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INFORMACE Z RADNICE

Březen na radnici…

Milí spoluobčané,
je to skoro neuvěřitelné. Člověku se
ani nechce věřit, že jsou to již dva roky,
kdy jsem na tomto místě psal o zvláštní
situaci, kterou ještě nikdo z nás nezažil.
Ovlivnila životy nás všech, a to jak soukromé, tak pracovní, ale třeba i společenské. Pandemie způsobená koronavirem
trvala hodně dlouho a byť je dnes v určitém útlumu, zákeřného viru se už nezbavíme. S letošním březnem skončilo hodně
omezujících opatření, co jsme asi pocítili
nejvíce, je až na výjimky odložení roušek
a respirátorů. Dlouho očekávaná chvíle,
pocit volnosti, pocit, že se můžeme konečně volně nadechnout. Ale je tomu opravdu
tak? Nemůžu se ubránit dojmu, že se svět
zbláznil. Sotva ustoupilo jedno, přichází
druhé. A bohužel mnohem horší. Válka.
Nesmyslná a v 21. století snad i nečekaná.
Vyvolaná zlovůlí člověka chorobně toužícího po rozšiřování vlivu a moci. Agrese,
která s sebou nese migraci, zkázu a smrt.
Smrt nejen vojáků, ale bohužel i civilistů,
včetně žen a dětí. Zkázu krajiny, vybudované infrastruktury měst i vesnic, domova.
Migraci milionů lidí, kteří s nejnutnějším
málem odchází do cizích, neznámých zemí,
aby zachránili holý život. Mrzí mě, že začínám příspěvek do dubnového měsíčníku takto neradostně. Ano, je to skeptické,
smutné, šedivé… Ale bohužel je to realita.
Velmi tvrdá a nelítostná. Ale je tu také naděje, která jak víme umírá poslední. Naděje
na nový začátek. Nový začátek lidí, kteří
našli dočasný domov v nové zemi. Někteří
možná i trvalý domov. A to je na nás všech.
Jak pomůžeme, jak je přijmeme, jak dokážeme pomoci se začleněním do naší společnosti… Moc rád bych na tomto místě
poděkoval všem, kteří jakkoli pomohli
a pomáhají. Finančně, materiálně, ubytováním, koordinací. Potřebných činností je
mnoho a také je Vás mnoho zapojených.

Veliké díky všem!!!
Březen, první jarní měsíc, nás navnadil
krásnými slunnými dny, ale ranní mrazíky
stále dávají tušit, že se zima jen tak nevzdá.
Byť sněhových radovánek lze užívat jen
na horách a v lyžařských areálech. A ty jsou
poloprázdné, protože sluníčko již vytáhlo
první cyklisty a běžce. Pomalu, ale jistě nás
nutí k jarním pracím na zahrádkách, které
zdobí první jarní květy. Začal jarní úklid
města. Z chodníků mizí nánosy štěrkového posypu a chodí se nám mnohem lépe.
Bude se méně prášit a trávníky se začnou
zelenat. Za probíhající úklid patří poděkování Technickým službám. Zároveň bych
rád poděkoval za jejich aktivitu, společně
se ZUŠ. Určitě jste zaregistrovali krásné
cedulky a podobizny psích mazlíčků, které nabádají k úklidu jejich exkrementů.
Každoroční, a nejen jarní, problém některých pejskařů. Kampaň je to opakovaná
a já věřím, že se zase nějaké to procento
pejskařů „chytne za nos“. Když už mluvíme o jaru, všimněme si, kolik, kde vytálo
z ustupujícího sněhu odpadků. Skoro se mi
ani nechce věřit, že naše vyspělá společnost něco takového stále dokáže. Pojďme
ukázat srdce na správném místě, pojďme naší Zemi i nejbližšímu okolí pomoci.
Pojďme jako každý rok přiložit ruku k dílu
a odpadky po našich nezodpovědných spoluobčanech posbírat. Blíží se Den Země,
pojďme ho využít a dejme dobrý příklad
našim dětem. Vám všem, kteří se připojíte do výzvy k úklidu města a okolí předem
velké díky. Zároveň bych Vás moc rád pozval na další chystanou akci, a sice výsadbu
stromků na Ostaši. Mnoho z Vás poukazovalo na to, jak „šílený“ je pohled na vykácený Ostaš. Bohužel kůrovec si nevybírá
a kalamita je neúprosná. Zažili jsme Ostaš
zalesněný a zažijeme Ostaš bez lesa… Ale
máme možnost přidat ruku k dílu a podílet se na znovuzalesnění Ostaše! V sobotu
23.4. se na Vás budeme těšit.

Všichni se už těšíme na jaro. Na procházky po našem krásném okolí pěšky nebo
na kole.
Vždy na jaře, když sleze poslední sníh,
objevují se různé poklady pod sněhem plné
nepořádků odpadků, roušek, psích exkrementů…nic pěkného.
Pro TS jsou tyto měsíce o úklidu našeho
města – čištění, zametání. K tomu, abychom
mohli vyčistit každý kout, potřebujeme
i Vaši pomoc. Jsou místa, která potřebujeme
označit značkami v prostoru uklidit a je vše
hotovo. Často se však stává, když upozorníme značkou, že od tohoto dne do dalšího
dne, usek uzavřen – neparkovat, někdo jako
by ani nečetl. Prosíme tedy o respektování
tohoto označení - vězte, že to bude pouze
pro dobu nezbytně nutnou.
Začátkem března byla dokončena rekonstrukce městského bytu a hned poté

byla zahájena rekonstrukce bytu v Pěkově.
Také jsme rozmístili lavičky na místa
po Polici a jeho okolí, které nám zpříjemní
chvilky odpočinku.
Připomínáme: deratizace hlodavců stále probíhá. Pokud uvidíte výskyt, informujte
nás prosím na
emailu : evidence@tspolice.cz.
Pracovníci T.S.

Technické služby informují
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POZVÁNKA

na 2. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2022,

středa 20. duben 2022
v 17.00 hodin
na sále
Pellyho domů.

S příchodem jara se také rozběhly práce na investičních akcích ve městě. Dvě
velké rekonstrukce, ulice Za radnicí a ulice
Horní. Věřím, že nutná a nepříjemná omezení provozu a chůze budou vykoupena radostí z povedených oprav. Každým dnem
se také rozběhne rekonstrukce velkého
bazénu a kompletních technologií na koupališti. Bohužel, díky současnému vývoji
na trhu s materiálem a jeho dodávkami
zřejmě nestihneme letní sezónu. Mrzí nás
to, ale na druhou stranu se těšíme na nový
kvalitní bazén včetně zakrytí pro udržení
teplejší vody. Věřím, že budete s rekonstrukcí spokojeni.
Závěrem mi dovolte popřát krásné dny,
krásné Velikonoční svátky, největší křesťanské svátky a pro mnohé svátky jara.
Po delší době nejen s nejbližšími, ale již
v širším kruhu party přátel nebo společenství věřících. S vědomím, že s jarním sluníčkem přijdou veselejší myšlenky a vše se
v dobré obrátí a bude zase dobře ve společnosti i ve světě.
Jirka Beran

Rozpis lékařů

stomatologické služby

duben 2022

Služba je zajištěna v době
od 8.00 do 12.00 hodin

Datum

Lékař		

Tel. č.

02. – 03. 04. MUDr. Alena Zdražilová
491 427 548
Denisovo nábřeží 665, Náchod
09. – 10. 04. MUDr. Jan Kubec
491 543 398
17. listopadu 388, Police n. M.
15. – 16. 04. MDDr. Marcela Špačková 703 600 915
Běloveská 123, Náchod
17. – 18. 04. MDDr. Petr Houštěk
602 333 466
Machov 119
23. – 24. 04. MUDr. Milan Hýbl
491 428 636
Hálkova 367, Náchod
30. 4. – 1. 05. NEOBSAZENO
zubní pohotovost je sloužena v dalších 7 oblastech v Královéhradeckém kraji a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
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Slovo místostarosty

V době, kdy jsem psal svůj příspěvek
do březnového měsíčníku, to vypadalo
na brzké ukončení proticovidových opatření,
a na nástup jara spojený s návratem k tomu,
čemu jsme si za poslední dva roky zvykli říkat
„normál“. Proto jsem svůj příspěvek ukončil
přáním klidných březnových dní.
Závěr února však přinesl ruskou invazi
na Ukrajinu, a vize klidných dní se rozplynula (nejen nám). Ze dne na den jsme se stali
nejprve svědky a posléze i účastníky ozbrojeného napadení svobodné a svébytné země,
a do dnešních dní s nepochopením a obavami
sledujeme každodenní zprávy o vojenských
útocích na nemocnice, školy, obchodní centra, divadla. Každý den jsme svědky toho, jak
Rusko skrze své lži, šířené do světa, nachází
nové dno. Nedávno jsem v jiné souvislosti
zaslechl slova o tom, že jsme zjistili, že dno
má ještě sklep… Rusko nám ukazuje, že dno
má těch sklepů několik pater, a je jen otázka, kolik jich nakonec bude. Sankce uvalené
na Rusko sice drtí ruskou ekonomiku, a podle
některých světových ekonomů bude duben
měsícem státního krachu Ruska, nicméně dopadají a dopadnou i na nás. Při kritice cen pohonných hmot, nákladů na plyn, elektřinu, či
nákladů na potraviny je důležité nezaměňovat příčinu a následek. Příčinou těchto změn,
které nám ztíží život, je Ruská agrese, nikoliv rozhodnutí vlád evropských zemí! Naše
nenávist, vztek a frustrace je tak na místě
směřovat k prezidentu Putinovi a jeho vládě. Rozsévat nenávist mezi sebou, opětovně
se pokoušet o relativizaci objektivních faktů,
vědomě dělit společnost, nic z toho nepomůže zastavit ruskou vojenskou invazi, a právě
naopak pomáhá Rusku a jeho doktríně.
V návaznosti na ruskou agresi probíhá
velmi silná uprchlická vlna. Je skvělé sledovat, jak se společnost v naší zemi (ale stejně
tak v Polsku a na Slovensku) snaží pomáhat.
Sbírkami materiálu, oblečení, jídla, ale i finančními sbírkami se snažíme pomoci těžce
zkoušenému lidu na Ukrajině. V tomto směru
je důležité si uvědomit, že pomoc v různé formě bude potřeba ještě v dalších dalších týdnech, neboť ruská agrese stále trvá, a proud
uprchlíků se zatím nezastavil. Jak bylo od počátku avizováno, ve chvíli, kdy člověk neví,
jak přesně by mohl pomoci, a je připraven
pomoci, je možné poslat nějakou finanční
částku českým neziskovým organizacím, které pomoc pro Ukrajinu organizují. Sám jsem
takto přispěl organizaci Člověk v tísni. Včera
mi od Člověka v tísni dorazila zpráva o tom,
jakou pomoc byla zatím tato neziskovka
schopná zorganizovat: „Díky našim dárcům
jsme mohli od začátku března vypravit už
sedm vlaků a 13 kamionů naplněných humanitární pomocí v hodnotě 124 milionů korun.
Matrace, spacáky, trvanlivé jídlo, hygienické
pomůcky nebo elektrocentrály zaplnily přes
3500 palet a dostaly se do válkou zmítaného
Kyjeva, Dnipra, okolí těchto měst, doněcké,
charkovské a luhanské oblasti a o víkendu
i do obklíčené Sumy.“ Vedle této pomoci jsme
se soustředili i na pomoc přímo u nás ve městě, potažmo v širším regionu Broumovska. Při
Strategické radě regionu Broumovska vznikl
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koordinační štáb zahrnující jak zástupce obcí
v regionu Broumovska, tak zástupce podnikatelů a neziskového sektoru.
Tento koordinační štáb koordinuje pomoc mezi státem, krajem, obcemi, spolky,
místními organizacemi, podniky, živnostníky, občany na Broumovsku a uprchlíky
z Ukrajiny, přičemž hlavní smyslem je přímá
pomoc lidem přicházejícím z Ukrajiny. Štáb
dále poskytuje informační servis a podporu všem zapojeným stranám. Vedle tohoto
zajišťuje štáb okamžitou pomoc při zajištění základních potřeb uprchlíkům v období
prvních dní a týdnů po příchodu do regionu.
V těchto dnech (21. 3.) v rámci štábu debatujeme již nad integrací uprchlíků, především ve formě zajištění zaměstnání, dlouhodobého bydlení, škol, školek i volnočasových
aktivit. Jelikož dnes nikdo neví, jak dlouho
bude muset ustavený štáb fungovat, a jelikož jsme museli narychlo vytvořit několik
nových pracovních pozic, bude v následujících dnech nutné vyřešit i otázku financování
koordinačního štábu. V tomto směru jsem již
jednal s hejtmanem Královéhradeckého kraje o možné budoucí finanční podpoře. Více
informací o koordinačním štábu, respektive
veškeré důležité informace pro přicházející
Ukrajince, jakož i pro organizování pomoci
najdete na webu koordinačního štábu www.
ukrajina-broumovsko.cz, přičemž tento web
obsahuje jak českou, tak ukrajinskou verzi.
V souvislosti s válkou na Ukrajině jsme
zaznamenali jeden malý lokální úspěch. Již
řadu let odkládáme zisk z provozování kanalizační soustavy ve městě, na základě požadavku zákona o vodovodech a kanalizacích
(resp. dříve na základě požadavku dotačních
podmínek vydaných v souvislostí se získanou
dotací na rekonstrukci městské čistírny odpadních vod), na speciální účet, a to za účelem oprav a údržby kanalizační sítě (včetně
ČOV). Již cca před 10 lety byl za tímto účelem
otevřen účet ve Sberbank, přičemž tehdejší
rozhodnutí rady města, o založení účtu u této
banky se (logicky) opíralo o výhodné úrokové podmínky. Nijak nám v dané době nepřišlo
nepatřičné, že jde o ruskou banku, a už vůbec
jsme nepřemýšleli nad jinými riziky či souvislostmi. V den oznámené invaze na Ruska
na Ukrajinu jsme měli na účtu odloženo cca
3,5 mil Kč, přičemž jsme se okamžitě rozhodli tyto prostředky převést na účet města, co
kdyby se něco stalo, že… a ono se stalo, a to
hned několik dní po začátku invaze… Správné
rozhodnutí ve šťastnou chvíli zachránilo
městu poměrně velkou částku! Nestali jsme
se tak obětí ruské invaze, jako desítky jiných
obcí, či jako Kraj Vysočina, které měli u této
banky své kompletní finance.
Při pohledu na události posledních týdnů
se jen těžko píše o věcech samosprávy města.
Věřím, že až budu psát příspěvek do květnového čísla, budu opět moci zabrousit do témat týkajících se města, jeho rozvoje, či do investic. Přeji nám i všem Ukrajincům, aby se
situace na Ukrajině brzy uklidnila, a pominuly hrůzy, jaké sledujeme přes naše i světová
média!

NABÍDKA PRONÁJMU
NEBYTOVÝCH PROSTOR

v budově čp. 99 v Kostelní
ulici v Polici nad Metují
Město Police nad Metují nabízí
k pronájmu nebytové prostory v přízemí budovy č. p. 99, Kostelní ulice,
Police nad Metují o výměře cca 56 m2.
Nabídky obsahující výši nabízeného nájemného a podnikatelský záměr je možné podávat do 31. 3. 2022 v podatelně
Městského úřadu v Polici nad Metují.
Bližší informace poskytne pan Michal
Mucha, e-mail mucha@tspolice.cz nebo
paní Hana Plná, e-mail plna@policenm.
cz, telefon 778 498 154. Prohlídka nabízených nebytových prostor je možná
po předchozí domluvě.

Jirka Škop

Polický měsíčník DUBEN 2022

INFORMACE Z RADNICE

JAK SPRÁVNĚ TOPIT A UŠETŘIT (3. část)

Na začátku topné sezóny vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR
Průvodce ekonomickým a ekologickým
vytápěním domácností pevnými palivy „Jak správně topit a ušetřit“. Tato brožura
přináší informace, jak správně provozovat
topné zařízení, abyste dodrželi všechny
zákonné požadavky, ušetřili na výdajích
za vytápění a chránili dlouhodobě své zdraví. Brožuru můžete obdržet na polické
radnici, odbor IMŽP, nebo si ji můžete otevřít či stáhnout na stránkách MŽP.
Zkrácený text této brožury nabízíme
také touto cestou:

Jak správně provozovat spalovací
zařízení v domácnostech

3. Obsluha vašeho zařízení

yy Opravdu si přečtěte návod k použití a řiďte se jím, provoz moderních zařízení vyžaduje precizní dodržení postupů a jejich
svévolné porušování může vést jak k vyšším emisím škodlivin, tak k poškození zařízení, nebo dokonce k požáru.
yy Zatápění, přikládání a regulaci výkonu
provádějte přesně dle postupů daných
výrobcem. Pokud si nejste jisti, zeptejte
se odborníka, který vám provádí pravidelnou povinnou tříletou kontrolu.
yy Dodržujte předepsanou teplotu spalin.
Nižší teplota spalin může znamenat vyšší účinnost využití tepla, ale také špatné
spalování, vyšší riziko vzniku kondenzátu
a všech souvisejících problémů (zanášení výměníku, spalinových cest, požární
riziko, pronikání dehtu tělesem komína apod.). Příliš vysoká teplota spalin je
plýtváním energií v palivu a může být
i nebezpečná.
yy Pokud zatápíte pevnými palivy jen příležitostně (např. občas v krbu), mějte
ohled na aktuální stav ovzduší a netopte
v něm např. při smogových situacích. Pokud můžete při zhoršených rozptylových
podmínkách využít jiný, čistší zdroj tepla,
nebo alespoň kvalitnější palivo, udělejte
to! Zplodiny se kumulují pod inverzní
vrstvou a vy je pak dýcháte.

4. Údržba vašeho zařízení

yy Dbejte na čistotu komína a kouřovodu
(čistěte min. 2krát ročně a 1krát za rok
nechte překontrolovat kominíkem).
yy Dbejte na čistotu celého zařízení a jeho
okolí, především výměníkových ploch,
a to i u moderních typů zařízení.
yy Udržujte v dobrém stavu těsnění jednotPolický měsíčník DUBEN 2022

livých dvířek, nasávaný falešný vzduch
může zásadně zhoršit spalování a snížit
účinnost, zaplatíte pak více za palivo.
yy Nezasahujte sami do nastavení zařízení,
např. při nastavení teploty vstupní a výstupní vody, nastavení rychlosti otáček
ventilátoru a podobně, pokud si nejste
jisti tím, co děláte.
yy Nepřetápějte! Udržujte teplotu obytných
místností okolo 20 °C. Topte jen tam, kde
je to potřeba, s pomocí regulace či termostatických ventilů nastavte teplotu pro
každou místnost podle způsobu jejího
využití.
yy Kotel a topidlo na pevná paliva s výměníkem musí být povinně jednou za 3 roky
zkontrolovány a nastaveny odborníkem,
aby vydržely v bezvadném stavu. Vhodnou obsluhou a údržbou vašeho zařízení
můžete snížit riziko vzniku požáru v domácnosti (vyhoření sazí). Dopady nesprávného vytápění na zdraví
yy Nesprávné vytápění domácností pevnými palivy je hlavním zdrojem znečištění
ovzduší v ČR. Znečištění ovzduší pocházející z nesprávného vytápění domácností ovlivňuje zdraví lidí ve větší míře než
velké průmyslové podniky. Průmyslové
zdroje mají na rozdíl od zařízení v domácnostech systémy k čištění a záchytu
emisí. Zařízení k vytápění domácností se
však vyskytují po celé ČR, ve všech sídlech, všude kolem nás.
yy Velkým nebezpečím nesprávného vytápění je zejména skutečnost, že jsou škodliviny z komínů vypouštěny nízko nad
zemí, tedy přímo do naší dýchací zóny.
Prakticky tak dýcháme zplodiny z vlastních zařízení, a to ve velkých koncentracích, což poškozuje naše zdraví.
yy Škodlivé látky se nesprávným vytápěním
domácností uvolňují jak do vnějšího,
tak do vnitřního prostředí našich obydlí
(a to buď přímo prostřednictvím krbů
a kamen, nebo větráním) a ovlivňují
kvalitu života a zdraví všech členů rodiny
a ostatních lidí v okolí. Kromě toho tyto
škodliviny často obtěžují také kouřem
a zápachem.
yy Vlivem nesprávného vytápění domácností se do ovzduší (vč. vnitřních prostor)

uvolňují prachové částice, které na sebe
vážou další rakovinotvorné látky. Dále
dochází k uvolňování dalších škodlivin
(oxidu dusičitého, oxidu siřičitého, benzenu či oxidu uhelnatého). Pokud se v domácnosti navíc spaluje odpad, jsou dopady takového jednání na naše zdraví ještě
závažnější.
yy Dlouhodobá expozice znečištěnému
ovzduší má za následek předčasnou
úmrtnost, a to zejména na kardiovaskulární a respirační onemocnění včetně rakoviny plic. Dochází k nárůstu nemocnosti dýchacího ústrojí a výskytu symptomů
chronického zánětu průdušek, snížení
plicních funkcí u dětí i dospělých. Mohou
se zhoršovat stavy astmatiků a zvyšovat
výskyt dalších respiračních symptomů.
yy Kromě toho přibývá důkazů o vlivu znečištěného ovzduší na vznik diabetu II.
typu, na neurologický vývoj u dětí a neurologické poruchy u dospělých (např. Alzheimerova choroba). Znečištěné ovzduší
se také podílí na zvýšené kojenecké úmrtnosti.
yy Dle Státního zdravotního ústavu je každoročně kvůli zvýšeným koncentracím
prachových částic v ovzduší navýšena
přirozená úmrtnost v ČR řádově o tisíce
lidí.
yy Jakákoli zátěž imunitního systému (akutní, dlouhodobá, onemocnění, stres apod.)
snižuje vaši imunitu a odolnost proti působení vnějších vlivů – samozřejmě včetně virů i bakterií!

Dotační programy a ekonomika
provozu kotlů

Náklady na vytápění rovněž snížíte zateplením objektu a výměnou oken a dveří!
Pokud vlastníte zařízení, které musíte nebo
chcete vyměnit za modernější a ekologičtější, sledujte možnosti v rámci našich dotačních programů na:
https://www.kotlikydotace.cz
https://www.novazelenausporam.cz/
Ověřte si výhodnost jednotlivých druhů
vytápění pomocí orientačních kalkulaček
a získejte další informace v odkazech uvedených na: www.jakspravnetopit.cz
Sestavil Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

DEN ZEMĚ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - UKLIĎME POLICI

Touto dobou pravidelně připomínáme, že k naší zázračné planetě Zemi a životnímu
prostředí, které nám poskytuje, bychom se měli chovat s úctou a šetrně, jako moudří hospodáři. Neměly by to ovlivňovat momentální nálady nebo stav naší peněženky, ale měl by
to být postoj trvalý. Toto období nás k uvedeným postojům vyzývá i poněkud intenzivněji,
neboť 22. dubna si připomínáme celosvětový svátek Den Země. Tradičně je věnován aktivitám, spojeným s úklidem našeho životního prostředí a přírodních lokalit, a na jeho základě
vznikla i aktivita Ukliďme Česko. Do těchto aktivit, ve spolupráci s městem, TS a společností
MP a.s., se pravidelně zapojuje i polická základní škola se svými žáky, dobrovolníci z občanského sdružení Jůlinka, ale i další občané, kteří uklízejí okolí města od odhozených odpadů.
Zároveň bychom chtěli vyzvat ty, po nichž děti a další dobrovolníci odpady uklízejí, aby
se chovali zodpovědně, a odpady neodhazovali tam, kam nepatří. Zároveň vyzýváme, aby
se všichni individuálně a kreativně zapojili do svátku životního prostředí naší Země svojí
ohleduplností, skromností a zodpovědným chováním, a našli si ve svém okolí nějakou, byť
drobnou užitečnou aktivitou či úklid. Děkujeme.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..
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GREEN DEAL

Zelená dohoda pro Evropu (anglicky European
Green Deal) je soubor politických iniciativ Evropské
komise, jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho,
aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální. Obsahuje plán s vyhodnocenými dopady, jehož cílem
je snížit emise skleníkových plynů EU do roku 2030
o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Dohoda byla představena 11. prosince 2019. Obsahuje opatření ke snížení emisí, investice do špičkového výzkumu a inovací
a ochranu přírodního prostředí evropského kontinentu. Druhým cílem dohody je transformace evropské
ekonomiky tak, aby byla dlouhodobě udržitelná, tedy
aby byl možný její růst, aniž by se zvyšovalo využívání
přírodních zdrojů.
Dohoda si klade za cíl začlenit do právních předpisů, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Evropská komise
v únoru 2020 předložila první evropský právní rámec
pro klima. Předložila také strategii v oblasti biologické
rozmanitosti do roku 2030, novou strategii pro průmysl
a akční plán Evropské unie pro oběhové hospodářství,
strategii udržitelné výroby potravin „od zemědělce
ke spotřebiteli“ a návrhy na Evropu bez znečištění.
K dosažení cílů Dohody v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 bude třeba přibližně 260 miliard eur dodatečných ročních investic, tedy přibližně
1,5 % hrubého domácího produktu. Evropská komise
má předložit počátkem roku 2020 investiční plán pro
udržitelnou Evropu, který pomůže uspokojit potřeby
v oblasti investic. Nejméně 25 % dlouhodobého rozpočtu EU by mělo být věnováno na opatření v oblasti
klimatu a další podporu má poskytnout Evropská investiční banka.
Evropská komise vydala 14. července 2021 balíček
opatření „Fit for 55“, který obsahuje nové i revidované
legislativní návrhy v oblasti klimatu, energetiky a dopravy, a počítá například s rozšířením systému emisních
povolenek na domácí vytápění a na další oblasti nebo se
zákazem prodeje nových benzinových a dieselových aut
od roku 2035, aby byl podpořen prodej elektromobilů. Balíček „Fit for 55“ tvoří základ Zelené dohody.
Hlavním cílem Zelené dohody pro Evropu je, aby se
Evropská unie stala do roku 2050 prvním „klimaticky
neutrálním blokem“ na světě. Její cíle se týkají mnoha různých odvětví, včetně stavebnictví, biologické
rozmanitosti, energetiky, dopravy a potravinářství.
Plán zahrnuje potenciální přeshraniční uhlíkové clo
pro země, které neomezují znečištění skleníkovými plyny stejnou měrou. Mechanismus, který toho má dosáhnout, se nazývá uhlíkové clo (anglicky Carbon Border
Adjustment Mechanisms – CBAM).
Zahrnuje také:
yy akční plán pro oběhové hospodářství,
yy přezkum a případnou revizi (v případě potřeby)
všech příslušných politických nástrojů souvisejících
s klimatem, včetně Evropského systému obchodování s emisemi,
yy strategii Farm to Fork spolu s přesunem důrazu z dodržování předpisů na výkonnost (která bude odměňovat zemědělce za hospodaření s uhlíkem a jeho
ukládání do půdy, lepší hospodaření s živinami, snižování emisí,
yy revize směrnice o zdanění energie, která se blíže zabývá dotacemi fosilních paliv a daňovými výjimkami
(letectví, lodní doprava),
yy strategie udržitelné a inteligentní mobility a
yy strategii EU pro lesy, jejímž hlavním cílem bude účinné zalesňování, zachování a obnova lesů v Evropě.
Sestavil Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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OBNOVA STROMŮ
U CESTY K BÝVALÉ CIHELNĚ

Na konci března bylo provedeno pokácení jižní části topolového stromořadí, podél cesty k bývalé cihelně. Jedná se o krátkověké, rychle rostoucí křížené
topoly, které byly ve velkém počtu a v hustých sponech vysazovány do zdejší
krajiny, především podél cest a rybníků, před cca 50-ti lety. Za tuto dobu narostly do značných rozměrů a některé kmeny dosahují u pařezu obvodu i přes 3m.
Protože jsou to dřeviny světlomilné, uvnitř korun prosychají a i vzhledem k jejich měkkému dřevu, způsobují provozní komplikace. Důvodem pro pokácení
předmětných topolů je především příprava navazujícího pozemku pro výstavbu provozního areálu DSO Lesy Policka. V rámci této stavby bude realizováno
oplocení, zpevněné plochy a hala, ve které bude parkovat lesní a výrobní technika. Stávající topoly by do budoucna pro realizovaný areál byly provozním
rizikem a jejich kácení po výstavbě areálu by znamenalo neúměrně velké náklady na jejich rozebrání. Nehledě k tomu, že vlastní kácení v pozdější době by
byl i technický problém, včetně manipulace s kmeny. Po výstavbě provozního
areálu bude provedena nová liniová výsadba vhodných dřevin.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Humanitární sbírka pro Ukrajinu

Muzeum papírových modelů společně se Skautským střediskem Skaláci
v Polici nad Metují vyhlásilo na sobotu a neděli 26. a 27. února humanitární
sbírku pro Ukrajinu.
Vybíralo se hlavně zimní oblečení, deky, hygienické potřeby, dětské pleny
a trvanlivé potraviny. Během dne a půl jsme v Polici vybrali věci, které naplnily
sedm dodávek!
První tři auta odjela z Police v sobotu 26. 2. odpoledne a vyložila sbírku
na Slovensko-Ukrajinské hranici. V neděli pak další čtyři dodávky – přes drobné peripetie – vyložily svůj náklad v Hradci Králové a tyhle věci byly předány
na Slovensko-Ukrajinské hranici v noci z neděle na pondělí a následně předány
potřebným.
Všem, kteří nezůstali lhostejní, děkujeme!
Velké poděkování pak ještě patří: Haně Kohlové ze Skauta, Martině
Frydrychové, Charitě Červený Kostelec, Janě Zocherové, SDH Žďár nad Metují,
SDH Teplice nad Metují, Samuelu Zudovi, Technickým službám Police nad
Metují a Charitě Hradec Králové. A všem dobrovolnicím a dobrovolníků, kteří
přímo v Muzeu pomáhali s tříděním a nakládáním sbírky.

Za MPM Pavel Frydrych

Polický měsíčník DUBEN 2022

INFORMACE Z RADNICE
Místní poplatky
v roce 2022

Poplatek za odpady

yy základní sazba poplatku pro rok 2022
je 780 Kč
yy sazba poplatku bude snížena
o 120 Kč poplatníkům, kteří jej uhradí v plné výši nejpozději do 30. 4.
2022 – zaplatí tedy konečných 660 Kč
za celý rok
Ostatní úlevy a osvobození dle vyhlášky
č. 6/2021 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování odpadu
- v plném znění na webových stránkách
města: https://www.policenm.cz/mesto/
vyhlasky-a-narizeni-mesta/
Zodpovědnost za úhradu poplatku
za nezletilé nesou se všemi právními
důsledky plně jejich zákonní zástupci !!!

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

Poplatek ze psů

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

Oba poplatky můžete platit již
od 3.1.2022 přímo v pokladně MěÚ,
kancelář č. 11 – přízemí vpravo /každý
pracovní den kromě čtvrtka, kdy je úřad pro
veřejnost uzavřen/ nebo bezhotovostně
převodem na účet č.9005-4629551/0100,
VS‑ rodné číslo. Bližší údaje k platbě uveďte
do poznámky.
Poplatky lze také platit platební kartou
na terminálu přímo v pokladně úřadu –
platbu kartou hlaste prosím předem.
Vzhledem k epidemiologické situaci
v zemi upřednostňujeme bezhotovostní
způsob platby, v případě nejasností
kdykoliv poradíme telefonicky či
mailem.

Případné bližší informace:

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

Polický měsíčník DUBEN 2022

Příměstský tábor:
Polickem s HARRY POTTEREM
18. – 22. 7. 2022
Vždy od 7:00 do 16:00

Příměstský tábor pro děti
ve věku 6-11 let

Muzeum papírových modelů
ve spolupráci s MAS Stolové
hory
cena: 500,-Kč

Tábor vede Markéta Maršíková
Polickem s HARRY POTTEREM

Vydej se do školy čar
a kouzel a společně s Harry
Porterem prozkoumej magický svět tvého okolí. Správní
kouzelníci se vyznají v magii,
bylinkaření, fantastických tvorech, astronomii a dalších dovednostech. Zábavnou formou
se seznámíme s místní faunou
a flórou nebo historickými
zajímavostmi města. Nebude
chybět spousta her, vyrábění
a samozřejmě bojovka s tématikou kouzelnické světa.

Příměstský tábor:
MINECRAFT život v našem regionu
8. až 12. 8. 2022
Vždy od 7:00 do 16:00

Příměstský tábor pro děti
ve věku 6-11 let
Muzeum papírových modelů
ve spolupráci s MAS Stolové
hory
cena: 500,-Kč

Tábor vede Markéta Maršíková

MINECRAFT život v našem
regionu.

Pojď s námi do světa
Minecraftu, staň se kartografem, stavitelem, farmářem
či dobrodruhem. Zábavnou
formou poznáme naše okolí
a život v něm, vyzkoušíme si
některá řemesla. Budeme si
hrát na průzkumníky, pěstovat, stavět z různých materiálů,
a hlavně hledat nějaké pořádné
dobrodružství.

Příměstské tábory jsou momentálně již obsazené. Můžete své dítě zaregistrovat jako náhradníka na adrese marketa.marsikova@gmail.com
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Odjezdy autobusů z autobusového nádraží v Polici nad Metují
Cı́lová zastávka

Odjezdy ze zastávky Police n.Met.,aut.st.

Stanoviště

Adršpach

6

Stanoviště

4

4

† 46

47

4

Bezděkov n.Met.

8 20

4

4

4

6

8 40

4

Stanoviště

4

4

4

47

Stanoviště

Bezděkov n.Met.
Stanoviště

13 20 14 20
1

1

1

Bělý
Broumov

4

39

47

4

21 05

4

† 50

4

16 20

1

4

10 20

4

6

16 20

1

4

† 46

6

10 20

1

† 45

7 00

1

9 20
4

1

17

6

55

7

16 35

† 46

6

15 20

1

6 15 6 45

17 30

4

14 20

1

1

6

17 00 17 30
4

1

8 20

4

† 46

6

14 20

5 15

1

8 20

4

† 50

6

4

† 50

17

17

Stanoviště

6

1

4 07 4 38

7 50

4

† 46

4

† 46

6

14 20

4

6

4

† 46

6

9 45

4

17

přes Velké Petrovice 5 30 6 20 6 40 6 45

4

† 46

6

8 40

†

6

4

† 49

4

4

† 46

6

4

4

12 20

4

4

4

† 50

17

12 20

13 20

4

†

6

16 20

6

11 20 12 15
4

† 50

17 20 18 20 18 20 19 20 20 20 22 40

1

1

1

17

†

6

4

1

1

1

39

6

† 45

8 00 9 00 9 30 11 30 12 00 13 00 13 30 14 00 15 00 15 30

1

1

1

17

16 00

1

†

6

18 30 19 30 19 40 22 15

4

4

4

4

4

17

Stanoviště

5 02 6 40 6 45 9 20 13 20 14 20 15 20 17 20 19 20
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

7 00

2

2

2

17

†

2

2

2

2

17

2

2

2

6

2

2

2

17

47

2

15 30 15 30 15 45 16 00
2

6

18 30
2

2

†

6

2

2

17

47

16 00 16 30 16 30 17 00

2

2

2

39

17

47

19 00

18 30

2

2

2

2

†

6

2

2

17 00 17 30 17 30

2

2

2

2

† 45

47

39

† 45

6

15 11

2

2

18 00 18 30

2

19 00 19 30 19 30 20 00 20 30 20 30 20 30 21 00 21 28

2

17

17

18 00

2

2

15 00

17 30

†

6

17

15 00
2

39

6

17

47

2

† 45

39

6

2

2

11 30 11 30

10 30

17

†

2

† 45

10 30

2

17

2

47

8 30 9 30 9 30 10 30

39

6

2

†

6

7 25 7 30 7 45

† 45

†

† 45
Stanoviště

2

2

11 30 12 30 12 30 13 00 13 30 13 30 13 30 14 00 14 20 14 30 14 30 14 45
6

Stanoviště

2

39

6

2

17

4 55 5 25 6 00 6 30 6 30 7 00
47

Stanoviště

2

47

†

6

Stanoviště

2

2

2

†

6

21 30 22 47 22 52

† 48
Stanoviště

Česká Metuje

Stanoviště

Hlavňov

Stanoviště

Stanoviště

23 30
4

4

4

Stanoviště

Stanoviště

16 35
3

6
3

Hronov

Stanoviště

† 46

16 35

3

6

4

4

7 41

12 43
3

17 43
1

1

3

1

1

3

1

17

†

1

† 45

1

1

4 07 4 38 5 03
1

6

39

8 30

1

† 45

1

17

5 15
1

47

3

47

14 43

4

3

† 46

6

9 43

3

17

6

1

1

15 43

6

11 35 13 35

3

53

13 41

3

13 55

47

15 43

6

3

† 50

14 20

† 46

6

3

14 32 15 35

3

† 50

17

11 45

12 43

3

47

16 43

4

3

11 43

17

15 45

4

† 46

3

10 43

3

6

4

6

3

10 43

47

15 43

4

† 50

17

9 45

3

4

3

† 50

6

† 46

1

1

1

1

† 45

1

† 45

6

1

6
1

1

1

1

†

47

17

1

1

8 30 9 00 9 30 9 30

6

39

9 30

5 50
1

1

1

39

7 30

39

14 30 15 30 16 30 16 30

5 30 5 30 5 50
1

†

1
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6

1

6

9 45

17

4 07 4 38 5 03 5 30 5 30 5 50
1

54

3

8 43
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† 46

17 43

47

18 43

1

4
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4

† 46

6

3
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†
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INFORMACE Z RADNICE
Cı́lová zastávka

Odjezdy ze zastávky Police n.Met.,aut.st.

Stanoviště

1

1

Stanoviště

Stanoviště

Hvězda chata

1

Karlów
Machov

1

1

6

Náchod

Stanoviště

47
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47

47

4
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6

8 20

4

6

4

4

47

17

13 20

1

Stanoviště

1

† 46

6

1

17

1

1

6

17

39

6

1

1

1

4

1

† 45

3

† 46

6

3

47

15 43

3

47

15 43

4

6

16 43

4

4

† 46

6

† 46

17 43

1

1

1

4

4

† 46

1

6

4

4

† 50

12 20
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1
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†
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†
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†
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1
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†

6
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1
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1
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1
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4

† 46
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†
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1
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† 45
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1
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1

1

† 45
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3

3

3

† 46

17

47
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3
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3

1
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6

† 46

1

39
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1
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1
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1
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1

1

1

4

5 55 7 20

1

† 45

3

14 43

† 46

6

47

1

6

17 30

1

3

1

39

1

6

47

13 43

6

8 20

†

1

1

6

Stanoviště

† 50

† 45

† 45
6

1

47

†

3

4

† 50
4

5 30 5 30 5 50

1

1

8 40

přes Trutnov

Stanoviště

4

13 30 13 30 14 00 14 30 14 30

4

47

4
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1

39
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3

12 43

4
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1
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1
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1
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3

† 46
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1
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† 46

6
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1
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Stanoviště

47
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1
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1
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† 46
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3

17 43

Stanoviště
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3

3

6

Praha

3

6

Stanoviště

6
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† 46

4

17
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3

Stanoviště

Stanoviště

1

22 15

6

Stanoviště

1

6

† 45
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1
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47
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6
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3
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† 46

11 43
3

47

16 43

6

† 50

11 45
3

17

17 43

3

17

12 43
3

6

† 46

17 43
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INFORMACE Z RADNICE
Cı́lová zastávka

Odjezdy ze zastávky Police n.Met.,aut.st.

Stanoviště

3

47

Stanoviště

Teplice n.Met.

Stanoviště
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3

3

3
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4
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†
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4
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†
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4
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39

4

6

†
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4
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1

† 50

4

4
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4
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6
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1

4

† 46

6
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4

4

†

6

4

6

6

39

4

1

† 45

4
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13 30 13 30 13 45 14 20 14 20

1
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4

† 46

1

† 48

6
4

1

6

1

† 46

6

47

16 30 16 54 17 20 17 30

1

† 45

† 50
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39

4

8 30
1

† 50
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1

14 20 14 30 14 30
1

1

4
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†

4

1

4

4

47

1
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6 00 6 20 6 30 6 30 6 45 7 00 7 30

1
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1

6

1

4

17

4
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† 45

1
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1

6

1

18 20 18 30 18 30 19 20 20 20 20 30 21 05 21 05 22 40
1

6

39

4

1

1

39

6

6

4

1

1

4

† 50

10 20 10 30 10 30 11 20 11 30 12 15 12 20
17

† 50

6

4

6

13 30 13 30 13 45 14 20 14 20

4

† 46

6

1

1

† 45

13 20

4

† 50

10 20

4

11 35 13 35 13 41
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4

1

47

1

7 00

4

9 30

11 35

17

†

6

1

4
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6
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Stanoviště

Stanoviště

1

17

12 30

1

1

†

4

† 46

6 00 6 20 6 30 6 30 6 45

4

† 45

22 15

4

14 30 14 50 15 20 15 30 16 20 16 20 16 20 16 30 16 30

6

Stanoviště

4

6

1

12 20 12 30 12 30
1

1

8 30 9 20 9 30

39

6

55

6

9 35

4

7

† 45

8 30

8 40

21 05

5 50

1

4

† 49

4

47

1

4

6

8 40

4

1

5 03 5 30 5 30 5 30 5 50

6

Stanoviště

8 20

1

1

† 45

žel.stanice

47

† 46

6

Stanoviště

Stanoviště

4

† 46

15 35 16 35 16 35 17 35 19 42

Stanoviště

Stanoviště

4

4

† 45

14 30 14 50
4

6

†

1

17

17 30 18 20 18 20 18 30

† 45

18 30 19 20 20 20 20 30 21 05 21 05 22 40
6
7

†
17
39
45
46
47
48
49
50
53
54
55

jede v pracovnı́ch dnech
jede v sobotu
jede v neděli
jede v neděli a ve státem uznané svátky
nejede od 1.7.2022 do 31.8.2022
jede také 15.4.2022, 17.4.2022, 5.7.2022, 28.10.2022
nejede 15.4.2022,17.4.2022,5.7.2022,28.10.2022
jede od 30.4.2022 do 31.10.2022
jede od 1.7.2022 do 31.8.2022
nejede 15.4.2022,17.4.2022,5.7.2022,28.9.2022,28.10.2022,17.11.2022
jede od 28.5.2022 do 30.9.2022
nejede od 30.4.2022 do 31.10.2022
nejede 14.4.2022, od 1.7.2022 do 31.8.2022, od 26.10.2022 do 28.10.2022
jede 14.4.2022, od 1.7.2022 do 31.8.2022, od 26.10.2022 do 27.10.2022
nejede od 14.4.2022 do 18.4.2022, od 3.7.2022 do 10.7.2022, od 25.9.2022 do 2.10.2022, od 27.10.2022 do 30.10.2022, od
16.11.2022 do 20.11.2022

isybus

8

Polický měsíčník DUBEN 2022

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Pravidelná změna intervalu
svozu směsného komunálního
odpadu
Oznamujeme
občanům
Radešova,
Hlavňova, Pěkova a Honů, že po 18. kalendářním týdnu, tedy od 5. května 2022,
nastane pravidelná změna intervalu svozu směsného komunálního odpadu, a to
z týdenního na 14-ti denní. Svážet se bude
v sudých týdnech. Tento svozový termín
pak už zůstane zachován po celý rok.

Adresný svoz tříděného
odpadu v obcích

Jak bylo již dříve avizováno, město
plánuje od 2. pololetí letošního roku
zahájení adresného svozu plastů s nápojovými kartony a papíru od domů
i v Radešově, Hlavňově, Pěkově
a na Honech. Z tohoto důvodu rozeslalo občanům krátkou anketu, aby zjistilo jednak
reálný zájem o tuto službu a také dopravní
dostupnost, respektive jakou část obcí bude
možné dopravně obsloužit a adresný svoz
zde realizovat.

Hnědé kontejnery
na bioodpad z domácností

Na stanovištích tříděného odpadu
u zdravotního střediska, pod Havlatkou,
za Pellyho domy, u družstva vlastníků,
u Žďárské ul., v Malé Ledhuji, u dřevěnky, v Zahradní ulici, na sídlišti pod kotelnou, na sídlišti pod prodejnou, u Ostašské
ul. a v ul. Na Sibiři, jsou umístěny hnědé
kontejnery, určené pro odkládání bioodpadu rostlinného původu z kuchyní
a domácností.

Do hnědých kontejnerů je možné
odkládat: slupky a zbytky z ovoce a zele-

niny • kávové a čajové zbytky, filtry a sáčky •
zbytky pečiva • skořápky z vajíček a ořechů
• rozměrově upravená papírová lepenka,
papírové kapesníky, ubrousky • podestýlka domácích býložravých zvířat • pokojové
květiny a uvadlé řezané květiny bez stuh
a jiných plastů.

Naopak tam není možné odkládat: větve, trávu, listí a kameny ze zahrad

(z kapacitních důvodů) • odpad živočišného
původu - kosti, vnitřnosti, odřezky a zbytky
masa, kůže • stolní oleje a tuky • exkrementy masožravých zvířat • popel z uhlí a cigaret • prach a prachové sáčky z vysavačů •
směsný a tříděný komunální odpad • textil
• chemicky ošetřené materiály a jiný nebezpečný odpad • stavební odpad apod.

Bioodpad ze zahrad je nutné odkládat na domácí komposty nebo
do kompostárny.

Pro shromažďování bioodpadu v domácnostech je vhodné využít speciální
košíky a kompostovatelné papírové nebo
škrobové sáčky. Vývoz hnědých kontejnerů
zajišťuje spol. Marius Pedersen a.s. (MP),
Polický měsíčník DUBEN 2022

a to v zimě 1x za 2 týdny, po zbytek roku 1x
týdně. Svezený bioodpad je kompostován.
Upozorňujeme na to, že bioodpad není
možné ukládat do kontejnerů v plastových taškách nebo pytlích, které komplikují zpracování v kompostárně. Děkujeme
za pochopení.

Nový skládkový poplatek

V loňském roce začal platit nový zákon o odpadech, který mimo jiné znevýhodňuje ukládání směsného komunálního odpadu (tedy odpadu nevytříděného)
a odpadu objemného (ze sběrného dvora) na skládky. Města a obce, které budou
tento odpad odkládat na skládky, budou
platit základní poplatek 500,- Kč/t pouze
do celkového množství 190 kg na 1 obyvatele ročně. Po překročení tohoto limitu budou platit poplatek 900,- Kč/t, tedy výrazně vyšší. Obce, kterým se podaří odpad
maximálně vytřídit a na skládku uložit
pouze minimální množství směsného
a objemného odpadu (pro letošní rok
do uvedeného množství 190 kg na obyvatele a rok), budou platit pouze onu nižší
sazbu. Chtěli bychom proto vyzvat všechny
občany k maximální zodpovědnosti a důslednému třídění, aby množství směsného
a objemného komunálního odpadu odkládaného městem na skládky, bylo co nejnižší.
Pomůžete tak ušetřit společné finanční prostředky města a napomůžete znovu využití
velkého množství surovin a materiálů.

Nabídka transportních vaků
na trávu, listí, štěpku …

Město Police n. M. nabízí k prodeji
vaky, pro usnadnění transportu posečené trávy, listí, př. štěpky ze zahrad a ostatních ploch zeleně na kompost nebo do kompostárny. Vaky mají rozměr 60 x 60 x 65 cm,
jsou vyrobeny z pevné kašírované tkaniny
a na dvou protilehlých stranách mají ucha
pro snadné nesení a vysypání obsahu. Cena
vaku je 200,- Kč. V případě zájmu zajděte
na polickou radnici - do poklady v přízemí
nebo na odbor IMŽP, případně zavolejte
na číslo 491 509 993 či napište na mailovou

adresu: troutnar@meu-police.cz.

Sběr oděvů a textilu

S příchodem jara budete jistě mimo jiné
i řešit výměnu šatníku a vyřazovat nepotřebné nebo přebytečné ošacení, případně jiný použitelný textil. Chtěli bychom
Vás požádat, abyste ho nevyhazovali
do popelnice. Důvodem je nejen snižování

množství směsného komunálního odpadu
ukládaného na skládky, ale i využití uvedených věcí potřebnými lidmi. V současné
době jsou na území města instalovány
4 sběrné kontejnery, a to na stanovištích
tříděného odpadu na sídlišti, v Malé Ledhuji
a v ulicích Na Sibiři a Pod Havlatkou, a dále
1 sběrné místo v odpadovém sběrném
dvoře. Všechna tato místa obsluhuje sociální družstvo Diakonie Broumov. Tato
organizace již přes 25 let realizuje myšlenku pomoci sociálně potřebným lidem.
Hlavním prostředkem k uskutečnění tohoto cíle je sběr použitého ošacení, mimo
jiné i formou sběrných míst a kontejnerů,
kterých je aktuálně kolem 800 po celé
České republice. Vytříděný textil je rozesílán jako materiální pomoc lidem v České
republice, východní Evropě a v zemích
třetího světa, zejména v Africe. Důležitým
aspektem činnosti Diakonie Broumov je
také ochrana životního prostředí, neboť
přispívá k předcházení vzniku odpadu, případně k recyklaci.
Diakonie prosí všechny dárce, pokud to bude možné, aby textil před darováním prohlédli a vyřadili věci, které
Diakonie už nemůže využít a musí je
likvidovat na skládce (což je pro ně velmi finančně náročné) - jedná se zejména
o bundy či kabáty s rozbitým zipem, s dírou,
poškozené od molů a pod. U některých věcí
poškození či roztržení nevadí - jedná se o bavlněné věci (mikiny, ložní prádlo, ručníky …)

Seznam věcí, které lze do kontejnerů lze odložit:

yy veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské nepoškozené a s fungujícími zipy
yy obuv - nepoškozená (zavázaná v igelitové
tašce)
yy kabelky, batohy - pouze nepoškozené
a s funkčním zipem
yy lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky čisté i mírně poškozené
yy přikrývky, polštáře a deky - pouze péřové
yy záclony, závěsy - nepoškozené
yy látky (minimálně 1m2, nedávejte odřezky
a zbytky látek)
yy menší elektrospotřebiče - mohou být
i nefunkční.

Věci, které do kontejnerů nelze
odložit:

yy znečištěný a vlhký textil, knihy
yy ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce - z ekologických důvodů
yy nábytek, jízdní kola, kočárky - transportem se poškodí
yy lyže, lyžáky
yy nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán.
Diakonie Broumov všem dárcům co
nejsrdečněji děkuje za dosavadní pomoc
a bude velice ráda a potěšena, když i nadále

zůstanete jejími dárci a přáteli, a budete společně s ní pomáhat potřebným.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Jubilea
V únoru 2022 slavili
70 let paní Věroslava Bejrová
paní Iva Obršálová
paní Jiřina Stříbrná
paní Ludmila Kollertová
pan Oldřich David
75 let paní Margit Davidová
paní Zdeňka Karpfová
pan Jiří Seifert
pan Miroslav Kollert
85 let paní Vlasta Ptáčková
90 let paní Věra Linhartová
paní Jiřina Gábelová
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

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20. 3. 2022
město Police nad Metují 3 941 obyvatel.

Vzpomínka

V únorovém čísle Polického měsíčníku byla fotka naší maminky, jak v listopadu loňského roku oslavuje devadesáté
páté narozeniny. V prosinci pak byla ještě
v Dřevěnce na výstavě, kde se jí moc líbilo…

Miloval lidi.
Miloval život.
Teď skáče a rozdává radost
v parkourovém nebi.

Bejby
Michael Schirlo
nás opustil.
Rozloučili jsme se s ním
v pátek 18. března v kostele
Nanebevzetí Panny Marie.
Míšo, děkujeme Ti za vše.
Nezapomeneme!
Za výbor TJ Sokol
Ida Jenková

Svatby

Magické datum 22.2.2022 si u nás pro svůj svatební den vybrali 2 páry (zase dvojka!).
Oba obřady byly moc krásné a slavnostní. Ještě jednou gratulujeme.
yy Čeněk Kodejška a Lenka Juchelková si
jen před svědky a svými malými dětmi
řekli své ano u suchodolské kapličky

Poděkování

yy Tomáš Čada a Jitka Pešinová ve společnosti rodiny a spousty přátel vstoupili
do manželství v kapli sv. Kříže na Ostaši

Letos 12. února bohužel zemřela.
Všichni moji blízcí v minulosti (tatínek,
prarodiče, přítel Eda) strávili své poslední
dny v nemocnici. V těch těžkých chvílích se
o ně samozřejmě bojíme, navštěvujeme je.
S obavami čekáme zprávu z nemocnice, ze
které se tuto bolestivou skutečnost dozvíme. Ale všechno jde tak nějak samo, mimo
nás...
Naše maminka na sklonku svého života
řekla, že do nemocnice nepůjde a ani doma
si žádnou výživu, vitamíny či minerály potřebné k životu aplikovat nenechá. Nikoho
cizího u sebe prý nechce. A holky starejte
se.
Se sestrou Ladou jsme si pomáhaly, střídaly se, snažily se, ale s ubývajícími silami
naší maminky ubývaly síly i nám. Jak fyzické, tak psychické. Nikdy bychom toto její
poslední přání nezvládly splnit bez pomoci
děvčat z pečovatelské služby, se kterými se
maminka znala z koupání i dovážky oběda
a tudíž jejich pomoc nakonec přijala.
Chtěla bych jim touto cestou poděkovat
za jejich ochotu, šikovné ruce a lidský přístup jak k tomu umírajícímu člověku, tak
i k nám. Dokud se totiž s jejich náročnou, ale
úžasně smysluplnou prací nesetkáte osobně, nikdy ji nemůžete dostatečně ocenit.
Ještě jednou tedy moc děkuji za sebe,
za sestru, za celou rodinu a hlavně za naši
maminku, která mohla i díky pečovatelkám
opustit tento svět doma ve vlastní posteli.

Dagmar Hambálková, matrikářka
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Ať už odešla kamkoliv, ať se tam má
dobře.
Ilona Kejdanová
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KNIHOVNA

Za knižními poklady
z našeho skladiště knih

Chceme vám nabídnout z našeho knihovnického skladiště knížky, které podle
nás stojí za přečtení a mají nám co říci.
V dubnu vám Věra Plachtová nabízí k přečtení knížku:
Walden, čili život v lesích od amerického spisovatele a filosofa Henryho Davida
Thoreaua. Ke knížce jsem se dostala v době
studií. Tak jako filosof Thoreau jsem hledala
smysl lidského bytí. Knížka nabízí zamyšlení a zastavení v dnešním spěchu. Thoreau
líčí život spjatý s přírodou, dva roky prožité
uprostřed massachusettských lesů ve srubu
postaveném vlastníma rukama. Jeho pohled
je inspirující a naléhavě aktuální. Napsal:“
Šel jsem do lesů, poněvadž jsem chtěl žíti
s rozmyslem, střetnout se s pravou podstatou života a hledět, zdali bych se nemohl naučit tomu, čemu mne naučit může, abych si
v hodinu smrti nemusel říci, že jsem vlastně
nežil.“
Thoreau žil v lesích jen dva roky, přesto
dokázal vyslovit a sepsat spoustu postřehů a myšlenek o vztahu člověka k přírodě. Zkoušel se živit rukama, sázel a sklízel
boby. Společnosti lidí se úplně nevzdal,
ale navštěvoval je nebo oni jeho jen, když
sám chtěl. Ale jeho myšlenky se vyjadřují
ke smyslu bytí. Zajímavě píše o vzdělání,
potřebě četby, o (podle něj) ztrátě času při
čtení „lehké“ literatury. Nemusíme s ním
souhlasit, ale musíme poděkovat za pobídku k zamyšlení.
Knížku doprovázejí ilustrace Rudolfa
Růžičky, Čecha od Kouřimy, který přišel

Nabídka knih:

¾¾ Mytting, Lars:
Šestnáct stromů na Sommě.
Edvard chce rozluštit tajemství svých
předků, rodiči počínaje. Pátrání ho zavede
z rodného Norska na Shetlandy, kde doufá
najít stopy po svém prastrýci, britském letci za druhé světové války. Přitom Edvardův
dědeček, u nějž vnuk vyrostl, byl zcela
opačného smýšlení než jeho bratr, podporoval nacisty. Edvard se noří stále hlouběji
do historie, až dospěje k dějišti tragických
bitev první světové války u řeky Sommy
ve Francii, kde padlo víc než milion vojáků. Přeživší britští vojáci vzpomínali, že
na bojišti jako zázrakem zůstala stát skupina šestnácti ořešáků. Reálný a uvěřitelný
příběh nepostrádá tajemství a napětí.
¾¾ Niedl, František: Mistr platnéř.
Jedinečné vydání románové trilogie Platnéř, Pavoučí síť a Návrat mistra
v rámci jednoho svazku líčí příhody platnéřského učně Lukáše, který se postupně
stává tovaryšem a mistrem. Doba konce
čtrnáctého a počátku patnáctého století
je však nejistá, a tak se Lukáš nejednou
ocitá v ohrožení života. Životní osudy ho
zavedou z Prahy až do Milána, kde nachází
Polický měsíčník DUBEN 2022

do Ameriky v 11 letech a vystudoval tam
grafické techniky a věnoval se ilustracím.
Text Waldenu
ho
oslovil
natolik, že navštívil Concord
a
ilustrace,
vlastně kresby,
tak
vznikaly
přímo v místě
děje. Autor se
tam dokonce
následně usadil. Tento český prvek dělá
knížku
ještě
přitažlivější.

Čtení se Senior
klubem Ostaš

Vládní protikoronavirová opatření byla
rozvolněna a my chystáme restart společného čtení. Termín včas oznámíme na našich webových stránkách. Sledujte, prosím.

Podcast Soudničky
Rudolfa Těsnohlídka

Nechceme se vzdát ani nových forem v online prostoru a připravili jsme
další podcast, tentokrát z díla Rudolfa
Těsnohlídka. Vybírat budeme z knihy
Surovosti z něžnosti a jiné soudničky, která vyšla k stému výročí autorova narození
a obsahuje výbor jeho nejlepších soudniček.

Knihovny Ukrajině

V tuto chvíli je již organizována pestrá
škála pomoci Ukrajině a jejímu lidu. Také
knihovny se zapojily a připravily stránky, kde je možné najít online informace.
skutečný domov i ocenění své výjimečné
práce...
¾¾ Chrudina, Ladislav:
Být mladý v sedmdesáti je lepší než
být starý ve čtyřiceti.
Román českého autora vypráví příběh
vitálního důchodce Marka Zítka, který si
stále nechce připustit, že už je načase trochu ubrat plyn. Až koronavirová karanténa
jej donutí přehodnotit některé své životní
postoje, ze kterých nechtěl slevit.
¾¾ Ryan, Janice: Spřízněné duše.
Americká bioložka vypráví skutečné
příběhy o neobvyklé součinnosti zvířat
nejrůznějších druhů s člověkem.
¾¾ Froňková, Zuzana:
Bůh a neonové žabky.
Ve čtyřiceti se přestěhovala z Prahy
na úplnou samotu, aby poznala, že náruč
venkova nevoní jen levandulí, ale taky
hnojem. Ovšem ani ten vám díky této knize
tolik páchnout nebude. A s ním ani žádná
překážka, kterou vám život hodí do cesty.
¾¾ Nesměrák, Martin:
Démon přichází v mlze.
Další z řady historických románů s detektivní zápletkou, ve které vystupuje

Knihovny nabízejí pomoc pro práci s dětmi
prostřednictvím portálu Knihovny Ukrajině
- https://ukrajina.knihovny.cz/. Vše najdete na našich webových stránkách www.
knihovna-police.cz, např stránky:
yy Na doporučení Ministerstva vnitra, kraje
i neziskových organizací doporučujeme
web Stojíme za Ukrajinou (stojimezaukrajinou.cz)
yy Ministerstvo kultury zřídilo koordinační
místo pro nabídky a poptávky pomoci
Ukrajině v rezortu kultury. Kontakt: ukrajina@mkcr.cz
yy Město Police nad Metují informuje o pomoci na svých webových stránkách
yy Souhrné informace najdete i na stránkách Studijní a vědecké knihovny Hradec
Králové
yy Na webu kampaně Rosteme s knihou je
zveřejněn přehled zdrojů, ze kterých lze
stahovat E-knihy, audioknihy, podcasty
a animované filmy v ukrajinském jazyce
ZDARMA: nejen uklidnit, ale i smysluplně
zabavit
yy Také
časopis
Kamarádi
vytvořil
mimořádné ukrajinské číslo, které je
k dispozici ke stažení nebo v online verzi
yy Klub tvořivých knihovníků SKIP ČR
ve spolupráci se Slovanskou knihovnou
přepracoval do ukrajinštiny poslední
vyšlé číslo elektronického časopisu Malý
tvořivec, Podzim 2021 - Pracovní listy
pro děti v knihovnách. Obsahem jsou autorské listy různých kvízů, omalovánek,
vystřihovánek, oblékaček, skládaček,
labyrintů apod. dle fantazie. Cílem této
publikace je podpořit tvořivost hlavně
u dětí předškolních nebo dětí z nižších
školních tříd.
Vaše knihovnice

Adalrik ze Sichelbachu, též přezdívaný
Odo.
¾¾ Winton, Tim: Ovčácká chajda.
Román jednoho z nejoceňovanějších
australských spisovatelů vypráví napínavý
příběh Jaxieho Clacktona, brutálního venkovského mladíka, který prchá z místa násilné smrti svého otce do divočiny západní
Austrálie.
¾¾ Gottwaldová, Ludmila:
Vůně domácího pečení.
Objevte zcela nový rozměr kynutí a pečení – se slánkem!. Jak dosáhnout skvělého
výsledku?
¾¾ Belshamová, Alison: Balzamovač.
Třetí složitý případ inspektora Francise
Sullivana je další částí detektivně thrillerové série a volně navazuje na dva předchozí
romány - Tatérka a Inkoust.
¾¾ Procházková, Kateřina: Páté patro bez
výtahu- rok opuštěné matky.
Autobiografická kniha sestává ze smutných, vtipných i ironických deníkových
zápisků autorky, která po rozchodu s partnerem zůstala sama s dcerou. Život má ale
vždy něco nového v záloze...
Dáša Ducháčová
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KULTURA
PELLYHO DOMY INFORMUJÍ
PROSBA NA NÁVŠTĚVNÍKY
KULTURNÍCH AKCÍ

Milí příznivci kultury,
velice nás těší Váš zájem o kulturní dění,
především poslední filmové projekce zaznamenaly rekordní návštěvnost (Tajemství
staré bambitky 2 celkem 240 návštěvníků,
Myši patří do nebe 150 návštěvníků, Poslední
závod také cca 150 návštěvníků).
Moc děkujeme, že si k nám nacházíte cestu.
S projekcemi kina, ale i dalšími akcemi, souvisí naše prosba - nenechávejte příchod na
akci a nákup vstupenek na poslední chvíli.
Pokladna kina je otevřená vždy hodinu před
začátkem projekce, stejně tak kiosek. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v
Informačním centru v Pellyho domech nebo i
z pohodlí domova přes www.pellyhodomy.cz
Upozorňujeme, že projekce i ostatní akce
budou vždy začínat ve stanovený čas. Někteří návštěvníci jsou vázáni na hromadnou
dopravu.
Pokladna kina i kiosek se budou zavírat se
stanoveným začátkem projekce a opozdilcům nebude umožněn přístup do sálu.
Prosíme o sdílení tohoto upozornění, informujte své děti, které chodí do kina, apod.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou.

PRO UKRAJINU

Začátkem března byly Pellyho domy dalším
místem v Polici, kde proběhla materiální
sbírka.
Velmi děkujeme za Vaši solidaritu a množství
materiálu, který se podařilo shromáždit.
Většina věcí obratem našla upotřebení
v obcích na Policku a v Broumově, kde našly
azyl desítky obyvatel z Ukrajiny.
Děkujeme i za nabídky vybavení pro děti,
nabídky nábytku apod. Postupně se
s nabízejícími kontaktujeme a využíváme,
když jsou tyto věci aktuálně a cíleně třeba.
V úterý 8. 3. se v Kolárově divadle uskutečnila projekce zajímavého dokumentu o Vladimíru Putinovi, jejíž výtěžek putoval na konto
SOS Ukrajina nadace Člověk v tísni. Z Police
jsme odeslali 1.400 Kč.

ZÁPIS DO KURZU SPOLEČENSKÉHO
TANCE PRO MLÁDEŽ NA ROK 2022

Nabízíme poslední volné místo pro jednoho
chlapce, případně ještě pro 2 páry.
Přihlášky a bližší informace jsou k dispozi
v Informačním centru.

PELLYHO DOMY
VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
do 16. 4. 2022 / Informační centrum

Prodejní výstava s jarní a velikonoční tématikou. Své výrobky představí tvůrci z regionu.
Výstava otevřena: pondělí až pátek 8:30 11:30 a 12:00 - 16:00, soboty 8:30 - 11:30
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KRAJINOU HORNATÉ ZÁPADNÍ BOLÍVIE
Úterý 12. 4. 2022 od 14:30 hod
/ Společenský sál

Treky po ostrově Isla del Sol na jezeře Titicaca, v horách v západní části země, výstup na
Parinacotu v jz. Bolívii. Návštěva solného
jezera Salares de Uyuni, měst La Paz, Potosí a
Sucré včetně krátké prohlídky archeologické
lokality Tiwanaku. Promítání s doprovodným
slovem o cestě do výše položených oblastí
Bolívie, která se v roce 2013 uskutečnila ve
skupině kamarádů, podle vlastního plánu. O
cestu se obrazem a slovem podělí manželé
Pavla a Richard Gürtlerovi, kteří svůj profesní
život věnovali geologii a geofyzice, a kteří
rádi cestují.

se skřítkovi barvičky zase posbírat a vyzdobit
barevné kraslice? Pro děti od 3 do 10 let.
Délka 55 minut.
Vstupné: 80 Kč

SVĚTÁCI - derniéra

Sobota 9. 4. 2022 od 19:00 hod

Rozloučení se Světáky spojené se křtem
Almanachu ke 200 letům polického ochotnického divadla. Na místě bude možné zakoupit
almanach a trička DS Kolár.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

KINO
ZÁTOPEK

Čtvrtek 7. 4. 2022 od 19:00 hod

Přednáška v rámci Polické univerzity volného
času je přístupná široké veřejnosti.
Vstupné: 80 Kč

JOSEF VÁGNER

Úterý 26. 4. 2022 od 17:30 hod
/ Společenský sál

Další povídání a projekce s paní Lenkou Vágnerovou, dcerou Josefa a Zdeňky Vágnerových, kteří celý svůj život prosazovali myšlenku ochrany přírody a velkou část svého života
zasvětili výstavbě a budování unikátní ZOO –
Safari ve Dvoře Králové nad Labem.

Výpravný film režiséra Davida Ondříčka,
věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu
příběhu jednoho z největších světových
atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích
v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především
velké srdce.
Životopisný / Drama. Česko, 2021.
131 min
Vstupné: 100 Kč

AINBO - HRDINKA PRALESA

Čtvrtek 21. 4. 2022 od 17:30 hod

Celý život Ainbo se odehrává uprostřed
amazonské džungle a ona ji nade vše miluje.
Jednoho dne však zjistí, že je její domov
ohrožen hamižnými těžaři, kteří začali kácet
vzácné stromy. S pomocí svých “andělů
strážných,” roztomilého a legračního armandilla Dilla a obtloustlého tapíra Vacyho, se
Ainbo vydává na záchrannou misi svého ráje.
Podaří se jí najít moudrou matku pralesa,
želvu Motelo Mamu, a společně s ní zabránit
blížící se katastrofě?
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy. Peru / Nizozemsko, 2020.
85 min
Vstupné: 80 Kč

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Čtvrtek 28. 4. 2022 od 19:00 hod
Přednáška v rámci Polické univerzity volného
času je přístupná široké veřejnosti.
Vstupné: 80 Kč

KOLÁROVO DIVADLO
JAK SKŘÍTEK O VELIKONOCÍCH
ZACHRÁNIL BARVIČKY
Úterý 5. 4. 2022 od 18:00 hod

Skřítek Popleta omylem začaruje barvičky a
velikonoční kraslice jsou jen bílé. Pohádková
babička pošle Popletu do světa, aby barvy
přinesl zpátky. Ke skřítkovi se přidá koledník
Mojmír a velikonoční Zajíček. Týden před
Velikonoci má každý den svoji barvu. Podaří

Nový český film režiséra Jana Svěráka, natočený na motivy tří povídek jeho otce Zdeňka
Svěráka.
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi
(Zdeněk Svěrák)u ž psaní nejde jako dřív.
Nedokončené povídky se mu hromadí v
hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo
a dožadují se, aby autor pokračoval v ději.
Všichni něco chtějí. Fotograf Matěj chce
získat nedobytnou Vendulu z lékárny, pan
Bohumil prosí, aby udělal zázrak, automechanik Bakalář by chtěl být léčitelem. Do
toho vstupuje z reálného světa Šejnohova
manželka, která si myslí, že už by měl psaní
nechat a konečně se věnovat jí.
Komedie, Česko, 2022.
100 min
Vstupné: 120 Kč
Polický měsíčník DUBEN 2022
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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
JAK SE CHODÍ NA SEVERNÍ PÓL
VÁCLAV SŮRA
Úterý 10. 5. 2022 od 18:00 hod
/ Kolárovo divadlo

Tento magický bod uprostřed mrazivé Arktidy, kolem kterého se otáčí zeměkoule, přitahuje jako mocný magnet stále nové polární
výpravy. Jak vlastně probíhá výprava na
nejsevernější místo naší planety? Pojďte se
tam společně vydat s polárníkem Vaškem
Sůrou.
Václav Sůra, polárník, dokumentarista
Téměř dvacet let podniká výpravy převážně
do polárních oblastí naší planety. Jen s tím
málem, co má naloženo na svých saních,
putuje mnohdy místy, kam lidská noha ještě
nevkročila.
V roce 2005 došel jako čtvrtý Čech v historii
na severní pól. Žil s Eskymáky v nejsevernější
eskymácké osadě na světě a také stanoval na
nejchladnějším obydleném místě světa. Na
svém kontě má i extrémní sportovní výkon –
první český přechod zamrzlého jezera Bajkal.
Ke kořenům se vrací v ledových pláních, kde
zjišťuje, jak málo toho potřebujete k přežití v
drsných klimatických podmínkách. Dnes je
také uznávaným odborníkem na zimní táboření a přežití v extrémních podmínkách.
Vstupné: 80 Kč

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

SIMONA STAŠOVÁ a LADISLAV FREJ v hlavních rolích. 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

ČESKÁ SMYČCOVÁ ROCKHARMONIE
Pátek 27. 5. 2022 od 19:00 hod
/ Kolárovo divadlo

Muzikanti z České filharmonie, kteří hrají
covery rockových, metalových i jazzových
písniček. 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. Prodej
vstupenek v IC v Polici n. M., Hronově a
Náchodě.
Vstupné: 150 Kč, 120 Kč senioři a studenti

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

/ Kolárovo divadlo
Iva Pazderková a Martina Randová v neobyčejném příběhu obyčejné irské rodiny.
Dvě sestry, které si bývaly velmi blízké, se
dnes už téměř nevídají. Nečekaná událost je
však jednoho dne znovu svede dohromady. S
notnou dávkou odvahy, lásky i svérázného
humoru se ve vzpomínkách vydávají do dob
svého dětství a dospívání, aby si k sobě znovu našly cestu. Vstupenky v prodeji.
Vstupné: 490 Kč
Kolektiv Pellyho domů

INFORMAČNÍ CENTRUM
Během jarních prázdnin k nám jako předzvěst
léta zavítali již první „tradiční“ turisté, kterým
jsme poskytli informace o turistických cílech
v Polici a okolí, poradili jak strávit volný čas a
co rozhodně stojí za vidění. Jsme rádi, že
můžeme turistům i místním nabídnout čtyři
nové pohledy a nové dřevěné magnety.
Dne 14. března otevřela své brány Velikonoční prodejní výstava, která nabízí
v prostorách informačního centra nepřeberné množství krásných výrobků s jarní a velikonoční tématikou od tvůrců z Police a okolí,
jako např. malované kraslice, zápichy, věnce,
kovářské a drátované výrobky, tašky, háčkované ozdoby, jarní trpaslíci, výrobky ze sádry
a sena. Již v prvních dnech jsme zaznamenali
velký zájem a doufáme, že tomu tak bude po
celou dobu trvání výstavy do 16. dubna.
Těšíme se na vás.
Hana Palkovská

Připravujeme další hravé putování pro děti i
jejich rodiče.

PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA
Pondělí – pátek: 8:30 – 11:30 a 12:00 – 16:00
Sobota, svátek: 8:30 – 11:30

POLICKÁ ZELŇAČKA
Sobota 11. 6. 2022

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – ZAVŘENO
Polední přestávka: 11:30 – 12:00

Z KLUBU SBĚRATELŮ

Sběratelé Vám všem přejí příjemný nástup do jarních dnů. Děkují všem, kteří
se zúčastnili tradiční Jarní burzy.
Schůzky probíhají pravidelně každé úterý od 14.30 hodin v selské jizbě hotelu Ostaš.
Přijďte mezi nás!
V březnu jsme se rozloučili se zapáleným sběratelem sýrových etiket,
veselým kamarádem a bezvadným člověkem JANEM SAMKEM z Machova.
Na Jendu budeme vzpomínat často a rádi.
Čest jeho památce!
Na jeho počest sběratelé vydali in memoriam dvou krabičkovou zápalkovou
kazetu.
Jeho celoživotní sbírku převzala dcera Renata.
Vítej mezi námi!
Další kazeta je věnována Miroslavu Šimkovi /nar. 1950/, polickému výtvarníkovi, krajináři.
Zmiňované i další zápalkové krabičky a kazety je možné zakoupit u Josefa
Čvaňháka Másla. Domluvit se s ním můžete na pravidelných úterních setkáních nebo přes mbt 724 935 544.
Za Klub sběratelů Policka Ida Jenková

Polický měsíčník DUBEN 2022

TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE (ADF Praha)
Pátek 7. 10. 2022 od 19:00 hod

TJ Sokol Police nad Metují
zve širokou veřejnost na

DĚTSKÝ DEN

v sobotu
4. 6. 2022 od 14 hodin
v areálu sokolovny.
Soutěže, ukázka cvičení,
kolotoč, kýta na grilu…
především však pohoda
a dobrá nálada.
Těšíme se na Vás!
Za výbor TJ Sokol
Ida Jenková
Polický měsíčník – červen 2014 – strana 2
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

VOLNÝ VSTUP
DO MUZEA

Pondělí 4. 4. 11:00-17:00

Jako každé pondělí mimo prázdniny budou i v
dubnu dveře Muzea papírových modelů
otevřeny pro všechny návštěvníky zdarma.

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

DUBEN 2022

Otevřeno:
Pondělí, čtvrtek, pátek:
11:00-17:00
Víkendy, svátky, prázdniny:
9:00-17:00
Úterý, středa: ZAVŘENO!!!
!!!KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN
DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ NAŘÍZENÍ
VLÁDY!!!

Model kamionu LIAZ
Kromě nově obměněné stálé expozice,
mapující papírovou tvorbu v České republice,
na Slovensku, v Polsku a Litvě je pro všechny
připravena výstava „Fenomén Dakar“.

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
Každý čtvrtek 15:00 – 17:00 hodin

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

MODELÁŘSKÝ SVĚT 2022

V březnovém čísle Polického měsíčníku jsme
Vás informovali o soutěžích, které pořádá
firma Betexa pod názvem Modelářský svět.
Pro všechny fanoušky modelářství máme
dobrou zprávu: Modelářský svět v Polici nad
Metují proběhne na konci října, přesně
v sobotu a neděli 29. a 30. října. Klání
modelářů bude hostit tělocvična Základní
školy.
O podrobnostech Vás
budeme informovat, ale
už
teď
si
můžete
v kalendáři zakroužkovat
víkend 29. a 30. 10.
Kromě samotné přehlídky modelů pro Vás
připravujeme papírovou dílnu pod vedením
lektorů z Muzea papírových modelů a k tomu
ještě i dílnu Merkur, kterou bude provozovat
Muzeum stavebnice Merkur.

VĚRA PFEIFEROVÁ:
RAPSODIE

Vernisáž 7. 4. od 18 hodin
Zelený domeček
Výstava obrazů a kreseb

Zelený domeček začíná novou výstavní sezónu.
A začínáme pěkně od podlahy: výstavou
výtvarnice Věry Pfeiferové, která žije v tvoří na
Honech.

REINSTALACE EXPOZICE
Sobota a neděle 2. a 3. dubna

S nadcházející turistickou sezónou přichází
nutná obměna expozice Muzea. Během
loňského roku jsme získali několik nových
modelů, které se doslova „klepou“ na svoje
vystavení v Muzeu.

Jedním z nich je i úžasný model historického
automobilu od pana Filipa Hájka z Brna.
V první fázi reinstalace expozice se budeme
věnovat Hlavnímu sálu a Lodní místnosti, tedy
celému výstavnímu prostoru v přízemí Muzea.
Kromě stávajícího dělení vzpomeneme třeba i
na životní výročí jednoho z nejvýraznějších
modelářů: Ladislava Badalce z Malých
Svatoňovic.
A samozřejmě mnoho a mnoho dalšího, které
se nově v expozici objeví.
Během obměny expozice v sobotu a v neděli
2. a 3. dubna bude Muzeum pro veřejnost
uzavřené!
Všem návštěvníkům děkujeme za pochopení
a těšíme se od pondělka 4. 4. v novém!
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Modelářský kroužek je otevřený pro všechny,
kteří si chtějí vyzkoušet „modelářské
řemeslo“. A třeba si práci s papírem
zamilujete, a nakonec vám nebude dělat
problém slepit si třeba Moped Babetu 210,
která vyšla v časopise ABC.
O tomto modelu se zmiňujeme záměrně,
protože aktuálně v rámci kroužku vzniká pod
rukama Luboše Matěny!

Zatím ho ještě neuvidíte ve finální podobě,
protože Luboš na něj intenzivně pracuje.
Práci modeláře si můžete jen vyzkoušet,
jednorázové vstupné na kroužek je 30,- Kč.

Její dílo zná většina Poličáků, protože už
několik vystavuje pravidelně během Polické
pouti v rámci výstav „Obrazy v plenéru“.
Její záběr je skutečně široký. Počínaje
technikou – kresba, malba, akvarel, tužka…
a konče tématem: krajina, zátiší, město, les…
Věra Pfeiferová vystavuje od roku 2002
a pravidelně se účastní výtvarných plenérů.
Kromě výstav v našem regionu vystavovala
i v Polsku.
Jak sama říká, nejdůležitějším okamžikem pro
její výtvarnou práci bylo setkání s Janem
Kousalem na jednom z plenérů. Dnes můžeme
směle tvrdit, že při výběru témat sem tam
Polický měsíčník DUBEN 2022
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probleskne nápad pana Kousala, který se
autorce doslova zaryl pod kůži.

Dakar se skutečně stal celospolečenským
fenoménem. A neméně fenomenální je i ve
světě papírových modelů.
A jak to všechno začalo, vzpomíná v katalogu
k výstavě Robert Pavelka.
„Ikonické prostředí závodů a pouštních
dobrodružství se nemohlo vyhnout ani světu
papírových modelů. V té době samozřejmě
vycházely vystřihovánky nejrůznější techniky
a dakarské speciály si doslova říkaly o své
převedení do podoby papírového modelu.

odpovídá i startovní číslo 635, ačkoliv na
modelu chybí jmenovky. Vzhledem k velkému
rozsahu vystřihovánky, díly včetně střihů
zabraly 4,5 strany, museli příznivci kamiónu
a Tatry vyčkat další dva týdny, než měli
kompletní model,‘ dočteme se na webu
www.abicko.cz.

Kamion LIAZ během závodu Paříž-Dakar
Foto: Jiří Vintr
Model dakarského automobilu Lada Niva,
foto papirovaarcheologie.cz

Výstava potrvá do neděle 1. května a bude
otevřena podle otevírací doby Muzea
papírových modelů.

VÝSTAVA V MUZEU
FENOMÉN DAKAR

Výstava papírových modelů
Muzeum papírových modelů

Výstava modelů dakarských speciálů se
pomalu blíží ke svému konci. Ale ještě se
můžete přijít pokochat dakarskou krásou,
kterou můžete v takovém množství vidět jen
málokdy a málokde.

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

Úspěchy československých kamionů nebylo
možné ignorovat, takže 15. 1. 1987 v čísle 9
(31. ročník) byla otištěna první část
vystřihovánky Tatra 815 VE 6×6 (arch.
Richard Vyškovský)‚… Fanoušci zmíněné
Rallye Paříž-Dakar v té době bedlivě sledovali
IX. ročník [1987], ve kterém posádka LopraisStachura-Krpec získala stříbrnou příčku za
vítězným Janem De Rooyem […] a v ABC se
objevil typ, se kterým absolvovala posádka
Zdeněk Kahánek, Miroslav Gumulec a Ing.
Josef Kalina VIII. ročník slavné rallye. Tomu
Polický měsíčník DUBEN 2022

V únoru 1989 pak arch. Vyškovský potěšil
fanoušky Dakaru hned dvěma vozy: ABC
vydalo sešit Déčka 7, v němž byly otištěny vozy
LIAZ 111.154 a již dříve vydaná Tatra 815 VE.
LIAZka se ještě téhož roku dostala na stránky
ABC (č. 19 a 20/roč. 33) a vydavatelství
Albatros v edici Plastické vystřihovánky
zařadilo do sešitu „Auta z Dakaru“ v témže
roce tento LIAZ a vítězný vůz ročníku 1989
Tatra 815 VD 10 300 4×4.
Vzhledem k doprovodnému programu Muzea
papírových modelů bude výstava „Fenomén
Dakar“ prodloužena do konce května 2022!

MUZEUM DĚTEM
23. a 24. dubna 2022
9:00 – 17:00

Tradiční interaktivní dílna přímo v 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 a fixy.

Interaktivní dílnu podporuje firma Betexa
a Královéhradecký kraj.

Připravujeme:

Ač to zní neuvěřitelně, tak Muzeum
papírových modelů oslaví v letošním roce
svoje 10. narozeniny!
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Někomu může mít pocit, že je to už 10 let,
protože je to jenom chvilka, kdy se začal
zaplňovat prostor v bývalé jídelně Zemědělské
školy.
A někdo může mít naopak pocit, že to je teprve
10 let, protože jako kdyby tady bylo Muzeum
skoro od nepaměti.
A protože desítka je krásné kulaté číslo, tak
jsme se rozhodli, že to pořádně oslavíme.
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V rámci Oslav plánujeme:
- Dvě vernisáže
- Dva koncerty
- Vystoupení pro děti
- Workshopy
- Papírový ohňostroj
- A samozřejmě nesmí scházet DORT!
Všechno
v tuto
chvíli
finalizujeme
a dokončujeme. V následujícím čísle Vás už
budeme informovat o detailním plánu oslav
10. narozenin.
Nenechte si ujít zábavu pro všechny, která
bude v Muzeu papírových modelů a před ním
trvat celý víkend.

Oslavy 10. narozenin
Muzea proběhnou od
čtvrtka 2. do neděle
5. června.

Za MPM Pavel Frydrych

Polický měsíčník DUBEN 2022
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MUZEUM POLICE NAD METUJÍ - DUBEN 2022
Stálé expozice muzea

V dubnu jsou stálé expozice muzea v Polici nad Metují zavřené. Výjimku
představuje výstava velikonočních kraslic v Dřevěnce, která končí 17. dubna.
Organizované výpravy si mohou prohlídku
mimo tyto dny objednat, a to telefonicky
na čísle 775 393 608, nebo na e-mailu vecerova@muzeumnachodska.cz. V květnu
bude otevřeno vždy od pátku do neděle.
Počínaje červnem pak bude zahájena plná
turistická sezona s otevírací dobou od úterý
do neděle.

Dílničky

Babinec ve Dřevěnce –
čtvrtek 7. dubna 2022

Muzeum Náchodska a Cech panen rukodělných srdečně zvou do Staré

školy Dřevěnky v Polici nad Metují a další
dílničku v rámci cyklu Babinec v Dřevěnce.
Tentokrát bude zaměřena na velikonoční
perníčky. Lektorka Lenka Židová poradí,
jaké těsto je vhodné, aby nejen krásně vypadalo, ale bylo i chutné. Recept na bílkovou
polevu a její zručné ruce Vás budou jistě
inspirovat! Dílnička se koná ve čtvrtek 7.
dubna od 15.30 hodin. Vstupné dobrovolné.

Výstavy

Kraslice paní Hany Váňové
Muzeum Náchodska zve do Staré školy Dřevěnky v Polici nad Metují na výstavu kraslic lidové umělkyně Hany Váňové.
Křehká krása kraslic je od nepaměti součástí svátků jara. Hana Váňová se na víc snaží
výběrem ornamentů uchovávat regionální
motivy a symboliku. A nepochybně se jí
to daří, neboť její kraslice zdobí interiéry

Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE

nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Autorka
se snaží výběrem ornamentů uchovávat regionální motivy a symboliku. Výstavu lze
navštívit od 25. března do 17. dubna 2022.
Otevřeno je denně kromě pondělí 10.00–
12.00 a 13.00–16.00 hodin.

Tomáš Šrejber
Krajina bez slunce

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

Velikonoční předměty ve sbírce Muzea Náchodska

Muzeum Náchodska disponuje rozsáhlou etnografickou podsbírkou, jejíž část tvoří také předměty spojené s Velikonocemi.
Velikonoce jsou pohyblivé svátky, nemají tedy pevné datum, a připadají na první neděli po prvním jarním úplňku. Jedná se o nejvýznamnější církevní svátek v roce, během velikonočního týdne
je připomínáno ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tyto
svátky jsou však neméně významné i z hlediska lidových tradic
a tvořivosti.

Předměty spojené s Velikonocemi se nacházejí ve fondu obřadnosti a jedná se zejména o kraslice, velikonoční řehtačky a klepáče nebo pohlednice. Ve fondu jsou zastoupeny především kraslice
zdobené batikou, tedy technikou, kde je vosk pouze prostředkem
vytváření ornamentu, po obarvení vejce se vosk odstraní a zbude
pouze dekor. Jiným způsobem zdobení je reliéf, u něhož různobarevný vosk vytváří na skořápce požadovaný vzor, nebo vyškrabování (vyrytí vzoru do obarveného vajíčka) či zdobení slámou a textilií.
Setkat se můžeme jak se slepičími, tak s husími vejci.

Ze
sbírek
Památníku
města
Police nad Metují
pocházejí tři dřevěné
velikonoční klepáče,
které byly v původní
sbírce evidovány pod
inventárním číslem
922. Velikonoční klepáče a řehtačky jsou
nejčastěji spojovány
s předkřesťanskými
rituály, které měly
zahnat zhoubné síly.
Dalším vysvětlením
je, že tento zvuk
v dřívějších dobách
nahrazoval
zvony
a svolával věřící. Veškeré tyto hrkačky se objevují v mnoha velikostech, od nejmenších do ruky až po ty, ke kterým musela být přidělaná kolečka. K lidové kultuře pak neodmyslitelně patří velikonoční
pomlázka a obdarovávání na Velikonoční (Červené) pondělí.
Mezi další symboly Velikonoc neodmyslitelně patří také
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beránek, jenž v novozákonní symbolice znázorňuje ukřižovaného
a zmrtvýchvstalého Ježíše Krista, nebo mazanec, který patří mezi
nejstarší obřadní pečivo.
Mgr. Eva Vodochodská

Výstava kraslic
Muzeum Náchodska Vás zve na výstavu
lidové umělkyně Hany Váňové

25. 3. – 17. 4. 2022
Police nad Metují – stará škola Dřevěnka
Vernisáž výstavy proběhne 24. března v 17.00
Zvolenými motivy pomáhá Hana Váňová
k udržování regionálních symbolů
Otevřeno: út–ne 9.30–12.00, 13.00–16.00
Více informací na www.muzeumnachodska.cz a Facebooku Muzeum Náchodska
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Muzeum stavebnice Merkur

Rekonstrukce expozice

Jak bylo avizováno, začala v expozici
Muzea rekonstrukce expozice. Před začátkem turistické sezóny je v plánu zrekonstruovat tři místnosti v prvním poschodí.
Vše se samozřejmě bude odvíjet od přestěhování Ocelového města, které dostane
nový háv a o podstatný kus se zvětší!
V průběhu rekonstrukce dojde k částečnému omezení pohybu návštěvníků.
Aktuálně je zavřená pouze malá část v prvním poschodí, ale postupem času bude
potřeba uzavřít větší část expozice. Proto
nabízíme všem návštěvníkům snížené
vstupné. A zároveň prosíme o pochopení
a shovívavost.
Podle časového harmonogramu by měla
být rekonstrukce v patře ukončena na konci
měsíce dubna.
Zároveň Muzeum realizuje projekt
Modernizace Muzea Merkur za podpory
Místní akční skupiny Stolové hory z. s.

Expozice ve
sklepních prostorech

Současné práce se jistě nedotknou
nejnovější části expozice. Ta je umístěna
ve sklepních prostorech a přibližuje velké
modely strojů, které v reálu slouží k těžbě
a zpracování železné rudy.

Nejvyšším modelem je těžní věž dolu
Jindřich z Ostravy, která je provedena
v měřítku 1:12. Samotná výška modelu je
243 cm a váží 107 kilogramů. Dalším modelem je Vysoká pec, inspirovaná jednou
z pecí v kladenských ocelárnách.
A nejznámějším modelem je bezesporu
model důlního rypadla. Ten byl na přebalu
stavebnice Merkur v sedmdesátých a osmdesátých letech a díky tomu se stal doslova
ikonickým modelem. V expozici je doplněn
o zvukové a světelné efekty a stal se jedním
z vrcholů prohlídky Muzea.
V tuto chvíli plánujeme, že bychom expozici přibližující těžbu a zpracování rudy
doplnili a rozšířili… pokud se tak stane, tak
vše budeme realizovat v průběhu května.

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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Muzeum stavebnice Merkur v loňském
roce udělalo první krok k modernizaci a rekonstrukci expozice. V letošním roce v těchto krocích pokračuje, a to vše pod heslem:
MERKUR ŽIJE!
Muzeum stavebnice Merkur

Ruční práce jsou
radost a ergoterapie

V rámci dotačního titulu „Oživlá
Dřevěnka“ se scházíme v Dřevěnce, kde
jsme pletly a háčkovaly pro www. nedoklubko.cz
K expedici je připraveno 25 čepiček, 40 ponožtiček, 20 chobotniček,
20 srdíček. Balík budeme odesílat
po Velikonocích.
Uvítáme další dobrovolnice!!!
Drátování s Lenkou Vítkovou jistě
znáte, její kurzy jsou velmi populární.
Proto jsme připravili malou ochutnávku
drátenického řemesla.

Poslední setkání bude nad perníčky Lenky Židové 7. 4. 2022 ve čtvrtek
v 15.30. Prozradí Vám recepis na těsto,
které je vláčné a dobré. Poradí, jak těsto
vyválet, vykrajovat. Zasvětí Vás do přípravy perníkové polevy, jejich barevných odstínů. Na lesklý povrch má také
vyzkoušený postup

Její perníčky jsou také na Velikonoční
výstavě v Pellyho domech.

Velikonoce v Dřevěnce
v sobotu 9. 4. 2022
od 9.00 do 14.00

Přijďte se podívat, jak se plete pomlázka a na ukázky rukodělných technik.
Těšíme se na Vás v Dřevěnce se starosvětským „přijďte pobejt“
J. Hejnová
Polický měsíčník DUBEN 2022

POHLEDY DO HISTORIE / ŠKOLSTVÍ

DĚJINY TRAMPINGU

Pravěké touhy potulné v nás vyskakují,
zmítající se ve společenských poutech
a poznovu ze zimního spánku
procitá šelem přirozená povaha.
Jack London (Volání divočiny)
Průkopníky byli právě ti, kteří z jakýchkoliv důvodů nevstoupili do řad skautů,
anebo se sami oddávali toulkám v nejbližším okolí Prahy.
Prvním „Eldoradem“ průkopníků se stalo Prokopské údolí.
Divoké skalní masívy s četnými jeskyněmi, a tehdy ještě naprostá pustina, vyhovovaly nějaký čas těmto romanticky založeným pionýrům, ale když se v údolí objevily
skautské družiny, opustili tento kout a pokračovali v dobývání „tajemných krajů“
směrem proti proudu řeky Vltavy*).
Tomuto tulačení se tenkrát neříkalo
„tramping“. Byl to jen „výlet“ nebo „toulka“.
Tehdy jít na noc do lesů, bylo odvahou. Ani
skauti neměli dostatek stanových pláten,
natož tito trampští průkopníci, pocházející
většinou z nejchudších vrstev. Do lesů je nevedla móda, nýbrž jen a jen láska pro tu obklopující je d i v o č i n u . Každý chtěl prožít
romantiku Mayových spisů, každý toužil
po šedých dálavách, začínajících třeba
v Prokopském údolí, Chuchli, na Zbraslavi,
Závisti, Kárově a končících v Bojovském
údolí nebo na Libřici.
Pro ten svůj vysněný ideál opouštěli
město, namnoze s krajíčkem chleba a kouskem špeku, aby se vraceli s rozšířenýma
očima a s ještě větší láskou k tomuto nádhernému životu.
V těchto dobách existovalo již několik
družin, které jsem mohl podle nejrůznějších
pramenů a s pomocí své paměti vypátrat.
První družinou byla známá trojka
trampských bohatýrů a pozdějších agilních
pracovníků v trampském hnutí - Krysa,
Frank Němec a Chanda.
Druhá družina, neméně kamarádská, se

skládala s Tondy Militkého, Honzy Kvapila
a Čendy Kožíška**).
Tito pionýři neznali pokrývky, stany ani
kotlíky. Pokrývkou jim bylo krátké sáčko,
„pelerýnka“, a nejčastěji - hvězdnaté nebe!
Později nosili stočený pytel, zavěšený přes
rameno, ve kterém mimo zápalek a misky
na vaření, měli ukryté skromné zásoby.
Po několika týdnech vzrostla první parta o Johnyho Drábka, Amcu a Moučku Rudlu.
Druhá družina byla rozšířena o Vencu
Kudrnáče a později o Jardu Veselého,
Honzu, Láďu Fleische, Karla F. a Jardu Šídlo.
*) kterou romantičtí průkopníci nazvali
VELKOU ŘEKOU.
**) Viz osada KŘIKAVA na ZLATÉ ŘECE.

Zatímco Krysa tábořil se svými kamarády v místech dnešní osady ZTRACENÁ
NADĚJE, Tonda Militký a jeho tlupa jezdili do Třebenic a o něco později k sv.
Janu do Proudů, kde založili (1920) camp
HUČÍCÍ PEŘEJ! Zúčastnili se také stavby
slavné RAWHIDE.
Po těchto dvou prvních družinách se
řady trampů rychle rozmnožily o ty, kteří
z jakýchkoliv důvodů opustili skautské oddíly a dále o ty, které zlákali první průkopníci vyprávěním svých zážitků.
Z druhé party odešel roku 1915 Honza
Kvapil. Vstoupil do 13. oddílu Svazu skautů,
kde se pro své znalosti stal rádcem družiny.
Ostatní vytrvale jezdili na d i v o k o a byli
častými hosty na osadě ZTRACENÁ NADĚJE.

ROARING CAMP - TÁBOR ŘVAVÝCH,
později ZTRACENÁ NAD8JE
Tábořiště Krysy, Franka Němce
a Chandyho bylo pojmenováno podle
Bernharta na ROARING CAMP (Tábor řvavých). V té době se parta rozšířila o bratry
Pásky, Blažeje a o dobrého kamaráda zvaného Kramle.
Naproti ROARING CAMPU (později
ZTRACENÁ NADĚJE), v lomu, stála stará
skalácká chata. V ní si chlapci dělali plány

do budoucna. Chatrči říkali VYDŘÍ DOUPĚ.
Po čtrnáctidenní dovolené, která uběhla tak
rychle jako voda ve VELKÉ ŘECE, balili hoši
své věci a nosili je do člunu, aby se mohli
po proudu splavit domů.
Poslední pozdrav zamával nebožtík
Tichý, vybírající z táborového místa „daň“
do čepice a ve chvíli Kaiman, jinak prachobyčejná motorka bez motoru je unášela do „města tónů, do města miliónů“
(Štěchovice), kde trampy čekaly vyhlášky
o mobilizaci.
Psal se rok 1914!
Trampští pionýři z ROARING CAMPU
zaměnili vesla z Kaimana a táborový oheň
za pušky a odcházeli do opravdových dálek,
odkud často nebylo návratu ...
A přece ROARING CAMP rostl!
V ten čas „město miliónů“ neboli
Štěchovice, se přímo děsilo lidí nejrůznějšího věku, putujících do ROARING CAMPU
ne snad proto, že by byli hrozní svým jednáním, ale proto, že „město miliónů“ vyjídali.
Připravil: Vladimír Linhart

„Filmová noc“ se probudila do mrazivého slunečného rána!

11. března 2022 o půlnoci hodin
padla poslední klapka maturitního filmu
s názvem „Filmová noc“! Neuvěřitelné,
filmová premiéra byla zahájena ještě
ten večer v Městském divadle Dr. Josefa
Čížka v Náchodě. V hlavních rolích jste
měli jedinečnou možnost zhlédnout
maturanty
náchodské
zdravotnické
školy. Po pomyslném červeném koberci
kráčeli maturanti oboru Sociální činnost,
Praktická sestra, a také budoucí ošetřovatelé. Další skvělé role obsadily třídní
učitelky Mgr. Lucie Nosková, Mgr. Kateřina
Hanušová a Mgr. Petra Hanušová.

Maturitní ples náchodské zdravotnické školy v sobě nesl zvláštní kouzlo
přitažlivosti. Stal se po dlouhé době prvním plesem, který se mohl uskutečnit v divadle Dr. Josefa Čížka. Taneční parket si
opět zakusil rytmické podupávání. Na ples
Polický měsíčník DUBEN 2022

našich maturantů zavítali i významní hosté. Hejtman Královehradeckého kraje
Martin Červíček, starosta Města Náchod Jan
Birke a předseda správní rady Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach.
Významní hosté společně s ředitelem
Střední odborné školy sociální a zdravotnické – EA Náchod, Davidem Hanušem
přivítali maturanty školního roku 20182022. Sálem se nesla slova pokory, ocenění
důležitosti a nepostradatelnosti páce všech
ve zdravotnickém a sociálním sektoru.
Úvodní slovo využil hejtman Martin
Červíček také k tomu, aby osobně žákům
a učitelům poděkoval za jejich aktivní
pomoc v době pandemie onemocnění
Covid-19. Ocenění v podobě květiny
a medaile hejtmana Královehradeckého
kraje Mgr. Martina Červíčka, brig. gen. v. v.,
převzaly žákyně Karolina Černá a Vendula

Kasnarová. Dále byly hejtmanem oceněny
i některé naše paní učitelky a zaměstnankyně školy.
„Jsem velmi rád, že žáci, jejich přátelé
a také rodiče společně s pedagogy měli jedinečnou příležitost slyšet z úst našich významných hostů, jak jsou hrdi na naše žáky,
na jejich oddanost a nezištnou touhu pomáhat,“ dodává ředitel školy David Hanuš.
„Vážím si podpory a iniciativy pana starosty Jana Birke, který nám pomáhá vdechovat škole nový život. V posledních letech
jsme mohli díky podpoře města vybudovat
nejenom moderní učebny ošetřovatelství,
ale i odborné učebny chemie a biologie.
Budova musí projít ještě významnou rekonstrukcí, aby mohla ještě další dlouhá
léta sloužit ke vzdělávání zdravotnických
pracovníků. Chci znovu poděkovat také
řediteli náchodské nemocnice Janu Machovi
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za podporu a pomoc při organizaci odborných praxí a dalších společných aktivit, které
nás spojují jako významného partnera školy“.
Doplnil ředitel školy David Hanuš.

V úvodu plesu nechybělo poděkování
maturantů, kterého se za všechny úspěšně zhostila Eliška Wagnerová. Poděkovala
pedagogům za ochotu a vstřícnost pomoci
vždy, kdy bylo potřeba, a to nejenom v otázkách školních a vzdělávacích, ale v otázkách osobních nesnází. Nechybělo ani poděkování rodičům, kteří své děti podporují
v průběhu celého studia a jsou pro ně velkou oporou.
Hladkou jízdu Filmové noci doprovázela
kapela Juno a osvěžující vsuvkou bylo i sólo
houslistky Niky na elektronické housle.
Pilířem plesu bylo tradiční šerpování maturantů s přípitkem lahodného šumivého
sektu a připravená vystoupení všech tříd
posledních ročníků, kteří svými tanečními
čísly překvapili nejednoho diváka.
Co by to bylo za ples bez soutěže o ceny.
Vyhrát snad musel každý, a to díky všem
partnerům, kteří naši soutěž podpořili.
Ples byl zakončen slavnostním zašlapáváním šerp, které otevřelo poslední etapu
studia žáků posledních ročníků.

Každý z účastníků si ples užil podle svého, všichni si odnesli zážitky, dojmy, pocity…

Maturita je důležitý mezník v životě
každého žáka. Ne nadarmo se jí říká zkouška z dospělosti. Neméně náročné budou
i závěrečné zkoušky ošetřovatelů…

Ať se všem podaří uspět, držme jim pěsti. Děkujeme, že jsme mohli být v produkci
„Filmová noc.“
Renata Dušková, PR manažer
SOŠ sociální a zdravotnická
-Evangelická akademie
Kladská 335, 54701 Náchod

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují
vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2022— 2023

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.

Kritéria pro přijetí dětí:

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

Den otevřených dveří

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 předškolnímu vzdělávání, žádost o individuální vzdělávání a informační leták

20

k elektronickému předzápisu do MŠ najdete na webu školy - www.mspolice.cz
v dokumentech školy.

Zpětně Vám v aplikaci potvrdíme
přijetí žádosti a přidělíme registračního číslo.

Vyplněné žádosti do MŠ
přijímáme:

Při zápisu do MŠ předloží
zákonní zástupci:

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
5) 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 očkování dítěte, kterou
je třeba doručit do 14. 5. 2022 do MŠ.

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
totožnosti a bydliště,

k

3) kopie rodného listu dítěte,

ověření

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.
Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979
u p. ředitelky
Dany Balákové,
popř. na emailu: mspolice@email.cz
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Gymnázium Broumov informuje
Okresní kolo Chemické
olympiády: 3. Petr Jirásek a 4.
Klára Dostálová
V pondělí 7.3. se
dva studenti Gymnázia
Broumov
zúčastnili
okresního kola Chemické
olympiády a výsledky
jsou velice pěkné: Petr
Jirásek (3.V) se umístil na třetím místě
a hned za ním se umístila Klára Dostálová
(4.V). Nejenže si v rámci olympiády prověřili své znalosti, ale především mohli
získat nové dovednosti při praktickém
cvičení. Aneb: Chemie se musí zažít!
Oběma děkujeme za důstojnou reprezentaci školy a gratulujeme!
HB

Absolventka gymnázia Pavla
Janoušková Kubečková získala
dalšího Českého lva

Českého lva 2022 za produkci získala maturantka z 2005 Pavla Janoušková
Kubečková, blahopřejeme.

Český lev 2022, ocenění nejlepších českých
filmů:

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM
Jednotka intenzivního života – režie Adéla
Komrzý – producentka Pavla Janoušková
Kubečková
-mk-

Jiří Rambousek podpořil
děti Ukrajiny

Benefiční Koncert dětem Ukrajiny se
uskutečnil v pražském Foru Karlín v neděli 6. 3. a diváci ho mohli sledovat na Primě.
Během večera se podařilo vybrat přes 16
milionů korun. Na koncertě vystoupili
např. Janek Ledecký, Petr Janda, Monika
Absolonová, Václav Noid Bárta, Dasha, Olga
Lounová. A také bývalý student gymnázia
Jiří Rambousek.

Požádala jsem ho o jeho dojmy.
„V sobotu později večer mi zavolal
Vašek Noid Bárta, se kterým se dobře známe a již dlouho vystupujeme, že jim vypadl
kytarista na zítřejší koncert. Když mi řekl,
jací umělci budou účinkovat a za jakým účelem, neváhal jsem ani minutu, odsouhlasil,
přípravou oželel pár hodin spánku a druhý den vyrazil
z
Broumova
do Prahy už
na 11tou hodinu, takže to bylo
docela hektické
 . Rozhodně
se to ale vyplatilo. Koncert byl
skvělý, byl to
pro mne nepopsatelný pocit.

Například zahrát si s Petrem Jandou jeho
píseň, dostat svolení hrát jeho sólo, jelikož
se mu líbilo moje hraní, nebo být na jednom pódiu s M.Absolonovou, mou bývalou
dětskou hrdinkou ze soutěže StarDance.
Samozřejmě nemusím zmiňovat skvělou
atmosféru plného Fóra Karlín, dokonalou
kapelu vedenou Janem Maxiánem, s níž
se hraje samo a podpořila mě, jak jen to
šlo, a v neposlední řadě celou ideu pomoci Ukrajině, která to teď velice potřebuje.
Po skončení večera jsem si po několika
hodinách tlaku a trémy, aby vše vyšlo, uvědomil, že to byl jeden z nejkrásnějších hudebních zážitků mé dosavadní kariéry a div
jsem neudržel slzy.»
JS

Kvintáni podpořili Ukrajinu

Studenti kvinty připravili pro studenty
„svačinky“, výtěžek 23 tisíc korun věnovali
Člověku v tísni na podporu Ukrajiny.

Paní Aleně Přibylové moc děkujeme, že
nám ušila ukrajinskou vlajku, jejímu muži
za to, že nám ji přivezl.
Jsem hrdá třídní.
ŠáRa

Základní umělecká škola informuje….........................................
Karlovarský skřivánek

V minulém čísle jsme vás informovali
o tom, že v prostorách naší ZUŠ budeme
hostit zpěváčky oblastního kola pěvecké
soutěže „Karlovarský skřivánek“.
Naše škola se po několika letech opět
ochotně organizace této soutěže ujala a vůbec jsme vynaložené námahy nelitovali
– celý den jsme strávili v nádherné a přátelské atmosféře, plné vděčnosti za to, že
po dlouhé době pěvecké „abstinence“ můžeme být účastni tohoto nádherného pěveckého svátku.
Slyšeli jsme krásné výkony, které hodnotila odborná porota a máme radost, že
i naši žáci z pěvecké třídy Miriam Blažkové
uspěli a velmi zaujali porotu, která vysoce
hodnotila kvalitní pedagogické vedení našich dětí.
A zde je jejich umístění:
Barbora Beranová - 2. místo
Alena Vacková - 1. místo
Zuzana Ševců - 1. s postupem do ústředního
kola v Karlových Varech
Marie Tauchmanová - 1. s postupem
do ústředního kola v Karlových Varech
Polický měsíčník DUBEN 2022

Maruška také získala Zvláštní cenu poroty - Za vynikající interpretaci soutěžního
repertoáru.

Republikové finále proběhne ve dnech
21. – 23. března v Karlových Varech.
Všem finalistům přejeme úspěšnou prezentaci a stálou radost ze zpěvu!

Soutěže ZUŠ opět v plném
proudu

Měsíc březen se na naší ZUŠ nese
ve znamení soutěží.
V Jaroměři proběhlo v pondělí 14. 3.
Okresní kolo soutěže ve hře na dechové
dřevěné nástroje.
Do krajského kola postoupila Kateřina
Vacková ve hře na příčnou flétnu a Nikola
Krausová ve hře na klarinet. Druhou příčku ve hře na zobcovou flétnu obsadil Daniel
Šplíchal.
Tito žáci jsou ze tříd p. uč. Stanislava
Hájka a Damaris Machkové.

Okresní kolo ve hře na dechové žesťové nástroje pořádala naše ZUŠ v úterý
15. března.
Díky aktivnímu a osobnímu nasazení
učitelů ze žesťového oddělení a jejich starších žáků do organizace soutěže proběhlo
vše hladce. Atmosféra se nesla od začátku
do konce v přátelském a podporujícím duchu, kde měly prostor i humorné chvíle.
Žáci, nejen naši, ale i z ostatních “ZUŠEK”,
předvedli krásné výkony na vysoké úrovni
a tak potvrdili, že výuka žesťových nástrojů
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má v našem kraji již dlouhodobou tradici,
která díky nasazení učitelů stále vzkvétá.
Naši trumpetisté, hornisté, barytonisté, trombonisté a tubistky získali všichni 1.
ceny s postupem do krajského kola, které
se bude konat v dubnu.
Polickou
Zušku
zde
budou
reprezentovat:
Kategorie Trumpet: Vilém Koláčný,
Andrej Kubeček, Roman Polášek, Vítek
Ducháč, Ivan Hornych, Patrik Ducháč
Kategorie Lesních rohů: Alena Tyčová,
Václav Troutnar, Doubravka Čápová
Kategorie Barytonů: Jůlie Knillová,
Julie Pášmová, Tomáš Zákravský, Adam
Kubeček, Ondřej Ducháč, Kateřina Suchá
Kategorie Trombonů: Štěpán Tyč,
Matěj Němec
Kategorie Tub: Kateřina Burešová,
Anežka Františka Macháčková
Tito úspěšní žáci jsou ze tříd p. uč.
Lenky Němcové, Kristiny Hübschtové
a Moniky Němcové.
Klavírní doprovod, který je významnou
součástí úspěchu sólového hráče, zajišťovali Monika Němcová a Pavel Čapek.
Všem učitelům, žákům a korepetitorům děkujeme za úspěšnou reprezentaci
školy, blahopřejeme k excelentně zvládnuté soutěži a těšíme se na další nádherné výkony!

Velmi děkujeme všem ochotným a štědrým dárcům!

Hlavní cena ve výtvarné
soutěži Neviditelná výstava

Naše výtvarka se v březnu zapojila
do výtvarné soutěže Pestrý svět, kterou pořádá Neviditelná výstava v Praze už šestým
rokem ve spolupráci s nadačním fondem
Krasohled.
Pro letošní rok měli soutěžící za úkol
vytvořit plastické výtvarné práce na téma
Jídlo.
Cílem soutěže je propojit dvojí způsob
vnímání – vnímání dětí se zrakovou vadou
a jejich vrstevníků,
pro které je pohled
na svět očima naprosto samozřejmý. Dalším
aspektem soutěže je,
aby se děti navzájem
inspirovaly a předaly
si nápady, pocity i zážitky formou výtvarného umění.
Hlavní myšlenka
projektu nás nadchla
a proto jsme se rozhodli účastnit této
soutěže. Do Prahy

jsme zaslali výtvarný objekt, který nese název VČELÍ PLÁSTEV.
Do tohoto výtvarného počinu se zapojila postupně celá naše výtvarka, ale hlavními tvůrci objektu jsou Jindřich TROJTL,
Tobiáš SEIDLMAN, Jiří KOUTSKÝ, Dominik
FIEDLER, kteří s nadšením započali tento
projekt vytvořením včelí plástve technikou kašírovaní. Jedná se o kreativní výtvarnou techniku - vrstvení kousků papírů,
které na sobě drží pomocí použití lepidla.
Následně objekt barvili akrylovými barvami a spolu s dalšími žáky modelovali včelky z hlíny, které se po vypálení a povrchové
úpravě umístily a přilepily po celé ploše objektu. Tak vzniklo naše soutěžní dílko, které

Naši výtvarníci u svého díla
na výstavě v Praze
není jen na pohled krásné, ale je i hmatově
zajímavé. Ocenila to i porota v Praze a získali jsme HLAVNÍ CENU Neviditelné výstavy.
Ocenění si s radostí převzali zástupci
našeho dílka na Slavnostním předání cen,
které se konalo 20. března v prostorách
Neviditelné výstavy na Karlově náměstí
v Praze.
Jednou z výherních cen je pro skupinu žáků vstup zdarma do celé Neviditelné
výstavy s pestrým a bohatým programem,
a tak už plánujeme další návštěvu Prahy
s našimi žáky vstříc novým zážitkům
a dobrodružstvím.

Koncert
„Zpíváme pro UNICEF“
V době uzávěrky tohoto čísla, v neděli 20. března, proběhl v Kolárově divadle
benefiční koncert „Zpíváme pro UNICEF“,
na kterém vystoupily dětské pěvecké sbory
naší ZUŠ:
Nejmenší Kapičky, potom Pramíneček,
Pramínek, Studánečka a nejstarší
Studánka pod vedením paní učitelky
Miriam Blažkové.
Výtěžek ze vstupného měl být tradičně
věnován na pomoc dětem v nouzi, ale aktuálně byl přesměrován na pomoc utečeneckým rodinám z válkou zmítané Ukrajiny.
Těsně po uzávěrce jsme se dozvěděli, že
celkový výtěžek koncertu činí 32 248 Kč!
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Výstavu oceněných prací v prostorech
Neviditelné výstavy je možné navštívit
do 31.7. 2022.
Vaše ZUŠ
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Broumovská stavební společnost slaví 30 let na stavebním trhu

V Broumově je mnoho významných
podnikatelů a šikovných lidí, kteří se svým
umem zasloužili o rozvoj a dobré jméno
města. Mezi ně patří i stavební společnost
pana Netíka Miroslava, Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Začátek společnosti se datuje k roku
1992, kdy začali společně podnikat pan
Netík Miroslav z Broumova a Ing. Oldřich
Drahorád z Hradce Králové a dne 6. dubna 1992 založili stavební společnost
Broumovské stavební sdružení s.r.o..
Od roku 1997 je jediným vlastníkem společnosti pan Netík Miroslav.
Stavební společnost se nejdříve zaměřovala na menší místní stavební zakázky,
jako byly opravy koupelen, sádrokartonové příčky, malování, přístavby, nástavby
a postupně se se svým kvalifikovaným týmem zaměstnanců a odborníků rozrůstala
a vydobyla si pevné místo na stavebním
trhu. Společnost tak nabízí nejen stavební práce, ale má i svou projekční kancelář
a autodopravu.
Společnost se podílela na mnoha významných stavebních projektech, připomeňme např. Rekonstrukce hotelu Střelnice
v Teplicích n/M; Přístavba pavilonu pro
okapi v ZOO Dvůr Králové; Stavební
úpravy Kostelního náměstí v Broumově;
Oprava kostela Všech Svatých v Hronově;
Modernizace ZŠ v Meziměstí; stavba obchodu Lidl v Broumově; Česko-Polské infocentrum v Broumově; oprava koupaliště
v Polici nad Metují; Areál Zdraví a Sportu
v Meziměstí; protipovodňová opatření
v Terezíně; Školící a Welness centrum
Veba v Broumově; Revitalizace kláštera
v Broumově; Hotel Skalní Mlýn v Adršpachu;
stavebniny Pro–Doma v Broumově; NIP
DIOP + JIP Nemocnice Broumov; Komunitní
centrum Broumov; Komunitní centrum
Hejtmánkovice; stavební úpravy Hotelu
Orlík v Teplicích nad Metují; Rekonstrukce
poutního domu Králíky - Dolní Hedeč;
Sýrárna Broumov …
Broumovské stavební sdružení s.r.o.
patří mezi uznávané stavební společnosti, a to nejen v Královéhradeckém kraji.
Věrná ale zůstala Broumovu, kde od samého počátku má své zázemí. Společnost sídlí
v domě U Horní brány 29, který v roce 1999
od města Broumova zakoupila a postupně
jej opravila. Díky zdařilé rekonstrukci, vrácení mnoha prvků na fasádu, se tak opět
tento dům stal skvostem města Broumova.

Polický měsíčník DUBEN 2022

A co se týká přímo místa působnosti,
tedy města Broumova, určitě stojí za připomínku, že společnost mimo jiné obdržela ČESTNÉ UZNÁNÍ v soutěži STAVBA
ROKU 2011 Královéhradeckého kraje
za Česko-Polské infocentrum v Broumově.
Rekonstrukce
Kostelního
náměstí
v Broumově, kterou společnost prováděla,
byla zveřejněna hned v několika prestižních
periodikách, v katalogu „Česká architektura“, v architektonickém časopise „Stavba“
a taktéž v „Ročence české architektury“.
Udržet se na stavebním trhu znamená pro společnost Broumovské stavební
sdružení s.r.o., pod vedením pana Netíka
Miroslava ve spolupráci s profesionálním
týmem zaměstnanců, velký kus každodenní
práce. Není to nic lehkého, je to o neustálém
„boji“, o neustálém zlepšování, o neustálém
dbání na profesionalitu odvedené práce.
A co k třicetiletému jubileu říká přímo
majitel společnosti pan Netík?
„Utíká to jako voda, kdy v necelých 40
letech jsem se rozhodl pro podnikání ve stavařině, ke které mám profesně, ale i citově,
velmi blízko. Rád si vzpomenu na úplné
začátky, kdy jsme s tehdejším mým společníkem začali podnikat. Šli jsme do toho
s elánem a plným nasazením, já do toho
dával svůj um a řemeslné znalosti, můj společník pak ekonomickou a administrativní
základnu. Prioritní pro nás bylo působit
v Broumově, kde jsem se narodil a kde jsem

chtěl, aby naše firma měla i svůj základ.
Vždy jsem se snažil o profesionální práci,
zajímal jsem se o nejnovější trendy na stavebním trhu. Navštěvuji každý rok největší
fórum stavařů, které se zabývá nejen způsobem financování (tzv. PPP), ale i dosahováním kvality odvedené práce.
Vždy mám dobrý pocit, že stavařina
nám může dát možnost k přemýšlení a tím
nám dá několik variant fantazie v daném
okamžiku. A tím navazuji na to, že jsem založil i vlastní projekci, kde se s odborným
týmem můžeme architektonicky seberealizovat a předávat své zkušenosti investorům.

Rád bych poděkoval všem svým zaměstnancům, stávajícím i těm, kteří naší
společností během těch 30 let prošli, za jejich práci a profesionalitu, se kterou se můžeme pyšnit. Také obchodním partnerům,
na které vím, že se mohu vždy spolehnout.
A zejména bych rád poděkoval své rodině
a svým nejbližším, kteří jsou stále po mém
boku, za jejich podporu a udržení mé víry,
že to, co děláme, má svůj význam.
Radostí a vnitřním smyslem veškeré té
třicetileté práce je i povědomí, že se podařilo mnohé vybudovat, postavit či zachovat
pro další generace, a že i naši nástupci budou jednou obdivovat naši řemeslnou práci,
tak jako my obdivujeme zednické řemeslo
našich předků.“
Broumovské stavební sdružení s.r.o.
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Vydejte se na putování Krajinou příběhů

Kladské pomezí leží v pohraničí na rozmezí dvou českých pohoří a je ideálním výchozím bodem dálkového putování. Region
protíná hned několik tras, jejichž absolvování může zabrat den i několik měsíců.
Doporučujeme začít kratšími trasami a postupně zvyšovat náročnost. Středně dlouhé
stezky na našem území jsou spjaty s životy
slavných spisovatelů – Boženou Němcovou,
sourozenci Čapkovými a Aloisem Jiráskem,
a jsou značeny červenou turistickou
značkou.

a putování zakončíte v Chvalkovicích, kde
se mladá Barunka naučila základy společenské etikety.

Sokoli opět hnízdí
na Ostaši

OSTROSTŘELECKÁ GARDA POLICKÁ
...LETOS TŘICETILETÁ

Cesta Boženy Němcové měří 40,5 km,
začíná v Náchodě a zavede vás do míst
spisovatelčina dětství a mládí. Projdete se
zámeckou alejí pojmenovanou po kněžně Kateřině Zaháňské, navštívíte Červený
Kostelec, kde po svatbě bydlela se svým
manželem Josefem Němcem, ocitnete
se v Ratibořicích, ve kterých vyrůstala,

Také v letošním roce obsadil pár ohrožených sokolů stolovou horu Ostaš. Oproti
loňskému roku si však vybral ke hnízdění
skály na vrcholu kopce poblíž tzv. Dědovy
vyhlídky, ze které se lze rozhlédnout směrem k Dědovu a Adršpašsko-teplickým
skalám. Sokoli však na každého návštěvníka vyhlídky reagují odlétnutím. Při častém
vyrušování a delším pobytu mimo hnízdo
tak hrozí nebezpečí zastydnutí vajec nebo
podchlazení mláďat. Proto byla vyhlídka
a její nejbližší okolí dočasně pro veřejnost
uzavřeny. Prosíme, respektujte toto opatření a dopřejte vzácnému dravci klid na výchovu mláďat. Žádné z turistických tras se
omezení nedotkne.
Děkujeme.
Za Správu CHKO Broumovsko
Petr Kafka

Cesta bratří Čapků má délku 47,5 km.
Její začátek najdete v Úpici, kde sourozenci prožili dětství. Dovede vás do Malých
Svatoňovic - rodiště Karla Čapka, ve kterém
sídlí Muzeum bratří Čapků, ale za návštěvu
stojí i park s interaktivními prvky. Trasa
dále pokračuje do Trutnova a Horní Malé
Úpy.

Jiráskova cesta je dlouhá 170 km. Svou
délkou a vysokým převýšením je vhodná
pro zkušenější turisty. Začíná v Broumově,
kde spisovatel studoval na zdejším gymnáziu. Mezi další zastávky patří Police nad
Metují, Jiráskovo rodné město Hronov nebo
údolí Peklo, které se stalo dějištěm jedné
z jeho povídek. Přes hřeben Orlických hor
můžete pokračovat dále až do Litomyšle.

Považuji za čest, štěstí a radost být součástí Ostrostřelecké gardy polické… Naše
cesty se prolínaly i míjely. Vždy jsme však
o sobě s ostrostřelci věděli.
Nejde zapomenout na nadšené začátky,
kdy jsem z použitých papírových svačinových sáčků obyčejnou tužkou psané body
hejtmana Zdeňka Fulky převáděla do zápisů, pozvánek, žádostí…
Těch akcí! Těch plánů! Toho nadšení!
„...o odstupem času můžeme říct, že to
byla doba na činnost velice plodná, kamarádská a úspěšná. Počáteční nesnáze byly
překonávány nadšením i díky pochopení
a vstřícnosti druhů s podobnými zájmy.
Vzniklá přátelství byla utužována po tři desetiletí při společných cílech zosobněných
nejčastěji na střelnicích. Též setkáními upevňujícími bohaté tradice, a to i společenské
slavnostní povahy či historickými poznáními. Výročí nám připomíná nezapomenutelné
časy, jež by bez kamarádů a bratrů ve zbrani
byly jen pomíjivými chvílemi. Nelze opomenout ani pomoc městu…“

/Petr Zuda – zvací dopis k výročnímu setkání/

Vážení páni ostrostřelci, vážené dámy
ostrostřelkyně, milé dámy, sestry beze
zbraně, milí pánové, kamarádi,
děkuji Vám za mnohaleté přátelství,
podporu, spolupráci, pomoc. Osobní.
Především však dvacetiletou spolupráci komunální. Byli jste vždy připraveni
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Opravdoví
milovníci turistických výzev se mohou vydat po nejodvážněji vedených dálkových trasách v České
republice - Via Czechia. Severní stezka,
která zahrnuje i oblast Kladského pomezí,
prochází od nejzápadnějšího po nejvýchodnější bod naší republiky v blízkosti státní
hranice a překračuje i nejvyšší vrcholy většiny českých hor. V našem regionu vás dovede například do Adršpašsko-teplických
skal, Broumovských stěn, k rozhledně
Na Signálu nebo k Jiráskově turistické chatě
na Dobrošově. Užitečné informace najdete
na www.viaczechia.cz.
Z dalších známých dálkových tras, které procházejí Kladským pomezím, si zaslouží být zmíněny Stezka Českem nebo
Svatojakubská cesta.
Kladské pomezí, o.p.s.,
www.kladskepomezi.cz,

zviditelňovat, hájit i bránit Polici,
celé Policko. Byli
jste vždy úžasnými reprezentanty!
Trpělivými, obětavými, nadšenými
i vynalézavými.
Děkuji Vám i za pamětní medaili k 30. výročí založení Ostrostřelecké
gardy Spolku vojenských vysloužilců
Václava hraběte Radeckého v Polici nad
Metují, kterou jsem s pokorou převzala
na slavnostní výroční schůzi v sobotu 5.
března tohoto roku.
S úctou vzpomínám na ty ostrostřelce, kteří již opustili tento svět. Přeji si,
aby nastoupilo mládí, které bude pokračovat v tradici těch, kteří odešli, kterým
zšedly vlasy, ubývají síly…
Manželky, družky či přítelkyně ostrostřelců byly vždy silnou oporou gardy.
Děkuju Vám, děvčata, že mohu být Vaší
součástí.
Děkuju Ti, Zlatko /Doc. PhDr. Zlatica
Zudová-Lešková, CSc./. Jen málokdo ví,
kolik nápadů, projevů, připomínek, pobídek, úsilí... pro naši GARDU píšeš, vymýšlíš, vynakládáš…!
Vaše heslo ať je stále – Pro vlast
a krále!
S úctou
Ida Jenková
Polický měsíčník DUBEN 2022
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Zdravotníci Oblastní nemocnice Náchod se vloni
postarali o 19 000 hospitalizovaných lidí

Tisíce operací, hospitalizací, ambulantních ošetření, diagnostických výkonů, rekordní počet porodů, a také covidové
testování a očkování. To vše v loňském roce naplno zaměstnávalo
zdravotníky náchodské nemocnice, kde vloni našly pomoc desetitisíce lidí s nejrůznějšími zdravotními potížemi. V prvním čtvrtletí
loňského roku byla nemocnice pod dosud největším náporem pacientů s komplikovaným průběhem onemocnění Covid-19. V nemocnici bylo postupně hospitalizováno 1 247 covidových pacientů,
drtivá většina z nich v první polovině roku. V celkovém součtu lidí,
kteří z nějakého důvodu potřebovali v loňském roce akutní lůžko
v nemocnici, však tvoří pacienti s covidem pouze necelých 7 %.
Největší krajská nemocnice totiž vloni přijala k hospitalizaci celkem 17 957 lidí, na lůžka dlouhodobé a následné péče dalších 975
lidí. Rušno bylo také na operačních sálech. Lékaři vykonali celkem
4 377 chirurgických, gynekologických, ortopedických, urologických
a ORL operací.
Nejveselejší čísla jsou však ta porodnická. V nové náchodské
porodnici se vloni narodilo nejvíce dětí za posledních pět let, celkem 1 189 miminek. V pomyslné soutěži počtu kluků a holek byli
chlapci jednoznačnými vítězi. Na svět jich vloni v Náchodě přišlo
623, zatímco dívek 566. Šťastní rodiče si z porodnice odváželi nejčastěji Jakuba či Elišku. Mezi další oblíbená jména vloni patřil Jan,
Filip a Vojtěch a z holčičích Anna a Viktorie.

v přízemí ambulantního pavilonu a který by se měl začít budovat
v příštím roce, a také na studii a projektové dokumentaci II. etapy
výstavby náchodské nemocnice, která si klade za cíl dokončit modernizaci nemocnice, konsolidovat všechna oddělení do jednoho
areálu a zvýšit komfort pro pacienty i zdravotnický personál. (Text
bude doplněn plakátem.)
Lucie Chytilová, tisková mluvčí ON Náchod, a.s.

Co se v náchodské nemocnici chystá
v letošním roce

Zdraví patří k tomu nejcennějšímu, co v životě máme. Pokud
jsme v plné síle, bez bolestí a zdravotních omezení, můžeme si
užívat života a realizovat naše nápady a touhy. Právě proto se náchodská nemocnice dlouhodobě zaměřuje také na osvětu o prevenci nejrůznějších onemocnění. Preventivní programy v uplynulých
dvou letech potlačila probíhající epidemie koronaviru, v letošním
roce nemocnice však znovu plánuje různými formami upozorňovat
na potřebu prevence a zodpovědnosti za vlastní zdraví. O připravovaných preventivních akcích bude nemocnice vždy aktuálně informovat na svých webových stránkách a na Facebooku.
Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem intenzivně pracujeme na přípravě projektu urgentního příjmu, který se bude nacházet

Jubilejní zahrádkářské Velikonoce v Častolovicích

Ve dnech 8. – 10. dubna 2022 se ve výstavním areálu v Častolovicích
uskuteční 20. velikonoční výstava s názvem
„Velikonoce – svátky jara“ a bude otevřena každý den 09,00 hod. až 17,00 hod.,
v neděli do 16,00 hod. Pořadatelem je
ZO ČZS Častolovice, ÚS ČZS Rychnov n.K.
za podpory městyse Častolovice.

Nosným prvkem jsou velikonoční tradice
a staročeská řemesla. Protože výstavu pořádají zahrádkáři, největší plochu zaujímají expozice květin a aranžérských zahrádkářských
prvků. Také veliká expozice ze zahrádkářské
tématiky s názvem „Vitaminy ze zahrádky“
a odborná zahrádkářská poradna bude připravena. Ve výstavních prostorách s plochou
více jak 2 000 m2 jsou vystaveny malované
perníky, předměty z přírodních materiálů,
kraslice v různých provedeních a formách,
skleněné předměty, velikonoční symboly, kroje, okrasné svíčky, staročeské pečení v kombinaci s velkopekárenským atd. Největší pozornost upoutávají živé symboly Velikonoc
(beránci a zajíci). Praktické ukázky předvádí
kovář, truhlář, řezbář, hrnčíř, dráteník, košikář,
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pernikář, pekař a další. Své zastoupení má
i „Vamberecká krajka“, „Pardubický perník“,
umělecky zdobené kraslice a největší křesťanský svátek v roce „Velikonoční týden“
a „Křížová cesta“. Paličkování, háčkování, vyšívání a předení je půvabné a zajímavé. Veliký
zájem je o soutěž o nejlepší kolekci kraslic,
do které se může každý nejpozději den před
výstavou přihlásit. Soutěž je na konci výstavy vyhodnocena a nejlepší expozice dostávají věcné ceny. Nejkrásnější expozice tvoří
jarní květiny, a to jak cibuloviny, tak květiny
okrasné listem. Zastoupeny jsou, jak narcisy
(40 odrůd), tak tulipány (15 odrůd), hyacinty

(12 odrůd), petrklíče, macešky, lilie a řada
dalších. Pro aranžmá jsou dovezeny květiny z Holandska. Vodní kaskády, vodotrysky,
tekoucí potůček a další dokreslují rámec celé
výstavy. Vystavované exponáty jsou jak v uzavřených budovách, tak v hangárech a na venkovních plochách. Po celou dobu výstavy je
i doprovodný zábavný program.
Součástí výstavy je i prodejní část, kde
přes 100 stánků nabízí vše k velikonočním
svátkům. Nejen upomínkové předměty, suvenýry, velikonoční věci, ale i zahrádkářské potřeby, ovocné stromky, sadba zeleniny, ovoce,
mnoho druhů květin, jak trvalek, tak cibulovin
je pro všechny návštěvníky připraveno. Také
občerstvení má široké zastoupení. Teplé a studené pokrmy, sladkosti i pochutiny včetně
specialit čekají na všechny návštěvníky.
Vstupné na výstavu je následující: děti
do 6 let zdarma, žáci do 15 let, studenti, ZT
a ZTP 40 Kč, důchodci 60 Kč, dospělí 90 Kč,
hromadná vstupenka (2 dospělí 1-4 děti)
220 Kč. Parkovné po celou dobu výstavy je
zdarma.

Josef Helmich tel. 721311719
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Senior klub Ostaš
I přes krásné a slunečné počasí se na jarním březnovém setkání sešlo přes padesát
členů a v sále Pellyho domu bylo živo. Bylo
také jedno „poprvé“ – mohli jsme konečně
odložit roušky nebo respirátory, doufejme,
že nastálo!
Občerstvení jako obvykle zajistily usměvavé pracovnice Informačního centra.
Naše paní pokladní Miluška Kosová vybírala příspěvek na náš dlouho očekávaný
výlet – 26.5. do Olomouce, na který se už
moc těšíme. Zájem byl velký, autobus bude
plný. Odjezd bude v 6 hodin, abychom měli
dost času na návštěvu Svatého kopečku
i prohlídku města.
Paní předsedkyně Helenka Pivoňková
zahájila dnešní setkání, přivítala přítomné,
představila nové členky paní Mrnkovou,
Kejdanovou, Šlebrovou, pana Škopa.
Kulturní Ivanka Richterová nás pozvala na odložené divadelní představení Gin
Game (21.3.), dále do kina na film Poslední
závod a další.

Přišla nás pozdravit také vedoucí sociálního odboru Mgr. Olga Landová a nabídla
nám několik typů na další naše setkávání –
např. program počítačové gramotnosti, několik lekcí kurzu s Mgr. Naďou Dvořákovou
Jak nenechat mozek zahálet a stárnout
(o které byl velký zájem), dále vystoupení
flašinetářů. Také informovala, že by chtěli
pro seniory obnovit jízdy toulavého autobusu, případně další výlety. Na některé akce
by bylo možno využít dotačních programů.

s životem se prát“ natočila Olga Sommerová,
a přesto, že někteří z nás ho již shlédli v ČT,
znovu jsme si rádi připomněli písničky
našeho mládí. Snímek je osobním svědectvím umělce, který má za sebou neuvěřitelně bohatou kariéru, během níž ovlivnil
a obohatil několik generací, ale musel také
čelit i nepřízni osudu a politickým tlakům
režimu. Jiří Suchý vzpomíná na své vzory
Voskovce a Wericha, jak chtěl vždycky vystupovat ve dvou, vystupování v pražské
Redutě, založení Semaforu , který oslavil
v roce 2019 již 60 let existence. Ve dvojici
vystupoval nejprve s předčasně zesnulým
Jiřím Šlitrem a posledních padesát let jako
divadelní partner Jitky Molavcové. Ve filmu
společně s bratrem Ondřejem vzpomínají
na rodiče, na Jiřího manželku Bělinu, na rodinný mlýn… Celým filmem zní známé písničky, kterých složil tisíc čtyři sta.
Mnohé jsme si potichu zanotovali, a tak
jsme prožili další pěkné odpoledne.
Nyní již se budeme těšit na další setkání v úterý 19. dubna.
Výbor senior klubu Ostaš

Hlavním programem dnešního odpoledne měla být beseda s bylinkářkou paní
M. Böhmovou z Orlických hor, ale dvě hodiny před začátkem dnešního setkání přišla
zpráva o jejím onemocnění, a tak musely
členky výboru opět narychlo improvizovat. Náhradní program nabídla paní Jana
Rutarová a pan Kamil Hušek, za což jim moc
děkujeme!
Dokumentární portrét legendárního
umělce Jiřího Suchého s názvem „Lehce

Mateřské centrum Ma Mi Na
CO JSME STIHLI V BŘEZNU
HÝBÁNKY

V
únoru
jsme
v Sokolovně v Polici
nad Metují uskutečnili
Projektový den s Martinou Macounovou.
Hlavním cílem bylo, aby děti ještě lépe poznaly své tělo a jeho pohybové možnosti.
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Martina Macounová připravila pohybové aktivity, které děti vtáhly do děje. Děti
i volně tančily na známé písně z pohádek,
dostaly k tomu pompony
a možnost vyzkoušet si
řadu cvičebních pomůcek
přímo ze Sokolovny.

Polici nad Metují ve výtvarném oboru.
V ZUŠ jsme načerpali řadu inspirace nejen
na připravovanou Velikonoční výstavu.

Sdílení zkušeností
se ZUŠ Police nad
Metují

V
rámci
projektu
Neformálního vzdělávání
ve spolupráci s MAS Stolové
hory, mateřské centrum navštěvuje řadu institucí, kde
se inspiruje pro svou další
práci. Jedním ze sdílení zkušeností byla návštěva v ZUŠ
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CO NÁS ČEKÁ V DUBNU

DÍLNA - Květiny z PET lahví - pátek 8. dubna
(od 9 do 11 let)

Dílna
pro
všechny
maminky
s
dětmi
bez
rozdílu
věku.
Tvoříme
nejen
na
Velikonoční
výstavu.
PET lahve vítány. Bez objednání. Víc informací: Markéta Maršíková
732 976 953

VELIKONOČNÍ VÝZVA!
Přidáte se?

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

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA A VELIKONOČNÍ HRA
11. – 18. dubna / náměstí v Polici nad Metují

Na náměstí budou vystaveny velikonoční dekorace, které pro Vás připraví maminky z MC ve spolupráci se svými dětmi, žáci ZŠ a doufáme, že
se nemalou měrou připojí i široká veřejnost.
Informace ke hře najdete na náměstí, na FB mateřského centra
a na dveřích u vstupu do mateřského centra.
Hra pro děti cca do 8 let. Papír na razítka s sebou. Drobnou odměnu
najdete v Muzeu papírových modelů.

HUDEBNÍ TRADICE V POLICI - Markéta Maršíková

Hra pro děti do cca 8 let. Papír na razítka s sebou, drobnou odměnu najdete v Muzeu papírových modelů

Sobota 23. dubna / od 9 hodin

Připravená bude hra, která děti seznámí s hudební tradicí v Polici. Také
si společně vyrobíme barevné hudební nástroje. Vhodné pro předškoláky
i školáky (menší děti s doprovodem). Finančně podpořeno z grantu vstup
zdarma. Místo konání Muzeum papírových modelů.

PRAVIDELNÝ PROGRAM
ZVÍDÁLEK

Pro malé Zvídálky (děti mezi druhým a třetím rokem) máme volná
místa. Scházíme se každou středu od 9 – 11 hod. Děti čas stráví v MC aktivně za doprovodu dvou lektorek a bez rodičů. Společně malují, vyrábějí,
zpívají, učí se s obrázky a hrají si. Sledujte na našem FB. V případě zájmu
nás kontaktujte.

PÁTEČNÍ DOPOLEDNE

(všechny maminky s dětmi bez rozdílu věku)

Páteční dopoledne (od 9 - 11 hodin) v MC jsou vítány všechny maminky s dětmi bez rozdílu věku. Vede Jana Hrušková
Za MC Martina Frydrychová

Jak se žije nám rybářům na Policku
Skvěle. Jaro je tady a ryby už začínají brát.
Nevadí, že nám v zimě, když byl Hlavňovák
zamrzlý, někdo hodil balvan do gbelu a prorazil spodní přepadové prkénko, takže nám
půlka rybníka vytekla. Gbelem vytéká přebytečná voda zpět do potoka. Čekáme, co se
stalo s rybami. Ty, které v době přezimování
neodjely doprostřed, kde zbyla voda, budou
mít asi smůlu. Zatím je voda studená, tak
se nic neděje. Až se oteplí, tak se ty uhynulé nafouknou a vyplavou. Uvidíme. Rybník
rychle díky vydatným dešťům opět natekl,
ale voda z lesů měla v tu dobu pH 5, kyselinka. Děkujeme za krásnou lávku přes přepad
rybníka. Sice drahou, zato festovou. Blíží se
16. duben, kdy můžeme vyrazit na pstruhy.
Jestli tam nějací po zimě zbyli. Přísně chráněné vydry měly dost času, aby je zlikvidovaly. Máme však svoji pstruhovou sádku,
Polický měsíčník DUBEN 2022

z které se přes Rybářský
svaz pstruzi do řek našeho
kraje vysazují. Na sádkách
nám pstruhy zase vybírají
přísně chráněné volavky.
Těm to jde sice pomaleji
než vydrám, ale stejně je
i těchto ryb škoda. Ze sádek pstruhy během sezóny několikrát vysazujeme
do Metuje. A máme na to po vysazení asi 14
dní, abychom si zachytali. Pak už tam nic co
má míru téměř nezbyde. Je to nerovný závod s vydrami a volavkami, které jsou vždy
mnohem úspěšnější. Na Honech nám zase
škodí přísně chráněný bobr. Nebo bobři?
To nikdo neví. Jestli jsou do páru a budou
mít potomstvo, tak tam nezbyde stát strom.
Bobři sice ryby nežerou, ale pokácené

stromy v rybníce taky není žádná výhra.
Přesto všechno se opět pouštíme do nové
sezóny s optimismem, protože u vody je
prostě krásně. Touto cestou děkuji všem kolegům a kamarádům rybářům, kteří aktivně
pomáhají v rámci brigádnických hodin.
Petrův zdar.
Jiří Kašík, předseda
místní organizace rybářů
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Valná hromada Dobročinného fondu pro pozůstalé

V sobotu 12. března 2022 patřil sál restaurace Kačáma v Suchém Dole členům
spolku Dobročinný fond pro pozůstalé,
kteří si tam uspořádali svoji Valnou hromadu. Organizačně celou akci připravila
naše úžasná paní jednatelka Věra Kašíková.
Účast členů byla letos trochu nižší než vloni. Někteří se omluvili pro nemoc, další už
třeba měli na ten termín naplánovanou
nějakou svoji rodinnou oslavu, které dali
pochopitelně přednost. Je moc dobře, že
covid trochu ustoupil a umožňuje rodinám,
přátelům, nebo spolkům opětovné setkávání. Bohužel, svět si neoddechl a musí řešit
další, mnohem horší situaci. Také my jsme
byli na Valné hromadě myšlenkami s obyvateli Ukrajiny. Nechyběla decentní modro-žlutá výzdoba sálu a do těchto barev
sladěné oblečení členů výboru. Mnohem
důležitější však je, že hned od počátku války
se členové a členky našeho spolku okamžitě aktivně zapojili do pomoci obyvatelům
Ukrajiny. Naše Valná hromada se konala
v den 23. výročí vstupu naší země do NATO.
Myslím, že mnozí z nás právě v této době
ocení, že máme silné spojence. Na členské
státy Severoatlantické aliance si snad žádný
agresor netroufne.
Začátek Valné hromady tedy nebyl příliš
veselý, téma války a pomoci Ukrajině samozřejmě zmínili ve svých zdravicích členům
spolku také naši dva vzácní hosté, starosta města Police nad Metují pan Jiří Beran
a místostarosta pan Jiří Škop. Potěšila nás
jejich trvalá podpora Dobročinného fondu
pro pozůstalé, který je, co do počtu členů,
stále největším spolkem v Polici nad Metují.
Poděkovali jsme za dotaci z rozpočtu města, která nám i letos pomůže s uspořádáním
nějakého výletu či kulturní akce pro naše
členy.
Po úvodních slovech předsedy spolku a představitelů města nás přišly potěšit svým vystoupením mažoretky Spolku
suchodolských žen pod vedením Petry
Kozlíkové. Letos si pro nás připravily dvě
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choreografie. Nejprve vystoupila ta nejmenší děvčata a poté juniorky. Všechny dívky ve slušivých stejnokrojích nám předvedly své umění, a kromě bouřlivého potlesku
si vysloužily také sladkou odměnu.

Po příjemné kulturní vložce se chopili
mikrofonu členové výboru a následovala
oficiální část Valné hromady. Pan místopředseda Jaroslav Heinzl přečetl zápis z minulé VH, jednatelka přednesla svoji zprávu
o činnosti spolku v roce 2021 a paní účetní Míla Šnoblová nás seznámila s finanční
zprávou. Následovala zpráva revizní komise a poté přišlo na řadu schvalování výše
členských příspěvků a vybíraného i vypláceného pohřebného pro rok 2023. Slova se
ujal předseda spolku a v reakci na loňský
návrh bývalého předsedy Karla Macouna
na zvýšení vypláceného pohřebného přednesl svůj podrobný výpočet příjmů a výdajů
a předpokládaný vývoj hospodaření spolku
v dalších letech. Ten není růžový. Z prezentovaného finančního rozboru vyplynulo, že
pokud klesne počet členů spolku na 700
(to by se mohlo stát realitou už za dva až
tři roky, pokud bude pokračovat současný
trend, že ročně zemře 30 členů a přijmeme
pouze 5 nových členů) tak už nám nebude
stačit vybírat ani současných 5 Kč na jednoho zemřelého od každého člena, abychom
byli schopni vyplácet pozůstalým po zemřelém členovi pohřebné v nynější výši
5000 Kč, natož abychom vyplácenou částku
zvýšili. Roční členský příspěvek ani vybírané pohřebné bychom zatím neradi zvyšovali, protože už nyní se někomu zdá těch
cca 250 Kč ročně mnoho a hrozí zrušením
členství. Bez vyšších výběrů, nebo většího
počtu členů si však zvýšení výplat nemůžeme dovolit. Z prostředků, které zatím máme
navíc, bychom rádi, po vynucené covidové
pauze, začali opět pořádat pro naše členy
výlety za poznáním či za kulturou. Už máme
v hlavě na letošní rok pár nápadů, je na čase
se znovu začít setkávat a dělat si radost.
Pro příští rok byly tedy přítomnými členy

spolku jednohlasně schváleny všechny vybírané a vyplácené příspěvky ve stávající
výši.
Pro nás všechny vyplynul z diskuse jednoznačný úkol – shánět nové členy do spolku. Možná bude případné zájemce o členství motivovat nápad pana místopředsedy.
Za dva roky oslaví Dobročinný fond 100
let od založení, a pokud bude mít v té
době 1000 členů, tak se sejdeme v Praze
na Václavském náměstí a tam to oslavíme!
Ať Praha vidí, jací jsou poličáci kabrňáci
a že Václavák neslouží jen pro demonstrace! Tak jsme se zasnili, ale zpět do reality.
Dalším bodem programu bylo čtení jmen
členů spolku, kteří v roce 2021 zemřeli.
Jejich památku jsme uctili minutou ticha.
Veselejší bylo čtení seznamu nově přijatých
členů. Příjemné bylo také poděkování a předání dárečku paní Goňové, která se rozhodla skončit jako výběrčí a předala tuto funkci
paní Rubáčkové.
Tímto skončila oficiální část Valné hromady. Předseda poděkoval všem přítomným za pozornost, popřál jim pevné zdraví,
ženám popřál k nedávnému MDŽ a poté už
vyzval k dobré zábavě s hudbou a tancem.
Ivana Richterová nám představila hudebníky z divadelního šramlu El Tres Pisoáres
z Hronova. Známé písničky v jejich podání
nám udělaly radost. Někdo jen poslouchal,
jiný si s kapelou prozpěvoval, tanečníci
si také přišli na své. Děvčata z Kačámy se
o nás vzorně starala, hladem ani žízní nikdo
netrpěl. Všichni zpozorněli, když pan místopředseda začal vyhlašovat vylosovaná čísla
výherních losů z tomboly. Napjatě jsme
sledovali své zakoupené losy a čekali, zda
se na nás usměje štěstí. Cen bylo opravdu
hodně, protože téměř každý něco hezkého
do tomboly přinesl. Tak jsme si vzájemně
udělali malou radost a neodjížděli jsme ze
Suchého Dolu s prázdnýma rukama. Děkuji
Vám za účast a už se těším s některými z Vás
na viděnou při letošních plánovaných výletech. Nebo snad za dva roky na Václaváku?
Lukáš Rutar, předseda spolku
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Podařilo se realizovat další úpravy

Je duben, a začala jarní část fotbalové
sezóny. Nutno podotknout, že konečně bez
covidových opatření. Tak snad již nastane období „volného“ sportování a vše co je
rozehrané se dohraje. Náš spolek Spartak
Police nad Metují z.s. se přes různá omezení
snažil dle svých možností fungovat a pracovat na plné obrátky. To znamená trénování
fotbalového potěru, vytváření podpory pro
naše fotbalové „áčko“ a „béčko, podporování oddílu rekreačního sportu a jiné.

Dalšími budovami jsou kabiny a klubovna.
Ke konci roku 2021 jsme se rozhodli, že
provedeme jejich kompletní opravu včetně
přilehlé chodby.
Je duben a vše je hotové, jak je vidět
na fotografiích. Do této akce bychom se
nepustili nebýt grantu z Národní sportovní agentury, dotace od města Police nad
Metují a velké podpory ze strany bývalého
hráče, jednatele a současného trenéra mládeže Petra Hauka. Velmi dobrou práci od-

dopravy atd. letí strmě vzhůru. Spartak
bude muset na tuto situaci reagovat. Ale
rozhodně nechce prodávat ubytovnu ani
saunu. Tyto objekty k Polici a k Spartaku
prostě patří. Náš spolek nemá jen natažené ruce, máme rovněž své příjmy, které se
pokusíme navýšit. Pokud to jen trochu půjde, tak ne na úkor našich sportovců. Rádi
bychom navrhli městskému zastupitelstvu,
aby peníze na údržbu majetku a na činnost
byly zařazeny do pravidel přidělování fi-

Kabiny před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Kabiny před rekonstrukcí
Jak asi většina polické veřejnosti ví, náš
spolek se nestará jen o sportovní oddíly,
ale i o budovy a travnatou plochu. Údržba
a opravy nějakou tu korunu stojí. Například
v minulých dvou letech jsme za opravu sauny, úpravy a opravy turistické ubytovny zaplatili přes 550 000 Kč. Vše by bylo dražší,
ale díky šikovnosti Radovana Řezníčka se
náklady nedostaly do vyšších sfér. Nemalé
finanční prostředky nás stojí také údržba
trávníku fotbalového hřiště. Údržba není
jen sekání a hnojení pažitu. Je to údržba
traktůrku na sekání trávy, broušení jeho
nožů, a pravidelné servisní prohlídky. Tráva
se také musí zavlažovat. A to znamená, že je
potřeba vodní čerpadlo, které má určitou životnost. Celková oprava stojí 50 tisíc korun.

Po rekonstrukci

vedla rovněž truhlářská firma Langhamer
– Pohl. A nesmíme zapomenout ani na Jana
Tonko Majsniara a Martina Šimeru, kteří se
podíleli na úpravě stropů. Všem, kteří jsou
uvedeni v tomto odstavci moc děkujeme.
Děkujeme i brigádníkům z řad fotbalového
oddílu a stavebnímu dozoru, kterému se věnoval Petr Rutar.
Proč tyto řádky píšeme? Předně abychom se pochlubili a také proto, abychom
upozornili na skutečnost, že v Polici jsou
spolky, které mají na starost mimo sportovní činnost i údržbu budov a sportovišť. Tato
činnost stojí nejen Spartak nemalé finanční
prostředky (viz druhý odstavec). A jak to
bohužel vypadá, bude to asi ještě náročnější než doposud. Ceny veškerých energií,

nančních prostředků v grantovém systému
města. Jejich výše by se aktualizovala po určitém časovém období, například po dvou
letech. A financování jednotlivých akcí určených pro veřejnost, na které spolky žádají
o dotaci, by následně projednávala grantová
komise. Dle našeho názoru by tento systém
byl pro město daleko jednodušší a spolky by
na základě této pevné informace mohly lépe
plánovat svoji další činnost.
Všem polickým občanům přejeme pohodu a hodně sil.

Spartak Police nad Metují z.s., který děkuje
městu Police nad Metují za
dlouholetou podporu.

Kabiny před rekonstrukcí

Kabiny před rekonstrukcí
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Turnaj v deskových hrách 13. ročník

První jarní den jsme pořádali na sále
Hasičské zbrojnice třináctý ročník Turnaje
v deskových hrách. Mimo hraní jsme se
zapojili i do akce Krabice od srdce a vytvořili v rámci turnaje sběrné místo krabic
s výtvarnými potřebami a hrami pro děti
prchající před válkou z Ukrajiny. Tyto krabice po turnaji roveři přesunuli do Náchoda
na sběrné místo Diakonie ČCE. Děkujeme
všem, co se do sbírky zapojili!
Každý ročník turnaje je i pro veřejnost,
tentokrát bylo opravdu jarní počasí, ale
i tak se účastnilo téměř 40 hráčů od malých dětí po dospělé. Soutěžilo se ve třech
kategoriích. Nejmladší kategorii tvořili naši
Benjamínci – tedy hráči 4 -7 let. Utkali se
v několika hrách mezi nejzajímavější patřilo Dragomino, kde hráči prozkoumávají
Dračí ostrov a hledají vzácná dračí vejce, ne
ve všech se ale skrývá drak, dále si vyzkoušeli hru s názvem Barvínek, Duch!, Grabolo
a oblíbenou Kočku Karlu. Nejmladší kategorii vyhrál Adam Beran, druhé místo obsadili Vítek Postava a Štěpán Beran, na čtvrtém
místě byl Lukáš Scholz. Druhou soutěžní
kategorii tvořili děti z druhé až páté třídy. Utkali se ve třech turnajových hrách
– Ubongo!, Cut the rope a Ranč – super
farmář při které hráči vytváří co největší
stáda zvířat a brání je před vlkem či liškou.
V této kategorii vyhrála Eliška Beranová,

Ubongo! - boj o drahokamy

Vítězové kategorie vlčat-světlušek
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Dragomino - zase je to místo draka pukavec!

na druhém místě byl Ivan Hornych a třetí
místo obsadil Honza Malík. Třetí soutěžní
kategorii tvořily děti 6.– 9. třída. Tato kategorie opět sehrála několik her mezi které
patřil Kaliedoskop, Trans America a Tik tak
bum! – to je velmi svižná hra, při které musíte vymýšlet slova na zadané slabiky tak
aby vám v ruce nevybouchla tikající bomba. V této kategorii byl nejúspěšnější Vojta
Havlík, na druhém místě byl Matěj Beran
a třetí obsadil Ondra Malík. Čtvrtou kategorii tvořili roveři a starší, kteří tentokrát
hráli hry víc pro radost než v turnaji.
Kdo z turnajů vypadl, mohl si
zahrát kteroukoliv
z téměř stovky nachystaných her, které se za ty roky nastřádaly v klubovně.
Dopoledne probíhala
základní
kola a sál hasičárny
připomínal včelí úl.
Než přišlo finále,
posilnili jsme se
výborným řízkem
z kuchyně Jirky
Johna. A po krátkém
tichu během jídla se
rozjely
závěrečné
bitvy. Pro každou

kategorii byly připraveny hodnotné odměny v podobě deskových her, které někteří
rovnou vyzkoušeli, hned po vyhlášení.
Děkuji všem hráčům za skvělou atmosféru na turnaji, roverům za pomoc s organizací a městu Police nad Metují za jehož finanční podpory se tato akce mohla
uskutečnit.
Fotky z turnaje můžete nalézt ve fotogalerii Medvíďat: http://skalaci.skauting.cz/
foto-medvidata

Sháníme "střechu nad hlavou“ pro táborové vybavení

Přicházíme s prosbou o pomoc.
Uskladnění našeho táborového vybavení ve Špejcharu, nebude již dlouhodobě
možné a tak řešíme otázku…Kam s ním?
Pokud byste měli vhodné prostory k pronájmu/prodeji/zapůjčení budeme za ně
rádi. Potřebujeme prostory minimálně velikosti garáže, aby se nám tam vešly podsady, podlážky, postele, lavice, stolové desky,
kaborky,… Vše jednou, maximálně dvakrát
do roka naložíme na náklaďák a vyvětráme
na tábořišti. Plachty, molitany a drobnější věci máme uložené v klubovně. Ale vše
se nám tam bohužel nevejde. Pokud byste
mohli jakkoliv s tímto naším problémem
pomoci, ozvěte se prosím na handa.m@centrum.cz / 603 715 965. Děkujeme!
Za skautské středisko Haňďa Kohlová

Vítězové kategorie skautů-skautek
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Peerka pomáhá osobám
s duševním onemocněním
v okrese Náchod už rok. Jak?
Lépe pochopí jakoukoliv situaci ten, kdo
si jí také prošel. Právě to je základní princip fungování peer konzultantky v týmu
neziskové organizace Péče o duševní zdraví v Náchodě. Peer konzultantka (peerka)
dává odbornému týmu pohled „z druhého
břehu“ a je významnou podporou i inspirací pro klienty.
Peer konzultant je člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, který se
dokázal zotavit a pracuje s osobami s podobnými potížemi. Ve středisku PDZ jako

peerka pracuje Ivona Petrová. Duševní
onemocnění – bipolární afektivní porucha
jí do života vstoupila ve 30 letech. Mnoho
let se nedařilo nemoc dostat pod kontrolu,
Ivona proto byla i několikrát hospitalizována, ale nevzdala se. Přes vleklé zdravotní potíže vystudovala ekonomii a společně
s manželem vychovala dvě děti. „Když jsem
se potýkala s atakami duševního onemocnění, velmi mi chybělo reálné pochopení
mého stavu. Nyní díky vlastní zkušenosti
mohu klientům ukázat, že je možné se z duševního onemocnění zotavit a podpořit je
na jejich cestě,“ vysvětlila Petrová své rozhodnutí pracovat v Péči o duševní zdraví
(PDZ).

Parťačka pro klienty a současně
velký přínos pro tým

V PDZ je součástí týmu 7 sociálních
pracovníků, kteří v okrese Náchod poskytují službu sociální rehabilitace osobám

s duševním onemocněním, jako je schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha.
Společným cílem je zotavení klientů z duševního onemocnění, což znamená mít
plnohodnotný život se všemi právy a povinnostmi v místě, kde chtějí žít. Těžiště
práce je v terénu. Sociální pracovníci dojíždí
za klienty domů či na jiné domluvené místo
a nejčastěji jim pomáhají při zvládání projevů duševní nemoci v běžném životě, nácviku péče o vlastní osobu i domácnost, jednání s úřady, řešení krizových situací, jako je
ztráta zaměstnání či bydlení i při finančním
hospodaření.
„Sociální pracovník je odborník, ale
obvykle nemá žádnou vlastní autentickou
zkušenost s hospitalizací, s medikací nebo
konkrétními projevy duševního onemocnění. Proto je přítomnost peer konzultantky
v týmu důležitá. Pomáhá nám lépe chápat
některé situace v životě klientů. Současně je
rovnocenným parťákem klientů v jejich cestě k zotavení,“ přiblížila význam práce peerky v týmu PDZ Lucie Kudrnáčová, vedoucí
střediska v Náchodě.

S cílem vybudovat
multidisciplinární tým

V současné době podporuje tým PDZ
v okrese Náchod 72 klientů a připravuje se
na otevření Centra duševního zdraví (CDZ).
Plánuje vytvořit multidisciplinární tým
složený ze sociálních pracovníků, zdravotních sester, psychiatra, psychologa a peer
konzultanta. Cílem je poskytovat klientům
sociální i zdravotní služby a nabízet komplexnější pomoc na cestě zotavení se z duševního onemocnění.
Mgr. Magdalena Plivová
773 915 753/ magdalena.plivova@pdz.cz

Astronomický klub Police nad Metují
OBLOHA V DUBNU
Na následující mapce vidíme pohled na ranní oblohu ve druhé
polovině dubna. Nízko nad východním až jihovýchodním obzorem
budou svítit planety v pořadí Jupiter, Venuše, Mars a Saturn. 30.
dubna dojde ke konjunkci Venuše a Jupitera. Úhlová vzdálenost
obou planet bude pouze 0,26°.
Od 24. do 28. dubna bude poblíž zmíněných planet procházet
srpek Měsíce, který je 24. dubna v poslední čtvrti.

V dubnu nastanou nejlepší pozorovací podmínky v tomto roce
pro planetu Merkur. Planetu najdeme večer po západu Slunce nad
západním obzorem. 30. dubna bude Merkur v těsném sousedství se
známou hvězdokupou M45 Plejády.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

20. dubna ve 4 hodiny 24 minut SELČ vstupuje
do znamení Býka, den se prodlouží
o 1 hodinu a 44 min,
MĚSÍC
1. v novu, 9. v první čtvrti, 16. v úplňku, 23.
v poslední čtvrti,
MERKUR ve druhé polovině dubna večer nad severozápadním 		
obzorem, nejlepší pozorovací podmínky v tomto roce,
VENUŠE ráno nízko nad jihovýchodním obzorem,
MARS
ráno nízko nad jihovýchodním obzorem
v souhvězdí Kozoroha a Vodnáře,
JUPITER na konci dubna ráno nízko nad východním obzorem
na hranici souhvězdí Vodnáře a Ryb,
SATURN ráno nízko nad jihovýchodním obzorem
v souhvězdí Kozoroha,
URAN
večer nad západním obzorem v souhvězdí Berana,
NEPTUN není pozorovatelný

Karel VACEK, Astronomický klub Police
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ZE SPOLKŮ A SPOLEČNOSTÍ

Pomoc pro Ukrajinu

Už od konce února vyjížděly pravidelně
z Červeného Kostelce dodávky se zdravotnickým materiálem, který byl dopravován
přímo na polsko-ukrajinské pomezí. Díky
rychlé reakci pracovníků z integračního
sociálního podniku Pro-Charitu s.r.o., pod
vedením výkonného ředitele MVDr. Michala
Krejčího, se podařilo velmi rychle sestavit
tým manažerů se zkušenostmi z farmaceutického sektoru a ze zdravotnictví. Ti se
ihned stali partnerem pro zástupce ukrajinských nemocnic a zdravotnických zařízení.
Zároveň, díky orientaci na farmaceutickém
trhu, byl tým schopný pružně reagovat
na požadavky ukrajinské strany.
Co měla být původně jednorázová pomoc v rozsahu jednoho týdne, přerostlo
do pravidelných výjezdů – v době psaní příspěvku se cesty plánují již třetí týden. Do této doby se podařilo vypravit již
více než 30 dodávek plných zdravotnické
pomoci.
Oblastní charita Červený Kostelec vyčlenila pro shromažďování finanční pomoci
transparentní účet, k tomu zajišťuje smlouvy s partnery a podává informace občanům
a dobrovolníkům.
Jak pomoc probíhá? Požadovaný materiál se rychle zajistí od dárců, případně nakoupí z peněz shromážděných na transparentním účtu, dopraví do meziskladu
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v Červeném Kostelci, kde se zboží dále třídí,
označuje ukrajinským popisem a nakládá do jednotlivých dodávkových vozidel.
Komunikace probíhá přímo s odpovědným
zdravotnickým personálem kriticky vytížených ukrajinských nemocnic. Na tomto
základu dobře funguje proces zadávání
požadavků od lékařů na ukrajinské straně,
přes obstarání potřebného zdravotnického
materiálu a vybavení až po rychlé dopravení dodávkovými auty na místo určení.
Pomoc míří na polsko-ukrajinské pomezí
na hraniční přechody u polského města
Přemyšl. Tam je materiál překládán do dodávek ukrajinské strany, které materiál dále
rozvážejí do potřebných nemocnic a zdravotnických zařízení na ukrajinském území.
Naše podpora směřuje také k rodinám
ukrajinských uprchlíků, které jsme ubytovali ve vlastních prostorách charity. K okamžitému ubytování uprchlíků poskytla charita podkrovní pokoje určené pro stážisty
Hospice Anežky České. Souhrou okolností
jsou nejbližší stážisti nahlášení až na podzim roku 2022, prostory proto stačilo dovybavit jen nejnutnějším vybavením – především dětskými postýlkami – které ochotně
poskytli dobrovolníci.
Ve stejné budově zůstaly i prázdné kancelářské prostory po službách Mobilního
hospice Anežky České a Charitní ošetřovatelské
služby
Červený
Kostelec,
které se přestěhovaly do nově otevřeného Centra denních
a terénních služeb
sv. P. Pia do ulice
Koubovka.
Během
několika dní a za pomoci
příbuzných
nově
příchozích
ukrajinských rodin
se – s několika kompromisy – podařilo
proměnit také bývalé administrativní
místnosti mobilního
hospice na obytné

prostory. Kromě menších stavebních úprav
bylo pořízeno i několik předmětů běžné
denní potřeby – kuchyňský sporák, mikrovlnná trouba, lůžkoviny, rychlovarná konvice a další. S drobnou materiální pomocí
opět vypomohli dobrovolníci.
Děkujeme všem, kteří jste jakkoliv
zapojení do pomoci Ukrajině. Ať již formou finanční, materiální, i dobrovolnické
podpory.
Transparentní účet pro shromažďování
finanční podpory: 184567/0300
Variabilní symbol pro nákup zdravotnického materiálu: 1500
Variabilní symbol pro pomoc uprchlíkům: 1600
Akce je součástí veřejné sbírky oznámené Krajskému úřadu Královéhradeckého
kraje pod č. j. KUHK-9390/SKZ/2022-3.
Za Oblastní charitu Červený Kostelec
Jan Kordina
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Únorové vítězství 1948 a válka na Ukrajině

Únor 1948 - velká porážka demokracie
a svobody v ČSR - Československé republice. V poválečných volbách v roce 1946
zvítězili komunisté v Čechách, na prozíravém Slovensku nikoliv. Vůdce komunistů
Klement Gottwald už při vzniku KSČ, a poté
v roce 1929, vyhlašoval, že se komunisté
jezdí učit do Moskvy, jak třídním nepřátelům zakroutit krkem a prohlásil: „Vy víte, že
ruští bolševici jsou v tomto mistry“. O tom
jsme se přesvědčili a také dočetli v historických pramenech. Dopadlo to tak, že nepříliš vzdělaný dělník z nuzných poměrů, jak
se o K. G. psalo, to dotáhl do pozice vůdce
jedné z nejsilnějších stran u nás. Celých 40
roků nás komunisté přesvědčovali heslem
„se Sovětským svazem na věčné časy“ a teď
vidíme, že to s námi mohlo dopadnout tak,
že se nikdy nezbavíme kurately mocného
„bratra“ a to ještě není všem dnům konec.
Od 23. 2. 2022 se na Ukrajině válčí, Rusko
napadlo svobodnou Ukrajinu, protože kdysi
byla součástí SSSR. Vladimír Vladimírovič

Putin chce i po rozpadu této známé říše
určovat, kdo kam má patřit, kdo kam může
vstoupit, čeho se má vzdát, a na konec jsem
se dočetla, že za vznik státu Ukrajina může
sám Lenin, protože z tohoto území vytvořil
samostatný stát. No, měli jsme už Adolfa
H., nyní máme Vladimíra Vladimíroviče
P. Ten se rozhodl, že Ukrajina nemá vlastní
státnost a je součástí ruské říše. Snad hodlá obnovit tu bývalou říši eSeSer (SSSR).
Doufejme, že se to nepodaří, protože téměř
celý svět se staví proti těmto velikášským
choutkám rozlohou největší světové země,
zjevně zamindrákované. Ale proč, vždyť
dala světu významné spisovatele a hudebníky. Kde ten pocit vznikl? Přečetla jsem si
kdysi úvahy ruského spisovatele Turgeněva,
že Rusko není Evropa, ale Asie. Ale co tím
chtěl říci? Občané Ruska byli a jsou zřejmě zvyklí na vojenský dril, a co pocházelo
a pochází od jejich vedoucí strany je svaté
a nepřekročitelné.
Je srdcervoucí vidět v přímém televizním

přenosu, jak matky s dětmi a staršími lidmi
opouštějí své domovy a utíkají do sousedních zemí a bojeschopní muži jsou povoláváni k bojům proti ruskému vojsku. Rusové
nedodržují ani humanitární kordony, zajišťující bezpečný odchod obyvatel válkou
poničených měst. Hrůzné jsou obrazy zkázy
domovů obyvatel Ukrajiny, tomu vůdce VL.
P. říká denacifikace Ukrajiny.
Do čela ukrajinské země se postavil
statečný muž, nečekaný hrdina Volodomyr
Zelensky. S pomocí boží a celého světa,
nechť zvítězí jeho země, země mučedníků,
jak prohlásil papež. Doufejme, že váleční
zločinci skončí před Mezinárodním tribunálem v Haagu, a víme, o koho se jedná. Výraz
„hajzl“ ukrajinské tety paní Olgy Landové
v jejím článečku „Kousek od nás“ v posledním PM je správným výrazem a označením
pro ty, kteří válkou maří životy a vztahy
mezi národy . To slovo často užívala i má
babička.
Jarca Seidelová

Když se řekne „Karlovy Vary“, většina
lidí si vybaví lázně a termální prameny.
Někdo třeba Hotel Thermal (nedávno snad
byla dokončena rekonstrukce) a filmový
festival. A snad si někdo vzpomene i na knížete básníků Johanna Wolfganga Goetha.
I když v parku mezi Kolonádou a hotelem
Thermal stojí socha Antonína Dvořáka.
Snad jako připomínka toho, že v Karlových
Varech zazněla poprvé na území Čech symfonie „Z nového světa“… (v tomto kontextu
mě napadá, že asi nejslavnější premiéru,
ale měla „Novosvětská“ až v roce 1969, kdy
si nahrávku Dvořákovi symfonie vzal Neil
Armstrong do kosmické lodi Apollo 11).
Ke Karlovým Varům patří neodmyslitelně třeba socha kamzíka německého sochaře
Augusta Kisse, lanové dráhy z Divadelního
náměstí k hotelu Imperial nebo druhá vedoucí na vyhlídku Diana. A jistě mnoho
a mnoho dalšího…
A pak jsou mezi námi milovníci motýlů.
Ti míří do Karlových Varů za jediným cílem,
kterým je Papilonia – Motýlí dům Karlovy
Vary. Po výstavě fotografií motýlů Zdeňka
Odla v Polici jsem samozřejmě nemohl
tuhle návštěvu vynechat. Když jsem seděl
venku před Papilonií a sledoval Samíka, jak
si hraje na dětském hřišti, trochu mě překvapila žena, která z Motýlího domu vyšla
a na svetru si nesla překrásný exemplář tzv.
„modrého tygra“ (tedy Tirumala septentrioni). A pak už přišla naše chvíle. Uvnitř bylo
nesnesitelné vedro a vlhko. A hlavně: sotva
pár desítek metrů čtverečných, které se ovšem hemžily barevnými křídly motýlů tak,
že v jednu chvíli skrz ně nebylo skoro ani
vidět.
Motýlí dům… no spíš „Motýlí domeček“ můžu doporučit všem návštěvníkům Karlových Varů. Krása přírody, zhutněná do malého prostoru, vážně stojí

za shlédnutí. Jen se při odchodu pořádně
prohlédněte – Martině se usadil ve vlasech
krásný Siproeta epaphus z Mexika a na ruce
velká mexická babočka Caligo atreus. A ani
jeden z nich se s ní nechtěl rozloučit. Nevím,
jak se citlivě odhánějí motýli – Martina je
nakonec ze sebe doslova sklepala.
Pokud Motýlí dům je spíš Motýlím domečkem, tak aspoň vedle stojící rozhledna
Diana je pořádnou rozhlednou, a ne žádnou
Diankou.
Další den jsme si za cíl cesty určili galerii a Japonskou zahradu. Galerii jsme
našli bez problémů (a v expozici se pokochali zajímavou výstavou s obrazy Zdeňka
Sýkory, Jiřího Johna nebo Olgy Karlíkové),
najít Japonskou zahradu bylo trochu složitější. Došli jsme až k Poštovnímu dvoru,
tedy k místu, kde zazněla výše zmiňovaná
premiéra Dvořákovi Novosvětské a kde
koncertoval třeba i Niccolò Paganini, ale
o Japonskou zahradu jsme nikde nezavadili. Od Poštovního dvoru jsme se vraceli
po druhé straně silnice směrem k centru
a uviděli jsme ji. Japonskou zahradu… no,
spíš zahrádku. Vešla by se na malý dvoreček
někde za domem (nebo domečkem). Ale samozřejmě, že Japonská zahrádka má svoje
kouzlo a kdyby kolem ní nepobíhal nejprve
samotný Samuel a pak ještě další dvě děti,
možná bych objevil i nějakou tu skrytou
energii. Takhle zůstala poměrně živá vzpomínka na Japonskou zahrádku.
Podobně jako na Motýlí domeček.
Zdá se mi, že se provozovatelé nebo zřizovatelé trochu báli zdrobněliny v názvu.
Motýlí dům ve mně evokuje určitě větší
prostor, než sotva pár desítek metrů čtverečných a kdybych si lehl do Japonské zahrady
v Karlových Varech, měl bych asi problém,
aby mi z ní nekoukaly ven nohy. A přitom
si myslím, že by nikoho neodradilo, aby se

šel podívat na motýli do Motýlího domečku
nebo si „zameditovat“ k Japonské zahrádce.
Po návratu domů, kdy jsem u nás na zahradě (půdorysně větší než Papilonia v KV)
uviděl běláska zelného, běláska řeřichového
společně s babočkou osikovou, pavím okem
a babočkou admirál, bylo mi docela krásně.
Ještě že tady ty motýly máme, řekl jsem si.
A Japonská zahrádka by se k nám na zahradu taky pohodlně vešla.
Post scriptum. Děkuji panu Zdeňku
Odlovi za určení motýlů, kteří nechtěli opustit Martininu ruku a vlasy.
Pavel Frydrych

Zahrady a motýli Karlových Varů
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ / MĚSTSKÁ POLICIE / Z CÍRKVÍ

Mír

Městská policie

Lidský život je určen k dosažení dokonalosti vědomí Kršny, ale když jsou
lidé bezbožní a prezident či králové pyšní na svou vojenskou moc, chtějí pouze
válčit a zvětšovat vojenský arzenál svých států. V dnešní době, to proto vypadá tak, že se každý stát zabývá výrobou atomových zbraní, aby byl připravený
na třetí světovou válku. Takové přípravy nemají žádnou cenu a jen odrážejí
nemístnou pýchu vůdčích představitelů. Skutečným úkolem vůdce státu je postarat se o štěstí obyvatel, tak, že zajistí jejich výchovu v rámci vědomí Kršny
s ohledem na jednotlivé společenské třídy. Vůdce má vychovávat lidi jako
brahmany, ksatriyi, vajsyi a shudry a zaměstnávat je plněním příslušných povinností, aby jim pomohl v pokroku k vědomí Kršny. Místo toho však darebáci
a zloději převlečení za ochránce zavádějí systém voleb a ve jménu demokracie
se pochybnými prostředky dostávají k moci, aby mohli vykořisťovat ostatní.
Již před dávnou dobou se hlavami států stávali asurové, lidé bez vědomí Boha,
a nyní se to děje znovu. Různé státy na světě se až přespříliš věnují zajišťování
vojenské síly a někdy na tyto účely vynakládají až šedesát pět procent státních
příjmů. Proč by se ale měly těžce vydělané peníze lidí, utrácet tímto způsobem? Vzhledem k současné světové situaci Kršna sestoupil v podobě hnutí
pro vědomí Kršny. To je naprosto přirozené, protože bez hnutí pro vědomí
Kršny nemůže být ve světě mír a štěstí.
Vysvětlivky:
		

Bráhmani – učenci		
Vaishya – obchodníci

Kshatriya – bojovníci
Shudra - dělníci

Ze Śrīmad-Bhāgavatamu opsala M. Jandová

Městská policie v poslední době prováděla kontroly
veřejného pořádku nejen v denních hodinách, ale pár služeb jsme prodloužili do večera. Stále je to o partičkách
mládežníků, kteří přivádějí na svět přerůzná alotria…
Kontrolovali jsme kontejnerová stání, neboť někdy to
kolem nich vypadá, jako po nájezdu barbarských kmenů.
Jan Neruda by se nyní mohl zdárně inspirovat nejenom
pouhým slamníkem. I když to „kam s ním“ je u nás vyřešeno, jen mnozí na to prostě kašlou….
Protiepidemická opatření pomalu berou za své a místo toho, abychom si trochu oddechli a nabrali síly, jsme
svědky něčeho, co bychom si ani ve snu nepředstavovali. Budeme proto zcela jistě lidem, kteří se stali obětí
nevídané zvůle, připraveni pomoci. Nejen proto, že je to
naší povinností, ale i proto, že snad lidská slušnost a vůle
pomáhat, nezmizela v chřtánech propagand…vždy to tak
prostě bylo a je dobře, že jsme to nezapomněli. Je zbytečné a neslušné koukat se do cizích talířů a obracet spodek
navrch. Tudy se teď bude ubírat určitě hodně času naší
činnosti. Pokud by jste v této oblasti potřeboval kdokoli
z Vás s něčím poradit a pomoci, volejte, stavte se.
Tak hezké jarní dny….
Petr Zima, ved. strážník MP

Římskokatolická farnost v Polici nad Metují informuje
Doba velikonoční
Přišlo jaro a probouzí k novému životu
přírodu i celé stvoření. A přináší nám také
naději, že po dvou letech snad začíná ustupovat ta nepříjemná kovidová pandemie
a život naší společnosti se bude moci znovu rozvinout do své košatosti, pospolitosti
a všech dobrých aktivit. Do této naděje ale
také vstoupila nová pandemie, tentokrát
válečná, ruská agrese na Ukrajině, kterou
si většina z nás nepřipouštěla, že by mohla
nastat, a přináší novou vlnu zkázy, bolesti
a utrpení. Nedá se přehlédnou ani vytěsnit a málo koho nechává bez účasti. A opět
vyvolala velkou vlnu solidarity a pomoci.
Pojďme se, a to nejen jako křesťané, znovu semknout a vytrvat i nadále v modlitbě,
pomoci a pozitivním přístupu k těm, kteří
museli opustit své domovy a potřebují naši
pomoc.
S novým jarem přicházejí také nové
Velikonoce. Jistě je řada kultur, které různým způsobem slavili a slaví svátky jara.
Svůj původ mají především ve střídání přírodních cyklů, se svými typickými projevy.
Pro nás a naši kulturu jsou ale významné ty, které stojí na jiných základech, a to
Velikonoce židovské a křesťanské.
Velikonoce - latinsky a řecky pascha,
hebrejsky pesach, v překladu přechod nebo
přejití. Tento Pesach je jedním z nejdůležitějších a nejstarších židovských svátků,
neboť příkaz k jeho dodržování byl židům
dán jako jeden z mála ještě před darováním „Tóry“ na hoře Sinaj. Je to poutní svátek a připomíná vyjití z otroctví a cestu
ke svobodě. V místech svého původu je
zároveň i oslavou probouzení půdy a země.
Je základem židovských Velikonoc a židé ho
slaví každoročně již více jak 3300 let.
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LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
Křesťanské Velikonoce stojí na základech Velikonoc židovských, a oboje se slaví
přibližně ve stejnou dobu. Ve staré češtině
se slovo Velikonoce vyskytovalo v podobách
veliká noc, velikonoc či velkonoc, a vzniklo
spojením slov velký a noc. Je v něm obsažena nejen ona pro židy veliká dramatická noc
vyjití z egyptského otroctví, ale především
ona pro nás pro všechny Veliká noc, kdy se
slaví Kristovo vzkříšení a univerzální vítězství Boží lásky nad mocí zla. V tomto propojení je úžasná symbolika, hloubka i naděje.
Postní období, které předchází době velikonoční, letos vrcholí
na přelomu března a dubna, a to tradičně prolnutím s velikonočním Svatým
týdne. Vstupujeme do něho Květnou nedělí s připomínkou Ježíšova příjezdu
na velikonoční svátky. Jeho dalšími významnými dny jsou Zelený čtvrtek s připomínkou Ježíšovi poslední večeře, Velký
pátek s připomínkou Ježíšova umučení,
Velikonoční vigílie s připomínkou dovršení dějin Boží spásy člověka, slavností Světla,
Božího slova, vody a znovuzrození, a nedělní slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Boží
hod velikonoční s oslavou Ježíšova vzkříšení. Všechny velikonoční obřady mají velkou hloubku a symboliku, a vyzařuje z nich
Boží láska a zájem o spásu každého člověka.
Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně pak navazuje Velikonoční oktáv, kterým je tato slavnost jakoby prodloužena do osmi dní. Má
podpořit uvědomění si velikosti a významu
Kristova vzkříšení pro náš život. I židovské
Velikonoce se slaví osm dní. Následující velikonoční období pak potrvá padesát dní,
a to do slavnosti Seslání Ducha Svatého,
která letos vychází na 5. června.

3. dubna -

5. neděle postní (cyklus C)

10. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE

14. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK

15. dubna - VELKÝ PÁTEK, státní svátek

16. dubna - BÍLÁ SOBOTA, VELIKONOČNÍ
VIGILIE
17. dubna - ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
17. - 24. dubna - Velikonoční oktáv
18. dubna - Velikonoční pondělí,
státní svátek

23. dubna- svátek sv. Vojtěcha, biskupa a
mučedníka

24. dubna - 2. neděle velikonoční
(neděle Božího milosrdenství)
25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty
29. dubna - svátek Sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve,
patronky Evropy
1. května - 3. neděle velikonoční,
Svátek práce - státní svátek
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velikoNočnÍ Program
polické farnosti:

BOHOSLUŽBY V DUBNU:

14. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK
18.00 - mše sv. na památku Večeře Páně
Po mši sv. možnost adorace.

15. dubna - VELKÝ PÁTEK,
den přísného postu
14.30 - křížová cesta
15.00 - mše sv. na památku umučení Páně
Po mši sv. možnost adorace.
16. dubna - BÍLÁ SOBOTA
10.00 - svěcení velikonočních pokrmů
Možnost celodenní adorace.
20.00 - Velikonoční vigilie

17. dubna - VELIKONOČNÍ NEDĚLE
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
9.30 - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

18. dubna - Velikonoční pondělí
9.30 - mše svatá
Časy adorací budou upřesněny aktuálně.

Na Zelený čtvrtek a Velký pátek bude
možné navštívit mši svatou, bohoslužbu
a obřad také na Bezděkově a v Machově.

yy v úterý a v pátek mše svatá od 18 hod.
yy ve středu mše svatá od 8 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností
od 18.00 hod.
yy v neděli mše svatá od 9.30 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY:

- 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.

Májová pouť do Vambeřic

V sobotu 7. května 2022, po dvouleté přestávce, se opět uskuteční tradiční
Májová pouť naší farnosti do Vambeřic.
Připomeneme si letošní Rok rodiny a budeme se modlit mimo jiné i za Ukrajinu.
Putovat budeme pěšky po historické
„Vambeřické poutní cestě“, malebnou krajinou Policka, Broumovska a Radkovska.
Pouť bude zahájena v 7.30 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie v Polici n. M.

požehnáním poutníků a zakončena mší
svatou od 16.00 hod. v bazilice P. Marie,
Královny rodin ve Vambeřicích. Zpáteční
cesta bude zajištěna autobusem do Police
n. M., s odjezdem v 18.00 hod. z Vambeřic.
Vydejte se s námi na cestu. (Kontakt
na organizátora: troutnar@policenm.cz;
724 192 678.)
Rádi bychom všem popřáli požehnané Velikonoce, krásné jarní dny, dobré
zdraví a mírové časy
Za ŘK farnost Jan Troutnar

NABÍDKA BRIGÁDY
ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ
Město Police nad Metují, Organizační složka Pellyho domy – Centrum kultury, vzdělávání a sportu,

Hledá zájemce o sezónní práci na víceúčelovém sportovišti
(formou Dohody o provedení práce, vhodné i pro studenty)

Místo výkonu práce:

Víceúčelové sportoviště, Malá Ledhuj, Police nad Metují

Požadavky:
•
•
•
•
•
•

časová flexibilita, manuální zručnost, fyzická zdatnost
kladný vztah ke sportu
příjemné vystupování, komunikativnost, ochota
spolehlivost, samostatnost, odpovědnost
bydliště v Polici n. Met. či blízkém okolí výhodou
aktivní znalost práce na PC (e-mailová pošta, Internet)

Náplň práce:
•
•
•
•

zajišťování provozu víceúčelového sportoviště v odpoledních hodinách,
víkendech a svátcích v období jaro - podzim (pokladní,dozor, drobná údržba, úklid zázemí)
prodej občerstvení návštěvníkům
komunikace s návštěvníky
zajišťování venkovních akcí pořádaných organizační složkou Pellyho domy

Zájemci, prosíme, zašlete stručný životopis na email rezervace@sportvpolici.cz,
nebo přineste osobně do Informačního centra, Masarykovo náměstí 75,
549 54 Police nad Metují. V termínu nejpozději do 15. 4. 2022.
Kontakt: Martin Balák, tel. 778 499 437, balak@sportvpolici.cz, www.sportvpolici.cz
Polický měsíčník DUBEN 2022
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Fotbalová minipřípravka v Jaroměři

V sobotu 5.3. pořádal fotbalový oddíl Jiskra
Jaroměř halový turnaj pro minipřípravky, tj.
kluky r.2015 a mladší, případně dívky r.2014
a mladší.
Turnaje se zúčastnilo celkem 10 týmů. Dva
byly ze Spartaku Hradec Králové, Náchoda
a Jaroměře, po jednom družstvu vyslala
Chrudim, Úpice, Česká Skalice a Police.
Týmy byly rozděleny do dvou skupin, kde
se utkal každý s každým. Následně byla na základě výsledků sestavena, podobně jako v hokejovém turnaji na ZOH v Pekingu, tabulka
jedna a na programu byla nadstavbová část
o konečné pořadí. Normální člověk se v nadstavbovém systému trochu ztrácel, pořadatel
však měl v systému jasno a vždy nás včas vyzval
k nástupu k utkání a seznámil nás s kým a o co
budeme v daném zápase hrát.
V základní skupině byl nejprve naším soupeřem černý tým (podle barvy dresů, které
byly bílé) z Hradce Králové. Soupeř nás příliš
nešetřil a zvítězil 6:1. Druhým soupeřem byl
bílý Náchod (název podle dresů barvy modré).
Náš výkon se oproti úvodnímu zápasu poněkud
zlepšil a výkonnostně druhý tým Náchoda jsme
porazili 3:1.
Nejdramatičtější utkání jsme sehráli se
Spartou Úpice. Družstva se střídala ve vedení
a ještě tři vteřiny před koncem jsme prohrávali
2:3. Při závěrečném náporu jsme nejprve trefili
levou tyčku, vzápětí pravou a vteřinu před koncem konečně i branku a vyrovnali na konečných 3:3. I přes zklamání z vyrovnání projevily
úpické maminy sportovního ducha a ve společně sdílené šatně nabídly po zápase trenérovi
výtečný domácí štrůdl. Tuto lákavou nabídku
trenér s povděkem přijal, takže kvalitu výrobku
může objektivně posoudit a pochválit.
Posledním soupeřem ve skupině byl červený tým Jaroměře, který překvapivě nastoupil
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v červených dresech. Utkání se nám příliš nepovedlo, vícekrát jsme trefili tyčku než branku
a prohráli 1:3.
V nadstavbové části jsme si nejprve poradili s Českou Skalicí, v jediném našem zápase
na turnaji, kdy jsme se nemuseli obávat o výsledek. Zvítězili jsme docela výrazně 7:2 a postoupili do čtvrtfinále. Tam byl opět naším soupeřem černý Hradec Králové. Začali jsme docela
nadějně a ujali se vedení 1:0. Potom jsme však
dostali rychle čtyři branky za sebou a nakonec
prohráli 4:8. Naši nejlepší hráči drželi s hradeckými krok, soupeř však měl tým vyrovnanější,
a to o výsledku rozhodlo.
Do souboje o medaile jsme se tak po vzoru
našich hokejistů nedostali a bojovali ve skupině o páté až osmé místo. Tam byl naším prvním
soupeřem již podruhé tým Úpice. Tentokrát
jsme žádné velké drama nepřipustili, vedli 5:1,
a teprve v samotném závěru soupeř korigoval
na 5:3.
V našem posledním zápase jsme se střetli
s bílým týmem Jaroměře (pro změnu v červených dresech) o 5. místo. Říká se konec dobrý,
všechno dobré. My jsme to však měli přesně
naopak. V našem nejhorším vystoupení jsme
dostávali jednu lacinou branku za druhou, podlehli 1:7 a obsadili tak v turnaji 6.místo. Zvítězil
bílý Náchod před černým Hradcem. Třetí skončil Hradec bílý.
Sestava Police: Kristýnka Kiezlerová,
Patrik Šrůtek, Tomáš Plný, Jakub Hercík, Pavel
Machovec, Matyáš Zítka. Našimi nejlepšími
střelci byli Kristýnka a Patrik (viz foto), oba
vstřelili 10 branek.
O víkendu 12. – 13.března zahájily také
dlouhodobé soutěže. Zatímco úvodní duel krajského přeboru dospělých s Rychnovem byl odložen, starší žáci krajskou soutěž v Broumově
zahájili. Celý úvodní poločas byli domácí lepším
týmem, v poločase druhém se obraz hry také
příliš nezměnil, a Broumov vedl již 3:0. Několik
výborných zákroku potom předvedl náš brankář Matyáš Hrubý, rozehrál se Michal Fatka,
který vstřelil 2 branky, třetí přidal Matyáš
Kolesár a utkání skončilo 3:3. V penaltovém
rozstřelu jsme byli úspěšnější a vyhráli 5:4.
Další zápasy dlouhodobých soutěží všech
kategorií byly na program až po uzávěrce tohoto čísla. O tom, jak si naše týmy vedou, budeme
čtenáře informovat v dalších číslech polického
měsíčníku.
Vojtěch Kvapil, příznivec polické kopané

Informace
z AMK Police

Motoristická sezóna pomalu začíná a našemu jezdci Václavu Kohlovi
se dne 24.2.2022 podařilo získat 2.
místo v závodu Winter Race Moto
2022 v kategorii Elite Open, který
se jel v areálu Šikland ve Zvoli nad
Pernštejnem. Gratulujeme.
Na své první závody se také připravuje náš nejmladší jezdec Jan
Vajsar ml., kterému přejeme hodně
úspěchů.

Vzhledem k tomu, že v letošním
roce slavíme 70. let od založení našeho klubu, budeme se snažit uspořádat
další různé akce pro širokou veřejnost
a členy AMK Police, zejména pro děti.
Vše ovšem závisí na vládních opatřeních. V současné době máme přislíbenu besedu o Dakaru, termín a ostatní
skutečnosti budou včas zveřejněny až
budou přesné podmínky dojednány.
Pro členy AMK Police chceme uspořádat na podzim výlet do muzea Škoda
v Mladé Boleslavi. Termín ještě není
přesně dohodnut. Členové budou
včas informováni smskou.

za AMK Police – Petr Dostál
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Sněhu jsme si dole v Polici mnoho neužili. Na tréninky jezdíme dvakrát týdně na „machovský ledovec“ na Karlówě.
Děkujeme Borskému klubu lyžařů za údržbu tamních tratí i spolupráci s pořádáním
závodů Středečního poháru. Machováci
udělali letos na Karówě i krajský pohár.
Republikové závody probíhají už pouze
na umělých tratích.

Mistrovství ČR žactva ve Vrchlabí
(25. - 27. 2. 2022)

Třídenní závody, na které jsme denně
dojížděli. V pátek se začalo bruslařským
severským sprintem, kde holky podaly super výkony: Matylda 10. a Adélka 22. místo. V sobotu se jela klasika s intervalovými
starty, s náročnými podmínkami mokrého
firmu si nejlépe poradila z děvčat Matylda
- 5. místo na 3km trati a z kluků Vašek
Liskovský - 11. místo na 4km trati. Všech 14
našich závodníků ve velké konkurenci bojovalo ze všech sil o co nejlepší výsledek.
V neděli jely děti ročník 2007 stíhací
závod podle sobotních dojezdů a ročníky 2008 a 2009 štafety. Třídenní závody
byly náročné, výsledky najdete na našich
stránkách.

Středeční pohár – 3. závod
na Karlówě (2. 3. 2022)

Jelo se klasicky. 45 závodníků převážně
z Police a Machova si v závodním tempu potrénovalo na následující krajský pohár.

Pohár KHK Machov (6. 3. 2022)

– na Karlówě. 37 našich závodníků
(včetně 4 mužů a 1 ženy). Na sněhovou bednu se postavili: Matyáš, Štěpán, Adámek,
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Markétka, Jindra, Matěj, Adélka, Jáchym,
Kuba, Zomba, Anička, Tomas, Hanýsek.

FIS ČP dorost a dosp. Boží Dar
(4. - 6. 3. 2022)

Do Krušných hor jsme vyslali jediného
zástupce - Honzu Pešinu.

Český pohár žactva v Jablonci nad
Nisou (11. - 13. 3. 2022)

V sobotu se jelo klasicky s hromadným
startem, kluci 2007 a 2008 trať 4,7 km,
ostatní 3,2 km. Na ledovatých firnových
a v lese hodně špinavých tratích statečně
bojovalo 11 našich borců. Zejména prudké
a dlouhé závěrečné stoupání od biatlonové
střelnice s převýšením 45m prověřilo úroveň trénovanosti všech závodníků a musíme přiznat, že je na čem pracovat.
Nedělní skate se jel na mírně zkrácených
tratích, protože sjezd ke střelnici byl jedna
ledová plotna. Zkrátilo se tím i cílové stoupání, což sedlo 17. Vaškovi Liskovskému,
24. Adélce i 13. Matyldě, která v poháru ČR
skončila nakonec na skvělém 9. místě.

Krkonošská 70 (12. 3. 2022)

Za tým SKI Police jeli: Míra Hornych,
Dušan Hejl, Véna Hornych, Tomáš Jansa,
Ondra Netík. Chlapi dojeli na 21. místě
a závod si užili. Počasí bylo perfektní a trať
rychlá.

Středeční pohár - 4. závod na Karlówě
(16. 3. 2022) klasicky + volně.

Letošní běžkové středy jsme uzavřeli
speciálním dvojzávodem. Děti odjely první závod s hromadným startem klasicky
a po pětiminutové pauze následoval druhý závod –stíhačka bruslením. Dospělí jeli

v kuse jako skiatlon (klasika-přezutí-bruslení). Vyhlášení poháru proběhne ve středu 1. 6. 2022 po nebodovaném závodu
na kolečkových lyžích „Výjezd na Klůček“.
Dekorováni budou první tři v každé
kategorii.

Pohár KHK Vrchlabí (19. 3. 2022)

obratnostní závod, nebodovaný + vyhlášení poháru. 31 polických závodníků obratně zvládlo trať s mnoha zajímavými překážkami. Na medaili dosáhli: Adámek, Jáša,
Eliška, Matylda, Patrik a Jáchym. Po závodě
proběhlo vyhlášení Poháru KHK za podzimní a zimní sezónu (přespolní běhy +
lyžařské závody). Pro cenu došli na stupně:
Jindra Pohl 2. místo, Anička Knillová 2. místo, Matěj Beran 3. místo, Vašek Liskovský
2. místo, Adélka Pohlová 3. místo, Kryštof
Brát 3. místo a Jáchym Binar 3. místo.
GRATULUJEME!
Děkujeme všem závodícím dětem i dospělým za reprezentaci a gratulujeme k dosaženým výsledkům. Zimní závody jsou
vrcholem celoroční činnosti klubu a na závodech „jsme vidět“. V dubnu si dáme tréninkové volno (nebudeme se poflakovat,
budeme i aktivně regenerovat . Od května
se rozjede další sezóna a už teď můžeme
pozvat veřejnost na Běh Sídlištěm 29.5.
Termíny dalších závodů a odkazy na výsledky již proběhlých máme jako vždy
na stránkách ski.polickej.net.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi

Činnost klubu a námi pořádané závody finančně podporují: MŠMT, Královéhradecký
kraj a Město Police nad Metují.

37

SPORT / INZERCE

PRODÁM GRANULE PRO KONĚ,
ovce, kozy, králíky
Granule ze sena………
25 kg – 230Kč
Granule z vojtěšky……… 25 kg – 250Kč
Granule z cukrové řepy… 25 kg – 250Kč
e-mail: datekpraha@seznam.cz
mobil: +420 775 550 661
Fb: datek-peletky
odběrové místo: Rtyně v Podkrkonoší

Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme

Požadujeme:
spolehlivost, zodpovědnost
oprávnění na VZV výhodou
dvousměnný provoz

Skladníka - provoz
Hynčice

Nabízíme:

Náplň práce:
skladník
příjem, výdej zboží
práce se čtečkami

mzda 30 000 Kč, po
zaučení 34 000 Kč
pracovní poměr na dobu
neurčitou
týden dovolené navíc
příspěvek na stravování
věrnostní program beneﬁty
za plnění pracovní doby

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: | +420 491 401 718
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RESTAURACE SOKOLOVNA
POLICE NAD METUJÍ

Vás zve na

Firma Hauk s.r.o. hledá do svého
týmu následující pracovní pozice:
Manipulant-řidič VZV
(pro středisko lakovny)

práce ve třísměnném provozu

požadujeme:
manuální zručnost
spolehlivost
samostatnost po zaučení
praxe v oboru vítána

Administrativní pracovník
ve výrobě

práce v jednosměnném provozu
s pozdější možností třísměnného
provozu
evidence výrobních operací
práce v DCI, Heliosu
rovnání stavu skladů
požadujeme:
spolehlivost
pečlivost
samostatnost po zaučení

Účetní

požadujeme:
SŠ ekonomického směru s maturitou
náplň práce:
spolupráce při sestavování roční účetní závěrky a auditu společnosti
spolupráce při tvorbě podkladů a zpracování daní
účtování standardních účetních operací
zpracování měsíčních účetních výkazů
zpracování statistických výkazů z oblasti účetnictví
tvorba účetních výstupů dle požadavků vedení společnosti

VELIKONOČNÍ HODY
Zvěřina, kachna, telecí, kuřecí, krůtí, vepřové

15. dubna 2022
10:00 – 16:00 hodin
Na čepu bude zelené pivo Primátor
Rezervace na tel.: 737553489
Těšíme se na Vás

Nabízíme:

náborový příspěvek
odpovídající mzdové ohodnocení
šest dní dovolené navíc při splnění daných podmínek
věrnostní bonusy za odpracované roky
příspěvky na stravování
odměna za plnou docházku (bez nemoci)
Své životopisy zasílejte na: katerina.cermanova@hauk.cz
tel.: 727 882 316

PRONAJMU BYT
2 + 1 s balkonem
v klidné části
Police nad Metují.
Plynové topení.

Tel. 607 679 788.
NABÍZÍM K PRONÁJMU
BYT 2+1, 55 m2

v ul. 17. listopadu v Polici nad Metují.
5 let po rekonstrukci, nevybavený, s balkonem,
sklepem a kolárnou.
Nájem 5 500 Kč + poplatky 4 500 Kč (pro 2 osoby)
+ elektřina u ČEZ na nájemce.
Vratná kauce 18 000 Kč. Preferuji nekuřáky.
Kontakt:

janapink@centrum.cz, tel. 722 025 662

Polický měsíčník DUBEN 2022
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INZERCE

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

26. 4. 2022 v 15.00 hod.

Broumov

Police n. Metují 28. 4. 2022 v 15.00 hod.

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

Koupím

plechové cedule

Kontakt: 608 103 810

Nová prodejna v Náchodě!
330 m2 prodejní plochy, prostorné parkoviště,
rozšířený sortiment – železářství, nářadí, dílna, zahrada…
Přijďte si nakoupit, nebo se třeba jen podívat.

800 404 010

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

Polický měsíčník

- periodický tisk města Police nad Metují -

Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 700 ks

Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk:
Tiskárny B.N.B. spol. s r.o. Velké Poříčí
Vydavatel: Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
Telefon: 491 541 113
E-mail: polickymesicnik@policenm.cz
Autor obálky: Jan Flieger
Ceník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4
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2000,- Kč + DPH
1000,- Kč + DPH
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují

Polický měsíčník DUBEN 2022

Daniel Denygr
776 342 569
Nabízíme vypracování tržního odhadu
nemovitostí pro účely:
optimalizace ceny

prodej nemovitostí

dědické řízení

pronájem nemovitostí

soudní řízení

homestaging

vlastnické vypořádání

hypotéky

konzultace

poradenství

Více informací na
denygr@reality11.cz
nebo volejte +420 776 342 569

KULTURA
pellyho domy

DUBEN
Pellyho domy

VSTUPENKY ON-LINE NA WWW.PELLYHODOMY.CZ

Kino

VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ ZÁTOPEK
Čtvrtek 7. 4. 2022 od 19:00
VÝSTAVA

do 16. 4. 2022 / Informační centrum
Prodejní výstava dekorací a výrobků
s jarní a velikonoční tématikou. Své
výrobky představí tvůrci z regionu.
Výstava otevřena: pondělí až pátek
8:30 - 11:30 a 12:00 - 16:00,
soboty a svátky 8:30 - 11:30.

KRAJINOU HORNATÉ
ZÁPADNÍ BOLÍVIE

Úterý 12. 4. 2022 od 14:30
/ Sál Pellyho domů
Treky po ostrově Isla del Sol na jezeře
Titicaca, v horách v západní části
země, výstup na Parinacotu
v jz. Bolívii. Návštěva solného jezera
Salares de Uyuni, měst
La Paz, Potosí a Sucré včetně krátké
prohlídky archeologické lokality
Tiwanaku. Promítání s doprovodným
slovem o cestě do výše položených
oblastí Bolívie, která se v roce 2013
uskutečnila ve skupině kamarádů,
podle vlastního plánu. O cestu se
obrazem a slovem podělí manželé
Pavla a Richard Gürtlerovi, kteří
svůj profesní život věnovali geologii
a geofyzice, a kteří rádi cestují.
Přednáška v rámci Polické univerzity
volného času je přístupná široké
veřejnosti. Vstupné: 80 Kč

JOSEF VÁGNER

Úterý 26. 4. 2022 od 17:30
/ Sál Pellyho domů
Promítání a povídání s paní Lenkou
Vágnerovou, dcerou Josefa a Zdeňky
Vágnerových, kteří celý svůj život
prosazovali myšlenku ochrany přírody
a velkou část svého života zasvětili
výstavbě a budování unikátní ZOO –
Safari ve Dvoře Králové nad Labem.
Přednáška v rámci Polické univerzity
volného času je přístupná široké
veřejnosti. Vstupné: 80 Kč

http://www.barcode-generator.de

Výpravný film režiséra Davida Ondříčka,
věnovaný nejen sportovnímu, ale i
životnímu příběhu jednoho z největších
světových atletů všech dob. Životopisný
/ Drama. Česko, 2021, 131 min.
Vstupné: 100 Kč

AINBO - HRDINKA PRALESA
Čtvrtek 21. 4. 2022 od 17:30
Celý život Ainbo se odehrává uprostřed
amazonské džungle a ona ji nade vše
miluje. Jednoho dne však zjistí, že je její
domov ohrožen hamižnými těžaři,
kteří začali kácet vzácné stromy. Podaří
se jí s pomocí přátel prales zachránit?
Animovaný / Dobrodružný / Komedie
/ Rodinný / Fantasy. Peru / Nizozemsko,
2020, 85 min. Vstupné: 80 Kč

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Čtvrtek 28. 4. 2022 od 19:00
Scénář filmu Jana Svěráka vznikl na
motivy oblíbených povídek
Zdeňka Svěráka. Vstupné: 120 Kč

Kolárovo divadlo
JAK SKŘÍTEK O VELIKONOCÍCH
ZACHRÁNIL BARVIČKY

Úterý 5. 4. 2022 od 18:00
Skřítek Popleta omylem začaruje
barvičky a velikonoční kraslice jsou
jen bílé. Pohádková babička pošle
Popletu do světa, aby barvy přinesl
zpátky. Ke skřítkovi se přidá koledník
Mojmír a velikonoční Zajíček. Týden
před Velikonoci má každý den svoji
barvu. Podaří se skřítkovi barvičky zase
posbírat a vyzdobit barevné kraslice?
Pro děti od 3 do 10 let. Délka 55 minut.
Vstupenky v prodeji online
a v Informačních centrech.
Vstupné: 80 Kč

SVĚTÁCI
Sobota 9. 4. 2022 od 19:00
Rozloučení se Světáky v polickém
divadle spojené se křtem Almanachu
ke 200 letům polického ochotnického
divadla. Na místě bude možné zakoupit
almanach a trička DS Kolár.
Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

Připravujeme
SEVERNÍ PÓL -

VÁCLAV SŮRA

Úterý 10. 5. 2022 od 18:00
O své zážitky se podělí Václav Sůra,
český cestovatel a dokumentarista.
Prošel mimo jiné části Grónska, jezero
Bajkal a Špicberky. 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 15. 5. 2022 od 19:00
SIMONA STAŠOVÁ a LADISLAV FREJ
v hlavních rolích. V kouzelném
prostředí na březích Zlatého
jezera tráví léto starší manželé.
Vstupné 590 / 570 Kč

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

PUTOVÁNÍ S VÍLOU METUJKOU
A SKŘÍTKEM VILÉMEM

Sobota 28. 5. 2022
Připravujeme další hravé putování pro
děti a jejich rodiče.
Další akce na WWW.POLICKO.CZ

Provozní doba Informačního centra Police nad Metují: pondělí - pátek: 8:30 - 11:30 a 12:00 - 16:00, víkendy a svátky: 8:30 - 11:30
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