohatilo. ní odešli, vím. Neztotožnili se s názory řečníPočasí přálo Hradu a divákům, jenom to ně- ka a to si dokonce dovolili i někteří z Institutu
kdy zaskřípalo, a v tom podání ze dne 8. 3. Václava Klause, a to je opovážlivost. Pan pre2018, to neodpovídalo zvyklostem. Účastníci miér v demisi očekával také jiný projev, který
inaugurace očekávali řeč pana prezidenta by nás lidičky této země spojoval. Spokojen
o vizi do budoucnosti, ale tentokráte, i když byl zřejmě jen pan Tomio, ale ten není, douřečnický výkon páně prezidentův byl jako fám, pro většinu z nás směrodatný. A tak se
vždy hodný obdivu, čišel z něho zvláštní, ne- poprvé v historii inaugurace stalo, že v průběveselý až negativní dojem.
hu někteří odešli a dobře, že já jsem seděla
Tak se to jednání nějak zadrhlo, protože doma a mohla odejít kamkoliv, ale zvědavost
někteří účastníci na projev nesouhlasu s vy- mi nedala. Po inauguraci se účastníci sešli, jak
stoupením pana prezidenta ze sálu odešli, pro- bylo řečeno, u číše vína a tam si to asi vyříkali.
tože očekávali projev člověka spíše pokornéInauguraci už nechám, završila to, co bylo
ho s nadhledem k lidem, kteří ho nevolili. Ale započato volbou prezidenta. Vracím se k dokupaměť zapracovala a do projevu se vloudila mentárnímu filmu o herečce Lubě Skořepové,
menší příslovečná prezidentova trestající pa- promítaném v Klubu senior. Bylo to tak trochu
měť. Tak to schytali novináři, ti zvláště nejsou zklamání. Tato výjimečná herečka, pocházejípáně prezidenta oblíbenci, Hospodářské novi- cí z našeho kraje, byla představena na konci
ny, týdeník Respekt, veřejnoprávní televize, své životní pouti. A její konec byl opravdu
zejména Aktuálně.cz a hlavně pan Bakala, smutný. Podle hodnocení některých účastnic
ačkoliv takových jak on, je tu více. Dokonce „Senior klubu“ nám snad neměl v této podobě
byli činní i za premiérování nynější hlavy stá- být předveden. Hodnotím to tak, že konce nejtu. Začala jsem se stydět, protože jsem věr- sou veselou událostí, avšak důstojnost v tom
+ 2 + 2 − 2 − 2 měla přebít to, co jsme ve filmu
ným odběratelem a hlavně čtenářem Respektu2 = 2 odcházení
+ 2 − 2 + 2 -: 2bídu a nezájem okolí, ve kterém žila,
a mohu prohlásit, že ze mne jeho četba neu-3 = 2 uviděli
⋅ 2 ⋅ 2ti,
− 2co
− 2 k ní přátelský vztah měli, její odchod
dělala zatrpklého a mstivého čtenáře, který4 = 2 ale
+ 2 + 2 učinit
− 2 : 2 příjemným a snesitelným nebo ho
pro odsudky některých projevů dnešní doby5 = 2 měli
2 −této
2 podobě neukazovat.
+ 2+ 2+v
nemá rád lidi. Naopak jeho četbu doporučuji.6 = 2 vůbec
7 22 : 2 − 2 − 2
=
8 = 2⋅2⋅2 + 2 − 2
9 = 2⋅2⋅2 + 2: 2
čtenářům
10 = 2 +se2 +zájmem
2+2+2
11
= 22 : 2 + 2 − 2

Matematické rekreace

V únorovém čísle PM jsem zadal
o matematiku následující úlohu:
12 = pěti
2 ⋅ 2 ⋅ 2 +dvojek
2+2
Napište čísla 1 až 26 vždy s použitím
13= ( 22 + 2 + 2 ) : 2
a libovolných početních znamének.
14 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 − 2
Neobdržel jsem bo- 2 = 2 + 2 + 2 − 2 − 2
15
= 22 : 2 + 2 + 2
hužel žádné řešení, to 3 = 2 + 2 − 2 + 2 : 2
16 = ( 2 ⋅ 2 + 2 + 2 ) ⋅ 2
jsem nepředpokládal. To 4 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 − 2 − 2
2
je tak špatná matema- 5 = 2 + 2 + 2 − 2 : 2
17 =( 2 ⋅ 2 ) + 2 : 2
tická gramotnost žáků 6 = 2 + 2 + 2 + 2 − 2
18 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 + 2
7 22 : 2 − 2 − 2
základních i středních =
19 = 22 − 2 − 2 : 2
škol? Úloha byla velice 8 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 + 2 − 2
20 = 22 + 2 − 2 − 2
21 = 22 − 2 + 2 : 2
snadná,jen se trochu za- 9 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 + 2 : 2
10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2
22 = 22 ⋅ 2 − 22
myslet. Přesvědčte se o
11
= 22 : 2 + 2 − 2
23 = 22 + 2 − 2 : 2
tom na uvedeném řešení:
12 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 + 2 + 2

24 = 22 − 2 + 2 + 2
Podívejme se nyní 13= ( 22 + 2 + 2 ) : 2
25 = 22 + 2 + 2 : 2
na jeden z klasických 14 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 − 2
kouzelnických matematických
triků
15
: 2 + 2ze
= 22
+ 2zábavného koutku:
yy Myslete si libovolné trojciferné
16 = ( 2 ⋅ 2 + 2číslo,
+ 2 ) ⋅ 2 v němž se první a
poslední číslice liší přinejmenším
2 o dvě – třeba 753.
17 =( 2 ⋅ 2 ) + 2 : 2
yy Číslo obraťte – máme 357.
18 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 + 2
yy Menší číslo odečtěte od 19
většího:
753 – 357=396.
= 22 − 2 − 2 : 2
číslo – máme 693.
yy K tomuto číslu si napište20zrcadlové
= 22 + 2 − 2 − 2
yy Obě čísla sečtěte.
21 = 22 − 2 + 2 : 2
yy Zopakujme:
22 = 22 ⋅ 2 − 22
753 - 357 = 396, 396 + 693
= +1089.
23 = 22
2 − 2 : 2Výsledek činí 1 089.
Zkuste to znovu s jinými24čísly,
= 22 − třeba
2 + 2 + 2421 a 614.
421 - 124 = 297; 297 + 792
= +1089
25 = 22
2+ 2:2
614 - 416 = 198; 198 + 891 = 1089

Je zajímavé, že dospějeme ke stejnému výsledku, i když
zvolíme libovolné trojciferné číslo, stejně vždy skončíte
s 1 089. Ověřte na dalších číslech. Pokuste se vysvětlit, proč
tomu tak je.

A na závěr něco, co obohatí spolkový život v Polici. Dne 6. 2. 2018 sešlo se 16 ochotnických nadšenců a ti se rozhodli na ustavující
schůzi založit Divadelní spolek Kolár. Někteří
zakládající členové jsou mně známí a jména
výkonného výboru jsou uveřejněna v březnovém“ Polickém měsíčníku na str. 13. Stanovy
a výkonný výbor je už na světě a žádost o zapsání spolku do rejstříku u příslušného soudu
stvrdí vznik tohoto spolku s názvem Divadelní
spolek Kolár Police nad Metují. Sláva a čest
patří těm, kteří se o to přičinili. Je to vlastně
pokračování ochotnického divadla a původního spolku z roku 1877 se stanovami, které
byly zaregistrovány C. k. místodržitelstvím.
Spolková tradice je tu velká, byť přerušená událostmi, které na spolkovou činnost
měly neblahý vliv. Taky se pamatuji na polické ochotníky, kteří jsou již v divadelním
nebi. Pánové Souček, Zeman, Ticháček, paní
Vacková. Ono jich samozřejmě bylo víc, ale
tam už moje paměť nesahá. Určitě tam patřil
tatínek Ivanky a pan Scholz. Moje babička
Čechová se také zasloužila o divadelníky, protože ve své chaloupce na Záměstí ubytovávala
kočovné herce, kteří měli hluboko do kapsy.
To je všechno, co jsem měla na srdci a o
divadelním spolku „přemejšlím“, nikoliv však
jako „hérečka“.
Jarca Seidelová

MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie v měsíci březnu provedla několik kontrol zaměřených
na ukládání odpadů v souladu s platnou vyhláškou. Kontroly proběhly u
kontejnerových stání a dalších místech, která jsou pro ukládání odpadů
určena. Zjištěno bylo několik pochybení, za která byly uloženy příkazy
na místě.
V době jarních prázdnin ve spolupráci s knihovnou města Police nad
Metují byla naše služebna jedním ze stanovišť hry pro děti – TOULÁNÍ
POLICÍ. Děti u nás musely zodpovědět jednoduché otázky a byly odměněny drobnými dárky. Škoda, že bylo až příliš mrazivé počasí a hezky zorganizované akce se zúčastnilo jen málo dětí. Dále ve spolupráci s knihovnou
města Police nad Metují jsme krátkou přednáškou o útulcích pro opuštěná
zvířata přispěli k proběhlé akci – NOC S ANDERSENEM.
Během noční služby ze 17. na 18. března, kdy zasáhla naše okolí
nebývalá větrná smršť, jsme asistovali u likvidace vyvrácených stromů.
Kontrolu jsme provedli na diskotéce, která proběhla na Žděřině.
Přivolávali jsme RZS k osobám, které potřebovaly pomoci.
Na žádost státních orgánů a odboru MěÚ jsme doručovali celou řadu
písemností, které si adresáti nepřebírají.
Poslední obyvatel našeho malého útulku po delší době nalezl zázemí.
Pěkné jarní dny
Městská policie

PLASTY DO
KONTEJNERU
ROZHODNĚ
NEPATŘÍ

Připravil František Janeček
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Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba velikonoční

První část letošní zimy je doufejme za
námi, neboť 20. března v 17.15 hod. začalo
astronomické jaro. Jistě probudí ze zimního
spánku k novému životu celé Boží stvoření,
tak jako křesťany čerstvě prožité Velikonoce.
Děkujeme za Postní čas a i Svatý týden a nyní
prožíváme 50-ti denní velikonoční dobu, do
níž bude patřit ještě šest velikonočních nedělí
a závěrečná slavnost - Seslání Ducha svatého,
která nás čeká 20. května. Velikonoční události jsou základem, na kterém stojí křesťanská
víra, naděje a láska. Pramení z Boží lásky k
nám, která se tak silně projevila v Ježíšově darování se a službě při poslední večeři, pokorné
oběti dovršené na kříži a jeho zmrtvýchvstáním. Velikonoce jsou proto nejvýznamnějším
křesťanským obdobím.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
1. dubna - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ (Boží hodvelikonoční)

1. - 8. dubna 8. dubna - 		
		
9. dubna - 		
15. dubna - 		
22. dubna - 		
23. dubna - 		
		
25. dubna - 		
29. dubna - 		
		
		
		
6. května - 		

Velikonoční oktáv
2. neděle velikonoční - cyklus B,
neděle Božího milosrdenství
Zvěstování Páně
3. neděle velikonoční
4. neděle velikonoční
svátek sv. Vojtěcha, biskupa
a mučedníka
svátek sv. Marka, evangelisty
5. neděle velikonoční, svátek
Sv. Kateřiny Sienské, panny
a učitelky církve, patronky
Evropy
6. neděle velikonoční

V měsíci dubnu budou bohoslužby v polickém kostele Nanebevzetí P. Marie takto:
¾¾ v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod.
¾¾ v sobotu mše svatá s nedělní platností od
17.00 hod.
¾¾ v neděli mše svatá od 8.00 hod.

Tradiční MÁJOVÁ POUŤ do Vambeřic

V sobotu dne 5. května 2018 pořádá
farnost Police n. M. tradiční MÁJOVOU
POUŤ do Vambeřic v Polsku, k P. Marii,
Královně rodin, s modlitbami (mimo jiné) za
rodiny, mír a naši vlast. Putovat budeme pěšky po historické „Vambeřické poutní cestě“
malebnou krajinou Policka, Broumovska a
Radkovska. Pouť bude zahájena v 7.30
hod. v chrámu Nanebevzetí P. Marie
v Polici n. M. požehnáním poutníků a zakončena mší svatou od 16.00 hod. v barokní bazilice P. Marie ve Vambeřicích.
Zpáteční cesta bude zajištěna dvěma autobusy do Police n. M., s odjezdem v 18.00
hod. z Vambeřic. (Kontakt na organizátora: troutnar@meu-police.cz; 724 192 678).
Vydejte se s námi na cestu.

Přejeme všem krásné jarní dny.

Za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar

ZE SPORTU

SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování

Na začátku března odjelo 13 našich závodníků do Nového Města na Moravě na finále Českého poháru staršího žactva v běhu
na lyžích (r. 04 a 05) a závod Hledáme nové
talenty 2018 – jediný celorepublikový závod
pro mladší žactvo (r. 06 a 07). Účastnil se výběr mladšího a staršího žactva se 4 trenéry a
servismany. Atmosféra velkých závodů ve
Vysočina aréně nadchla děti i dospělé, byl to
úžasný a věřme i motivující zážitek.

Závodní víkendový program:
yy 2.3.2018 pátek – trénink na tratích
yy 3.3.2018 sobota – klasický běh, intervalový start (r.2005, 06, 07 - 2km, r.04 - 3km)
yy 4.3.2018 neděle - stíhací závod bruslením
(r.2006, 07 - 2km, d-05 - 3km, ch-05,r.04
- 4km)
Výborný výsledek zajel Honza Pešina
(2006) 14. v klasice a 14. po stíhačce, Adélka

Pohlová (2007) 14. místo v klasice a 16. po
stíhačce, Jakub Pešina (2004) 22. v klasice a
15. po stíhačce, Pepíno Alvarez (2004) 18. po
klasice a 26. po stíhačce. Závodů se účastnilo
kolem 60 běžců z každého ročníku a pohlaví,
od LK Jasan Aš po TJ Dolní Lomná.

Závod štafet ve Vrchlabí 10.3. byl pro
nás poslední závod zimní sezóny. V kategorii předžáků se jelo individuálně a náš Matěj
Beran získal madaili za 3. místo. V kategorii
nejmladších žákyň těsně utekly stupně vítězů Matyldě Pohlové a Alici Mitterwaldové.
Honza Pešina si zazávodil s trutnovským
borcem Jirkou Matoulkem a spolu vybojovali
3. místo. Potěšilo nás, že s námi jeli i začátečníci, kteří během své první zimy ještě nezávodili. Byly zde vyhlášeny také výsledky
Krajského poháru, které jsme uveřejňovali
v minulém čísle.

Závodí samozřejmě i naši dorostenci
(Šimon Štolfa na republikových závodech na
Mísečkách) i naši dospělí členové. Někteří nás
reprezentovali například na Krkonošské 70, i
když v týmech jiných klubů. Několik našich
borců závodilo také na Jesenické 70 a zejména Berani na závodech Czech Ski Tour, kde
Anička v dresu Vltava Fund Craft Teamu pravidelně brala medaile.
Jirka Škraněk si opět zajel Vassův běh,
Beranovi italskou klasiku Marcialonga, Tomáš
Čada a Jitka Pešinová úspěšně absolvovali několik polských laufů.

Polický měsíčník - duben 2018
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Snažíme se stále využívat sníh k trénování
i dovádění. Na Karlowě a na „hlavňovském ledovci“. Užili jsme si karneval, soutěže na sněhu a někteří odvážní i sjezdovku v Teplicích.
Sezónu
zakončíme
POSLEDNÍM
MAZÁNÍM pro děti v úterý 3.4., kde je na

programu zhodnocení sezóny se všemi tréninkovými skupinami, fotoshow a občerstvení.
Duben je měsíc tréninkového volna. Starší
skupiny i přes to budou chodit jednou týdně na
kompenzační cvičení do tělocvičny. Naplno
začínáme opět trénovat v pátek 27.4.
Všechny členy klubu a rodiče zveme
v pátek 6.4. na Poslední mazání, které bude
zároveň ČLENSKOU SCHŮZÍ SPOLKU!
Sejdeme se v Pellyho domech v přísálí v 18
h. Pozvánku s programem posíláme mailem.

Informace na www stránkách. Prosíme předem o potvrzení účasti.
Za podporu naší činnosti bychom rádi poděkovali městu Police nad Metují. Děkujeme
nejen za podporu finanční, bez které bychom
se těžko obešli, ale i za pomoc a spolupráci při
pořádání všech závodů a dalších akcí během
celého roku.
Za SKI Police nad Metují, z.s.

Helena Pohlová

TURNAJ V LICITOVANÉM MARIÁŠI
Dne 3.3.2018 proběhl nultý ročník turnaje v licitovaném mariáši.
Nápad i celou organizaci si vzali na starosti Míra a Lukáš Kollertovi.
Po účasti na turnaji v Machově se rozhodli uspořádat podobnou akci i v Polici
nad Metují.
O místo konání oslovili pana Jiřího Pášmu, majitele klubu pohodářů Krčma.
Na turnaji se sešlo osmnáct hráčů, což je pěkná účast. Přijeli i hráči z Broumova.
Nejlepším mariášníkem se stal pan Zástava, druhé místo si vyhrál pan Šumpík
a třetí obsadil pan Kubeček.
O výborné občerstvení se postarala Bedřiška Martincová. Gulášek všem
chutnal.
Tímto paní Martincové i panu Pášmovi děkujeme za hráčské zázemí.
Všichni hráči obdrželi diplom a věcnou cenu, kterou si sami vybrali.
Akce byla vyhodnocena jak hráči, tak pořadateli, jako úspěšná, a tak jsou
všichni příznivci karet zváni příští rok na první ročník v licitovaném mariáši.
S přáním hezkého dne
Jana Letzelová
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Minikáry v roce 2018

Sokolové budou reprezentovat
Polici nad Metují v Praze
Letos budeme po 6 letech opět oslavovat
tělesnou krásu a dokonalost, ladné pohyby a
sílu lidského společenství. V Praze proběhne
XVI. všesokolský slet. Připravuje jej Česká
obec sokolská v rámci oslav 100. výročí
vzniku samostatného Československého
státu. Nacvičují také Sokolky a děti od nás
z Police.
Starostka polického Sokola Radka
Rubáčková k tomu řekla:
„Všichni cvičíme pod Sokolem.
Vystupovat budeme ve třech skladbách.
Skladbu „Děti, to je věc“ na hudbu
Jaroslava Uhlíře s texty Zdeňka Svěráka,
s míči a skládacími žíněnkami, nacvičují
kluci a děvčata od 2. do 5. třídy.
„Cirkus“ je skladba pro starší žactvo s
prvky gymnastiky, aerobiku, zvedačkami,
žonglováním. Mladí lidé zatančí a společně
na ploše vytvoří zajímavé obrazce.
„Cesty“ je skladba pro ženy a seniorky
(u nás asi od 30 do 60+).“
„Těšíme se“, řekla starostka Sokola
Radka Rubáčková. „Všechny ženy byly
na sletě už jako děti a později jako dorost,
vědí, co je čeká. Podobně děti, které byly
naposledy s Jitkou Krásnou. Děti, co cvičí s Martinou Macounovou a Pavlínou
Kollertovou, pojedou poprvé. Ale už jsou to
školáci. Před šesti lety jsme byli s menšími
dětmi. Na prvním sletě jsem byla s předškoláky, dětmi do 6 let, měla jsem jich 20.

Do sletu nás čeká nacvičovat a nacvičovat, a také asi 5 veřejných vystoupení, například v Novém Hrádku, v Hradci Králové
nebo u nás v Polici.
Slet bude samozřejmě něco stát, ne
všechno si dokážou uhradit cvičenci.
„Za podporu jsme vděční především
Radě a Zastupitelstvu města Police nad
Metují. Máme v nich oporu po celý rok a
jsme upřímně vděční i za příspěvek na slet“,
říká Radka Rubáčková.
S úhradou nákladů nám minule pomohli sponzoři, které opět oslovujeme. Naše
„Župa podkrkonošská Jiráskova“, jejímž je
náš oddíl součástí, hradí nářadí. Ženy mají
šátek a kuličku, „Děti“ žíněnky a balóny a ke
skladbě „Cirkus“ je velikánská žíněnka. Prý
už je vyzkoušeno, že se vejde do autobusu.
Ušití oblečení podle velikosti zařídila Praha
a každému je uhradí naše jednota.
Každý si samozřejmě sám hradí týden
stravování v Praze. Ubytovaní jsme už tradičně ve stejné škole, výborně nám tam vaří,
doslova nás rozmazlují.“
Z Police tedy odjede v sobotu 30. června celkem 44 cvičenců, aby se po nedělním
průvodu Prahou a následném soustředění zařadili mezi ostatní cvičence z celé republiky.
Ve čtvrtek a pátek 5. a 6. července se všichni
zúčastní jedné z největších přehlídek tělesné
krásy a kultury na světě.

Jindřich Horkel

O JARNIČKÁCH SE NAKONEC BRUSLILO
S blížícím se termínem jarních prázdnin, klesala rtuť teploměru stále hlouběji
pod bod mrazu. Což po letošní zimě byla
určitě dobrá zpráva pro všechny, kteří
mají rádi zimní sporty.
Týden před „jarničkami“ byl nejen
mrazivý, ale také velmi slunečný, což
defacto znemožňuje tvorbu ledové plochy. Nízké teploty nakonec vydržely po
celé prázdniny. Letos jsme se přesvědčili
o tom, jakou sílu má únorové slunce i při
teplotách okolo -10°C. Během jediného
dopoledne dokáže rozpus-tit ledovou plochu. Důvodem je černý podklad.
Zaznamenal jsem i určité připomínky,
např. „na co čekáte“? Nebo „už jste přece
mohli stříkat dávno“.
Ano mohli, ale naše práce by odtekla
z asfaltu do kanálu! Nehledě na to, že i
voda stojí peníze.
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Pokud na černém asfaltu není souvislá vrstva ujetého sněhu, tak za slunečného
počasí není možné bohužel ani při teplotách hluboko pod bodem mrazu stříkat
led!!!
Lidí, kteří se starají o zimní vyžití je
hodně a většina to dělá dobrovolně při
práci ve svém volném čase. Jsou (jsme)
si plně vědomi, že příležitostí moc není a
leckdy se snažíme z ničeho „vydolovat“
maximum.
Dovolím si konstatování, že každý
z nich čeká na vhodné podmínky, stejně
jako Vy, občané. Vždyť od pátku do neděle se stříkalo v pravidelných 3 - 4 hodinových intervalech.
Díky dobrovolníkům můžeme užívat
zimních radovánek. Právě jim patří obrovský dík za kus odvedené práce. Stejný
kus práce a za obrovskou pomoc patří
hasičům z Police nad
Metují, kteří nám s
pomocí cisterny vytvořili velkou vrstvu.
Díky
spojení
všech těchto subjektů, jsme mohli v rekordním čase během
necelých 2 dnů bruslit. Bruslilo se každý
den, využívala škola,
veřejnost, spolky.
Balák Martin
sportovní referent

Jasnější podobu začíná mít závod Pohár České
republiky v minikárách, který Automotoklub Police
nad Metují uspořádá ve dnech 1.-.2.9.2018. V březnu proběhlo jednání mezi vedením města Police
nad Metují a dopravním inženýrem z Policie ČR,
ÚO Náchod, kde se mimo jiné diskutovalo o možné
trati pro závod minikár, respektive o možné uzavírce. Dopravní inženýr nakonec předběžně souhlasil
s možností uzavření silnice č. III/30316 mezi Polici
nad Metují a Bezděkovem nad Metují. Závody se
s největší pravděpodobností tedy uskuteční na této
silnici od tzv. Zákopanice po ulici 17. listopadu
v Polici nad Metují. V jednání je i možnost uspořádání sobotního doprovodného programu zejména pro
děti a to na parkovišti mezi firmou Veba a zdravotním
střediskem. Pojali bychom to jako slavnostní ukončení letních prázdnin.
Jen pro připomenutí, co to vlastně minikáry jsou.
Závody minikár jsou malým „motoristickým sportem“, určeným především pro děti. O motorismu je
nutno však hovořit pouze v uvozovkách, neboť minikáry žádný vlastní pohon nemají. Jsou to jednomístná, dvoustopá, čtyřkolová vozidla, pohybující se
pouze silou gravitace, určená pro jízdu z kopce na
uzavřené silnici či jiné vhodné dráze. Při závodech
však nestačí sjet jenom z kopce. Na trati jsou rozestaveny slalomové úseky a každé sražení bójky či špatný
průjezd bójkami je trestáno. Tato slalomová disciplína je prozatím specialitou České a Slovenské republiky, v ostatních zemích Evropy se jezdí pouze sjezdy.
Pohár České republiky v závodu minikár, který Automotoklub Police nad Metují uspořádal již
v loňském roce, je druhou nejvyšší soutěží v České
republice v závodu minikár. Pohár je vyhlášen jako
seriál volných závodů a jede se po celé České republice. Celkem se koná na 15 místech od dubna do září.
Celkové výsledky a nejlepší jezdci v jednotlivých kategoriích budou vyhlášeni na slavnostním vyhlášení
na konci roku. Jezdci jsou rozděleni do šesti kategorií
podle věku, kdy kategorie M1 se mohou zúčastnit
chlapci a dívky od věku 4 let.
Automotoklub Police nad Metují se ke konání
závodu minikár po 30 letech vrátil z důvodu toho,
že Police nad Metují se nachází v oblasti CHKO
Broumovsko, kde jsou veškeré motoristické závody
ze zákona zakázány. Jediný sport, který se přibližuje
k motoristickému sportu, jsou právě závody minikár.
A vzhledem k tomu, že organizace již měla zkušenost
s pořádáním takovýchto závodů, výbor klubu se rozhodl, že zkusí v zaniklé tradici pokračovat. Dalším
neméně důležitým faktorem byl i důvod, že se závodů zúčastňují zejména děti. Letos pořádáme již 2.
ročník v novodobé historii automotoklubu.
za AMK Police – Petr Dostál
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dne 14. 04. 2018 v době od 8 00 do 11 00 hod.
na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují

Další prodeje proběhnou ve čtrnáctidenních
intervalech vždy ve stejnou dobu.
Na Váš nákup se těší rybáři z MO – ČRS v Polici nad Metují.

MISTROVSTVÍ ČR PŘÍRODNÍCH OKRUHŮ 2018
Kalendář - přebor KLASIK

AUTODROM BRNO
STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
KOPČANY SR
HAVÍŘOV – TĚRLICKÝ OKRUH
(není jisté, zda bude start kategorie Klasik)
PIEŠŤANY SR
OSTRAVA – RADVANICE
HOŘICE
DYMOKURY
(není jisté, zda bude start kategorie Klasik)
HRADEC KRÁLOVÉ – LETIŠTĚ

07. – 08. 4.
05. – 06. 5.
09. – 10. 6.
16. – 17. 6.
06. – 07. 7.
14. – 15. 7.
18. – 19. 8.
01. – 02. 9.
15. – 16. 9.

Svoji účast na těchto závodech přislíbil velkopetrovický Miloš Thér
jezdící za AMK Police nad Metují. Přejeme mu hodně úspěchů do nové
sezony 2018!
ZaAMK Police n. M.
Čvaňhák
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PŮJČOVNA

ZAHRADNÍ TECHNIKY A NÁŘADÍ

PROFI MOTOROVÝ VERTIKUTÁTOR
Účinně odstraní mech a trávník
bude hustší a krásnější než dřív.
Jednoduchá obsluha.

KULTIVÁTOR ( kypřič půdy )
Cena 450Kč /den + vratná kauce

PLOTOSTŘIH ELEKTRICKÝ I MOTOROVÝ
MOTOROVÁ PILA
VYSAVAČ / FOUKAČ LISTÍ
Cena půjčení 450 Kč / den + vratná kauce
HYDRAULICKÝ ŠTÍPAČ DŘEVA o tlaku 10 tun
max. štípací

Štípání polen do max. průměru 40cm a délky 136cm
Cena 550Kč / den + vratná kauce

Hliníkové žebříky ( různé délky ), dřevěné štafle,
J

Cena za půjčení od 200Kč/den + vratní kauce

PŘÍVĚS ZA OSOBNÍ AUTOMOBIL
Celková hmotnost nákladu 500kg,
ložná plocha 110x210cm,
celková hmotnost do 750kg.
Cena za půjčení 350Kč /den + vratná kauce

Kontakt:

Lukáš Němec, Bezděkov nad Metují
Telefon 605957399

PRONÁJEM NOVÉHO BYTU
V POLICI NAD METUJÍ
Nabízím od začátku května pronájem
pěkného nového bytu v Polici nad Metují
(Velká Ledhuje, nad zahradnictvím). Bytová
jednotka v kategorii 2 + kk o výměře 43 m2 za
cenu 4.915 Kč plus služby a energie. K tomu
navíc nadstandardně velký sklep a jedno
vyhrazené parkové stání.
Vybavení: plně vybavená koupelna a WC,
nová kuchyňská linka se sporákem,
kuchyňská vestavěná skříň a šatní předsíňová
skříň, podlahové krytiny, vnitřní žaluzie,
osvětlení, zavedení internetového připojení.
Vratná kauce ve výši dvojnásobku celkové
měsíční platby za nájem, služby a energie.
Energetická náročnost domu/ bytu je v
kategorii C.
Kontakt na e-mail:
bytynachodsko@gmail.com
nebo mob. 705 007 623
Polický měsíčník - duben 2018
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Výkup a sběr kovového odpadu
Otevřeno od března 2018
www.sberna.policenadmetují.cz

Ke Koupališti, Police nad Metují 549 54
Provozní doba:

sobota 08:00-11:30
středa 09:00-12:00, 13:00-17:00

Tel: 728138791, 702295670, sberna.police@seznam.cz

Vykupujeme – starý a nový železný odpad a barevné kovy
Barevné kovy: měď, hliník, mosaz, bronz, olovo, nerez
Nevykupujeme - nebezpečný odpad, plechovky od barev, značky, kolejnice,
víka od kanálů, autobaterie, elektroodpad (počítače, monitory, televize) atd.

Třídit se vyplatí - roztříděný železný šrot = vyšší peněžní odměna

KOUPÍM

staré hračky

- plastové a plechové -

auto-moto díly

- motocykl, moped, bicykl -

Kontakt: 608 103 810
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

13 hod. Police nad Metují (odstavné parkoviště - naproti kostelu)
PRODEJ 9. 4. 2018

Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Vlaška koroptví a kuřice modrá
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé

stáří: 12-18 týd. cena: 140-200,- Kč
12-18 týd.
140-200,- Kč
12-18 týd.
140-200,- Kč
12-18 týd.
140-200,- Kč
12-18 týd.
140-200,- Kč
1-3 týd.
80-90,- Kč
1-3 týd.
80-90,- Kč
1-3 týd.
150-160,- Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov

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

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

Polický měsíčník - duben 2018

Chatová osada Ostaš
1. přijme brigádníky do stánku
s občerstvením
2. přijme obsluhu na parkoviště
3. přijme paní na uklízení
Nabízíme:
• dobré mzdové ohodnocení
• zkrácený úvazek 6 hodin denně
• ranní a odpolední směny
• strava zdarma
• Nástup od 1.5.2018
Více informací na tel.: 604 371 576

• 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

www.ostas.adrspach.cz




KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ
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VYDĚLÁVEJTE
S ÚSMĚVEM
Rozšiřujeme náš tým o šikovné
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Co vám nabízíme?

• 9ë.23<,1æ(1ë56.ë&+$7(/(.2081,.$ÿ1Ì&+6Ì7Ì
• 9ë.23<$Ô35$9<7(5e18
• 9ë.23<-$0$5ë+
• 9ë.23<352%$=e1<ÿ,67,ÿ.<$6(37,.<
• =(01Ì35É&(35252',11e'20.<
• 2'.239/+.e+2=É./$'29e+2=',9$








• kariérní růst
• výplatu provizí týdně
• práci v místě Vašeho bydliště
• přidělené klienty
• hlavní nebo vedlejší činnost

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

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

Volejte:
Pište!

602 170 916
oz@provident.cz

Seznam poboček naleznete na
provident.jobs.cz

7082_pf_nabor_inzerce_92x130.indd 1

29.03.17 9:16
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VĚRA NOVÁKOVÁ

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

+420 608 280 563,

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

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

24. 4. 2017 v 15.00 hod.

Police n. Metují

26. 4. 2017 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
D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o., Velké Petrovice 66 - Kozinek
Tisk:
Vydavatel: Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
Telefon: 491 541 113
E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Autor obálky: Ing. Pavel Pohner
Ceník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
1 x A4 v každém čísle barevně 2000,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují
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BESEDU ORGANIZUJEME VE SPOLUPRÁCI S INSTITUTEM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY, Z. Ú.
HOSTÉ: INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY, Z. Ú., JRK ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.,

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI

Jaký je stav a množství odpadů v naší obci a čeho chceme dosáhnout.
Jak bude systém evidence našich odpadů vypadat v praxi.
Co můžeme udělat pro to, abychom do budoucna snížili náklady odpadového systému, včetně poplatků za odpady na minimum.

Jelikož naše město vstoupilo do projektu, jehož cílem je snížení množství směsného komunálního odpadu a zavedení chytrého systému
evidence odpadů, dovolujeme si vás tímto pozvat na toto setkání, kde se dozvíte mimo jiné i více o tom:

KDY: Čtvrtek 12. dubna 2016 v 17.30 hodin
KDE: na sále Pellyho domů

Beseda je určena pro všechny občany města Police nad Metují a je zaměřena na nové možnosti
v problematice třídění odpadů a představení chytrého systému evidence odpadů pro naše město.

ANALÝZA SOUČASNÉHO SLOŽENÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ECONIT: CHYTRÝ SYSTÉM EVIDENCE ODPADŮ V NAŠÍ OBCI

PLAŤ ZA TO, CO VYHODÍŠ

Město Police nad Metují vás zve na besedu spojenou s informační přednáškou

Přihlaste se k informační službě
"Mobilní rozhlas"
Vážení občané,

pro zvýšení Vaší informovanosti
provozuje město Police nad Metují od
roku 2017 službu MOBILNÍ ROZHLAS.
Prostřednictvím této služby Vás chceme informovat o
aktuálním dění ve městě.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail, zvolte
skupinu. Následně budete ZDARMA dostávat e-maily,
krizové SMS zprávy, hlasové zprávy o aktualitách –
upozornění na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic,
pozvánky na kulturní a sportovní události apod.
Budete-li někdy v budoucnu chtít změnit skupinu
zasílaných informací nebo o zasílání ztratíte zájem,
můžete o změnu požádat na radnici nebo ji sami
provést elektronicky na adrese:
www.policenadmetuji.mobilnirozhlas.cz
Vedení města

Jak se mohu zaregistrovat?
Přes registrační formulář

na adrese policenadmetuji.mobilnirozhlas.cz

Vážení občané, v sobotu
10. května se na náměstí
uskuteční tradiční oslavy
výroční založení obce.
Jste srdečně zváni.
Vaše starostka

Vyplněním registračního ústřižku

a doručením na radnici do kanceláře matriky
(přízemí vlevo) nebo do infocentra v Pellyho domech

Podmínky pro občany jsou pro informaci k dispozici na https://www.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky/.
Odevzdáním vyplněného formuláře souhlasím s obchodními podmínkami. Zvolte skupinu informací,
které chcete dostávat:

Registrace do služby

Krizové informace

Jméno:

Příjmení:

Tel. číslo:

E-mail:

Bydliště:

Elektřina, voda, plyn, odpady
Kulturní a společenské akce
Sportovní akce
Změny v dopravě
Informace z úřadu
Ostatní info z dění ve městě

V POLICI NAD METUJÍ

DUBEN 2018
Pellyho domy

Kolárovo divadlo

BAROKNÍ KOSTELY
NA BROUMOVSKU

ZANZIBAR
Ostrov ko�ení a otrok�:
Lenka a Václav � pillarovi

Jejich význam v dobovém kontextu

Úterý 3. 4. od 18:00

� tvrtek 5. 4. od 18:00

/ Konferen� ní místnost
P�edná�ka historika architektury a výtvarníka
Petra Sta�ka. Vstupné dobrovolné.

V�t�ina lidí si p�edstaví ú� asnou dovolenou
na b�ehu azurového mo�e s b�lostnými plá� emi a palmami sahajícími a� k vod�. N�komu
jinému se pod tímto pojmem vybaví spojení
s otroky � i ko�ením. V�echno je to pravda.
Vstupné: 80 K� / 60 K� dr� itelé PellyKarty.

40. PLES MOTORIST�
Sobota 7. 4. od 20:00
/ Sál Pellyho dom�
Vstupné v� . místenky 100 K� ,
prodej vstupenek v IC Pellyho domy.

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO � ASU
Mgr. Jan T�ma:
Generál Laudon na Policku
St�eda 18. 4. od 14:30
/ Sál Pellyho dom�
Vstupné: 60 K� .

DOMÁCÍ@� T�STÍ.HNED
Úterý 24. 4. od 19.00
Komedie, která vychází ze seriálu Domácí
�t�stí s Ivou Hüttnerovou. P�íb�h man� elského
páru �v krizi�. Ona se v�nuje naplno své mana� erské práci, on skládá hudbu a stará se o domácnost i o její pohodlí. Nefunguje to. Najmou
si hospodyni, která jim p�evrátí razancí kulometu domácnost naruby a uvede je zp�t do
��t�stí man� elského�. Hrají: Iva Hüttnerová,
Michaela Dolinová, David Sucha�ípa.
Vstupné: 250 K� .

Kino / Kolárovo divadlo

P�ipravujeme
OKRESNÍ VÝSTAVA
MYSLIVECKÝCH TROFEJÍ
� tvrtek 17. 5.�ned�le 20. 5.
/ Sál Pellyho dom�
Výstava trofejí, ukázky dravc�, v pátek
program pro d�ti.

MEZINÁRODNÍ POLICKÝ VANDR
Sobota 19. 5. od 7:00
/ fotbalové h�i�t� TJ Spartak
www.turistipolice.cz

VYCHÁZKA POLICKEM I.
Sobota 26. 5. 2018
Vycházka s Mgr. Janem T�mou po stopách
historie v nejji� n�j�ím výb�� ku benediktinského Polického panství. www.policko.cz.

POLICKÁ ZEL�A� KA
Sobota 9. 6. 2018
/ Masarykovo nám�stí
Sout�� dru� stev ve va�ení zel�a� ky,
doprovodný program, trh. Týmy se mohou
hlásit do 21. 5. 2018. P�ihlá�ky jsou
k dispozici na www.policko.cz

DO V�TRU
� tvrtek 12. 4. od 19:00
První � eská boat movie. P�íb�h t�í mladých
lidí odehrávající se b�hem letní plavby kolem
�eckých ostrov� p�ibli� uje prost�ednictvím
hlavních hrdin� touhy a obavy sou� asné
mladé generace. Milostné drama/ � R 2018;
78 min. Vstupné: 80 K� / 60 dr� itelé PellyKarty.

HORA
Úterý 17. 4. od 19:00
�Ka� dý, koho aspo� trochu fascinují hory,
tohle musí vid�t.� Ukazuje okouzlující sílu
vý�in a jejich v�� nou moc, se kterou formují
na�e a � ivoty i na�e sny. Dokumentární /
Austrálie; 74 min. Vstupné: 80 K� .

CESTA ZA KRÁLEM TROLL�
� tvrtek 19. 4. od 17:30
Severská pohádka vypráví o t�ech synech
chudého farmá�e, z nich� práv� ten nejmlad�í
potká v lese princeznu prchající z domova
p�ed nevítaným nápadníkem... Rodinný /
Fantasy / Dobrodru� ný. Norsko, 2017; 104 min.
Vstupné: 60 K� / 50 dr� itelé PellyKarty.

M�sto Police nad Metují
Pellyho domy � Centrum kultury, vzd�lávání a sportu
Masarykovo nám�stí 75, 549 54 Police nad Metují
e-mail: infocentrum@policko.cz, info@pellyhodomy.cz
tel.: +420 491 421 346

www.pellyhodomy.cz

Muzeum papírových
model�
VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pond�lí 2. 4., 9:00�15:00
Vyu� � te tuto mo� nost a sta�te se jedn�mi
z prvních náv�t�vník�, kte�í uvidí nov�
koncipovanou expozici!

VÝSTAVA KERAMICKÝCH
PRACÍ �ÁK� ZU�
� tvrtek 5. 4.�ned�le 29. 4.
/ Zelený dome� ek
Vernisá� : 5. 4. od 18.00
Tradi� ní výstava � ák� polické ZU� .

Po�ádá ZU� Police n. Met. ve spolupráci s MPM.

MUZEUM D�TEM
Sobota28. 4. a ned�le 29. 4.,
v� dy od 9:00 do 17:00
Interaktivní dílni� ka. Odneste si dom�
vlastnoru� n� slepený model, jako ojedin�lý
suvenýr z náv�t�vy místa, kde papír o� ívá.

VÝSTAVA
ZDEN�K SMA�ENKA: TEO
V expozici Muzea probíhá výstava modelá�e,
který se specializuje na modely F1. Muzeum
je jediným místem, kde se potkávají formule
z �edesátých let s t�mi, které po okruzích
Grand Prix jezdí dnes. Ojedin�lá kolekce
více ne� stovky monopost� Formule 1.

Ostatní akce
JARNÍ TRH
A KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY V D�EV�NCE
Sobota 14. 4. od 9:00
/ Masarykovo nám�stí, Stará �kola
Regionální muzeum v Náchod� zve
u p�íle� itosti Jarních trh� do staré �koly
D�ev�nky na komentované prohlídky,
od 9:00 do 12:00. Vstupné 30 K� / 15 K� .

Prodej vstupenek v informa� ních centrech
Police nad Metují (tel. 491 421 501)
a Náchod (tel. 491 426 060).

P�edprodej vstupenek v Infocentru v Polici nad Metují. Provozní doba Informa� ního centra v dubnu: pond�lí, st�eda: 9:00� 11.30 a 12:00� 17:00; úterý, � tvrtek, pátek: 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00
V sobotu a v neděli získáte informace v Muzeu papírových modelů, které je otevřeno denně.

KULTURA

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

Divadelní představení Commedia finita - 9. 3. 2018

Projekce filmu Milada a beseda s režisérem - 12. 3. 2018

Velikonoční výstava v Pellyho domech - 22. 3. 2018

