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Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP
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D u ben na radnici…

Milí přátelé, měsíc utekl jako voda a můžeme si říci, že byl pěkně aprílový. Hlavně
ve své druhé polovině. Slunných a teplých
dní jsme si užili poskrovnu. Zato zima jakoby se ne a ne vzdát své letošní vlády.
Střídání sněhových přeháněk s dešťovými,
ranní mrazíky a kolikrát i slušné mrazy,
mokro, bláto a celkově na naše poměry velmi chladný duben. Jindy jsme si již užívali
plně kvetoucí jarní přírody a letos jako by
se nechtěla probudit. Prostě po krásném
březnu, který nás naladil hodně jarně, studená aprílová sprcha. Potvrzuje se letitá
pravda, která praví, že dokud bude na horách sníh, pak ani u nás nenastane to pravé
jaro. A sněhu je na horách stále požehnaně.
Však také mnozí z Vás využili dubnových
víkendů k lyžařským vyjížďkám na běžkách či skialpech a prodloužili letošní sezónu až do Velikonoc. Těsně před svátky
jara jsme také odložili respirátory v hromadné dopravě a tím již téměř zapomněli
na Covid, který ovšem nezmizel, ale žije
ve stínu válečného konfliktu na Ukrajině.
O tom nemá význam se rozepisovat
a vést nějaké polemiky. Všichni jsme denně masírováni nepříjemnými a smutnými
zprávami skrze média. Hlavní uprchlická
vlna již trochu polevila, a i u nás, v Polici
našly přechodný domov některé rodiny
nebo jednotlivci. V současné chvíli je zde
kolem 140 občanů Ukrajiny, kteří bydlí
v bytech či domech, převážně u fyzických
osob. Moc mě těší, že se začínají zapojovat
do běžného života, i když to pro ně není
vůbec jednoduché. Mnozí začali pracovat,
děti chodí do škol a školek. Navštěvují jazykové kurzy češtiny, zájmové či sportovní
kroužky a snaží se vyrovnat s nelehkým
osudem v cizí zemi. K tomu všemu napomáhá mnoho z Vás a všem patří obrovský
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dík za pomoc a zvládání této nelehké, krizové situace.
Ve městě se s přicházejícím jarem rozběhlo několik velkých i drobnějších akcí.
Určitě všichni vnímáte rekonstrukce ulic
Horní a Za radnicí, kde vše běží na plné
obrátky a práce jdou velmi rychle kupředu. Co mě již těší méně, je uzavření koupaliště na letošní sezónu. Důvody našeho
nelehkého rozhodnutí jsou popsány v samostatném článku. Na Radešově začala
revitalizace bývalé skládky, bylo dokončeno odvodnění cesty za CHKO. Je zadána oprava povodní poničené cyklostezky
Na Mýtě. Dále se pracuje na projektech,
projektových přípravách, povoleních a výběrech zhotovitelů na další akce, kterých
pro letošní rok není zrovna málo. Většina
akcí pak přináší různá omezení pro Vás
občany a já jsem rád, že je dokážete snášet s pokorou a vidinou zlepšení života
ve městě. V rámci běžné operativy na radnici je život již opravdu v normálním stavu.
Probíhají jednání, zasedání komisí a výborů, setkání na úrovni dobrovolných svazků,
osadních výborů či strategické rady regionu. Proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva města, na kterém byla řešena změna
rozpočtu a některé majetkové záležitosti.
Zúčastnil jsem se exkurze s místní akční
skupinou Stolové hory do MAS Podbeskydí.
Díky velmi zajímavému programu jsme načerpali inspiraci z rozvoje a využití dotačních možností z jiných obcí a měst.
V dubnu také došlo ke dvěma personálním změnám. Na odboru IMŽP skončil
technik Honza Sýkora, na jeho místo bylo
vypsáno již druhé kolo výběrového řízení. Na odboru finančně správním skončila účetní Irena Pohlová a na její místo,
po výběrovém řízení, nastoupila Monika
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Hrnčířová. Oběma odcházejícím bych chtěl
ještě jednou poděkovat za odvedenou
práci pro město a popřát mnoho zdaru
na nových místech. Paní Hrnčířové pak
klidný nástup do nového kolektivu, radost
a spokojenost v novém zaměstnání. Opět
jsme mohli obnovit návštěvy u jubilantů,
a v domově důchodců jsme byli popřát
k významnému jubileu paní Gábelové
a paní Linhartové. Přejeme jim hodně
zdraví a životní radosti. Naplno běží polická univerzita nebo třeba setkání Senior
klubu Ostaš. Jsem moc rád za velmi výrazné počty návštěvníků našeho kina. Byť to
nějakou dobu trvalo, tak lidé znovu objevují kulturní a společenské akce, znovu se
těší ze společného setkávání a zážitků. A to
je moc dobře. Přál bych si, aby tomu tak
bylo i nadále a vždy pestrá nabídka kultury
v našem městě měla mnoho spokojených
návštěvníků z Vašich řad.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří
se jakkoli podíleli na akci Ukliďme Česko!
Celorepubliková aktivita, do které se
již několik let zapojujeme také v Polici.
Procházíme různá polická zákoutí i okolí města a zbavujeme přírodu velkého
množství odpadu, který v ní nemá co dělat.
Mnozí z Vás také přiložili ruku k dílu a pomohli znovu obnovit lesy Ostaše. Ten díky
kůrovcové kalamitě výrazně mění tvář
a všichni si přejeme, aby ho i další generace viděli jako lesnatý kopec. Poděkování
také skautům a hasičům za krásnou májku
na polickém rynku, po dvou letech vztyčenou opět společně, symbolizující a neodmyslitelně patřící k měsíci květnu. Přeji
Vám krásné květnové dny.
Jirka Beran

od

vo d v o

O PIS

o

200 .
S

o

Datum
o
d
do 1 . 5. 2022.

oo

2 22

o 12

Lékař

o

o

TTel. č.

07. – 08. 05. MUDr. Jiří Sedláček
491 426 926
Kostelecká 1204, Náchod
07. – 08. 05. MUDr. Petr Juran
491 472 721
Komenského 10, Nové Město n. M.
14. – 15. 05. MUDr. Lukáš Neoral
602 333 427
17. listopadu 291, Police n. M.
14. – 15. 05. MDDr. Anna Just
491 472 946
Komenského 72, Nové Město n. M.
21. – 22. 05. MUDr. Jana Šnajdrová
777 905 047
Náchodská 548, Velké Poříčí
21. – 22. 05. MUDr. R. Sedláčková, MSc. 491 426 926
Kostelecká 1204, Náchod
28. – 29. 05. MUDr. Ladislav Růžička ml. 603 479 132
PPoliklinika Broumov
28. – 29. 05. MUDr. Petr Kalfus
704 544 075
Česká 50, Jaroměř
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V minulém vydání jsem se ve svém článku zabýval válkou
na Ukrajině. Věřil jsem tomu, že až budu psát článek příště, bude již
panovat příměří. Opět, jako už tolikrát v životě, jsem se mýlil v odhadu. Nicméně, přislíbil jsem, že se příště (myšleno, v tomto vydání) budu věnovat opět věcem nám bližším, a tedy věcem městským.
Jak jste jistě zaregistrovali, firma STRABAG zahájila práce
na dvou velký rekonstrukcích místních komunikací za radnicí
a v ulici Horní. S povděkem kvitujeme, že práce na obou akcích
probíhají bez větších komplikací, a že se daří držet předpokládaný
harmonogram výstavby.
Za radnicí byly již dokončeny práce na splaškové kanalizaci,
přípojkách a dešťovém odvodnění. Následně proběhly zkoušky
únosnosti podloží, podle kterých bylo vyhodnoceno, v jakých částech stavby a v jaké mocnosti bude stávající zemina odtěžena a nahrazena novým kamenivem. Území je zatíženo řadou podzemních
vedení, takže odtěžení probíhá velmi opatrně se zapojením ručního
dokopávání podél obnažených elektrických vedení. Předpokládá se,
že výměna podloží bude probíhat po částech, kdy jako první bude
vyměněno podloží u budovy radnice a garáží, následně budou provedeny nové konstrukční vrstvy (štěrkové zásypy), poté bude takto
provedena výměna v části mezi trafostanicí a mostem, a nakonec
i v části mezi mostem a hlavní silnicí. Tím bude dokončena patrně
nejnáročnější etapa, a stavaři – jak se říká – vylezou se stavbou ze
země, a začne se s pokládkou obrub.
V ulici Horní již výměna podloží proběhla, a probíhala víceméně postupně, tak, jak firma odstrojovala staré části stavby (povrch,
obruby, šachty). Při odkrytí kanalizačních šachet bylo zjištěno, že
jejich stav (s ohledem na provedení jejich vrchních částí při původní realizaci komunikace) není možné do budoucna ponechat,
a tak bylo rozhodnuto o výměně prvků (osazení nového konického
prvku a výškové dorovnání šachet). Jelikož byl na každé ze stávajících šachet jiný poklop, bude při stavbě provedena rovněž výměna
poklopů. S ohledem na výškové umístění stavby, a potřebné zachování spádů, muselo dojít k drobným úpravám u několika vjezdů.
Do konce dubna by měla být dokončena dlažba chodníku, přídlažba
vodícího pásku u obruby, a měly by již probíhat práce na osazování
obruby na druhé straně ulice. V rámci stavby bylo provedeno nové
veřejné osvětlení a realizovány zemní rozvody optických sítí.
Mezi tím nijak nepřestala pokračovat realizace dalších stavebních zakázek. Na posledním jednání rady města (11. 4.) byl
schválen zhotovitel rekonstrukce části suterénu mateřské školy
na sídlišti, a v letních měsících tak konečně proběhne tato dlouho
připravovaná akce. V těchto dnech budeme vyhlašovat výběrové

.

Jirka Škop

SVOZ STARÉHO ŽELEZA

2022

Oznamujeme, že od 1. května 2022 do 31. května 2022 mohou zájemci žádat o dotaci z rozpočtu města Police nad Metují
v rámci dotačního programu Akce pro veřejnost na 2. pololetí
roku 2022, a to písemnou formou, tj. osobně na podatelně městského úřadu v Polici nad Metují, případně poštou na adresu:
Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54,
Police nad Metují.
Grantové programy, žádosti, pokyny pro žadatele a zápisy
z jednání grantové komise naleznete na webových stránkách
města Police nad Metují, konkrétně ve složce „Rozvoj města“, následně ve složce „Dotační programy města“ - https://www.meu-police.cz/rozvoj-mesta/dotacni-programy-mesta/.
V případě nejasností, mne neváhejte kontaktovat na e-mail:
kohlova@policenm.cz nebo na tel. +420778 777 821.
Předem prosím každého potencionálního žadatele, aby řádně vyplnil svou žádost o dotaci a přečetl si dotační program.
Děkuji.
Tereza Kohlová – referent správy dotací
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řízení na výběr zhotovitele dalších oprav komunikací ve městě,
konkrétně na provedení opravy komunikace Na Bělidle (kde již
drobná rekonstrukce křižovatky s ulicí Dvořákova proběhla v minulosti), a oprava točny v ulici Nad Pekárnou. Cenové nabídky vyhlížíme s mírnými obavami, neboť z posledních zpráv od dodavatelů stavebních materiálů víme o růstu cen všech klíčových materiálů,
kdy patrně nejrazantnější je nárůst ceny u asfaltové směsi (vloni
cena cca 500 Kč/tuna; v letošním roce již 1600 Kč/tuna). Téměř
před vyhlášením je již oprava fasády budovy Základní umělecké
školy z Komenského náměstí, kde nyní jen čekáme na definitivní
schválení technologického postupu ze strany památkářů.
V nedávné době zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí
České republiky tiskovou zprávu k novým pravidlům, které se budou vztahovat ke kotlíkovým dotacím. Tato pravidla se týkají nových žádostí o kotlíkové dotace, které budou v Královéhradeckém
kraji přijímány v roce 2022. Bližší informace, které jsou v současné
době dostupné, naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí. V současnosti platí, že kotlíkové dotace budou
pokračovat do zákazu provozu starých kotlů v roce 2022, přičemž
domácnosti s nižšími příjmy mají šanci získat. Další informace můžete získat na infolince 722 960 675 (provozní doba Po-Pá 8-16:00
hodin) nebo prostřednictvím e-mailu: e-mail: kotlikovedotace@
kr-kralovehradecky.cz. Pro zájemce o kotlíkovou dotaci bude dne
11. 5. 2022 pořádán v prostorách zasedací místnosti Městského
úřadu Náchod (Zámecká ulice 1845, Náchod) informační seminář
s tím, že individuální konzultace budou probíhat kdykoliv mezi
10:00 a 17:00 hod. V době od 11:00 hod a od 14:00 hod se pak
uskuteční krátká prezentace zaměřená na podmínky poskytování
kotlíkových dotací.
S přáním klidných májových dní, které nám vedle tradic pod
rozkvetlými třešněmi přinesou snad již i trochu teplého jarního počasí (což uvádím při plném vědomí toho, že nás teprve čekají zmrzlí
mužové, a že „studený máj, v stodole ráj“), neboť si myslím, že si
nějaké pěkné jarní dny pro zlepšení nálady zasloužíme!
Hodně sil všem!

PÁTEK 13.05.2022 OD 16:00 hodin
SOBOTA 14.05.2022 dopoledne

Nepotřebné železo buď vyneste před dům nebo vyčkejte příjezdu
Svozového vozidla a hasičů, kteří vám pomohou železo odnést.

Více informací na tel: 725086504
Polick měsíčník KV E 2022
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Upozorňujeme tímto, že naše Místní
akční skupina vyhlásí dne 2. 5. 2022 dotační
výzvu v rámci Programu rozvoje venkova.
V rámci této výzvě bude možné podávat
projekty v oblasti zemědělství, podnikání
a lesnictví. Dále pak bude možné podávat
projekty mateřských a základních škol,
a konečně i projekty spolků a knihoven, přičemž se musí jednat o investiční projekty
v minimální výši 50.000 Kč.
Celkové finanční prostředky alokované
na tuto výzvu činí více než 5,5 milionů korun. Pro jednotlivé oblasti byly prostředky
rozděleny takto:
zemědělství: 2 413 873 Kč
podpora podnikatelů a drobných živnostníků: 1 036 481 Kč
technika pro majitelé lesů: 1 055 250 Kč
ZŠ, MŠ, spolky a knihovny: 1 078 083 Kč
Pro případné žadatele pořádá MAS informační semináře s tím, že:
seminář pro oblast zemědělství, podnikání a lesnictví se uskuteční 4. 5.
Polick měsíčník KV E 2022
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2022 od 15:00
seminář pro oblast mateřských a základních škol, spolků a knihoven se
uskuteční 5. 5. 2022 od 15:00.
Na semináře je nutné se přihlásit na e-mail:
soldanova@mas-stolovehory.cz
nejpozději do 3. 5. 2022. Oba semináře se
budou konat v budově Obecního úřadu
ve Velkém Poříčí, Náměstí 102, ve druhém
patře v zasedací místnosti MAS.
V oblasti zemědělství tak bude možné
dotaci využít na nákup nových strojů a technologií pro živočišnou i rostlinnou výrobu.
Podpora podnikatelů a drobných živnostníků nabízí 45% dotaci na nákup strojů
například pro truhláře, autoopraváře, stavební firmy, pekárny, cukrárny či kavárny
a další široké spektrum činností.
Majitelé lesů, jejichž les má minimální
výměru 3 ha, mohou s 50% dotační podporou zakoupit lesnické technologie, jako jsou
navijáky za traktor, vyvážečky, motorové
pily či profesionální křovinořezy.

,
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Široké spektrum nového vybavení či
technologií je s podporou ve výši 80 % nabízeno i mateřským a základním školám,
knihovnám či spolkům. Nové vybavení
do tříd, rekonstrukce zázemí pro pedagogy
nebo nakoupení chytrých technologií může
podpořit rozvoj škol v regionu. Spolky, ať
už se jedná o myslivce, divadelní ochotníky,
zahrádkáře, Sokol, skauty a mnohé další,
mohou využít taktéž 80% dotaci na zakoupení například nábytku a technologií
do spolkových místností, nůžkových stanů,
lavic a stolů nebo ozvučující techniky pro
venkovní akce.
Určitě je tedy z čeho vybírat! V případě
zájmu o konzultace vašich nápadů se prosím obracejte na Mirku Soldánovou, e-mail:
soldanova@mas-stolovehory.cz.
Jirka Škop a Mirka Soldánová
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V letošní zimní sezóně bylo opět nutné přistoupit k redukci či obnově městské
zeleně a nechat pokácet některé dřeviny
na městských pozemcích. Největšími zásahy bylo pokácení topolového stromořadí k cihelně, o tomto jsme informovali
v minulém čísle PM, a téměř kompletní
redukce pásu převážně lesních dřevin,
rostoucích nad ulicí Na Letné, v břehu
mezi zadní cestou do areálu bývalého
Kovopolu a tamní zahrádkovým areálem. Tento pás zeleně zde byl v minulosti
vysázen jedním z tamních místních obyvatel a již neměl perspektivu. Bylo to dáno
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Ve 20. kalendářním týdnu, a to ve středu
18. května 2022, proběhne v Radešově,
Hlavňově, Pěkově a na Honech pravidelný „pouliční“ sběr nebezpečných a objemných komunálních odpadů a vyřazených elektrozařízení z domácností. Sběr
proběhne zastávkovým způsobem, podle
známého harmonogramu:
zastávka
,
,
,
,
,
,
,
,

Začátkem letošní roku byla v Polici n.M.
spuštěna 1. etapa adresného svozu vytříděných odpadových plastů s nápojovými
kartony a papíru od jednotlivých domů.
Nádoby na tento svoz zapůjčuje město zájemcům zdarma a momentálně je zapůjčeno cca 170 párů nádob.

V druhém pololetí plánuje město
spustit 2. etapu tohoto svozu, a to v místních částech Radešov, Hlavňov, Pěkov
a Hony. Dříve než bude zahájeno vlastní
přihlašování zájemců do tohoto systému
a k zapůjčení nádob, potřebuje město prověřit, a to z důvodu, aby byl tento svoz co
nejvíce účelný, efektivní a nákladově přiměřený, jak velký bude zájem veřejnosti o tuto
službu, a jakou část obcí bude možné dopravně obsloužit.

4

V souvislosti se zavedením adresného svozu PL/NK a PAP pak bude
do budoucna i v obcích změněna frekvence svozu směsného komunálního
odpadu (SKO) na četnost 1 × za 2 týdny

značnou hustým sponem velkých dřevin
na malém prostoru, a nebylo možné je tam
do budoucna ponechat. Limitním prostorovým faktorem je blízkost soukromých staveb a nemovitostí na jedné straně a zahrádkový areál na straně druhé. Část dřevin již
podrůstala pod blízké garáže. Zůstalo zde
pouze několik světlomilných borovic, které
by měli rozvojem korun pozitivně zareagovat na rozvolnění. Zároveň budou podsázeny tisy a jalovci.

Koncem března byla také zahájena již dříve avizovaná obnova zeleně
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Odpady musí být osobně předány
ve stanovený čas na stanovených zastávkách obsluze svozového vozidla spol.
Marius Pedersen a.s. Není možné, aby byly
na sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde volně odkládány. Odebírány budou nebezpečné odpady (domácí a zahradní chemie, barvy, ředidla, odmašťovací přípravky,
léky, obaly od výše uvedených odpadů, jedlé
tuky a oleje, domácí techčas příjezdu
nické oleje, baterie, svítidla
a odjezdu
apod.), objemné odpady
(starý nábytek, podlahové
krytiny, pneumatiky z osobních automobilů, rozměrné
nepotřebné předměty apod.)
a veškerá domácí vyřazená
elektrzařízení. Informace
k tomuto sběru jsou uvedeny
také v Průvodci pro nakládání s komunálním odpadem
a na internetových stránkách města - www.policenm.
cz.

na hřbitově. Byly pokáceny přerostlé tisy,
nevhodné smrky na SV straně a proschlé
jalovce na straně JZ. V následujícím jarním
období pak bude vysazena nová linie vysokého živého plotu z tisů a na ni budou
navazovat linie nízkých živých plotů ze zimostrázů. Na spodní straně bude zvýrazněn
vstup bíle kvetoucími hortenziemi a stávajícím skalníkem s podsadbou bergenií, v horní části plochy vlastní rozptylové loučky
pak budou vysazeny dvě himalájské břízy,
ve vícekmenné formě.
Ing. an rou nar, M
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Pro bezodpadové nakládání s větvemi z prořezu dřevin je možné si bezplatně
od města a Dobrovolného svazku obcí Lesy
Policka zapůjčovat zahradní drtiče. Pro
zpracování větví do průměru cca 4,5 cm
jsou k dispozici malé elektrické drtiče.
Jeden drtič je k dispozici v Pěkově, jeden
v Hlavňově a jeden v Polici. V případě potřeby štěpkování většího množství větví s většími průměry, je možné zapůjčit si výkonný
benzinový štěpkovač. Pro ten je ale nutné
si zajet do Machova, po předchozí domluvě
s machovským panem starostou. Vzniklou
drť je možné zkompostovat, nebo využít
pro mulčování. Neváhejte využít těchto
možností.

2.

celoročně. Jsme si vědomi, že tato změna
může přinést určité komplikace především
pro ty, kteří vytápějí uhlím. Proto občané,
kterým nebude na tento interval dostačovat jedna nádoba (společně pro SKO a popel), si budou moci pořídit druhou nádobu,
bez nutnosti dalšího odpadového poplatku,
a na tuto nádobu obdrží od města známku,
dokládající zaplacení odpadového poplatku. Do budoucna uvažujeme i o odděleném
svozu popela, neboť popel se dle odpadové
legislativy neeviduje na skládkách jako SKO.
Z uvedených důvodů byla na webových stránkách města a letákovou formou zveřejněna krátká anonymní anketa, která městu pomůže výše popsanou
změnu svoz tříděných a směsných komunálních odpadů (v rámci odpadového
systému města), naplánovat a připravit. Chtěli bychom proto občany našich
obcí požádat o vyplnění této ankety, a to
podle uvedených instrukcí. Děkujeme
za pochopení.

Ing. an rou nar, M

Pol ce n.M.
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Klasické přímo žhavené
(wolframové) a halogenové
žárovky dříve do zpětného
odběru nepatřily. Od 1. ledna 2021 ale začal v ČR platit nový zákon o výrobcích
s ukončenou životností (tzv.
VUŽ) a podle tohoto zákona
už tyto žárovky výjimku ze zpětného odběru nemají. Původně do zpětného odběru nebyly zařazeny, protože byly zakázány
a předpokládalo se, že jejich sběr a recyklace nebudou potřebné, protože se nebudou
prodávat. Nakonec se ale ukázalo, že se pod
různými názvy jako tzv. průmyslové žárovky, otřesuvzdorné žárovky atd. do ČR dále
dovážejí a po ukončení životnosti končí většinou ve směsném odpadu v popelnici, tak
jak to bylo dříve stanoveno, výjimečně v nádobách pro sběr ostatních použitých světelných zdrojů (úsporných žárovek apod.).
S platností výše uvedeného zákona tedy
klasické a halogenové žárovky spadají
do zpětného odběru a je nutné za ně odvádět recyklační příspěvky.
Platí tady, že na klasické žárovky se
vztahuje stejný režim jako pro úsporné
žárovky a měly by být po ukončení životnosti předávány buď prodejci do obchodu nebo ve sběrném dvoře či jiném sběrném místě, určeném pro sběr světelných
zdrojů.
Ing. an rou nar, M Pol ce n.M.
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Kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení (především velkých „bílých“ spotřebičů)
Elektrowin, předal městu Osvědčení
o podílu na zlepšení životního prostředí.
Tímto potvrdil, že poličtí občané odevzdali v průběhu roku 2021 do zpětného
odběru 23 366 kg starého elektra, které
bylo následně zpracováno/zrecyklováno s využitím nejlepších dostupných
technologií, v souladu s evropskými
standardy.
Město Police nad Metují se tím řadí mezi
ostatní města, kde je sběr vyřazených elektrozařízení a jejich předávání k recyklaci
standardní součástí systému hospodaření
s odpady. Při celovém množství odebraného elektra 23,37 t za rok 2021, připadá
na každého obyvatele Police 5,82 kg vysloužilých spotřebičů.
Tímto byla uspořena spotřeba elektřiny, snížena produkce skleníkových plynů,
omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu. Konkrétní
přínos a úspory vyčísluje předané v d ení
následovně:

Došlo k úspoře produkce CO2
o 274,92 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 106 ks
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Život bez elektrospotřebičů si v dnešní
době lze jen těžko představit. Obklopují nás
a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně
zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění
sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení (především malých spotřebičů, nářadí
a komunikační a informační techniky) si
město Police n. M. vybralo druhý z kolektivních systém, a to ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem
město přispělo k lepšímu životnímu prostředí, se můžeme dozvědět z předaného
environmentálního vyúčtování. Díky zodpovědné recyklaci vznikly úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci
skleníkových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos města k ochraně životního prostředí za rok 2021.
Vyplývá z něj, že díky celkovému množství 8.358 kg elektrozařízení, odevzdaného polickými obyvateli, bylo uspořeno 100,14 MWh elektřiny, 9.454,74
litrů ropy, 507,26 m3 vody a 5,28 tun
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primárních surovin. Navíc to
přispělo ke snížení emise skleníkových
plynů CO2 ekv. o 6,76 tun, a produkci SO2
ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 357,29 kg.
Každý kus vytříděného elektra se počítá,
což dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny.
Takové množství odpovídá 3leté spotřebě
elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu.
Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů
se ušetří takové množství ropy, které by
stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy
do Paříže. Spol. Asekol a.s. i město Police
n.M. děkujemí všem, kteří pečlivě třídí
odpad a odkládají ho na určená místa, protože tím přispívají tak k ochraně našeho
společného životního prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu
výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment),
která vypovídá o dopadech výroby a recyklace
jednotlivých
elektrozařízení
na životní prostředí. Studie zohledňuje
všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž
zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL
zajišťuje.
odle od lad

e ol a. . e av l Ing. an
rou nar, M Pol ce n.M.
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Nebylo nutné vytěžit 13 698,68 litrů
ropy. Představte si, že z tohoto množství
se pokryje spotřeba pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici
D1, a to 513 krát.

Došlo také k úspoře 141 016,98 kWh
energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 141017
krát.
Podařilo se recyklovat 13 452,00 kg
železa. Toto množství by bylo možné použít
pro výrobu 552 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se
podařilo získat 473,99 kg mědi, což by
postačilo pro ražbu 84266 1€ mincí, nebo
575,27 kg hliníku, který by stačil na výrobu 38352 plechovek o objemu 0,33 l.
Společnost Elektrowin a.s. tímto děkuje
městu Police n.M. a jeho občanům za spolupráci a vybízí k trvalému odpovědnému
nakládání s vyřazenými elektrospotřebiči.

odle od lad le ro n a. . e av l
Ing. an rou nar, M Pol ce n.M.
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Kde se vzala, tu se vzala sexy udržitelná nálepka, co přiláká oči zákazníka,
navodí radostný klid na duši z nákupu
a pomůže také k růstu ceny a marže výrobce i obchodníka. Je ale každá ta zelenou barvou zvýrazněná a do očí bijící
udržitelnost opravdu udržitelná?

Prazáklad pojmu udržitelnosti upravuje
vztah člověka a přírody. Udržitelné chování
lze z všeobecně ustálené definice chápat
jako vyvážený stav uspokojení potřeb současné generace a neohrožení podmínek

5

života generací budoucích. Udržitelná produkce trvale přispívá k blahobytu společnosti, ekonomiky a ekologie v rámci celého
cyklu výroby. Přičemž tři pilíře udržitelnosti
– sociální, ekonomický a ekologický – zůstávají ve vzájemné rovnováze.

6

Co je psáno, není vždy dáno

Otázkou zůstává, kdo si udělá čas zastavit se v celé té propracované pasti reklamních sloganů obchodníků s módou a oděvních značek, vystoupí ze stáda zaslepených
ovcí a porovná si jasná fakta. Kdo si uvědomí,
že akrylový svetřík s kýčovitým vánočním
motivem jsou jen vyhozené peníze a kromě
jediné fotografie u stromečku toto nákupní
rozhodnutí nepřináší žádný další užitek? Ba
naopak, tento jednorázový nákup je přímou
podporou leda tak těžby a zpracování ropy.
A to není vše. Další ekologickou zátěží takového nákupu je jeho pravidelná údržba, uvolňování mikroplastů do vody během praní
a následného sušení v sušičce. Problematický
je i systém zpětného odběru, následná recyklace a opětovné využití materiálu. Nositel
takového svetru musí počítat se žmolky,
i s elektrostatickými náboji a rozlítaným
účesem. Obdobně neudržitelných příkladů
najdeme v oděvním průmyslu požehnaně.
Pro trefné až odstrašující příklady není třeba
chodit daleko. Bohužel. V posledních letech
se rozmohl takový nešvar. Líbivou nálepkou
udržitelného výrobku je často označována
módní produkce z bambusové viskózy. Jen
to, že bambusová travina je rychle rostoucí
a šířící se druh, který je nenáročný na pěstování a odolný vůči škůdcům, k udržitelnosti
nestačí. Pojem udržitelnost lze chápat pouze z pohledu obchodního modelu a vysoké
ziskovosti takové oděvní kolekce. Viskózové
látky jsou velmi levné, a proto jsou u výrobců oblečení také čím dál populárnější, zvláště
v době, kdy cena bavlněných textilií vzrůstá
o desítky procent. Spotřebiteli přináší takový oděv již mnohem méně užitku. Příjemnou
lehkost a chladivost viskózy výrazně zastíní
jeho negativní vlastnosti, mezi které patří
kroucení švů a ztráta tvaru, vysoká mačkavost a nízká odolnost vůči jakékoliv manipulaci a prodření. Oku lahodící označení
udržitelnosti často nese i beztvará tvorba
z nízkogramážního úpletu s absencí zpevnění nebo začištění látky. Rozum zůstává stát
jak nad „odvahou“ oděvních značek, které
takové paskvily bez lemů s velkou pompou
pouští na trh, tak i nad nákupy samotných
zákazníků. Je na čase pochopit, že v textilní
produkci máme bohatství, která stojí za to
podpořit svým nákupem. Opustit neuvědomělé, konzumní nákupní chování, dávající
přednost kvantitě před kvalitou, a naučit se
šetřit si s rozmyslem na ty opravdu hodnotné, udržitelné a trvalé věci. Protože takový
100% vlněný svetr, který v zimě krásně hřeje, je nenáročný na údržbu a dědí se z generace na generaci, za to zkrátka stojí. A když
bude pocházet z některé z českých pletáren,
které v tuto chvíli sklízí největší poklonu
a obchodní úspěch u zahraničních zákazníků, bude nákup udržitelnou radostí na druhou. Pro udržitelný rozvoj bude zásadní
omezit spotřebu na minimum a zároveň minimalizovat uživatelský prožitek.

Terminus technicus
FAST FASHION – RYCHLÁ MÓDA
Je spojována s přesunem výroby do rozvojových zemí v 90. letech. Nabízí desítky
nových kolekcí ročně a pružně (v řádech
několika týdnů) reaguje na nákupní chování
zákazníků. V posledních letech se objevuje
trend Ultra fast fashion (např. Shein, Fashion
Nova, BooHoo aj.), která využívá technologii
umělé inteligence, kopíruje aktuální trendy
i autorský design a celá její produkce se realizuje v průběhu několika málo dní. Pravým
opakem této „super rychlé módy“ je móda
udržitelná.
LOKÁLNÍ MÓDA
Celá produkce je spojena s určitou oblastí nebo místem. Od pěstování surovin a jejich
zpracování do textilních vláken a látky, až
po hotové oděvy. Koncept finančně podporuje lokální ekonomiku. Mentální i fyzická blízkost producentů s jejich zákazníky umožňuje lépe poznat výrobní postupy a otevírá
příležitost k navázání dlouhodobého a trvalého vztahu.
RECYKLOVANÁ MÓDA
Upcykluje opotřebený nebo poškozený
textil. Často se vytváří typově zcela odlišné
oblečení (např. šití kabelek z použitých sukní, výroba šatů z pánských košil).

RECYKLOVATELNÁ MÓDA
Je bez ozdob a komponentů, které komplikují přípravu k recyklaci a druhotnému
užití použitých materiálů. Vyrábí se z jednodruhového materiálu, nikoliv ze směsných
vláken. Neužívá zdobících prvků, jako jsou
cvočky, nýty, flitry, zipy, knoflíky, druky aj.
SLOW FASHION – POMALÁ MÓDA
Zdůrazňuje hodnotu, kvalitu a řemeslnost zpracování. Je minimalistická, nadčasová a jednoduchá. Oblečení není spotřebním
zbožím. Často se spojuje s lokálností, precizní a zakázkovou výrobou i s „rostoucím“
oblečením (se švovou záložkou po obvodu
i do délky pro případné zkrácení nebo prodloužení, zmenšení i zvětšení velikosti).

SUSTAINABLE FASHION – UDRŽITELNÁ
MÓDA
Vyrábí se zodpovědně a šetrně k lidem
a životnímu prostředí. Nevylučuje rychloobrátkovou prodejní strategii.

ZERO WASTE FASHION
Přístup se objevuje ve fázi výrobní,
ve které se primárně zaměřuje na eliminaci
textilního odpadu a zbytkových prostřihů.
Produkce využívá 3D tisk, pletací technologie a opětovně zpracovává odřezky. Hlavní
důraz klade na maximální využití materiálu
už v přípravné fázi a designu. Konstrukce
zero waste střihů se odvíjí od šíře používaných látek. Následuje skicování návrhu
a vyřezávání textilního materiálu k šití. V konečné fázi životního cyklu oděvů se módní
koncept nejčastěji spojuje s upcyklací, swapováním, 100% recyklovatelností i se second hand prodejem.
CRADLE TO CRADLE (C2C) DESIGN
Ucelený koncept návrhu výrobního postupu a finálního designu, který reflektuje
cirkulární model materiálového toku bez

odpadu. Výroba probíhá v nekonečném
cyklu, tzv. od kolébky ke kolébce. Současně
zohledňuje ekologickou šetrnost i zdravotní
nezávadnost produkce.

DEADSTOCK
Zbytkový nebo nevyužitý textilní materiál. Často jej tvoří malometráž, nevyhovující
zakázková produkce s odchylkou od specifikace zadavatele, testovací pruhy a přechody
z barvicích linek. Stejné označení nese i delší
dobu skladovaná oděvní produkce, vyřazené
módní kolekce a oblečení vrácené z kamenných obchodů i online
prodejní sítě.

LIFE
CYCLE
ASSESSMENT
(LCA)
– ANALÝZA ŽIVOTNÍHO CYKLU
Komplexní analytický postup hodnotící
maximální škálu environmentálního dopadu
produktu, služby nebo technologie v rámci
všech stádií, tj. od fáze výrobní, přes uživatelskou, po odstraňovací. Výstup analýzy
textilních produktů významně ovlivňuje
způsob, četnost a pravidelnost údržby materiálu nebo oděvu (péče, praní, sušení, chemické čištění, žehlení aj.). Den, který se zapsal do světa módy 24. duben roku 2013 se
zanesl do dějin oděvního průmyslu největší
katastrofou, pádem osmipatrové budovy
Rana Plaza v bangladéšské Dháce. Statistiky
uvádějí identifikaci 1 134 obětí, neoficiální
odhad zmiňuje více než 6 tisíc ztracených životů. Tato tragédie změnila vnímání oděvního průmyslu a podnítila celý svět k vlně protestů. Média poukázala na loga populárních
oděvních značek z celého světa v troskách
budovy, a tím spustila kolotoč otázek směřujících na transparentnost celého výrobního
procesu a systému zadávání zakázek dodavatelům nejen v Bangladéši. Iniciativy některých dotčených módních značek odstartovaly prošetřování bezpečnostních podmínek
ve svých továrnách. Do té doby žalostný
stav elektrického vedení byl ve výrobních
centrech jednou z hlavních příčin častých
nehod a požárů, o nichž svět ani nevěděl.
V soukromých zařízeních se díky tlaku západních společností na zajištění bezpečnosti
jejich zaměstnanců zvýšila kvalita opatření
i proškolenost pracovníků v protipožárním
výcviku. To je vše, nic víc se nezměnilo. Nízké
mzdy, zneužívání na pracovišti, dětská práce, neplacené přesčasy, 16hodinové směny
a neprůhlednost subdodavatelského řetězce zůstávají i 9 let poté. V reakci na tragédii
v Dháce vzniklo mezinárodní hnutí Fashion
Revolution, jehož cílem je vytvořit férové
a bezpečné podmínky všem zaměstnancům textilního a oděvního průmyslu. Proto
vždy v rámci jednoho dubnového týdne,
na výročí zřícení budovy Rana Plaza, hnutí podněcuje výrobce oděvů svou kampaní
#whomademyclothes?
Jeho primárním cílem je přimět módní
značky k maximální transparentnosti výroby. Kampaň toto téma zároveň otevírá také
spotřebitelům, které vybízí k aktivnímu zájmu o původ a místo vzniku jejich oblečení, kdo je jeho autorem a jaké má pracovní
podmínky.
odle a o u d adov ru
e av l Ing. an rou nar, M Pol ce n.M.
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V březnu 2022 slavili
70 let paní Hana Meierová
pan Josef Vítek
pan Josef Fišar
pan Dušan Važan
75 let paní Věra Stryhalová
paní Marie Průšová
pan Jaroslav Rus
80 let paní Marie Raková
paní Eva Borůvková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a mnoho krásných dní plných 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@policenm.cz, 491 509 990
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20. 4. 2022
město Police nad Metují 3 946 obyvatel.

ho ovo

o

Od dubna 2022 můžete v knihovně
platit poplatky bezhotovostně kartou.
Nejnižší částka je 40,- Kč (roční zápisné
v dětském oddělení).
Pan Andersen sice drží symbolickou
vládu nad tímto každoročním „svátkem
čtenářů“, nicméně o něco důležitějším pánem letošní noci byl v polické knihovně
pan Jaroslav Foglar. Konkrétně jeho Hoši
od Bobří řeky a lov bobříků! Skauti a znalci
bobříků vědí, že není v lidských (ani dětských ) silách získat všech 13 bobříků během jediné noci. Proto jsme počet i samotné
plnění bobříků přizpůsobili našim možnostem. S Amálkou, Tomášem, Alicí, Haničkou,
Alinou, Nelou, Adélkou P., Sofčou, Vítkem,
Adélkou F., Honzou, Kubou a Lukášem jsme
se vydali nejprve na Honský rybník. Tady
řádili skuteční bobři, takže jsme měli možnost prohlédnout si jejich práci a následně
zahájit lov.

Po 5 měsících se uvolnila nějaká
ta opatření a my v obřadní síni mohli
zase vítat dětičky. V sobotu 26.3.2022
jsme tedy přivítali 15 nových občánků.
Zvláštní pozornosti se těšil Antonín
Lokvenc, který se narodil 3. 1. 2022 a je
prvním polickým miminkem letošního
roku. Dostal Pamětní list a malý dárek.
Společně se svými rodinami se dostavily tyto děti:
Antonín Lokvenc
Lia Kutheilová
Sofie Kozáková
Nina Stillerová
Vojtěch Novák
Tomáš Jaroš
Eliška Hejnyšová
Michal Šumbera
Igor Ollé
Bart Scholz
Berta Beranová
Adam Gloser
Martin Zvonek
Tereza a Nela Podstavcovy

S vatby
12. března si své ano řekli v obřadní síni
pan Josef Vacek a paní Andrea Váňová.

2. Bobřík pohádkových postav – k obrázkům pohádkových postav děti doplňovaly jejich jména

3. Bobřík mluvení – z deseti vybraných
slov (bobřík, výlet, strom, párty, autobus, Foglar, sběr, balónky, hory, Andersen) bylo úkolem vymyslet alespoň trochu smysluplný příběh

4. Bobřík knížek – velké hledání knížek
po knihovně v dětském oddělení, v dospělém oddělení a ve skladu

5. Bobřík tvoření – skládání, lepení a malování krabičky na bobříky

6. Bobřík odvahy – samostatně nebo
ve dvojicích po světýlkách v Pellyho domech
7. Bobřík spánku – získali všichni, kdo
přečkali noc v knihovně

ag ar a b l ov ,

ar

a

8. Bobřík mlčení – tohoto bobříka jsme
plnili do 7 hodin sobotního rána
9. Bobřík poznání – byl připraven pro ty,
kteří měli chuť objevovat a poznávat
něco nového

10. Bobřík přátelství – poslední a nejdůležitější bobřík, který se plnil po celou dobu
V sobotu ráno nám už nezbyl žádný
bobřík na rozdávání. Všechny si rozebralo 13 šikovných děti, se kterými
jsme strávily milé a kamarádské chvíle.
Děkujeme za ně!

1

d
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Komunikačním tématem knihoven je
udržitelný rozvoj naší planety. Městská
knihovna v Praze připravila projekt 17 cílů

1. Bobřík abecedy – na každé písmeno
abecedy měly děti vymyslet jedno zvíře
(znáte zvíře na Ř, X, Y, W ?)

Polick měsíčník KV E 2022

7

udržitelného rozvoje formou výzev. Každý
cíl je krátce vysvětlen a ke každému je připravena jednoduchá výzva, jak daný cíl splnit (př. Cíl Konec hladu – přispěním do potravinové banky apod.). Každý uživatel si
může vytvořit svůj účet a splnit jednu nebo
všechny výzvy.
Kromě výzvy a tipů, jak každý z nás
může přispět k plnění cílů, obnáší jednotlivé body i doporučení na zajímavé tematické
knihy a bonusový materiál (videorozhovor,
videonávod apod.). Partnerem projektu je
Informační centrum OSN v Praze.

d

ho o vo
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Na našich webových stránkách najdete
odkaz, na kterém se můžete seznámit s projektem a jednotlivými cíly a pak je možné
výzvy k cílům splnit, nebo se nad nimi alespoň zamyslet.

o

V dubnu jsme se vrátili ke společnému
čtení. Se Senior klubem Ostaš jsme se sešli
u povídek Josefa Laufera. A tradičně nám
četl v nezvyklém pátečním termínu pan
František Pivoňka.
Pro všechny návštěvníky našich webových stránek jsme připravili další podcast – čtení z knihy Surovost z něžnosti
a jiné soudničky od Rudolfa Těsnohlídka.
V dnešní době detektivek jsou soudničky

d

h

Foltýn, Dušan: Benediktini a střed
Evropy- křesťanství, kultura, společnost 800-1300.
Kolektiv více než třiceti domácích a zahraničních autorů nabízí pohled na benediktinství jako na jev, který již téměř
půldruhého tisíciletí spolupůsobí v dějinách Evropy a jehož stopy jsou dobře čitelné v její vzdělanosti a kultuře. Úvodní
kapitoly knihy vytváří svým zaměřením
na mnišství v rodící se středověké Evropě
obecný rámec tématu. Na něj navazuje
soubor studií o křesťanství a působení
benediktinů v nově vznikajících státech
střední Evropy a o jejich kontaktech se západoevropským mnišstvím. Součástí svazku je také „Monasticon“, katalog vybraných
benediktinských klášterů.

Kolář, Pavel: Posilování stresem-cesta
k odolnosti.
Stres vnímáme především jako významnou příčinu vzniku řady tělesných
a duševních onemocnění, a chápeme jej
jako nebezpečný. Kniha rozebírá úlohu
opačných stresových vlivů, a to zejména
z hlediska zvýšení odolnosti našeho organismu. Naše tělo a duše v sobě skrývá
obrovský potenciál udělat nás nejen silně
odolnými, ale také šťastnými.
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Novotná, Anna: Aby po nás něco zůstalo- zpověď novodobých zámec-

historickým návratem do soudních síni první republiky.
Těsnohlídek měl úžasnou schopnost zachytit životní styl a osudy figurek z periferie
města a okraje společnosti. Zaposlouchejte
se do textů v podání Hanky Klapkovské,
Ivany Richterové a Františka Pivoňky: www.
knihovna-police.cz – E-literatura.

130
v o

v

d
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Je 130 let hodně nebo málo. Jak pro
koho a jak kdy. Pro knihovnu je to dost.
Znamená to, že jejími čtenáři už bylo několik generací obyvatel našeho města. A my se
snažíme, aby těch generací ještě přibylo. Ale
bez vás, čtenářů, by to nešlo. Proto pro vás
připravujeme několik dárků – akcí, na kterých hlavními aktéry budou (světe div se)
knihy.
A kdy že se to stalo? První VEŘEJNÁ
KNIHOVNA byla založena v září 1892 v čp.
75 na náměstí. Ovšem tomu předcházelo poměrně dlouhé období čtenářských
společností, ve kterých si jejich členové
půjčovali knihy a časopisy. My jsme historii knihoven v Polici zachytili v prezentaci, která vznikla v září 2007 u příležitosti
přestěhování knihovny do nových prostor
v Pellyho domech na náměstí čp. 75. Stále
je dostupná na našich webových stránkách.
Ano, vrátili jsme se na místo činu do bývalého hostince U zeleného stromu a dnes
Pellyho domů do čp. 75. A pokud správně
počítáme, letos v září už to bude 15 let.
kých pánů.
Tato kniha přináší portrét čtrnácti
svérázných osobností – novodobých „zámeckých pánů“, kteří v sobě našli dost odvahy, touhy a dobrodružné povahy, aby si
koupili zámek. Přesněji, většinou jen jeho
ruinu. Uskutečnění svého snu od té chvíle
věnují veškerý svůj čas, peníze i své fyzické
síly. Často zámku podřizují i své vztahy. To
všechno pod jediným společným jmenovatelem: Aby po nás něco zůstalo.
May, Peter: Muž bez tváře.
Kriminální thriller známého skotského
autora. Britský ministr a jeden žurnalista
jsou nalezeni zastřelení. Událost sice měla
svědka, ale přesto hledání pravdy nebude
jednoduché. Vraha totiž viděla malá dívka,
navíc autistická.

Zelinský, Miroslav: Fenomén Jan Kotěra.
Kniha ke 150. výročí narození Jana
Kotěry je knihou pro radost. Není jen o architektonických památkách, protože Jan
Kotěra byl autorem všestranným a zůstaly
nám po něm i židle, stoly, interiérová výzdoba, svítidla a také kolejová vozidla a jejich vnitřní vybavení.

Klabouchová, Petra: Prameny Vltavy.
Detektivní příběh ze současnosti se
odehrává na pozadí skutečných historických událostí spojených s přísně tajným

Do prezentace doplníme nejdůležitější
události uplynulých patnácti let a v září
vám představíme naše narozeninové dárky.
Zatím víme jeden termín:

o
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d vadelního ada ace e no enn
nh ,
er zí ala n ol cen, na . la ou uhu
2019.
Představení je vtipné, interaktivní, určené všem od 9 let do 99 let. Má za (hlavní) cíl ukázat, jak je důležitá literatura
a čtení!! Dělá to vtipně, akčně, úspěšně.
Věříme, že Vás nadchne příběh knihovnice
Boženky, která na Divokém Západě v městečku Sheydrem (čti Šejdrem) vychovává
pologramotné desperáty a kovboje svými
literárními lekcemi a dílnami (asociace
s Limonádovým Joem a dalšími humoristickými díly není náhodná).
Představení
zahraje
amatérský
divadelní soubor Čučka (https://
www.facebook.com/pages/category/
Artist/Divadlo-%C4%8Cu%C4%
8Dka-446619299108135/ ), protagonisty
jsou Marek Toman, autor (a také
Sakramentský Bill a další postavy)
a Edita Vaníčková Makosová, knihovnice
z Pedagogické knihovny J. A. Komenského
(a také Knihovnice Boženka a další postavy).
Srdečně zveme na představení.
Vaše knihovnice
koncentračním táborem Prameny Vltavy
na Šumavě.
Dostál, Joska: Stopy časem zaváté.
Historie trampské osady Mohykán
a trampů z Velké Ledhuje.

Paborn, Sara: Med z bodláčí.
Román odehrávající se ve Švédsku vypráví příběh o dávno ztracené lásce i nepravděpodobném přátelství dvou zdánlivě
zcela odlišných žen.

Vanderahová, Glendy: Kde se les dotýká hvězd.
Magicky laděný román americké autorky vypráví příběh životem zkoušené Joanny, která odjede do hor zkoumat
hnízdění ptáků. Když v tom se objeví bosé
děvčátko, které tvrdí, že přišlo z hvězd.
Toto setkání změní Joanně navždy život.

Kopta, Václav: Prodloužená jízda.
Vzpomínková kniha s humorem a nadhledem reflektuje autorovy zážitky z dětství, z hereckého a rodinného prostředí.

Kalenská, Renata: Připraven sloužitrozhovor s Karlem Schwarzenbergem.
Karel Schwarzenbeg v rozhovorech hovoří o své životní dráze, politické kariéře
nebo názorech na různé společenské problémy. Práce zároveň zachycuje, jak tohoto
člověka vnímají jeho přátelé.
a uch ov
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KOLÁROVO DIVADLO
JAK SE CHODÍ NA SEVERNÍ PÓL
Úterý 10. 5. 2022 od 18:00 hod

umění. činkují ukrajinští umělci Jevgenij
Morozov a Tamara Morozová, kteří byli
nuceni opustit domov a našli dočasný azyl
na Broumovsku.

O své zážitky se podělí Václav Sůra, český
cestovatel a dokumentarista. Při svých
cestách se specializuje na polární kraje
či oblasti Sibiře. Prošel mimo jiné části rónska, jezero Bajkal a picberky. V roce 2005
došel jako čtvrtý Čech v historii na severní
pól. Je uznávaným odborníkem na táboření v
extrémních podmínkách.
Vstupné: 80 Kč

NA ZLATÉM JEZEŘE
Neděle 1 . . 2022 od 19:00 hod

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

Hrají: Ladislav Fre Simona Sta ová, Marika
Procházková, Vasil Fridrich/ Jan Teplý ml.,
Jaromír Nosek / Karel Zima, Jakub Jan Černý /
Filip Antonio / Michal Pazderka / Kryštof
Zapletal
Vstupné 0 / 0 Kč

KONCERT ne en MAMINKÁM
St eda 1 . . 2022 od 1 :00 hod

Z Police nad Metují srdečně zve na koncertní program, který připravili žáci, soubory
a orchestry Z .
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč

DOPIS NEZNÁMÉ
edstavení Ky evského divadla VIZAVI
Pátek 20. . 2022 od 19:00 hod

Představení Kyjevského divadla Vizavi, které
získalo Velkou cenu Mezinárodní akademie

Polický měsíčník – červen
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Vstupné: dobrovolné
mělci v tě ek z představení ode lou na
k ajinu ve p ospěch těch kteří yli nuceni
vyměnit půso ení v kultuře za domo anu
apod.

ČESKÁ SMYČCOVÁ ROCKHARMONIE
Pátek 2 . . 2022 od 19:00 hod

Rockové melodie v podání houslí, violoncella
a kontrabasu. Skladby od kapel Beatles,
Metallica, Iron Maiden, Scorpions, Deep
Purple, AC/DC atd. Koncert v rámci Dvořákova festivalu.
Vstupné: 1 0 Kč 120 Kč senioři a studenti

Dopis neznámé je divadelní hra na motivy
povídky Stefana Zweiga. Je to hra o dívčí
lásce ke slavnému spisovateli. Celý život
Neznámá milovala jednoho muže a ten jí
nevěnoval pozornost. Porodila mu dítě. A on
to ani nevěděl. Stala se prostitutkou, aby
nakrmila svého syna. Spal s ní, ale netušil,
kdo to je. Když dítě zemřelo, žena mu napsala dopis, ve kterém vypráví o celém svém
životě a lásce k němu. Zní hudba Schuberta,
Vivaldiho, Čajkovského, Jerreho.
Hra se hrála na krajině, v Bělorusku, Rusku
před válkou , Moldavsku, Polsku, Německu.
Tamara Morozova Divadelní a filmová herečka. Hrála ve 150 ukrajinských a mezinárodních televizních seriálech a filmech. Dramatička. Autorka deseti her, které se hrají
v divadlech po celém světě. Paní Tamara
dabuje hollywoodské filmy, např.
Michelle Pfeiffer
ve filmu MARVEL,
Tildu Swinton ve
filmu
Doctor
Strange.
Tamara byla na
Mezinárodním
festivalu uznána
jako
nejlepší
herečka v postsovětském prostoru.
Jevgenij Morozov
Působil jako herec
v Kyjevském divadle Lesya krajinka. čitel
na Filmové fakultě Divadelního ústavu. Pracoval jako ředitel Kyjevského divadla mládeže. Vytvořil první soukromé divadlo VISAVI na
krajině, které existuje 25 let.
Délka představení: 1 hodina a 20 minut
Hru uvádíme v ruském azyce ro české
náv těvníky budou k dis ozici libreta
v če tině.

KINO
PROMLČENO
ter 3. . 2022 od 19:00 hod

okující živé vysílání, které během chvíle
změní životy několika nevinných lidí. Radek
Karel Roden se po téměř dvaceti letech
nečekaně vrací do svého rodného města, aby
zde nalezl jistou mladou ženu a jednou provždy se vyrovnal se svou minulostí. V pátrání
po neznámé ženě mu pomáhá va, ambiciózní rozhlasová moderátorka, která jeho
příběh dostane do své živě vysílané noční
show. Chtěla mít ve vysílání senzační událost,
ale k jejímu zděšení a ke zděšení všech posluchačů začne na povrch vyplouvat něco, s čím
nikdo nepočítal. Svůj plán připravoval Radek
několik let a během jeho vyprávění je do
pochmurného příběhu vtažena nejen ona
sama, ale i pražská kriminálka a další aktéři
dlouho zapomenutých událostí. Začíná napínavý boj o čas a o spravedlnost. Opravdu už
je vše nenávratně promlčeno
Krimi / Thriller. Česko, 2022, 5 min.
Vstupné: 120 Kč

VYŠEHRAD: FYLM
Čtvrtek . . 2022 od 19:00 hod

On-line seriál Vyšehrad se stal fenoménem. I
proto se jeho tvůrci rozhodli navázat na něj
celovečerním filmem. Od chvíle, kdy jsme
Julia Lavického viděli naposledy ano, bylo to
tehdy, když prodal zápas, ale zapomněl na
to, a dal krásný gól , uběhl více než rok. Lavi
je, jak by řekl jeho agent Jarda, pořád stejný
dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to
jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S
Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde
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vede tabulku střelců, opět po něm pokukují
zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku
svou přítelkyni Lucii, sestru Jardy... Na svatbě, která stála majlant, ale zjistí, že má už
osmiletého syna, což novomanželku rozhodně nepotěší… Prostě už zase se řítí jak lavina
– z jednoho problému do druhého!
Komedie / Sportovní. Česko, 2022, 105 min
Vstupné: 120 Kč

YAKARI - VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Čtvrtek 19. 5. 2022 od 17:30 hod

Hrdinou dobrodružného filmu je siouxský
chlapec Yakari. Zatímco se jeho kmen vydá
sledovat nebezpečného bizona, Yakari se
vypraví po stopách nezkrotitelného Malého
Bleska, divokého mustanga. Na této cestě se
Yakari poprvé o samotě setká se svým totemovým zvířetem, Velkým Orlem, který mu
daruje obrovské peří a neuvěřitelnou schopnost mluvit se všemi zvířaty. Yakari a Malý
Blesk zažijí velké dobrodružství, které navždy
zpečetí jejich nehynoucí přátelství mezi tím
nejstatečnějším siouxským chlapcem a koníkem rychlým jako vítr.
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný
Francie / Německo / Belgie, 2020, 82 min
Vstupné: 80 Kč

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Úterý 31. 5. 2022 od 17:30 hod

Když se na konci Mimi šéfa bráchové Tim a
Ted konečně skamarádili, zdálo se, že jim to
vydrží napořád. V pokračování s podtitulem
Rodinný podnik jsou oba dospělí a totálně
odcizení. Zatímco Ted je ponořený v byznysu
a vydělává bambilióny, Tim je spokojený otec
dvou holek, nadané teenagerky Tabithy a
roztomilého batolete Tiny. Tabitha, která
chodí do školy pro nadané děti, má za největší vzor strejdu Teda, což jejího otce trochu
rozčiluje, protože s bráchou fakt vůbec nevychází. To ovšem netuší, jaké nečekané společné stmelovací dobrodružství je čeká….
Animovaný / Komedie / Rodinný.
USA, 2021, 108 min
Vstupné: 80 Kč

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

PŘIPRAVUJEME
KONCERT VELKÉHO DECHOVÉHO
ORCHESTRU ZUŠ
Pátek 3. 6. 2022 od 19:00 hod
/ Kolárovo divadlo

Koncert orchestru Základní umělecké školy v
Polici nad Metují.
Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji
od 16. května v Infocentru v Pellyho domech
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč

INFORMAČNÍ CENTRUM
TURISTICKÉ NOVINY Letní.Broumovsko

Přijďte si do Informačního centra pro noviny.
Obsah vydání je nejen tradičně pestrý, ale i
obsáhlý – čtyřicet pět příspěvků od třiceti
autorů z celého Broumovska. Noviny jsou i v
elektronické verzi na www.broumovsko.cz.

OSTATNÍ AKCE
PUTOVÁNÍ S VÍLOU METUJKOU
A SKŘÍTKEM VILÉMEM
Sobota 28. 5. 2022

začátek 14:00 - 15:00 hod v Pellyho parku
Na poslední květnové sobotní odpoledne
bude připravena pro děti i jejich rodiče nenáročná trasa s úkoly, která povede po Polici
(časová náročnost cca 1 – 1,5 hod).
V cíli bude na všechny účastníky čekat drobná odměna, bude připraven krátký doprovodný program a bude zajištěna možnost
zakoupit občerstvení.
Bližší informace budou uvedeny na
www.pellyhodomy.cz a na samostatných
plakátech.
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OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVOU

Stejně tak jako prosincová Vánoční výstava,
tak i ta Velikonoční sklidila velký úspěch,
v řadách veřejnosti i vystavovatelů.
Celý měsíc jste mohli zavítat do našeho Informačního centra na výstavu, která představovala výrobky tvůrců z Broumovska a Náchodska. Vidět a zakoupit jste tu mohli nespočet druhů kraslic, ať už malovaných,
děrovaných, nebo třeba háčkovaných, tak i
všelijaké věnce, dekorace, králíčky, ovečky,
výborné perníčky a dokonce i nějakou tu
hračku pro nejmenší.

Všem vystavovatelům, kteří se na Velikonoční výstavě podíleli, bych chtěla poděkovat za
spolupráci. Za instalaci a naaranžování všech
výtvorů velmi děkujeme studentkám oboru
aranžér ze Střední průmyslové školy Otty
Wichterleho, které pracovaly pod vedením
paní Ivany Krtičkové. Studentky zároveň
dovezly na prodej výtvory a dekorace, které
ve škole vyráběly.
Daniela Vojtěchová

DO BLUDNÝCH SKAL A NA HEJŠOVINU
UŽ JEN S REZERVACÍ

Národní park Stolové hory spouští od 15.
dubna on-line rezervační systém pro vstup.
systém
Inspirací
byl
rezervační
v Adršpašských skalách
V pondělí 11. dubna se v Adršpachu sešli
zástupci správy CHKO Broumovsko, Národního parku Stolových hor ze sousedního
Polska, Společnosti pro destinační management Broumovska a obce Adršpach.
Společným tématem byl rezervační systém.
Od 15. dubna spustí v sousedním Polsku
rezervační systém na vstup na Velkou Hejšovinu a Bludné skály.
Rezervace vstupenek bude spuštěna
15. dubna na oficiálních webových stránkách
NP Stolové hory v sekci turistika
https://www.pngs.com.pl/. Hodinový limit
návštěvníků bude stejný jako v Adršpašských
skalách, tedy 400 osob na hodinu. Na rozdíl
od systému v Adršpachu nebude v NP Stolové hory možné zároveň rezervovat parkování.
Kolegům jsme podrobně představili fungování našeho rezervačního systému. Dále jsme
se věnovali informačním kampaním a reakcím veřejnosti na zavedení novinky. Polští
novináři uchopili informaci spíše negativně,
podobně jako někteří čeští novináři. Shodli
jsme se, že v tomto případě i negativní kampaň dobře funguje na rozšíření informací.
V případě Adršpachu však můžeme říci, že se
vše v dobré obrátilo a lidé vnímají rezervační
systém jako nutnost, která výrazně šetří
přírodu a zlepšuje návštěvnický zážitek.
Spolu s polskými kolegy jsme také probírali,
jak se bude vyvíjet letošní turistická sezona.
Vzhledem k všeobecnému zdražování
a bezpečnostní situaci ve světě očekáváme,
že lidé dají přednost cestování po tuzemsku
a jako vždy budou hojně vyhledávat přírodní
atraktivity. Na závěr jsme se domluvili
na vzájemném sdílení informací. S potěšením
jsme přijali pozvání do Stolových hor a pochopitelně tam pojedeme s online vstupenkou…
Převzato z www.nase.broumovsko.cz
PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA
Květen a červen 2022
Pondělí – pátek: 8:30 – 11:30 a 12:00 – 17:00
Sobota: 8:30 – 11:30
NEDĚLE 1. 5. 2022 A 8. 5. 2022 ZAVŘENO
Polední přestávka: 11:30 – 12:00
Kolektiv Pellyho domů

Polický měsíčník
– červen
n
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MUZEUM PAPÍROVÝCH

Modelářský
kroužek
v
papírových modelů má už svou
několikaletou tradici.
Kroužek pod vedením uboše Matěny se
už pevně etabloval na modelářské scéně
a přináší nejen dětem, ale i nám spou

Muzeum papírových modelů,
Tyršova 341, 54 54
Police nad Metují.

Zástavba se nakonec ale neuskutečnila,
a tak na jejím plánovaném místě zůstává
jasně viditelná proluka. Je na posouzení
každého návštěvníka, zda je to dobře nebo
plánu totiž byla budova, která je
mnoha městech v České republice
zvaná „Kokos“, tedy
munistický
KOStel s rudou hvězdou na věži…
Na druhou stranu je na zvážení, zda by
nějaká vhodná a kvalitní architektura
nedokázala toto místo, kde se kříží
duchovní a světská radost, oživit.

E-

DUBEN 2022
tevřeno:
enně 9-17 hodin

VOLNÝ VSTUP DO
MUZEA
Pondělí 5. 5.
11:00-17:00

Modelářský kroužek je otevřený pro
všechny, kteří si chtějí vyzkoušet
„modelářské řemeslo“.
Práci modeláře si můžete jen vyzkoušet,
jednorázové vstupné na kroužek je 3 ,- Kč.

VIZE POLICE

ernisá 5. 5. od 18 hodin
elen dome ek

Trochu netradiční výstava, která nebude
přestavovat tvorbu nějakého výtvarníka
Jako každé pondělí mimo prázdniny nebo umělce, ale zaměří se na něco
dveře Muzea papírových docela jiného. Výstava ukáže, jak si lidé
Polici nad Metují představovali její
modelů otevřeny pro všechny návštěvníky
Ještě o celý květen bude prodloužena Nejstarším artefaktem výstavy je
á kolem roku 1 1 ,
výstava „Fenomén Dakar“. Ta nabízí
která ukazuje dost svéráznou představu
úžasný pohled na papírové modelářství
precizní modely kamionů, které neznámého výtvarníka.
absolvovaly legendární
allye Paříž- Centrem výstavy ale je krásný
architektonický model, který představí
vizi zástavby mezi Divadlem a
Československé církve husitské
je
majetku Muzea Náchodska
vidění byl zatím pouze několikrát.

A samozřejmě bude volný vstup do celé
stávající expozice…

Ko tel e ko loven k

Kromě tohoto nádherné
výstavě k vidění i další věci: územní
plány Města, mapující plán rozvoje území
od šedesátých let po současnost.
Návštěvník má unikátní možnost podívat
,
vypadaly vize rozvoje města
a kolik toho bylo realizováno. A opět
platí: je n každém z nás, aby posoudil,
zda to bylo dobře nebo ne.
Výstavu podporují Muzeum Náchodska
a Město Police nad Metují. Speciální
poděkování patří
ukáši Kollertovi.
Výstava potrvá do neděle 2 . 5. Otevřeno
denně od do 1 hodin.

VÝSTAVA V MUZEU
FENOMÉN DA
stava papírov

uzeum papírov

a d tvrtek
15:00 – 17:00 hodin
Polick měsíčník KV E 2022

í kve u t k

model

model

Výstava modelů dakarských speciálů byla
prodloužena do konce května letošního
Architektonická skica projektu Divadla, roku. A opět si Vás dovolíme pozvat na
pohlednice vydaná k otev ení va la její prohlídku kouskem textu z
výstavě. O svých začátcích se rozpovídal
v
bí ka lana Ko ála
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autorů dakarských modelů: oman No, neodradil. Dalo by se říci, že mě
oslovily skoro všechny. epil jsem vše,
„Spida“ ruška.
ábíčku vyšlo. To už jsem byl o něco
starší a měl jsem to štěstí, že jsem měl
ábíčko předplacené. Když pak odešel
můj bratr na vojnu, sloužila mi jeho
postel jako výstaviště slepených modelů.
epil jsem opravdu všechno. etadla,
domečky, auta. Až se jednou v
objevila Dakarská Tatra 6 6 a bylo jasno.
Ten model jsem si slepil 2 , abych měl
obě startovní čísla. Doko
auta na autodráhu motorek a použil ho
jako pohon pro tento model. Běhal jsem
za ním s drátky a tím, jak byl model
lehký, tak se dobře ovládal jen pohybem
drátů s
Zkoušel jste si již v mládí konstruovat
také vlastní vystřihovánky
si na nějaké konkrétní předlohy?
Dochovalo se Vám případně ještě něco
Vašich vlastních konstrukcí?
„Vzpomenete si ještě na svoji první Ano. Kreslil jsem si i vlastní modely.
papírovou vystřihovánku, Váš první Jedním z nich byla naše chata, kterou
časopis ABC? Jak, kdo a kdy Vás jsme měli na Staré Olešce. Taky jsem
papírovému
modelářství
přivedl? vytvořil model kostela Nanebevzetí
Dokážete nějak popsat, co Vás na Panny Marie (se šikmou věží) v stí nad
papírových modelech oslovilo, čím si Vás
abem. Ten jsem pak přinesl do školy
získaly?
jako pomůcku při vlastivědě☺
plně první vystřihovánku, kterou mám dnešních dnů se mi nic nezachovalo.
mysli, je jakýsi tank. Přesné
označení už nevím. Bylo mi asi 6 nebo
let. A ani nevím, jak jsem se k tomu ábíčku
dostal, ale ta vystřihovánka mě doslova
učarovala. Samozřejmě jsem se to pokusil
slepit, ale nějak to nedopadlo.

krásou, kterou můžete v takovém
množství vidět jen málokdy a málokde.
Dakar se skutečně stal celospolečenským
fenoménem. A neméně fenomenální je i ve
světě papírových modelů.
výstavě vyšel i katalog, který si můžete
zakoupit na pokladně Muzea.

2 . a 29. května 2022
9:00 – 17:00

Tradiční interaktivní dílna přímo
expozici Muzea. Pro všechny tvořivé,
zkušené i ty, co si práci s papírem,
nůžkami a lepidlem teprve chtějí zkusit!
A pro ty, kteří si ještě na modelařinu
netroufnou,
budou
připraveny
omalovánky či jen čisté papíry a pastelky



Interaktivní dílnu podporuje firma Betexa
a Královéhradecký kraj.

10. NAROZENINY
MUZEA
PAPÍROVÝCH
tvrtek 2. – neděle . ervna

dětství jste si tedy tvořil vlastní modely
nejen aut, ale i staveb, ovšem dnes jste
čistě
autorem
modelů
techniky.
Neuvažoval jste někdy o vytvoření
nějakého modelu stavby, nebo to berete
tak, že vystřihovánek architektury bylo a
je již také dostatek?
Tak ono je dneska všeobecně všech
modelů spoustu, a to nejen techniky a
První nezdar Vás nedoradil od dalších
architektury. Přemýšlel jsem nad tím
vystřihovánek? A když se Vás zeptám na
ústeckým kostelem se šikmou věží, ale
vystřihovánky z dětství, které považujete
Jak jsme laskavé čtenáře Polického
asi to nedopadne…“
ze svého pohledu za ty, co Vás nejvíce
měsíčníku informovali v posledním čísle,
,
, eré Vám naskočí
letošním roce uplyne 1 let od založení
Výstava modelů dakarských speciálů se
jako první? A budou mezi nimi i ty
Muzea
papírových modelů. A tyto úžasné
definitivně blíží ke svému konci. Ale
dakarské?
ještě se můžete přijít pokochat dakarskou
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narozeniny nemůžeme nechat jen tak bez
povšimnutí.
A tak jsme pro všechny připravili na první
červnový víkend oslavu. A nebudeme se
šetřit
Trochu jsme se rozhodli inspirovat pátými
narozeninami, které proběhly v
,
neuvěřitelných 5 let od poslední oslavy…
Na co se můžete těšit?
Ve zkratce: budou dvě vernisáže, dva
-koncerty, představení pro děti, do
Bezděkových sadů (autobusové nádraží)
přijede zase po letech vlak a
dalšího.
Vše začne ve čtvrtek 2. června odpoledne
vernisáží výtvarníka Adama Panáčka
Zeleném domečku. To bude taková malá
ochutnávka oslav, které naplno začnou
následující den.
Do Police přijedou dvě gratulantky, které
tady byly už pěti lety. Dvě úžasné
zpěvačky, na které se moc moc těšíme.
pátek 3. června vystoupí před Muzeem
Zuzana Dumková a v sobotu 4. června pak
Jana Šteflíčková.

Sobotní den bude plný radosti a zábavy.
U Muzea se objeví kouzelník, v
proběhne v expozici Muzea vernisáž
výstavy modelů z dílny pana Petra
Knotka, která bude spojena se křtem
dvou publikací. Tou první bude katalog
výstavě a tou druhou pak unikátní
publikace,
mapující
autory
vystřihovánek, kteří spolupracovali
s časopisem ABC.

FESTIVAL ABC

Na této publikaci aktuálně usilovně
pracuje tým „papírových archeologů“
Josef Kropáček a Stanislav Fajkus
společně s
nám to dovolí počasí, tak se před
Muzeem „odpálí“ papírový ohňostroj.
A večer pak přijde se svou gratulací Jana
Šteflíčková…

neděli se pak opět po letech přijede do
Police vlak a na autobusovém nádraží se
objeví koleje a vláček pro děti.
Neděle vyvrcholí příjezdem dalšího
gratulanta: tedy gratulantů. Od 14 hodin
na sále Pellyho domů vystoupí totiž se
svým písničkovým programem Kája
a Bambuláček! Známá dvojice, která
posledních letech baví nejmenší i větší
Zuzana Dumková
děti.

Jana Šteflíčková

Před jejich vystoupením vždy zahraje
některý z místních hudebníků.
Páteční odpoledne by měla odstartovat
skupina historického šarmu Antares. Ale
tady ještě uvidíme, protože se náš termín
trochu kříží s jednou nutností, kterou
nejspíš nelze odložit… takže uvidíme,
Bezděkových sadech zazní údery
mečů a štítů a atmosféra středověku…
Polick měsíčník KV E 2022

A kromě toho ještě spousta dalších věcí:
třeba malý stánkový prodej regionálních
producentů a výrobců,
jednání je
i možnost prohlídky výroby stavebnice
nedalekém „Inventoru“.
Podrobnosti najdete na našich sociálních
sítích a na plakátovacích plochách.
Nezapomeňte: od čtvrtka 2. června do
neděle 5. června Vás zve Muzeum
papírových modelů na oslavy svých

Národní zemědělské muzeum
Praha
28. a 29. května

Časopis ABC oslaví letos 65 let!
A zároveň v letošním roce uplyne přesně
let od vydání první papírové
vystřihovánky na jeho stránkách.
Toto budou dvě z témat, která se objeví
na

Model rakety Vostok z r. 1962, první papírový
model na stránkách ABC

A Muzeum papírových modelů bude
u toho! Nejen, že se budeme společně
s Modelářským světem, firmou Betexa
a samotným „ábíčkem“ podílet na
papírovém workshopu v rámci festivalu,
ale také Muzeum vystoupí v rámci
přednáškou. Jejím tématem
bude výročí první vystřihovánky, výročí
Muzea a jeho fungování.

Připravujeme:

Kvíčerovská sirka
Společně s Klubem sběratelů POlicka
vyhlašujeme už čtvrtý ročník výtvarné
soutěže pro děti „Kvíčerovská sirka“.
Všechny podrobnosti o soutěží najdete na
jiném místě tohoto čísla Polického
měsíčníku.
Za MPM Pavel Frydrych
Kája a Bambuláček
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Oblastní charita Červený Kostelec zve na benefiční
vystoupení Rusalka, které připravila Konzervatoř
Pardubice ve spolupráci s Východočeským divadlem
a ZUŠ Havlíčkova Pardubice. Unikátní operní představení Dvořákovy Rusalky, která je nejen patrně nejkrásnější českou operou, ale bezesporu nejhranějším
titulem české hudebně-dramatické tvorby ve světě.
Představení proběhne 5. 5. 2022 od 19:00 v Divadle
J. K. Tyla v Červeném Kostelci.
Vstupenky lze zakoupit na stránkách Městského kulturního střediska Červený Kostelec: www.mksck.cz

MUZEUM POLICE NAD METUJÍ - DUBEN 2022
o

Stálé expozice muzea v Polici nad Metují budou v květnu
otevřeny vždy od pátku do neděle 9.30–12.00 a 13.00–17.00.
Organizované výpravy si mohou prohlídku mimo tyto dny objednat, a to telefonicky na čísle 775 393 608, nebo na e-mailu vecerova@muzeumnachodska.cz. Počínaje červnem pak bude zahájena
plná turistická sezona s otevírací dobou od úterý do neděle.

v

Tomáš Šrejber – Krajina bez slunce

Muzeum Náchodska zve do kláštera v Polici nad Metují na výstavu Tomáše Šrejbera, nazvanou ra na bez lunce. Autor provede
návštěvníky tichými místy, kde nesvítí slunce. Ta místa se nachází mezi padlými stromy v temných lesích s majestátnými věžemi

Krajina bez slunce

Krása Broumovska očima Tomáše Šrejbera

Konání výstavy: 6. 5.–30. 10. 2022
Vernisáž: 5. 5. 2022 v 17:00
kláštěr v Polici nad Metují
Otevírací doba: květen–říjen, PÁ–NE 9.30–12 13–17

červen–září, ÚT–NE 9.30–12 13–17

Více informací na www.muzeumnachodska.cz a Facebooku Muzea Náchodska
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pískovců. Jeho toulky nejčastěji končí u Panny Marie Sněžné. Všude
tam vznikají jeho fotografie. Vernisáž výstavy proběhne 5. května
2022 v 17 hodin. Výstavu pak bude možno navštívit od 6. května
do 30. října 2022. V květnu je otevřeno každý pátek, sobotu a neděli 9.30–12.00 a 13.00–17.00. Počínaje červnem pak bude otevřeno
od úterý do neděle.

Antonín Vacek – Tichou krajinou

Muzeum Náchodska zve do staré školy Dřevěnky v Polici nad
Metují na výstavu obrazů ing. Antonína Vacka, nesoucí název
Tichou krajinou. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 19. května
v 17.00 hodin. Výstavu pak bude možno navštívit od 20. května do
10. července 2022. V květnu je otevřeno každý pátek, sobotu a neděli 9.30–12.00 a 13.00–17.00. Počínaje červnem pak bude otevřeno od úterý do neděle.

Tichou krajinou

výstava obrazů Ing. Antonína Vacka

Konání výstavy: 20. 5.–10. 7. 2022
Vernisáž: 19. 5. 2022 v 17.00

Police nad Metují-stará škola Dřevěnka
Otevřeno: květen pá–ne 9.30–12 13–17
červen, červenec: út–ne 9.30–12 13–17

Více informací na www.muzeumnachodska.cz a Facebooku Muzea Náchodska
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Sbírka Muzea Náchodska obsahuje mnoho listin a starých dokumentů z období 16. - 20. století. Jednou z nich je také list o vyučení z roku 1827, který vydal Cech štemplmistrů a paprskářů polického panství Josefu Kejdanovi. List náchodskému muzeu daroval
neznámý dárce v prosinci 1937.
Cechy byly sdružení příslušníků jednoho nebo několika řemesel, které hájily práva a zájmy svých členů. Dohlížely také na jakost výrobků, výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek. Od konce 18. století byly cechy stále více omezovány novými
císařskými patenty, což vedle dalších faktorů vedlo k jejich postupnému zániku. Cechy jako takové oficiálně zanikly v roce 1860,
kdy byla všechna řemesla prohlášena za svobodná nově vydaným
Živnostenským řádem.
Na Policku byly nejstaršími cechy cech krejčovský, ševcovský
a řeznický. Samotné cechy štemplmistrů a paprskářů sdružovaly
mistry, kteří pracovali s kovem. Paprskáři vyráběli paprsky – hřebeny, které byly upevněny na vidle tkalcovského stavu a štemplmistři
zhotovovali různé kovové raznice.
Samotný list byl vydán ve městě Polici dne 6. listopadu 1827
a je dokladem o vyučení Josefa Kejdany u mistra Jana Kaufmanna.
Měl sloužit jako doklad o vyučení v paprskářské vědomosti a umění v případě potřeby obchodu mimo Polici. List je psaný na papíru německou novogotickou kurzivou (kurentem) v českém jazyce.
Obsahuje podpisy polických štemplmistrů i mistrů paprskářů a přitištěné pečetě. Vedle nich je uveden také podpis purkmistra města
Police Františka Švorčíka a razítko města Police.
Josef Kejdana se narodil 24. března 1813 v Polici v domě čp. 40
do rodiny Jana Kejdany, krejčího, a jeho ženy Anny, dcery Františka
Pášmy z čp. 17. Po vyučení paprskářem u Jana Kaufmanna se dne
19. listopadu 1833 oženil s Marií Kinclovou z Malé Ledhuje. Od roku
1865 rodina vlastnila dům čp. 31 v Hořejší (dnešní Tomkově) ulici,
ten v roce 1873 vyhořel a byl znovu vystavěn. Josef zemřel 22. listopadu 1886 ve věku nedožitých sedmdesáti tří let ve svém domě.
Po jeho smrti přešel dům do vlastnictví jeho dcery Marie a jejího
manžela Antonína Kociána, ševce z Police.

Polick měsíčník KV E 2022
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Karel Folprecht, práce mu trvala skoro rok a model váží přes 50 kilogramů. „Pérák“ je vyroben v měřítku 1:2 a aktuálně je provizorně
umístěn v přízemí expozice. Svoje místo najde v patře po přestěhování Ocelového města. A usilovně pracujeme na tom, abychom
model doplnili v expozici i vystaveným originálem z roku 1950.

,
,
,
Stěhování začalo a postupně se blíží ke svému konci. O tom, kdy
se tak stane a kdy si budete moci zvětšené Ocelové město a společně s ním i nově zrekonstruovanou expozici prohlédnout, se v „přímém přenosu“ dozvíte na našem facebooku.
V závislosti na pokračujících pracích nejen při stěhování se
může stát, že budeme muset celou expozici úplně uzavřít. O tomto
případném kroku Vás budeme informovat jak na webu Muzea, tak
na sociálních sítích.

ov

o

v

Už teď Vás můžeme pozvat k prohlídce úžasného modelu. Je
jím legendární JAWA 350 „Pérák“ z roku 1950. jejím autorem je pan

Pokud si chcete prohlédnout tuto krásu, můžete přijít klidně
hned. Anebo si počkejte, až skončí rekonstrukce a pak si přijďte
vychutnat a obdivovat nejen Ocelové město a „Péráka“, ale i další
z modelů, které jste buď v expozici Muzea v Polici ještě neviděli
vůbec anebo byly několik let zapůjčeny jinam.
Muzeu
avebn ce Mer ur

2022

Klub sběratelů Policka s Muzeem papírových modelů a s podporou Města Police nad Metují vyhlašují čtvrtý ročním výtvarné soutěže
„Kvíčerovská sirka“. Tato soutěž si už našla svoje místo jak v programu Muzea, tak i v koncepci výstav v Zeleném domečku.
Soutěžní práce můžete odevzdat v Muzea papírových modelů
do 30. října 2022. Soutěž je vypsána ve třech kategoriích:
A – děti do 9 let

B – děti od 10 do 12 let

C – děti od 13 do 15 let
Pro letošní rok není stanoveno žádné konkrétní téma, je třeba ale
splnit následující podmínky:
Do soutěže budou přijímány kresby nebo malby bez použití digitálních technologií. Každé soutěžní dílo musí něčím vyjadřovat vztah
k Polici nad Metují a musí být na zadní straně čitelně označeno kategorií, do které je přihlášeno, jménem autora a názvem.
V průběhu listopadu se sejde porota, složená ze zástupců Klubu
sběratelů Policka, Muzea papírových modelů a nezávislého výtvarníka, která v každé kategorii
vyhodnotí tři nejlepší díla.
Vítězné práce pak vyjdou
na malé kazetě sirek. Kromě
vítězných děl bude udělena
i zvláštní cena Klubu sběratelů Policka.
Všechna
přihlášená
díla bude následně vystavena na výstavě v Zeleném
domečku.
Na fotografii připomínáme loňskou výstavu
v Zeleném domečku.
lub b ra el Pol c a a Muzeu
a írov ch odel
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Letošní 11. ročník představil 9 dokumentů pro více než 300 diváků, uspořádal 7
pofilmových debat s odborníky a filmovými
tvůrci, a kromě dalšího nabídl návštěvníkům též 2 výstavy. Jednu z nich – Příběhy
našich sousedů – můžete v Kolárově divadle
shlédnout i po skončení festivalu.
„Nejvíce návštěvníků přilákal dokument
Zatracená práce, který jsme promítali v sobotu v hlavním promítacím čase. Ale to jsme
trochu čekali, neboť se věnuje existenci, či
dnes spíše neexistenci, nezávislých médií
v Rusku,“ říká Ester Korandová z polického
týmu a dodává: „Navíc jsme měli v debatě
dva hosty, kteří se ruským médiím a vývoji
v Rusku věnují. S diváky diskutoval Tomáš
Urban z Člověka v tísni a David Stulík, jenž
dříve pobýval při diplomatické misi EU
v Kyjevě. Debata trvala minimálně hodinu,
bylo znát, že diváky toto téma velmi zajímá.“
Rovněž další snímky si přitáhly své
diváky, a to i přes pěkné počasí a souběh
dalších víkendových akcí v okolí. Velkou
návštěvnost měl například dokument režisérky Eriky Hníkové Každá minuta života,
nebo režisérky Lindy Kalistové Jablonské
Opouštět Počátky, jenž časosběrně sleduje životní osudy tří dívek po odchodu
z diagnostického ústavu. „Celkově máme
velkou radost, že se nám festival podařilo

Polick měsíčník KV E 2022
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uskutečnit. Po dvou letech pandemie bylo
vidět, že se diváci rádi do kina vracejí a užívají si festivalovou atmosféru a následné
debaty,“ říká jedna z organizátorek, Petra
Hubková.
Atmosféru podtrhovala festivalová kavárna v režii polické kavárny Krafárny, kde
mnoho lidí trávilo čas před i po projekcích
a užívalo si posezení s přáteli. Završením
sobotního večera pak byl koncert Arana
Epochala, který proběhl ve foyer divadla.
Svébytná autorská hudba doprovázená
strhujícím projevem hudebníka si přitáhla
skupinu posluchačů nejen z okolí, ale někteří prý dorazili až z Mnichova Hradiště.
Celkově tedy organizátoři hodnotí
11. ročník festivalu Jeden svět jako vydařený ročník, který navrátil do Kolárova
divadla pravidelnou jarní přehlídku dokumentárních snímků. Všem, kteří festival
letos nestihli navštívit, organizátoři vzkazují, že příští rok se určitě uskuteční znovu.
„Přestože Police nad Metují patří mezi nejmenší zapojená festivalová města, je zdejší
festival zároveň na vysoké úrovni. Ať už
díky hostům, které k nám každoročně dokážeme přivézt, či například nabídkou tlumočení dokumentů do českého znakového
jazyka. To se letos konalo jen ve 3 městech
z celkových 25 – v Praze, Brně a v Polici nad

v h
d

d
.
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Metují,“ uzavírá dlouholetá členka týmu
Marie Hornychová.

Děkujeme všem našim divákům, že nám
pomohli festival Jeden svět znovu zrealizovat a pocítit skvělou festivalovou atmosféru.
Za polický tým

M chaela Plchov , hlavní oord n or a
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V Informačním centru v Pellyho domech je právě k dostání
Almanach vydaný k 200 letům ochotnického divadla v Polici nad
Metují. Najdete v něm podrobně sepsanou historii polického
divadla, doplněnou o spoustu fotek z divadelních představení,
od historických až po ty nejnovější. Můžete zakoupit na místě
a podpořit tak i činnost divadelního spolku Kolár.
arda Sou e
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45. MEZINÁRODNÍ
POLICKÝ
VANDR
KDY:
21. května
2022
na trasy vyrážíme
7:00 - 9:00 hodin
16:00 hodin končíme
KDE:
START A CÍL
fotbalové hřiště Spartak
Police nad Metují
POŘÁDÁ:

TRASY:

15 A 25 km

STARTOVNÉ:
60 Kč děti do 15 let

zdarma

V CÍLI:

Ve 14 :00 zahraje
loutkové divadlo
Boďi Jaroměř
pohádkový kus
pro malé i velké
Pak přijde kouzelník

DĚKUJEME:

Klub přátel turistiky
Spartak Police nad Metují z.s.
MĚSTO
POLICE NAD METUJÍ
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Poslední dubnové úterý bylo v selské jizbě hotelu Ostaš živo.
Sešlo se nás devět. Sběratelství je vášeň a láska na celý život, konstatovali přítomní sběratelé. Někteří soustředěni na jedno téma,
mnozí zapáleni pro sbírání čehokoli. U nás vedou zápalkové nálepky, etikety z banánů, sýrové etikety, pivní čepičky, telefonní
karty, propisovačky, kalendáříčky, pivní a vinné etikety, odznaky,
autogramy…
Paní Zdena Krtičková před svým skonem věnovala klubu svoji sbírku zapalovačů. Nenašel by se někdo, kdo by o její sbírku
dále pečoval a rozšiřoval ji? Informace poskytne Josef Máslo.
Letošní druhá sběratelská burza se uskuteční 22. října. Ještě
Vás budeme aktuálně informovat.
V tomto čísle PM taky najdete vyhlášení již 4. ročníku výtvarné soutěže Kvíčerovská sirka.
Info o činnosti a plánech najdete také na webových stránkách Muzea papírových modelů
v sekci Pro modeláře, v odkazu
Klub sběratelů Policka.
Přejeme Vám příjemné jarní
dny.
a lub Ida en ov

20

České koncerty pořádají

4.ročník

POŘÍČSKÝCH

PIVNÍCH SLAVNOSTÍ

Velké Poříčí
28. 5. 2022 od 13:00

generální
partner

WISAVATSCH KOMUNÁL

IVAN MLÁDEK

A BANJO BAND

PETRA JANŮ

& AMSTERDAM ARGEMA
HEEBIE JEEBIES

Vstupenky v předprodeji: Informační centra a Ticketstream /od 1. 3. 2022
vstupné 470,- / děti do 15 let zdarma
Veškeré info na www.ceskekoncerty.cz, tel.: 731 579 373
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Se souhlasem autora Ludvíka Filipiho

V létě 1956 prožívám poslední studentské prázdniny svého života. Před mýma
očima vězí velká neznámá – první učitelská
štace v Broumově.

Kde to je? Mapa napovídala, že jde
o okresní pohraniční město, od něhož
na sever, jih a východ je Polsko.Vede odsud jen jedna světová strana do Čech, a tou
je Náchod. Broumov na západ uzavírají
Broumovské stěny, o nichž píše osvícený jezuita Albín, že je to hrůzná krajina
v širé pustině. A matné znalosti z dějepisu
napovídají, že kvůli kostelu v Broumově
a ve Hrobech vznikla třicetiletá válka.

Do těchto úvah přichází doporučený
dopis z ONV Broumov. Vážený soudruhu,
píše se v něm, vítáme Vás do učitelské práce
na našem okrese a zároveň Vám oznamujeme, že jste poslední, který se dosud nepřihlásil k evidenci u našeho odboru. Žádáme
Vás proto, abyste tak neodkladně učinil dne
…… u školského odboru.

Zhrozil jsem se. Už zítra chtějí se
mnou „Úřady“ jednat! Vyhledal jsem
v jízdním řádu, že musím přestupovat
v Hradci Králové, Jaroměři, ve Starkoči,
Václavicích a v Meziměstí, abych ukončil
pouť v předposlední stanici, před zastávkou
Otovice-kostel.

Vyjedu-li ráno po čtvrté hodině, budu
v cíli před desátou. Probůh, to bych snad
i na koni byl dřív ve Vídni.

Deset minut před desátou vystoupil
jsem na broumovském nádraží do hrozného deště. Viditelnost sotva na třicet metrů
znemožňovala jakoukoliv orientaci. Jak
dlouho asi v Broumově prší? Včera bylo
v Pardubicích polojasno a na dnešek je stejná předpověď. Aha, pomyslel jsem si, tady
platí předpověď počasí pro Polsko. Vyrazil
jsem v letním úboru do té siberie. Nebudu
čekat, vždyť bych se už dnes domů ani

1. květen 2004 – Připojení České republiky k EU
3. květen 1942 – Narozena Věra
Čáslavská,
nejlepší
československá
olympionička
5. květen 1945 – Květnové povstání českého lidu (proti německým okupantům)
6. květen 1420 – Narozen husitský král
Jiří z Poděbrad, 41. český panovník a také
jediný český král, který nepocházel z královské dynastie, ale ze šlechty
12. květen 1884 – Zemřel Bedřich
Smetana, český a světový hudební
skladatel
13. květen 1717 – Narozena Marie
Terezie, česká královna (1743)
Polick měsíčník KV E 2022

nemusel dostat. Běžel jsem kolem továrny
Veba přes Stěnavu a hrbolatou dlažbou, která připomínala řečiště, vzhůru do náměstí.

Prudký liják mne zahnal do průjezdu
městského kina. Odtud jsem si prohlížel
náměstí, které občas vykouklo z mrakového závoje. Nezdá se nejhorší, je čtvercové
s poměrně zachovalými domy, nebereme-li úvahu fasádu. Jen tu a tam je nějaká ta
zříceninka. Ale kde je škola? Zeptal jsem
se náhodného chodce si v průjezdu cigaretu. „Jestli myslíte zvláštní, tak ta je mezi
Měšťákem a Brychovou hospodou,“ začal
dotazovaný, „ale nikdo tam nebude, teď
v létě se do školy nechodí, kluk je taky
na prázdninách doma. Jestli myslíte měšťanku, tak ta je na Černý stezce, jako když
pudete do pivovarský hospody v Olivětíně.“
„Myslím jedenáctiletou střední školu“, skočil jsem do jeho monologu. „Jó, to nevím, ale
jestli chcete zednickou školu, tak ta je odsud na cestě do hospody na Střelnici a ta je
támdle za rohem. Je tam taky ňákej kostel.
Počkejte, a vedle zedníků je taky škola, ale
z tej jsou inkousti a papaláši,“ ukončil své
informace první občan, s kterým jsem tu
navázal známost.

Nabyl jsem přesvědčení, že je tu asi
dost hospod, ale ta zpráva o kostelu mne
potěšila. Tam někde bude má škola-živitelka. Po dešti jsem stanul před honosnou
budovou s nápisem „Jedenáctiletá střední
škola Dr. Zdeňka Nejedlého v Broumově“.
Vystoupil jsem po několika schodech a opřel se do těžkých dubových dveří, které se
s pískotem pohnuly. Prošel jsem chodbou
zastavěnou vynesenými lavicemi ze tříd
a doprovázen omamnou vůní lysolu jsem
vstoupil v prvním patře do ředitelny školy.
Zde jsem byl přijat robustní postavou,
lehce oděnou v modrý pracovní šat, jež
mne hřmotným hlasem vyzvala k usednutí
do křesla. Ponořil jsem se. Po představení se
soudruhem ředitelem mně bylo sděleno“ Já

13. květen 1779 – Těšínský mír – ukončení války o dědictví bavorské
13. květen 1935 – Narozen Jan Saudek,
populární a známý český fotograf
14. květen 1316 – Narozen český král
a římský císař „otec Vlasti“ Karel IV.;
36. český panovník, významná osobnost
českých dějin
16. květen 1868 – Byl slavnostně položen základní kámen Národního divadla
26. květen 1900 – Narozen Vítězslav
Nezval, český básník, spisovatel, překladatel a spoluzakladatel poetismu
27. květen 1987 – Narozena Martina
Sáblíková, slavná česká rychlobruslařka
27. květen 1942 – Českoslovenští

vím, že máte nastoupit“. Na otázky, co budu
učit, kde budu bydlet, jsem dostal vyčerpávající odpověď: „Já vím, že chcete vědět, co
budete učit, já vím, že někde musíte bydlet, ale teď jsou prázdniny, a ještě jsme se
na ničem nedohodli, buďte klidný, o všem
vám brzy dáme vědět.“ Na další otázku, kde
najdu ONV, kam jsem na dnešek pozván,
jsem dostal poslední informaci: „Já vím, že
se máš dostavit na školský odbor a hlas se
u vedoucího, já vím, že tam dnes je a bude
tě očekávat.“

Cestou mně znělo „já vím“, ačkoliv jsem
nic nevěděl, a s těmito pocity jsem došel
na školský odbor. Zde jsem byl blahosklonně přijat bohorovnou postavou vedoucího školského odboru. Mrzí mne však, že
má první slova na zdejším „Úřadě“ nebyla
v normě lidově demokratického učitele, což
mne vedoucí odboru dal patřičně na vědomí tím, že mě vyvedl zpátky přede dveře
k ceduli s nápisem „Zdravíme čest práci
a oslovujeme se soudruhu“. „To platí nejen
tady na chodbě, ale ve všech prostorách
úřadů, škol a koneckonců všude jinde!“ Pak
jsem byl pozván zpátky do pracovny velkého šéfa. „Strana ti dává ohromné možnost,
abys uplatnil své znalosti. Zde v pohraničí budeš mít příležitost rozvíjet se nejen
odborně, ale především politicky. Je to tvá
povinnost, politickou angažovaností a poctivou prací splácet straně dluh. Společnost
do tebe vložila obrovské finanční prostředky, aby bezplatně mohl vystudovat. Toho si
važ a měj to vždy na paměti! Čest práci!“
Pln dojmů jsem po ´úmorné cestě z různých vlakových souprav večer dorazil šťastně domů.

Zanedlouho při nástupu v Broumově
jsem zjistil, že osoba „já vím“, s kterou jsem
měl věcný pohovor na půdě školy, je ředitel,
a to technický, alias školník.
Se ouhla e au ora v bral
ran e ane e

2022
odbojáři Jan Kubiš a Jozef Gabčík provedli
úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha.
28. květen 1884 – Narozen Edvard
Beneš, druhý československý prezident, zakladatel české Maffie a přítel T.G.
Masaryka a M.R. Štefánika
30. květen 1434 – Proběhla Bitva
u Lipan, která de facto skoncovala s husitskou revolucí; byla poražena radikální strana Husitů umírněnějšími Pražany
a katolíky
30. květen 1434 – Zemřel Prokop Holý,
husitský radikální kněz a vojevůdce, padl
v bitvě u Lipan
P
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Nikde na světě nebylo tolik šerifů,
jako v letech 1919-20 v Cechách. Nebylo
party bez šerifa, ba nebylo ani dvojice bez
šerifa. Titul vybojovaný právem silnějšího
anebo společným hlasováním. Tenkrát se
také jistě v dílničkách, dílnách i továrnách
ztrácelo největší množství mosazného
plechu. Někde se totiž stal i šerifem ten,
kdo si přinesl hvězdu, a proto není divu, že
každý, kdo byl od černého řemesla, snažil
se ve volné chvíli tajně vyrobit pěticípou
hvězdu. Maminky tehdy žasly nad tím, co
energie vyplýtval jejich miláček při čištění
hvězdy.

Textilní závody nestačily vyrábět
strakaté košile. Nosily se také černé s bílým lemováním. Staré velurové klobouky
se měnily zručným promáčknutím střechy
v originál stetsony (pravé cowboyské
širáky) a široké opasky, okrášlené nejčastěji
čalounickými cvočky zvanými „nedejme se“,
byly nezbytným doplňkem výstroje.

Americký herec Tom Mix vystřídal Eddie
Polla, který upadl v nemilost proto, že při
své návštěvě v Praze, při předvádění divoké
cowboyské jízdy na stadiónu na Letné,
strhal několik koní, aniž by uspokojil
zvědavé Pražany. Některé party chodily
oblečeny podle vzoru Toma Mixe - černě,
od hlavy až k patě, a vysloužily si název
„Jeptišky“. Taková parta tábořila v malé
jeskyni proti sv. Kiliánu u Davle a pak pod
Hláskou u Senohrab na ZLATÉ ŘECE.
Začala se také nosit revolverová pouzdra,
rovněž nože vlastní výroby. Ovšem, vždycky
záleželo jen a jen na dovednosti majitele.
Nebylo podrobných obrázkových vzorů,
nýbrž jen letmých, zachycených na plátně
biografů nebo na reklamních plakátech.
Nejčastěji to byl kuchyňský nůž: v kožené,
třásněmi zdobené pochvě, nahrazoval
pozdější originály.

Divoké táboření se změnilo v opravdové
stanaření (dík meziministerské komisi)
a pomalu se přeměňovalo v osadnictví.
Filmy o Divokém západě byly s jásotem
přijaty pionýry nového hnutí, tolik
zklamaných válkou, pogromy četníků,
hajných atd.

Také v ROARING CAMPU se snažili
přizpůsobit filmové produkci a přenesli
romantiku z plátna kin do svého tábořiště,
ukrytého v zeleni kapradin a divokých
křovin.
A tak vzniklo jméno první trampské
osady, navazující na staré tradice ROARING
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CAMPU, jméno známé a slavné - ZTRACENÁ
NADĚJE.

Psal se rok 1919!!! Na tábořišti
ZTRACENÉ NADĚJE byly stany obohaceny
o první chatu. Frank s Krysou ji postavili
z chvojí a klacků a pojmenovali ji docela
světsky a prozaicky Stará radnice od Velké
řeky.
V ten čas se množily na Vltavě kanoe objednané z Ameriky!

Nezapomenutelný přítel skautingu,
campingu a kamarád nás všech, kdož jsme
se toulali – Rössler-Ořovský - byl prvním,
který se na tomto indiánském plavidle
objevil v Proudech (viz. Vltavská marina)
a byl první, jenž složil o této ladné lodi
písničku.
Doba cowboyská trvala plných osm
let, tedy do roku 1927. Pak byla pomalu
vytlačována
střízlivostí
tramping
krystalizoval a vzal na sebe povšechný ráz,
který nazýváme dobou kanadskou.
INDIÁN…
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V první řadě se tato k a n a d s k á d o b
a projevila ve výzbroji a výstroji.
Dlouhé otřásněné kalhoty nebo kožené
legíny z doby cowboyské byly vystřídány
střízlivějšími pumpkami. Širáky zvané
sombrera byly zaměněny za měkké
sportovní klobouky. Nechci říkat, že tím
byla romantika setřena; naopak výstroj
a výzbroj, jež byly k dostání ve speciálních
závodech, se staly vítaným doplňkem
trampských primitivů, hlavně těch, kteří si
nedovedli patřičné věci sami udělat.
Italské
torny
byly
nahrazeny
americkými tornami, zvanými podle svého
označení „ueskami“, jež se daleko lépe
osvědčily pro svou ohromnou skladnost
i celkovou praktičnost. Staré vojenské
chlebníky byly vystřídány speciálními
a opravdu důkladnými. „Kochmašiny“ byly
nahrazeny pánvemi a kotlíky. Do módy
přišly vařiče. Kovové opasky pomalu
zanikaly. Originál nože, sekery zn. Marble,
revolverová pouzdra i s opravdovými colty,
se staly doplňkem Kanaďana.
Také se rozmohlo nošení vysokých bot
(do půl lýtka nebo pod kolena), zvaných
kanadek.

Přicházely i jiné praktické i nepraktické
novinky. Nosily se „miltony“, pullowery
(svetry s širokými límci i bez nich,
bez rukávů atd.); jako letní obuv byla
doporučována gumoplátěná zvaná „kedska“,
která si udržela svou nadvládu do roku
1935, kdy byla vystřídána praktickou
koženou polobotkou.

Počátkem roku 1929 přišla do módy
bílá námořnická čapka, ale staří vlci-pionýři
(mimo vodáků, kteří ji zavedli) tuto bílou
ozdobu nenosili.

Na trhu se objevily také skládací kajaky
zn. Bob, jejichž spolutvůrce a výrobce
nebyl nikdo jiný než populární Jirka
Kabelka, zvaný krátce Canada, nebo Bill
Cody, v.v. Canada. Starý člen slavného
vltavského škuneru Oregonu uplatnil své
dlouholeté zkušenosti v trampingu ve svém
obchodě a dal trampskému národu mnoho
původních novinek.

Tato kanadská doba je pozoruhodná
tím, že se poprvé objevil nový termín, který
se rychle zdomácněl, a to slovo „tramp“.
Výraz se ujal, a tak se šlo na tramp, jelo se
na tramp nebo z trampu, zkrátka začalo se
trampovat. Název byl přejatý z románu Jacka
Londona Cesta, pojednávajícího o životě
amerických „hobo“ (tuláků na železnici).

V této době zaniklo mnoho nejrůznějších
politických i nepolitických skautingů, které
se nemohly ideálnímu skautingu (br.)
prof. A. B. Svojsíka, ani volnému divočení
- trampování rovnat. Mládež z těchto
organizací utíkala do lesů, zlákána volností
Kanaďanů - trampů.

K tomuto útěku nespokojené mládeže
nemálo přispěly právě se tvořící trampské
časopisy (pravidelné týdeníky) Tramp
a Naše osady.
Tramping se pomalu stával hnutím. Sířil
se nezadržitelně z Prahy na venkov - jako
lavina…
P rav l lad ír nhar
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Mateřská škola Police nad Metují,
Fučíkova 328, připravila se zřizovatelem,
Městem Police nad Metují, projekt s názvem
Rozšíření ICT kompetencí v Mateřské škole
Police nad Metují. V rámci projektu bylo zakoupeno celkem 7 tabletů a mobilní interaktivní sestava SchoolBoard PILULKA 65“.
Jde o interaktivní multidotykovou obrazovku instalovanou na mobilním stojanu, která
obsahuje vzdělávací výukový program. Děti
se díky práci na tomto moderním vybavení
nejen vzdělávají, ale rozvíjí své dovednosti týkající se moderních komunikačních
technologií.

o

d

mateřských škol dochází k předávání zkušeností s prací na tomto zařízení.
ereza ohlov ,
referent správy dotací

SchoolBoard byl do školky předán
v pondělí 11.4.2022 a od této chvíle je
v neustálé permanenci dětí i učitelů. Již
při prvním seznamování dětí s dotykovou obrazovkou bylo patrné, kdo je s moderními technologiemi denně v kontaktu
a kdo ne. Po vzájemné dohodě s lektorkami
z mateřského centra či učitelek okolních

d

o

v

o

Po dvouleté vynucené pauze se pomalu opět rozbíhá sportování mládeže.
Jde to ztuha, ale naše víra v lepší časy
nezná hranic …
Polická základka pořádá okresní
finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů již řadu let a tak jsme se
i letos zapojili nejen do sportování, ale
také do poměrně náročné organizace
této akce.
Nakonec vše dopadlo na výbornou a slova díků a chvály za bezproblémový průběh od vedoucích zúčastněných týmů i od pražských zástupců organizátora projektu – ČOV – prostě potěšila.

Pravda – teplota trochu připomínala olympiádu zimní, ale déšť
dorazil až po vyhlášení výsledků, takže nakonec vlastně klaplo i to
počasí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na bezproblémovém průběhu podíleli. Všem účastníkům závodu a hlavně
početné skupině domácích – byli bezva, bojovali a i přesto, že jim
těsně utekl postup na kraj v družstvech, někteří jednotlivci se tam
podívají. Díky za sportování, díky za chování. Další dík patří našim
deváťákům z „céčka“, kteří plnili role pomocných rozhodčích a podíleli se na přípravě sportovišť. Byli skvělí … A již tradičně díky
Polick měsíčník KV E 2022
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moc partě dobrovolných rozhodčích, kteří vždy vyslyší mé prosby
a volání o pomoc, dorazí a odvedou dobrou práci s úsměvem… díky
Olčo, Martino, Jirko, Pepo, Petře, Štěpáne … díky moc ! Neumím si
už představit zajištění jakékoli akce bez spolupráce se sportovním
referentem města. Nic není problém, všechno má řešení a hlavně,
vždycky je tam vůle a ochota pomoci. Martine – vážně, dobrá práce!
Tak už konečně taky něco o tom sportování. Všechny
výkony,výsledky a postupující na kraj naleznete na webových
stránkách po zadání OVOV – krajská a okresní kola – a tam si dohledáte okres Náchod ... a je to. Stejně tak vše, včetně fotografií z akce,
naleznete na stránkách polické základky.
Zítra nás čeká turnaj fotbalových nadějí z prvního stupně. Snad
nebude chumelit a i když momentálně prší, věřím, že to zvládneme.
A pomalu se nám plní atletický kalendář. Opět jsme zasypali antukou běžeckou dráhu na sídlišti a budeme trénovat. Těšili jsme se
na již skoro realizovanou rekonstrukci tohoto našeho jediného atletického zázemí a na novou umělku, ale z nepochopitelných důvodů
město o dotaci přišlo… škoda, velká škoda …
Závěrem si vás dovolím pozvat na další ročník Polické stovky
a Atleta roku s vírou, že se rozhodne protáhnout tělo co nejvíce
nejen omladiny, ale i těch starších.
Přeji všem pohodu a radost v každém dni a taky trochu toho
sportování k tomu.
Pe r an a, ab ne v
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Podle § 34 Školského zákona se
přijímají do mateřské školy děti zpravidla ve věku 3-6 let. V případě volné
kapacity naše MŠ přijímá i děti od 2
let, pokud jsou schopny zvládnout
režim mateřské školy a mají z rodiny
vytvořeny základní návyky hygieny,
stravování a sebeobsluhy.
O přijetí dítěte do mateřské školy,
popřípadě o zkušebním pobytu dítěte
v mateřské škole, rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.

o

d

1. děti s povinným předškolním
vzděláváním – zapsány budou
děti, které dovrší šest let věku
v období
2. 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 a děti,
kterým byl schválen odklad školní
docházky
3. děti podle věku od nejstarších
po nejmladší do výše povoleného
počtu dětí, uvedeného ve školním
rejstříku
4. přednostně budou přijaty děti
s trvalým pobytem v Polici nad
Metují

o v

h dv

Dne 14. 4. 2022 se koná v mateřské škole Den otevřených dveří od 9
hodin do 11 hodin. Můžete navštívit
mateřskou školu se svými dětmi, prohlédnout si prostředí mateřské školy
a rádi Vám zodpovíme dotazy týkající
se zápisu do MŠ.
Žádosti
o
přijetí
dítěte

K zápisu do MŠ v období od 2.
do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem
strpění pobytu na území ČR podle
§ 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové
oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období
od 17. 6. 2022 do 21.6.2022
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k předškolnímu vzdělávání, žádost
o individuální vzdělávání a informační leták k elektronickému předzápisu
do MŠ najdete na webu školy - www.
mspolice.cz v dokumentech školy.

vání dítěte, kterou je třeba doručit
do 14. 5. 2022 do MŠ. Zpětně
Vám v aplikaci potvrdíme přijetí
žádosti a přidělíme registračního
číslo.

1) PÍSEMNě - na adrese:
Mateřská škola Police nad Metují,
Fučíkova 328, 549 54 Police nad
Metují. Zaregistrované budou žádosti doručené nejpozději 14. 5.
2022.
2) OSOBNě
dne 11. 5. 2022 od 8.00 do 14.30
hodin v kanceláři školy, kde vám
bude přiděleno registrační číslo.
Na tuto návštěvu se lze zaregistrovat v elektronickém zápise na určitou hodinu.
3) E-mailem – na adresu mspolice@
email.cz
4) Elektronicky - elektronický předzápis bude spuštěn od 2. 5. 2022
do 10. 5. 2022 na stránce: https://
elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji
Elektronický předzápis Vám
velmi urychlí a usnadní zápis
Vašeho dítěte do mateřské školy.
Z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu
MŠ. Vyplněnou žádost vytiskněte
a navštivte s ní svého dětského
lékaře ohledně potvrzení o očko-

1) Žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře, že dítě je řádně očkováno (Školský zákon § 34
odst. 5 – zvláštní předpis 22, dále
pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. §
50),
2) občanský průkaz k ověření
totožnosti a bydliště,
3) kopie rodného listu dítěte,
4) rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu školní docházky (u těch
dětí, kde se žádá o odklad školní
docházky), a vyjádření poradenského zařízení k posouzení
školní zralosti dítěte,
5) oznámení o individuálním
vzdělávání
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.
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Для зарахування в МОЗ у період
з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для
того, щоб стерти перебування
на території ЧР відповідно до §
33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території
ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для
цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з
17.6 2022 року по 21.6. 2022.
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Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo
733 539 979 u p. ředitelky Dany
Balákové, popř. na emailu: mspolice@email.cz
Dlja zarachuvannja v MOZ u period
z 2 po 16 travnja ne možut‘ podaty
zajavu inozemci z vizoju dlja toho,
ščob sterty perebuvannja na terytoriji
ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a)
Zakonu pro perebuvannja inozemciv
na terytoriji ČR («biženci») z miscem
perebuvannja v zoni vidčužennja.
Dlja cych inozemciv – biženciv
pryznačenyj termin zarachuvannja
z 17 červnja 2022 roku po 21 červnja
2022 roku.
Polick měsíčník KV E 2022
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V únoru a březnu 2022 proběhlo mnoho programů v rámci primární prevence rizikového
chování.
V 9. C jsme uskutečnili výukovou lekci „Oživlé
vzpomínky“. Zaměřili jsme se na prevenci xenofobie a antisemitismu. Žáci se zamýšleli nad
tím, proč je téma holocaustu, které je tak těžké,
zařazeno do výuky dějepisu na základní škole.
Pracovali s plakáty z mezinárodní výtvarné soutěže. Propojili jsme tak dějepis s výtvarnou výchovou. Krátce jsme si na aktuálních událostech
na Ukrajině připomněli, jak důležitou hodnotou
je mír, lidský život a svoboda.

Ve spolupráci s Etickými dílnami měly 6. třídy program o rodině a 7. třídy o kouření a závislostech. Dále jsme navázali spolupráci s novým
preventistou Policie ČR por. Mgr. Miroslavem
Mervartem, který besedoval (s některými teprve
bude) se všemi žáky 2. stupně a to o nástrahách
ve světě internetu, nebezpečí užívání drog nebo
probrali trestně-právní zodpovědnost. Na témata
navázali ještě vyučující v hodinách občanské nauky. Žáci i učitelé hodnotili programy jako zajímavé a přínosné a proto bychom i touto cestou chtěli
externím lektorům poděkovat.
Mgr. a e na e v ndov , e od
revence

V březnu a dubnu se na nás
postupně začali obracet rodiče,
ale i obce, zda bychom nepřijali ke vzdělávání děti-uprchlíky.
K 20. 4. 2022 je na naší škole
celkem 13 dětí z Ukrajiny. Jsou
zařazeny do jednotlivých tříd
na 1. a 2. stupni. Učitelé se je
snaží zapojit, chystají materiály.
Dvě hodiny týdně probíhá výuka češtiny pro tyto žáky, na 2.
stupni se žákům intenzivně věnují asistenti pedagoga. Chceme
ocenit spolupráci s Městem
Police nad Metují. Se zapojením
ukrajinských žáků nám nejvíce pomáhají sami žáci, kteří
jsou vstřícní, přátelští a snaží
se s nově příchozími domluvit.
Děkujeme všem rodičům, kteří projevili zájem o ukrajinské
spolužáky svých dětí, případně
poskytli pomoc. Ukrajinským
dětem se snaží vyjít vstříc všichni zaměstnanci školy.
Mgr. ad da vo ov
z u n ed ele
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Naši školu zde reprezentovaly dva orchestry, které vede Michaela Michalová:
V kategorii smyčcových souborů do 11
let mladší orchestr ORCHESTRA PICCOLA
MA GIOCOSA předvedl výborný výkon
a získal skvělé 1. místo!

Smyčcový orchestr ARCHI PICCOLI
soutěžil v kategorii “ ra
cov ch orche r od
do
len
I. a egor e do
le s náročným programem a též získal 1.
místo s postupem do celostátního kola
soutěže, jež se bude konat 13. - 14. května
2022 v ZUŠ Olomouc Žerotín.

Hudební kolektivy na našich školách
neměly v posledních týdnech, měsících,
vlastně celých dvou letech na růžích ustláno. Nejprve nás drtila distanční výuka, pak
omezené počty dětí v kolektivech a následně izolace, karantény, lyžařské výcviky a jiné
závažné důvody absence na zkouškách.
Nebylo zkoušky, kdy by se sešli všichni.
Proto velká gratulace orchestrům za jejich nadšené a okouzlující výkony. Díky
patří houslistkám Kristýně Jelínkové,
Elišce Novotné a cellistce Ráchel Jursové
za provedení sólových partů ve Vivaldiho
oncer u gro u d oll, violistce Anežce
Térové a kontrabasistovi Josefu Jursovi
za “sólíčka” ve skladbě R. Meyerse The
Polick měsíčník KV E 2022
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erald alcon. Posledně jmenovaný J.
Jursa získal za svůj výkon na kontrabas
zvláštní cenu poroty. Stejně tak patří velké díky učitelům, kteří své žáky do soutěže
připravovali!
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I přesto, že jim v posledních dvou letech
situace kolem distanční výuky a karantén
značně ztížila podmínky k přípravě, dokázali se díky své píli a zájmu o obor velmi
kvalitně připravit a byli na konzervatoře
přijati!

Ráchel Jursová úspěšně vykonala přijímací zkoušky na Pra ou onzerva o
i onzerva o . e la v Praze v oboru hra
na violoncello. Vybrala si Pražskou konzervatoř, kam od září nastoupí do třídy
profesora Petra Šporcla. Na zkoušky se
důkladně připravovala pod vedením paní
učitelky Michaely Michalové. Během studia na naší škole vystupovala na mnoha
koncertech a zúčastnila se několika soutěží
MŠMT, je vítězkou krajského kola v komorní hře a letos naposledy s orchestrem Archi
Piccoli pojede soutěžit do ústředního kola.
Kromě violoncella studuje též hru na klavír
ve třídě paní učitelky Karolíny Sorokinové.
Josef Jursa také úspěšně vykonal přijímací zkoušky na Pra ou onzerva o
i onzerva o . e la v Praze v oboru hra
na kontrabas. Vybral si též Pražskou

konzervatoř, kam od září nastoupí do třídy profesora Tomáše Vybírala. Na zkoušky
se připravoval pod vedením pana učitele
Lubora Bořka. Během studia na naší škole
vystupoval na mnoha koncertech a zúčastnil se úspěšně několika soutěží MŠMT, je
vítězem krajského kola soutěže smyčcových nástrojů 2021 a letos naposledy s orchestrem Archi Piccoli pojede soutěžit
do ústředního kola. Kromě kontrabasu studuje též hru na klavír ve třídě paní učitelky
Karolíny Sorokinové.
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Oběma moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu!
Přijďte si Ráchel a Josefa poslechnout v pondělí 30. května 2022 v 18:00
hodin do Koncertního sálu ZUŠ, kde
předvedou v rámci svého absolventského medailonku svůj koncertní repertoár.
M. Michalová
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V pátek 8. dubna se v Hradci Králové
uskutečnilo krajské kolo soutěže dechových
nástrojů dřevěných, kde jsme měli dva zástupce, kteří úspěšně reprezentovali naši
školu.
Nikola Krausová ze třídy pana učitele
Stanislava Hájka získala první místo ve hře
na klarinet a Kateřina Vacková ze třídy
paní učitelky Damaris Machkové druhé
místo ve hře na příčnou flétnu.
Ve středu 13. 4. a ve čtvrtek 14. 4. pokračovalo v Trutnově semifinále celostátní
soutěže ve hře na trubku, lesní roh, baryton,
trombon a tubu.
Naše početná výprava (18 žáků) měla
zastoupení ve všech nástrojích. Všichni naprosto obstáli se svými výkony uprostřed
nejen obrovské konkurence, (celkem se
této soutěže zúčastnilo 120 soutěžících) ale
i v rámci vysoko nastavené laťky hodnocení
poroty.
Žáky naší ZUŠ připravovaly na toto hudební klání pedagožky Lenka Němcová,
Kristina Hübschtová a Monika Němcová.
Velký podíl na úspěšném absolvování
obou soutěžních dnů měly též naše korepetitorky, které mimo jiné zastoupily doslova ze dne na den onemocnělého klavíristu
Pavla Čapka. Náhlá změna doprovázejícího
klavíristy je velmi náročná situace nejen
pro daného sólistu, ale též i pro klavíristu –
korepetitora. Naše pedagožky a zároveň korepetitorky Kristina Hübschtová a Monika
Němcová zvládly náročný úkol na výbornou. Patří jim veliký dík! (bez jejich pohotovosti a ochoty by se značná část soutěžících
nemohla krajského kola zúčastnit).
Zde jsou konkrétní výsledky našich
soutěžících žáků:

1. Kategorie:
Andrej Kubeček ……............................… 1. cena
3. Kategorie:
Vítek Ducháč
…….........................…… 1. cena
Roman Polášek ………………………….. 2. cena
4. kategorie
Ivan Hornych ………..………………… 2. cena
5. kategorie
Patrik Ducháč ……………………………..1. cena

oh

0. Kategorie:
Alena Tyčová ………………………………. 1. cena
6. kategorie
Václav Troutnar………...............………….1. cena
10. kategorie:
Doubravka Čápová………………………..1. cena
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2. Kategorie:
Jůlie Knillová………………………………….1. cena
3. kategorie:
Julie Pášmová………………………….…… 1. cena
Tomáš Zákravský……………………………1. cena
4. kategorie:
Adam Kubeček……………………………….1. cena
6. kategorie:
Ondřej Ducháč………………………………1. cena
7. kategorie:
Kateřina Suchá……………………………..1. cena

o

S eda . .:
Koncertní program hudebního oboru
na Masarykově náměstí od 14:00
Workshop a výstava výtvarného oboru
P e . .:
Koncert Big Bandu v Kolárově divadle
od 19:00
Srdečně vás zveme strávit společně
s námi týden plný hudby a umění!

o

6. Kategorie:
Štěpán Tyč…………………………………... 1. cena
9. Kategorie:
Matěj Němec………………………………… 3. cena

2. Kategorie:
Kateřina Burešová………………………..1. cena
6. kategorie:
Anežka Františka Macháčková….….. 2. cena
Tato soutěž má ještě své pokračování
ve finále – v celostátním kole. Do tohoto
finálního hudebního klání je celkový počet
postupujících velmi omezen. Znamená to,
že zdaleka ne každý, kdo získal 1. cenu, je
nominován do republikového finále. Ze 120
účastníků krajské soutěže mohlo postoupit
dále pouhých 15 soutěžících. Mezi ně se
zařadilo 5 našich žáků, tedy třetinu finalistů za Královéhradecký kraj tvoří žáci ze
ZUŠ Police nad Metují. Jmenovitě to jsou
Václav Troutnar, Doubravka Čápová, Alenka
Tyčová, Vítek Ducháč a Adam Kubeček.
Moc blahopřejeme a přejeme mnoho
úspěchů ve finále !!!
.
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Poslední měsíce školního roku bývaly
tradičně naplněny mnoha aktivitami a vystoupeními žáků. Nejinak tomu bude i letos,
zvláště, když již nejsme omezeni protiepidemiologickými opatřeními.
Než toto číslo vyjde, budeme mít za sebou již druhý večer malých klavíristů s názvem „Z pohádky do pohádky“. Ten první
proběhl v úterý 12. dubna a druhý o dva
týdny později 26. dubna.
V polovině května, ve středu 18.5. připravujeme v Kolárově divadle od 18 hodin
„Koncert nejen maminkám“, v úterý 24.5.
na Koncertním sále ZUŠ od 17. hodin speciální koncert s názvem „Máme rádi baroko“
a pak se přiblíží závěrečný květnový týden,
který celý budeme věnovat aktivitám v rámci celostátního happeningu OPEN ZUŠ.
A toto bude jeho obsah:
ed le . .:
Koncert pěveckých sborů v kostele Panny
Marie ve Zdoňově
Pond lí . .:
Absolventský
koncert
sourozenců
Jursových - Koncertní sál ZUŠ v 18:00
er
. .:
Koncert smyčců na Koncertním sále ZUŠ
v 17:00
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Jako každoročně bude probíhat v měsíci
květnu a červnu
ov h
o oo 2022 23.
Jak můžete přihlásit své dítě ke studiu?
Vyplňte
elektronickou
přihlášku
na stránce w w w . i zus. c z, kde si zvolíte termín
přijímacích zkoušek, které se na naší škole
budou konat v týdnu od 13. 1 .
v .
Pokud se potřebujete nejdříve poradit
a seznámit s prostředím naší školy, neváhejte nás kontaktovat. Domluvíme si s vámi
schůzku a budeme se vám individuálně
věnovat.
Těšíme se na vás!
Pracovníc
v Pol c nad Me u í
Polick měsíčník KV E 2022

Základní umělecká škola v Polici nad Metují
oznamuje, že v měsíci květen a červen probíhá

ZÁPIS

dětí ve věku 5 - 6 let do přípravného studia a od 7 let do základního studia

pro školní rok 2022 – 2023
Hudebního oboru
Tanečního oboru
Výtvarného oboru

Jak můžete přihlásit své dítě ke studiu?
Vyplňte elektronickou přihlášku na stránce www.izus.cz
kde si zvolíte termín přijímacích zkoušek, které se na naší škole budou konat
v týdnu od 13. - 17. června.
Kontaktní údaje:
Kancelář školy:
Hudební obor:
Taneční obor:
Výtvarný obor:
Grafika:

491 541 155
773 071 311
605 905 420
733 309 438
608 330 531

Pokud se potřebujete nejdříve poradit a seznámit s prostředím naší školy,
neváhejte nás kontaktovat na výše uvedených číslech.
Domluvíme si s vámi schůzku a budeme se vám individuálně věnovat.

Chcete, aby z Vašich dětí vyrostly harmonické a vyrovnané osobnosti
s rozvinutým estetickým vnímáním a cítěním?

KONCERT

Záleží Vám na tom, aby nebyly zanedbané ve svém duševním a citovém vývoji,
ale byly vzdělané a dokázaly se orientovat v oblasti umění, kultury a estetiky?
Chcete rozvinout a uplatnit jejich tvořivost a skryté vlohy,
hudební, výtvarné či pohybové nadání?
Přihlašte své dítě do naší Základní umělecké školy “ Školy plné umění”
a vyberte si z široké nabídky studijních zaměření.

OPEN ZUŠ
POLICE NAD METUJÍ
v rámci OPEN ZUŠ naplní hudbou
zdoňovský kostelík
žáci hudebního oddělení ZUŠ
Police nad Metují
neděle 29.05.2022 od 16:00 hodin
Zdoňov- Kostel Nejsvětější Trojice

Základní umělecká škola v Polici nad Metují
nabízí výuku Vašich dětí v těchto oborech:
Hudební:
- sólový zpěv
- trubka
- zobcová ßétna
- sborový zpěv
- lesní roh
- příčná ßétna
- housle
- tenor
- klarinet
- violoncello
- baryton
- hoboj
- kontrabas
- pozoun
- klavír
- kytara
- tuba
- akordeon
- bicí nástroje
- saxofon
- elektronické klávesy
- elektronické zpracování hudby, zvuková tvorba, studiová technika
Nový obor:
V novém školním roce 2022/2023 otevíráme nově HRU NA VARHANY

Výtvarný:
- kresba, malba, graÞka, animace, velkoplošné projekty
- počítačová graÞka, multimédia, digitální foto a video, Þlmová tvorba
- modelování, keramika, práce na hrnčířském kruhu, fusing

Taneční:

více info facebook Kostel Nejsvětější Trojice ve
Zdoňově- Spolek Trinitas
VSTUPNÉ JE POUŽITO NA ZÁCHRANU KOSTELA...
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

Polick měsíčník KV E 2022

- estetická výchova předškolních dětí
- rytmika, gymnastika, kondiční cvičení
- lidový a moderní tanec
- balet, klasický tanec
- pohybová kultura
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Každoročně touto dobou se příznivci
Kladského pomezí, místní obyvatelé i turisté těší na nové vydání letních novin
Kladského pomezí. V letošním jubilejním
roce, kdy naše organizace slaví již 25 let
své existence, chystáme zásadní změnu.
Po 13 letech se noviny promění v turistický časopis s názvem „Léto v Kladském
pomezí“. Jaké tato změna přinese novinky
a co zajímavého se v něm dočtete?
Kompaktní formát A4, tisk na křídovém papíře, jiný vizuál a zcela nové logo
Kladského pomezí - to vše vás upoutá hned
při prvním pohledu na časopis. Jeho obsah

d o
V sobotu 19. března
2022 jsme uspořádali
v Hasičské zbrojnici pro
členy výroční schůzi.
Zazněla zpráva o činnosti a hospodaření
v minulém roce, vystoupil předseda Územního
sdružení ČZS Náchod, pan Tomáš Böhm.
Z jeho rukou jsme převzali ČESTNÉ UZNÁNÍ
za dlouhodobou obětavou práci pro rozvoj
zahrádkářského hnutí. Od Územního
sdružení Českého zahrádkářského svazu
Náchod jsme spolu s čestným uznáním
získali také finanční příspěvek určený
na práci s mládeží.
Během schůze byl také prostor na drobné občerstvení a debatu. Věra Plachtová
pro setkání připravila projekci fotografií
z našich zahrad i z činnosti v loňském roce.
Marie Vítková se postarala o tradiční dárky pro členky. Jsme velmi rádi, že jsme se
mohli zase společně sejít a velmi děkujeme
všem, kteří se zúčastnili setkání.

o

ov

bude nabitý turistickými novinkami a tipy
na výlety po našem regionu, stejně jako
tomu bylo v předchozích letech. Rozdílem
bude atraktivnější vzhled – kratší články
budou doplněny většími fotkami a přibude
k nim také praktický informační box s kontakty. Dočtete se například o znovuotevření pevnosti Dobrošov po rozsáhlé rekonstrukci, o 160. výročí od úmrtí spisovatelky
Boženy Němcové, o zpřístupnění a oživení
„Čapkova mlýna“ v Hronově, o největším
krajinném prvku našeho regionu, kterým
je vodní nádrž Rozkoš, a o mnohém dalším.
Nově jsme se zeptali několika fotografů
a influencerů, jaká místa Kladského pomezí
doporučují navštívit. Nabídneme také dva
zajímavé rozhovory. V prvním jsme vyzpovídali manžele Venclákovy z Náchoda, jejichž
voňavá ručně vyráběná mýdla a koupelové
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soli se pyšní označením Regionální produkt
Kladské pomezí. Druhý rozhovor představí
práci a poslání Pavla Rysa – ředitele Hotelu
U Beránka, který je výkladní skříní města
Náchod. Naprostou novinkou bude rubrika
„Festival zážitků“ s tipy na letní zážitkové
aktivity v Kladském pomezí. Nebude chybět
tradiční přehled kulturních akcí, letních kin
či praktická dvoustránková cyklomapa regionu umístěná uprostřed časopisu, aby si
ji čtenáři mohli v případě potřeby snadno
vytrhnout.
Nový letní časopis vyjde na sklonku
května a bude k dostání zdarma ve všech
informačních centrech regionu, ale také
v online podobě na našem webu www.kladskepomezi.cz. Těšte se.
lad
o ezí, o. . .,
. lad e o ez .cz,
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Zahrádkáři, ti z vás, kteří jste se
nemohli dostavit pro členskou známku, prosím zajděte si pro ni v půjčovní
době do Knihovny. Zároveň pro vás máme
Rukověť zahrádkáře.

V dubnu nás čeká návštěva s MŠ Police
nad Metují, Fučíkova 328, kde chceme pokračovat v navázané spolupráci. Společné
setkání se uskuteční 27. dubna v 10 hodin.
Na květen plánujeme společný výlet
ke Stromu roku 2020.
Na září v termínu 22. a 23. září plánujeme Podzimní výstavu.
Každé první úterý v měsíci pořádáme
konzultace a poradenství členů výboru základní organizace. Scházíme se pravidelně v čítárně polické knihovny od 16 do 17
hodin. Poličtí zahrádkáři před několika lety
založili a spravují regionální Semínkovou
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banku. Přijít si tak můžete třeba směnit
nebo získat regionální semena.
Akce pro veřejnost, které v letošním
roce pořádáme, se konají s finanční podporou Města Police nad Metují v rámci
dotačního programu Akce pro veřejnost.
Děkujeme.
a ol c zahr d e
Martina Frydrychová
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HYPERTENZE

Oblastní nemocnice Náchod, a. s.,
ve spolupráci se Střední zdravotnickou
školou Náchod a společností Ecolab s.r.o.,
u příležitosti Světového dne hygieny
rukou připravila edukační kampaň:

Vysoký
Trvale zvýšený krevní tlak (TK) nad hodnoty 140/90
krevní tlak
NEBOLÍ

Stupeň hypertenze

„Osvojte si správnou hygienu
rukou, chrání nás všechny!“

Pojďte si s námi pod odborným dohledem vyzkoušet
postupy „Jak si správně mýt a dezinfikovat ruce“.
Naučíte se jednoduchou a nejúčinnější metodu,
jak omezit šíření nemocí.
Na každého z Vás čeká také drobná odměna.

Nemocnice Náchod

Hodnota TK

I. stupeň - mírná
II. stupeň – středně závažná
III. stupeň - těžká
IV. stupeň – hypertenzní krize

TK 140-159/90-99 mm Hg
TK= 160-179/100-109 mm Hg
TK 180/110 mm Hg
TK 220/140 mm Hg

Příčiny:

Terapie, kterou může
člověk ovlivnit
(aktivní přístup)

• kouření
• zvýšený příjem soli
• obezita, alkohol
• cukrovka
• stres
• genetika
• jiná onemocnění

•
•
•
•
•
•

snížit hmotnost
snížit přísun soli
omezit alkohol, nekouřit
omezit živočišné tuky
vyvarovat se stresových situací
zvýšit fyzickou aktivitu

Světový den hypertenze
-----------------------------------------------------------------------------------------------orientačně změřit
a informovat
odkrevní
9:00 tlak
do 14:00
hodinse, jak postupovat
17. Přijďte
5. si orie
v případě podezření na hypertenzi
----------------------------------------------------------------------------Přijďte si orientačně změřit tlak a informovat se, jak postupovat
2022
v případě podezření na vysoký krevní tlak.
Přijďte si orientačně změřit krevní tlak a informovat se, jak postupovat

Před vstupem do areálu dolní nemocnice naproti
Ambulantnímu pavilonu

KDE: Nemocnice Náchod

9:00 – 14:00 hodin

Před vstupem do areálu dolní nemocnice naproti
Ambulantnímu pavilonu

Doprovodný program:
Měření krevního tlaku, pulsu a saturace kyslíku v krvi
KPR – nácvik resuscitace na modelech

Prohlídka dětského
oddělení, setkání se
Zdravotním klaunem,
zábavný program pro
děti, drobné dárky

────
Ukázky předporodních
kurzů a šátkování

Doprovodný program:
Edukační program „Jak si správně mýt a dezinfikovat ruce“.
KPR – nácvik resuscitace na modelech

26. ročník celonárodní veřejné sbírky

Český den

proti rakovině

miminek i bříška
maminek před porodem

────

OSLAVA
TĚHOTENSTVÍ,
MATEŘSTVÍ A
DĚTSTVÍ!
Těhotenství je jedinečné období v životě ženy, muže i rodiny jako takové.
Přichází nový život. Je to oslava splynutí, trpělivého čekání a zrodu.
Některá těhotenství zůstávají zatím nenaplněným přáním, jiná jsou
"vymodlená" a jiná zase nechtěná a překvapivá. V těhotenství můžeme
prožívat radost, očekávání, nadšení, kontakt duší, ale i strach, obavy a
nejistotu. V každé své podobě je to však stav pozastavení, něhy a zázraků.

SFOUKNĚTE S NÁMI 1. NAROZENINOVOU SVÍČKU!
U příležitosti Světového dne těhotenství, Mezinárodního dne dětí a
1. výročí přestěhování našeho gynekologicko porodnického a
dětského oddělení do nových prostor chystáme speciální program
pro mladé rodiny, budoucí maminky a všechny ostatní zájemce!

Rady nutriční
terapeutky nejen o
výživě dětí.

────
Informace ke kurzům
péče o novorozence a
úspěšnému kojení.

────
Prodej pomůcek ke
kojení, zápůjčka

11. 5. 2022

monitorů dechu

www.cdpr.cz

KDE:
nemocnice Náchod, 7.patro
pavilonu K (Porodní sály,
novorozenecké oddělení)

Koupit e-kytičku můžete odesláním dárcovské SMS ve tvaru
DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.
Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
Přispět můžete také na sbírkový účet č. 6500065/0300.

Generální partner:

Hlavní partner:

Hlavní mediální partneři:

www.lpr.cz

Hledáte prodejce kytiček?

Stáhněte si mobilní aplikaci sbírky s interaktivní mapou
a preventivním kalendářem:

Mediální partneři:

IT partner:

Partneři:

Organizátor:

KDY:

1. června 2022
00 – 1 00 hodin
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Poděkování dalším partnerům a spolupracovníkům:
Bluetech, s. r. o. Český červený kříž Český svaz žen Hypermarkety Albert
Model Obaly, a. s. Monitora media, s. r. o. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Soleta Signum, s. r. o. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Země světa
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První úterý povelikonoční bylo na sále
Pellyho domu opět živo, sdělovaly jsme
si zážitky z prožitých svátků jara a dojmů
z návštěv. Počasí bylo pravé aprílové, ráno
padal sníh, přes den vysvitlo sluníčko, ale
stále zima – prostě „duben, ještě tam budem“ (za kamny).
Přivítala nás předsedkyně Helenka
Pivoňková, připomněla květnový výlet
do Olomouce: ve čtvrtek 26.5. odjezd
v 6 hodin z náměstí.
Paní ředitelka knihovny Věra Plachtová
nás přišla pozvat na obnovené čtení
se Senior klubem Ostaš, opět v podání pana
Františka Pivoňky. Dále upozornila na nový
podest Soudničky Rudolfa Těsnohlídka –
vše na webových stránkách: www.knihovna-police.cz.
Mgr. Olga Landová, vedoucí sociálního
odboru nás informovala, že připravují také
výlet pro seniory z Pečovatelského domu
a Domova důchodců – obnovují Toulavý
autobus po okolí Policka. Také se zapojily
do dotačního titulu „Obec přátelská rodině
a seniorům“, pokud uspějí, mají v plánu další akce.
Mgr. Naďa Dvořáková nám přišla blíže

o o

představit plánované semináře na obohacování mozku Vorsteinovou metodou –
jedná se o pracovní skupiny 8 účastníků,
forma pracovních listů a následné diskuze.
Zájemci se mohou hlásit na našem příštím
setkání u Ivanky Richterové.
Hlavním hostem dnešního odpoledne
byla paní Adélka Jenková, která nám přišla
vyprávět o své cestě na Borneo a přilehlé ostrovy a zapojení do dobrovolnického programu na ochranu mořských želv.
Promítala nám velmi zajímavý dokument
„Borneo aneb trosečníci v ráji“. Spolu se
Sabinou z Pardubic se vydaly na jihovýchod
Indonésie. Po výstupu z letadla je čekalo
horko a vlhko, na tuto změnu si jejich těla
celý měsíc špatně zvykala. Po strastiplné
pětihodinové cestě pralesem a čtyřhodinové plavbě malým člunem dorazili na pidi
ostrůvky Pulau Mataha, Bilang Bilangan,

kde nikdo a nic nebylo – jen ony dvě a Edi,
průvodce, který moc neuměl anglicky.
Společnost jim dělali gekoni, kteří jim skákali i na postel v malé chatičce. Přes den
chodily uklízet kolem ostrova, co moře vyplavilo , jídlo připravovaly z rýže, zeleniny
a občas ryby nebo krevety. Nádherné pláže
byly beze stop, voda čistá, tyrkysová. Po pár
dnech poprvé uviděly, jak želva klade vajíčka. Později jsme prostřednictvím natočeného videa sledovali líhnutí a hromadný úprk
malých želviček do moře.
Po dvou týdnech dobrovolnické práce se
Adélka se Sabinou přesunuly na souostroví Derawan, ubytované byly v Derawanu,
Sangalaki (viděna Manta),
Maratua (Jeskyně s vodou) a Kakaban
(Sladkovodní medúzy).
Celé Adélčino vyprávění bylo velmi pěkné, viděli jsme mořský svět, který u nás nemáme a vyslechli jsme spoustu zajímavých
informací o ohroženém světě mořských
želv. Podrobnější informace o dobrovolnickém programu a možné pomoci je možné
najít na stránkách www.morskezelvy.cz.
Na závěr našeho setkání připomínáme,
že příště se sejdeme 17. května, popřejeme
letošním oslavencům z našeho klubu.
Mějte se do té doby krásně, snad už nám
i to sluníčko a teplo bude nakloněno!
bor en or lubu
a
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Daniel Klimeš, náčelník župy Podkrkonošské Jiráskovy a jednoty Sokol Police
nad Metují, bývalý závodník a medailista přeborů ČOS ve sportovní všestrannosti,
trenér, cvičitel, činovník, člen
Sokolské stráže, člen cvičitelského sboru župy, rozhodčí
sportovní gymnastiky a atletiky. Podílí se na přípravě akcí
Noc sokoloven, Památného dne
sokolstva, župních přeborů, pořádá gymnastická soustředění.
Je vůdčí osobností všestrannosti mužských složek v župě
Podkrkonošské. Je sokolem
tělem i duší a velkou oporou
ve své jednotě.

Cena Sokol roku mu právem
patří.
Blahopřejeme a radujeme se
z Danova úspěchu!
bor . . So ol
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Mateřské centrum Ma Mi Na
v
hv
Dopoledne 8. dubna
jsme se sešli v MC a vyráběli květiny z PET lahví pro Velikonoční
výstavu. Květiny jste mohli obdivovat na náměstí od 11. 4. – 23. 4. 2022. Dílny vedla
Markéta Maršíková.
11. – 18. dubna / náměstí v Polici nad
Metují
Na náměstí byly vystaveny velikonoční
dekorace, které pro Vás připravili maminky
z MC ve spolupráci se svými dětmi a žáci ZŠ
Police nad Metují. Výstavu jsme prodloužili,
výrobky jste tak mohli obdivovat až do 24.4.
Součástí výstavy byla i Velikonoční hra.

v

Na trase dlouhé jeden a půl kilometrů děti
sami, s rodiči i s vyučujícími plnily úkoly
a sbíraly razítka. Pro sladkou odměnu
a „odznáček králíčka Edy“ si chodily
do MPM. Nejmenší děti v rámci Velikonoční
hry na kratší trase sbíraly mláďátka domácích zvířat. Cíl trasy byl u MC, kde si
maminky mohly odpočinout u kafe a děti
pohrát. Velikonoční hry měly velký úspěch.
Zúčastnilo se více než 50 dětí.

ov

Sobota 23. dubna / od 9 hodin
Prostřednictvím hry se děti seznámily
s hudebními tradicemi v Polici. Také si společně vyrobily barevné hudební nástroje.
Akce byla finančně podpořena z grantu vstup zdarma. Konalo se v Muzeu papírových modelů.

do

Veřejná sbírka Český den proti
rakovině, pořádaná neziskovou
organizací Liga proti rakovině, se
po dvou letech vrací do tradičního
květnového termínu – proběhne
ve středu 11. května (na pevných
prodejních místech od středy 11. 5.
do neděle 15. 5.)
Při letošní sbírce dárci dostanou ke kytičce s fialovou stužkou i informační letáček
o prevenci nádorových onemocnění reprodukčních orgánů, konkrétně děložního čípku
a varlat. U rakoviny děložního čípku se jedná
o účinné očkování proti HPV viru, který je původcem až 99 % onemocnění. Rakovinu varlat
mohou muži odhalit při samovyšetřování ještě
v raném stadiu, a nastoupit tak včasnou léčbu.
Ve středu 11. května tisíce dobrovolníků ve žlutých tričkách vyrazí do ulic nabízet kytičky
a letáčky. Minimální příspěvek za jednu kytičku činí 20 Kč. Přímo na náměstí v Náchodě
najdete v tento den od 9 do 18 hodin stánek
Ligy proti rakovině Náchod, kde bude také
možné zakoupit symbolické kytičky. Pokud lidé
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Pro malé Zvídálky (děti mezi druhým a třetím rokem) máme volná místa.
Scházíme se každou středu od 9 – 11 hod.
Děti čas stráví v MC aktivně za doprovodu
dvou lektorek a bez rodičů. Společně malují,
vyrábějí, zpívají, učí se s obrázky a hrají si.
Sledujte na našem FB. V případě zájmu nás
kontaktujte.

d

h
v

Páteční dopoledne (od 9 - 11 hodin)
v MC jsou vítány všechny maminky s dětmi
bez rozdílu věku. Vede Jana Hrušková
a M ndrea Pln

11. v

„svého“ dobrovolníka nepotkají, mohou podpořit aktivity Ligy proti rakovině i na dálku. Stačí
odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KVET 30
nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo
87 777.
Výtěžek sbírky slouží k základnímu cíli
Ligy – snížení úmrtnosti na rakovinu v České
republice. Finance budou rozděleny podle dlouhodobých pilířových programů, kterými jsou
nádorová prevence, zlepšování kvality života
onkologicky nemocných, podpora onkologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizace či kompletizace onkologických pracovišť.
V loňském roce se v našem regionu zapojilo do sbírky 32 skupin dobrovolníků, z toho 12
středních škol. Náchodská Liga proti rakovině
dosáhla historicky nejlepšího výsledku a v počtu prodaných kytiček s výsledkem 12 833
kusů se s velkým náskokem nečekaně ocitla
na 1. místě v celé České republice! Proto pevně doufáme, že i tentokrát se jako každoročně
budeme moci spolehnout na podporu a vstřícný
přístup veřejnosti!
ga ro ra ov n

v
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Tradiční Dětský den se uskuteční
v sobotu 4. 6. 2022 od 14 hodin.
Soutěže, zajímavá stanoviště,
ukázka cvičení, kolotoč, malování na obličej, kýta na rožni, hudba, dobrá nálada…
Zveme Vás mezi nás.
Sokolský příměstský letní tábor pořádáme od 11. 7. - do 15.
7. 2022. Cena 500 Kč. Svačiny
a obědy zajištěny. Sportovní program povedou Radka Rubáčková
a Maruška Drašnarová. Kapacita
25 dětí. Přihlášky do vyčerpání
přijímá starostka Radka Rubáčková – 776 591 025.
Letní úklidová brigáda se koná
ve středu 4. 5. Od 15.30 hodin.
Nabízíme zbytnou antuku. Info
u starostky R. Rubáčkové – kontakt výše.
a . . So ol Ida en ov
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„Co mám dělat? Můžu na to sáhnout?
Nenakazím se něčím? Mám radši někomu
zavolat?“, to jsou otázky, které Vás mohou
napadnout ve chvíli, kdy naleznete použitou
injekční stříkačku“, říká Mgr. Jan Vokurka,
pracovník Centra terénních programů
Královéhradeckého kraje (CTP KHK) a koordinátor pro ORP Náchod. S tímto se může setkat kdokoliv a kdekoliv, nevyjímaje Vašeho
města. „Ve městě Police n/M. poskytuje CTP
KHK, spadající pod organizaci Laxus z.ú., sociální a adiktologické služby, jejichž pracovníci jsou mimo jiné proškoleni v bezpečné
manipulaci s pohozeným injekčním materiálem, přičemž zajišťujeme i jeho následnou
bezpečnou likvidaci.“, doplňuje vedoucí zařízení Bc. Barbora Augustýnová, DiS.
Jaký je tedy ten správný postup?
„Podstatné je, že žádný z občanů nemá přímou povinnost sbírat ani likvidovat pohozený injekční materiál. Takovýto předmět
představuje potencionální riziko poranění
o hrot jehly, což je doprovázeno rizikem
přenosu infekčních onemocnění, jako jsou
například hepatitidy neboli žloutenky.“,
upřesňuje Mgr. Vokurka a zároveň dodává,
že „pokud se na manipulaci s injekčním

od
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materiálem necítíte, zavolejte místní policii,
která vlastní nástroje umožňující bezpečný
sběr i následnou likvidaci. Další možností je
kontaktovat nás, terénní pracovníky. Pokud
se budeme nacházet v okolí Vašeho regionu, injekční materiál zajistíme. Navíc získáme i užitečné informace o tom, která místa
v následujícím čase sledovat.“.
Pokud k manipulaci přeci jen dojde,
je potřeba se řídit několika základními
pravidly:
1. Na stříkačku nesahejte holýma rukama:
minimální ochranou může být papírový
kapesník, přes který stříkačku uchopíte.
Ideální jsou gumové rukavice a pinzeta, nicméně takovéto pomůcky s sebou
běžně nikdo nenosí.
2. Stříkačky nevyhazujte do kanálu,
do koše či kontejneru: jedná se o potenciálně infekční materiál, a tak rozhodně nepatří do koše. Pokud však
nemáte jinou možnost, je možné ji nejprve vložit do plechovky či pet lahve
a tu sešlápnutou umístit do směsného
odpadu. Sešlápnutím zajistíte, aby při
následné manipulaci s košem stříkačka
nevypadla a neohrozila tak pracovníky

o o

technických služeb. Na rozdíl od plastů
či papíru se se směsným odpadem dále
nijak nemanipuluje (netřídí se), a tak by
se nemělo stát, že takto vyhozenou injekční stříkačkou ohrozíte pracovníka
třídící linky apod.
„Důležité je také vědět, že tělo stříkačky
je z plastu, který je pružný. Na to je nutné
myslet především ve chvíli, kdy se snažíte
vyprostit stříkačku ze zaklíněného prostoru či když Vám stříkačka upadne na zem.“,
dodává Mgr. Vokurka, na co bychom si měli
dát při sběru pohozeného injekčního materiálu pozor. „Nalézt můžete i pouhé části
stříkačky, z nichž potenciálně nejrizikovější
je samotná jehla s hrotem. Ta se však většinou nachází zavřená ve víčku, čímž je hrot
bezpečně krytý. Při manipulaci s tímto víčkem je dobré zachovat stejný, výše uvedený
postup.“ zpřesňuje závěrem Mgr. Vokurka.
V případě nálezu injekčního materiálu
či dotazem ohledně tohoto tématu můžete
kontaktovat CTP KHK na telefonním čísle
777 626 309.
Mgr. Jan Vokurka
en ru er nních rogra
r lov hradec ho ra e, a u z. .
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Také vám vadí odpadky, které
vidíte v přírodě s končící zimou?
Pak jste se mohli opět zapojit
do akce Uklízíme MASku. Loni
spolek MAS Stolové hory v průběhu pandemie koronaviru motivoval místní dobrovolníky individuálnímu úklidu, letos už však
byla možnost uklízet společně.
Proto byly osloveny místní školy,
spolky ale i aktivní jedinci, zda by
chtěli úklid svého okolí organizovat.
Díky finanční podpoře společnosti MycoMedica mohla MAS
Stolové hory zajistit uklízečům pytle na odpad i rukavice. Firma
Stavby Pagač se pak postarala o odvoz odpadků.
Celkem se uklízelo na 11 místech po celém regionu a do úklidu
se zapojilo více než 500 osob, z nichž velkou část tvořily děti z místních škol a školek. Děti uklízely symbolicky 22. dubna, kdy se slaví
Den Země. Malí uklízeči se přiučili i tomu, jak se mají chovat v přírodě a kam mají vyhazovat odpadky. Do úklidu se zapojilo celkem
8 škol – ZŠ Stárkov, ZŠ Žďárky, ZŠ Pod Montací, ZŠ Náchod – Plhov,
MŠ Bezděkov nad Metují, MŠ Česká Metuje, MŠ Bukovice a MŠ Alšova
z Náchoda.
Úklid ve Stárkově přiblížila ředitelka zdejší základní školy Marie
Seidlová. „Stárkov uklízíme každoročně, letos se zapojilo více než 50
žáků a odpadků byl celý vlek. Mezi kuriozity při úklidu určitě patří
nalezený nárazník nebo poklice od auta,“ dodala Seidlová.
Kromě škol se zapojili i například dobrovolní hasiči z Bukovice
nebo ze Zlíčka. V průběhu dubna uklízeli i nadšení jednotlivci, kteří
MAS Stolové hory informovali o místech svého úklidu. Všem uklízečům patří velké poděkování za to, jak se o své okolí starají. I příští rok
MAS Stolové hory vyhlásí akci Uklízíme MASku, i když by bylo nejlepší, kdyby takové uklízecí akce nebyly vůbec potřeba.
av d au ch e, M S S olov hor
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Po dvou omezujících letech jsme opět mohli společně, jako celé
středisko, vyrazit na prodloužený velikonoční víkend. Tentokrát bylo
naším cílem podhůří Jeseníků, okolí města Šumperk. Devatenáct
dětí, světlušek, skautek, vlčat a skautů, pod vedením šesti dospělých.
Ubytování s vlastním vařením v pionýrské klubovně v Šumperku.
Výlety, hry, soutěže, rukodělky. Nabitý víkend, plný smíchu, radosti a zážitků. Prošli jsme si historické centrum města i zajímavosti
v okolí – čarovný les, andělskou stezku či lesní hřiště. Nezapomněli
jsme ani na okolí. Kouty nad Desnou – rozhlednu na Medvědí hoře,
ke které jsme stoupali sněhem, koutecký les a ti starší i horní nádrž
na Dlouhých stráních. Největším zážitkem byl návrat po koutecké
černé sjezdovce, kterou děti sjížděly na pláštěnkách… Velké Losiny
– lázeňský park, historická ruční papírna nebo zámek s expozicí čarodějnických procesů a rozhledna Bukovka, krásná stavba s úžasným
kruhovým výhledem široko daleko. Rapotín – zemědělský skanzen,
veteran muzeum, zoopark, dětský zábavní koutek. Zní to nadneseně, ale jedná se o zážitek, který nelze popsat. Kdo neuvidí, neuvěří.
Doslova. I když bylo poměrně chladno, počasí nám přálo a všichni se
vrátili nadšení, plní dojmů. Děkujeme roverům za přípravu a organizaci výpravy a těšíme se na další zážitky při společném skautování.
a ed o S al c , r a eran
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V pondělí 16. května budeme v ranních hodinách pozorovat zatmění Měsíce. Úkaz nastane nízko nad jihozápadním obzorem. Pro
naši zeměpisnou polohu bude zatmění „pouze“ částečné. Za úplným zatměním bychom museli vycestovat na západ Evropy například do Španělska.
Částečné zatmění Měsíce začíná ve 4 hodiny 27 minut SELČ.
Měsíc zapadá v 5 hodin 12 minut SELČ. V té době bude povrch
Měsíce zastíněný ze 75 procent.

oh v v

d

Mapa zobrazuje stejnou část hvězdné oblohy jako v dubnu.
Hlavní rozdíl je v polohách planet Venuše a Marsu. 25. května bude
mezi Jupiterem a Marsem Měsíc,
29. května nastane těsná konjunkce Marsu s Jupiterem.
V říjnu letošního roku uplyne 60 let od založení
Astronomického klubu v Polici nad Metují. Na projekt údržby
astronomické pozorovatelny na Havlatce byla poskytnuta dotace z dotačního programu města Police nad Metují Spolková
činnost.

oh d do v

SLUNCE

MěSÍC

21. května ve 3 hodiny 23 minut SELČ vstupuje
do znamení Blíženců, v květnu se den prodlouží
o 1 hodinu a 21 min,

9. v první čtvrti, 16. v úplňku, 22. v poslední čtvrti,
30. v novu,

MERKUR na začátku května večer nad severozápadním obzorem,
VENUŠE

MARS

ráno nízko nad východním obzorem,

ráno nad východním obzorem
v souhvězdí Vodnáře a Ryb,

JUPITER ráno nad východním obzorem souhvězdí Ryb,

SATURN ráno nad jihovýchodem v souhvězdí Kozoroha,
URAN

není pozorovatelný,

NEPTUN není pozorovatelný

o

vo

Mládí trvá tak dlouho, než si člověk přizná, že je starý.“
„Stáří je nezvaná návštěva, o které si myslíme, že je hodně daleko
a ona si za dveřmi čistí škrpály
na naší rohožce.“
„Zkušenosti jsou vzpomínky
na modřiny.“
„Samota je krásná, ale musíš mít
někoho, komu o ní vyprávíš.“
„Ženy dokáží udělat z mužů
kašpárky. Ti ovšem žijí v domnění,
že jsou ředitelé loutkových divadel.“
„Usilovnou prací nalézá člověk
světlo, aby neviděl, jak mu dohořívá svíce.“
„Jedině opravdu líný člověk dokáže vychutnat kouzlo odpočinku. Pracovitý člověk neodpočívá,
ale sbírá síly k další práci.“
„Když přijde chvíle, kdy si připadám hloupý, bezcenný, nemocný
a malicherný, docházím k poznání,
že jsem se konečně dotkl pravdy.“

dro
h
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1. úloha:

Ze všech deseti číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 sestavte prvočísla tak, že jejich součet je
nejmenší (každou číslici možno použít jen
jednou).

Návod:

Život je šance - využij ji
Život je krása - obdivuj ji
Život je blaženost - užívej ji
Život je sen - uskutečni ho
Život je výzva - přijmi ji
Život je povinnost - naplň ji
Život je hra - hrej ji
Život je bohatství - ochraňuj ho
Život je láska - potěš se s ní
Život je záhada - pronikni ji
Život je slib - splň ho
Život je smutek - překonej ho
Život je hymna - zpívej ji
Život je boj - přijmi ho
Život je štěstí - zasluž si ho
Život je život - žij ho.“
Matka Tereza

bral . .

Prvočíslo je přirozené číslo větší než 1, které
je dělitelné jen dvěma děliteli: jedničkou a samo
sebou. Jednička není prvočíslo, neboť nemá dva
různé dělitele. Přirozená čísla větší než jedna,
která nejsou prvočísly, se nazývají složená čísla.
Prvním prvočíslem je číslo 2, které je jediným
sudým prvočíslem. Např. Prvočísla menší než
100 jsou: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37,
41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.
Např.: součet takovýchto čtyř prvočísel je 61 + 283 + 47 + 59 = 450, ten ale není
nejmenší.

2. úloha:

Ze všech deseti číslic 0, 1, 2, 3, … 7,
8, 9 sestavte tři rovnosti tak, že ve výrazech použijete tři ze čtyřech základních
početních operací a každou číslici je
jednou.
Např. rovnosti 3 + 4 = 7; 9 – 8 = 1; 30 :
6 = 5 nejsou řešením úlohy, neboť číslice 3
se v nich vyskytuje dvakrát a číslice 2 ani
jednou.
Řešení najdete na str. 43
bral ran e

ane e
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Byly doby, kdy jsme vítali po druhé světové válce Rusy - mužíky. Tak je pojmenovávali někteří naši občané, a tak jim říkali pro
jejich vystupování a uniformy. Osvobodili
nás spolu s americkými vojáky od válečných útrap. Mně bylo devět let, nepřemýšlela jsem o tom všem a byla šťastná, že jsme
se ségrou doma, u maminky a babičky. Asi
to jejich pojmenování mělo nějaký podtext.
Vraceli se do země Sovětů, do rozvrácené
a válkou poničené země a někteří odcházeli nedobrovolně na Sibiř. Tomu jsme my,
děti nerozuměly. Psal se rok 1945 a všichni
jsme věřili, že po tak tragických zkušenostech se už nebudou hrůzy války opakovat.
Mýlili jme se, ale o tom později. Rusové
nás zaujali tím, jak se dožadovali hodinek.
Říkali „davájtě časí“. Maminka přeložila, že
chtějí hodinky. Boženka měla náramkové
od babičky, jak o ně přišla, už ani nevím.
Darovala je zřejmě. Já jsem si říkala, že
snad vojáčci nejsou tak zaostalí, když vyhráli válku, ale přesto neznají obyčejné hodinky. Asi to tak u nich bylo. Neměli jsme
jim to za zlé, byli naši osvoboditelé od nacismu. Nevěděli jsme, jak to u nich doma
vypadá a vypadalo před válkou. O tom se
dnešní mládež může dozvědět z vyprávění
starších. Já jsem si říkala, že si „mustr“ vzor z takové země zrovna brát nemusíme.
Zubožených vojáčků mě bylo líto a představila jsme si, že mají doma děti jako jsme my
a těší se domů.

d

d
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Jaro je nejočekávanějším ročním obdobím pro zahrádkáře. Všechno se začíná
zelenat a my všichni (a tím
v chn myslím nejen zahrádkáře) každoročně můžeme sledovat zázrak rození nového světa.
A když se nad šedivě unavenou trávou objeví první nesmělé květy jarních rostlinek
společně se šťavnatou zelení nové trávy, je
člověku najednou na světě dobře.

K tomu, aby zahrada byla krásná a aby
se na ní dalo i něco sklidit, je ale potřeba hodně usilovné práce. Samozřejmě že
všechno jde tak trochu očůrat, ale jsou
chvíle, kdy to nejde tak, jak si člověk
představuje. Moje maminka mi vždycky
říkala, že když si s rostlinkama povídá
a třeba růže láskyplně pohladí, tak kvetou víc a víc se jim daří. Zkusil jsem tuhle
babskou radu využít v boji proti plevelu.
Nedovedete si představit, jak často jsem
se pokoušel plevel urazit a vynadat mu,
ale nikdy to nepomohlo!
Když jsme se rozhodli pro květinový
záhonek, tak jsme vše zryli (já ručně, malý
Samuel s pomocí bagru), snažili se zbavit
plevelu a všech cizích a neznámých kořínků, pak jsme zaseli a zasadili rostlinky
a čekali. Skutečně nám během poměrně
krátké doby vyrostlo mnoho krásných
květin. Ale taky dost pampelišek. Zkoušeli
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Ejhle, svobody jsme si moc neužili,
protože události roku 1948 jsme neprohlédli a pomalu a polehoučku jsme se
dostali do područí opěvovaného SSSR,
našeho osvoboditele a slepě věřili, že budování jakéhosi socialismu bude pro vládnoucí dělnickou třídu, jak se tvrdilo, spravedlivé a nejlepší. Já už jsem rozum brala a bylo
mi divné, že jsme tak nadšení z tohoto budování lepších zítřků. Maminčin bratr byl
v armádě zpravodajcem a ledacos věděl,
a proto tam také po únorových událostech
dlouho nepobyl. Posléze přišel rok 1968
a to už jsme věděli, co se u nás odehrává.
Já jsem měla za sebou osm roků právnických studií, na která jsem byla přijata díky
svému původu, bez ohledu na to, co jsem si
o režimu myslela. Při studiu jsem měla potíže, zřejmě z odlišného politického hodnocení situace, ale zásluhou rodiny a dobrých
lidí kolem mne jsem mohla dostudovat. Rok
1968 byl přelomový, zdálo se, že jsme prohlédli, co se u nás odehrává a začali jsme
si počínat jako svobodný samostatný stát.
A tak pro naši „záchranu“ na tancích už
nepřijeli osvoboditelé, i když to tak deklarovali, ale nájezdníci, abychom se nevymanili z jejich objetí a nepustili se samostatně
směrem na západ. Ti, co nám vládli, se při
jednání v Moskvě zachovali zbaběle, kromě
jediného člena delegace, který odmítl podepsat souhlas s okupací, jako výsledek ponižujícího jednání o osudu naší země. Ten

h d

jsme je vytrhávat a odnášet na kompost,
vyrývat, zaříkávat i nadávat… nic z toho
nepomohlo. Pampelišky se ukázaly imunní proti fyzické i psychické likvidaci.
Oslovili jsme i zahradnického specialistu
pana Bedřicha Trávníčka a kromě fyzické
síly nasadili i „neškodnou“ chemii, která
měla zaručeně zlikvidovat pampelišky
a ještě pomoci v růstu květinám. Skončilo
to tak, že květiny chřadly a pampelišky
sílily. Poslali jsme panu Trávníčkovi fotografie naší smutné květinové zahrádky.
Jeho poslední rada zabrala a řídíme se jí
dodnes: „Naučte se mít pampelišky rádi!“

Ale nejkrásnější jsou na jaře rozkvetlé
stromy. I o ty se musí starat. Třeba to, jak
se nemají stromy prořezávat nám nedávno ukázali v Brně. Ale většina lidí o své
stromy pečuje. A odměnou jsou jim rozkvetlé třešně a jabloně. Třeba u třešní to
u nás končí krásou květů. Jakmile se pak
objeví první červená třešeň, už k ní letí
ze čtyř světových stran po pěti špačcích.
Po takovém náletu nám na stromě zůstávají stopky s peckami. Utěšuji se tím,
že z toho špačkům snad nebude špatně.
A protože letos se zase poštolky rozhodly
nezahnízdit nikde v dohledu, dopadne
to nejspíš zase tak jako vloni, předloni,
před-předloni a v jiných předcházejících

odvážný byl lékař MUDr. Kriegel. Sovětský
svaz byl pro nás stále „pánbůh“ nade vše.

Nyní se opakuje to, čemu jsme my
v hrůzné podobě unikli, už jsem o tom psala. Po rozpadu SSSR, tuším v roce 1992,
napadlo Rusko Ukrajinu, podle nich nacistickou a kdysi součást SSSR. Zachtělo se jim
rozšířit moc, když se už zmocnili Krymu,
ale pan Putin se přepočítal, ukrajinský
národ se nevzdává a odhodlaně hájí svou
vlast. Já si dovolím přeposlat to, co na svém
facebookovém profilu napsala jedna z výrazných ruských dramatiček Asja Vološina,
že dnešní Rusko je zemí vrahů a vyjádřila pocity těch Rusů, kterým se vpádem
Putinovi hordy na Ukrajinu zhroutil svět.
Je to doslovná citace z Týdeníku rozhlas
a televize č. 14/2022, str. 3, platného pro
období od 4. 4 do 10. 4. 2022. Náš literární
historik Marcus C. Putna uvedl, že současné
Rusko je kultura lží, je to země, které chybí
pokání. Uvedeno v témže Týdeníku. Boje
stále trvají a nevíme o jejich konci. Je otřesné, co se v této nové válce v Evropě v 21.
století odehrává. Kéž se vrátíme do mírových časů a vrátí se k nám boží požehnání
s dětmi v náručích maminek nikoliv na útěku z domova před tanky a bombami, ale
v radostném objetí maminek.
Jarca Seidelová

letech. Na druhou stranu, máme trochu
ušetřenou práci: čaj ze stopek třešní čistí ledviny a krev a pomáhá s celulitidou.
Krev a ledviny máme křišťálově čisté a celulitida se našemu domu vyhýbá velikým
obloukem. Ale sakra: pár třešní bych si
přece jenom dal.

V regionu je samozřejmě nejaktuálnějším a nejpopulárnějším stromem jabloň.
Může za to ta krasavice od Lidmanů,
o tom není pochyb. Ale já si spíš vzpomenu na Paridův soud a jablko, kterým obdaroval tu nejkrásnější z nejkrásnějších.
A když jsem si už udělal oslí můstek, chci
se rozloučit jedním zahradnickým vtipem.

Hádají se tři zahrádkáři o to, kdo vypěstoval největší jablko.

První říká: „Já měl tak velký jablko,
že když jsem ho položil na židli, tak židle
praskla!“
Druhý kontruje: „To já vypěstoval takový jablko, že když jsem ho dal na stůl,
tak stůl nevydržel a praskl!“

A třetí říká: „To já jednou měl jablko,
položil jsem ho na vůz…“ „Chceš nám říct,
že pod ním prasknul vůz,“ přerušil ho první. „Ne, to ne,“ pokračuje třetí, „ale vylezl
z něj červ a sežral mi koně!“
Pavel r dr ch
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Pán Kṛṣṇa je hlavní Král všech králů a stvořil různé planety pro
všechny druhy živých bytostí. I na této planetě jsou různá místa k životu
pro různé druhy lidí. Jsou tu pouště, zaledněné země a údolí v hornatých krajích a na každém z těchto míst žijí různé druhy lidí, kteří se rodí
pod vlivem různých kvalit přírody podle svých minulých činů. Lidé žijí
v arabských pouštích i v himalájských údolích, ale obyvatelé těchto dvou
míst se od sebe navzájem liší, stejně jako se od nich liší obyvatelé zaledněných zemí. Podobně existují také různé planety. Planety od Země až
po Pātālaloku jsou hustě osídlené mnoha druhy živých bytostí — žádná
z nich není prázdná, jak si mylně představují takzvaní moderní vědci.
V hagavad g Pán říká, že živé bytosti jsou sarva-gata neboli “přítomné v každé oblasti světa”. Není tedy pochyb o tom, že na jiných planetách
jsou také obyvatelé jako my, a někdy dokonce obdaření větší inteligencí a bohatstvím. Životní podmínky inteligentnějších živých bytostí jsou
lepší než na této Zemi. Existují také planety, na které nedopadá žádné
sluneční světlo, a také na nich musí žít živé bytosti následkem svých minulých činů. Všechny tyto různé životní podmínky plánuje Nejvyšší Pán.
e r
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Letošní aktuální jarní počasí je opět
příjemně váhavé a otepluje se jen pozvolna. Není to na škodu, protože půda si drží
vláhu. Doufejme, že pozdní mrazíky nepoškodí květy ovocných dřevin a chladno neznemožní včelám tolik potřebnou opylovací aktivitu. Velikonoční svátky jsme mohly
již naplno prožít ve farních společenstvích
a lze říci, že události čtyř velikonočních
dnů a nocí, které jsou plně v režii klíčové
postavy dějin spásy - milujícího, trpícího
a vzkříšeného Ježíše Krista, byly intenzivní. Potvrdili jsme svá životní rozhodnutí
obnovou křestních závazků a znovu jsme
se připojili k zástupům těch, kdo se z vody
a z Ducha svatého narodili k novému životu
s Bohem, a kdo uvěřili, že On je Pánem dějin a svým vzkříšením přemohl i naši smrt.
Celý měsíc května budeme prožívat liturgickou velikonoční dobu s několika
slavnostmi a 5. června ji zakončíme
Slavností Seslání Ducha svatého.

Velikonoční dobu pak vystřídá období liturgického mezidobí. Měsíc květen bývá nejkrásnějším měsícem roku
a v církvi je symbolicky věnován Matce
Boží P. Marii. Letos ho opět obohatíme
Májovou poutí do Vambeřic a májovými
pobožnostmi při bohoslužbách a v kapli
na Hvězdě.
Informace a aktuální ohlášky naleznete
na stránkách farnosti www.farnostpolice.
cz,

1. května

- 3. neděle velikonoční
(cyklus C), Svátek práce - státní
svátek, památka sv. Josefa,
dělníka
8. května - 4. neděle velikonoční, Den
osvobození - státní svátek, Den
matek
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Městská policie kontrolovala dětská hřiště, veřejná sportoviště a parky jak v denní, tak večerní dobu. Stále se čas
od času objeví nějací ti vandalové, kteří ničí něco, k čemuž
vůbec nijak nepřispěli. Naposledy to byly rozlámané dopravní značky u kostela, zničené truhlíky na náměstí a přesuny
reklamních zařízení…
Řešili jsme několik stížností na špatné parkování, při kterém nevhodně odstavená auta tvořila překážku a znemožňovala ostatním bezproblémové vyjetí, zajetí či rozhled. I zde
je mnoho bezohlednosti a možná i lehkomyslnosti. Pokuta
není vždy bůhvíjakým řešením, ale je to nástroj poměrně
účinný.
Za poslední dobu jsme povraceli několik ztracených platebních karet, dalo by se říci, že duben byl ve znamení jejich
ztrát. Z účtů ale nic nikomu nezmizelo… tak alespoň tak.
Blíží se čarodějnice, a proto opatrně s ohýnky, aby se nestalo nějaké neštěstí.
Čápi se vrátili, ale jaro zatím ještě ne, tak hezké dny.
Pe r
a, ved. r ní MP

d

15. května - 5. neděle velikonoční, Den
rodin, začátek novény ke
Slavnosti Seslání Ducha svatého
16. května - svátek sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka, hlavního
patrona Čech
22. května - 6. neděle velikonoční, Den
rodin, začátek novény ke
Slavnosti Seslání Ducha svatého
24. května - Slavnost P. MARIE,
POMOCNICE KŘESŤANŮ
29. května - Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ, přeložená z 26. května
5. června - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
v úterý a v pátek mše svatá od 18.00
hod.
ve středu mše svatá od 8.00 hod.
v sobotu mše svatá s nedělní platností
od 18.00 hod.
v neděli mše svatá od 9.30 hod.
v úterý, ve čtvrtek a v pátek po bohoslužbě, nebo po domluvě s knězem; v případě naléhavé potřeby
duchovních služeb, volejte knězi kontakt je uveden na stránkách farnosti.

o

o
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Tradiční akce s názvem Noc kostelů je
pro letošní rok naplánována na pátek 10.
června. Vzhledem ke zlepšené zdravotní
situaci se v letošním roce do této akce opět
zapojí i polická farnost. Program se připravuje a bude včas zveřejněn. Aktuální
informace můžete zjistit také na webových
stránkách www.nockostelu.cz.

Motto Noci kostelů bývá každoročně
verš z Bible, povětšinou ze starozákonní
Knihy žalmů. Pro letošní ročník byl vybrán

o
verš 9 z Žalmu 42: „Za dne ať Hospodin
dává svou milost, celou noc mu budu zpívat a chválit ho.“
Žalmy
jsou
náboženské
písně
starozákonního Izraele, které vyzpívávají
chvály, prosby a díkůvzdání tak, jak
vytryskly ze srdce autorů na základě jejich
osobních zkušeností. Po staletí se stávaly,
a stávají se i dnes, inspirací pro modlitbu
v různých životních situacích. Autor Žalmu
42 popisuje svoje soužení, které na něj doléhá: výčitky a zesměšnění jeho přátel, touha
po Bohu, smutek a samota. V těchto chvílích
se ptá: Bože, proč na mě zapomínáš? Proč je
smutná má duše? … Někdy máme i my podobné otázky: PROČ?, kterými se obracíme
na Boha.
Pisatel prožívá smutnou přítomnost
v odloučenosti od Boha. Jeho duše “žízní”
po Bohu. Jeho výkřiky se v žalmu postupně mění v modlitbu. Posilou je mu minulá
radostná zkušenost s Bohem, mimo jiné
s návštěvou bohoslužby v chrámu. Je to
zkušenost i nás křesťanů, je to zážitek Boha,
který je nám blízký, i když ho třeba necítíme. Bůh se s námi může setkat v kráse chrámu, v kráse bohoslužby, ale i v našich bolestných zkušenostech, slabostech a ranách.
Úzkostný výkřik je pohybem k někomu druhému. Někdy je to začátek cesty z naší osamělosti nebo uzavřenosti do vztahu k bližnímu a do vztahu s Bohem.
Ať jste v radosti či smutku, ať zakoušíte krásu či ošklivost, přeji vám, ať nejen
o letošní Noci kostelů nacházíte odpovědi
na vaše otázky: PROČ? Ať nacházíte Boha,
který je nám blízký. Jak řekl Origenes:
„Hledání Boha ze strany člověka je zápas,
který nikdy nekončí, protože je vždycky
možný pokrok.“
o an ubín, í
o a ol c
n z
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Ve věku 71 let tento svět náhle opustil
Jaroslav Falta, jeden z nejlepších motokrosových jezdců planety.
Rodák z Rumburku prožil své mládí v nedalekém Jiříkově. V místním
Svazarmu také začala jeho aktivní veleúspěšná závodní kariéra. Díky výjimečnému jezdeckému talentu byl Jaroslav
již ve svých osmnácti letech zařazen
do družstva pražské Dukly, kde měl tehdy ty nejlepší podmínky pro sportovní přípravu i technické zázemí jezdce
motokrosu. Okamžitě svými úspěchy
na krosových tratích doma i v zahraničí
skvěle konkuroval již ostříleným starším
jezdcům zvučných jmen. Naprosto přirozeně se velmi rychle stal členem československé reprezentace vrcholového sportu.
Tovární speciály strakonické značky CZ
měly již léty prověřenou kvalitu, četná
vítězství i patřičný světový ohlas a také
z hlediska obchodního stoprocentní odbyt na zahraničních trzích. Motorismus
všeobecně byl fanoušky druhé poloviny
20. století dlouhá léta velice vyhledávaný a závodní klání špičkových jezdců
napříč bohatým spektrem hojně diváky
navštěvována.
Za deset let svého působení v seriálu mistrovství světa skončil Jaroslav
Falta osmkrát v první desítce. Jako jediný náš reprezentant se třikrát probojoval
na první místo v průběžném hodnocení
seriálu mistrovství světa v kubatuře
do 250 cm3.
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Na tuzemské mistrovství světa do východočeských Holic jsme to
z Police neměli daleko, a tak každoročně
vypravovaný autobus ČSAD s fanoušky
byl obsazen do posledního místečka.
V paměti mám obří transparent s textem: „Police zdraví Holice a Faltu nejvíce!“. Pro každého doposud nezapomenutelné chvíle z Poběžovické kotliny. Pýcha
a velká radost z úspěchů našich domácích
jezdců a strojů tehdy v těžké konkurenci
se světem fanoušky družila.

Neblahá aféra z roku 1974 s dozvuky u kongresu FIM v San Marinu, kdy
Jaroslava připravili o již získaný titul mistra světa, zůstává opravdovou nespravedlností. Politické zákulisní hrátky, vazalství státu na sovětech, podraz či prostě
jen strach o kariéru československého
funkcionáře (titul získal Rus Gennadij
Mojsejev na stroji KTM) uzavřely sezonu
s pachutí osobní křivdy. O celé záležitosti
se na veřejnosti nemluvilo, zápis ze zasedání kongresu byl vyhodnocen jako tajný
materiál. Přímo od Jaroslava vím, že mu
tehdy na UV Svazarmu řekli: „Možnost
získat titul máš i napřesrok.“, což ho jistě
potěšilo.
Některé okamžiky se v našich životech
již prostě nikdy neopakují, konstelace
není příznivá, světlo svítí jinam i moc
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důležité štěstíčko sedlo zrovna na jiného.
V knize Ukradený titul od autora
Iva Helikara se čtenáři mohou detailně seznámit s podrobnostmi zavádějícího a nechutného příběhu i obohatit
se o pravdivý a ucelený životní příběh
významného sportovce století a ikony
československého motokrosu.
Ve stejném roce 1974 Jaroslav Falta
potvrdil svoji špičkovou formu vítězstvím v americkém Los Angeles. Arena
Coliseu s 65 tisíci fanoušky aplaudovala
jezdci z malého evropského státu, který
ten den s přehledem vyhrál vlastně první
stadionkros na světě.
I sportovní kariéra reprezentanta se lvíčkem na prsou je limitovaná.
Dlouhých, převelice úspěšných a nesmazatelných deset let na špici startovního pole mu otevřelo dveře na „západ“,
kde mohl po ukončení aktivní činnosti
v československé reprezentaci dle dosažených výsledků zažít několik sezon
i jako dobře a zaslouženě honorovaný jezdec. Několik málo sezon závodil
Jaroslav Falta v německém mistráku
za firmu Mefo Liebel. Po ukončení profesionální jezdecké činnosti v roce 1986
a návratu zpět do vlasti i k rodině se Jarda
opět zapojil do dění kolem motorismu.
Každá jeho osobní návštěva na závodech
motokrosu napříč republikou, kdy přijel
podpořit své následovníky, vzbudila vždy
velký zájem veřejnosti.
Doma v městečku Kamenný Přívoz
v malebné krajině u soutoku Sázavy
s Vltavou, kde stojí stylový rodinný domek
rodiny Faltových a kde má jeho rodina
své přátele, souseda a Jardova celoživotního souputníka Antonína Baborovského
(úspěšný reprezentant ČSSR v motokrosu), ale hlavně útulný a srdečný domov,
jsou na obdiv k vidění desítky věnců,
nespočet cen i pohárů. V bohaté sbírce
medailí z mistrovství světa jsou zastoupeny kovy zlaté – nejcennější, stříbrné
i bronzové. Plakáty z mistrovských závodů několika kontinentů trefně zdobí zdi suterénní garáže plné techniky
pana motoristy. Připomínají tak slavnou
dobu, na kterou se nezapomíná. Časové
období, které si několik generaci zúčastněných nese svým životem se svými příběhy a barvitými vzpomínkami, ale jen
s jedním opravdovým favoritem. Tím byl
a zůstane dobrý chlap, kamarád a jezdec
od boha – Jaroslav Falta.
Jaroslava Faltu jsem pozval jsem
v roce 2010 do Police nad Metují. Nechat
si pokřtít filmový dokument „Dvoudobé
motory v letech zlatých šedesátých“ právě od takové ikony je počin. Ochotně moji
nabídku přijal a zúčastnil se v Pellyho domech i besedy s diváky, kterou tehdy moderoval Pavel Sauer. Sál narvaný k prasknutí. Nadšenci i fandové motorismu
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z blízkého i dalekého okolí se přijeli podívat a „sáhnout“ si na chlapa, kterému léta
drželi palce jak u trati, tak při sledování
tohoto populárního sportu v přímých
televizních přenosech. Tehdy pouhá výsledková listina ze zámoří se jménem
Čechoslováka na stupni vítězů v seriálu
mistrovství světa, uveřejněná se zpožděním v denním tisku, byla informace, která
se s nadšením lavinovitě šířila.
Všichni jsme mezi sebou rádi přivítali
legendu a motokrosaře století. Skromný
sympaťák, který tolik motoristických
nadšenců nenechal v klidu svými výkony
v seriálu mistrovství republiky, světa, ale
třeba i pro nás Poličáky nedaleko „přes
kopec“, na soustředění reprezentace
v Končinské rokli u Červeného Kostelce.
Jaroslav Falta byl inspirací i vzorem
mnoha jezdců a získal si svým uměním
davy fanoušků.
Patřím s úctou a obdivem mezi ně.
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To pravé, přírodní, v době psaní
článku ale ještě ne. Pokud se někdo
těšil na děvčata v minisukních a průsvitných blůzičkách, svoje touhy zatím
musí odložit a spokojit se s fotbalisty
v trenýrkách.
Po odloženém úvodním utkání jara
s Rychnovem nad Kněžnou se náš tým
dospělých v krajském přeboru představil v netradiční čas, v pátek večer,
na umělé trávě v Náchodě – Bělovsi
proti Červenému Kostelci. Za významné podpory fanoušků, kteří na zápas
dorazili vlakem, se nám podařila odveta za pouťovou prohru a zvítězili
jsme 2:0 góly Kuby Matějky a Davida
Nessoumou.
Náš tým opustil Míra Routek, kterému bylo nabídnuto angažmá v divizním
Kolíně. Vrátil se naopak Marek Jandík
z Náchoda, Felix Awuku z Německa
a Tomáš Mucha z Broumova. Tým rozšířil brankář Kuneš z rozpadnuvšího se
Velkého Poříčí.
Následující zápas jsme sehráli
výjimečně za příjemného jarního počasí s “panoramatem” zasněžených
Krkonoš ve Vrchlabí. Samozřejmě bez
Míry Routka, ale také bez dlouhodobě
nemocného Ondry Havrdy a rozhodováním divizního střetnutí zaneprázdněného Kuby Matějky. Bohužel i bez
podpory fanklubu.
Začátek střetnutí se nám herně vydařil, měli jsme tři výborné příležitosti
ke vstřelení branky, leč nevyužili jsme
je. A jak často bývá naším “dobrým”
zvykem, po rohovém kopu soupeře
jsme prohrávali 0:1. Do poločasu jsme
naštěstí krásnou střelou Filipa Kalaše
vyrovnali. V poločase druhém měli
několik příležitostí domácí hráči, z našich Pepa Klapkovský a 3x mohl skórovat náš ostrostřelec Tomáš Mucha.
Neprosadil se však nikdo, takže po remíze 1:1 následoval penaltový rozstřel.
V něm zazářil brankář Libor Vacho
i všichni naši střelci, takže jsme rozstřel vyhráli 4:2.
O týden později jsme na domácím
hřišti, pro změnu za zimních podmínek,
přivítali mužstvo z kraje Rumcajsova,
Jičín. V úvodu utkání měl po našich
chybných přihrávkách ve středu hřiště
dobré šance soupeř. Naštěstí pro nás je
nevyužil a zápas jsme postupně ovládli my. Nejprve krásnou střelu Kuby
Matějky brankář bravurně vyrazil, zanedlouho však již nedosáhl na umístěnou přízemní střelu “Francika” a do poločasu jsme 1:0 vedli.
Poločas druhý jsme zahájili náporem, z kterého po úniku Kuby Matějky
rozhodčí odpískal penaltu, kterou
náš penaltový specialista (po Jirkovi
Kollertovi již druhý) Pepa Klapkovský
bezpečně proměnil. Soupeř proti tomuto rozhodnutí dost intenzívně protestoval, leč bylo mu to “prd platný”.
Polick měsíčník KV E 2022
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VAR na tomto střetnutí k dispozici nebyl. Vedli jsme 2:0, za čtyři minuty, opět
po úniku Kuby, vstřelil konečně gól
Tomáš Mucha a bylo rozhodnuto, 3:0.
Soupeř se od té doby na nic nezmohl.
V Polici nyní působí řada velice
kvalitních hráčů, takže pro nové trenéry může být problém sestavit mužstvo
tak, aby si všichni dostatečně zahráli.
V tomto utkání se například do základní sestavy nedostal Felix, David či
Marek Jandík. Na svoji příležitost stále
čeká mladý brankář Kuneš.
Za týden opět za zimních podmínek
do Hořic, do pěkného, nově vybudovaného areálu, s přáním zisku dalších
bodů. Domácí nastoupili do utkání
posíleni bratry Drozdovými, reprezentanty ČR ve futsale, navíc s velkým
odhodláním. Po úvodní přestřelce, kdy
mohly několikrát skórovat oba týmy,
se domácí dostali do vedení, které si
důkladnou, důraznou a důmyslnou
obranou nejen uhájili, ale po rychlých
protiútocích navýšili až na konečných
3:0. Nebýt několika výborných zákroků
našeho brankáře Libora Vacha, mohlo
být vítězství domácích ještě vyšší.
V následujícím týdnu jsme nastoupili doma proti výborné Slavii Hradec
Králové, která je na průběžném druhém místě krajského přeboru. Diváci
se na střetnutí velice těšili a například
známý, talentovaný, všestranný polický
sportovec Karel Semirád se ke sledování zápasu dostavil na hřiště o celý týden dříve, než byl oficiální začátek!
Zápas, který se odehrál za chladného, ale slunečného počasí před třemi
stovkami diváků, měl parádní úroveň.
K vidění byl útočný fotbal s mnoha
šancemi na obou stranách. Naši se ujali
vedení vydařenou střelou Felixe po rohovém kopu. Soupeř však po trestném
kopu vyrovnal. Náš druhý gól vstřelil
Pepa Klapkovský po akci Kuby Matějky.
V poločase tak vedeme 2:1.
Začátek poločasu druhého patřil soupeři, který vyrovnal z penalty,
správně nařízené za faul našeho hráče. Zanedlouho po ruce v pokutovém
území kopeme penaltu i my. Pepa
Klapkovský odvážnou střelou “do šibenice” nedává brankářovi soupeře šanci a vedeme 3:2. Následují samostatné úniky Pepy a Felixe, které obránci
na poslední chvíli likvidují, i další naše
šance, ale nic se na stavu zápasu nemění. Přichází tak trest a soupeř vyrovnává pět minut před koncem na 3:3, a to
ještě můžeme být rádi, že další nebezpečnou střelu minutu před koncem náš
mladík v brance Jirka Kuneš vyrazil.
Zápas tak nezadržitelně spěl k penaltovému rozstřelu.
V tu chvíli se však již asi dvě minuty pohyboval po hřišti Tomáš Mucha.
Ten dostal na polovině hřiště přihrávku, podařilo se mu obhodit obránce
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a tempem pro něho nevídaným sprintoval
k brance. Soupeř jej stíhal, stíhal, ale dostihnout nemohl a Tomáš tak v 90.minutě
zápasu vstřelil náš vítězný gól! Rozhodčí
ještě o tři minuty zápas prodloužil, ale vítězství 4:3 jsme již uhájili. Polický trávník
asi nepamatuje tak velkou “valnou hromadu”, která po vítězném gólu vznikla. Tomáš
ji naštěstí přežil bez újmy na zdraví.
Náš “B” tým zahájil jarní klání v sobotu 26.3. doma proti Dolanům. Hosté oproti
podzimu tým výrazně pozměnili k lepšímu
a celý první poločas nás téměř nepustili do blízkosti svojí branky. Naši vstřelili
za celý zápas pouze jeden gól, bohužel
do vlastní brány, takže jsme prohráli 0:1.
Za zmínku stojí výkon padesátiletého hráče soupeře Tokára, který naše mladíky převyšoval nejen v míčové technice a fotbalovém myšlení (to by se ještě dalo pochopit),
ale kupodivu i v rychlosti pohybu.
K dalšímu střetnutí “béčko” nastoupilo
až za 14 dní, a to opět doma, proti Zábrodí.
Debut si v polickém dresu odbyl brankář
Kuneš. Začátek pro něho nedopadl úplně
nejlépe a hned z první střely na bránu inkasoval. Potom již příliš práce neměl a svoje umění prokázat nemohl.
Zanedlouho se nám podařilo vyrovnat, když po přesné přihrávce “do vápna”
skóroval jeden z nejmenších (ale také nejlepších) hráčů na hřišti, Jirka Kollert, hlavou!!! Potom ještě “vymetl pavučinu” Kuba
Hauschke a do poločasu jsme 2:1 vedli.
Poločas druhý na rozbahněném hřišti již
tolik fotbalové krásy nenabídl a na několik
nepřesných přihrávek našich hráčů před
branku nedoskočil ani “gumový” Jirka.
V posledních vteřinách zápasu ještě pohodlně skóroval Jarda Čermák mladší, když
hlavní rozhodčí nereagoval na chybně odmávaný ofsajd a hráči soupeře na pokračování hry. Gól platil, konečný výsledek tudíž
3:1 pro nás. Koučování týmu tentokrát dostali na starost mladí, konkrétně zmíněný
Jarda Čermák. Projev mužstva byl docela
sympatický, takže věřme, že tak bude pokračovat i nadále.
Další zápas sehrálo “béčko” ve Velkém
Poříčí a podlehlo 1:4. Naši si nedovedli
poradit především s rychlonohým Nguyen
Van Sonem, který nám vstřelil 3 branky a k tomu ještě několik dalších šancí
promarnil.
Starší žáci po úvodní remíze 3:3
v Broumově neuspěli doma proti Týništi
nad Orlicí a prohráli výrazně 0:4. Trenér
Šíďa byl tentokráte s výkonem svých svěřenců hrubě nespokojen. O něco lepší
výkon podali za týden v Novém Městě.
Na vstřelení branky to však opět nestačilo a podlehli 0:1. Další zápas, proti
České Skalici, byl přeložen na “umělku”
do Náchoda. Tam nás soupeř výrazně přehrával. Do poločasu jsme se ještě “jakž
takž” drželi a prohrávali jen 0:2. Konečný
výsledek 0:9 je však již poněkud horší. Utkání řídil zkušený rozhodčí Jirka
Kollert, podle jeho slov však s výsledkem
nemohl nic udělat ani jako trenér, ani jako
rozhodčí…
Dlužno podotknout, že poslední tři
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zápasy jsme odehráli bez náchodských
spoluhráčů, s nimiž tvoříme jeden tým.
Dobrými výkony na podzim se starší
žáci dostali do skupiny, bojující o vítězství
v krajském přeboru, takže v další části soutěže se setkají s několika novými soupeři.
Prvním z nich bylo družstvo Vrchlabí/
Trutnov ”B”, které přijelo na polické hřiště
změřit síly s našimi v první den velikonočních prázdnin. Hned v 1. minutě se “povedlo” našemu brankáři při výkopu trefit soupeřova útočníka, od kterého se míč odrazil
do brány, 0:1. A tento výsledek se nezměnil
až do konce. Nutno přiznat, že soupeř byl
o něco lepší.
Mladší žáci svůj úvodní duel s Teplicemi
odložili z důvodu nezpůsobilého terénu.
Poprvé se na jaře představili ve středu
13.4. na Babí, kde se utkali s týmem Babí/
Zábrodí. Podlehli, stejně jako na podzim,
o jediný gól, tentokráte 4:5, i když o poločase 2:1 vedli. Střelecky se dařilo Patriku
Huškovi, který vstřelil tři góly, čtvrtý přidal
Matěj Švorčík.
Následoval zápas s dívčím týmem
z Náchoda. Na podzim jsme dívky porazili
výrazně, 11:1. Ani na jaře k velké změně
ve výkonnosti obou týmů nedošlo a zvítězili jsme 7:2.
Starší přípravka se po odložení zápasů
v Broumově poprvé představila na jaře až
ve vzdálených Velichovkách. Tam nejprve
podlehla Vekému Poříčí 2:5. Proti domácím kluci byli úspěšnější a ve střetnutí
s nimi zvítězili 5:3.
V neděli o velikonočních prázdninách
se kluci a dívky představili v Polici v duelech s Velkým Poříčím a Broumovem.
S Poříčím jsme sehráli vyrovnaný a napínavý zápas, nedlouho před koncem 3:2
vedli, po nedůsledném bránění v samotném závěru však 2x inkasovali a prohráli
3:4. Proti Broumovu jsme sehráli vyrovnaný 1.poločas, který skončil 3:3. Potom
se projevila dobrá souhra a individuální
schopnosti hráčů soupeře, a prohráli jsme
4:8.
Mladší přípravce, která si úspěšně
vedla na halových turnajích, se na těžkém
terénu na úvod jara ve Stárkově příliš nedařilo a obě střetnutí prohrála. Nejprve
s domácími 2:5 a následně s Hronovem dokonce 3:12. Za týden na domácím hřišti to
již bylo o trochu lepší. Nejprve jsme sehráli
zápas s Broumovem. Klukům se mimořádně vydařil začátek utkání a po několika
minutách vedli 6:0. Do poločasu 7:0 a nakonec utkání skončilo 10:2.
Proti Rasoškám hráči nastoupili pod
trenérskou hrozbou, že v případě neúspěchu je ihned po utkání čeká výběh na Ostaš.
Po výrazné výhře 18:5 si však hlavně trenéři oddechli, že v nevlídném, chladném
počasí nemusí nikam běžet a mohou rovnou ze hřiště do tepla domova na oběd.
Minipřípravka svoji cestu jarní soutěží zahájila až 21.dubna v Náchodě, což je
po uzávěrce tohoto čísla měsíčníku, takže
o úspěších či ojedinělých porážkách této
věkové kategorie až příště.
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Před zahájením jarních soutěží se na konci března oba naše týmy představily na halovém turnaji ve Rtyni, v pěkné hale “Orlovna”.
Při turnaji minipřípravek, kluci a dívky
r.2015 a mladší, bylo dvanáct zúčastněných
týmů rozděleno do dvou skupin, kde hrál
každý s každým, a podle umístění ve skupinách následovaly souboje o konečné pořadí.
V úvodním střetnutí skupiny s Jiskrou
Kocbeře jsme remizovali 1:1, potom následovala dvě naše výrazná vítězství. Se Spartou
Úpice ll poměrem 8:1 a s domácími dokonce 11:0. V nejdramatičtějším zápase turnaje
jsme udolali Dvůr Králové ll 6:5, když jsme
3:2 vedli, 90 vteřin před koncem 3:5 prohrávali a vítěznou branku vstřelili 5 vteřin před
koncem vycházející hvězdou ze Suchodola
Patrikem Šrůtkem.
V utkání o vítězství ve skupině jsme
ve vyrovnaném střetnutí podlehli Náchodu ll
2:4, když nám po několika samotných nájezdech byla branka příliš úzká.
Na závěr nás tak čekal duel o 3.místo
se Dvorem Králové l. Soupeř měl tým přece
jen vyrovnanější než my a porazil nás 4:0.
Vybojovali jsme tak celkové 4.místo. Naším
nejlepším střelcem byla Kristýnka Kiezlerová
se 16 zásahy, následoval Patrik Šrůtek, který
branku trefil 10x a se dvěma vstřelenými
brankami ukončila turnaj Pavlínka Štenglová.
Polický Spartak na tomto turnaji reprezentoval ještě Jáchym Horák a Pavel Machovec.
Mladší přípravka, kluci a dívky r.2013
a mladší, se představila o týden později.
Konkurence byla opravdu vysoká, zúčastnilo
se osm týmů. Kromě nás Baník Rtyně, MFK
Nové Město n M., Náchod, Sokol Vítězná,
MFK Trutnov, Vysoká nad Labem a Dvůr
Králové. Hrál každý s každým, zápas trval
12 minut. Naši hráči si vedli velice dobře, se
všemi soupeři drželi krok a sehráli vyrovnaná utkání i s těmi nejlepšími. Vítězi turnaje,
Náchodu, podlehli 2:4, domácímu Baníku 0:2
a Trutnovu 1:2. Remizovali s Novým Městem
2:2, Sokolem Vítězná 0:0 a s Vysokou nad
Labem 1:1. Výrazného vítězství dosáhli se
Dvorem Králové, a to 6:0. Obsadili tak v turnaji 6. místo.
Do zápasů jsme nastupovali v následující
sestavě: v brance Tomáš Mach, dále Matyáš
Entler, Artur Hauck, Seba Machovec, Honzík
Kotrnec a Kristýnka Kiezlerová. Po dlouhé době jsme na turnaji získali individuální
cenu. Kristýnka byla vyhlášena nejlepším
hráčem turnaje! Tak věřme, že jí sláva příliš nestoupne do hlavy a fotbal ji bude stále
bavit. No a za několik roků uvidíme, jestli to
ve fotbale “někam dotáhla”…
Zájemcům o fotbal, klukům i dívkám
r.2013 a mladším, dáváme tímto na vědomí,
že tréninky na polickém fotbalovém hřišti
probíhají v pondělí a ve čtvrtek od 16 hodin. Přijďte si fotbalový trénink zkusit, třeba
i nezávazně.
o ch va l, ízn vec ol c
o an
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SSK Pedro Police nad Metují

v

pořádá – se sponzorskou pomocí polické firmy HAUK s.r.o.. - na atletické dráze
pod sídlištěm sportovně společenskou akci určenou veškerému obyvatelstvu bez
rozdílu věku a výkonnosti

Dne 19. března, ve svátek svatého Josefa, pořádali
milovníci
mariáše
z Police nad Metují už
5. ročník turnaje. Do soutěže se nakonec přihlásilo
13 borců nejen z Police, ale i z okolí. Po třech kolech lítých bojů se vítězem nakonec stal pan Zástava
z Velkého Dřevíče.
Domácí borci nakonec obsadili krásné
druhé a čtvrté místo.
Bohaté ceny převzali
všichni startující.

24. o ník
jedná se ote en e ejn klání
ěh na 100 met
en šem věkovým
kategoriím mužů i žen – od drobotiny až po zkušené pamětníky
nejlepší výkon získává putovní pohár

te

24. k ětna 2022

od 1 :00 do 1 : 0 hodin
atletická dráha pod sídlištěm

v této době bude připraven tým rozhodčích změřit vaše úsilí na sto metrech a dosažený výkon
zařadit do výsledků v jedné z 11 věkových kate orií ti nejmenší mohou běžet s doprovodem
přij te si zkusit, za kolik „uděláte stovku“, vezměte své rodiče i děti, příbuzné, kamarády, spolužáky,
spolupracovníky a třeba i partu od piva a udělejte si své malé mistrovství na 1 metrů

p ij te si a ěhno t jen tak e
rekord dráhy:

Pořadatelé děkují personálu Hotelu
Ostaš za vstřícnost
a za sponzorské dary.

ěda osti ne o p o adost p ij te po ejt
12,0 s an Voborník 2007

Miroslav Kollert

v případě nepříznivého počasí nebo jiných komplikací se akce odkládá
kate orie mládeže končí v 17:30

1 . o ník
také letos máte šanci na start v atletickém trojboji – ěh na 100 met skok dalek m a h ko lí
• výsledky budou obodovány a součet bodů určí letošního vítěze
• přihlášení na technické disciplíny pouze do 1
, v čase závodu nelze trénovat
• dálka – max. 3 pokusy, koule
kg, M 4 kg – vrhy, stovka – jeden pokus
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Než se rozepíši o naši mistrovské sezóně, musím vzpomenout na to, že je rok 2022 a Polický hokej by tento rok oslavil 90té narozeniny.
Hořkost v ústech u mnohých vyvolávají vzpomínky na to, jak a proč hokej v Polici skončil . S odstupem času vidíme, že hlavně z důvodů klimatických podmínek se bez zimního stadionu hrát hokej prostě dnes již nedá. A když už vzpomínáme na Polický hokej, chci vzpomenout
na člověka, který pro Polický hokej dýchal a udělal pro něj obrovský kus práce, na prezidenta klubu, pana Josefa Théru. Veliké Díky Josko,
za to jaký jsi byl výjimečný člověk s obrovským srdcem a láskou k hokeji.
Ted´ již zpátky k našemu hokeji neregistrovaných. Sezóna 2019-20 byla z důvodů koronaviru dvě kola před koncem zrušena a sezóna
2020-21 byla ze stejného důvodu po první kole ukončena. Proto jsme ani moc nedoufali, že by jsme sezonu 2021-22 odehráli celou. Byla
to sezóna, kdy na stadion mohli pouze očkovaní nebo hráči, kteří prodělali koronavir. V posledním kole sezony jsme si zajistili remízou
2:2 s Jamajskými Tygry z Velkých Petrovic
účast v play off bez nutnosti barážového
utkání. V semifinále jsme se opět potkali
s Jamajskými Tygry ale tentokrát jsme je
po zlepšeném výkonu porazili 5:3. Ve finále na nás čekal tým HC Dragon Trutnov
,za zmínku stojí, že tento tým nám v průběhu sezóny nadělil v jednom zápase 12 golů.
Možná i proto nás trutnovský tým lehce
podcenil a my s ním celý zápas, i díky skvěle
chytajícímu gólmanovi, drželi krok a o výsledku museli rozhodnout až samostatné
nájezdy, v kterých jsme byli my ti šťastnější. Děkuji celému týmu za výbornou sezónu
a těším se na příští. Děkujeme taky našim
sponzorům, firmě Hauk s.r.o, Kovovýroba
Jiří Rossel a Největší díky našemu generálnímu sponzorovi, firmě Viridium.cz
a
n
u an Pa a
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V dubnu si dáme tréninkové volno ….. to jsme psali v minulém
příspěvku. Tréninky v dubnu neprobíhaly, ale volno jsme všichni
tedy určitě neměli.
Hned 5. dubna v úterý jsme dětem uspořádali „Poslední mazání“. Skupinky složené z malých i velkých se sešly na Nebíčku a odtud
podle tajných instrukcí došly na Ostaš. Tam našly poklad a poseděly u ohně. Trenéři se svými skupinami zhodnotili a zakončili lyžařskou sezónu.
22. dubna jsme se sešli v Divadelním klubu na „Posledním mazání“ s dospělými příznivci lyžování.
Během dubna v termínech tréninků probíhala školení péče
o lyže, určená především starším dětem, trenérům, popř. rodičům.

Duben je také období, kdy se hodnotí proběhlá lyžařská tréninková a závodní sezóna, ale také se plánuje nová. Uzavírá se účetnictví předchozího roku, podávají daňová přiznání, píší se Závěrečné
zprávy o činnosti a navrhují se rozpočty. Probíhají valné hromady
svazu lyžařů i jednotlivých klubů.
Naši zástupci 12. dubna absolvovali valnou hromadu krajského úseku běžeckých disciplín a následně valnou hromadu krajského SLČR. Čeká nás celorepubliková VH ÚBD v Praze, která je letos
volební. Volit se bude předseda, místopředsedové a členové rady.
Vidět fungování dalších klubů a celého svazu a diskutovat s lidmi
i z této organizační úrovně je pro nás zajímavé a inspirativní. Už jen
pro to, že i nás čeká Členská schůze klubu 29. dubna, která bude
volební.

Další sezónu rozjíždíme v květnu tréninky i jarními soustředěními ve Vižňově a na Benecku.

Plánované závody květen-červen 2022:
Zveme veřejnost na Běh Sídlištěm, který se uskuteční v neděli
29. května. Děti, mládež i ženy čeká překážková dráha, muži si pak
zaběhnou tradiční silniční trať.
Na den dětí 1. června pořádáme Výjezd na Klůček (kolečkové lyže, brusle, nejmenší běh). Po závodě proběhne vyhlášení SP
Běžkové středy!
Středa 15. června bude patřit běžcům závodu Od Pípě k Pípy.
Ti vystartují ve Lhotě u Lidmanů a doběhnou ke Krčmě v Polici.
Na konci školního roku v sobotu 25. června v poledne uzavřeme náměstí v Polici pro závodníky Běhu na Hvězdu. Zveme organizované i neorganizované sportovce.
Termíny dalších závodů máme jako vždy na stránkách ski.polickej.net.
a S I Pol ce nad Me u í, z. .
elena a an Pohlov
Činnost klubu a námi pořádané závody finančně podporují: MŠMT,
Královéhradecký kraj a Město Police nad Metují.
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REHABILITAČNĚ - RELAXAČNÍ

SKI Police nad Metují, z.s.
b b ec ho o n

CENTRUM PRO PSY

pořádá 43. ročník silničního běhu

Nabízíme procedury na problematickou kůži Vašich pejsků
a procedury na uvolnění při bolestech kloubů, po operacích
nebo na relaxaci.

BĚH SÍDLIŠTĚM

 OZONOTERAPIE - perličková koupel na kožní problémy
- vhodná při rehabilitaci poúrazových stavů
- vhodná na nadměrné línání

v neděli 29. května 2022 v 10 hodin

Pořadatel:
Přihlášky:

o ce nad et

e po pr c

te

 THALASSOTERAPIE - bahenní zábaly na kožní problémy

o ce nad et
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o c n/ . on en
pre entace
n t p ed tarte dan ategor e.
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T atě:
edeny jako k os na 400m ok h na dětsk m h išti
pouze
m zůstává na klasické silniční trati
n ormace
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eb ski polickej net mail skipolice seznam cz
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organ tor
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 AROMATERAPIE - koupel s esencemi na uvolnění
 RELAX. MASÁŽE A STREČINK - pro psí sportovce
- při svalovém napětí
- po operacích a blokádách
 KOUPÁNÍ PSŮ A BYLINKOVÉ KOUPELE
Najdete nás: Kamenice 91 (pasáž Kamenice), Náchod
Telefon: 720 580 397
E-mail: info@redog.cz

www.redog.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 16. - 18. 5. 2022
(10.00 - 12.00 a 14.00 - 17.00 hod)
Těšíme se Vás i Vaše pejsky

ovce, kozy, králíky
oh

.3

1. úloha:

Je zřejmé, že všechna čísla nemohou být jednociferná.
Z dvojciferných čísel nemůžeme použít ta, která mají na místě
jednotek 2; 4; 5; 6;8. Hledaný nejmenší součet prvočísel je
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Granule ze sena………
25 kg – 230Kč
Granule z vojtě ky
25 kg – 250Kč
Granule z cukrov epy… 25 kg – 250Kč
e-mail: datekpraha@seznam.cz
mobil: +420 775 550 661
Fb: datek-peletky
od ov
o
v od o o

.

d
.

4 3

IN Z E R C E

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

31. 5. 2022 v 15.00 hod.

ou o
Police n. Metují

26. 5. 2022 v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech:
491 522 877, 777 621 552
http://autoskolafiedler.cz
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Protřepat, namíchat!
Novinka v Náchodě. Mícháme nejpoužívanější fasádní omítky,
fasádní nátěry a mozaikové omítky výrobce CERESIT.
Omítku na celý dům vám namícháme do druhého dne.

800 404 010

Police nad Metují zpravodaj 183x63 mm 4B 2022 „Namíchat“

od
v

o

d

vždy 20. den v měsíci do 15 hod.

obvykle první pracovní den v měsíci
h v o

dv
o
oo

d

d 700 ks

o MK ČR E 11974
. . . o . .o.
o
Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
4 9 1 54 1 1 1 3
polickymesicnik@policenm.cz
(stránka bez 1,3 cm okrajů)

Velikost 1/2A4 - A4
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4

4 4

v

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

Množstevní slevy se neposkytují

Polick měsíčník KV E 2022

FACTORY OUTLET
OD 09.05.2022 DO 30.07.2022
otevíráme naši outletovou prodejnu
se zbožím z nadprodukce za extrémně výhodné ceny
PLAVKY, BIKINY, PLÁŽOVÉ OBLEČENĺ, PAREA, SPODNĺ A NOČNĺ
PRÁDLO.
CENY OD 49,- DO 890,- CZK.

PIONEER IN SHAPEWEAR

PO-PÁ 9-17 HODIN • So 9-12 HODIN
Maryan Beachwear Group CZ • Nádražní 152 • 550 01 Broumov
+420 603 807 345 • r.sudova@maryanbeachwear.cz
Kupon vystřihnout a uplatnit v prodejně při nákupu.

SLEVOVÝ KUPON 100,- CZK
Při předložení tohoto kuponu a nákupu
zboží minimálně za 1000,- CZK sleva 100,- CZK.
Vyplacení slevy v hotovosti není možné. Platí do 30.07.2022.

KULTURA
KVĚTEN
Kolárovo divadlo
JAK SE CHODÍ NA SEVERNÍ
PÓL - VÁCLAV SŮRA

Úterý 10. 5. 2022 od 18:00

O své zážitky se podělí český cestovatel
a dokumentarista. Při svých cestách
se specializuje na polární kraje či oblasti
Sibiře. Prošel mimo jiné části Grónska,
jezero Bajkal a Špicberky. V roce 2005 došel
jako čtvrtý Čech v historii na severní pól.
Václav Sůra je uznávaným odborníkem
na táboření v extrémních podmínkách.
Vstupné: 80 Kč

NA ZLATÉM JEZEŘE

Neděle 15. 5. 2022 od 19:00

V kouzelném prostředí na březích Zlatého
jezera tráví léto starší manželé. Věčně
brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy
zapomínající profesor v penzi Normen
a jeho chápající žena Ethel, starající
se o muže i domácnost s neutuchajícím
půvabem a noblesou. Příjezd dcery Chelseay
s partnerem a jeho tvrdohlavým synkem
Billym pomůže Normenovi vystoupit
náhle z letargie a všechny zaskočí svým
příkladem: Vždycky je čas za život, i ten
nejobyčejnější, začít se znovu prát.
Hrají: Ladislav Frej, Simona Stašová, Marika
Procházková, Vasil Fridrich/ Jan Teplý ml.,
Jaromír Nosek / Karel Zima, Jakub Jan Černý/
Filip Antonio / Michal Pazderka /
Kryštof Zapletal, Vstupné: 590 / 570 Kč

KONCERT NEJEN
MAMINKÁM

Středa 18. 5. 2022 od 18:00

ZUŠ Police nad Metují srdečně zve na
koncertní program, který připravili žáci,
soubory a orchestry ZUŠ.
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč

DOPIS NEZNÁMÉ

PŘEDSTAVENÍ KYJEVSKÉHO DIVADLA VIZAVI

Pátek 20. 5. 2022 od 19:00

Představení kyjevského divadla, které
získalo Velkou cenu Mezinárodní akademie
umění. Účinkují ukrajinští umělci Jevgenij
Morozov a Tamara Morozová, kteří byli
nuceni opustit svůj domov a našli dočasný
azyl na Broumovsku.

POLICE NAD METUJÍ

VSTUPENKY ON-LINE NA WWW.PELLYHODOMY.CZ
Tamara byla na Mezinárodním festivalu
uznána jako nejlepší herečka v postsovětském
prostoru. Hra se hrála na Ukrajině, v
Bělorusku, Rusku (před válkou), Moldavsku,
Polsku, Německu.
„Dopis neznámé“ je divadelní hra na motivy
povídky Stefana Zweiga. Je to hra o dívčí lásce
ke slavnému spisovateli. Celý život Neznámá
milovala jednoho muže a ten jí nevěnoval
pozornost. Porodila mu dítě.
A on to ani nevěděl. Stala se prostitutkou,
aby nakrmila svého syna. Spal s ní, ale netušil,
kdo to je. Když dítě zemřelo, žena mu napsala
dopis, ve kterém vypráví o celém svém životě
a lásce k němu. Zní hudba Schuberta,
Vivaldiho, Čajkovského, Jarreho.
Délka představení: 1 hodina a 20 minut
Uvádíme v ruském jazyce, pro české
návštěvníky budou k dispozici libreta
v češtině.
Vstupné: dobrovolné

ČESKÁ SMYČCOVÁ
ROCKHARMONIE

Pátek 27. 5. 2022 od 19:00

Rockové melodie v podání houslí, violoncella
a kontrabasu. Skladby od kapel Beatles,
Metallica, Iron Maiden, Scorpions, Deep
Purple, AC/DC atd.
Koncert v rámci Dvořákova festivalu.
Vstupné: 150 Kč, 120 Kč senioři a studenti

Kino
PROMLČENO

Úterý 3. 5. 2022 od 19:00

Promlčeno je filmový thriller s Karlem Rodenem
v hlavní roli. Děj je zasazen do současnosti a je
inspirovaný skutečnými událostmi – motivem
filmu je promlčená vražda.
Premiéra: 28. 4. 2022.
Krimi / Thriller. Česko, 2022, 95 min.
Vstupné: 120 Kč

VYŠEHRAD: FYLM

Čtvrtek 5. 5. 2022 od 19:00

On-line seriál Vyšehrad se stal fenoménem.
I proto se jeho tvůrci rozhodli navázat na něj
celovečerním filmem. Lavi je, jak by řekl jeho
agent Jarda, pořád stejný dement, ale začalo
se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém,
tak v osobním životě.
Komedie / Sportovní. Česko, 2022, 105 min.
Vstupné: 120 Kč

YAKARI - VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Čtvrtek 19. 5. 2022 od 17:30

Hlavním hrdinou dobrodružného animovaného
filmu je siouxský chlapec jménem Yakari.
Zatímco se jeho kmen vydá sledovat
nebezpečného bizona, Yakari se vypraví
po stopách nezkrotitelného Malého Bleska,
divokého mustanga. Yakari a Malý Blesk
zažijí velké dobrodružství, které navždy
zpečetí jejich nehynoucí přátelství mezi
tím nejstatečnějším siouxským chlapcem
a koníkem rychlým jako vítr. Animovaný /
Dobrodružný / Rodinný / Francie / Německo /
Belgie, 2020, 82 min. Vstupné: 80 Kč

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK

Úterý 31. 5. 2022 od 17:30

Když se na konci Mimi šéfa bráchové Tim a Ted
konečně skamarádili, zdálo se, že jim to vydrží
napořád. V pokračování s podtitulem Rodinný
podnik jsou oba dospělí a totálně odcizení.
Animovaný / Komedie / Rodinný. USA, 2021,
108 min., Vstupné: 80 Kč

Ostatní akce
PUTOVÁNÍ S VÍLOU METUJKOU
A SKŘÍTKEM VILÉMEM

Sobota 28. 5. 2022,
začátek 14:00 - 15:00 v Pellyho parku

Nenáročná trasa s úkoly pro děti i jejich rodiče
povede po Polici. Více informací na www.
pellyhodomy.cz a na samostatných plakátech.

Připravujeme
KONCERT VELKÉHO
DECHOVÉHO ORCHESTRU

Pátek 3. 6. 2022 od 19:00

Koncert orchestru Základní umělecké školy v
Kolárové divadle v Polici nad Metují.
Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji
od 16. května v Infocentru v Pellyho domech.
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč

POLICKÁ ZELŇAČKA

Sobota 11. 6. 2022 / Masarykovo náměstí
Po dvou letech se opět setkáme na náměstí.
Se soutěžními kuchařskými týmy
a doprovodným kulturním programem.
Více informací na www.pellyhodomy.cz
a na samostatném plakátu.

Další akce na WWW.POLICKO.CZ

http://www.barcode-generator.de

Provozní doba Informačního centra Police nad Metují: pondělí - pátek: 8:30 - 11:30 a 12:00 - 17:00, víkendy a svátky: 8:30 - 11:30 a 12:00 - 15:00

2022

pellyho domy

