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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Police nad Metují vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici
INVESTIČNÍ TECHNIK
druh práce:
Zajišťování realizace a dozorování investičních akcí města; výběr a koordinace dodavatelů a
jiných účastníků staveb; přebírání prací; příprava smluv o dílo a jejich změn; prověřování a
kontrola úplnosti investiční dokumentace; zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb;
zajišťování odstraňování nedostatků realizovaných staveb; evidence a kontrola čerpání
investičních prostředků; technickoekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů
opatření na změny.
místo výkonu práce:
Území města Police nad Metují
platová třída:
9. až 10. platová třída (dle dosaženého vzdělání)
Předpoklady:


dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího
jazyku

Požadavky:





SŠ vzdělání s maturitní zkouškou nebo VŠ vzdělání, ve stavebním oboru, příp. v jiném
příbuzném technickém oboru
řidičský průkaz skupiny B
znalost práce na PC (MS Office, Internet)

Výhody:




5 týdnů dovolené, služební telefon, příspěvky - na stravování, ošacení, penzijní
připojištění, rekreaci, kulturní a sportovní akce
spolupráce se zkušeným investičním technikem, možnost profesního růstu

Uzávěrka přihlášek:

11. března 2022
1. dubna 2022, případně dle dohody

Termín nástupu:

Přihlášky s požadovanými doklady doručte v obálce označené „konkurz investiční technik“ na adresu:
Městský úřad Police nad Metují,
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 113, e-mail: podatelna@policenm.cz
Náležitostí přihlášky jsou:

Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, telefonní, popř. e-mailové spojení, datum
a podpis uchazeče.
K přihlášce připojte:

• profesní životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností
týkajících se druhu požadované práce, práce s PC apod.,
• motivační dopis
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, popř. doklad o jeho vyžádání,
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Pozn. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:
V Polici nad Metují 17. února 2022

- zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
- rozhodnout pouze na základě písemných přihlášek
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ

INFORMACE Z RADNICE

Únor na radnici…

…milí čtenáři polického měsíčníku.
Když píšu tyto řádky, za oknem bohužel nic
nepřipomíná měsíc únor. Leje jako z konve. Ano, všichni víme, že vláha je více než
potřeba. Bojujeme se suchem, velmi nám
kolísá hladina podzemních vod. Tedy jejich
doplnění je nutné a každá kapka vody, která vsákne, by měla být vyvažována zlatem.
Na druhou stranu ale také víme, že vláha
doplňovaná z postupného tání sněhu, je pro
doplnění podzemních vod mnohem efektivnější a vhodnější. Proto také máme čtyři
roční období a věříme, že v létě má být léto
a v zimě zima… Ta letošní je velmi vrtkavá…
Nabízí nám výrazné střídání teplot, sníh,
déšť, bláto. A to doslova ze dne na den. Ráno
krásná bílá peřina, sluníčko. Odpoledne se
zatáhne, začne pršet a již večer se můžeme brodit blátem. Na únor neskutečné.
Nicméně planeta se otepluje, středoevropské klima se mění a v našich výškových podmínkách je to neskutečně znát. Můžeme jen
doufat, že pršet bude zvolna, protože každý
prudký a dlouhotrvající déšť na částečně
zmrzlé zemi znamená zvýšení hladin potoků a lokální záplavy, jako se to stalo minulý
týden v Pěkově a Bukovici. Naštěstí hasiči
byli připraveni a díky jejich včasnému zásahu nedošlo k větším materiálním škodám.
A připravujeme se i my, usilovně se pracuje
na projektu zádrže vody v povodí Dunajky.
Tedy i Pěkovského a Hlavňovského potoka.
Tím by do budoucna měly být tyto nárazové a lokální povodně částečně eliminovány.
Prozatím tedy můžeme být rádi, že máme
sníh a možnost sportovního vyžití alespoň
na horách, kde spousta z Vás strávila s dětmi právě končící jarní prázdniny. Věřím, že
jste si je náležitě užili, odpočinuli si a načerpali nových sil, ať už ke školní výuce nebo
pracovnímu nasazení.

V průběhu měsíce jsme s panem místostarostou osobně poděkovali vedení
Technických služeb za prováděnou zimní
údržbu. A ještě nás čeká osobní poděkování všem zaměstnancům. Všichni to vidíme jako samozřejmost, že jdeme do práce
po vyhrnutém a posypaném chodníku nebo
jedeme po stejně upravené silnici. Málokdo
si ale uvědomí, kolik je za tím hodin práce
a obětavosti druhých lidí. Bohužel, co je
kvalitně hotové ani nevnímáme a všichni
vidíme jen nedostatky. To je samozřejmě
frustrující pro zaměstnance, který jezdí
mnoho hodin na technice a udržují sjízdnost a schůdnost nejlépe, jak je to možné.
Právě sem proto mířilo naše poděkování,
vysvětlení a podpora. Rád tedy ještě touto cestou děkuji Technickým službám, že
dělají maximum pro údržbu a Vám všem
za vstřícnost, ohleduplnost a pochopení, že
ne v každou chvíli můžou být všechna místa
schůdná a sjízdná.
Loni touto dobou byly, z důvodu pandemie a nekontrolovatelného šíření nemoci
Covid-19, uzavřeny některé okresy a hrozilo i uzavření okresu Náchod, což se nakonec
také stalo. Bylo to kruté, ale musíme si přiznat, že i díky tomuto opatření se mimo jiné
nemoc podařilo oslabit a dnes nám ze všech
restrikcí zůstalo „jen“ nošení respirátorů
v uzavřených veřejných prostorách. Velmi
mne potěšilo, že již nerozdělujeme společnost na očkované a neočkované. Myslím, že
jste sami cítili to napětí, nevraživost a rozbroje, které to přinášelo. A samozřejmě
s přibývajícím časem se frustrace a negativní nálady ve společnosti stupňovaly. Buďme
rádi, že je toto období za námi a pokud každý začne u sebe, bude zodpovědný, dodržováním hygieny a pravidla 3R bude chránit
nejen sebe, ale i ostatní, bude to cesta, aby
se restrikce nemusely vracet a pandemie

Hledáte vhodný pozemek k výstavbě?
Nebo chcete pouze vědět v jakých zónách
územního plánu se nacházejí vaše pozemky? Nebo se chcete dozvědět, zda se vaše
pozemky nenacházejí v záplavové oblasti?
Pokud jste si alespoň na jednu z těchto
otázek odpověděli kladně, tak do internetového prohlížeče zadejte adresu https://
mapy.topos.cz/gmsclient/?v=police
nebo
vstupte na internetové stránky města Police
nad Metují www.policenm.cz, kde v záložce
Rozvoj města pod názvem Interaktivní
mapa územního plánu a katastru najdete nově zpřístupněnou mapovou aplikaci,
která vám na výše uvedené otázky pomůže
odpovědět, neboť vám umožní:
yy zobrazit katastrální mapy s průhledem
na letecký snímek
yy zobrazit záplavová území
yy vyhledat parcely na základě zadání parcelního čísla, popisného čísla nebo listu
vlastnictví (symbol lupa
)
yy obarvit plochy na základě společných

vlastností parcel (např. obarvení parcel
ve vlastnictví města Police nad Metují
a jiných význačných vlastníků, obarvení
podle využití pozemku, obarvení podle
počtu vlastníků, obarvení podle typu
věcného břemene)
yy zobrazit jednotlivé výkresy územního
plánu města, po kliknutí na vybrané
místo je možné zobrazit regulativy platné v dané zóně
yy měřit vzdálenosti a plochy
yy zobrazit Google Street View v místě
kliknutí

Veřejně přístupný mapový server
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Po kliknutí na toto tlačítko si v pomocném menu můžete zvolit volbu Nápověda,
která zobrazí podrobnější informace k jednotlivým ovládacím prvkům.
Věříme, že tato služba pomůže všem,
kdo se chtějí zorientovat na území města,
jak z pohledu stavebních podmínek, tak
i vlastnické struktury.
Ing. Pavel Pohner
tajemník

zůstala na ústupu a celá naše společnost ji
úspěšně zvládla.
Jako každý rok se únor nese ve znamení rozpočtu na další rok. Rozpočtem jsme
se intenzivně zabývali poslední dva měsíce a stejně jako každý rok naše představy
o potřebách oprav, údržeb i nových investic
ve městě značně převyšují možnosti rozpočtu. Na druhou stranu je velmi pozitivní
zprávou, že veškeré prostředky, které se
z různých důvodů nepodařilo proinvestovat
v loňském roce, byly udrženy v kapitole investic. Ta je nyní navržena ve výši téměř 40
milionů korun. V tuto chvíli máme za sebou
pouze pracovní jednání zastupitelstva, ale
na něm panovala k navrženému rozpočtu
shoda. Proto věřím, že nyní, když čtete
tyto řádky a je za námi i veřejné zasedání
s projednáním rozpočtu, je rozpočet města
na rok 2022 schválen a všichni pocítíme realizaci plánovaných investic. Ať už v opravách komunikací, chodníků, koupaliště, nápravách starých zátěží i drobných údržbách.
Nemálo peněz je vyčleněno i na projektové
přípravy tak, abychom byli připraveni žádat
o dotační podporu v novém programovacím
období. Ne vždy se dostane na vše, co kdo
z Vás vnímá a vidí jako potřebné. Snažíme
se ale maximálně vyhovět požadavkům
a potřebám v rámci města i spádových obcí
a věřím, že většina z Vás bude spokojena.
Děkuji všem zaměstnancům i zastupitelům
za konstruktivní přístup, věcné připomínky
a diskuzi při přípravě i schválení rozpočtu
města.
Milí spoluobčané, přeji příjemné čtení,
užívejme posledních zimních dní a chystejme se na příchod jara. Doufejme ve zlepšení situace, udržme si veselou mysl, buďme
naplněni pohodou a optimismem. Těšme se
z maličkostí, které nám udělají radost.
Jirka Beran

Rozpis lékařů

stomatologické služby

březen 2022

Služba je zajištěna v době
od 8.00 do 12.00 hodin

Datum

Lékař		

Tel. č.

05. – 06. 03. MUDr. Jan Šnajdr
491 482 850
Náchodská 548, Velké Poříčí
MUDr. Vladimír Semerák 491 424 921
Denisovo nábřeží 665, Náchod
12. – 13. 03. MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
17. listopadu 388, Police n. M.
MDDr. Jana Kyselá
495 496 030
Rokolská 123, Nový Hrádek
19. – 20. 03. MUDr. Hana Jelenová
491 431 104
Denisovo nábřeží 665, Náchod
MDDr. Pavel Jirásek
703 600 915
Běloveská 123, Náchod
26. – 27. 03. MUDr. Renata Čábelková 491 482 911
Jiřího z Poděbrad 937, Hronov
MUDr. Lucie Strnadová
491 812 495
Z. Němečka 130, Jaroměř - Josefov
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Slovo místostarosty

V loňském roce jsem hodnocení měsíce
února začínal parafrází pranostiky o bílých
polích. V letošním roce pole v únoru tolik
bílá nebyla, a je otázkou, co předznamenávají – stran hospodářského výsledku – pole
nasycená vodou.
A právě množství vody v půdě v kombinaci s oteplením a prudkým deštěm nám
opět připomnělo, jak silná umí být příroda.
Škody vznikly jak na majetku několika občanů, tak na majetku obecním. Naštěstí se
nejednalo o škody velké. V případě Pěkova
nás situace utvrdila o tom, že v části obce
skutečně bude nezbytné v budoucnu realizovat opatření pro zpomalení průchodu
povodňové vlny (ideálně ve formě malého
poldru), a je tedy na místě, že v rozpočtu
města na tento rok počítáme s pořízení studie pro nalezení ideálního řešení. Na území
Hlavňova nemáme ke dnešnímu dni žádné
škody hlášeny, nicméně počasí nám jasně
ukázalo, jak funguje nový bezpečnostní přeliv na Hlavňovském rybníce (o němž řada
lidí odvážně tvrdila, že přes něj nikdy voda
nepoteče). K úhoně pak přišla část cyklostezky pod Mýtem, kde proud vody podemlel
a odnesl část konstrukčních vrstev (podloží). Oprava si vyžádá částečnou uzavírku
komunikace a následné rozebrání několika
desítek metrů cyklostezky. Ukázalo se, že
řešení stezky na úrovni okolního terénu
bylo dobrým řešením, neboť původně plánové násypy by dnes byly z velké části narušeny či odplaveny a škody na stezce by byly
mnohem výraznější. Doufejme, že se počasí
v příštích týdnech zklidní a ukáže nám svou
přívětivější tvář, a my budeme moci co nejdříve přistoupit k potřebným opravám.
V měsíci březnu budeme zahajovat
(KONEČNĚ) výstavbu komunikací, která
byla plánována již na loňský rok, avšak díky
okolnostem (o kterých jsme již psali) došlo
k jejich odložení. Jedná se o rekonstrukci komunikace v ul. Horní a rekonstrukci
komunikace za radnicí. V době uzávěrky
měsíčníku ještě nebyly známy konkrétní
termíny zahájení u obou staveb, nicméně
počítáme s tím, že min. 14 dní před zahájením prací budeme informovat občany
v dotčených lokalitách. Již dnes je však
jasné, že stavba bude zahájena dříve na komunikaci za radnicí, a to z důvodu nutnosti
rekonstrukce kanalizace v daném úseku.
Obě stavby bude provádět firma STRABAG,
se kterou máme dobré zkušenosti z jiných
(větších) staveb, jak z hlediska kvality prací, tak z hlediska komunikace s obyvateli. Je
zřejmé, že při realizaci prací dojde v uvedených lokalitách k omezení běžného života,
proto žádáme touto formou všechny obyvatele o potřebnou vstřícnost, součinnost
a potřebné pochopení.
V měsíci únoru jsme se na Vás obrátili
se žádostí o vyplnění dotazníku k aktualizaci Plánu rozvoje sportu. Stran tohoto
dotazníku velmi kvituji odezvu, jaké se
nám dostalo v počtu odevzdaných dotazníků! Zaznamenal jsem i dotaz jednoho
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z respondentů, kterému nebylo úplně jasné k čemu město takový dokument (Plán
rozvoje sportu potřebuje). Proto ještě jednou, i pro další, kterým to třeba není úplně jasné, uvádím, že Plán rozvoje sportu je
rozvojovým dokumentem, který doplňuje
Strategický plán rozvoje města, přičemž
oba tyto dokumenty slouží městu pro plánování dalšího rozvoje města (jak z hlediska investic do nových objektů, či do údržby
těch starších, tak z hlediska podpory neinvestičního charakteru). Současně slouží
tyto dokumenty pro plánovitý postup přípravy jednotlivých akcí, finanční plánování a v neposlední řadě též jako podpůrný
prostředek při snaze získávat na realizaci
záměrů dotační prostředky (dnes de facto
neexistuje dotační žádost, jejíž součástí by
nebylo povinné zdůvodňování opory záměru ve strategických dokumentech města,
kraje či státu). Při tvorbě těchto dokumentů
je pak důležité a potřebné zapojení veřejnosti, neboť při přípravě těchto dokumentů je důležitým aspektem komunitní projednání. Věřím, že se nám – s Vaší pomocí
– podaří nový Plán rozvoje sportu nastavit
na další období tak, aby byl potřebnou oporou při plánování či získávání dotací.

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.

Únorového jednání zastupitelstva města se zúčastnili zástupci MAS Stolové hory,
z.s., a nestalo se tak náhodou. Důvody pro
jejich vystoupení byly dvojí. Na straně jedné končící návrhové období EU, v rámci
kterého přerozdělovala naše MAS dotace
v celkové výši přes 75 mil. Kč (na projekty
v celkové hodnotě 130 mil. Kč!). Na území
našeho města pak byla v končícím návrhovém období realizována (prostřednictvím
dotací MAS) celá řada projektů v celkové
výši přesahující 18 mil. Kč. Dotace využilo
jak město, tak podnikatelé, spolky či neziskové organizace. V letošním roce si připomínáme 10 let existence naší MASky, a je
bez jakýchkoliv pochyb, že založení MAS
(i přes počáteční porodní bolesti) bylo krokem správným směrem! Na MAS se podařilo
ustálit výborný tým projektových manažerů, kteří se velmi lidsky a často „po sousedsku“ starají o každého, kdo projeví potřebu
či zájem! Ustálila se rovněž členská základna, přičemž zde velice kvituji, že v řadách
členů MAS zůstali i členové, kteří nakonec
nemohli o žádné dotaze prostřednictvím
MAS žádat, čímž si MAS zachovala svou
(velice podstatnou) komunitní tvář! Věřím,
že do dalšího období vykročíme správnou
nohou, a MAS tak bude nadále nejen důležitým nástrojem rozvoje našeho regionu, ale
i důležitým pilířem sousedské pospolitosti!
No, a pokud je někdo, kdo o naší MAS dosud
neslyšel, doporučuji pročíst aktuální číslo
„Stolovek“, které je k dostání na řadě míst
v regionu, případně ke stažení na webových
stránkách MAS Stolové hory, z.s.
Přeji Vám klidné březnové dny, pevné
zdraví a hodně životní pohody!
Jirka Škop
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JAK SPRÁVNĚ TOPIT A UŠETŘIT (2. 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
1. Spalovací zařízení

yy Od 1. 9. 2022 je zakázáno provozovat
spalovací zařízení horší než 3. třídy
(včetně spalovacích zařízení vlastní výroby) – zda právě vaše zařízení vyhovuje, zjistíte při povinné pravidelné tříleté
kontrole technického stavu a provozu
tohoto zařízení.
yy Pořizujte si pouze zařízení výkonově
vhodné pro vámi vytápěný objekt –
máte-li předimenzovaný kotel, doplňte
k němu akumulační nádrž o dostatečném objemu.
yy Pokud to výrobce doporučuje, instalujte své spalovací zařízení i s akumulační
nádrží. Pokud je využití akumulační nádrže podmínkou návodu k instalaci, je
její absence porušením zákona o ochraně ovzduší a zpravidla také záručních
podmínek na zboží. Hrozilo by vám uložení sankce za přestupek a ztráta záruky. Akumulační nádrž umožňuje trvalý
provoz kotle při jmenovitém tepelném
výkonu, tento provoz je spojen s nižšími emisemi a vyšší účinností – ušetříte
tedy jak své zdraví a životní prostředí,
tak čas spojený s čištěním kotle a peníze
za palivo.

yy Instalaci a první nastavení svěřte odborníkům, správnost instalace můžete
ověřit v rámci povinné tříleté kontroly.
Pokud by nebyla správná, požadujte
nejlépe ještě během záruční doby nápravu.

yy Pokud měníte spalovací zařízení, je
povinnost provést vždy i revizi spaliPolický měsíčník BŘEZEN 2022

nových cest (komínu a kouřovodu). Výběr nového spalovacího zařízení (kotle
či topidla) konzultujte s kominíkem
ideálně před jeho koupí, abyste věděli,
zda je vhodné pro váš komín nebo zda
bude nutná jeho úprava a kolik bude
stát. Moderní zařízení jsou velmi citlivá
na správný tah komína a mají specifické požadavky na odolnost vzhledem
k nižší teplotě spalin a riziku vzniku
kondenzátu. Nevhodná kombinace zařízení a komínu může vést k těžko odstranitelným problémům, k obtěžování
okolí kouřem, k nedostatečné kvalitě
spalování, k zanášení výměníku kotle
atd. Pokud je tah komína kolísavý, může
pomoci jednoduchý regulátor tahu, s jehož nastavením vám pomůže kominík.

yy Zajistěte dostatečný přístup vzduchu
k vašemu spalovacímu zařízení (do kotelny). Utěsněné dveře a okna sice
brání úniku tepla ven, nicméně přívod
vzduchu je pro správné spalování zcela zásadní! Také u topidel místěných
v obytných místnostech je nutné mít
tuto podmínku na paměti. Nízký přívod
vzduchu může způsobit hromadění spalin včetně jedovatého oxidu uhelnatého
v místnosti a ohrožovat vás na životě!
yy Dbejte na správnou instalaci a dobrý
technický stav bezpečnostních prvků
kotle i kamen (pojistné ventily, ochlazovací smyčky, apod.).

yy Pokud nejste s provozem zařízení spokojeni nebo si na vás stěžují sousedé,
něco děláte špatně – poraďte se s odborníkem, který vám provádí pravidelnou povinnou tříletou kontrolu, kominíkem či prodejcem zdroje.

2. Palivo

yy Používejte výhradně takové palivo, které určil výrobce vašeho zařízení. Dodržte také druh dřeva (např. pouze tvrdé)
nebo zrnitost uhlí. Černé uhlí nelze
volně zaměňovat za hnědé, které má
jiné parametry. Hnědé uhlí stejně jako
dřevo obsahuje vysoký podíl prchavé
hořlaviny (plynné hořlavé látky), která
ke svému spálení potřebuje dostatečný prostor, například klasické litinové
prohořívací kotle neumožňují dostatečné prohoření hnědého uhlí, a proto
do těchto zařízení nepatří. U řady zařízení je pro dřevo stanovena jeho maximální vlhkost (většinou max. 20 % z celkové hmotnosti, což odpovídá sušení
po dobu zhruba dvou let).

yy Nespalujte ve vašem spalovacím zařízení žádný odpad (plasty, jakékoliv chemicky ošetřené dřevo – např. stará okna
či jinak lakované dřevo, dřevotřísku,
nápojové kartony, celobarevné letáky
a časopisy, zbytky potravin apod.).

yy Zakázáno je také spalovat některé druhy paliv, které jsou určeny pouze pro

velká zařízení, jako třeba hnědé uhlí
energetické (prachové uhlí a průmyslové směsi), lignit, uhelné kaly (floty)
a proplástky.

yy Po dodavateli paliva můžete požadovat
doklady prokazující splnění požadavků
na jeho kvalitu (sirnatost, obsah popela,
vody a podíl menších frakcí). Dodavatel
je povinen vám takový doklad vystavit.
V případě kontroly tak budete schopni
prokázat, že vaše palivo splňuje stanovené požadavky na kvalitu. Pokud máte
problémy s kvalitou paliva nebo s jeho
dodavatelem, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI).

yy U paliv pro automatické kotle je nutné
dodržet určitou kvalitu (zaručenou například nezávislou certifikací) – obsah
cizorodých příměsí a nevhodné mechanické vlastnosti, šetření na kvalitě
paliva může vést k zablokování podavače paliva či jeho poškození a náklady
na opravu pak zpravidla tuto úsporu
převýší. Palivo správně skladujte (u dřeva sušte nejméně dva roky na zastřešeném místě, dřevo by mělo být chráněno
vůči dešti a izolováno od země, mělo by
být vyskládáno tak, aby kolem něj mohl
proudit vzduch). Vhodně usušené dřevo
vám ušetří náklady na vytápění, protože
všechna zbytková vlhkost musí být nakonec v kotli odpařena, což představuje
ztrátu energie pro topný systém. Používání suchého dřeva může také prodloužit životnost vašeho zařízení.

yy Spalování nevhodného paliva či odpadu
vede nejen k vyšším emisím znečišťujících látek, ale způsobuje také další komplikace. Takové spalování může např.
způsobit zanášení zařízení i spalinových cest (kouřovodu a komínu) dehtovými úsadami, které snižují přenos tepla ve výměníku a mohou zúžit spalinové
cesty a narušit jejich funkci. Především
jde ale o hořlavé látky, které mohou vést
k požáru! Spalováním např. plastového
odpadu může dojít k poškození zařízení
v důsledku vysokých teplot spalování
nebo vyšších koncentrací chloru. Spalování vlhkého dřeva nebo kombinace
dřeva či uhlí a odpadu může vést ke zvýšené korozi, včetně velmi agresivní tzv.
chlorové koroze.
yy Pokud je dané zařízení ke spalování
tohoto paliva vhodné, platí přibližně
toto pořadí podle vlivu pevného paliva
na kvalitu ovzduší (od nejvhodnějších
po nejméně vhodné): dřevní pelety
– dřevní brikety – suché tvrdé dřevo –
suché měkké dřevo – méně suché dřevo – koks – uhelné brikety – černé uhlí
– hnědé uhlí. Vždy je ale podstatné, jaké
palivo je pro dané zařízení určeno jeho
výrobcem.
Dokonční příště.
Sestavil Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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INFORMACE Z RADNICE
MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
Rozpočet na rok 2022 v druhovém třídění dle tříd
TŘÍDĚNÍ
ROZPOČTOVÉ
SKLADBY

UKAZATEL ROZPOČTU

UPRAVENÝ
ROZPOČET
2021

ROZPOČET
2021

SKUTEČNOST 2021

NÁVRH
ROZPOČTU 2022

Třída 1 - Daňové příjmy

67 421 260

66 771 461

73 022 751

72 942 000

Třída 2 - Nedaňové příjmy

10 670 657

12 225 894

12 188 216

10 975 905

Třída 3 - Kapitálové příjmy

497 180

559 180

576 040

1 938 000

10 722 645

16 538 940

21 913 017

-805 000

-805 000

-6 180 296

9 917 645

15 733 940

15 732 721

5 522 508
-839 000
4 683 508

Třída 4 - Přijaté transfery
Konsolidace přijatých transferů
Třída 4 - Přijaté transfery - konsolidované
z toho: závazné transferové vztahy

4116 Výsadba zeleně v extravilánu Police n.M. lokalita Plachta a Klůček

29 958

4116 Tábory Police nad Metují

140 000

4216 Automobil pro pečovatelskou službu

441 750

4121 Neinvestiční transfery od obcí

18 000

* PŘÍJMY CELKEM

89 311 742

96 095 475

107 700 024

91 378 413

* * PŘÍJMY CELKEM KONSOLIDOVANÉ

88 506 742

95 290 475

101 519 728

90 539 413

Třída 5 - Běžné výdaje
Konsolidace běžných výdajů
Třída 5 - Běžné výdaje - konsolidované

77 262 897

80 244 831

79 757 953

-805 000

-805 000

-6 180 296

76 457 897

79 439 831

73 577 657

87 468 363
-839 000
86 629 363

z toho: závazné běžné výdaje
3111

5331

Neinvestiční příspěvky MŠ Police nad Metují

3113

5321

Neinv.tranfery obcím na provoz škol - Bezděkov nad Metují

504 000

3113

5321

Neinv.tranfery obcím na provoz škol - Česká Metuje

240 000

3113

5321

Neinv.tranfery obcím na provoz škol - Velké Petrovice

252 000

3113

5331

Neinvestiční příspěvky MŠ a ZŠ Police nad Metují

6 350 000

3231

5331

Neinvestiční příspěvky ZUŠ Police nad Metují

1 740 000

3314

5331

Neinvestiční příspěvky Knihovna města Police nad Metují

2 910 000

3317

xxxx

Neinvestiční transfery - individuální žádosti- Muzeum náchodska

2143

xxxx

Neinvestiční transfery - individuální žádost Společnost pro destin. manag. Broumovska

3429

xxxx

Neinvestiční transfery v rámci grantových programů (kultura, sport, jednotlivci, ostatní indiv.
žádosti) vč.rezervy

4349

xxxx

Neinvestiční transfery v rámci grantových programů na sociální oblast vč.rezervy

Třída 6 - Kapitálové výdaje

330 000
50 000
1 893 600
150 000

23 850 000

25 234 016

8 063 611

30 717 000

* VÝDAJE CELKEM

101 112 897

159 684 662

87 821 564

118 185 363

* * VÝDAJE CELKEM KONSOLIDOVANÉ

100 307 897

104 673 847

81 641 268

117 346 363

SALDO PŘJMŮ A VÝDAJŮ

-11 801 155

-9 383 372

19 878 460

-26 806 950

8 065 984

5 648 201

0

7 596 950

0

0

0

0

8 080 000
-4 344 829

8 080 000
-4 344 829

-15 531 593
-4 346 868

22 180 000
-2 970 000

11 801 155

9 383 372

-19 878 461

26 806 950

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

Třída 8 - FINANCOVÁNÍ
4

2 283 000
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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 BŘEZEN 2022

Významné opravy, údržby, investice zahrnuté do návrhu rozpočtu 2022
AKCE

Návrh rozpočtu
rok 2022

2212 - Komunikace
Komunikace za radnicí
Rekonstrukce komunikace ul. Horní
PD Rekonstrukce ul Tomkova, komunikace, chodníky, kanalizace
PD Rozšíření komunikace Hvězdecká, křižovatka, Wihanova, Brandejsova
PD mostní konstrukce u koupaliště, PD opěrné zdi
Oprava točny a úseku nad hosrskou vpustí nad pekárnou
TDI AD komunikací
Oprava komunikace za plovárnou, statický posudek na gabiony
PD - nový asfalt. koberec na hlavní cestě Hlavňov
Oprava komunikace Na Bělidle
Příčné žlaby komunikace v Pěkově

5 864 000
5 560 000
83 000
50 000
500 000
300 000
100 000
100 000
200 000
2 500 000
60 000

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, cyklostezky, parkové úpravy, parkoviště)
Dokončení místa pro přecházení v Pěkově, barevný povrch vozovky
Úprava autobusové zastávky v Pěkově a přemístění
Úprava parkování na Hvězdě včetně WC včetně PD
PD Rozšíření pěšiny "Starým parkem", PD kanalizace
Kámen Svatojakubská cesta
Dokončení Ostašská, BUS, parkování, chodník před budovou Ostašska 104
Rozšíření urnového háje, chodník, další řada
Oprava schodiště u železářství Soukup
Úprava vstupu na hřbitov u horní branky
Doplnění uličních vpustí v ul. Tomkova
Oprava propustku v Hlavňově směrem na Suchý Důl
PD chodník Bělská, dotace MAS
Silnice III/30316 - ul. Nádražní, parkovací stání, žádost SFDI, výběr zhotovitele
Oprava žlabovek na Radešově
2321 - Odvádění a čištění odpadních vod
Provzdušňování na ČOV Fortex
Komunikace za radnicí oprava kanalizace
2333 - Úpravy drobných vodních toků
Vodní toky oprava opevnění koryta náhonu od plovárny ke sběrně
3111, 3113, 3231 - Budovy škol
ZŠ - oprava topného systému - zdroj tepla, žádost o dotaci
MŠ - prádelna, chodba, WC realizace
MŠ - venkovní schodiště, nátěr 2. schodiště
ZUŠ - Oprava fasády na přední budově
3311 - Divadelní činnost
PD rekonstrukce divadla včetně divadelního klubu
3322, 3326 - Památky
2 ks soch před kostelem, regenerace 2022
Obnova pláště a krytiny "Dřevěnky" I etapa, nátěr střechy, výměna trámů
Paměť a identita, oprava pomníku bratří Knittelových v Pěkově
Paměť a identita, oprava zvoničky v Hlavňově
AKCE
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce

PD sportoviště Pěkov - územní rozhodnutí, stavební povolení
Rekonstrukce koupaliště, I. etapa
PD sportpark Ostašská
3631 - Veřejné osvětlení
PD rozšíření VO v Polici nad Metují, ELTÝM dokončení
rozvaděč VO v Polici nad Metují za koupalištěm
PD Rekonstrukce VO k podání žádosti o dotaci
3635 - Územní plánování
Změny územního plánu
3639 - Komunální služby a územní rozvoj (městské objekty)

550 000 Kč
400 000 Kč
150 000 Kč
90 000 Kč
20 000 Kč
370 000 Kč
120 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
150 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
400 000
2 000 000
50 000

100 000 Kč
1 000 000 Kč
55 000 Kč
500 000 Kč
600 000

315 000 Kč
300 000 Kč
180 000 Kč
Návrh120
rozpočtu
000 Kč

rok 2022
250 000 Kč
11 000 000 Kč
2 000 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
200 000

PD hasičské zbrojnice - Radešov
Oprava zdi zastávka Hlavňov střed
Odvětrání Pellyho domy - bistro
3699 - Ostatní záležitosti bydlení

70 000 Kč
70 000 Kč
460 000 Kč

Studie nového bytového domu Milpo

400 000 Kč

PD ulice Větrná - územní rozhodnutí, stavební povolení
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

540 000 Kč

Zástěny kontejnerových stání, nová kont. stání
3744 - Protierozní, protipovodňová ochrana

200 000

Protipovodňová opatření

270 000

Rozpočet na investice celkem

39 397 000

PD = projektová dokumentace
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INFORMACE Z RADNICE / ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Významné dny přírody a životního prostředí
Světový den divoké přírody

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

Světový den vrabců

20. březen je vyhlášen
jako Světový den vrabců (World Sparrow Day).
Vrabec domácí, tento ptačí
druh, dříve běžný a všudypřítomný, dnes v mnoha
zemích Evropy téměř vymizel. Kvůli jeho úbytku byl tento den organizací Nature Forever Society v roce 2010
vyhlášen. Podle ornitologů je důvodem
úbytku změna prostředí a životních podmínky v blízkosti lidských sídel. Mezi limitní
faktory patří především změna způsobu dopravy obilí, které se už nevozí v netěsných

vagónech, ale v kamiónech, které nepropustí ani zrnko. Významnou roli hraje také
znečištění ovzduší a snižování biodiverzity
krajiny, v jejichž důsledku mimo jiné ubývá
hmyz, který je základním krmným prvkem
pro mláďata. Tam, kde byla dříve početná
hejna, jsou dnes pouze desetiny těchto stavů. Pak stačí jedna špatná zima a malé hejno
ztrácí schopnost reprodukce a zanikne úplně. Pár desítek přeživších šťastlivců migruje
za lepšími podmínkami. Tam lze, při troše
štěstí, hejno vrabců domácích ještě spatřit.

Mezinárodní den lesů

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

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

V sobotu 26. března 2022 bude pro
občany, po krátké zimní přestávce, opět
otevřena městská kompostárna (v ulici V Domkách, vedle odpadového sběrného dvora u areálu technických služeb).
Zároveň přejde na sezónní provozní
dobu i odpadový sběrný dvůr. Sezónní
provozní doba potrvá od konce března
do poloviny listopadu a je sjednocena pro
obě zařízení. Stejně je sjednocena i otvírací doba obou zařízení:

MĚSTSKÁ KOMPOSTÁRNA

PO
ST
SO

16 - 19 hod.
15 - 18 hod.
08 - 12 hod.

ODPADOVÝ SBĚRNÝ DVŮR

PO
ST
SO
6

16 - 19 hod.
15 - 18 hod.
08 - 12 hod.

Do kompostárny je možné odkládat bioodpad rostlinného původu

ze zahrad a ostatních ploch zeleně (trávu, listí, rostliny vč. plevelů, úrodu, větve, piliny apod.).

Do sběrného dvora je možné
odkládat objemné odpady zbavené

tříděných odpadů (plasty, papír, kovy),
větší množství tříděného odpadu (PL,
PAP, K), které se nevejde do kontejnerů
na veřejných sběrných místech a dále
tabulové sklo, nebezpečné komunální
odpady (barvy, ředidla, čistící prostředky, zahradní a další chemikálie a pod.),
jedlé oleje a tuky, vyřazená elektrozařízení (velké a malé spotřebiče, nářadí
a nástroje, hračky, komunikační a počítačová zařízení, svítidla, baterie apod.),
pneumatiky a autobaterie, malé množství stavebního odpadu (mimo eternit).

dostupnost vodních zdrojů. Téma zachování lesů je u nás v posledních letech spojováno také s kůrovcovou kalamitou, která má
a bude mít vliv na změny druhové skladby
a způsob hospodaření v lesích.

Světový den vody

22. března 1993 byl OSN vyhlášen
Světový den vody. Měl by lidem připomínat význam a důležitost vody a potřebu
udržitelného nakládání s vodními zdroji.
Voda, a hlavně pitná nezávadná voda, je
jedním z největších bohatství, které nám
naše planeta dává, a její existence je zároveň nenahraditelnou podmínkou pro život.
Především z těchto důvodů byl tento světový den vyhlášen. Zároveň je dobré si uvědomit, že na světě žije přes miliardu lidí, kteří
mají nedostatek pitné vody a jsou tak přímo
ohroženi na svém zdraví. Važme si toho,
že u nás máme v podzemí, a tím i v našich
vodovodech, pitné vody prozatím dostatek
a neplýtvejme s ní. Jejím základem je voda
srážková a povrchová, životodárná i pro
krajinu, která občas ještě naprší a zatím stále ještě pramení. Narušený vodní režim už
nejsme schopni plně obnovit; proto alespoň
vytvářejme podmínky pro maximální zadržení a využití povrchové vody v naší krajině.
sestavil Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.

Adresný svoz plastů
s nápojovými kartony
a papíru od domů
Z důvodu podpory třídění a recyklace odpadů a snižování množství směsného komunálního odpadu (SKO) byl
od ledna letošního roku, u rodinných
domů v k.ú. Police n.M. a Velká Ledhuje,
zaveden adresný svoz plastů s nápojovými kartony a papíru.

Na základě smlouvy o výpůjčce byl
zájemcům zdarma přidělen 1 pár popelnic se žlutým a modrým rozlišením,
které si uživatelé umístí u domů, budou
do nich soustřeďovat vytříděný odpad
a podle svozového kalendáře je přistavovat k výsypu. Svoz PL s NK probíhá
pravidelně 1 x za 2 týdny a svoz PAP
1 x za 4 týdny. Svozový den je ve čtvrtek. Tyto svozy se pravidelně střídají se
svozem SKO, který se bude svážet celoročně 1 x za 2 týdny.
Polický měsíčník BŘEZEN 2022

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Zájemci o přidělení nádob na tříděný
odpad z rodinných a řadových domů v k.ú.
Police n.M. a Velké Ledhuje se mohou stále
přihlašovat prostřednictvím přihlášky,
kterou najdou na webových stránkách
města Police n. M. - www.meu-police.cz
a na letáku, který je k dispozici na radnici a v informačním centru v Pellyho
domech.

Město připravuje zavedení adresného
svozu také pro další části města a bytové
domy, a to od 2. pol. letošního roku.

Osvědčení o přínosu pro
životní prostředí

Společnost Ecobat s.r.o., oprávněná
MŽP ČR k provozování kolektivního systému zpětného odběru přenosných baterií
a akumulátorů, vydala městu Police n. M.
osvědčení o přínosu pro ŽP. V roce 2021
odevzdalo město ke zpětnému odběru
a následné recyklaci celkem 50 kg použitých baterií. Z tohoto množství bylo
recyklací získáno 37 kg kovonosných
druhotných surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.
(Nikl - turbíny, příbory, Ocel - kovové konstrukce, Mangan - barvení skla, keramiky
a tkanin, Kadmium - akumulátory, Měď el. vodiče, chladiče, Zinek - střešní okapy,
kosmetika, popelnice, Olovo - autobaterie,
Kobalt - nástrojová ocel, Stříbro - šperky,
mince, CD/DVD disky, Lithium – dobíjecí
baterie, sklokeramické varné desky.)
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB
ZPRACOVÁNÍ BIO A GASTRO
ODPADU V DOMÁCNOSTECH
... TO JE BOKASHI!

Bokashi kompostování představuje
efektivní přeměnu organického odpadu principem fermentace, při které se

do organického odpadu přisypává směs
speciálních bakterií. Od klasického kompostování se Bokashi liší tím, že proces
fermentace probíhá bez přístupu vzduchu
a pomocí živých organismů, které se aktivují kontaktem s organickým materiálem.

Slovo Bokashi pochází z japonštiny
a v překladu znamená „fermentovaná organická hmota“. Jedná se o pro někoho
příjemně vonící sušený materiál na bázi
pšeničných a rýžových otrub, s dodáním
melasy, probiotických bakterií, aktinobakterií, fotosyntetických bakterií a enzymaticky aktivních hub. Celý proces se
spouští přidáním vody. Bokashi směs objevil po mnoha pokusech a omylech japonský vědec Dr. Teruo Higa v roce 1980.
On sám je nazývá EM – efektivní mikroorganismy. Systém kuchyňského kompostu
Bokashi vám tak umožní přeměnit váš
pevný kuchyňský odpad, včetně syrových
potravin, vařených potravin, masa, ryb,
sýrů i zbytků jídla. To vše přemění na speciální směs, bohatou na živiny, a žlutohnědou tekutinu, takzvaný Bokashi čaj.
Jaké jsou výhody Bokashi kompostéru?
Bokashi neprodukuje nežádoucí zápach.
Nepřitahuje brouky ani mouchy, protože
nádoba je vzduchotěsná a škůdci nemají
možnost se dostat dovnitř. Další významnou předností tohoto kompostéru je to, že
je malý a kompaktní, díky čemuž se vejde
do každé kuchyně.

Jak kompostovat v Bokashi
nádobě?

Na rozdíl od jiných systémů, například
vermikompostování (pomocí žížal), nemusíte kuchyňské zbytky před začátkem
kompostování roztřídit. Systém Bokashi je
snadný na používání – po každém vaření
nebo jídle stačí zbytky seškrábnout do nádoby, zasypat Bokashi směsí, upěchovat
přiloženým pěchovátkem, aby se vytlačil
vzduch, a uzavřít. Dále je potřeba jen opakovat tento proces, dokud není nádoba
plná. Ve spodní nádobě se během fermentace vytváří fermentovaná tekutina, kterou
je ale nutné pravidelně stáčet. První stáčení tekutiny
bude možné přibližně za 14
dní od zahájení fermentace.
Po této době tekutinu vypouštíte každých 3–5 dní.
Zcela naplněnou Bokashi
nádobu ponecháte uzavřenou po dobu 2–3
týdnů.
Neotvíráte
ji.
Z důvodu probíhajícího
procesu fermentace bez
přístupu vzduchu je nutné nechat Bokashi nádobu
uzavřenou. Doba naplnění
nádoby závisí na množství
kuchyňského odpadu, který produkujete. Průměrná
doba plnění nádoby v běžné
rodině činí přibližně 30 dní.

fermentovaný materiál?
Po uplynutí doby fermentace (2–3 týdny) lze fermentovaný materiál využít různými způsoby. Materiál můžete jednoduše
vhodit do hnědé nádoby na odpad, která je
určená ke sběru bioodpadu. Další možností
je materiál zakopat do půdy nebo smíchat
se zahradním substrátem a nechat jej dozrát do úplného rozkladu po dobu přibližně
4–6 týdnů.

CO PATŘÍ DO BOKASHI NÁDOBY:

- různé druhy ovoce a zeleniny (slupky,
dužiny,
zrníčka,
stopky,
listy), slupky od banánů, citrusů, dýně
i ananasu, pečivo (nalámané na kousky), čajové sáčky, kávová sedlina i s papírovými filtry, listy a stonky pokojových i venkovních
rostlin, zvadlé květy, vařené jídlo, syrové
a vařené maso, ryby, vajíčka, jogurty.

CO NEPATŘÍ DO BOKASHI
NÁDOBY?

- tekutiny (ocet, olej, džus, mléko, voda
atd.), kosti, papír, popel, zvířecí výkaly.

Na co je vhodný Bokashi čaj?

Tekutinu lze použít na hnojení rostlin
a zeminy. Pro hnojení se ředí vodou v poměru 1 : 100 (1 dcl na 10 l vody), na zalévání 1 : 200 (1 dcl na 20 l vody)

Čím je Bokashi kompostér

zajímavý?
Bokashi kompostér vám pomáhá rozložit biologický odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu, ale je tak cenou surovinou. Celý kompostér je zároveň
vyroben ze 100% recyklátu. Cílem a snem
objevitele Bokashi směsi, Dr. Teruo Higa, je
cyklická a udržitelná společnost, postavená
na principech koexistence a koprosperity.
Tento zajímavý princip si můžete vyzkoušet
i ve vašem domově.

podle časopisu Odpadové fórum sestavil
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Na co je vhodný

Polický měsíčník BŘEZEN 2022
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Svatby
Letošní první svatební den jsme společně s milým mladým párem prožili u suchodolské kapličky. Byla ta to krásná zimní
svatba, ale jména vám nesdělíme, novomanželé si nepřejí být jmenováni. 

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni
uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.
2. 2022 město Police nad Metují 3 955
obyvatel.

Jubilea

V lednu 2022 slavili
70 let pan Karel Sýkora
pan Bedřich Liskovský
pan Zdeněk Teimer
pan Jiří Beran
pan Vladimír Linhart
75 let paní Marie Valchářová
paní Naďa Mrštinová
paní Mare Homolková
pan Jiří Janeček
80 let paní Marta Lamková
pan Josef Kohl
pan Karel Hrzán
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

Dagmar Hambálková, matrikářka

Poděkování
Upřímně děkujeme všem příbuzným,
přátelům, sousedům a známým, kteří se
přišli naposledy rozloučit s naší milovanou zesnulou maminkou, paní Bohumilou
Pfeiferovou, dne 11. února 2022 do Chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad
Metují. Rovněž děkujeme za květinové dary
a za ústní a písemné projevy soustrasti.
dcera Rita a syn Karel s rodinami

Vzpomínka

na Bohunku Pfeiferovou

Dne 6. února letošního roku zemřela
bývalá pracovnice Městského úřadu, nebo
chcete-li Městského národního výboru,
paní Bohumila Pfeiferová. Na zdejším úřadu pracovala jako referentka od roku 1979.
Následovalo jedno volební období, kdy byla
předsedkyní MNV Bukovice a Hlavňova.
Poté se vrátila na naši radnici a od roku
1986 pracovala jako tajemnice MNV Police
nad Metují. Do důchodu odešla v roce 1991.
Všichni, kdo ji pamatují, vzpomínají na její
milou povahu, vstřícnost a ochotu k jednání.
Dagmar Hambálková, matrikářka
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Jistě jste si všimli, že nás je v našem
městě čím dál méně. Pro představu Vám
přikládám dva grafy, aby byl názorně vidět rozdíl narozených a zemřelých občanů.
A také přistěhovaných a odstěhovaných.

Srovnání počtu narození a úmrtí v Polici nad Metují v letech 2017 - 2021
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Poděkování pěkovským hasičům
Rádi
bychom
touto
cestou
poděkovali pěkovským
dobrovolným hasičům, kteří nám
17. února velmi
pomohli při bleskové povodni.
Pro ilustraci přikládáme
foto.
Ještě jednou kluci patří vám
velký dík za okamžitou a nezištnou pomoc.
Vrbovi, Pěkov
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po převzetí továrny do pronájmu byl na firmu Komeb s.r.o. vyhlášen první konkurz v novodobých dějinách České republiky. To celou situaci a záměr značně zkomplikovalo. Jaromír Kříž to přesto
nevzdal a začal jednat se správcem konkurzní podstaty o možnosti
odkupu, protože již nebylo dost možné odstoupit od rozjeté výroby. Po zdlouhavém projednávání a odolávání tlaků se panu Křížovi
podařilo zachránit nejznámější českou hračku. Zájem o koupi projevila i firma Meccano z Francie, která chtěla Merkur odkoupit jen
proto, aby se zbavila největšího konkurenta. Mnoho nechybělo
a stavebnice Merkur mohla skončit navždy jen ve vzpomínkách. To
se bohudík nestalo, a tak Merkur žije, dál se rozvíjí do ucelených
řad malých a velkých stavebnic a úspěšně proniká na trhy tuzemské
i zahraniční.
Jaromír Kříž postupně obnovuje výrobu (dříve známých a nejrozšířenějších) vláčků Merkur. Nebylo to snadné, jelikož byly nástroje v minulosti sešrotovány a muselo se začít zcela znova. Dnes
již patří výroba vláčků Merkur ke světové špičce. V roce 2006 společně se svými syny zakládá Muzeum stavebnice Merkur v současných prostorách v Polici nad Metují.
Vzhledem ke svým pedagogickým zkušenostem a cílům začíná
vyrábět učební pomůcky rozvíjející technické vzdělání široké veřejnosti, především žáků a studentů. Firma Merkur díky tomu získala v r. 2012 a r. 2013 cenu „Inovace roku ČR“. Dále také ocenění
„Vizionář roku 2013“. Zvláštní poctou mu bylo udělení „Medaile
Jiřího z Poděbrad a Kunštátu, krále českého, za přínos v oboru
a k integraci v rámci Evropy“. Jaromír Kříž patří mezi významné
podporovatele změn ve školství. Zasadil se o zvýšení úrovně technického vzdělávání. Systémem MERKUR EDUCATION nasadil rozsahem a kvalitou v českém školství laťku vysoko.

Ing. Jaromír Kříž (3. 6. 1952 ¬ 17. 2. 2022)

Vystudoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci (VŠST), následně
získal i pedagogické vzdělání. Řadu let
pracoval na několika pozicích v Tepně
Náchod, mj. se stal ve svých šestadvaceti
ředitelem podnikového učiliště. Zavedl
nové učební obory, dvou a tří leté maturitní. Kvalitní vzdělání studentů patřilo
mezi jeho velké zájmy, a tak se SOU tenkrát řadilo mezi nejlépe vybavené školy
v ČSR. Bylo vybaveno průmyslovou televizí, novými typy učebních
pomůcek s důrazem na praktickou výuku, včetně zřízení svářečské
školy.
Po sametové revoluci se angažoval v „Unii pro navrácení znárodněného majetku“, zorganizoval petiční akci bývalých vlastníků
a jejich potomků. Díky této iniciativě, která byla první petiční akcí
po revoluci v ČR, se revokovalo usnesení tehdejšího FS ČSSR a byl
schválen nový restituční zákon. V roce 1991 převzal po svém dědovi v restituci zchátralý objekt bývalé tkalcovny. Objekt postupně opravoval a zahájil své
podnikání v kovovýrobě.
Podařilo se mu rozběhnout
firmu o několika zaměstnancích. Dalším milníkem v životě Ing. Jaromíra Kříže byl rok
1996, kdy se pustil do výroby
stavebnice MERKUR. Z původního záměru odkoupit
několik strojů z likvidované
firmy Komeb s.r.o. (která vyráběla stavebnici Merkur)
nakonec vznikla myšlenka
pronajmout si podnik v likviJaromírova studenstká láska Alena,
daci a pokusit se rozjet zas níž se oženil v den jejich společných
stavenou výrobu stavebnice
promocí. Paní Křížová celý život svého
MERKUR. Avšak několik dní
muže podporovala a byla mu oporou.

Polický měsíčník BŘEZEN 2022

Pan Kříž se pouštěl do práce po hlavě, nemyslel na zadní vrátka,
měl výtečný tah na branku, ovšem vykoupený jeho rozporuplnou
povahou. Poslední období před jeho odchodem na nemocenskou
se neslo v duchu složité situace v managementu firmy Merkur. Byl
workoholik, který trpěl syndromem přepracovanosti. Ve firmě to
dřelo. Byl charismatický podnikatel, avšak ne tolik úspěšný personalista. Ne vždy si vybíral pro spolupráci správné lidi. Přemýšlel
jako velký vizionář, ale také snílek, který věřil v nereálnou pomoc
od vlivných osobností a politiků.
Na začátku roku 2020 si vybralo jeho pracovní nasazení svou
daň – panu Křížovi propukla naplno Alzheimerova choroba. Byl
nucen opustit firmu. Nemoc nabrala velmi rychlý spád a nakonec si jeho oslabený organizmus již neporadil s koronavirovým
onemocněním.
Svým dílem zanechává odkaz dalším pokračovatelům novodobé historie stavebnice Merkur.
Pan Kříž pro Merkur doslova žil i zemřel.
MOTTO

„Svou filosofii stavím na hračce, která se dětem bude nejen líbit, ale
také jim něco dá – bude je zároveň připravovat na život. MERKUR je
hračkou poskytující vedle radosti ze hry i výchovné aspekty. Vždyť, která
hračka dává dítěti takový prostor herní tvořivosti a vynalézavosti, kde
může uplatnit své vlastní nápady, kde se naučí manuální zručnosti, technickému a estetickému cítění i myšlení, trpělivosti. Všechny tyto poznatky
může později uplatnit pro budoucí a řemeslnickou praxi. Z MERKURU
může sestavit modely strojů a zařízení, se kterými se setká v praktickém
Radko Kříž
životě.“
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Březen – měsíc čtenářů
Svaz knihovníků a informačních pracovníků SKIP vyhlašuje již od r. 2011 celostátní
knihovnickou kampaň Čtenář roku. Nikdy
jsme se nezúčastnili, protože si myslíme, že
sloupek čísel nic nevypovídá o kvalitě služby a není vypovídající o našich čtenářích.
Vždyť ten čte to a ten zas tohle, ten čte rychle a ten zas pomaleji. Pro nás je hlavní, že
čtete a že chodíte rádi do knihovny (snad).
Ale letos se bude vybírat čtenář nejvěrnější, takový skalní čtenář, který si
do knihovny vždycky najde cestičku - věrný parťák knihovny. Kampaň chce ocenit
primárně ty čtenáře, kteří knihovny nepřestávali využívat i v době, kdy bylo zavřeno
nebo se půjčovalo přes okénko. A takové
my máme. V počítači jsme našli čtenáře

Nabídka knih:

¾¾ Ebertová, Lily: Lilyin slib.
Románové zpracování příběhu maďarské rodačky, žijící nyní v Londýně,
pozoruhodné ženy, která přežila holocaust a jejíž životní osud v pandemickém roce 2020 ovládl stránky britského tisku.

¾¾ Gomes Adolfo, Vladana: Na Afriku zapomeň.
Vladana snad od malička toužila žít
v Africe. Aby se svému snu přiblížila, otevřela v Ostravě Afro kavárnu.
A když jí do života vstoupil sympatický
Angolan Eurico, mohla se konečně přestěhovat na černý kontinent. Stala se
součástí africké rodiny, začala podnikat
a dočkala se svých vysněných dobrodružství. Jaká ve skutečnosti jsou? Jaké
to je být Evropankou v africké rodině?
Splněný sen, nebo africké peklo?

¾¾ Horst, Jorn Lier: Zlovůle.
Nový detektivní román ze série s komisařem Williamem Wistingem z oddělení dlouhodobě nevyřešených případů.
Tentokrát pátrá po uprchlém sériovém
vrahovi a jeho komplici.

¾¾ Šíp, Karel: Do hrobu si to nevemu.
Známý moderátor a bavič s humorem
sobě vlastním v knize předkládá své
úvahy, názory i vzpomínky.

¾¾ Devátá,
Ivanka:
Mezi
nebem
a peklem.
Laskavé vyprávění s kapkou humoru
o životě, ženách, mužích, dětech a jiných strastech, v podání oblíbené české
autorky.

¾¾ Macková Hrochová, Petra: Život se
psem není pro kočku.
Humorné vyprávění rozmazleného
městského buldočka Evžena, který se
musí s paničkou přestěhovat na ven-
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s nejvyšším počtem výpůjček
v roce 2021, ale nesdělíme vám
je, protože na čísle nezáleží.
Čísla jsou zrádná, pokud bychom započítali výpůjčky časopisů, jména se částečně změní.
A tak chceme poděkovat všem, kteří
do knihovny našli cestu a nebáli se přijít
v čase karantén, uzávěr a omezení. I v této
době jsme nakupovali nové knížky. V loňském roce máme přírůstek knih 1190 svazků jednak pro dospělé, jednak pro děti,
jednak do výměnných souborů pro obecní
knihovny v našem obvodě.
Všechny vás zveme do knihovny v obvyklou půjčovní dobu v čase, kdy už kromě respirátorů mizí omezení a vy můžete
využít celou šíři služeb – půjčování všech
dokumentů, bezplatný internet, kopírování z materiálů knihovny, posezení v čítárně
a studovně a hlavně setkávání. Více informací o dění v knihovně najdete na webových stránkách www.knihovna-police.cz.
kov.

¾¾ Gruber, Petr: Zemřít dvakrát- dva
osudy, na dvou frontách, jedna rodina.
Pohnuté životy dvou vojáků z Československa, kteří bojovali na různých
frontách druhé světové války.

¾¾ Slimáková, Margit: Osobní receptář
pro zdraví a pohodu.
Další kniha propagátorky zdravého
životního stylu, lékárnice a výživové
odbornice. Poradí, jak zdravě jíst, jak
předcházet nemocem, jak si poradit
s vedením domácnosti, jak odolávat
diktátu módy a zůstat sám sebou.

¾¾ Sedláčková, Jolana: Po vlastní oseHedvábnou stezkou na Střechu světa.
Cestopis o autorčině sedmiměsíční
cestě autem skrze Asii, kterou podnikla
v roce 2017. Vypráví o objevování krajiny i obyčejných lidí v Turkmenistánu,
Uzbekistánu, Pamíru, velehorách Tádžikistánu a v neposlední řadě o kouzlu Hedvábné stezky.

Půjčovní doba
Pro dospělé:
úterý a čtvrtek ..................... 09,00 – 17,00
Pro děti:
pondělí, čtvrtek, pátek .... 12,00 – 16,00

Čítárna se studovnou je otevřena v půjčovní
době ostatních oddělení.

Beseda s Olgou Landovou
v rámci projektu Českopolské literární příhraničí

Online beseda s autorkou Olgou
Landovou proběhla v úterý 22. 2. 2022
od 18 hodin. Účastníci besedy, kteří se ohlásí v naší knihovně, obdrží na památku termohrnek :).
Beseda zůstane stále dostupná na webových stránkách knihovny www.knihovna-police.cz na yotube kanálu. Linka na přenos je: https://youtu.be/pAOywznMHCs.

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 březnu vás Dáša Ducháčová zve k přečtení knížky:

Giono, Jean:
Muž, který sázel stromy.

Autor této drobné knihy, vlastně povídky, Jean Giono (1895–1970) byl francouzský spisovatel, jehož románové dílo se zabývalo vesnickým životem v Provence, bylo
ovlivněno starými mýty. Pocházel z chudé
rodiny piemontských přistěhovalců, středoškolská studia nedokončil a pracoval jako
bankovní úředník, od roku 1930 byl spisovatelem na volné noze.
Giono napsal tuto povídku do soutěže, vypsané v roce 1953 americkým časopisem Reader´s Digest, a to na téma
«Nejnezapomenutelnější osobnost, s níž
jsem se setkal». Redakce však měla o pravdivosti povídky pochybnosti a dokonce poslala do Francie svého agenta Johna D. Panitzu,

¾¾ Whitton, Hana: Ludmila z Poděbrad.
Ludmila, nejmladší dcera krále Jiřího
z Poděbrad, se stala loutkou v otcově
sňatkové politice. Proti její vůli se rozhodl provdat ji za Vladislava Jagellonského, aniž by bral v potaz její lásku
ke knížeti z Lehnice. Za toho chtěl král
totiž provdat druhou dceru Sidonii. Jiří
ani netušil, jak tímto bezohledným rozhodnutím naruší už tak křehké vztahy
mezi Ludmilou a Sidonií.

¾¾ Fučíková, Renáta: Čechov &- největší
dramatici Čechov & Puškin, Gogol.
7 převyprávěných divadelních her
v historických souvislostech.
Dáša Ducháčová
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aby věc na místě ověřil. Ten nenašel žádné
důkazy o existenci osoby Elzéard Bouffier
a Reader´s Digest s Gionem smlouvu koncem roku 1953 vypověděla. Povídku pak
Giono s ohromným úspěchem publikoval
na jaře 1954 v časopise Vogue, ovšem bez
autorské smlouvy. Byla pak úspěšně vydávána jak v USA, tak Velké Británii, Německu
a Itálii a byla přeložena do dalších jazyků.
Ve Francii vyšla poprvé v Revue francouzského lesnictví až v roce 1973, a to již pod
současným názvem, který povídce dala
Gionova dcera Aline.
Česky vyšla poprvé v roce 1997 v nakladatelství Vyšehrad v překladu Zdeňky
Stavinohové a s ilustracemi Heleny

Konstantinové, v roce 2006 v Literární čajovně Suzanne Renaud v překladu Jiřího
Reynka s ilustracemi Pavla Čecha.

Tato útlá fiktivní novela vypráví část
životního příběhu obyčejného pastýře ovcí
ve vyprahlé a vylidněné Provenci, který
svým obyčejným a nezištným chováním
ovlivnil klima velké části svého okolí.

Už když jsem četla tuto knížečku poprvé, tak mi na mysl přišlo několik kamarádů a sousedů, kteří také „sázejí stromy“,
o svůj les se také starají s velkou pílí, dřinou, trpělivostí a láskou. A vědí, že se nějakého možného užitku dočkají až jejich vnuci … A dělají to proto, že to tak dělal jejich

děda, táta… A protože se to tak dělat má…
A ve stínu těch nových stromu si oni sami
asi nikdy neodpočinou, ale třeba poskytne
možnost oddychu někomu dalšímu…

„Když uvážíme, že jediný člověk odkázaný jen na prosté zdroje fyzické a duševní,
dokázal, aby z pustiny vznikla země kananejská, zdá se mi, že člověk je přece jen obdivuhodný tvor. Ale když pomyslím, kolik bylo
třeba vytrvalosti a ušlechtilého úsilí, aby se
dosáhlo takového výsledku, pociťuji hlubokou úctu k tomu starému venkovanu bez
jakéhokoliv vzdělání, který dokázal úspěšně
dokončit dílo, hodné díla božího.“
Vaše knihovnice

Oživlá Dřevěnka znovu

Milé dámy,
dovolujeme si Vás pozvat v rámci dotačního programu
„Oživlá Dřevěnka“ na setkání , tvoření, popovídání na šálkem kávy, dobrého čaje. Na co se můžete těšit? Budeme plést
a háčkovat pro www.nedoklubko.cz. Podívejte se na jejich
krásné webové stránky, kde jsou návody včetně typů certifikovaných materiálů. Připravili jsme si pro Vás ukázky pletených a háčkovaných ponožek, čepiček, chobotniček, srdíček.
Příze, háčky, jehlice, návody Vám budou k dispozici. Těšíme
se na Vás! Kdy?
10.3.2022 v 15.30 čtvrtek v Dřevěnce

Babinec v Dřevěnce

Muzeum Náchodska a Cech panen rukodělných
vás zvou na tvořivé dílny

17.3.2022 v 15.30 čtvrtek v Dřevěnce

Další tvoření bude s Lenkou Vítkovou, která Vám představí kouzlo černého drátu. Vyrobíme si zápichy kytiček
a vajíček. Vyzkoušíte si základní drátovací techniky, navazování drátů, zdobení korálky. Kdy?
24.3.2022 v 15.30 čtvrtek v Dřevěnce

V dalším setkání si vyzkoušíte proplétaní drátků včetně
3D techniky. Vytvoříte si 3D vajíčko k zavěšení. Sebou pouze
brýle a dobrou náladu. Veškerý materiál a pomůcky budou
k dispozici.
31.3.2022 v 15.30 čtvrtek v Dřevěnce
Velikonoční perníčky Vás naučí Lenka Židová, poradí
jaké těsto je vhodné, aby nejen krásně vypadalo, ale bylo
i chutné. Recepis na bílkovou polevu a její zručné ruce Vás
budou jistě inspirovat!!
Proto jste srdečně zvány!
7.4.2022 v 15.30 čtvrtek v Dřevěnce.
Čekali jsme dlouho až se budeme moci setkávat, tak si to
užijeme! Prostě jak se říká přijďte „pobejt“.
Vstupné dobrovolné.
J.Hejnová
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Pleteme a háčkujeme 10. března od 15.30
Pleteme a háčkujeme 17. března od 15.30
Základy drátování s Lenkou 24. března od 15.30
Drátujeme s Lenkou 31. března od 15.30
Zdobení perníčků 7. dubna od 15.30

Více informací na www.muzeumnachodska.cz a Facebooku Muzeum Náchodska
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Charitativní přednáška VANDRÁCI

MycoMedica společně s Pellyho domy pořádala 24. ledna charitativní přednášku VANDRÁCI a do Police nad Metují tak zavítala
vzácná návštěva, která dorazila z cest po střední Americe…Pavel
Liška a Jan Révai nás pobavili svými vtipnými historkami, zážitky
a večer v divadle byl tak naprosto úžasný.
Díky vám všem se podařilo vybrat krásných 28.970 Kč a my jsme
se rozhodli, že částku zaokrouhlíme a doplatíme tak do 50.000 Kč.
Tuto částku věnujeme klientům Pečovatelské služby a spolku Senior
klub Ostaš v Polici nad Metují a oni tak mohou vyrazit na výlety
po okolí Broumovska.
Ing. Lucie Vávrová

Dvakrát Škvorecký

Na začátku ledna jsme si připomněli desáté výročí úmrtí Josefa
Škvoreckého. Začátkem února vyšlo další číslo Dannyho (2021),
vydávaného Společností Josefa Škvoreckého v péči Michala
Přibáně, a současně dopisy Josefa Škvoreckého a Lubomíra
Dorůžky z let 1990-1992 s názvem A napiš, když budeš mít náladu.
Že spisovatel Josef Škvorecký v Polici kdys učil, je obecně známé.

Bulletin Danny je tentokrát monotématický. Číslo je
věnováno dosud nerealizovaným snahám o natočení filmu podle
Škvoreckého Zbabělců. Ty shrnuje obsáhlá stať Jany Mikoláškové
K pokusům o filmovou adaptaci Škvoreckého Zbabělců. Na ni
do jisté míry navazuje „rekapitulace pokusu o adaptaci románu“ od autora scénáře prvního porevolučního pokusu Petra
Jarchovského Jak natočit Zbabělce? Tuto část uzavírají úryvky ze
scénáře Zbabělců Andrey Sedláčkové. Bulletin také informuje mj.
o nedávno uvedené dramatizaci knihy Zdeny Škvorecké Honzlová
a přináší i redaktorovo rozloučení s Lydií Bašteckou.

Ke knížce dopisů připomeňme, že se Škvorecký s Dorůžkou
(oba ročník 1924) seznámili už při studiu anglistiky na FU UK, to
však Dorůžka po roce opustil a přešel na hudební vědu. K bližšímu spřátelení došlo až „po vojně“. Kniha korespondence A napiš,
když budeš mít náladu navazuje na soubory dopisů obou autorů
Psaní, jazz a bláto v pásech (2007) z let padesátých a z let 19691989 Na shledanou v lepších časech (2011). Tento soubor dopisů
z let 1990-1992 připravil pod vedením Michala a Přibáně kolektiv jeho studentů z pražské Vysoké školy kreativní komunikace.
Dopisy z předjaří roku 1990 nám připomenou atmosféru před
prvním návratem Škvoreckých po dvaceti letech do vlasti, ty ze
dvou let dalších i polistopadové společenské peripetie, jak je viděl
jeden z Toronta a druhý (často korigoval) z Prahy.
Aleš Fetters
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PELLYHO DOMY INFORMUJÍ
ZÁPIS DO KURZU SPOLEČENSKÉHO
TANCE PRO MLÁDEŽ NA ROK 2022

Nabízíme poslední místa do podzimního
kurzu společenského tance pro mládež.
Lekce budou probíhat o sobotách, výjimečně
v neděli dopoledne.
Přihlášky a bližší informace jsou k dispozi na
www.pellyhodomy.cz nebo v Informačním
centru.

NABÍDKA BRIGÁDY

Město Police nad Metují, orrganizační složka
Pellyho domy – Centrum kultury, vzdělávání
a sportu hledá uchazeče o práci v Informačním centru (formou Dohody o provedení
práce, vhodné i pro studenty)

OBSLUHA INFORMAČNÍHO CENTRA
Místo výkonu práce:
Informační centrum v Pellyho domech,
Masarykovo nám. 75, Police nad Metují
Požadavky:
• časová flexibilita (zajištění provozu o víkendech a svátcích, v pracovních dnech – doplnění směn, zástup za dovolenou apod.,)
• dobrá znalost Policka a Broumovska
a základní znalost blízkých turistických atraktivit v Polsku, znalost práce s mapou apod.
• orientace v kulturní oblasti Policka
• znalost anglického nebo německého jazyka
na komunikativní úrovni
• příjemné vystupování, komunikativnost,
ochota pracovat, spolehlivost, samostatnost
• aktivní znalost práce na PC (Word, Excel,
e-mailová pošta, Internet)
Podmínky pro přijetí
Věk min. 18 let
•

Náplň práce:
• zajišťování provozu Informačního centra
(prodej vstupenek, zboží, obsluha pokladny
apod.)
• poskytování
informací
návštěvníkům
a turistům, vyhledávání jízdních řádů apod.
• práce na PC (zpracování informací, přehledů, textů, článků apod.)
Nabízíme
• Zajímavou a pestrou práci v příjemném
pracovním prostředí
• Získání praxe v oblasti cestovního ruchu
a služeb
• Možnost profesního rozvoje
Zájemci, prosíme, zašlete stručný životopis
a krátký motivační dopis na mailovou adresu
info@pellyhodomy.cz nebo doručte osobně
do Informačního centra, Masarykovo náměstí 75, Police nad Metují.
V termínu nejpozději do 31. 3. 2022.
Kontakt: Jana Rutarová, tel. 602 645 332
Více o činnosti Informačního centra a Pellyho
domů k dispozici na www.pellyhodomy.cz
a www.policko.cz.
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PELLYHO DOMY
VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
14. 3. - 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

KAREL ČAPEK - MÍSTA A LIDÉ V NAŠEM
KRAJI
Úterý 8. 3. 2022 od 14:30 hod

/ Společenský sál
Čapkovské povídání paní Evy Hylmarové nás
tentokrát provede místy pobytu Karla Čapka
ve východních Čechách. Seznámíme
se s přáteli a s ženami v životě Karla Čapka,
povídat si budeme i o dalších zajímavostech.
Přednáška Polické univerzity volného času je
přístupná široké veřejnosti.
Vstupné: 80 Kč

MISTROVSTVÍ SVĚTA ŽEN V BEZMOTOROVÉM LÉTÁNÍ V AUSTRÁLII
Úterý 22. 3. 2022 od 14:30 hod

/ Společenský sál
Jana Vepřeková, osobnost bezmotorového
létání, bude vyprávět o účasti na MS 2020
v Austrálii. V jakých disciplínách se závodí
a jak závody probíhají, o specifikách Austrálie
z hlediska terénu a počasí. O průběhu celý
výpravy od nalodění letadel na loď přes
vybalení v Austrálii, o průběhu závodů ovlivněných množstvím požárů, o přistání v terénu a "jedovaté" Austrálii na vlastní oči,
o technických problémech atd.
Paní Jana začala létat ve čtrnácti, je mistryní
světa a může se pochlubit největším počtem
účastí na MS a ME ze všech žen na světě.
Přednáška Polické univerzity volného času je
přístupná široké veřejnosti.
Vstupné: 80 Kč

PLSTĚNÍ JEHLOU – JARNÍ KVĚTINOVÉ
PANENKY
Čtvrtek 31. 3. 2022, 16:30 - 19:30 hod

/ Konferenční místnost
Tvoření povede Pavla Semeráková. Děti od
cca 10-ti let mohou za "doprovodu" rodičů
malovat jehlou. Jednoduše ufilcovat obrázek
na motivy svého oblíbeného příběhu. Dospělí
promění vlnu v jarní sněženky, sedmikrásky
nebo třeba krokusy. Kapacita omezena –
přihlášky předem v polickém IC.
Cena workshopu: 220 Kč / dospělý; 100 Kč /
dítě (v ceně jehla, vlna, molitan)

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

Zuzana Kronerová a Dušan Sitek v tragikomedii o tom, jací jsme, i o tom, že svoje stáří
si chystáme už od nejútlejšího mládí…
Vstupné: 490 Kč

ZPÍVÁME PRO UNICEF
Neděle 20. 3. 2022 od 17:00 hod

Benefiční koncert pěveckých sborů ZUŠ
Police nad Metují na podporu vybraného
programu UNICEF.
Vstupné: dobrovolné

JEDEN SVĚT
25. 3. - 27. 3. 2022

Pod letošním tématem Cesty (ne)svobody
přinese festival divákům pestrý výběr dokumentárních filmů, výstavy, koncert, festivalovou kavárnu a další.

KINO
STINGL - MALÝ VELKÝ OKIMA
Úterý 1. 3. 2022 od 19:00 hod

Celovečerní dokumentární film o životním
poznání slavného etnografa, cestovatele
a nejvydávanějšího českého spisovatele
všech dob Miloslava Stingla. Spatříte neuvěřitelný příběh člověka, který díky své houževnatosti, laskavé povaze a dokonalým komunikačním schopnostem a obrovským snům
procestoval celý svět v době neprodyšně
uzavřených hranic a zuřící studené války.
Česko, 2021, 93 min.
Vstupné: 80 Kč

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

Čtvrtek 10. 3. 2022 od 17:30 hod

Byla jednou dvě království. V jednom spravedlivě vládne dcera loupežníka a druhé
ohrožují ničemní rádcové. Dobrosrdečný
bandita Karaba se tak znovu vydává na záchrannou výpravu. Česko, 2022, 100 min.
Vstupné: 120 Kč

MYŠI PATŘÍ DO NEBE

Úterý 15. 3. 2022 od 17:30 hod

Animovaný film pro všechny věkové kategorie - o naději, o hledání lásky a odvahy,
o překonávání předsudků a starých bolestí.
Příběh ukazuje, že vše, co se jeví jako konec,
je zároveň začátkem něčeho nového a to, co
se zdá být nepřekonatelné, vůbec takové být
nemusí. Animovaný, 87 min.
Vstupné: 80 Kč

POSLEDNÍ ZÁVOD

Úterý 29. 3. 20222 od 19:00 hod

Pravdivý příběh Hanče, Vrbaty a Ratha
a závodu, který se jim stal osudným. Jakou
cenu byli ochotni položit za vítězství?
Krkonoše před první světovou válkou byl
chudý kraj, kde se střetával český živel
s německým. Hory se zpočátku století začaly
dynamicky proměňovat, zejména díky jedné
novince v českých zemích – lyžím. Bohumil
Hanč byl nejslavnější český lyžař, který vyhrával závody doma i v zahraničí. Všestranný
sportovec Emerich Rath se jako jediný Němec pravidelně zúčastňoval českých závodů,
ostatní Němci z Krkonoš je z nacionálních
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důvodů bojkotovali. Hanč a Rath se dobře
znali, setkali se i na startu osudného závodu
v roce 1913. Po prvním kole se počasí prudce
zhoršilo, vypukla sněhová vánice. Všichni
závodníci vzdali, Hanč zůstal na trati sám.
Polomrtvého jej nalezl právě Emerich Rath
a s nasazením vlastního života se jej snažil
zachránit, bohužel marně. Později je v horách
nalezen i zmrzlý Václav Vrbata, Hančův přítel,
který ho chtěl na trati podpořit a v prudké
vánici mu půjčil svůj kabát…
Po mnichovských událostech, druhé světové
válce a následném komunistickém puči
se příběh Němce, který riskoval život, aby
pomohl českému kamarádovi, nehodil,
a Emerich Rath byl ze všeobecně známého
příběhu takřka vymazán. Hanč zemřel a stal
se legendou. Rath přežil a zemřel v zapomnění jako bezdomovec.
Drama. Česko, 2022.
Vstupné: 120 Kč

ZÁTOPEK

Čtvrtek 7. 4. 2022 od 19:00 hod

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

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

/ Kolárovo divadlo
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.
Podaří
se
skřítkovi barvičky zase posbírat a vyzdobit
barevné kraslice? Hraná pohádka Liduščina
divadla pro děti od 3 do 10 let. Délka 55
minut.
Vstupné: 80 Kč
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KRAJINOU HORNATÉ ZÁPADNÍ
BOLÍVIE

Úterý 12. 4. 2022 / Sál Pellyho domů

Pavla a Richard Gürtlerovi budou promítat a
vyprávět o cestě po západní části Bolívie.
Přednáška Polické univerzity volného času je
přístupná široké veřejnosti.
Vstupné: 80 Kč

JOSEF VÁGNER

Úterý 26. 4. 2022 od 17:30 hod

/ Pellyho domy
Projekce 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 Polické univerzity volného času je
přístupná široké veřejnosti.
Vstupné: 80 Kč

zajímavých informací. Kniha obsahuje spoustu historických fotografií. Cena: 329 Kč

MAGNETY VE TVARU MAPY ČR

Doskladnili jsme magnety s motivem polické
radnice, kostela a Staré školy z edice Sbíráme
Česko. Cena: 34 Kč

POHLEDNICE

Z fotografií Milana Schirla, Oldřicha Jenky a
Toma Šrejbera vznikly nové pohlednice.
Grafické zpracování a podklady pro tisk
připravili kolegové, tisk pohlednic je realizován dodavatelsky. Cena: 6 Kč / 8 Kč

NA ZLATÉM JEZEŘE

Neděle 15. 5. 2022 od 19:00 hod

/ Kolárovo divadlo
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.
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

DŘEVĚNÉ MAGNETY

V nabídce máme čtyři motivy – z Police nad
Metují radnici a Dřevěnku, z okolí motiv
skalních hřibů a motiv kaple na Hvězdě.
Cena: 50 Kč

INFORMAČNÍ CENTRUM
V Informačním centru se připravujeme na
letní sezónu. Ve fázi schvalování návrhu je
turistická vizitka Stará škola. Pracujeme
taktéž na úpravě Polického questu.
Ke čtení vám nadále nabízíme noviny Zimní
Broumovsko a Stolovky, a dále zajímavé
materiály z Euroregionu Clacensis. Již tradiční
je Polický měsíčník.
Hlavním „tahákem“ jara pak bude
v prostorách Informačního centra Velikonoční prodejní výstava. Zájemci si budou moci
koupit např. malované kraslice, madeirové
kraslice, jarní trpaslíky, dekorace jarovelikonoce, sádrové svícny, ubrusy, výrobky
ze sena ... Doufáme, že návštěvnost bude
stejně velká jako při Vánoční prodejní výstavě, která zaznamenala velký úspěch.

NOVINKY V PRODEJI

BAROKNÍ KRAJINOU KLADSKÉHO POMEZÍ
Publikace z cyklu Tajemné stezky Vás zavede
do historie zdejšího kraje a dozvíte se mnoho

PŘIPRAVUJEME

LISTOVÁNÍ V POLICKÝCH KRONIKÁCH
Připravujeme dotisk knihy, jejímž autorem
byl pan Miroslav Pichl, který vybral a uspořádal záznamy polických kronikářů. Publikaci
opět vydá město Police nad Metují,
v nákladu 500 ks.
Kolektiv Pellyho domů
PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA
Pondělí – pátek: 8:30 – 11:30 a 12:00 – 16:00
Sobota:
8:30 – 11:30
Polední přestávka: 11:30 – 12:00
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25. 3. — 27. 3. 2022 v Polici nad Metují

Vracíme se k tradiční podobě
festivalu
Mezinárodní festival dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět se bude letos konat v Praze po pětadvacáté, v průběhu března
a dubna také v dalších 25 městech. V Polici nad
Metují se festival po dvou letech vrací do tradiční podoby, proběhne již po jedenácté, a to
ve dnech 25. – 27. března. Můžete se těšit na
devět filmů, tradiční zahajovací raut, sobotní
koncert a především společné setkávání.

Cesty svobody
Jeden svět se letošním tématem vrací k samé
podstatě festivalu, tedy hlavně k lidským právům. Cesty svobody, lidská práva, ale i cesty
nesvobody – téma, jenž silně rezonuje dnešní
dobou. Covid byl a stále je společenským tématem i v diskusi o svobodě, zastínil však mnoho cest nesvobody, které dopadají na lidi po
celém světě. A festival se snaží na tyto problémy znovu více upozornit, ať už se to týká přetr-
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vávajícího autoritářského režimu v Bělorusku,
ohrožení nezávislé justice v Polsku nebo tlaku
a kriminalizace ruské opozice. „Cesty svobody
je však pozitivní myšlenka, která představuje
snahu udržet si svobodu. Také v programu letošního festivalu v Polici najdete příběhy lidí,
kteří za svobodu a demokracii neúnavně bojují
a dokazují, že aktivní odpor vůči bezpráví má
smysl a nikdy nezmizí,“ říká hlavní koordinátorka festivalu Michaela Plchová.

Nezávislost
Nezávislé soudy, nezávislá média, to je objektivita, díky níž máme jistotu, že budeme
mít přehled co se kolem nás, ale i ve světě
děje, že budeme mít zastání v právním státě
a díky nezávislým soudům se nemusíme bát
o demokracii. To ovšem není samozřejmostí. Jak nám ukazuje polský dokument režiséra
Kacpera Lisowskeho Soudci pod tlakem, nezávislé soudy a demokracie může být velmi rychle ohrožena. „Dokument představuje odhodlanost soudců uhájit nezávislost práva a snahu
aktivizovat veřejnost i evropské kolegy. Musejí
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odolávat dlouhodobému tlaku a šikaně v podobě výhružek a disciplinárních řízení ze strany
vlády,“ upozorňuje na situaci v Polsku spoluorganizátor festivalu Pavel Pinkava. Pozvání do
debaty přijala novinářka Veronika Pehe. Vzhledem k důležitosti tématu promítáme snímek
Soudci pod tlakem jako zahajovací film festivalu. Po projekci a debatě je připraven raut.
Dokument ruské režisérky Very Kriševskajové
Zatracená práce nám ukazuje, jak těžké je
pro nezávislou televizní stanici Dožď přežít v Putinově Rusku. Film skrze příběh
zakladatelky stanice, velmi energické Natalie
Sindějevové, sleduje cestu televizní stanice. Ta
původně vznikla jako oddechový kanál, rychle však vyrostla v zásadního hráče nezávislé

žurnalistiky a stala se trnem v oku Putinova
režimu. „Celý film je velmi dobře zpracovaný
a o nečekané zvraty i dramatické situace zde
není nouze. Nudit se určitě nebudete,“ říká
Ester Korandová z polického týmu. Po filmu
následuje debata s odborníkem na Rusko.

Jak nás ovlivňuje výchova
a prostředí
Výchova a prostředí ve kterém vyrůstáme, zásadně ovlivňuje náš život, naše postoje i vztahy. Jaký je život, pokud jste vyrůstali bez rodičů ve výchovném ústavu? Jaké jsou představy
a plány a jaká je realita? Na tyto otázky může
částečně odpovědět časosběrný dokument
české režisérky Lindy Kallistové Jablonské
Opouštět Počátky, který vypráví příběh tří
čerstvě dospělých dívek opouštějících výchovný ústav Počátky. Poučí se z chyb, kvůli kterým
se jako děti dostaly do péče úřadů? Po projekci
filmu bude následovat debata s režisérkou filmu Lindou Kallistovou Jablonskou.
Za opak výchovy v ústavním zařízení by se
dala považovat výchova, kdy rodiče věnují dí-
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těti 100 % svého času. Již dříve velmi diskutovaný dokument Eriky Hníkové Každá minuta
života nám dává možnost nahlédnout do života rodiny Hanuliaků, kteří se rozhodli svého
syna vychovávat dle zásad Kamevédy a vychovat z malého Mišky dokonalého muže. Milující rodičovský pár je odhodlán věnovat tomuto
úkolu veškerou svou energii. Nezbývá než se
ptát, jestli rodiče staví svého syna na cestu za
štěstím a úspěchem, nebo vyhořením. Možnost dozvědět se více o principech Kamevédy
a diskutovat svůj názor bude možné v následné
debatě se zakladatelem této výchovné metody
Pavlem Zachou. „Tento film jsme prostě museli vybrat – nejen pro to, že byl na podzim loňského roku velmi probíraný v médiích, ale především proto, že si jako všichni rodiče malých
dětí klademe otázku, co může takováto výchova přinést,“ říká spoluorganizátorka festivalu
Pavlína Binková.
V programu se tématu výchovy a vlivu
prostředí dotkneme ještě v dalších dokumentech. Snímek Čtyři cesty vypráví příběh Louise
Hothothota, který se narodil jako zakázané
dítě – druhý potomek narozený v době, kdy ještě Čína přísně vymáhala politiku jednoho dítěte. A tak vyrůstá a žije s tím, že oběma rodičům
zničil život. Výčitky přinutily Louise po dvacítce
opustit zemi a kontakt s rodinou omezit na minimum. Nyní se režisér po letech vrací domů
a v intimním monologu i otevřených dialozích
reflektuje historii své rodiny i vlasti. Snímek
je však zároveň univerzálním příběhem o starých křivdách a hledání rodinného smíru. Naše
pozvání do debaty přijala analytička projektu
Synopsis Kateřina Procházková.

Filmy, které by vám neměly
uniknout
Dva velmi zdařilé filmy, jež spojuje to, že jsou
debutem mladých filmařek. Mladá hmongská
dívka Di se ve filmu Děti mlhy debutující vietnamské filmařky Diem Ha Le odmítá podvolit
tradičnímu unášení nevěst, jež místní dívky
připravuje o možnost rozhodovat o svém životě. Třináctiletá Di pochází z etnika Hmongů
žijících v severním Vietnamu, vyrábějí přírodní
indigo, mají svoji vlastní řeč i zvyky. Podaří se
jí prosadit vlastní volbu a pokračovat ve vzdělání? Mimořádně silný debut získal na loňském
Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů
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IDFA cenu za nejlepší režii. Po projekci bude
následovat debata s vietnamistkou Martou
Lopatkovou.

hodne, že je naučí, jak si vlastní tvorbou vydělat na světovém trhu s uměním a otočit tak tok
peněz zpět do Afriky.

Druhým filmem je debut slovenské režisérky
Very Lackové Jak jsem se stala partyzánkou.
Vera je pravnučkou jednoho z romských partyzánů, o kterém jí vyprávěla babička již v dětství. Romové přitom bývají vykreslováni pouze
jako oběti holocaustu, proto se Vera pustí do
vlastního pátrání. Vybavena nikoli puškou, ale
kamerou, je rozhodnutá setřít z této kapitoly
dějin nános zapomnění, uchovat tak pravdu
o svém pradědovi a otevřít ji širší veřejnosti. Dojemný, ale i zábavný snímek ukazuje, jak
nesnadné a zároveň důležité je v dnešní době
připomínat skutky zapomenutých romských
hrdinů. Po filmu bude možnost zapojit se do
debaty s romistkou Karolínou Ryvolovou.

Doprovodný program a koncert
Aran Epochal

Plasty z Labe až v Norsku
Samozřejmě se v letošním ročníku nezapomnělo ani na ekologické téma. Snímek Severní
proud režiséra Steffena Kronese přináší informace o trase plastového odpadu z kontinentální Evropy až k útesům norského souostroví
Lofoty. Filmař z Drážďan spolu s přáteli sestrojí
unikátní bóje vybavené GPS lokátorem a sleduje, jak je evropská říční síť propojena s oceánem. Úchvatné záběry z monumentální norské
přírody střídají šokující obrazy kolonií plastů,
které okupují civilizací dříve nedotčené přírod-

ní scenérie. „Myslíme si, že díky tomuto dokumentu se lidé mohou znovu podívat na to, kolik
plastu zůstává jen z běžného nákupu,“ upozorňuje Petra Hubková z polického týmu.
Neobvyklé téma přináší nizozemský režisér a umělec Renzo Martens. V dokumentu
Bílá krychle nás zavádí mezi bývalé dělníky na
plantážích palmy olejné, z nichž profitují velké
nadnárodní společnosti. Renzo Martens se roz-
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Jako vždy zaplní Kolárovo divadlo výstavy. Jednou z nich budou Příběhy našich sousedů, které přinášíme ve spolupráci se společností Post
Bellum. Všechny příběhy zpracovali žáci a studenti škol na Broumovsku. Další tradiční výstavou bude umělecké ztvárnění dokumentu Každá minuta života žáky ZUŠ Police nad Metují.
Zvláště u této výstavy bude zajímavé, jak děti
takové zadání pojmou. Těšit se můžete také na
tradiční a oblíbenou festivalovou kavárnu, bazárek s oblečením, informační stánek k ochraně
šelem a další aktivity, které oživí foyer Kolárova
divadla.
Velkým tahákem bude jistě sobotní koncert
ve foyer divadla. Naše pozvání přijal muzikant
vystupující pod názvem Aran Epochal. Intimní a autorské texty-básně doprovázené kytarou a foukací harmonikou v podání jednoho
muže skvěle doplní filmový program Jednoho
světa. Aran Epochal pravidelně vystupuje ve
Vernéřovickém Soulkostele, na YouTube můžete najít záznamy koncertů ve společnosti kapely Houpací koně a dalších.

Jeden svět na školách
Jeden svět není však jen v kinech. Po dvou
letech se vrací rovněž do škol. „Těšíme se, že
se Jeden svět vrací mezi žáky. Tradičně jsme
dokázali odpromítat dokumenty pro většinu
základních a několik středních škol na okrese
a se všemi dětmi jsme debatovali. To nám v minulých dvou letech chybělo,“ říká koordinátorka
školních projekcí Marie Hornychová. Pro školy
jsou letos připraveny dvě pásma školních projekcí a také kratší verze některých dokumentů.
Sledujte náš facebook:
facebook.com/JedensvetPolicenadMetuji
a také webové stránky www.jedensvet.cz
Těšíme se na setkání v Kolárově divadle!
Za organizátory polického Jednoho světa
Ester Korandová

16.02.2022 22:09:51
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HLAVNÍ PROGRAM

Police nad Metují, Kolárovo divadlo

PÁTEK 25. B Ř EZ N A
16:00 Bílá krychle

79‘

18:00 Slavnostní zahájení
Soudci pod tlakem

87‘

popisné titulky

debata s novinářkou Veronikou Pehe
po filmu následuje raut
SO B OTA 26 . BŘE Z N A
10:00 Opouštět počátky
audiopopis

97‘

popisné titulky

debata s režisérkou Lindou Kallistovou Jablonskou
13:00 Děti mlhy

92‘

popisné titulky

debata s vietnamistkou Martou Lopatkovou
16:00 Každá minuta života
debata s autorem kamavédy Pavlem Zachou
18:30 Zatracená práce

80’
103’

popisné titulky

debata s odborníkem na Rusko
21:30 koncert ve foyer divadla: Aran Epochal
NEDĚLE 27. B ŘE Z N A
10:00 Čtyři cesty
debata s analytičkou projektu Synopsis Kateřinou
Procházkovou

112‘

13:00 Jak jsem se stala partyzánkou
debata s romistkou Karolínou Ryvolovou

90‘

16:00 Severní proud

92‘

popisné titulky

DOPROVODNÝ PROGRAM
SO B OTA 26 . BŘE Z N A
● sítotisková dílna ve foyer Kolárova divadla
PO CELO U DOBU F E ST I VA LU
● výstava Příběhy našich sousedů, ve spolupráci se
společností Post Bellum. Všechny příběhy zpracovali žáci a
studenti škol na Broumovsku
● umělecké ztvárnění filmu Každá minuta života žáky
ZUŠ Police nad Metují
● festivalová kavárna
● bazárek s oblečením
● informační stánek k ochraně šelem
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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

BŘEZEN 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!!!

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pondělí 7. 3. - 11:00 - 17:00

Tentokrát se za Muzeum papírových
modelů zúčastnili pouze dva modeláři:
v kategorii starších žáků nás reprezentoval
Tonda Matěna a mezi dospělými Jaroslav
Dlohoška. A po dlouhé době se vracíme
domů bez medaile.

BURZA SBĚRATELŮ

Model hradu Rokštejn Jaroslava Dlohošky
Tonda Matěna se poprvé účastnil soutěže
ve vyšší věkové kategorii a konkurence
byla i tentokrát veliká. Mezi staršími žáky
se
sešly
dvě
desítky
diorámat.
S nádherným diorámem „Válka ve
Vietnamu“ obsadil Tonda Matěna šesté
místo. A model hradu Rokštejn Jaroslava
Dlohošky obsadil také šesté místo.
Papírové Jaro v Lužánkách sice nebylo tak
úspěšné, co se počtu medailí týče, ale
přesto splnilo vše, co jsme od něj očekávali.
Přehlídku toho nejlepšího, co v aktuální
době papírová tvorba přináší, radost ze
setkání a možnost se podívat, jak to dělají
jinde. A skutečně bylo se na co dívat!

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

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

Modelářský kroužek v Muzeu papírových
modelů má už svou několikaletou tradici.

Modelářská soutěž

„Papírové jaro“,
Brno, Lužánky

V sobotu 19. února jsme se zúčastnili
tradiční modelářské soutěže v Brně.
Polický měsíčník BŘEZEN 2022

26. března 2022 8:00 -12:00
Muzeum papírových modelů

Dvakrát ročně se v Muzeu sejdou sběratelé
všech oborů, aby se pochlubili, pokochali
a třeba vyměnili nebo prodali něco se svých
sbírek.
Jarní Sběratelská burza proběhne v Muzeu
papírových modelů v sobotu 26. 3.
a samozřejmě není nutností, aby se jí
zúčastnili pouze sběratelé.

Na podzim mohli návštěvníci burzy
obdivovat jednu z největších sbírek. A co
bude k vidění na jaře? Na to se musíte přijít
podívat osobně do Muzea papírových
modelů!
Sběratelskou burzu pořádá Klub sběratelů
Policka ve spolupráci s Muzeem papírových
modelů a podporou Města Police nad Metují.

VÝSTAVA V MUZEU
FENOMÉN DAKAR

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

modelářských kroužků. Betexa navíc
podporuje v Muzeu papírových modelů
tradiční interaktivní dílničku s názvem
„Muzeum dětem“.
Na soutěži v Brně jsme se dohodli, že pro rok
2022 bude Muzeum papírových modelů
spolupořádat
jednu
ze
soutěží
Modelářského světa, která proběhne na
podzim v Polici nad Metují! Kromě stálé
expozice MPM tedy nabídneme v letošním
roce i klání modelářů z celé ČR! O přesném
termínu Vás budeme informovat na
stránkách
Polického
měsíčníku
a samozřejmě na našich sociálních sítích
a webu.

Výstava papírových modelů
Muzeum papírových modelů

Pár modelů ze soutěže Papírové jaro 2022

Více fotografií ze soutěže najdete na
našem facebooku.

MODELÁŘSKÝ SVĚT
2022

Před několika lety začala firma Betexa
s pořádáním vlastních modelářských
výstav.
Kromě pořádání soutěží a výstav se pole
působnosti „Modelářského světa“ rozšířilo
i na další aktivity: prioritně na podporu

Výstava „Fenomén Dakar“ představuje více
stovku úžasných modelů dakarských
speciálů – kromě pár čestných výjimek
výhradně kamiony.
A samozřejmě ukazuje i to, kde se modely
kamionů v Československu vzaly a který byl
ten první. Nejspíš nikoho nepřekvapí, že tím
prvním, byl kamion Tatra 815 VE a vyšel
z dílny legendárního autora papírových
modelů,
pana
architekta
Richarda
Vyškovského.
Na jeho práci pak samozřejmě navázala
velká skupina dalších autorů. A jedním
z těch „top“ v Čechách je pan Roman Hruška,
mezi modeláři známý jako „Spida“.
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Co vše je potřeba pro to, aby vznikl dokonalý
model a co vše se může stát, když na
nějakém modelu člověk pracuje? To vše se
můžete dočíst v katalogu, který Muzeum
k výstavě vydalo.
Čtenářům Polického měsíčníku posíláme
malou ochutnávku z rozhovoru s Romanem
Hruškou:

pořádně nafotit včetně veškerých log
a reklam. Ty jsem si pak musel sám
překreslit, protože v té době nikdo loga
v elektronické podobě neměl a za těch 30 let
se loga mnoha firem změnily nebo firmy
úplně zanikly. Pro modely Perlini se mi
podařilo
kontaktovat
francouzského
výrobce dakarských modelů a ten mi poslal
spoustu do té doby nezveřejněných
fotografií. Pro konstrukci tohoto modelu mi
na pomoc pro získání rozměrů pomohla
stavebnice
právě
od
zmíněného
francouzského výrobce. Mé modely už jsem
posílal asi na každý kontinent, ale v poměru
k prodeji v Česku se jedná o jednotky
procent.

Model kamionu Perlini 105F z dílny
Romana Hrušky, foto: spidamodels.cz
Dá se nějak upřesnit záběr Vašeho
autorského zájmu, který určuje, jaký
dakarský speciál zpracujete do modelové
podoby? Ve vaší autorské tvorbě jsou
zastoupeny nejenom domácí dakarské
kamiony, ale i zahraniční (DAF, MAN,
Kamaz, …)
Auto, které kreslím, mě musí zaujmout
a práce na něm mě musí bavit. Jinak mi to
nejde... Nepreferuji nějakou značku, ale
samozřejmě české kamiony tvořím nejčastěji.

Tatra 815 4×4 HAS, foto: spidamodels.cz
Pokud jde o zahraniční vozy, tak
předpokládám, že oslovujete dané týmy
s prosbou o pomoc ohledně technických
podkladů, ale především ohledně možností
poskytnutí grafického pojednání vozu
(reklamy, barevnost atd.). S jakou reakcí se
setkáváte u těchto týmů? A je vlastně
o modely zahraničních vozů zájem
i u modelářů mimo naši domovinu?
No tak to jednoduché to vůbec není, naopak.
Kamiony DAF, MAN, PERLINI kreslím podle
fotografií a nějakých základních rozměrů.
Pro modely DAF Turbotwin jsem musel jet do
Nizozemí do muzea DAF a tam si oba stroje
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Krom klasického měřítka pro velkou
dopravní techniku 1:32 (případně 1:25)
máte řadu modelů i v měřítku 1:53.
Prozradíte, jak jste došel zrovna k tomuto
číslu, proč ne třeba 1:50, které by se lépe
přepočítávalo?
V podstatě jde o náhodně vytvořené měřítko
z dob, kdy jsem chtěl, aby díly každého
jednoho auta vyšly na jednu stránku A4
a měřítko jsem neřešil. Na pozdější dotazy
a po přepočítání vyšlo měřítko 1:53 a u toho
jsem už zůstal.
Pokud jde o modely v měřítku 1:53, vznikla
z nich dokonce i jedna celá a jedinečná
kniha. Prozradíte nám o ní něco více? Proč
vznikla, komu byla věnována a co všechny
modely spojuje?
No to je také jedno z mých dětí, na které jsem
pyšný. Psal se rok 2007 a já se při jednom
z testování Loprais teamu setkal s Karlem.
Dali jsme se do řeči a já mu tehdy slíbil, že
mu vytvořím modely všech jeho Tatrovek.
Jenže plánů bylo spousta a stále jsem dával
přednost jiným modelům.

Roman „Spida“ Hruška a Karel Loprais
podepisují knihu „Tatry Karla Lopraise“ na
modelářské soutěži v Kyjově, foto:
spidamodels.cz

Až v roce 2013 jsem si vzpomněl, že se blíží
Karlovo životní jubileum, a tak se v mé hlavě
opět probudila stará myšlenka, kterou bylo
nutno proměnit v činy. A tak vznikl projekt
s názvem „Karel 65“. Oslovil jsem modeláře
v České republice a na Slovensku, kterých se
do projektu zapojilo více než třicet. Bylo
nutné vybrat ty nejlepší stavitele, a když bylo
vybráno 19 modelářů, začal jsem s tvorbou
modelů. Nejsložitější na tvorbě bylo shánění
všech dobových reklam a log. To se nakonec
podařilo a tvorba modelů probíhala
v průběhu celého roku. Modeláři dostávali své
modely v průběžně, takže ne každý měl na
slepení stejně dlouhou dobu. Všechny slepené
modely se poprvé sešly první březnový víkend
roku 2014 na výstavě papírových modelů
v Brně. Předání modelů Karlovi probíhalo
o týden později na prvním ročníku
dakarského festivalu ve Valašském Meziříčí.
Modely jsem osobně předával Karlovi
k 65. narozeninám před nabitým kinosálem
a oba jsme měli slzy v očích. Byl to pro mě
velice emotivní zážitek, který za tu práci na
projektu „Karel 65“ určitě stál. Několik
modelů z této první série však čekal
nemilosrdný osud. Při přepravě modelů po
předání se mi podařilo do přepravky s modely
shodit láhev s vodou, což papírovým modelům
této velikosti nedělá moc dobře. Poškozeno
bylo celkem 6 modelů, z toho dva velmi lehce
a daly se opravit na místě. Tři modely se
musely z poloviny předělat a jeden model se
musel postavit celý znovu. Nakonec ale Karel
dostal sérii kompletní a je symbolicky zatím
jediným člověkem na světě, který tuto kolekci
modelů vlastní. Protože jsem ale chtěl, aby
možnost vlastnit tuto jedinečnou sbírku měli
i ostatní, rozhodl jsem se vydat knihu
s názvem Tatry Karla Lopraise. Kniha vyšla
v prvním vydání v nákladu 300 ks a brzy byla
rozprodána. Knihu jsme společně s Karlem
pokřtili na výstavě papírových modelů
v Kyjově v roce 2015.
Více informací nejen o tom, jak vznikají
papírové modely dakarských speciálů
a o životě autorů modelů si můžete přečíst
Polický měsíčník BŘEZEN 2022
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v katalogu k výstavě Fenomén Dakar, který
je v prodeji na pokladně Muzea papírových
modelů.
Výstava potrvá do konce dubna 2022.

MUZEUM DĚTEM
26. a 27. března 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!

Interaktivní dílnu podporuje firma Betexa
a Královéhradecký kraj.

Připravujeme:

V květnu otevřeme v Muzeu papírových
modelů novou výstavu. I tentokrát
zůstaneme u vůně benzínu či nafty. Výstava
představí tvorbu pana Petra Knotka a firmy
PK Graphica.

Pokračujeme v práci na expozici UNESCO,
která vznikne v průběhu dubna v Sále
architektury. Nejnovějším přírůstkem je
Zadní synagoga v Třebíči, kterou jsme si
přivezli z modelářské soutěže v Brně

Praga V3S FEK / civilní obrana
Zadní synagoga v Třebíči, foto: Jan Orel
Za MPM Pavel Frydrych
A pro ty, kteří si ještě na modelařinu
netroufnou, budou připraveny omalovánky
či jen čisté papíry a pastelky a fixy.

Muzeum stavebnice Merkur finišuje
s přípravami na novou sezónu. Expozice
dozná největších změn od jejího rozšíření
před několika lety.
Co tedy čeká Muzeum stavebnice
Merkur před sezónou?
Ta první a úplně nejsložitější věc je přestěhování Ocelového města. Jeho střední
díl už čeká na převoz do Police nad Metují.
A celek se bude muset rozmontovat a postupně přenést o dvě místnosti dál. Ocelové
město dostane nový háv a novou podobu.
Podobu, kterou si před více jak dvěma desítkami let vysnil jeho autor Jiří Mládek.
Ale to samozřejmě není všechno. Vedení
Muzea v současné době dokončuje detaily
nové koncepce expozice. Přestěhováním
Ocelového města to sice začne, ale pro kurátory bude startem až chvíle, kdy bude
největší model usazen na svém místě. Pak
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Tatra 815, domíchávač betonu „ZAPA“

přijdou následné kroky, které jistě návštěvníci ocení. Změní se komplet koncepce
expozice, změní se vystavované exponáty
a člověk, který byl v Muzeu třeba vloni expozici nepozná.
„Plánujeme začlenění nových velkých
modelů, které byly doposud buď ve fázi výroby nebo byly uloženy v depozitu. Od nové
sezóny se objeví v muzeu a můžu už teď
všem slíbit, že se bude na co koukat,“ řekl
o připravovaných změnách pan Radek
Jelínek z firmy Merkurtoys.
Expozice se sice o metry čtverečné nijak
nerozšíří, ale vedení muzea předpokládá, že
opticky dojde k navýšení objemu.
I přes plánované změny ale zůstane ohromující model Ocelového města

vrcholem expozice. Nová koncepce počítá
s jeho umístěním až na samotný konec prohlídky muzea, takže vše bude gradovat a vyvrcholí právě tímto modelem.
Stěhování a instalace nové expozice samozřejmě zasáhne do návštěvnického komfortu. Předpokládá se, že muzeum bude pro
návštěvníky otevřeno, ale některá místa
v expozici mohou být na nezbytně nutnou
dobu uzavřena. Všechny návštěvníky
prosíme o trpělivost a shovívavost. Ono
platí, že když se kácí les, létají třísky.
V tomto případě, když je potřeba změnit
expozici, je bohužel nutné část uzavřít. Ale
o to větší pak bude radost z nového, které
se připravuje.
O aktuální situaci vás budeme informovat na našem webu a sociálních sítích.
Muzeum stavebnice Merkur
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Ohlédnutí za loňskou sezónou

V loňském roce Muzeum Náchodska
provozovalo v Polici nad Metují dvě stálé
expozice. V klášteře opatův byt s expozicí dějin Police nad Metují a ve staré škole
Dřevěnce expozici se školními třídami a bytem učitele. Muzeum také aktivně pracovalo na rekonstrukci prostor v klášteře. Aby
mohlo přeměnit depozitáře na expoziční
sály, pronajalo si muzeum v klášteře další
místnosti, do nichž postupně přestěhovalo velké množství sbírkových předmětů.
Uvolněním dvou depozitářů tak vznikl nový
prostor, kde muzeum plánuje instalaci nové
stálé expozice dle návrhu renomovaného
autora Richarda Loskota. Zakázku v hodnotě převyšující jeden a půl milionu korun
se sice v loňském roce z důvodu nárůstu
cen nepodařilo vysoutěžit, předpokládáme
však, že po navýšení rozpočtu bude projekt realizován v tomto roce. Ani tak však

muzeum nezahálelo a pokračovalo v přípravě zmíněných prostor. Byly odstraněny
nevzhledné dřevotřískové desky z podlah
a odkryty cenné původní parketové podlahy, zaceleny praskliny ve zdech a také
nově vymalováno. Podle projektu by měly
být v těchto nově zrekonstruovaných prostorách dvě multimediální expozice. První
věnovaná lidové zbožnosti a druhá dějinám
Policka.
Mimo to Muzeum Náchodska v loňském roce připravilo pro návštěvníky několik výstav a kulturních akcí. V klášteře
to byla výstava fotografií barokních kostelů od Zděňka Odla. V Dřevěnce to pak byla
výstava Retro školní pomůcky a v závěru
roku výstava Od Martina po Tři krále. Ta
byla hojně navštěvována především mateřskými školami, které měly vstup zdarma.
V Dřevěnce také probíhal po celé prázdniny

Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE

M E T U J Í

Festival zážitků. Poměrně náročná akce
mohla proběhnout pouze díky spolupráci
s Cechem panen rukodělných a CKV Pellyho
domy. Festival měl velký úspěch a pro příští
sezonu plánujeme znovu zopakovat některá řemesla a zařadit je do plánu akcí muzea. Poměrně velkému zájmu se těšily také
noční prohlídky kláštera. Počítáme s tím, že
je budeme opakovat i v tomto roce, kdy se
snad podaří také znovu oživit Noc kostelů,
přerušenou v předchozích dvou letech epidemiologickými opatřeními.

Výstavy v březnu

V březnu můžeme návštěvníky pozvat
do staré školy Dřevěnky na velikonoční
výstavu kraslic Hany Váňové. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 24. března. 2022
v 17.00 hodin. Výstavu pak lze navštívit
od 25. března do 17. dubna 2022. Otevřeno
je denně kromě pondělí od 10.00–12.00
a od 13.00–16.00 hodin.

Štolové schwarzwaldské hodiny

Vážení čtenáři, tímto článkem Muzeum Náchodska obnovuje rubriku, ve které by
chtělo veřejnost seznamovat se zajímavými sbírkovými předměty z muzejních depozitářů, které mají vztah k Polici nad Metují. Jako první představíme štolové schwarzwaldské
štítové hodiny, které byly do sbírek někdejšího Památníku města Police nad Metují zapsány pod inventárním číslem 544.

Švarcvaldky, černolesské hodiny, selské hodiny, německé hodiny – to všechno jsou
lidové názvy pro hodiny, které se začaly vyrábět v půli 17. století na jihozápadě Německa
v oblasti Černého lesa (Schwarzwald). Jejich výroba se později rozšířila i do Čech. V 19.
století se stal Schwarzwald vedoucím světovým hodinářským centrem. Hodiny, které
dnes představíme, byly vyrobeny někdy v 1. polovině 19. století. Jedná se o takzvané
štolové hodiny, mladší vývojovou variantu schwarzwaldských hodin. Nejstarší schwarzwaldské hodiny používaly celodřevěné lihýřové strojky. Ty byly po roce 1740 postupně
nahrazovány stále ještě celodřevěnými strojky s vřetenovým krokem a krátkým kyvadélkem umístěným před přední desku hodinky. Tento mechanizmus byl přibližně kolem
roku 1760 nahrazen strojky s takzvanou černolesklou kotvou. Zrodily se tak štolové
hodiny.
Štolové hodiny mají černolesklý kotvový krok a polodřevěné strojky s kovovými ozubenými koly a dřevěnými osami. Kyvadlo je u nich umístěno již za zadní deskou stroje.
Aby se tam mohlo volně pohybovat, jsou hodiny
od stěny odsazeny trojicí sloupků, nazývaných něČeské koncerty pořádají
mecky „die Stolle“. Od toho také tyto hodiny získaly
svůj název (štolové). Přibližně kolem roku 1800
byl původně plochý čelní štít hodin nahrazen zaVelké Poříčí
obleným lakovaným malovaným štítem. Typický
generální
partner
28. 5. 2022 od 13:00
byl bílý podklad doplnění květinovou výzdobou,
nejčastěji takzvanou jablíčkovou růží (Apfelrosen).
Zde představené štolové hodiny mají čelní šít navíc upravený pomocí štuku, kterým je vytvořeno
vystouplé plastické mezikruží číselníku. Tyto konkrétní hodin mají nejen klasický bicí mechanismu,
ale i budík. Bití a zvonění zajišťoval spirálový gong
v zadní části strojku a vrchní mosazný zvonek.
Budík se nastavoval pomocí malého mosazného číselníku umístěného na přední desce hodin na ose
ručiček. Štolové hodiny se vyráběly až do 40. let 19.
století, kdy byly vytlačeny hodinami s modernějšíVstupenky v předprodeji: Informační centra a Ticketstream /od 1. 3. 2022
mi a ploššími schottenskými strojky.
vstupné 470,- / děti do 15 let zdarma
Mgr. Jan Tůma

4.ročník

POŘÍČSKÝCH

PIVNÍCH SLAVNOSTÍ

WISAVATSCH KOMUNÁL

IVAN MLÁDEK

A BANJO BAND

PETRA JANŮ

& AMSTERDAM ARGEMA
HEEBIE JEEBIES

Veškeré info na www.ceskekoncerty.cz, tel.: 731 579 373
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Letos slavíme 200 let divadla v Hronově!

Jak je všeobecně známo, jediným zdrojem pro stanovení počátku hronovského
ochotnického divadla byla až poměrně donedávna Jiráskova románová kronika
U nás. Autor v jejím II. díle obsáhle, detailně
a barvitě vylíčil první divadelní představení
v Hronově neboli v Padolí, jeho přípravy
a následky.
Podle ní se v roce 1823 z Prahy, kde se
vyučil hodinářem a zároveň si zamiloval divadlo, vrací do rodného městečka Antonín
Kalina-Knahl. Po čase shromáždí kolem
sebe divadelní nadšence, rozepisuje role
a u Kalinů se konají první zkoušky. Na první
postní neděli 3. března 1827 ve staré roubené škole, dnes již neexistujícím stavení
pod farou, na provizorním jevišti z prken
a škamen provedou ochotníci první divadelní představení – Berounské koláče od Jana
Nepomuka Štěpánka. V městečku mělo divadlo velký ohlas, také herci chtěli ve své
činnosti pokračovat. Ale jelikož se hrálo bez
povolení vrchnostenského úřadu, následoval
zákaz dalších představení. Písemná žádost,
podaná na náchodský zámek na podzim téhož roku, zůstala bez odpovědi. Další představení, které je již jednoznačně doloženo
i písemnými prameny, se konalo až o 20 let
později, v roce 1847. Historicky však chyběly
písemné doklady. Jiráskovu románovou kroniku totiž nelze považovat za historický pramen, sám autor byl odkázán pouze na ústní
tradici.
Vzhledem k tomu se stalo pro historii
hronovského divadla významným a zásadním zjištění, že písemné doklady k začátkům

působení ochotníků v Hronově přece jen
existují, a to dokonce již k roku 1822!
Objevila je archivářka a historička Mgr. Lydia
Baštecká ve Státním oblastním archivu
v Zámrsku. Jedná se o koncept dopisu, datovaný 26. 3. 1822, jehož originál byl odeslán
krajskému úřadu do Hradce Králové. Tímto
průvodním dopisem náchodský vrchnostenský úřad oznamuje, že mu byla doručena žádost obyvatel městečka Hronova (žádost se bohužel nedochovala) o povolení
sehrát několik malých českých divadelních
představení ve prospěch chudé školní mládeže. Náchodský úřad tuto žádost podpořil
a doporučil ke kladnému vyřízení. Dochoval
se dokonce i originál odpovědi krajského
úřadu z 10. 4. 1822, stručné a zamítavé.
Důvodem zamítnutí žádosti bylo přesvědčení
zemských úředníků, že „lidé, kteří se zabývají
hraním komedií, jsou odváděni od své práce
v úřadech, v řemeslu nebo od domácích prací“.
A i když se vynořuje řada ještě nezodpovězených otázek, například kdo tuto ochotnickou
činnost inicioval, jaký byl repertoár, kdo hrál
a kde se hrálo, historicky prokázaným faktem je činnost hronovských ochotníků již
v roce 1822. To znamená, že si právě letos
připomínáme rovných 200 let od počátků
ochotnického divadla v Hronově a 195 let
od prvního zaznamenaného představení!
Taková divadelní tradice by si nepochybně zasloužila pořádnou oslavu. Ostatně její
„předpremiérou“ byla členy hronovského
divadelního souboru v prostorách Jiráskova
divadla před pěti lety realizovaná výstava,
věnovaná historii a současnosti hronovského

8. března 1917

bufet a kuchyňku, ale už v prvních dnech
války – z 5. na 6. srpna 1914 – bombardovala lotyšskou pevnost. Další zepelíny shodily
bomby nejen na Lodž, Bialystok a Varšavu,
ale i na anglický Harwich.

amatérského divadla. Diváky tehdy 26.
března 2017 za doprovodu divadelní kapely touto výstavou provázely oživlé postavy
z Jiráskových divadelních her. Zlatým hřebem oslav se staly ukázky z legendárního
prvního představení Berounských koláčů,
a to i s ochutnávkou skutečných voňavých
koláčků. Celá oslava byla zakončena slavnostním představením Jiráskovy Vojnarky.
Je však třeba si přiznat, že současná situace není bohužel velkým akcím nakloněna.
Ač nám to je líto, letošní oslavy tak významného výročí budou muset být koncipovány
skromněji. Budou rozloženy do celého letošního i příštího roku a budou mít spíše komornější charakter. S konkrétními akcemi
budeme veřejnost seznamovat průběžně.
Věřte nám, že bychom sebe i vás, naše věrné diváky, chtěli alespoň na chvíli „ hraním
odvést od práce v úřadech, v řemeslu nebo
od domácích prací“. Vždyť láska k divadlu
do Hronova vždycky patřila a patřit bude!
Divadelní soubor
Jiráskova divadla Hronov
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FERDINAND ZEPPELIN
Větroplavec a konstruktér vzducholodí
- 105 roků od úmrtí
Ferdinand Zeppelin se narodil 8. čer-

vence 1838 v jihoněmecké Kostnici, zemřel
8. března 1917 v Berlíně ve věku 78 let.
Hrabě pocházel z prastaré šlechtické
rodiny. Jako německý důstojník se zúčastnil několika válek, např. války v Severní
Americe. Později dosáhl úspěchu v politice, byl vyslancem a ministrem. Od roku
1892 dělal pokusy s létajícím balonem
ve Friedrichshafenu na Bodamském jezeře. O jeho vzducholodě měla zájem hlavně armáda. A tak se jeho luxusní řiditelná
vzducholoď Schwaben sice unesla mimo
posádku 24 cestujících, měla salon, jídelnu,
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9. března 1737

JOSEF MYSLIVEČEK

Český hudební skladatel období pozdního baroka a klasicismu
- 285 roků od narození
Josef Mysliveček, mlynářský synek, později zbožňovaný skladatel italských oper se
narodil 8. března 1737 v Praze, zemřel 4.
února 1781v Římě.
I on se stal mlynářským mistrem, ale
nakonec postoupil rodinný mlýn mladšímu
bratrovi a věnoval se hudbě. Učil se u varhaníka Týnského chrámu a již po půl roce
napsal několik symfonií. Odešel do Benátek
a svými operami si získal celou Itálii. Byl
tam nazýván
Venatorini (což je překlad jeho jména), později proslul přezdívkou „Il divino
boemo“, božský Čech. Udržoval přátelské
styky s rodinou Mozartů a mladý Mozart
si velmi vážil jeho tvorby. Kromě jiných děl
zkomponoval asi 30 až 40 oper. Po propadu opery Armida v Neapoli však měla jeho

kariéra nečekaně strmý pád. Zemřel v Římě
ve věku 44 let, zapomenut přáteli, zadlužen a zklamán neúspěchem. Je považován
za největšího českého symfonika 18. století.
16. března 1787

GEORG SIMON OHM

Slavný německý fyzik
235 roků od narození
Georg Simon Ohm se narodil 16. března
1789 v Erlangenu v Bavorsku v protestantské rodině, zemřel 6. července 1854 ve věku
65 let v Mnichově.
Než se stal středoškolským profesorem
na gymnáziu v Kolíně
nad Rýnem a učitelem na vojenské škole
v Berlíně (1926), začínal jako učitel matematiky na nižších
školách. Zavedl pojem elektrický odpor.
V roce 1826 uveřejnil v odborném časopise
práci, ve které uvedl svůj zákon, dnes nazvaný jeho jménem, podle kterého je intenzita
elektrického proudu přímo úměrná napětí
a nepřímo úměrná odporu. Napsal i četná
pojednání z oboru galvanismu. Věnoval se
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akustice. Rozpracoval teorii sirén a fyzikální podstaty slyšení. Studoval také interferenční jevy. Londýnská Královská společnost mu udělila čestnou medaili za vědecké
zásluhy a pět let před smrtí se stal profesorem na univerzitě v Mnichově.
20. března 1727

ISAAC NEWTON

Anglický fyzik, matematik, astronom, alchymista a teolog
- 295 roků od úmrtí
Isaac
Newton
se narodil 4. ledna
1643
(podle
tehdy
užívaného
Juliánského kalendáře 25. prosince 1642)
ve
Woolsthorpu
poblíž
Granthamu
v Lincolnshire ve východní Anglii, zemřel
31. března 1727 v Londýně (20. března
podle tehdejšího Juliánského kalendáře).
Slavný vědec se narodil na statku
a podle přání své ovdovělé matky se měl
stát rolníkem. Na přímluvu strýce však byl
poslán na studia do Cambridge. Brzy se stal
bakalářem a o něco později i magistrem
umění. Své nejdůležitější vědecké myšlenky zformuloval na svém rodném statku
Woolsthorpe v hrabství Lincolnshire. Stal
se profesorem matematiky na univerzitě
v Cambridge. Newton jako první upřesnil
pojmy hmota, váha, síla. Ozřejmil Galileovy
zákony o setrvačnosti těles, matematicky
zformuloval závislost zrychlení těles na působící síle, objevil a zformuloval zákon akce
a reakce. Podle historické anekdoty vyřešil
gravitační zákony ve chvíli, když mu ze stromu na hlavu padlo jablko.
22. března 1832

JOHANN WOLFGANG GOETHE
Největší
německý
a prozaik
- 190 roků od úmrtí

klasik,

básník

Johann Wolfgang
Goethe se narodil 28. srpna 1749
ve Frankfurtu nad
Mohanem,
zemřel
22. března 1832
ve Výmaru (Weimar,
Německo).
Měl všestranný
talent – byl nadaným
kreslířem, malířem, dramatikem, přírodovědcem a politikem. Je autorem slavného
románu Utrpení mladého Werthera, který
svého času vyvolal vlnu mezi mladými lidmi. Napoleon prý tuto knihu miloval tak, že
ušetřil Výmar, kde autor žil, od válečného
pustošení. V roce 1832 dokončil Goethe své
vrcholné dílo Faust, ve kterém oslavil neustálou touhu člověka po pravdě a užitečné
činnosti. Je to tak slavná kniha, že se říká, že
jen ten národ je kulturní, který má Fausta
přeloženého do svého jazyka. K severočeským lázním, zejména Mariánským Lázním,
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jež měl Goethe v oblibě, se váže trochu lechtivá historka o lásce starého barda k mladičké Ulrice von Lewetzov. Podle jedné verze
odmítla jeho nabídku k sňatku, podle další
jsou to všechno nadsazené klepy. Těžko
říci, co je pravda, jisté je, že se Ulrika nikdy
nevdala, prý z lásky ke Goethovi, protože si
nedovedla po svém boku představit jiného
muže.
23. března 1887

JOSF ČAPEK

Malíř, spisovatel, výtvarný kritik
- 725 roků od narození
Josef Čapek se narodil 23.března v Hronově,
zahynul při tyfové epidemii ve vyhlazovacím
táboře Bergen- Belsenu
na konci války v dubnu
1945.
Dětství
prožil
v Malých Svatoňovicích.
Absolvoval tkalcovskou školu, později vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu
v Praze.
Jeho výtvarný názor se tvořil v době
myšlenkového kvasu impresionismu, secese a kubismu. Josef Čapek si ho teoreticky
zdůvodňoval i ve spolupráci se svým bratrem Karlem Čapkem, s nímž se věnovali
výtvarné kritice. Spolu s ním debutoval
také jako prozaik (Zářivé hlubiny) a společně napsali řadu slavných divadelních her:
Lásky hra osudná, Ze života hmyzu a další.
V letech 1910-11 byl na studijním pobytu
v Paříži. V roce 1918 vystavuje se skupinou Tvrdošíjných (Špála, Čapek, Kremlička,
Zrzavý, Hofman). Významná je jeho práce
grafická a ilustrátorská. Josef Čapek byl
v roce 1939 odvlečen do koncentračního
tábora. Žel, nedočkal se osvobození, které
nezlomně očekával, jak svědčí jeho Básně
z koncentračního tábora a množství drobných kresbiček. Nesmrtelná je jeho tvorba
pro děti, zejména Povídání o pejskovi a kočičce, které psal i ilustroval.
25. března 1677

VÁCLAV HOLLAR

Český barokní rytec a kreslíř
- 345 roků od úmrtí
Václav Hollar z Práchně se narodil 13.
července 1607 (415 roků od narození), zemřel ve Wesminsteru (Anglie) ve věku 70
let.
Narodil se jako syn úředníka při zemských deskách v Praze. Již v mládí se vydal
na cesty po grafických dílnách ve Frankfurtu
nad Mohanem, Štrasburku, Kolíně nad
Rýnem a v Nizozemí, kde se seznamuje
s pracemi Rembrandtovými. Tvořil volné
grafické listy, mapy, portréty, zátiší s přírodopisnými motivy a knižní ilustrace. Stále
vycházejí jím ilustrované Bajky Jeana de
La Fontaina. K vrcholům jeho tvorby patří
panoramatické městské veduty, vznikající
na cestách s hrabětem Arundelem, anglickým vyslancem. Dostal se i do Prahy, kde
vznikl jeho slavný Pohled na Prahu z roku

1649 a další pražské veduty. Krásný je jeho
cyklus lodí, který tvořil krátce před svou
smrtí.
27. března 1967

JAROSLAV HEYROVSKÝ

Český fyzikální chemik, objevitel a zakladatel polarografie a nositel Nobelovy
ceny za chemii z roku 1959
- 55 roků od úmrtí
Jaroslav Heyrovský narodil se 20. prosince 1890
v Praze, zemřel 27. března
167 v Praze.
Profesor
Jaroslav
Heyrovský je nositelem
Nobelovy ceny za chemii,
získal ji za objev polarografické metody a jejího využití v analytické
chemii. Narodil se v rodině, kde bylo tradicí
studovat práva. Jaroslav se však již od gymnaziálních let (byl spolužákem Karla Čapka)
zajímal o chemii, fyziku a matematiku. Otec
ho poslal na studia do Londýna, kde se věnoval fyzikální chemii. V roce 1922 objevil
elektrolýzu kapkovou rtuťovou elektrodou,
která se dala využít při chemických analýzách. Po válce ho v Praze zaujal problém,
kterým se zabýval už jeho profesor Bohumil
Kučera, měření povrchového napětí rtuti na kapkové elektrodě. Heyrovský nazval svou metodu, která způsobila převrat
v elektrochemii, polarografií. Za svou práci
získal mnoho dalších ocenění.
31. března 1732

FRANZ JOSEPH HAYDN

Rakouský hudební skladatel, přední
představitel klasického období v hudbě
290 let od narození
Franz Joseph Haydn
se narodil 31. března
1732 v rodině chudého
varhaníka v pohraniční
obci Rohrava na hranici
Rakouska a Uher, zemřel
31. května 1809 ve Vídni.
V mladosti se učil zpěvu a stal se sólistou svatoštěpánského chrámového sboru ve Vídni. Neměl vyšší hudební vzdělání, a přesto ve svých 13 letech zcela
instinktivně skládal první skladby. Jeho rané
kompozice vyšly bez jeho vědomí a bez honoráře. Jeho prvním honorářem byl dar 25
zlatých od hraběnky Thunové. Hrával jako
kapelník v šlechtických rodinách té doby,
mnoho let jako kapelník uherského knížete
Esterházyho. Působil také v Londýně, kde
získal doktorát honoris causa univerzity
v Oxfordu. Spolu s Mozartem se stal dovršitelem hudebního klasicismu. Jako penzista
se v Bonnu seznámil s mladým kapelníkem
Beethovenem a byl jím oslavován. Jeho sláva vzrostla po velikém úspěchu jeho symfonií před anglickou královnou v Londýně.
Hrabě Harrach mu v rodné Rohravě postavil 15 let před smrtí pomník. Haydn po sobě
zanechal obrovské dílo, v němž je mimo jiné
více než sto symfonií.
Připravil František Janeček
Polický měsíčník BŘEZEN 2022

POHLEDY DO HISTORIE

DĚJINY TRAMPINGU

Trampské básně 1919 – 1939
Ach ano, nevyzpytatelné jdou cesty
pro toho, kdo v životě tápe…
My jsme si cestu našli, byť byla
namnoze kamením a trním zatarasena
našli jsme si ji a jdeme po ní – rovně!
Jsme milenci hvězd tajuplných nocí
i slunečních dnů i deštivých snů…
Nedbáme bláta ani sněhu a jdeme
vyšlapat cesty do přírody, do stanů,
do chat i osad…

Táborový oheň nás přenese do jiných
světů a zpívající kytara rozjasní naše
tváře, ustarané dobou…
V přírodě čerpáme sílu pro náš tvrdý život
ve městě, abychom tu nepoctivou hru s naším
mládím dohráli do konce. Do vítězného
konce!
Ach ano, nevyzpytatelné jsou cesty,
Pro toho, kdo v životě tápe…
My jsme si cestu našli, cestu k čistému
lidství,
byť byla namnoze kamením a trním zatarasena…
našli jsme ji a jdeme po ní – rovně.
Půjdete za námi!
Pojďte! Vítáme Vás…
Osada stará je naše máma
osada zlatá neumře s náma,
ta bude za sto let vyprávět,
až budem spát,
kterak ji měl každý rád.

Bob Hurikán

Jarka Mottl

Vám staří pionýři, kteří jste
první nastoupili cestu
k čistému lidství,
vám, mladší, kteří jste se nebáli
pokračovat v tradici zanechané
starými průkopníky…
Vám, kteří teprve vykročíte,
vám všem, věnuji tyto posvátné
memoáry naší trampské historie.
Bob Hurikán

PODSTATA TRAMPINGU
MOTTO:
Co je přirozené, je správné.
		Rousseau

Dříve, než přikročím k vlastní podstatě
a historii našeho trampingu, chci odpovědět
na věčnou otázku lidí, pozorujících ke konci
týdne celé stovky starých i mladých trampů*), ověšených podivnými ranci, kytarami
nebo chlebníky a pospíchajících ven z. města do přírody.
Proč ti lidé trampují?
Proč trampujeme?
Abychom unavené tělo i mysl po celotýdenní práci osvěžili jinými myšlenkami,
jež nemají nic společného s všednostmi života; abychom odchodem do přírody unikli
jedům velkoměsta; abychom přirozeným
a nenuceným pohybem ve zdravém ovzduší
Polický měsíčník BŘEZEN 2022

se opět připravili ke svým životním úkolům.
Vy, kteří jste neuposlechli onoho „volání
divočiny“, vy „nezasvěcení „ - namítnete:
Návratem k primitivismu?

Ovšem! Primitivnost neznamená ještě
ubohost; naopak byl to člověk primitivní,
který šel ve svém běžném životě daleko
hlouběji ke kořenům svého vlastního - já,
svého já, které jej předurčovalo k vítěznému zápasu nad ostatními tvory a byla to
právě primitivnost, která ho k tomu nutila.

Tramping klade hlavní důraz na znalosti
primitivismu indiánské romantiky; na znalosti přírody a všech věcí s ní souvisejících,
jako je táboření, samostatnost, družnost,
sebekázeň a opravdové kamarádství; neboť
tyto napohled prosté věci dávají základy povaze jednotlivce v dalším jeho konání.

Tím že trampové převzali některé zvyky lidí primitivně žijících, neznamená, že
by současnost zavrhovali, nýbrž, že dovedli překlenout rozdíl mezi dobou minulou
a dobou dnešní - moderní.

Trampové dovedli přenést romantiku
do dnešní doby, do doby, která bohužel zapomněla ve svém egoismu a shonu na dorůstající mládí - žíznící víceméně po romantickém životě.
Všednost dnešního života si vynutila
tento protiklad, jenž se projevil trampským
hnutím, spolupracujícím v jisté obměně
s podobnými organizacemi, ale zůstávající volný - ničím nespoutaný a přitom jednotný
v myšlení a skutcích.

Smýšlení a skutky v trampingu jsou
ušlechtilé, protože vyvěrají z opravdové lásky k přírodě.
A podstata?

Původ každé věci musí mít svůj začátek
a cíl; tedy i tramping. Tramping vytvořila
doba.

Tramping není jen nedělní osvěžení.
To by byl věru mělký cíl. Toto hnutí je postaveno na daleko silnějších a důležitějších
základech.
Tramping je průpravnou školou k vytvoření silných, ušlechtilých charakterů. To
je ona podstata!

Tramping ve své podstatě byl a je výchovným a blahodárným pro každého
jednotlivce.

Výchovnou stránku nejen sama o sobě
zaručila ušlechtilost indiánského plemene,
v němž tramping nalezl vzor, nýbrž i láska
k přírodě, a hlavně vlastní konání, vychované samotou, sebekázní a soběstačností.
Samota, sebekázeň a soběstačnost je
dalším řetězem svéráznosti trampingu;
přeměňuje chlapce v muže, zdravé, nebojácné, průbojné, poctivé muže pevných povah, kteří dovedou vlastními cestami kráčet
k vytčenému cíli.
Taková je podstata našeho trampingu.
Přirozená a tedy správná. Tato podstata

nemůže zklamat, je-li správně chápána
a prováděna, protože jsou v ní obsaženy základy lidského dění.
Tím nechci říci, že je tramp nadčlověkem, ale chci říci, že tramp žijící podle těchto zásad, převyšuje své okolí.
Nechci také tvrdit, že trampové jsou
filistry, naopak rádi· se zasmějí, napijí, ale
naprosto odmítám názor, že sprostota a surové vtipy jsou jim milejší, než krásné využití dne v přírodě. Ovšem výstřelky zde byly
a budou, ale bude jich stále méně a méně.

Tramping se od podobných „ctitelů
přírody“ odlišil a co je důležité - nebál se
odlišit!

Je to přirozený vývoj, tedy i u trampingu, kde musíme uvážit, že v trampingu nebyly nikdy žádné směrnice, nýbrž vše podléhalo individualitě a inteligenci jednotlivců.

Tramping prodělal za posledních dvacet
let, tedy od svého vzniku, několik period,
krystalizoval až vykrystalizoval. Snad vzal
na sebe jinou tvářnost, ale zato vnikl hluboko do všech vrstev našeho národa a tím
nemálo přispěl k tomu, že v národohospodářských otázkách naší země se s ním musí
vážně počítat.

Mladým ukázal tramping cestu k návratu do přírody a tím k čistému lidství, cestu
namnoze ze zakouřených barů a hospod,
a starým dal opět novou radost ze života.
Naprosto zde nezáleží, jakým způsobem
se tramping děje; (máme-li pumpky nebo
legíny) záleží však jak se děje.

Bez váhání tvrdím a opakuji, že ten,
kdo pochopí pravou podstatu trampingu,
stává se důležitým činitelem našeho
národního života, naší krásné země, s nímž
se musí za každých okolností počítat
jako s vysoce cenným jedincem, neboť
zdravá, ušlechtilá a snaživá mládež, je
nejdůležitější otázkou našeho národa!

Dle memoárů naší trampské historie
Boba Hurikána
Připravil: Vladimír Linhart
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Z polické mateřinky...

Během měsíce května proběhne
na všech mateřských školách, tedy i na té
naší, zápis nových dětí na školní rok
2022/2023. Bližší informace ohledně našeho zápisu Vám poskytneme v příštím čísle.
Dnes se zaměříme na často kladené dotazy
k zápisu do MŠ.

Jak je to s přijímáním dětí k předškolnímu vzdělávání? Kdo rozhoduje o přijetí,
kdo stanovuje kritéria, má dítě právo
na předškolní vzdělávání?
K předškolnímu vzdělávání přijímá
děti ředitel mateřské školy. Ten také stanoví kritéria pro přijetí. Ze zákona musí
přijmout přednostně děti uvedené v § 34
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, tedy děti
od tří let vždy s podmínkou trvalého pobytu
ve spádovém obvodu mateřské školy.

Mají mateřské školy určené spádové obvody? Která mateřská škola má povinnost přijmout dítě?
Pro mateřské školy zřizované obcí nebo
svazkem obcí stanovují obce spádové obvody podobně jako je tomu u základních škol.
Obec musí zajistit místa v mateřské škole
pro děti uvedené v § 34 odst. 3 školského
zákona (v případě dovršení tří let do začátku školního roku) s místem trvalého pobytu
(u cizinců s místem pobytu) ve spádovém
obvodu. Požádat o přijetí může zákonný
zástupce dítěte v kterékoli mateřské škole,
pokud bude mít volnou kapacitu, může dítě
přijmout, i když má dítě místo trvalého pobytu v jiné obci.

Kdo má nárok na přednostní přijetí
do mateřské školy?
Přednostně se přijímají děti, které v daném školním roce dovrší šesti let a budou
tedy spadat do povinného vzdělávání. Dále

to jsou děti tříleté a starší od následujícího školního roku. V případě, že má mateřská škola volná místa, může přijímat děti
až do kapacity stanovené v rejstříku škol
a školských zařízení (v souladu se stanovenými kritérii), tzn., že je možné přijmout
děti od dvou let věku, pokud pro ně škola
vytvoří potřebné podmínky.

Musí být dítě při vstupu do mateřské
školy očkováno?
Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání
povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších pěti let škola vyžaduje
v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně
veřejného zdraví), doklad o tom, že se dítě
podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
kontraindikaci.

Jak je to při přijímání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami?
Nárok na přijetí ve spádové mateřské
škole má každé dítě od věku tří let. Pokud
jsou již u dítěte speciální vzdělávací potřeby stanoveny školským poradenským zařízením, doloží zákonní zástupci doporučení
ke vzdělávání tohoto dítěte již při podání
žádosti o přijetí. Pokud však dítě ještě vyšetření ve školském poradenském zařízení
neabsolvovalo, nic to nemění na jeho nároku na přijetí k předškolnímu vzdělávání
do spádové mateřské školy.

Je možné vzdělávání dětí od dvou let
věku v mateřské škole?
Školský zákon s účinností od 1. 9. 2016
umožňuje přijmout do mateřské školy dítě,
které do začátku školního roku dovrší minimálně dvou let věku. V naší mateřské škole
máme pro přijímání těchto dětí vytvořené

podmínky, takže lze přihlásit i dítě dvouleté.
(čerpáno ze stránek Edu.cz)

Naše mateřská škola má tyto podmínky
vytvořené, ale přijímání těchto malinkatých
dětí má svá specifika. Těmto dětem nastavujeme postupnou adaptaci. Dítě musí být
natolik zralé, aby zvládlo plnit cíle předškolního vzdělávání, musí mít vytvořeny
základní hygienické návyky při jídle a při
sebeobsluze a hlavně musí být schopno
zvládnout režim dne v MŠ. Pokud tomu tak
není, nelze toto dítě přijmout. Mateřská
škola má svůj pevný řád a pokud je výchova
v rodině bez nastavení základních pravidel
a návyků, nemohou rodiče čekat, že to za ně
udělá MŠ. Takové dítě je pak ve školce zbytečně nešťastné a nikdy si ve školce nikdy
nezvykne.
Pokud přemýšlíte o tom, že chcete své
dítě přihlásit do MŠ (a nyní máme na mysli
jakkoli staré dítě), pracujte již nyní na tom,
aby umělo jíst u stolu, aby mělo pravidelnou
dobu jídla a spánku, aby se umělo alespoň
trochu oblékat a obout, aby mělo pevně
nastavené hranice chování, aby při komunikaci s dospělým udržovalo oční kontakt,
aby umělo říci, co potřebuje a aby zvládlo
pojmenovat své přání, potřeby i emoce.
Pokud toto rodina dítěti nastaví včas,
tak je velký předpoklad, že adaptace dítěte
proběhne v klidu a bezbolestně.
Na závěr bychom chtěli rodiče upozornit, že mateřská škola je vzdělávací zařízení, nikoli zařízení hlídací. Režim mateřské
školy je úplně jinak nastaven než třeba
v lesní školce anebo v dětské skupině. Proto
prosíme rodiče, aby pro své děti hledali takové zařízení, které bude odpovídat jejich
představám.
paní učitelky a pan učitel
z mateřské školy na sídlišti

Gymnázizm Broumov informuje

Bezmála čtyři sta let tradice gymnaziálního vzdělávání
v Broumově
Věděli jste, že v Broumově bylo 1624 založeno třetí nestarší gymnázium v Čechách?
Za opata Benna Falka (Jan Benno
z Felkenburga) bylo v roce 1624 založeno čtyřtřídní gymnázium, třetí nejstarší
v Čechách, po Chebu a Žatci. Bylo původně
určeno k výchově budoucích členů řádu,

katolických kněží a teologů. Klášterní gymnázium je předchůdce současného broumovského gymnázia, které bylo založena
roku 1945. Už tehdy pochopili, že všeobecné vzdělání je základem, na kterém můžete
stavět.
(mk)

Anna Kráčmarová, studentka sekundy
Gymnázia Broumov, je sportovkyní tělem
i duší. Jak hodnotí svoji účast na Českém
poháru žactva ve Vimperku ve dnech 22.
– 23.1.2022?
„Při sobotním sprintu klasickou technikou jsem se umístila na 7.místě v čase
0:03:31:02. V neděli při delším intervalovém závodě volnou technikou jsem skončila 10. v čase 0:06:21:1. V sobotu po dojetí

jsem byla jako čertík, který vyletěl z krabičky. Byla jsem šťastná, že jsem se dostala tak
blízko k Top 5. Samozřejmě se přidal pocit,
že jsem mohla jet i lépe. V neděli převládla
spokojenost, protože vím, jak moc těžké je
se dobře umístit v tak výborně obsazeném
závodě. Snažila jsem se řídit tímto heslem:
„Mám natrénováno tak, abych předvedla to
nejlepší. A to jsem taky udělala.“
S AK si povídala JS

Další úspěchy Anny Kráčmarové
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Národní kolo Chemické olympiády:
Zdeněk Hartman na excelentním 2.místě
Mezi nejlepšími chemiky z celé republiky se neztratil student septimy Gymnázia
Broumov
Ve dnech 31. 1. - 3. 2. 2022 se v Plzni
konalo Národní kolo Chemické olympiády
(kategorie A). Do něho postoupil a naši školu skvěle reprezentoval i student Zdeněk
Hartman (7.V). V konkurenci více než čtyřiceti nejlepších středoškolských chemiků
vybojoval naprosto úžasné 2. místo. Díky
tomuto umístění pojede s dalšími čtyřmi
studenty soutěžit na Národní kolo slovenské Chemické olympiády a může zabojovat ve výběrových soustředěních i o účast
v Mezinárodním kole Chemické olympiády.
Moc blahopřejeme a držíme palce v dalších
soutěžích.
MČ

Základní umělecká škola informuje….........................................

Zdá se, že zima pomalu odchází
a s ní i komplikace a omezení, spojená
s „kovidem“.
Prvním pokusem z naší strany prolomit
blokádu společného sdílení hudby a umění
byla následující akce:

Loučení s betlémem

Ve středu 9. února jsme se sešli na náměstí pod radnicí, kde naše pěvecké sbory
Studánka a Studánečka zazpívaly hloučku
přítomných posluchačů v okleštěné podobě
pásmo Věroslava Neumanna „Vánoce malých zpěváčků“.
Toto pásmo jsme chystali jako finále
Vánočního koncertu v Kolárově divadle
– měl to být velký celoškolní projekt pěveckých sborů a orchestru žáků i učitelů.
Koronavirová opatření nakonec tento koncert znemožnila, ale naši zpěváčci tolik žadonili, abychom si toto pásmo vánočních
písní a koled přece jen někde zazpívali, že
vznikla myšlenka zazpívat na náměstí u polického betléma (jehož autorem jsou také
naši žáci) poslední den před jeho likvidací
jako tzv. Loučení s betlémem.
Bylo však třeba přece jen počkat, až
všechny virózy a karantény trochu odezní,

Náš polický betlém
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proto musel i náš betlém vydržet na náměstí až do února… 
Poněkud improvizovaná akce nakonec přece jen proběhla, přestože nás zradila technika. Ale milé a vřelé ohlasy přítomných posluchačů nám to vynahradily
a všichni jsme nakonec měli radost ze společného zpívání!

Karlovarský skřivánek

A u zpívání ještě zůstaneme: Ve čtvrtek
24. února proběhne v naší ZUŠ oblastní kolo
pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek
pro zpěváčky ze základních i základních
uměleckých škol.
Odborná porota vybere ty nejlepší k reprezentaci v celostátním kole soutěže, které
proběhne již tradičně
v Karlových Varech.
Soutěž
proběhla
po uzávěrce Polického
měsíčníku, takže vás
s výsledky seznámíme
v příštím čísle.
A zpěvákům přejeme, ať se jim u nás dobře
zpívá!

Okresní kolo soutěže
žesťových nástrojů

A začínají se také rozjíždět soutěže ZUŠ,
vyhlašované Ministerstvem školství.

V úterý 15. března bude pořádat naše
škola okresní kolo soutěže dechových žesťových nástrojů a o den dříve proběhne
okresní kolo dechových dřevěných nástrojů
v Jaroměři.

Všem soutěžícím přejeme úspěšné soutěžní vystoupení a především radost z kvalitního muzicírování!
Vaše ZUŠ

Vděční posluchači improvizovaného vystoupení
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Jarního příměstský tábor skončil

V týdnu od 14.-18.2.2022 proběhl turnus jarního příměstského tábora
Detektivové na stopě, realizovaného v rámci projektu Tábory města Police
nad Metují, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015867. Tábor byl určený
dětem 6-12 let a veškerý program se odehrával v Sokolovně. Děkujeme
tímto manželům Křepelkovým za pohoštění policie a také za obědy pro
děti a lektorky v ZD. Program jsme měli celý týden plně nabitý, děti hledaly vraha, pájely si truhličku na uloupený poklad, tvořily identikit pachatele, cvičily v tělocvičně a chodily na výlety. Také si jedno dopoledne
vyzkoušely s náchodskou policií test na alkohol a drogy, změřily si svou
rychlost při běhu na radaru, nahlédly do policejních aut, mluvily do vysílaček, zkusily si policejní vybavení jako pouta, štít nebo obušek.
Jiný den se naučily s lektorkou
sebeobrany a juda základní rozcvičku a cviky a viděly ukázky,
jak se bránit. Nyní nám konečně
přálo štěstí, celý program proběhl beze změny a my si ho s dětmi
parádně užili.
Kateřina Landová

MODERNIZACE ORDINACÍ
MEDICA - LANGER S.R.O.

V lednu letošního roku prošly naše ordinace významnou
modernizací. Jmenovitě se jednalo o:

yy modernizaci výpočetní techniky ve všech ordinacích
yy vzájemné propojení elektronické zdravotní dokumentace všech ordinací
yy zajištění chodu ordinace i při výpadku elektrické energie

Všichni pacienti nyní mohou nově využívat všechny naše
ordinace (Teplice nad Metují, Broumov, Police nad Metují).
Stále je však nutné počítat s tím, že papírovou zdravotní dokumentaci máte uloženou ve své kmenové ordinaci.
Modernizace reflektuje sílící trend elektronizace zdravotnictví. Plně využíváme e-recepty, e-neschopenky, ISIN,
přijímáme elektronické laboratorní, RTG, CT, ultrazvukové
a jiné výsledky. Elektronickou komunikaci samozřejmě neustále rozšiřujeme.

Děkujeme společnosti Praktik SW spol. s.r.o. za poskytování kvalitního lékařského softwaru, dlouholetou spolupráci, profesionální přístup a propojení elektronické zdravotní
dokumentace všech ordinací.

Moderní výpočetní technika a elektronizace zdravotnictví významně urychluje naši práci!

Pro modernizaci systému jsme schopni významně rozšířit naše kapacity na všech ordinací. Registrace pacientů
možná již od 14ti let. V případě nutnosti budou i rozšiřovány
ordinační hodiny.
MUDr. František Langer
Medica - Langer s.r.o.; www.medica-langer.cz

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Výprava na Ostaš

Celodenní výprava o pololetních prázdninách, kterou si holky z oddílu světlušek (2.-5. třída) nejen naplánovaly, realizovaly, ale navíc ještě
sepsaly článek a namalovaly obrázek pro čtenáře polického zpravodaje.
Annika Gloserová (vedoucí světlušek)

Ráno v devět jsme se sešly u klubovny. Od jedné z vedoucích jsme
dostaly úkol, že si dnešní program máme vymyslet samy. Domluvily
jsme se, že půjdeme na Ostaš. Cesta vedla přes Anděla, kde jsme hrály
hru na lišky. Pak jsme šly na Ostaš, kde jsme měly svačinu. Za odměnu
jsme si mohly dát něco dobrého v hospůdce, tak jsme si daly malinovku.
Paní servírka nám dala na cestu lízátka. Hrály jsme různé hry, třeba
kdo postaví vyšší věž ze sněhu. Došly jsme do klubovny, kde jsme si
po svačině sepsaly naše dnešní zážitky.
Děvčata z oddílu světlušek.

Skautské středisko Skaláci Police nad Metují
zve všechny soutěživé a hravé na

Turnaj
v deskových hrách
Proběhne v neděli 20. 3. 2022 na sále hasičské zbrojnice.
(ulice Radimovská 81, Police nad Metují)

Odstartujeme ho v 9:00
a skončíme cca v 15:00.
Startovné: 50 Kč

Utkají se tři věkové kategorie – spodní věková
hranice je 6 let, horní není.
Pro každou kategorii je vybráno několik her do
turnaje.
Mimo turnaj, budou připravené další deskové
hry, které bude možné si zahrát.
Pro ty nejlepší
jsou připravené
hodnotné ceny.

Na turnaj se hlaste P. Samkovi
na email: pajalal@seznam.cz do 14.3. 2022.
Pro přihlášené bude zajištěn řízek k obědu.

Prosíme účastníky o dodržování
aktuálních nařízení spojených s epidemií Covid-19.
Na místě budou k dispozici samotesty.

Akce se koná s podporou města Police nad Metují.
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Prim. MUDr. Miroslav Škoda:
Neurologie se vyvíjí, oddělení se musí také posouvat dál

Po 26 letech ve funkci
primáře
neurologického
oddělení se MUDr. Miroslav Škoda rozhodl
předat žezlo svému nástupci. „Neurologie
je progresivní obor a oddělení se musí stále vyvíjet. Proto jsem se rozhodl předat jej
mladšímu kolegovi, který ho opět posune
dál,“ říká dlouholetý primář, pod jehož vedením vzniklo v náchodské nemocnici iktové centrum či akreditované centrum pro
léčbu bolestí hlavy. V náchodské nemocnici strávil celý svůj profesní život, ale medicína ho přitom stále baví. I proto do penze
ještě zcela neodchází, dva dny v týdnu se
bude věnovat svým pacientům v neurologické ambulanci.
Skončit po 26 letech ve vedoucí funkci je velká životní změna.
Jak ji prožíváte?
Sám jsem zvědav, jak se s tímto životním mezníkem vyrovnám.
Jsem rád, že s neurologickým oddělením zůstanu v kontaktu, práce
mě stále baví a mám rád lidi. Vyhodnotil jsem to tak, že nadešel čas
předat primariát mladšímu kolegovi. Oddělení povede MUDr. Petr
Štěpán, který je vedoucím lékařem iktového centra, na náchodské
neurologii pracuje téměř 13 let, s novou rolí si určitě dobře poradí.
Na co se vy osobně těšíte?
Těším se, že budu mít víc času na své koníčky. Mám rád tenis,
atletiku, cyklistiku, turistiku, dobrou hudbu, výtvarné umění, potěší mě i dobré jídlo a kvalitní víno. S manželkou rádi cestujeme.
Mám čtyři děti a čtyři vnoučata, bydlím přímo v centru Náchoda
s krásným výhledem na náměstí a zámek. Náchod mám od studia
na gymnáziu velmi rád, mám tady mnoho známých i dobrých
přátel, takže se určitě nudit nebudu.
Když porovnáte své někdejší představy o svém profesním životě se skutečností, co Vás napadá?
Původně jsem chtěl být učitelem, protože můj tatínek byl ředitelem na vesnické škole, takže práce s dětmi mě lákala a bavila. Názor
jsem změnil ve třeťáku na gymnáziu, kdy jsem se rozhodl, že půjdu
na medicínu. Trochu mě tehdy ovlivnila moje tehdejší přítelkyně,
která šla studovat medicínu. Studoval jsem tedy lékařskou fakultu
v Hradci Králové a nikdy jsem nelitoval. Vždycky jsem se chtěl věnovat internímu oboru, spíše než chirurgii, proto jsem zvolil internu.
Neurologie se jako příbuzný obor v padesátých letech z interny oddělila a tady v Náchodě vzniklo tehdy jedno z prvních neurologických oddělení v republice. Založil ho roku 1953 pan primář Kříž.
Za bezmála sedmdesát let se tu vystřídali pouze tři primáři.
Kde jste po studiích začínal?
Moje první zaměstnání bylo v OÚNZ Náchod, kdy jsem
v roce 1982 začal pracovat jako sekundář na interním oddělení
v Broumově. V červenci 1984 jsem pak přestoupil na neurologii
do náchodské nemocnice, když mě emeritní primář Kamil Kříž přesvědčil o krásách tohoto oboru. S panem primářem jsem občas cestoval autobusem do broumovského výběžku a poslouchal jsem jeho
příhody z medicínské praxe. Byl to neuvěřitelně vtipný a erudovaný lékař, který ve své době patřil k nejprogresivnějším odborníkům
v oboru. Dodnes mám uschovány seznamy jeho odborných prací
a přednášek. První atestaci z neurologie jsem absolvoval v roce
1986 a druhou v roce 1991. Primariát jsem převzal po paní primářce Benešové 1. ledna 1996 a od té doby jsem působil bez přerušení
na stejné pozici.
Jak se za tu dobu váš obor vyvíjel?
Neurologie jako obor zaznamenala v posledních desetiletích
neskutečný pokrok. Když jsem začínal, bylo v Hradci Králové k dispozici jedno CT vyšetření mozku za měsíc. Dnes je normou, že pacient s podezřením na cévní mozkovou mrtvici musí absolvovat CT
vyšetření spolu s mozkovou angiografií a perfuzí (zobrazením průtoku krve určitými oblastmi mozku) do několika minut po příjezdu do nemocnice. Dalším průlomem v diagnostice neurologických
onemocnění bylo zavedení magnetické rezonance (MRI), zejména
Polický měsíčník BŘEZEN 2022

v diagnostice roztroušené sklerózy mozkomíšní (RSM) a dalších
neurologických onemocnění. Díky pokrokům v léčbě je možno při
včasném zásahu zcela vyléčit množství pacientů s mozkovou mrtvicí, a u třetiny pacientů s RSM zastavit progresi onemocnění. To se
ještě koncem 20. století zdálo utopií.
Současně vám ale také přibyli pacienti s cévní mozkovou příhodou. Čím to je?
Ano, nárůst cévních mozkových příhod (CMP) je poměrně vysoký. Na oddělení přijmeme ročně okolo 500 pacientů s tímto onemocněním. Pozitivním trendem naopak je, že současně poklesla četnost
mozkových krvácení, a to zejména díky kvalitní léčbě vysokého
krevního tlaku. Nárůst CMP je dán především stárnutím populace,
ale svou roli hraje také špatný životní styl, nízká pohybová aktivita
a obezita. Dalšími významnými rizikovými faktory pro vznik
mrtvice jsou zejména vysoký krevní tlak, kouření a nedostatečná
léčba srdeční arytmie.
Jakou roli hraje v tomto onemocnění stres?
Nadměrný stres vede právě k hypertenzi, nadměrnému vyplavování adrenalinu a poruchám metabolismu glycidů. Je tedy
také jedním ze závažných rizikových faktorů cerebrovaskulárních
onemocnění.
Ještě nějaký další trend ve svém oboru pozorujete?
Je pravdou, že v posledních letech výrazně přibylo pacientů
s nádory mozku, primárními nebo metastatickými při postižení
jiných orgánů. Určitě je to částečně způsobeno zlepšenou diagnostikou (CT, MRI) ale i zhoršující se kvalitou životního prostředí.
Přibylo i vertebrogenních onemocnění (obtíže s páteří) což sebou
nese současný životní styl.
Jako primář oddělení jste stál u zrodu iktového centra v náchodské nemocnici. Co to náchodské neurologii přineslo?
Boj o iktové centrum (IC) probíhal několik let. Akreditaci pro
jeho provoz jsme nakonec získali v roce 2012. Velkou zásluhu při
založení a funkci centra má současný primář MUDr. Petr Štěpán
se svou erudicí v intenzivní medicíně. Ruku v ruce s otevřením IC
se nám otevřely možnosti přístrojového dovybavení oddělení, radiodiagnostiky a rehabilitace prostřednictvím dotací. V té době
jsme pořídili celou řadu přístrojů, včetně počítačového tomografu
(CT) a ultrazvuku. Iktové centrum je přínosem zejména pro pacienty z našeho regionu, kteří nemusejí být převáženi až do Hradce
Králové, ale včasnou diagnostiku a léčbu jim můžeme poskytnout
už během několika minut po vzniku mozkové příhody, což je rozhodující faktor pro další prognózu nemocného.
Neurologie je komplexní obor, který člověka vnímá možná celistvěji než mnohé jiné specializované obory. O to složitější je
ale možná někdy najít příčinu potíží…
Někdy je to skutečně pátrání, a to mě právě baví. Neurologie je
velmi zajímavý obor s úžasným potenciálem, zvláště v dnešní době,
kdy je již k dispozici celá řada sofistikovaný diagnostických metod
a nových terapeutických postupů. To samozřejmě vyžaduje neustálé studium a celoživotní vzdělávání lékařů. A proto je zapotřebí, aby
se oddělení dále vyvíjelo. To je jeden z důvodů, proč by měl vedoucí
funkci převzít někdo mladší, kdo oddělení posune opět dál.
Co byste se svými bohatými zkušenostmi v současném zdravotnictví změnil?
Určitě je to současný komplikovaný systém vzdělávání. Velké
množství medicínských oborů tak trpí nedostatkem lékařů.
Zejména obory jako dětská neurologie nebo psychiatrie, nejsou
v rámci našeho kraje dostatečně personálně zajištěné. To samé platí u zdravotních sester, kde je podle mého názoru i nízké platové
ohodnocení, vzhledem k náročnosti jejich práce. Také mám pocit,
že se zhoršují i interpersonální vztahy mezi lékaři, trochu se tady
vytrácí etiketa. Často vázne i spolupráce nemocnic s praktickými lékaři, lékaři v nemocničních ambulancích suplují práci praktických
lékařů u diagnóz, které nepatří do péče specialisty.
Děkuji za rozhovor. Ať se Vám v další životní etapě daří.
Lucie Chytilová, mluvčí Oblastní nemocnice Náchod
Lucie Chytilová, tisková mluvčí ON Náchod, a.s.
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Senior klub Ostaš
Na únorovém setkání bylo živo. Početná účast byla důkazem, že
naši senioři jsou zdraví a v dobré náladě. Na sále Pellyho domů je
vždy otevřen bar, o který se stará paní Rutarová a rozmazluje nás
obloženými chlebíčky, skvělými dortíky z místní cukrárny, pivem,
vínem a kávou. To vše patří k prožití příjemného seniorského posezení. Pokladní paní Miluška Kosová měla ruce plné práce, protože
se vybíraly členské příspěvky. Předsedkyně paní Helena Pivoňková
nás všechny přivítala a seznámila s naplánovaným výletem v květnu 2022, který se uskuteční díky pomoci sponzorské sbírky, která proběhla v lednu v Kolárově divadle. Iniciátorem byl pan Milan
Schirlo. Jemu a všem občanům, kteří se na sbírce podíleli, senioři
moc a moc děkují, a díky vám je autobus skoro plný. Pojedeme asi
26. května do Olomouce a na Svatý kopeček. Prohlídka města bude
s průvodcem a na Svatém kopečku nás budou též očekávat.
Ivanka Richterová nás seznámila se všemi kulturními akcemi,
které nás v Polici nad Metují čekají. Velké poděkování Ivance, která
nám zajistila program pro dnešní setkání, vše jsme si krásně užívali.
Naši hosté:
Sousedské divadlo Radešov
Je to hlavně o sousedech, o partě lidí, kteří mají chuť něco dělat. A proto se loni rozhodli, že sehrají představení, které si sami
vymysleli a napsali.
Hlavními představiteli družiny praotce Čecha se s úspěchem
zhostili:
Květa Vídeňová, Vladimír
Kalvach, Marek Voborník, Jiří
Voborník, Jan Román
Představení
s
názvem
„Objevení ráje“ je hlavně o tom,
že všude je dobře, ale v Radešově
nejlíp. Družina praotce Čecha
musela ujít velký kus cesty než
objevila tu „zemi zaslíbenou, zvěře a ptáků plnou, medem oplývající“. Přes horu Říp, Sněžku, náš
Ostaš a nakonec okolo pramenu

Julinky do kopce.
A tam u lípy šlechtic Rad de Šov
zabořil svůj meč
do země a založil
osadu
Radešov.
Cestou samozřejmě museli dodržovat pitný režim.
A tak přes pivo
Staročech na Řípu
a přes Krakonoše
s vysokohorskou
přirážkou na Sněžce, doputovali do našeho kraje, kde se dobré pivo
vaří a hlavně tu dobří lidé žijí. Po shlédnutí filmového záznamu nám
členové divadelního souboru zahráli a zazpívali. Za svůj výkon byli
odměněni bouřlivým potleskem a poděkováním od všech přítomných seniorů.
Byly to příjemně prožité chvíle našeho setkání, ale také poznatek, že v dnešní složité a rozporuplné době mohou lidé žít nejen
vedle sebe, ale i v dobrých sousedských vztazích. Navzájem si pomáhat, scházet se a dobře se bavit.
Těšíme se na další setkání v úterý 15. března ve 14.00 hod.
Opatrujte se Helena Pivoňková (předsedkyně Senior klubu Ostaš )

Před 25 lety se zrodila myšlenka k založení organizace, která
bude propagovat okolí Náchoda jako turistický cíl. Byl to revoluční
počin, protože v České republice tehdy bylo jen několik takových organizací, dnes jich je téměř padesát.
Odborně se nazývají organizace destinačního managementu
a mezi jejich hlavní cíle patří marketing a komunikace, spolupráce s národními institucemi, tvorba produktů cestovního ruchu či
prohlubování spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Právě
poslední zmiňované je jedním z hlavních principů fungování organizace Kladské pomezí, která sdružuje 42 členů.

poruje spolupráci mezi českými
a polskými turistickými cíli. Další
produkty představují region prostřednictvím českých velikánů, kteří zde prožili své dětství. Jsou
to Karel, Josef a Helena Čapkovi a Božena Němcová.

Kladské pomezí slaví 25 let!

Letem světem:
yy V letech 2000–2005 se organizace podílela především na komplexní tvorbě a značení cyklostezek celého regionu.
yy Od roku 2005 se stále více orientuje na marketingové aktivity, spolupráci s aktéry cestovního ruchu a usiluje o soustavné
zkvalitňování služeb.
yy Každoročně zajišťuje provoz cyklobusů a úpravu lyžařských běžeckých tratí.
yy Díky evropským dotacím se Kladské pomezí stalo investorem
při výstavbě tří rozhleden – Čáp, Na Signálu a Žernov.
yy Je nositelem značky Regionální produkt Kladské pomezí. Výrobky jsou oceňovány s ohledem na původ surovin, podíl ruční
práce i ekologii.
yy Pyšní se nabídkou zajímavých produktů cestovního ruchu. Toulavý baťoh je bezmála deset let stálicí v nabídce turistických
možností pro rodiny s dětmi. Festival zážitků je projekt, který
nabízí zážitkové akce jako program pro týdenní pobyt a pod-
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Co chystáme v jubilejním roce?
Letní turistické noviny, dostanou po 13 letech nový kabát. Pro
podnikatele připravujeme podporu v podobě kampaně „I my tvoříme příběh Kladského pomezí“, pro členy z veřejného sektoru bude
vytvořena individuální on-line kampaň. Stěžejními tématy letní sezóny budou vojenské pevnosti, ale také osobnost Boženy Němcové.
Hlavním motivem vizuálního stylu
a marketingové komunikace se stane vodní nádrž Rozkoš, jako jeden
z nejvýraznějších krajinných prvků
celého regionu, s přesahem na téma
vody obecně (řeky, lázně).
Postřehy našich členů, přínosy
spolupráce i přání k výročí zveřejníme ve speciální „narozeninové“ sekci
našeho webu www.kladskepomezi.
cz. Těšit se můžete také na postupné
představení našich nejvýznamnějších aktivit, a ke konci roku oslavy
uzavřeme soutěží o zajímavé ceny.
Kladské pomezí, o.p.s.,
www.kladskepomezi.cz,
Polický měsíčník BŘEZEN 2022
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Ukliďme svět slaví 30 roků!
A za dva měsíce to vypukne!

Zbývají jen dva měsíce do hlavního
termínu dobrovolnické akce Ukliďme
svět, kterou už 30. rok u nás koordinuje
Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Termín pro jarní akce
Ukliďme svět je stanoven na 26. března. Po dvou letech, kdy
větší dobrovolnické akce značně omezovala pandemie Covid
19, se konečně čeká větší účast. Příroda po dvou letech útlumu
pomoc dobrovolníků potřebuje! Přihlašovat místní akce můžete už nyní!

Organizátoři místních akcí se mohou přihlašovat na stránkách
www.uklidmesvet.cz prostřednictvím formuláře. Zároveň také mohou od ČSOP žádat materiální i informační podporu. Žádanka o zaslání rukavic a pytlů k úklidům bude zveřejněna pouze do 1. března. Hromadná rozesílka balíčků organizátorům proběhne cca týden
před hlavním úklidem. „Je důležité, aby dobrovolníci své přihlášky
odeslali včas. Balíčky se tak stihnou připravit a odeslat před hlavním termínem úklidů, “ sdělila koordinátorka kampaně Veronika
Andrlová. Místní akce Ukliďme svět lze konat během roku kdykoliv. Pokud je někdo chystá dříve než 26.3., může se na případné
podpoře domluvit individuálně, pokud později, měl by si stihnout
o podporu požádat do 1. března. Na konci srpna však bude možná
další rozesílka materiálů určených pro podporu podzimních úklidů.

Jako každý rok, budou jarní úklidy doprovázet již tradiční fotografické soutěže. První z nich bude „Před a po“, která spočívá
ve fotodokumentaci uklízeného místa před začátkem úklidu a bezprostředně po něm. Druhou fotografickou soutěží bude „Fotografie

z akce“, která přináší neomezenou míru fantazie.
Nejzajímavější, nejvtipnější a nejakčnější fotografie budou mít největší pravděpodobnost výhry. Kromě toho jsme pro letošek připravili také
„videosoutěž“ z úklidu, o odpadcích, o recyklaci
nebo jen o tom jak třídíte u Vás doma.
Pravidla soutěží budou rovněž zveřejněna na stránkách www.
uklidmesvet.cz.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá
na území celé České republiky jako součást světové kampaně Clean
Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky
a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně
zapojují tisíce dobrovolníků. V letech 2017–2020 se kampaň konala
společně s kampaní Ukliďme Česko. Od roku 2021 pokračuje opět
samostatně. Smyslem kampaně Ukliďme svět není však jen samotné uklízení odpadků. Účastníci především posilují svůj vztah k přírodě a prostředí ve svém okolí, ale také se zamýšlejí nad tím, proč
odpadky vůbec vznikají.
Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, info@csop.cz

Fotografie z úklidů volně k dispozici zde: https://eu.zonerama.
com/CSOP/Album/7733779

Ukliďme svět v roce 2022 podporují:
Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, ALPINE
PRO, DPD CZ, DB Schenker, Kofola a další. Partnery akce se můžete
stát i Vy! Děkujeme!

Mateřské centrum Ma Mi Na

PROJEKTOVÉ DNY V MC MAMINA
Díky podpoře z grantu:

MC Mamina pořádá jednou měsíčně projektový den pro děti. V lednu jsme ve spolupráci
s Maiwaldovou akademií uspořádali den s názvem „Šest smyslů – vnímej přírodu“ s lektorkou
Evou Hrubou. Na poslední únorovou sobotu 26. února jsme
připravili den s Martinou Macounovou s názvem Hýbánky. Ten se
uskutečnil v polické sokolovně.
Na březen jsme pro Vás připravili projektový den s názvem
„JARO NA VSI“. Sejdeme se v sobotu 19. března v MC MaMiNa
tentokrát s Hanou Váňovou. Ta představí tradice a zvyky, které
se po celé jaro na vesnicích udržují. Projdeme si je od Masopustu
po Filipojakubskou noc. Nebude chybět ani jarní tvoření. Hana
Váňová je držitelkou certifikátu Regionální produkt Broumovsko
- ručně malovaným kraslicím se věnuje řadu let. Projektový den je
určen dětem všech věkových kategorií, malým pak v doprovodu rodičů. Vstupné je zdarma.
V případě zájmu a pro více informací neváhejte kontaktovat Martinu Frydrychovou: martina-frydrychova@seznam.cz,
737 583 144.

VELIKONOČNÍ VÝZVA

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

ZVÍDÁLEK

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

V pátek 11. 2. 2022 proběhlo
v Červeném Kostelci slavnostní otevření centra zdravotnických služeb Oblastní
charity Červený Kostelec. Mobilní hospic
Anežky České, Ambulance paliativní péče
a další služby, které poskytují pomoc stovkám pacientů ročně v jejich domácnostech
dostanou nové zázemí. Stane se tak po více
než devíti letech hledání řešení pro malé
prostory sloužící službám od roku 2010,
které pro soustavné navyšování počtu pacientů využívajících domácí péče přestávaly být vyhovující. Rekonstrukci bývalých
sochařských ateliérů umožnila dotace
Královéhradeckého kraje, financování stavby však podpořila řada firem i jednotlivců.
Pro slavnostní otevření Centra denních
a terénních služeb sv. P. Pia byl symbolicky
zvolen den, který připadá na Světový den
nemocných a jeho provoz začne od 1. března 2022.

Význam Světového dne nemocných připomněl během slavnostní mše
v Červeném Kostelci pomocký královéhradecký biskup Josef Kajnek. Slaví na památku tzv. lurdského zázraku, kdy se před
164 lety se zjevila Panna Marie v Lurdech.
Později v blízké jeskyni vytryskl ze skály
pramen a do Lurd začalo jezdit velké množství poutníků a nemocných.
„Za celé dějiny Lurd tam byla uzdravena
necelá stovka lidí, ale úlevu, posilu a vyrovnání se s nemocí tam získalo ohromné množství nemocných. Kdo zažil pár dní v Lurdech,
dáte mi za pravdu, že nemocný tam má
přednost přede všemi,“ pronesl ve své úvodní řeči biskup Kajnek. Shrnul tak zároveň
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i principy hospicové péče, která umírajícím
pacientům poskytuje individuální přístup
a úlevu od projevů nemoci.
„My také dostáváme k nemocným a jejich příbuzným, kteří jsou zcela zdevastovaní situací, ve které se nachází. Zdravotně,
duševně i duchovně. A my jim chceme podat
pomocnou ruku a říct: Nebojte se! Tu vaši
situaci zvládneme. Neumíme všechno, ale
ze všech sil se vám budeme snažit pomoct,“
popsal činnost mobilního hospice primář
Hospice Anežky České MUDr. Jan Král během své prezentace o službách, které se
v novém centru budou poskytovat.
„Za nové zázemí jsem moc ráda. Myslím,
že čas už dospěl k tomu, abychom měli větší
zázemí, abychom tam už nebyli v těch krabicích a věcech, co padají na hlavu. Toho si
nesmírně vážím a myslím, že nás k tomu dovedli i pacienti, protože ta práce, která děláme, není, jak by někdo řekl – vyčerpávající,
náročná – taková ona skutečně je, to je pravda. Ale na druhou stranu nám ta práce dává
obohacení a když ji děláme dobře, máme
dobrý pocit na duši a to nás žene dál,“ řekla
k novému zázemí vrchní sestra Mobilního
hospice Anežky České, Iva Valerová.

Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity dodal: „Děkujeme všem, kteří tuto stavbu
pomáhali zrealizovat. Rekonstrukce probíhala ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, na jejím dokončení se pak finančně podílelo velké množství dárců, partnerů z řad
firem, nadací. Ani samotná každodenní činnost charity by však bez dárců nebyla možná a jsme velice vděční, že nás tato podpora
po dobu naší činnosti provází.“

Následovalo přestřihnutí pásky a požehnání nových prostor centra, včetně
malé domácí kaple Neposkvrněného Srdce
Panny Marie. Po nastěhování všech služeb
začne provoz od 1. března.

Součástí programu bylo i poklepání
na základní kámen další etapy ve výstavbě centra. Tou je vybudování chráněného
bydlení, sociální služby, která doposud
v Červeném Kostelci a okolí chyběla. Po dokončení třetí etapy na konci roku 2022
vznikne areál vzájemně propojených sociálních a zdravotnických služeb.
Jan Kordina,

Změny kontaktních údajů
na služby

V souvislosti s otevřením Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia se od 1.
března 2022 mění adresa Mobilního hospice Anežky České, Charitní ošetřovatelské
služby Červený Kostelec a Ambulance paliativní péče. Novou adresou je:
Koubovka 587, Červený Kostelec 549 41

Ostatní kontaktní údaje, telefonní čísla a emailové adresy zůstávají u mobilního hospice a ošetřovatelské služby stejné
– kontakty lze najít na našich webových
stránkách:
mobilni.hospic.cz; osetrovatelky.ochck.cz

V Ambulanci paliativní péče dochází
ke změně telefonního čísla. Nové číslo je
491 610 432. Ordinační hodiny zůstávají
beze změn. Vstup do ordinace v novém centru je zevnitř areálu, prostřední vchod.
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Astronomický klub Police nad Metují
OBLOHA V BŘEZNU

Pohledy do vesmíru

Hvězdná mapa zobrazuje část oblohy nad jihovýchodním obzorem ráno kolem 6. hodiny. Uvidíme zde trojici planet z nichž nejjasnější bude Venuše. 6. března bude blízko Venuše planeta Mars.
Nalevo od jasné Venuše níže k obzoru v souhvězdí Kozoroha zahlédneme planetu Saturn.

LETNÍ ČAS (SELČ) začíná v neděli 27. března. Ve dvě hodiny Středoevropského času si posuneme hodiny na třetí hodinu
Středoevropského letního času. Středoevropský letní čas a končí
v letošním roce 30. října.

Z historie kosmonautiky
2. března uplyne 44 let od startu kosmické lodi SOJUZ 28.
Na palubě byla 2 členná posádka ve složení Alexej Gubarev
(SSSR) a první československý kosmonaut Vladimír Remek. Loď se
na oběžné dráze spojila s orbitálním komplexem SALJUT 6. Vladimír
Remek byl po SSSR a USA teprve zástupcem 3. státu na světě, který
měl svého občana ve vesmíru. Po rozdělení Československa se svého kosmonauta dočkalo samostatné Slovensko když v únoru 1999
letěl do vesmíru v lodi SOJUZ TM 29 Ivan Bella. Samostatná Česká
republika zatím svého kosmonauta nemá.

SLUNCE

vstupuje 20. března v 16 hodin 33 minut
SEČ do znamení Berana. Začíná astronomické
jaro, jarní rovnodennost.
Den se prodlouží o 1 hodinu 53 minut,
MĚSÍC
2. v novu, 10. v první čtvrti, 18. v úplňku, 25.
v poslední čtvrti,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE ráno nad jihovýchodním obzorem,
MARS
ráno nízko nad jihovýchodním obzorem
v souhvězdí Střelce a Kozoroha
JUPITER není pozorovatelný,
SATURN ve druhé polovině března ráno nízko nad
jihovýchodním obzorem v souhvězdí Kozoroha,
URAN
večer vysoko nad západním obzorem
v souhvězdí Berana,
NEPTUN není pozorovatelný

Karel VACEK, Astronomický klub Police

*****************

V Saar Gummi si mohou zaměstnanci
vybrat ročně navíc 12 dní dovolené

Se zaměstnáním v červenokostelecké společnosti Saar Gummi
Czech jsou spjaty mnohé benefity. Vedle mimořádných prémií
na dovolenou a Vánoce je to zejména 12 dní bonusového volna
za rok. Zaměstnanci společnosti, vyrábějící především pryžová
těsnění pro automobily, si mohou za každý odpracovaný měsíc
vybrat jeden hrazený den volna, případně si tento den nechat
proplatit. K tomu je třeba připočítat i týden dovolené navíc, každý
zaměstnanec má právo na 5 týdnů.
Výrazným benefitem jsou stravenky v hodnotě 100 korun,
které získává zaměstnanec zdarma za každý odpracovaný den.
Přímou finanční hodnotu má také benefitní karta, příspěvek
na penzijní pojištění a měsíční příspěvek na čištění oděvů okolo
880 korun.
Jednorázové příspěvky dostávají zaměstnanci k několika příležitostem. Až 3000 korun může činit porodné, ve stejné výši je příspěvek při nástupu dítěte do první třídy. Odchází-li zaměstnanec
do důchodu, získává dárkový poukaz v hodnotě až 5000 korun.
Výhodou zaměstnání v SGC je autobusová doprava zdarma,
autobusy jezdí ze směrů Nowa Ruda, Polanica Zdrój a Úpice.
Samostatným benefitem pro zaměstnance v některých výrobních střediscích je hrazení masáží nebo solné komory jednou
za čtvrtletí. Poměrně využívanou výhodou jsou jazykové kurzy
zdarma pro ty, kteří si jimi zvyšují kvalifikaci.
K drobnějším benefitům patří volné vstupenky na akce
od folklorního festivalu až po ZOO ve Dvoře Králové. Vlastní
klub nebo aktivitu spolků a veřejně prospěšných organizací pak může zaměstnanec podpořit přihláškou do programu
mikrosponzoringu.
-plPolický měsíčník BŘEZEN 2022

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily,
hledá zaměstnance na pozice:
operátor/ka gumárenské výroby, mzda
36 000 Kč až 38 000 Kč měsíčně,
referent/ka logis�ky s NJ nebo AJ, mzda
30 000 Kč až 40 000 Kč měsíčně.
25 dní dovolené + 12 dní bonusového volna
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443
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Všehochuť

Jak nazvat tuto dobu, která není příliš
vlídná, boha neznající, vysmívající se těm,
kteří naslouchají lékařským radám, halí
se neradi do roušek a ten čas trvá už s tím
covidem více jak dva roky. Mám radost, že
jsou však také mezi námi lidé, kteří nás vyzývají k veselosti a radování se ze života.
Tito lidé říkají, že život je navzdory všem
nástrahám krásný, leč dost krátký, a proto
bychom měli být na sebe hodní, usmívat
se na sebe, protože je to za stejné peníze
a je to příjemné. A já takové lidi potkávám.
Jenže není každému dáno, aby se vcítil
do bezstarostnosti při výši zdejších důchodů a platebních povinnostech, které
na něho doléhají ze všech stran. Ale věřme,
bude líp!
Tak jak čas plyne, rozvolňují se příkazy a zákazy, ve kterých se moc nevyznáme,
ale k úplnému návratu k normálu máme
ještě daleko a nevíme, jak ten návrat bude
vypadat. Došlo k sociálním změnám, sociální isolaci, ale v našem městečku úplně
společenský život neustal a „co by dup“
naskakuje. A já patřím do této sorty lidí
a vzpomínám na rčení babičky Čechové,
která nám říkala: “ďoučata, nebuďte nikdy “poserky“ a my jsme se ségrou se o to
snažily. Maminka ji kárala za takové rady,
ale věděla, že má pravdu. Ani ta náchodská německá škola s domovem pro úplně

„nepovedené“ děti podle měřítek Němců,
co by nových vychovatelů, s námi nehnula. Pamatuji si, jak nám při příchodu měřili
hlavy od ucha k uchu a čela, jestli odpovídáme té jejich rase, ale my jsme obě tvrdily, že jsme jen maminčiny, a tak nás zatím
nikam neodvezli a my jsme nevěděly, zda
jsme jejich požadavkům vyhověly a pak už
neměli čas. Já jsem se prala s kluky, kteří
s námi chtěli mluvit německy a snažili se
zdravit „heil hitla“. To byl jejich pozdrav
pro vůdce. A tak později ze mne nikdo nedostal pozdrav čest práci, místo dobrý den,
protože mi to připomínalo kus smutného
dětství s povinným pozdravem. Ale chci
se vrátit k dnešku. Snažíme se, aby děti
nepropadaly k „netolismu“, tedy závislosti
na počítačích a věnovaly se jim pouze, vyžaduje-li to škola. Ten „netolismus“ je závislost na internetu. Snad o to rodiče dbají,
aby se tak nestalo. Já mám také počítač
a patřím spíš do domova pro důchodce, ale
je to výborný pomocník k dopisování kamarádům a k pročítání všelijakých zpráv.
Ale raději mám zprávy „papírové“ a ty ještě
musím třídit na pravdivé, anebo fake news
- zprávy falešné. Ještě mě zaujal názor profesora Jaroslava Maxmiliána Kašparů „co
se stalo s naší dobou?“. Cituji jeho názor:
V této zemi nepůsobí abstraktní „ismy“, ale
choroby:

Šotek tiskový (excudendi cobolorum –
nesprávně uváděný jako šotek tiskařský) je
sice vzácný, nikoli však ohrožený živočišný
druh. Před necelými šesti sty lety ovšem patřil spíše k těm ohroženým. O jeho rozšíření
nejen po Evropě, ale posléze celosvětově, se
zasloužil německý obchodník a vynálezce
Johann Gutenberg. Excudendi cobolorum se
postupně etabloval na všech kontinentech.
Jednotlivé poddruhy se od sebe sice mírně
liší, ale zdá se, že se spíše jedná o mutace základního druhu, než aby bylo možno mluvit
přímo o poddruzích.
Odborníci se přou, zda je šotek tiskový
příbuzným lichožrouta obecného (usurarius generalis) anebo se jedná o dva samostatné druhy. Nejstarším zaznamenaným pozorováním lichožroutů je podle všeho spis
římského vojevůdce a konzula Gaia Caesara
„O válce gallské“, při popisu vojenského tábora u řeky Thamesus.
Každopádně většina vědců je oba řadí
do čeledi pumilio.
Co se šotků tiskových týče, dá se
usuzovat, že byli pozorováni už v antických
dobách.
Mnozí
odborníci
odvážně
předpokládají, že se mohl vyskytovat
i v předkolumbovské Americe. Ovšem pro
tuto spekulaci není dostatek důkazů.
Podle popisu odborníků se jedná o velice plachého a tichého tvora, který se
projevuje prioritně poťouchlými zásahy
do lidského konání. V odborných kruzích

víceméně panuje shoda, že jeho poddruhem, dnes s největší pravděpodobností už
vyhynulým, byl anděl pitvornosti (angelus
autopsy). Zprávu o jeho pozorování sepsal
v první polovině 19. století americký badatel Edgar A. Poe.
Pole působnosti šotka tiskového jsou
poměrně obsáhlá. Často zasahuje do vážné
i méně vážné literatury. Ale nebojí se ani
zpravodajství. Např. v jednom ze starších
čísel Polického měsíčníku zapracoval v příspěvku o radnici. Text nakonec vyšel v této
podobě: „Po požáru v roce 1842 byla budova radnice jen provizorně zastřešena a až
v roce 1876 byla v rámci přestavby budova
obohacena o novogotickou věž. Tak se zase
naše zadnice stala ozdobou náměstí.“ Ovšem
šotek tiskový se ve své poťouchlosti nezastavuje ani před zprávami vážnými, velice vážnými i úředními. Dnes už legendární je jeho
zásah do soudního zápisu, kde bylo uvedeno: „Celý případ byl předám Nejvyššímu
oudu v Praze.“
Zdá se, že poslední pozorování na Policku
proběhlo na konci ledna roku 2022. Sice
nebyl pozorován přímo, ale podle stop lze
bezpečně určit, že se skutečně jednalo o šotka tiskového, jak potvrzuje i tisková zpráva
vydaná Správou CHKO Broumovsko. V ní je
mimo jiné definována i nejvýraznější stopa
šotka na Policku za posledních pět let, která se objevila v Polickém měsíčníku. Hned
na první straně, u článku „Leden na radnici“

Excudendi cobolorum
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Kousek od nás

Mám na Ukrajině tetu. Je slepá.
Představuju si, jak sedí sama v domě,
kolem tma, maximálně nějaké šedočerné šmouhy a poslouchá zvuky.
Narodila se až ve čtyřicátém osmém,
tak si nepamatuje dunění tanků. Čeká.
Tam, kde bydlí, válku určitě nasávali
s mateřským mlékem. Některý vzpomínky lidi nenechají zemřít, přikládají pod ně, aby hořely.
Volám jí: "co děláš?" Ále, představ
si, že jsem si myslela, že už to začlo.
Postavila jsem si vodu na kafe a nic.
Říkám si: tak, už nám to vypnul, hajzl.
Ale pak ručkuju po šňůře až k zástrčce
a sláva, ještě je mír. To mi určitě vytáhla včera kamarádka. Pořád se bojí,
že to tady shoří, než si toho všimnu…
Olga Landová

yy Ztráta studu
yy Rozvoj společnosti bez respektování
přirozených společenských norem a
yy Pocit bezmoci.
Chce to nahodit jiné myšlení bez přepočítávání všeho na miliony, jako by jen
peníze poměřovaly všechno, co nám náleží. Chce to normální nesobecké a láskyplné
vztahy.
Jarca Seidelová
z pera starosty města stojí: „Jsem rád, že
jsme touto cestou [získáním nového automobilu pro Pečovatelskou službu – pozn. P. F.]
mohli podpořit tuto nelehkou, každodenní
a stále se opakující službu pro naše seniory.
(prosím vložit foto).“

Ovšem množí se i hlasy, které i přes tiskovou zprávu Správy CHKO Broumovsko
tvrdí, že se jedná o rafinovanost ze strany
p. starosty, který tímto chtěl rozšířit fantazii a představivost čtenářů, když namísto
vloženého obrázku vložil tři slova v závorce. V hospodách v únoru začaly nahrazovat
jména olympioniček a olympioniků spekulace, o jakou fotografii se má jako jednat?
Zda byl myšlen obrázek nového automobilu,
nebo nám byla zatajena fotografie pracovnic
a pracovníků Pečovatelské služby? A mělo
se jednat o celý team Pečovatelské služby?
Nebo jen o jednoho z členů či členek? A pokud ano, tak podle jakého klíče byla či byl
vybrán? A kdo o výběru rozhodl? Nebo nám
měl obrázek představit spokojeného seniora? Poslední varianta byla ale téměř ihned
zavržena, protože nikdo nepodezřívá redakci Polického měsíčníku z plagiátorství a přejímání nápadů z Ministerstva Instagramu.

Ovšem pokud se zodpovědní nerozhodnou, tak se veřejnost nedozví, kdo příp. co
mělo být na vložené fotografii. I když… co
kdyby opět zasáhl excudendi cobolorum.
Pavel Frydrych
Polický měsíčník BŘEZEN 2022

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ / MĚSTSKÁ POLICIE

Jak se mluvilo na Policku – 3.část
Sesbíral učitel Karel Baudyš

pačesy – dlouhé vlasy
pankejt – příkop
papndekl – tvrdý papír
pejřauka –pýr na poli
perpentlik – kyvadlo
placák – plochý kámen, exkrement krávy
plavák – prudký déšť
pleprda – upovídaná
plundrovat – ničit, vykrádat
podlikačky – spodní prádlo – podvlékačky
podřibek – houba hřib hnědý
popondat si – promluvit si, popovídat
portmonka – peněženka
poštěkovat – seřídit
potoulat – navštívit
poudat – vypravovat
prašiuka – nepouživatelná houba
prdelačka – druh zabíjačkové polévky
presbuřt – tlačenka
přicmrdovat – pomáhat při práci
pucovat – čistit
pucvol – textilie k čištění
ratejna – velká místnost
rejpanka – smetánka lékařská (pampeliška)
ronča – rozbředlý sníh
rosfofrovat – utratit, rozházet
roskejdat – rozhazovat
rostřásat – rozhazovat seno
řbitou –hřbitov
sajrajt – nepořádek
sakumpakum – dohromady
sdrcnout se – sražení mléka
sekerník – tesař
senkrouna – žumpa
sicflajš – být neposedný
skasírovat – vybrat peníze
skovat – uchovat
skrutlej – ztuhlý
skřipka – chřipka
slejvák – silný déšť
slíbek – skrojek, patka chlebového
pecnuvvvobejda
splavenej – uřícený

Městská policie

Městská policie v poslední době „čistila“
předjarním úklidem město, a dle požadavků
osadních výborů i obce, od vraků, které postávají na obecních pozemcích. Někdy jsou
to zajímavé informace, jak se tato vozidla
dostala až k nám. Vozidla bývají několikrát
bez přepisu přeprodána a původní majitel,
zapsaný ve velkém technickém průkazu,
nemá ani ánung, kde se jeho vozidlo nachází. Vše je relativně v pořádku, dokud se platí
povinné ručení, ale jakmile dojde k tomu, že
Polický měsíčník BŘEZEN 2022

spunktovat – domluvit
sulc – huspenina
škarpa – příkop
škrpály – opotřebené boty
šláftrunk – nápoj na dobrou noc
šlumprda – neupravená ženská
šmotrcha – popleta
šnuptychl – kapesník
šoufek – nádoba k vybírání močůvky
špagát – provázek
šprincle – příčka žebříku
šrůtek – kousek masa
šrajtofle – peněženka
štelážka – regál
štenik – přadeno
štrachat – hledat
štokrle – stolička
štrapáce – námaha
štrykovat – plést
šunkafleky – těstoviny zapečené se šunkou
treperenda – dívka do větru
tumpachovej – zaražený, zděšený
vechtrouna –železniční strážní domek
veškostna – prádelník
vídrholec – vyšší větrné místo
vikslajvant – voskované plátno
vingl – úhel, úhel pravý

vobejda – člověk obtěžující
vocamcať – z toho místa
vokoštovat – ochutnat
vokounět – dívat se
vosminka (másla) – 125 gramů
vostatek – ostatek, poslední dny masopustu
vošmirglovat – brousit smirkovým plátnem
vošpicovat – naostřit
vošpláchnout se – trochu se umýt
vožbrunda – opilec
vyflusanej – vyčerpán
vykvandat se – říci vše
vyplivanej – vyčerpán
vyšponovat – napnout
vyvolit – podrobně vysvětlit
vyzvonit – vyzradit
zábnout – chladnout
zámora – neduživý
zapšklej –zatrpklý
zariglovat – uzavřít
zašantročit – někam založit
zmerčit – uvidět
žbrunda – polévka, nápoj (ironicky)
žebřiňák – dřevěný vůz
žoubrovat – obrušovat, posouvat
žuchnout – hlučně upadnout

Hmotné poznání znamená nevědomost
o poznání vlastního já, tedy poznání seberealizace. Bez seberealizace je filozofie suchou spekulací nebo ztrátou času a energie.
Śrīmad-Bhāgavatam poskytuje správné poznání vlastního já a nasloucháním
Śrīmad-Bhāgavatamu se člověk může osvobodit od hmotných pout a vstoupit do království ve kterém neexistuje strach.
Tento hmotný svět je plný strachu. Lidé,
kteří jsou v něm uvězněni, mají vždy strach
jako vězňové. Nikdo ve věznici nemůže
narušovat vězeňská pravidla a předpisy
a jakmile je někdo naruší bude to znamenat,
že jeho pobyt ve vězení se prodlouží.
Podobně se i my v hmotném světě neustále bojíme. Této ustrašenosti se také říká

úzkost. Každý v hmotném světě ve všech
druzích a různých životních podobách je
sužován úzkostí, ať už porušuje přírodní
zákony nebo ne.
Osvobození znamená úlevu od této neustálé úzkosti. To je možné jedině tehdy, když
se úzkost změní v oddanou službu Pánu.
Ze Śrīmad-Bhāgavatamu opsala
M. Jandová
Poznámka redakce:
Omlouváme se čtenářům za tiskovou
chybu v únorovém čísle PM v článku s názvem „Nejdůvěrnější poznání“
Živé bytosti, které slouží hmotné energii
vedou těžký boj o existenci a o štěstí, kterého
se jim dostává v pohodě iluze/ kde mělo být
v podobě iluze .

i to se platit přestane, nestačí se pak divit.
Žalostné je, jak si někteří řidiči vykládají dopravní předpisy. Dnes bychom se rádi
zmínili o místě u spořitelny. Často se tam
parkuje ze všech stran. Tu si někdo odskočí do lékárny, tu k bankomatu, anebo úplně
někam jinam. Pomineme-li to, že blokuje
vjezd za spořitelnu, například k rampě sámošky, tak pořád také parkuje v křižovatce,
ve vjezdu, v protisměru, za to všechno lze
ukládat pokuty, tak to aby jste věděli.

Zajišťovali jsme místa dopravních nehod, a za poslední měsíc jich bylo několik.
Pomáhali jsme občanům, seniorům
s odvozem, když to túze klouzalo..
Zrušili jsme několik seancí mládeže
v prostoru veřejných WC na parkovišti pod
Havlatkou. Bouhužel tentokrát jsme museli
uvědomit i rodiče.
Tak hezké předjaří…
Petr Zima, ved. strážník MP

Poznání vlastního Já

Připravil František Janeček
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Z CÍRKVÍ / SPORT

Římskokatolická farnost v Polici nad Metují informuje
Postní doba
Aktuální počasí
v tomto období je
jako na houpačce,
nestálé, dosti vlhké a větrné; možná
i poněkud agresivní. Charakter zimy
se mění a trochu
to odráží i současný svět a jeho divoké tempo. Nicméně zimní období se i tak krátí, protože na scénu
vstoupil březen a 20. tohoto měsíce v 16.33
hod. začne astronomické jaro. Tento čas je
v křesťanském světe již tradičně spojený
s postní dobou a přípravou na nejdůležitější křesťanské svátky - Velikonoce.
Do postní doby vstoupíme 2. března
Popeleční středou, a to po krátkém povánočním mezidobí (letos opět bez plesové
sezóny, masopustů a karnevalů). Tento den
je vždy prvním velkým milníkem při našem
putování křesťanským liturgickým rokem.
Vyzývá nás k zamyšlení nad naším životem,
životní cestou a především nad naší vírou
a pilíři, na kterých je vystavěna. (Obecně lze
konstatovat, že základními pilíři křesťanské
víry jsou: četba Bible, Boží slovo – modlitba – bohoslužba, svátosti – život z víry,
služba pro druhé). Postní doba a půst
obecně, zdaleka není jenom o střídmosti
v jídle nebo půstu od masa či zábavy. Je to
prostředek, jak si na nějaký čas dát odstup
od věcí či činností, které nás „ovládají“ nebo
jsme na nich „závislí“, prostředek, jak získat
nadhled, prostředek, jak zajet na hlubinu,
ke kořenům ... Má přimět mysl a tělo k hledání základů naší víry a osobního vztahu
s Bohem, objevovat Jeho lásku k nám a tuto

lásku promítat do vztahů s lidmi kolem nás.
Biblické texty všedních i nedělních bohoslužeb nás povedou Ježíšovou cestou pouští
s životními i každodenními pokušeními,
k symbolickému výstup na horu Tábor, kde
s učedníky zahlédneme předobraz Ježíšova
vzkříšení a zaslechneme potvrzení jeho
božského původu, vyslechneme také výzvu
k pokání, tedy obrácení a proměně života,
připomeneme si naději kterou každodenně
od Boha dostáváme, tak jako neplodný
fíkovník, zakusíme radost a Boží pohnutí
když se odhodláme k obrácení, a také Boží
milosrdenství, tak jako marnotratný syn
i jeho rozhněvaný bratr, dostaneme lekci
při posuzování a odsuzování druhých – kdo
z Vás je bez hříchu, hoď první kamenem, se
zakončením cesty v Jeruzalémě a následně
na Golgotě, kde na kříži vyvrcholil Boží
plán spásy světa. Liturgická barva postní
doby je fialová, o čtvrté neděli postní, zvané
„Laetare“ (podle výzvy „Laetare Ierusalem
…“, raduj se Jeruzaléme), ji krátce vystřídá
barva růžová. K postní době patří také symbolické Křížové cesty, které budeme letos
opět společně procházet.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
2. března -

6. března 13. března 19. března 20. března 25. března 27. března 3. dubna -

Popeleční středa, den
přísného postu
1. neděle postní (cyklus C)
2. neděle postní, 9. výročí
zvolení papeže Františka
Slavnost SVATÉHO JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
3. neděle postní
Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
4. neděle postní
5 neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB
v Polici nad Metují:
yy v úterý a v pátek mše svatá od 18.00
hod.
yy ve čtvrtek mše svatá od 8.30 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností
od 18.00 hod.
yy v neděli mše svatá od 9.30 hod.
yy 2. března, Popeleční středa
- bohoslužba od 18. hod.
Každý pátek v postní době bude před
mší sv. od 17.30 hod. společná liturgie
Křížové cesty.
Při bohoslužbách je stále potřebné dodržovat hygienická pravidla - zakrytí úst a nosu,
rozestup a dezinfekce rukou. V případě
dalších nařízení či omezení vás budeme
informovat v ohláškách. Doporučujeme
také sledovat internetové stránky farnosti
(www.farnostpolice.cz).

ÚŘEDNÍ HODINY
DĚKANSKÉ KANCELÁŘE:

V úterý, ve čtvrtek a v pátek
po bohoslužbě; případně podle potřeby
po domluvě s knězem - kontakt je uveden
na stránkách farnosti.

Změna času na letní se letos uskuteční ze soboty 26. na neděli 27. března
- ve 02.00 se posune na 03.00 hod.
Rádi bychom všem popřáli požehnanou
a inspirující dobu postní a krásné první jarní dny.
Za ŘK farnost
Jan Troutnar

Sokol slaví 160 let, přesto mu dominuje mladá krev

Jedna z největších organizací u nás
slaví letos 160 let. Přestože jí zejména
v totalitních dobách hrozil trvalý zánik,
nejrůznější útrapy překonala a nyní se
může pyšnit cca 160 tisíci členy. Spolek
v ČR provozuje okolo 80 sportů. O členy se stará téměř 9 tisíc trenérů a cvičitelů. Zatímco mladší děti dostanou
základy všestranného pohybu, starší si
mohou vybírat třeba z módních trendů,
jako je parkour či cirkusová akrobacie.
Česká obec sokolská má propracovaný systém pro školení cvičitelů, který zajišťuje její Ústřední škola.
Zrovna před měsícem získal Odbor
všestrannosti nové instruktory gymnastiky, kteří jsou navíc akreditovaní Ministerstvem školství. Skupina
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nových instruktorů složením závěrečných zkoušek završila své rok trvající
studium. Často se tito lidé „rekrutují“
z vlastních řad – jsou to odchovanci
Sokola, kteří dorostli do věku, kdy si
mohou dělat první zkoušky.
Více než polovina členské základny
jsou lidé do 18 let.

TJ Sokol Police nad Metují drží
krok s celostátním směrem Sokola.
Uvědomujeme si, že zásadní je práce s nejmenšími. Přijďte se například
potěšit každou středu odpoledne, kdy
rodiče se svými dítky pod vedením
Martiny Macounové naplní tělocvičnu
radostí z pohybu, ze života.
O hodinu dříve, od 15 hodin, patří
sokolovna všestrannému cvičení dětí
mladšího školního věku. Děti získávají základní pohybové návyky a vědomí přirozeného pohybu jako součásti

každodenního života.
Snažíme se vyvarovat nadměrné
jednostranné zátěži a nabízíme pestrost pohybových aktivit s využitím náčiní a nářadí.
O letošních jarních prázdninách Martina Macounová a Daniela
Vojtěchová vedly příměstský tábor. Vy,
kteří máte přístup na FB jste byli pravidelně o programu informováni.
Zdrojem informací jsou i police_n_
metuji@sokol.eu, gymnastika-police-n-m.mozello.cz/
Přijďte a využijte dalších nabízených možností.
Pestrá činnost se neobejde bez
podpory České obce sokolské, ale
především města Police nad Metují.
Děkujeme!
Za výbor TJ Sokol Police nad Metují
Ida Jenková
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Mladší přípravka v době bronzové

Hráči a hráčka mladší přípravky
Spartaku Police se zúčastňují halových turnajů a na konci ledna a v únoru jich bývá
tradičně nejvíce.
Po výhře na turnaji v Hostinném byla
očekávání veliká a naši borci se nenechali
zahanbit.
V neděli 23. ledna se konal halový turnaj v nedaleké Úpici, kde je povolena hra
bez bočních autů. To nám moc nevyhovuje,
přesto naše družstvo slavilo bronz po těchto výsledcích:
Police – Náchod 1:5 (Seidlman)
Police – Mladé Buky 2:1 (Entler, Hauk)
Police – Trutnov 3:2
(Hauk, Seidlman, Grumlík)
Police – Česká Skalice 1:3 (Entler)
Police – Úpice 1:2 (Grumlík)

Celkové pořadí turnaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Náchod
Česká Skalice
Police nad Metují
Trutnov
Úpice
Červený Kostelec

7. Mladé Buky
8. Rtyně v Podkrkonoší

V dalším turnaji se cestovalo pro obhajobu zlata do Hostinného. Oproti minulému
turnaji se změnila všechna družstva mimo
domácí Hostinné a náš tým.
Police v sestavě Tomáš Mach, Matyáš
Entler, William Hauk, Kryšpín Grumlík,
Matyáš Klíma, Jan Kotrnec a Daniel Vostřák
až do posledního utkání s Malšovou Lhotou
pomýšlela na prvenství, musíme ovšem
sportovně uznat, že porážka byla zasloužená a celkový vítěz turnaje také. V součtu 5 výher a 2 porážky to stačilo na pěkné 3. místo.
Jenda Kotrnec byl druhý nejmladší hráč
turnaje (ročník 2015), střeleckou formu
předvedl Wilda Hauk a Maty Entler. Druhý
jmenovaný vsítil také nejhezčí gól turnaje,
když nádherně přehodil gólmana jako Karel
Poborský v roce 1996 v Anglii. Několik
„nej“ na závěr. Nejrychlejší 3 góly v turnaji
vsítil náš tým proti Broumovu, stačilo pouhých 120 vteřin, největší svačinu ze všech
měl tradičně Dan Vostřák, nejvíce párků
v rohlíku zkonzumoval Matyáš Klíma.

Výsledky:

Police – Lomnice n. P. 4:2
(Hauk2, Entler, Grumlík)
Police – Lánov 3:0
(Hauk, Grumlík, Klíma)
Police – Hostinné 0:3
Police – Broumov 6:5 (Hauk 3, Entler 3)
Police – Vítězná 1:0 (Entler)
Police – Vrchlabí 1:0 (Entler)
Police – Malšova Lhota 1:3 (Hauk)

Celkové pořadí turnaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Malšova Lhota
Hostinné
Police nad Metují
Vrchlabí
Broumov
Lánov
Lomnice nad Popelkou
Vítězná

Další turnaj ve Rtyni byl bohužel pro
nízký počet našich hráčů zrušen, řada
chlapců má neustále zdravotní potíže (to je
na zamyšlení), další nemají fotbal jako prioritu. Je to velká škoda….
Petr Hauk, Michal Entler, trenéři

Fotbalový zápas žáků broumovské střední školy v roce 1965

René Herzán v minulém čísle
Broumovského zpravodaje otiskl dvě fotbalové fotografie z roku 1965. A protože
na fotografiích jsou i tehdejší poličtí studenti, nabídl otištění unikátních fotografií i do Polického měsíčníku. Vysvětlení
jejich vzniku a určení lidí na nich zvěčnělých popsal takto: „Na obou snímcích
jsou studenti Střední všeobecně vzdělávací školy, dnešního Gymnázia, kteří se
v roce 1965, jen tak „z hecu“ dohodli, že
si spolu zahrají. Utkání se uskutečnilo
na hřišti Slovanu Broumov. Bylo v tom samozřejmě i trochu meziročníkové rivality.
A hlavními organizátory byli zřejmě Láďa
Prouza a Pepík Škoda, kteří v té době hráli za Slovan v dorostu.
Na snímku bez uvedení jmen jsou studenti tříd II.A a II.B:

Stojící od leva do prava:
Václav Kubeček z Police, Milan Tham
z Hynčic, Antonín Dobruský z Broumova,
Karel Klusáček z Police, Kamil Kryže s hodinkami na pažích z Teplic, Jaroslav Ročeň
z Broumova, Josef Škoda z Broumova

Přední řada od leva do prava:
Jiří Hloušek z Police, Jiří Černý
z Police, Ladislav Prouza z Broumova, Jan
Linhart z Police, Vojtěch Kvapil z Police

Sedící je učitel Václav Herzán.
Na druhém snímku jsou studenti tříd
III.A a III.B a jejich jména jsou uvedena
přímo na fotografii.“
René Herzán, Broumov
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Sezóna v plném proudu…
Český pohár staršího žactva
a U15 - Vimperk (21.-23.1.)

Zástupci v kategorii U15 byli Adéla
Pohlová a Jáchym Binar. Pro dalších pět
starších žáků (Matyldu Pohlovou, Sáru
Beranovou, Nelu Vrabcovou, Ondru Hrůšu
a Vaška Troutnara) to byly první republikové závody. Atmosféra takových závodů je
jiná než na našich místních. „Máza“ je často
velká alchymie, jeden den klasika (ráno led,
odpoledne čerstvý sníh), druhý den skate.
Napínavé to je jak pro závodníky, tak pro
servis. Napínavé bylo také vyčkávání na výsledky PCR testů před závody  Vše dobře
dopadlo a všichni se se svými tratěmi se ctí
poprali. Nejlépe si vedla Matylda (1 km klasicky – 11.místo, 2 km volně – 8.místo).

Středeční pohár – Machov (26.1.)
a Slavný (3.2.)

První středečňák se povedlo uspořádat na zmrzlých tratích v Machově. Druhý
závod jsme výjimečně kvůli počasí odložili na čtvrtek a zorganizovali na Slavném.
V Polici prostě pořád není dost sněhu.
V dětských kategoriích se jednalo především o porovnání sil SKI Police a BKL
Machov, v dospělých kategoriích se objevili
i závodníci z dalších klubů. Věříme, že ještě
jeden závod na sněhu letos zvládneme…..
držíme si palce.

Mistrovství ČR dorostu Nové Město na Moravě (27.-30.1.)

Na mistrovství ČR do Nového Města odjela trenérka Jana Meierová se svými čtyřmi svěřenci (Luckou Šretrovou, Štěpánem
Navrátilem, Honzou Pešinou a Filipem
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Seidlem). O servis se postaral Radek Jansa,
děkujeme. Výsledky kolem 10. místa jsou
v konkurenci borců z celé ČR super úspěchem: Filip na trati 1 km klasicky dojel 13.
a Honza 12., Filip pak na 5 km volně 8.místo
a na 7,5 klasicky s hromadným startem 12.
místo.

Pohár KHK – Adršpašský pohár
v Deštném (30.1.)

Závod byl přesunut na Skuhrovské tratě
kvůli nedostatku sněhu v Adršpachu. Účast
byla ovlivněna velkou nemocností dětí.
Za nás se na start postavilo 24 závodníků.
Medaile si odvezli: Adámek, Eliška, Štěpán,
Jindra, Týna a Adélka  gratulujeme!

Hledáme Nové Talenty mladší
žactvo - Trutnov (5.-6.2.)

Ročníky 2010 a 2011 z celé ČR závodily
klasicky na 2km trati. Intervalově v sobotu: Ivan Hornych 10.misto, Matěj Beran 9.,
Vojta Sulzbacher 20. a Anička Knillová 15.
Gratulujeme! Nedělní hromaďák na 2 km:
Ivan výborné 10. místo, Vojta 23., Matěj 26.
a Anička 21. Díky za reprezentaci!

Orlický maraton (5.-6.2.)
a Jizerská 50 (12.-13.2.)

Závody ČEZ SkiTour jsou již mnoho let
v kalendáři všech lyžařů. Na obou byli zástupci našeho klubu. Medaile jsme posbírali v Deštném: Adámek Beran (3.), Eliška
Hůlková (2.), Markéta Beranová (3.), Kuba
Bouček (1.), Jindra Pohl (3.), Adéla Hůlková
(3.) a za muže veterány Jan Pohl (3.).

Pohár KHK Police – Slavný (12.2.)
místo Trutnova

Pohárový závod jsme se rozhodli

zorganizovat ve čtvrtek, hned po zrušení
toho trutnovského. Risk to trochu byl, ale
Hanýskovi tyhle rychloakce vycházejí:-)
Děkujeme za účast celkem 128 závodníkům
(ze SKI Police 34 dětí a 2 muži). Za spolehlivou pomoc děkujeme všem dobrovolníkům
a především našemu skútristovi, bez kterého by to asi nebylo...

Český pohár dorostu - Zadov
(18.-20.2.)

Na šumavský závod odcestoval pouze
Honza Pešina - děkujeme za reprezentaci.

Memorial Gustava Lamky – Bišik
(20.2.)

Ráno krásně nachumelilo a na louku
pod Čapákem se kolem 11 h rozběhla skupina borců, zástupců tříčlenných štafet,
kteří objížděli cca 5,6 km kolečko, každý 2x.
Štafeta to tedy měla celkem 6x 5,6km.
Dětský závod jeli jednotlivci na kratší
cca 1,5 km trati. Děkujeme organizátorům,
kteří připravili zajímavou trať, občerstvení
– výborný guláš a hodnotné ceny.
Závod proběhl za krásného slunečného
počasí. V předpovědi avizovaný déšť se naštěstí spustil až po vyhlášení.

Na konci února se chystáme se starším
žactvem na republikové závody do Vrchlabí.
Tak snad nám na vrchlabských tratích sníh
neoprší.
Termíny dalších závodů a odkazy na výsledky již proběhlých máme opět na stránkách ski.polickej.net.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi

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

Polický měsíčník BŘEZEN 2022

INZERCE
KAVALIERGLASS a.s.

Zemědělské družstvo OSTAŠ,
se sídlem ve Žďáru nad Metují
přijme pracovníky na pozice:

FINANČNÍ ÚČETNÍ
Náplň práce: účtování došlých a vydaných faktur, evidence
banky, pokladny a DPH, vč. přiznání
Znalost podvojného účetnictví podmínkou
Nástup možný ihned nebo dle dohody. Nástupní plat od
26.000 Kč (+ prémie a osobní ohodnocení)

OŠETŘOVATEL SKOTU (DOJNIC)
Náplň práce: krmení a dojení skotu
Řidičský průkaz skupiny T výhodou
Nástup možný ihned nebo dle dohody. 2 směnný provoz.
Nástupní plat od 24.000 Kč (+ prémie a osobní ohodnocení)

TRAKTORISTA
Řidičský průkaz skupiny T podmínkou, uvítáme zkušenosti
v opravárenství (není podmínkou)
Nástup možný ihned nebo dle dohody. Nástupní plat od
25.000 Kč (+ prémie a osobní ohodnocení)
Pro všechny profese nabízíme:
příspěvek na stravování, dojíždění, penzijní připojištění,
možnost ubytování
Bližší informace a nabídky:
tel. 736 767 655; 491 541 400
e-mail: zdostas@seznam.cz

provozovna Police nad Metují
17. listopadu 226, 549 54 Police nad Metují

přijmeme zaměstnance
na pracovní pozice:

SEŘIZOVAČ HŘEBÍKOVACÍCH AUTOMATŮ
náplň práce:
• manuální seřizování hřebíkovacích automatů
požadujeme:
• vzdělání vyučen - výhodou v technickém oboru, není ale
podmínkou
• nástup možný ihned

STROJNÍ ZÁMEČNÍK
náplň práce:
• montáž jednoúčelových strojů
požadujeme:
• vzdělání vyučen v tech. oboru, případně praxe v technickém
oboru
• nástup možný ihned

nabízíme:
•
•
•
•
•
•

stabilní, dlouhodobé zaměstnání
5 týdnů dovolené
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
příspěvek na obědy
další zaměstnanecké výhody
příplatky dle Kolektivní smlouvy

Vaše životopisy zasílejte na e-mail: marie.spackova@kavalier.cz

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují
kvalitu a vysokou užitkovost
trasa č. 33 Náchodská - 13h Police nad Metují (odstavné parkoviště proti kostelu)

Výdej objednané drůbeže 4.3.2022
Kuřice červené, kropenaté, bílé
Chovní kohoutci

stáří:

Výdej objednané drůbeže 7.4.2022

15-18týd.
15-18týd.

cena: 140-230,-Kč
140-230,-Kč

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex
stáří:
15-18týd. cena: 140-230,-Kč
Dominant Greenshell – NOVINKA!
15-18týd.
140-260,-Kč
• různé barvy opeření, nese světle modrá, tyrkysová až olivově zelená vejce
• 10-15% snáší vejce bílé, krémové nebo hnědé, užitkovost 240-260 vajec/rok
Chovní kohoutci
15-18týd.
140-230,-Kč
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
2-3týd.
90-110,-Kč
Husy bílé
2-3týd.
160-190,-Kč

Výdej objednané drůbeže 17.5.2022

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex
stáří:
15-18týd. cena: 140-230,-Kč
Dominant Greenshell – NOVINKA!
15-18týd.
140-260,-Kč
• různé barvy opeření, nese světle modrá, tyrkysová až olivově zelená vejce
• 10-15% snáší vejce bílé, krémové nebo hnědé, užitkovost 240-260 vajec/rok
Kuřice Vlaška
15-18týd.
140-230,-Kč
Chovní kohoutci
15-18týd.
140-230,-Kč
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
2-3týd.
90-110,-Kč
Husy bílé
2-3týd.
160-190,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-10týd.
320-400,-Kč
Brojlerová kuřata
1-7dní
30,-Kč
Perličky
1-3týd.
100-120,-Kč

Výdej objednané drůbeže 28.6.2022

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex
stáří:
Chovní kohoutci
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé
Brojlerová kuřata
Perličky

15-18týd.
15-18týd.
2-3týd.
2-3týd.
1-7dní
1-3týd.

cena: 140-230,-Kč
140-230,-Kč
90-110,-Kč
160-190,-Kč
30,-Kč
100-120,-Kč

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex
Chovní kohoutci
Brojlerová kuřata

15-18týd.
15-18týd.
1-7dní

cena: 140-230,-Kč
140-230,-Kč
30,-Kč

Výdej objednané drůbeže 12.8.2022

Výdej objednané drůbeže 3.10.2022

stáří:

Kuřice červené
stáří:
15-18týd. cena: 140-230,-Kč
Chovní kohoutci
15-18týd.
140-230,-Kč
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
volejte po - pá 7 - 15 h!, email: info@prodej-drubeze.cz
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

29. 3. 2022 v 15.00 hod.

Police n. Metují

31. 3. 2022 v 15.00 hod.

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

K oupím

plechové cedule

Kontakt: 608 103 810

Sběratel koupí staré

PIVNÍ LAHVE

SODOVKY, CEDULE, PŮLLITRY, SUDY, STÁČEČKY, PÍPY, LAHVIČKY,
veškeré zařízení ze starých hospod a další vybavení týkající se pivovarnictví a pohos nství...

Tel.: 606 691 239

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
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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 a dozor sportoviště, drobná

•
•
•

prodej občerstvení návštěvníkům
komunikace s návštěvníky
zajišťování venkovních akcí pořádaných organizační složkou Pellyho domy

údržba, úklid zázemí)

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 31. 3. 2022.
Kontakt: Martin Balák, tel. 778 499 437, balak@sportvpolici.cz, www.sportvpolici.cz

BŘEZEN 2022

Pellyho domy

Kino

VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVA

STINGL - MALÝ VELKÝ
OKIMA

14. 3. - 16. 4. 2022
/ Informační centrum
Dekorace a výrobky s jarní a
velikonoční tématikou 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.

Úterý 1. 3. 2022 od 19:00
Celovečerní dokumentární film
o životním poznání slavného etnografa,
cestovatele a nejvydávanějšího českého
spisovatele všech dob Miloslava
Stingla. Dokumentární / Životopisný.
Česko, 2021, 93 min. Vstupné: 80 Kč

KAREL ČAPEK - MÍSTA
A LIDÉ V NAŠEM KRAJI

TAJEMSTVÍ STARÉ
BAMBITKY 2

Úterý 8. 3. 2022 od 14:30
/ Společenský sál
Povídání paní Evy Hylmarové nás
tentokrát provede místy pobytu
Karla Čapka ve východních Čechách.
Přednáška Polické univerzity volného
času je přístupná široké veřejnosti.
Vstupné: 80 Kč

MISTROVSTVÍ SVĚTA ŽEN
2020 V BEZMOTOROVÉM
LÉTÁNÍ V AUSTRÁLII
Úterý 22. 3. 2022 od 14:30
/ Společenský sál
Jana Vepřeková, osobnost
bezmotorového létání, bude vyprávět
o účasti na MS 2020 v Austrálii.
Přednáška Polické univerzity volného
času je přístupná široké veřejnosti.
Vstupné: 80 Kč

PLSTĚNÍ JEHLOU – JARNÍ
KVĚTINOVÉ PANENKY
Čtvrtek 31. 3. 2022 od 16:30 do 19:30
/ Konferenční místnost
Děti od cca 10-ti let mohou za
„doprovodu“ rodičů malovat jehlou.
Jednoduše ufilcovat obrázek
na motivy svého oblíbeného příběhu.
Dospělí promění vlnu v jarní květiny
Přihlášky předem v polickém IC. Cena
workshopu: 220 Kč / dospělý; 100 Kč /
dítě (v ceně jehla, vlna, molitan)

Čtvrtek 10. 3. 2022 od 17:30
Dobrosrdečný bandita Karaba se
znovu vydává na záchrannou výpravu.
Pohádka. Česko, 2022, 100 min.
Vstupné: 120 Kč

MYŠI PATŘÍ DO NEBE
Úterý 15. 3. 2022 od 17:30
Animovaný film pro všechny věkové
kategorie - o naději, o hledání lásky
a odvahy, o překonávání předsudků a
starých bolestí. 87 min. Vstupné: 80 Kč

POSLEDNÍ ZÁVOD
Úterý 29. 3. 2022 od 19:00
Pravdivý příběh Hanče, Vrbaty a Ratha
a závodu, který se jim stal osudným.
Jakou cenu byli ochotni položit
za vítězství? Drama. Česko, 2022.
Vstupné: 120 Kč

Kolárovo divadlo
GIN GAME
Pátek 4. 3. 2022 od 19:00
Příběh dvou nemladých lidí, které
svede náhoda a potřeba najít partnera
pro karetní hru. Fakt, že se partička
ginu promění v partii závažnější,
vypovídá o tom, že partnerské
problémy nejsou jen výsadou mladých
lidí. Hrají: Zuzana Kronerová a Dušan
Vstupné: 490 Kč

POLICE
NAD
METUJÍ
ZPÍVÁME PRO UNICEF
Neděle 20. 3. 2022 od 17:00
Benefiční koncert pěveckých sborů ZUŠ
Polici nad Metují na pomoc dětem
v nouzi. Vstupné: dobrovolné

JEDEN SVĚT
25. 3. - 27. 3. 2022
Letošní téma festivalu - Cesty (ne)
svobody - přinese divákům pestrý
výběr dokumentárních filmů, výstavy,
koncert, festivalovou kavárnu a další.
Program https://www.jedensvet.
cz/2022/police-nad-metuji

Ostatní akce
OŽIVLÁ DŘEVĚNKA

10. 3. 2022 od 15:30 a 17. 3. 2022 od
18:30 - pleteme a háčkujeme
pro Nedoklubko, 24. 3. 2022 a
31. 3. 2022 od 15:30 - Základy
drátování s Lenkou Vítkovou.
Informace na www.drevenka-police.cz

Muzeum papírových modelů

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA

Pondělí 7. 3. 2022, 11:00 - 17:00

BURZA SBĚRATELŮ

Sobota 26. 3. 2022, 8:00-12:00
Jarní setkání sběratelů všech oborů.
Pořádá Klub sběratelů Policka
s podporou Města Police nad Metují
a Muzea papírových modelů.

MUZEUM DĚTEM

26. – 27. 3. 2022, denně 9:00 – 17:00
Poslední víkend v měsíci bude
pro všechny návštěvníky připravena
interaktivní dílna, která je součástí
prohlídky expozice. Akci „Muzeum
dětem“ podporuje firma Betexa.

FENOMÉN DAKAR – VÝSTAVA

do dubna 2022
Modely dakarských speciálů nenechají
v klidu žádného milovníka adrenalinu
s vůní benzínu a nafty…

Další akce na WWW.POLICKO.CZ

http://www.barcode-generator.de

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

KULTURA

