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MAS vyhlašuje výzvu na příjem projektových žádostí na podporu sociálních služeb * Dotazníkové
šetření - kvalita života ve městě * O projektu “Město na cestě k minimálnímu odpadu” * Stalo se
před sto lety * Výsledek Tříkrálové sbírky

Autobusové čekárny v Pěkově
Stavební komise a Osadní výbor Pěkov doporučily v loňském
roce radě města zrealizovat v rámci rekonstrukce komunikace II/303
výměnu stávajících přístřešků čekáren na autobusových zastávkách. Po
delší diskusi nad vlastním vzhledem
nových přístřešků byly typově vybrány jednoduché prosklené přístřešky s rovnou pultovou střechou
v kombinaci materiálů kov – sklo od
české firmy mmcité1 a.s., z Bílovic
u Uherského Hradiště. Společnost
mmcité je dodavatelem kvalitních
prvků městského mobiliáře vyvážející své výrobky do celého světa.
Vzhledově přístřešky odpovídají
minimalistickému funkčnímu pojetí, přičemž díky průhlednosti působí
v prostoru zástavby vzdušně a nevytvářejí žádnou pohledově rušivou
hmotu. Současně nepřerušují pohled
do krajiny a ve skelněných stěnách
se okolní krajina zrcadlí. S ohledem
na podmínky umístění jednotlivých
přístřešků byla vždy vybrána taková
řešení, jejichž umístění umožňovaly prostorové poměry daného místa.
Materiálově jsou přístřešky řešeny

jako ocelová zinkovaná konstrukce
opatřená práškovým vypalovacím
lakem. Zadní a boční stěny jsou
provedeny z kaleného skla, přičemž
zastřešení je zajištěno bezpečnostním sklem. Nosný systém v zadní
stěně dovoluje použít také variantu
bez bočních stěn, jež je vhodná pro
úzká místa. Přístřešky byly doplněny lavičkou se sedákem z masivního tropického dřeva Jatoba bez
povrchové úpravy. Autorem moderního designu jsou Mgr. Art. Radek
Hegmon a Mgr. Art. David Karásek.
Na zastávce pod Ostašem (ve
směru na Polici) nebylo možné přístřešek umístit, neboť osazení na
kraj obruby odporuje dopravním
předpisům, a osazení do břehu nebylo odsouhlaseno vlastníkem pozemku. U zastávky na Honech směr
Broumov nebylo možné ze stejných
důvodů osadit bočnice přístřešku.
Vlastní montáž zastávek proběhla ve třetím týdnu letošního roku.
Věříme, že nové, moderní
přístřešky budou sloužit občanům k všeobecné spokojenosti.
Ing. Pavel Scholz

I N FO R M AC E Z R A D N I C E

Telegraficky….

„Není nic moudřejšího, než přesně
vědět, kdy máš co začít a kdy s čím přestat“, řekl Francis Bacon.
Leden jsme prožili v pokračování
investic z roku 2017 – dostavba a rekonstrukce základní umělecké školy, modernizace hasičské zbrojnice, pokračování
odbahňování Hlavňovského rybníka.
Instalovaly se autobusové zastávky
v Pěkově a na Honech. Rozloučili jsme
se s vánoční výzdobou. Zíma konečně
úřaduje. Technické služby a nasmlouvaní externisté vyhrnují a udržují chodníky
a komunikace. Zúročily se přípravy pro
zimní sporty – vlek na Nebíčku, lyžařské
běžecké stopy. Pracujeme na projektech
pro dotace – ať už přiznané nebo ty, o které teprve žádáme.
Především však tvoříme rozpočet letošního roku.
Skončily valné hromady hasičů.
Dokonce i našeho potěru. Ten měl výroční sezení ve čtvrtek 18. 1. v kavárně
Blanka. Je fajn vidět 15 dětí od 4 do 15 let,
kterým se věnují dvě ženy Věrka Králová
a Jana Letzelová a Aleš Trojtl s ledhujskými hasiči. Mnoho spolků v současné
době řeší generační krizi. Přejme si, aby
hasičina, především její poslání, bylo naplňováno i v budoucnosti.
Nutnost podpory dětí a mládeže má
na zřeteli i grantová komise, která při
svém setkání 17. 1 navrhla k rozdělení
víc než 1.9 mil. Kč z VHP, ale i rozpočtu
města /cca 120 tis. Kč/. Do druhého, podzimního, kola zbývá rozdělit 100 tis. Kč.
Podporujeme mezinárodní projekt – Anglie – Warrington, Dánsko –
Kodaň, Česká republika – Police nad
Metují, Babí, Krčín - v rámci projektu
ERASMUS. Jedná se o ověřování software britské firmy Charanga, který je
vyvíjen jako široká platforma výukového
prostředí pro učitele hudební výchovy na
I. stupni a měl by být lokalizován a modifikován i do českého jazykového a kulturního prostředí, jako to již vytvořila pro
dánské školství. Sedmičlenný tým jsme
přivítali ve městě 9. a 10. 1.
Proběhlo jednání s ředitelkou
Správy CHKO Broumovsko Ing. Hanou
Heinzelovou o spolupráci a podpoře
v převodech pozemků potřebných k realizaci našich záměrů, se zástupcem firmy
Marius Pedersen panem Jiřím Heroldem
o zkvalitnění svozu odpadů směsného i
tříděného, s řediteli našich škol, s vedením družstva vlastníků, s předsedou spolku Julinka, s panem Janem Školníkem
o spolupráci destinačních společností
Policka a Broumovska, podstoupila jsem
jednání na krajském úřadě… Zasedala
bytová komise. Opakovaně jsme konstatovali, že někteří nájemníci město zneužívají. K 31. 12. 2017 dluh na nájemném
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a službách činil cca 500 tis. Kč. Nastává
doba represe. Bohužel jiná cesta není!
Sešli se starostové a místostarostové
Dobrovolného svazku Policko. Uspěli
jsme v dotačním titulu na realizaci strategických plánů. Pracujeme na tom,
abychom z přidělených peněz zajistili
smysluplné pracovní materiály pro rozvoj Police, celého Policka v různých
oblastech.
Novoroční koncerty jsem absolvovala dva. Jeden v Polici, letos se Sestrami
Havelkovými. V Hronově s Polickým
symfonickým orchestrem, který se již do
Kolárova divadla nevejde.
Byli jsme přát k životním výročím,
taky se rozloučit… Raduju se z výsledku
Tříkrálové sbírky – děkujeme všem!
Od září 2018 budou všechny obory
ZUŠ v nových prostorách, na jednom
místě. Bez přecházení, přemísťování..
v současné době je akce sledována velmi
důkladně, především s ohledem na kvalitu a dodržení časového harmonogramu.
Po mnoha letech ZUŠ opustí prostory kláštera. Zkušebna bicího oboru
a orchestrů zůstane domovskou půdou
pro Polický symfonický orchestr. Jako
samostatný subjekt již jedná s břevnovskými benediktiny. Naším zájmem je,
aby klášter žil a prostory žily a byly naplněny. Jsem velmi ráda nápomocna panu
Petru Bergmanovi, který je předsedou
Institutu regionální paměti. Půjde-li vše,
jak si on a jeho kolegové přejí, mohl by
být polický klášter ojedinělou základnou
pro potřebný projekt. S ním Vás bude pan
Bergmann od příštího čísla na stránkách
měsíčníku seznamovat. V prostorách
současného tanečního sálu by měla být
instalována stálá výstava o Sigismundu
Bouškovi. Je nutno dodat, že IRP je také
samostatný subjekt, který s Břevnovem
jedná a provozní náklady si bude hradit
sám. Město zde opět je v pozici koordinátora a mentálního podporovatele.
Součástí tohoto čísla je i anketa.
Dovoluji si Vás požádat o vyplnění, které
je pro nás zpětnou vazbou. Děkuju!
Polická univerzita zve na únorové setkání. Tentokrát 14. 2. s panem Sókratem.
Přednáší Pavel Frydrych. Tradičně od 14.
30 hodin. Ing. Václav Eichler, náš kronikář, připravuje pro tisk přehled přednáškových odpolední. Na podzim vydáme almanach u příležitosti odžitých 18
ročníků.
V kanceláři mi přibylo 19 ročníkových svazků Polického měsíčníku. Mám
neskromnou radost z mého dalšího „dítěte“. Před prvním číslem PM se prvně a
naposled sešla redakční rada. Od té doby
„tvoříme“ měsíčník s panem tajemníkem.
Tak to je pro tentokrát ode mě
všechno. Mějte se zimě.
Ida Jenková

Přišla mi poštou stížnost

Oprávněná. Na pořádek v Hrnčířské uličce. Spíš nepořádek!!! Víme. Městská policie hlídá, technické služby uklízejí. Dohled i úklid zintenzivníme. Přemýšlíme
o umístění kamery. Ulička je příjemnou nábližkou.
Teda byla by, kdybychom nepřeskakovali psí hromady,
poházené odpadky.

Se členem stavební komise Ing. Pavlem Žákem mapujeme nevzhledná místa ve městě a spádových obcích.
Obecní i soukromá. Budeme se jimi zabývat a snažit
se je uklidit, zlikvidovat. Pomůžete-li nám s dohledem,
budeme rádi. I s vědomím, že musíte mnohdy být i hodně osobně stateční a čelit nepříjemnému chování napomínaných, nevhodně se chovajících, občanů.
Pro objektivnost začínáme u sebe. Na sídlišti, u
hřbitovní zdi, je umístěna buňka pro skladování sportovního náčiní a potřeb ke sportovišti. Ohrazení odkládacího prostoru hřbitova pro kontejner a potřeby
kameníka a hrobaře také nepatří k nejvzhlednějším.
V letošním roce dojde k výměně zázemí pro základní
školu, přemístění brány odkladního prostoru a zpevnění
panelové cesty až k bráně, aby při vyvážení kontejnerů
nedocházelo k ničení travnatého terénu.
Ida Jenková

Poplatek za odpady v roce 2018
Výběr poplatků probíhá každý
pracovní den již od 2.1.2018 !!!

yy základní sazba poplatku pro rok 2018 je 684
Kč
yy sazba poplatku bude snížena o 108 Kč poplatníkům, kteří jej uhradí v plné výši nejpozději
do 30.4. 2018 – zaplatí tedy konečných 576 Kč
za celý rok
yy splatnost poplatku je do 30.6. 2018
Povinnost platit tento poplatek se vztahuje i na
občany s trvalým pobytem na městském úřad a cizince s jakýmkoliv druhem pobytu na území města.

Poplatek ze psů - v roce 2018
beze změn

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 důchodci
Oba poplatky můžete zaplatit přímo v pokladně
MěÚ, kancelář č. 11 – přízemí vpravo /každý pracovní den/ 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.
Případné bližší informace:
tel. č. 491 509 991 - Adamová Daniela /odpady/
tel. č. 498 100 916 - Hlaváčková Jana /psi/
web: www.meu-police.cz

záložky: město/informace o odpadech/odpadový poplatek

Daniela Adamová, Jana Hlaváčková
FSO - poplatky
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Proč věříme raději lžím?

Téměř denně jsme dnes ovlivňování
spoustou informací, které na nás chrlí internet,
televize nebo rozhlas, případně které k nám
doputují od našich kolegů, nadřízených nebo
kamarádů.
Vyznat se v té džungli zpráv, názorů a
komentářů je opravdu těžké, ne-li nemožné. Důsledkem zvládání toho závalu bohužel
bývá tendence ke zjednodušování. Čtenář usuzuje obsah článku pouze z nadpisu, ten, kdo
informaci podává, často vynechává podstatné
okolnosti (neb by patrně adresáta odváděly
od merita věci) a bohužel, stále častěji se setkávám s tím, že řada lidí ve svých sděleních
„městu a světu“ podstatné části záměrně zamlčí, anebo (což je ještě nebezpečnější) zamění
svůj osobní názor za „objektivní pravdu“.
Jsem rád, že tento článek vyjde až poddruhém kole prezidentských voleb, neboť pokud by tomu bylo naopak, zcela jistě bych se
o sobě dozvěděl (zaručeně pravdivé) zprávy,
ve kterých bych byl označován za „havlistu“,
„pravdoláskaře“ a možná i „vítače“ migrantů.
Vážně, nepřeháním… V kontextu toho, jak
jsou někteří lidé schopni podat jiným (kteří
nebyli přítomni stejné akci) záměrně neúplné,

či úplně vymyšlené informace, nebo jak jiní
neváhají zneužít svého postavení a zasvěceně
podávají nepravdivé či neúplné informace o
věcech, o které se sami nezajímají, a o kterých
mají jen informace od pavlačových drben.
Posunou lži někam naši společnost?
Budeme lepší lidé, když budeme lhát, nebo
když si necháme lhát? Opravdu jsou lež, demagogie a zkreslování pravdy cestou k lepším
vztahům mezi lidmi, lepší zemi? Myslím, že
opak je pravdou.
Nemám ve zvyku využívat stránky měsíčníku k podobným úvahám a zamyšlením, ale
poslední týdny, kdy jsem se setkal s šířením
lží, jak z hlediska záležitostí města, tak v kontextu s prezidentkou volbou, mne motivovaly
k sepsání tohoto krásného zamyšlení.
Pro zklidnění atmosféry a zlepšení vztahů mezi lidmi, včetně veřejné diskuse postačí
dodržovat pravidla čtyř dohod vycházejících
z toltécké moudrosti: Važte slova. Nevytvářejte
(si) žádné domněnky. Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete. Neberte si nic osobně.
V úctě
J. Škop, místostarosta

Výroční setkání mladých hasičů

Ve čtvrtek 18. ledna se konalo výroční setkání našich nejmenších ledhujských hasičů.
O 15 adeptů / některým nemoc nedovolila se
zúčastnit/ se starají především Věrka Králová,
Jana Letzelová, Aleš Trojtl.
Většina spolků v současné době prochází

generačními problémy. Radujme se z mládí, které by mohlo pokračovat v dlouholeté
hasičské tradici. Radujme se z těch, kteří jsou
schopni a ochotni se jim věnovat.
Ida Jenková

P O Z VÁ N K A

na 1. veřejné zasedání
zastupitelstva města
v roce 2018, které se
bude konat

21. únor 2018
od 17.00 hodin

na sále Pellyho domů

Hlavním bodem programu:
Rozpočet města na rok 2018

MÍSTNÍ POPLATKY
změna v nároku
na přiznání úlev či
osvobození

Upozorňujeme Vás na výraznou změnu
v zákoně č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve svém ustanovení § 14a odst. 4 mění
pravidlo pro uznání nároku na osvobození či
úlevu od placení místního poplatku (týká se
všech místních poplatků obecně – např. místní poplatek ze psů, místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, a využívání a odstraňování komunálních
odpadů a další).
Lhůta pro předložení a doložení nároku za
osvobození či úlevu od poplatku byla již v předešlém znění zákona 15 denní. Nedodržení
této lhůty však nemělo zásadní vliv na jeho
přiznání. Podle nového znění zákona o místních poplatcích je však 15 denní lhůta zásadní.
V případě, že poplatník nesplní povinnost
ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo
úlevu od poplatku ve lhůtě 15 dnů, nárok
na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.
Bližší informace:
na tel. č. 491 509 991 - Daniela Adamová
na tel. č. 498 100 916 - Jana Hlaváčková

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

únor 2018

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

     Tel. č.

03. - 04. 02. MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police nad Metují
10. - 11. 02. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS Olivětín 66, Broumov
17. – 18. 02. MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí, Školní 196
24. – 25. 02. Medical Cannabis s.r.o.
MUDr. Jitka Farná
Tyršova 327, Police n. M.
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491 541 654
602 333 452
491 502 425
491 582 381
491 512 277
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Sociální odbor –
zpráva o činnosti

Na sociálním odboru je od srpna 2017 nová
pracovnice pí Lada Hlušičková. Zajišťuje především administrativu přestupkové komise,
úřední desku, administrativu pro městskou policii, spolupráci a zástup na sociálním odboru.
Sociální pracovnice zajišťuje sociální šetření v domácnostech při požádání úřadu práce,
sociálně právní ochrany dětí, soudu, policie.
Zastává funkci opatrovníka v případě, že
je město ustanoveno opatrovníkem.
Ze šetření zpracovává standardizovaný záznam sociálního pracovníka.
Součástí sociálního odboru je pečovatelská služba. Pečovatelskou službu (dále jen
PS) zajišťují 3 pečovatelky z povolání, jeden
správce pečovatelského domu na zkrácený
úvazek, a jedna pracovnice na dohodu o provedení práce.
S úklidem společných prostor pečovatelského domu pomáhá pracovnice VVP, která je
hrazena z ÚP.
V roce 2017 využívalo PS 81 klientů, z
toho 56 aktivních, 18 mužů, 38 žen. Věkový
průměr 78 let.
Od září 2017 má PS nové vozidlo Ford
Tournero Courtier. Smlouva s reklamní agenturou Kompakt, která financovala sociální
auto Renault Kangoo, končila 31. 8.2017.
V letošním roce využijeme dotaci od
MPSV na pořízení automobilu pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 272 250,- Kč.
Celkové náklady budou 363 000,- Kč, z toho
90 750 ,- Kč bude financováno z vlastních
zdrojů.
Vzhledem k tomu, že PS službu zajišťujeme i do okolních obcí, Bukovice, Machova a
Bezděkova nad Metují, je další vozidlo nutné.
Mezi nejvíce využívané služby patří nákupy potravin uživatelům PS, doprovod k lékaři, pomoc při osobní hygieně a péči o vlastní
osobu, tj. pomoc se vstáváním z postele, oblékáním, donášku obědů a pomoc s podáváním obědů, úklid v bytě klienta, pochůzky
(vyzvednutí receptu od lékaře, donáška léků z
lékárny, objednání na vyšetření, placení složenek, vyřizování na úřadech).
Ceník poskytovaných služeb - platnost od
1. 4. 2016, v lednu 2017 pouze zvýšená cena
za dovoz obědů z 12,-Kč na 13,-Kč za úkon.
Příjmy od uživatelů PS v roce 2017 činily
368 387,-Kč.
Výdaje 1 593 652,-Kč (součástí je 325 000
na nové auto pro PS).
Na sociálním odboru se vede evidence žadatelů o přidělení městského bytu.
Veškeré žádosti – žádost o přidělení bytu,
žádost o zavedení PS, umístění v domě s pečovatelskou službou, si můžete vyzvednout na
sociálním odboru, elektronicky na webu města, žádosti, týkající se pečovatelské služby i na
pečovatelském domě Javor.
Další žádosti, týkající se soudních řízení
nebo řízení na úřadu práce, lze na sociálním
odboru získat, ale musí být adresovány na úřady do Náchoda.
Ilona Kejdanová
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INFORMACE KE ZVYŠOVÁNÍ POČTU OSOB
V DOMÁCNOSTI NÁJEMNÍKA V MĚSTSKÝCH BYTECH

Nájemce má právo realizovat v pronajatém bytě svůj soukromý a rodinný život a za
tímto účelem přijímat návštěvy a nové členy
domácnosti.
Přijme-li nájemce nového člena domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v
bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli.

Neučiní-li to nájemce ani do 30 dnů
(tak, jak je ujednáno v nájemní smlouvě),
od data, kdy změna nastala, má se za to, že
závažně porušil svou povinnost.
Sníží-li se počet členů nájemcovy domácnosti, oznámí to pronajímateli bez zbytečného
odkladu.
Pronajímatel má právo, ujedná-li si to s nájemcem ve smlouvě, odepřít nájemci souhlas
s přijetím další osoby jako člena domácnosti
nájemníka. Toto právo ale pronajímatel nemá
ve vztahu k osobám blízkým nájemníkovi.
Dle § 22/1 občanského zákoníku je osobou
blízkou:
a) příbuzný v řadě přímé,
b) sourozenec,
c) manžel nebo partner (podle zákona o registrovaném partnerství),
d) jiné osoby, které jsou v poměru rodinném
nebo obdobném se pokládají za osoby
sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně
pociťovala jako újmu vlastní,

e) osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené
nebo osoby, které spolu trvale žijí (není-li
v tomto případě prokázán opak).

Nájemník sice má právo přijmout jako člena své domácnosti osobu blízkou bez ohledu
na souhlas či nesouhlas pronajímatele, naproti
tomu ale musí respektovat požadavek pronajímatele, aby v nájemníkově domácnosti žil
jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby
mohly v bytě žít v obvyklých, hygienicky vyhovujících podmínkách.

Návštěva

Co se týče doby, kdy se ještě jedná o návštěvu a kdy už o bydlení, tato doba není jasně
právně ohraničená. Obecně lze za návštěvu
považovat to, když je někdo v bytě po dobu
asi 14 dní. Pokud ale v bytě pobývá delší dobu
(má v bytě věci, dochází z bytu do zaměstnání
apod.), lze se domnívat, že v bytě bydlí.
V případě, že nájemník v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu
byt, nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele. Žádosti o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou
formu. Dá-li v tomto případě nájemník byt,
nebo jeho část do podnájmu třetí osobě bez
souhlasu pronajímatele, hrubě tím poruší svou
povinnost vyplývající z nájmu.
Michal Mucha,TS Police nad Metují

Nové dopravní značky

V prosinci loňského roku došlo ve městě a
okolí k výměně celkem 23 dopravních značek.
Značky, které bylo nutno vyměnit už neodpovídaly bezpečnostním normám, byly vybledlé
či jinak poškozené. Cena jedné dopravní značky je přibližně 800Kč. Na některých místech

došlo i k výměně sloupku. Tím se cena navyšuje o dalších 700Kč. I během tohoto roku
budou značky postupně obměňovány za nové
reflexní tak, aby vyhovovaly a byly v souladu
se schváleným dopravním generelem.
Technické služby Police nad Meují

Výměna dopravní značky na Masarykově náměstí.
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MAS Stolové hory uspořádala
seminář o zemědělství

Dne 16. ledna 2018 se na Slavném uskutečnil
seminář, který zorganizovala Místní akční skupina
Stolové hory (MAS) s podporou Celostátní sítě pro
venkov. Zemědělci a zájemci o téma zemědělství získali přehled o dotačních možnostech z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS. Dále zástupkyně Celostátní sítě pro venkov
představila tuto organizaci a zároveň prezentovala možné formy spolupráce se
zemědělci. Následně manželé Vávrovi ze Suchého Dolu přítomným představili
možnosti zapojení dobrovolníků na ekofarmách. Za ubytování a stravu pracuje
na jejich statku každoročně několik většinou mladých nadšenců z celého světa.
Z Uherska přijel pan Novák, jenž prezentoval příspěvek na téma manufakturní výroba potravin z lokálních zdrojů, které jsou k dostání ve čtyřiceti obchodech převážně v Pardubickém kraji, a také popsal, jak na svém Statku Uhersko organizuje
společenské události. Své podnikání dále diverzifikoval výrobou peletek. Po obědě pan Dostál přítomné provedl po penzionu. Seminář skončil závěrečnou diskuzí.
Akce se konala v příjemném prostředí penzionu Majka na Slavném a jelikož se seminář setkal s pozitivním ohlasem, budeme mít zájem na tom, abychom
i v budoucnu mohli vytvořit prostor nejen pro získávání nových informací, ale
také pro sdílení zkušeností místních lidí zapálených pro zemědělství. Je to právě
zemědělství, které značnou měrou formuje náš krásný region a zároveň vytváří
podmínky obživy a často pobízí rozvoj turistického ruchu.

Mirka Soldánová - MAS Stolové hory

Dotace na podporu sociálních služeb
a sociálního začleňování

MAS Stolové hory, z. s. vyhlašuje dne 29. 1. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS
Stolové hory – Sociální služby a sociální začleňování I. Cílem výzvy je přispět k sociálnímu začlenění co nejvyššího počtu ohrožených osob na území
MAS prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní
formou a podporou komunitní sociální práce. Výzva se též zaměřuje na sociálně vyloučené lokality, kde budou podporovány programy prevence sociálně
patologických jevů a kriminality, vč. ochrany veřejného pořádku s podporou
osvěty.
Finanční příspěvek můžete získat např. na odborné sociální poradenství,
terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podporu samostatného bydlení, osobní asistenci či odlehčovací služby.
Podporovány budou dále i programy a činnosti nad rámec základních
činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako např. programy prevence a řešení problémů především v sociálně
vyloučených lokalitách, podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného
prostředí, programy prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky jakož i pro osoby ohrožené závislostmi na
návykových látkách, gamblingu a PC hrách a další.
Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované
kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé
sociálních služeb, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy
a školská zařízení.
Celková alokace pro tuto výzvu činí 3 385 000 Kč. Minimální výše rozpočtu projektu je 400 000 Kč, maximální 1 692 500 Kč. Neziskové subjekty,
školy a školská zařízení mohou získat 100 % způsobilých výdajů projektu,
obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco
firmy, družstva či OSVČ hradí 15 % nákladů projektu. Projekty mohou trvat
až 36 měsíců.
Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 29. 1. 2018 od 4.00 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 16.
3. 2018 ve 12.00 hodin. Seminář pro žadatele proběhne dne 9. 2. 2018 od 10
hod. v kanceláři MAS, 2. patro, Náměstí 102, Velké Poříčí. Veškeré dokumenty týkající se této výzvy jsou k dispozici na stránkách http://www.mas-stolovehory.cz. Konzultace k dané výzvě poskytne Pavel Pinkava, 730 514 364,
pinkava.masstolovehory@gmail.com.
Pavel Pinkava - MAS Stolové hory

VÝZVA VLASTNÍKŮM

PŘESAH DŘEVIN DO MĚSTSKÝCH
KOMUNIKACÍ

Město Police nad Metují vyzývá vlastníky zahrad a jiných nemovitostí se zelení, aby prověřili, zda jejich dřeviny –
keře a stromy, nezasahují přes hranici do sousedních městských
komunikací – chodníků, cest a silnic. Pokud do nich zasahují,
tak je město žádá, aby provedli jejich redukci, a to až na hranici s obecním pozemkem. Vzniklé větve je možné podrtit a
zamulčovat nebo zkompostovat, nebo po zaschnutí využít jako
palivo nebo je odvézt po domluvě s městem na městskou deponií
větví. Děkujeme za pochopení.

Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Zpráva o činnosti komise pro
obřady a slavnosti města
Police nad Metují za rok 2017

Jako minulé roky, tak i letos členové komise připravovali vítání
občánků, jubilejní svatby, zasílali blahopřejné gratulace, navštěvovali jubilanty a DD. Pojďme si všechny akce připomenout.
Vítání občánků: v šesti obřadech jsme uvítali 32 dětí, uvítali
jsme také prvního občánka našeho města roku 2017.
Pasování na školáka: 20. a 22. června jsme na akci MŠ věnovali malým předškolákům publikace pro prvňáčky.
Předávání závěrečného vysvědčení žákům devátých tříd:
29.6.2017 na akci ZŠ – členky naší komise předaly v Pellyho domech Pamětní listy města.

Uvítání prvňáčků v ZŠ: pravidelně se zúčastňujeme první
školní den, letos 4.9. jsme předali 44 dětem pohádkové knížky O
Budulínkovi, s věnováním města.
Mladý hrdina: akce České pojišťovny - ocenění za záchranu
života předáno Tomáši Jirmanovi z Radešova v obřadní síni radnice.
I zde jsme se zúčastnili.
Stříbrné podvečery: v jarním termínu se pozvané páry omluvily, o obřad neměly zájem. V listopadu pozvání přijaly 3 manželské
páry.
Zlaté svatby: 50 let manželského života oslavily letos dva páry
v obřadní síni. Jeden pár jsme na jejich přání navštívili v rodině.
Devíti párům pak byla zaslána gratulace, protože si obřad nepřály.
Janského plakety: akce OOČČK Náchod – ocenění dobrovolných dárců krve a krevní plazmy se koná každoročně. Komise
se účastní a podílí se i na financování dárků oceněným a na jejich
pohoštění.
Návštěvy v DD: obyvatele domova důchodců navštěvujeme při
jejich jubilejních a pak v květnu o Svátku matek a v předvánočním čase. Děti z MŠ nebo MC Mamina mají vždy připravený milý
program.
Jubilea: k jubileu 70 a 75 let zasílá pí matrikářka gratulaci – letos 91 občanům. Členky komise pak po dohodě navštěvují jubilanty
osobně doma s malým dárkem při dovršení 80 a 85 let. Letos navštívili 38 oslavenců. Aktivistky části obce Pěkov navštívily 16 občanů,
v Hlavňově 12 občanů. Paní starostka s předsedkyní komise navštívily 7 jubilantů při příležitosti výročí 90 a 95 let. Všem občanům,
kteří dovršili 91 a více let posílá matrikářka blahopřejnou gratulaci.
Vzpomínka na zemřelé: letos se konala 2.11. v prostoru urnového háje hřbitova. Pietní akt doplnili vhodnými skladbami učitelé
ZUŠ. Děti ze ZUŠ s učiteli a děti z MŠ ochotně vystupují při vítání
občánků, jubilejních svatbách apod. patří jim proto veliký dík.
Letos pracovalo v komisi 11 členů a 5 aktivistek v částech obce
Pěkov, Hony a Hlavňov. Je nám moc líto, že pro dlouhotrvající zdravotní problémy musel ukončit svoji činnost pan Konrád Lichter a
Marie Hornychová. Moc a moc jim děkujeme za léta práce v komisi
a zdravíme do Nového Města nad Metují. Po letech spolupráce jsme
se rozloučili s paní učitelkou Pfeifferovou, která zemřela. Děkujeme
a nezapomeneme.

Zdena Šváblová - předsedkyně komise
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USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ Č. 1 a 2 /2018 ZE DNE 8. A 22. 1. 2018
Rada města Police nad Metují:
I. projednala žádost společnosti Kvíčerovská pekárna s.r.o o pronájem části nebytových prostor
v přízemí budovy čp. 97, Masarykovo náměstí,
Polici nad Metují.
II. schvaluje záměr pronájmu části budovy čp.
97, Masarykovo náměstí, Police nad Metují - západní část nebytových prostor v přízemí budovy,
o celkové přibližné výměře 100 m2.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšení záměru pronájmu podle návrhu na úřední desku města Police
nad Metují.
I. projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s podnikem Povodí
Labe, státní podnik;
II. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku
p. č. 1123/1 v k. ú. Police nad Metují mezi budoucím povinným: Povodí Labe, státní podnik,
IČ: 70890005, se sídlem: Víta Nejedlého 951/8,
500 03 Hradec Králové a budoucím oprávněným: Město Police nad Metují, IČ: 00272949,
za účelem vybudování a budoucí údržby nového
parkoviště;
Úplata za zřízení věcného břemene byla dohodnuta jako pětinásobek ročního užitku za 1 m2 plochy věcného břemene, minimálně však ve výši
1.000,- Kč, ke které se připočte DPH v platné
výši. Roční užitek se pro účely této smlouvy sjednává ve výši 7,- Kč/m2 plochy věcného břemene;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
I. projednala záměr vybudování nového vzduchotechnického zařízení pro kuchyň v ZŠ Police
nad Metují;
II. souhlasí s vypracováním jednostupňové prováděcí projektové dokumentace na akci: „VZT
zařízení a rozvody pro kuchyň ZŠ Police nad
Metují“ firmou PIS-PROJEKTSERVIS, spol.
s.r.o. Jaroměř, podle předložené nabídky ze dne
20. 12. 2017 ve variantě bez chlazení, za celkovou cenu 78.000,- Kč bez DPH (94.380,- Kč s
DPH);
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou uzavřením smlouvy o dílo.
I. projednala návrh úpravy vedení majetkové
hranice mezi pozemky v k. ú. Pěkov v návaznosti
na prováděnou obnovu katastrálního operátu novým mapováním v k. ú. Pěkov;
II. nesouhlasí s úpravou vedení hranice mezi pozemky mezi pozemkem parc. č. 1156/1 a pozemky parc. č. 169/1 a 170 v k. ú. Pěkov z důvodu
omezení přístupu k vodnímu toku z veřejného
prostranství (hřiště);
III. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
dalším jednáním s Katastrálním úřadem
Královéhradeckého kraje, katastrálním pracovištěm Náchod ve věci dohody konečné o úpravě
majetkové hranice.
I. projednala a bere na vědomí zprávu o činnosti Sociálního odboru MěÚ Police nad Metují.
I. projednala a schvaluje návrh na změnu hodinové sazby pracovníků Technických služeb
Police nad Metují, s.r.o. zařazených na stř. 30
(ČOV) a měsíční mzdy THP.
I. projednala nesouhlas firmy PEJSKAR & spol.,
spol. s r.o. s kalkulací ceny stočného na rok 2018,
kterou této společnosti předložily Technické služby Police nad Metují, s.r.o.;
II. pověřuje jednatele TS Police nad Metují dalším jednáním ve věci při trvání na stanovené cenové kalkulaci vycházející z reálné ekonomické
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situace společnosti.
I. projednala záměr Muzea papírových modelů požádat v rámci dotačního programu MAS
Stolové hory, výzva Zaměstnanost I o podporu na
vytvoření nového pracovního místa
II. schvaluje podání žádosti do dotačního programu MAS Stolové hory, výzva Zaměstnanost
I, o podporu vytvoření nového pracovního místa
„Pokladní v Muzeu papírových modelů“. Žádost
o dotaci bude podána do 16. 1. 2017 na částku
maximálně 1.000.000,- Kč. Spoluúčast města v
případě uspění žádosti bude činit 5%.
III. pověřuje Mgr. Luboše Ježka a Pavla
Frydrych přípravou a podáním žádosti.
I. ruší organizační směrnici č. 2/2014 o poskytování odměn ředitelům PO.
I. projednala a schvaluje přijetí sponzorských
darů ZUŠ v Polici nad Metují na podporu
vybavení nového koncertního sálu školy od
následujících dárců:
a) Ateliér Tsunami – 5 000 Kč
b) Firma Made Group – 10 000 Kč
c) Hobra – Školník s.r.o. – 70 027 Kč
I. projednala žádost Královéhradeckého kraje o
poskytnutí dotace na krytí ztráty z provozování
dopravní obslužnosti - odpolední spoj na lince
640109 Police nad Metují - Hlavňov v období 10.
12. 2017 - 8. 12. 2018;
II. schvaluje poskytnutí dotace v požadované
výši 5 832 Kč a souhlasí s uzavřením smlouvy;
III. pověřuje místostarostu podpisem smlouvy o
dotaci na dopravní obslužnost.
I. projednala a schvaluje dodatek č. 1 kupní
smlouvy ze dne 19. 12. 2017 na stavební pozemek
p. č. 715/116 v ul. Brandejsova uzavřené mezi
městem a manželi Ch.;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem výše uvedeného dodatku č. 1 kupní
smlouvy.
I. projednala žádost manželů V. a V. P. o prodej
části pozemku p. č. 769/68 v k. ú. Velká Ledhuje;
II. schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č.
769/68 v k. ú. Velká Ledhuje o výměře cca 2 m2;
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru dle
návrhu na úřední desku města Police nad Metují.
I. projednala návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti předložený společností
ČEZ Distribuce a.s.;
II. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti č. EP-12-2003216/VB/1
Komenského přel. knn č. p. 107 na pozemcích
města p. č. 1064/2, 1064/5, 1064/9 a 1205 v k. ú.
Police nad Metují s oprávněnou ČEZ Distribuce
a.s., IČ:24729035. Rozsah VB je dle přiloženého
GP č. 523-221/2017. Jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene je stanovena na 1.000,Kč + DPH;
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o zřízení věcného břemeneslužebnosti podle návrhu.
I. projednala zrušení realizace veřejné zakázky
malého rozsahu „Revitalizace a obnova historické
památky „Sousoší Nejsvětější trojice“ II. etapa“
schválené Radou města dne 6. 11. 2017;
II. schvaluje vyhlášení nového výběrového řízení
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Revitalizace a obnova historické památky
„Sousoší Nejsvětější trojice“ II. a III. etapa“;
III. schvaluje následující parametry výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na
akci: „Revitalizace a obnova historické památky
– Sousoší Nejsvětější trojice – II. a III. etapa“;
1. kritéria hodnocení: nabídková cena - váha

100%;
2. obeslané firmy: MgA. L. Truněčková - Česká
Čermá; Josef Šraibr - Jaroměř; MgA. Ema Kamas
- Nový Bydžov; Bc. Renata Tauchmanová - Nová
Paka; Daniel Bartoš DiS. - Svitavy; Petr Tomáš
- Nové Město nad Metují; MgA. Václav Polián
– Olomouc;
3. výběrová komise: Mgr. Jiří Škop místostarosta; Ing. Pavel Scholz - vedoucí odboru
IMŽP; Mgr. Luboš Ježek - správa dotací MěÚ;
náhradníci: DiS. Vít Hynek - investiční technik;
Ing. Jan Troutnar - ref. životního prostředí; Ing.
Pavel Pohner – tajemník;
IV. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek
s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů a
hodnocení nabídek podle schválených kritérií.
I. projednala předložené návrhy vybudování
nového zázemí u atletické dráhy v Polici nad
Metují;
II. schvaluje předložený návrh ve variantě
„Dřevostavba“;
III. pověřuje IMŽP zařazením návrhu do
rozpočtu 2018 a ve spolupráci se sportovním
referentem realizací vybraného návrhu po
schválení rozpočtu města na rok 2018.
I. projednala žádost provozovatele Divadelního
klubu p. M. E., IČ 75314231, Dvořákova 138,
549 54 Police nad Metují o náhradu ušlého zisku
ve výši 22.000 Kč;
II. nesouhlasí s kompenzací ušlého zisku v
navrhované výši z důvodu, že akci aktivně
nezrušil sám provozovatel divadelního klubu na
výzvu města, ale organizátor akce;
III. pověřuje místostarostu sepsáním odpovědi.
I. projednala a schvaluje připojení se města
Police nad Metují k akci «Vlajka pro Tibet», a to
vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2018 na
budově městského úřadu.
I. projednala návrh níže uvedených dodatků
smluv uzavřených mezi městem a Technickými
službami Police nad Metují, s.r.o.;
II. schvaluje:
a) Dodatek č. 8 - Pachtovní smlouvy tepelných
zařízení, kanalizace a ČOV včetně inventáře
b) Dodatek č. 3 - Příkazní smlouvy ve věci obstarání správy nemovitostí
c) Dodatek č. 3 - Smlouvy o dílo ve věci zajištění správy a údržby majetku města
I. projednala návrh čtvrtletní prémie jednatele
společnosti Technické služby Police nad Metují,
s.r.o.;
II. schvaluje v souladu se smlouvou o výkonu
funkce jednatele prémii za IV. čtvrtletí roku
2017 ve výši 100 % za splnění úkolů, pokynů
a usnesení valné hromady společnosti, a plnění
úkolů technické porady sjednané ustanovením čl.
2 odst. 2.1.2. písm. (a) smlouvy o výkonu funkce
jednatele.
I. projednala návrh rozpočtu města na rok 2018;
II. doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu
města na rok 2018;
III. ukládá vedoucí FSO zveřejnit návrh rozpočtu
na úřední desce MěÚ.
I. projednala návrh grantové komise na rozdělení
grantů města v I. pololetí roku 2018;
II. doporučuje ZM ke schválení rozdělení
grantů města pro I. pololetí roku 2018.
I. projednala možnost vyhlášení konkurzu na
ředitele ZŠaMŠ a ZUŠ,
II. schvaluje vyhlášení konkurzu na funkci:
a) ředitele ZŠaMŠ Police nad Metují
b) ředitele ZUŠ Police nad Metují

Ing. Pavel Pohner, tajemník
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ Č. 6 /2017 ZE DNE 13. 12. 2017
Zastupitelstvo
města
Police
nad
Metují
schvaluje
uzavření
smlouvy
reg.
č.
99019566015
o revolvingovém úvěru poskytnutém Komerční bankou a.s., na úvěr do
výše limitu 9.000.000 Kč.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje změnu rozpočtu č. 8 jednotlivé položky rozpočtového opatření č. 48 - 52. Celkově znamenají
rozpočtová opatření zvýšení příjmů o 2.585.176 Kč, snížení výdajů o
1.327.000 Kč a snížení financování (položka 8113) ve výši 3.912.176 Kč.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje Pravidla rozpočtového
provizoria města Police nad Metují na rok 2018.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2017, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2017, o regulaci provozování hazardních her.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 5/2017, o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 6/2017, o místním poplatku ze vstupného.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje v souladu s nařízením
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků s platností od 1. 1. 2018 odměnu:
a) za výkon funkce neuvolněného člena RM ve výši 3 000 Kč měsíčně
b) za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 800,Kč měsíčně.
c) za výkon funkce předsedy výboru ZM a komise RM (mimo předsedy
komise pro přestupky) ve výši 1 600 měsíčně.
V případě souběhu výkonu funkcí náleží neuvolněnému členovi ZM
měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje prodej bytového domu
čp. 309 v ulici 17. listopadu, se stavebním pozemkem p.č. 352 v k.ú. Police
nad Metují o výměře 190 m2, paní Z. B., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
550 01 Broumov. Kupní cena je stanovena dohodou na základě znaleckého
posudku o ceně obvyklé č. OBV 2017.12, zpracovaného znalcem M. S.
a činí 595.000,- Kč. Kupující také uhradí náklady spojené s převodem v
katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje prodej části pozemku
p.č. 769/68 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře 70 m2 Z. Z., nar. dne xx.xx.xxxx
a J. Z., nar. dne xx.xx.xxxx, oba bytem xxxx, 549 54 Police nad Metují.
Kupní cena je stanovena na 70,- Kč/m2, celková kupní cena činí 4 900,- Kč.
Kupující také uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu
a převodem pozemku v katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje bezúplatný převodu
části pozemku parc. č. 7/19 v katastrálním území Pěkov o výměře 37
m2, příspěvkové organizaci ÚS Královéhradeckého kraje a.s. se sídlem
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové.

a) Budoucí kupující před uzavřením kupní smlouvy předloží:
- Popis investičního záměru žadatele nebo projektovou dokumentaci
stavby ve stupni pro územní řízení;
- Podepsanou plánovací smlouvu na zřízení propojovací komunikace,
ve které bude jasně deklarován závazek kupujícího zrealizovat
tuto komunikaci z pozice investora, a která stanoví rovněž další
podrobnosti, zejména technické parametry komunikace, termíny
realizace, výši příspěvku města, ošetření budoucího vlastnictví a
údržby komunikace, a která dále stanoví odpovědnost za zajištění
majetkových poměrů pozemků pod komunikací a odpovědnost za
zajištění projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení;
- Pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby (investičního
záměru);
b) Budoucí prodávající před uzavřením kupní smlouvy předloží:
- Doklad o zajištění řešení přístupu a příjezdu na pozemek parc. č.
220/17 v katastrálním území Velká Ledhuje, nedojde-li do doby
uzavírání kupní smlouvy ke splynutí vlastnictví poz. parc. č. 220/7
a 220/17;
II. Budoucí kupní cena je stanovena dohodou mezi městem a se společností
D.R.J. Tiskárna Resl s.r.o., IČ: 15046761, se sídlem Sokolská 1341, 547
01 Náchod, a to ve výši 100,- Kč/m2 + DPH. Celková kupní cena bude
činit 1,090.694,- Kč s DPH. Tuto cenu lze s ohledem na předešlé převody
majetku v této zóně považovat za cenu obvyklou, nicméně při stanovení
budoucí kupní ceny bylo přihlédnuto též k důležitým místním zájmům,
jakými jsou záměr žadatele realizovat stavbu propojovací komunikace
od odpadového sběrného dvora v ul. V Domkách kolem nového areálu
žadatele po průmyslovou zónou firmy HAUK s. r. o. převážně vlastními
náklady (podílem 75%), a zajištění omezení kamionové dopravy v centru
města.
III. ukládá:
a) aby smlouva o smlouvě budoucí obsahovala ustanovení, na základě
kterého bude moci město od závazku budoucího uzavření kupní smlouvy ustoupit v případě, že nebudou naplněny podmínky pro uzavření
smlouvy ze strany budoucího kupujícího;
b) aby kupní smlouva obsahovala jak rozvazovací podmínku vázanou na
případné nezrealizování investičního záměru ve smluveném termínu,
tak ustanovení o předkupním právu pro město v případě, že žadatel
se rozhodne od investičního záměru ustoupit a rozhodne se pozemek
prodat jinému zájemci.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Tříkrálovou sbírku (v sobotu 6. ledna) u nás letos zajistily tři skupinky koledníků spolu s dospělým doprovodem, o který se postarala
rodina Čápova.
Šárka Pokorná (foto – Čápovi)

Zastupitelstvo města Police nad Metují schvaluje prodej části pozemku
p.č. 1089/2 v k.ú. Pěkov o výměře 1273 m2 takto:
- pozemek p.č. 1089/10 o výměře 441m2 oddělený z pozemku p.č. 1089/2
prodat paní E. K., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 549 54 Police nad
Metují,
- pozemek p.č. 1089/2 o výměře 832 m2 vzniklý po oddělení pozemku
p.č. 1089/10 a 1089/11 prodat panu M. K., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem
xxxxx, 549 54 Police nad Metují.
Oddělená část pozemku p.č. 1089/11 pod příjezdovou cestou o výměře 95
m2 zůstane v majetku města Police nad Metují.
Kupní cena je stanovena na 30,- Kč/m2 + DPH s ohledem na to, že se jedná
o částečně podmáčenou údolnici s místní vodotečí, jejíž koryto je potřebné
pravidelně udržovat. Na pozemku nelze realizovat žádnou trvalou stavbu a
nacházejí se zde dva betonové sloupy s el. vedením a místním rozhlasem.
Kupující uhradí náklady spojené s vypravováním geometrického plánu a
převodem pozemků v katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo města Police nad Metují:
I. schvaluje prodej pozemku p. č. 220/7 v k. ú. Velká Ledhuje o výměře
9014m2, přičemž před vlastním uzavřením kupní smlouvy bude uzavřena
smlouvu o budoucí kupní smlouvě, ve které bude vlastní uzavření kupní
smlouvy vázáno na následující podmínky:
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MĚSTO POLICE NAD METUJÍ
Masarykovo náměstí 98,

Tel.:491 509 999

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Vážení občané Police nad Metují, Hlavňova, Radešova, Pěkova a Honů,
dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor občanů na kvalitu života ve městě. Získané informace a
připomínky budou sloužit jako podklad pro zkvalitnění služeb poskytovaných občanům.
Na položené otázky odpovězte zaškrtnutím (příp. zakroužkováním) odpovědi, která nejvíce zohledňuje Váš názor, popřípadě doplňte vlastní
komentář. V otázkách, kde je pole pro doplnění, doplňte prosím známku 1 – 5, kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší.
Dotazník je anonymní – získaná data budou hromadně zpracována statistickými metodami bez sledování Vaší identity. Dotazník je určen pro
občany města Police nad Metují starší 18 let
Vyplněný dotazník, prosíme, odevzdejte v pokladně radnice, Masarykovo náměstí 98 anebo v IC v Pellyho domech nejpozději do 28. 2.
2018. Elektronická verze dotazníku je rovněž k dispozici ke stažení a vyplnění na internetových stránkách města www.meu-police.cz/
radnice/. Děkujeme za Váš čas a ochotu při vyplňování dotazníku.
Ida Jenková, starostka města Police nad Metují

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Jaké je Vaše pohlaví?

Muž

Žena

2. Jaký je Váš věk?

18 – 29

45 – 64

3. Jaká je Vaše ekonomická pozice?

4. Jak jste celkově spokojen (a) s životem ve městě?



Student

Použijte hodnocení 1 – 5 (kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší)



Zaměstnanec

Slovní hodnocení:



Podnikatel

………………………………………………………………………..



Rodič na rodičovské dovolené

………………………………………………………………………..



Senior

………………………………………………………………………..

5.













Které oblasti je podle Vás potřeba prioritně rozvíjet? (zaškrtněte max. 5 odpovědí)
Zdravotnictví
Sociální služby
Bezpečnost
Podpora bytové výstavby
Kulturní vyžití
Sportovní vyžití
Zlepšování životního prostředí
Školství, vzdělávání
Dopravní infrastruktura (místní komunikace, chodníky, parkovací plochy, hromadná doprava)
Vybavenost města službami
Zvýšení poštu pracovních příležitostí ve městě
Jiné (jmenujte)…………………………………………………………………………………………………………….

6.

Jak jste spokojen (a) s bezpečností v našem městě? Použijte hodnocení 1 – 5 (kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší)




30 – 44
65+

Slovní hodnocení: ………………………………………….……………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………
7.

Uvítal (a) byste některou z níže uvedených možností k zajištění většího bezpečí ve městě?
Je možné zaškrtnout i více odpovědí



Kamerový systém ve městě



Měřiče rychlosti ve městě



Více přechodů pro chodce



Jiné - jmenujte ……………………………..……..

ČISTOTA VE MĚSTĚ, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
8.

Jak byste ohodnotil (a) situaci ve městě, pokud jde o: Použijte hodnocení 1 – 5 (kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší)

A

Celková čistota ve městě

D

Počet a stav dětských hřišť

B

Rozsah městské zeleně a odpočinkových zón

E

Celková kvalita životního prostředí

C

Údržba a péče o městskou zeleň a odpočinkové zóny

F

Odvoz a likvidace odpadu
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KULTURA, SPORT
9.

Jak jste spokojen (a) s nabídkou kulturních, sportovních a volnočasových aktivit, možnosti trávení volného času?
Použijte hodnocení 1 – 5 (kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší)

A

Nabídka kulturních akcí

B

Nabídka společenských akcí

C

Nabídka sportovního vyžití (hřiště, tělocvičny, cyklostezky atd.)

D

Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež (kroužky, kluby atd.)

E

Možnosti cestovního ruchu, které město nabízí

10.

Postrádáte ve městě nějaké kulturní nebo sportovní zařízení?




Ano - napište jaké ………………………………………………………………………………..................
Ne

SOCIÁLNÍ PÉČE
11.


Jak v současné době hodnotíte poskytování sociálních služeb?
Použijte hodnocení 1 – 5 (kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší)
Nedokáži se vyjádřit

Slovní hodnocení: ………………………………………………………..…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………
12.
A
B
C
D
E
F

V případě rozšíření sociálních služeb, uvítal (a) byste? (napište ano – ne)
Rozšíření Domu s pečovatelskou službou Javor (pro soběstačné seniory)
Rozšíření Domu s pečovatelskou službou Javor pro Seniory (s 24 hodinovou ošetřovatelskou péčí)
Senior dopravu
Další služby pro seniory
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Startovací byty pro mladé

ANO







NE







Jak hodnotíte kvalitu našich škol? Použijte hodnocení 1 – 5 (kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší)
13.
Mateřská škola na sídlišti, Fučíkova ulice
A
Mateřská škola při ZŠ, Jiráskova ulice
B
Základní škola
C
D
ZUŠ Komenského náměstí
Slovní hodnocení:
Mateřská škola na sídlišti, Fučíkova ulice …………………………………………………………………………………………….
Mateřská škola při ZŠ v Jiráskově ulici………………………………………………………………………………………………..
Základní škola ……………………………………………..…………………………………………………………………………..
ZUŠ ……………………………………………………………..……………………………………………………………………..
Jak hodnotíte spokojenost s infrastrukturou? (Kvalita a bezpečnost místních komunikací, parkovací místa, zimní
údržba silnic a chodníků) Použijte hodnocení 1 – 5 (kdy 1 je nejlepší a 5 je nejhorší)
Slovní hodnocení:

14.

………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………
15.




Jaký je Váš názor na koupaliště? Zaškrtněte jednu odpověď
Město by mělo investovat peníze do rekonstrukce a technologie velkého bazénu i za cenu vyššího vstupného?
Zachovat stávající stav
Jiné - napište: ……………………………………………………………………………………………….………………

16.




Jaké služby by mělo město Police nad Metují zajišťovat?
Napište jakou …………………………………………………………………………………………………………...…….
Není potřeba
Nevím

17.

Jaké místo/budova/předmět se Vám ve městě (napište)

a)

Nejvíce líbí ………………………………………………………………………………………….………………………..

b)

Nejméně líbí ……………………………………………………………………………………….…………………………

18.

Prostor pro Vaše připomínky a náměty k rozvoji města Police nad Metují

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI
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O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í

INFORMACE K DOBĚ SVOZU POPELNIC VE
SVOZOVÝCH DNECH

V poslední době se na nás obrací někteří
občané s dotazy, v kolik hodin probíhá svoz
té či oné ulice, resp. reagují na změny doby
svozu v některé ze svážených ulic nebo lokalit. V článku přinášíme vyjádření k tomu, jak
to s časy svozů je.
V této věci jsme se obrátili na svozovou
společnost, přičemž po vyhodnocení podmínek smlouvy mezi městem a svozovou
firmou touto cestou sdělujeme, že v rámci
systému svozu jsou ujednány pouze svozové
dny, a nikoliv časy pro jednotlivé trasy, místní části nebo ulice.
Svoz pak probíhá ve svozové dny v době
mimo dobu nočního klidu, tedy v době
od 6:00 do 22:00. K vyvezení Vaší popelnice tak může dojít jak bezprostředně ráno
po šesté hodině, tak klidně až v pozdním odpoledni či podvečeru. Svozová firma nemůže

zajistit bližší konkretizování svozových časů
ve svozovém dni, neboť svoz je zajišťován
operativně, přičemž časy ovlivňuje řada objektivních skutečností, jakými jsou průjezdnost ulice, sjízdnost komunikací, naplněnost
vozu, technické závady na svozovém voze,
dopravní nehody, apod.
Nádoba na odpad by tak ke svezení
měla ve svozový den být připravena v 6:00.
Přesto, pokud dojde k nesvezení popelnice,
je na místě tuto situaci bezodkladně nahlásit, abychom mohli zajistit náhradní svezení.
Pokud se pak nepodaří ani náhradní svezení,
nabízíme možnost ukládání odpadu do pytle.
Pytle je možné získat v pokladně městského
úřadu (v místě, kde se platí místní poplatky
za odpad).
Jiří Škop, místostarosta

VČASNÉ PŘISTAVOVÁNÍ
ODPADOVÝCH NÁDOB KE
SVOZU

Svozové dny zbytkového odpadu v Polici nad
Metují jsou již dlouhodobě stanoveny na čtvrtek
a pátek, podle jednotlivých ulic a obcí. Po zkušenosti se svozem v letošním 3. lednovém týdnu
ale musíme připomenout občanům, že pokud
potřebují vyprázdnit popelnici nebo kontejner
se zbytkovým odpadem, je nutné je přistavit ke
svozu v předvečer svozového dne, nebo ve svozový den ráno. Je to z toho důvodu, že svozová
firma nemůže městu garantovat přesné a stabilní
časy svozu v jednotlivých ulicích a obcích. Pokud
přistavíte odpadovou nádobu až těsně před vysledovaným „obvyklým“ časem svozu, může se stát,
že nebude vyprázdněna, protože z technických,
dopravních nebo organizačních důvodů projelo
svozové vozidlo dříve.
Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

BATERIE NEPATŘÍ DO KOŠE

Třídění odpadu je „in“
už několik let. Snad každý
znát žlutou, zelenou a modrou popelnici, resp. kontejner
na plasty, sklo a papír. Třídit
lze ale i jiné materiály, třeba
kovy, bioodpad nebo baterie.
A právě baterie byly donedávna opomíjené.
Časy se však mění a rok od roku se zvyšuje
množství lidí, kteří baterie odnášejí na sběrná
místa. Podle statistik neziskové společnosti
ECOBAT, která se u nás stará právě o recyklaci baterií, ročně vytřídíme zhruba 45 procent
baterií, které se dostanou do oběhu. A to už je
slušné číslo! Ale i tak máme co zlepšovat.

Jaké kovy získáváme z baterií díky recyklaci?

A proč vůbec třídíme baterie?

Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly
škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty by
pak znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní
a povrchové vody. Když baterie odnesete na
sběrná místa, předcházíte těmto škodlivým
procesům, které se negativně podepisují na
všech složkách životního prostředí, ale i na
našem zdraví. Zároveň díky recyklací získaným druhotným surovinám šetříme nerostné
zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat
další těžbou.

Ze sta kilogramů baterií jsme
schopni získat 65 kilogramů
surovin

Z tužkových baterií získáváme recyklací
ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších
typů baterií pak také olovo, kadmium, kobalt a
stříbro. Tyto suroviny pak využíváme k výrobě nových produktů využitelných například ve
stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů,
ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních
nástrojů.
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SBĚRNÁ MÍSTA POUŽITÝCH BATERIÍ V POLICI NAD METUJÍ

Tříděním baterií chráníme
přírodu: neznečišťujeme ji
a šetříme zdroje
nerostných surovin.
Město Police nad Metují uzavřelo se spol.
ECOBAT s.r.o., Praha smlouvu. Předmětem
této smlouvy je vzájemná spolupráce spol.
ECOBAT a města - město se zavázalo, umožnit systému ECOBAT zřízení míst zpětného

odběru baterií a systém poskytne městu potřebné technické vybavení a zajistí bezplatný
odvoz shromážděných baterií ze sběrných
míst.
Kromě většiny obchodů, které jsou povinnými místy zpětného odběru, lze v Polici
n. M. použité baterie odložit do červeného
kontejneru na sídlišti, do sběrných boxů
na chodbě pošty, v přízemí Pellyho domů
a v patře radnice a dále ve sběrném dvoře.
Baterie nepatří do popelnice.

podle tiskových zpráv spol. Ecobat s.r.o.
Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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MĚSTO NA CESTĚ K MINIMÁLNÍMU ODPADU

Město má zřízen poměrně dobře fungující
systém nakládání s odpady. Nicméně v poslední době se ukazuje, že bude třeba systém
modifikovat potřebám současné (a budoucí)
odpadové legislativy, která od roku 2024 stanoví úplný zákaz skládkování směsného komunálního odpadu. Je tedy naprosto nezbytné
pokračovat v trendu větší separace odpadu a
ve snižování složky směsného odpadu, neboť
po konci ukládání odpadu na skládkách bude
zbytkový směsný odpad patrně možné likvidovat pouze ve spalovnách, což náklady na
likvidaci této složky odpadu zvýší. Bude tedy
více než žádoucí snížit množství zbytkového
směsného odpadu na minimum.
V posledních letech se v rámci ČR značně
rozšířil tzv. PAYT systém (pro zájemce dokumenty na webu MŽP - sekce PAYT tour).
Ve zkratce se jedná o zvyšování motivace
lidí na separaci odpadů nástroji, jakými jsou
sledování množství zbytkového odpadu, vážení separovaného odpadu a uplatňování slev

z poplatků za odpady. Ne všechny nástroje lze
použít všude a vždy, a je třeba vždy důsledně zanalyzovat situaci a možnosti dané obce.
Současně pak není možné přejímat řešení fungující v jiné obci, neb všude nežijí stejní lidé, a
to co někde krásně funguje, by se jinde mohlo
ukázat jako fatální chyba.
V současnosti město využilo nabídku na
zapojení se do projektu Obce na cestě k minimálnímu odpadu, který realizuje firma JRK
ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky. Tento projekt je určen pro 10 vybraných
obcí, které se v letošním roce stanou ukázkovými obcemi pro ostatní města a obce v ČR.
Záměrem projektu je zavedení motivačního
systému třídění odpadu s kompletní osvětovou
kampaní. Více informací k tématu lze nalézt
na webu www.chytreodpady.cz. Pro inspiraci
a lepší pochopení přidávám ještě odkaz na
reportáž ČT z Prostřední Bečvy http://www.
ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/317281381990515-

- u d a l o s t i - v - r e g i o n e c h /
obsah/543988-novinka-v-trideni-odpadu.
Spolupráce s externí firmou byla zvolena
z toho důvodu, že provádění zásadních změn
stávajícího systému bez pohledu zvenčí je obtížné, ne-li nemožné (problematika místní slepoty - nevidíme některé možnosti řešení, neb
je neznáme, nebo se jich obáváme).
Další informace o tomto projektu, jakož i
pozvánky na veřejné besedy budeme otiskovat
v měsíčníku, zveřejňovat na webu města a rozesílat informačními e-maily prostřednictvím
mobilního rozhlasu. Věřím, že výsledek projektu bude obdobný, jako v jiných obcích, kde
již byl obdobný projekt realizován, a kde díky
zlepšení separace výrazně klesly náklady na
svoz směsného odpadu, a naopak se výrazně
zvýšily příjmy za odpad tříděný, což pomohlo
zlevnit systém nakládání s odpady a snížit výši
místního poplatku.
J. Škop, místostarosta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika
Dle dostupných údajů mělo k
31.12.2017 město Police nad Metují 4090
obyvatel.
Občané města se nám pomalu a jistě vytrácejí. Pro porovnání počty za posledních
10 let, vždy k 31.12.:
2008 – 4263
2013 – 4212
2009 – 4228
2014 – 4173
2010 – 4257
2015 – 4153
2011 – 4275
2016 – 4104
2012 – 4255
2017 – 4090

Jubilea

V prosinci 2017 slavilI

70 let

80 let
85 let

paní Květuše Belanová
pan Karel Knittel
pan Josef Foglar
pan Tomáš Vacek
pan Miroslav Vacek
paní Genovéva Štefková
pan Miloslav Pfeifer
paní Libuše Nováková

Sňatky

Jediný prosincový svatební obřad proběhl
v Suchém Dole 16.12.2017. Novomanželé si
nepřejí jmenovat.
Přidáme trošku statistiky:
V roce 2017 se před naším matričním
úřadem uzavřelo celkem 31 manželství. Je to
nejmenší číslo od roku 2004, kdy jsem se stala matrikářkou. Počty sňatků od r. 2004: 33,
42, 52, 59, 56, 47, 42, 46, 50, 44, 54, 49, 43.
Zájem o obřad u nás je stále, zejména „cizí“
snoubenci chtějí sňatek v okolní přírodě, či u
některé z kaplí. Pokles přikládám tomu, že silné ročníky (tzv. Husákovy děti“) se braly před
pár lety. To se odráží i v počtu narozených dětí
– taky jich je celkově méně.
Loni se nejčastěji oddávalo v obřadní
síni (12x), na Hvězdě 3x, U Kaštanu 2x. Šest
sňatků bylo církevních. Poprvé byla svatba u
Čertovky a ve Žďáře u rezervoáru. Několik

svateb proběhlo na zahradách – u rodinného
domku či chalupy. Polovina snoubenců byla
místní.
Pro letošní sezonu již bereme záznamy,
zatím je domluveno 9 termínů. Kromě tradičních míst v obřadní síni, na Hvězdě, u suchodolské kapličky, nabízíme i neotřelá místa, po
domluvě např. na terase Pellyho domu.

Kulaté svatby v roce 2018

Oslavíte v roce 2018 výroční „kulatou“
svatbu – ať už zlatou, diamantovou či „jen“
stříbrnou? Rádi si s Vámi připomeneme významný den. Pokud jste měli obřad v Polici,
víme o Vás a oslovíme Vás. V případě, že
jste měli oddavky kdekoli jinde a stojíte o
připomenutí – zastavte se na matrice, domluvíme se ke spokojenosti. Můžete i zavolat na
č. 491 509 990.
Dagmar Hambálková, matrikářka

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

Čtenářská výzva 2018

Chcete objevit zábavnou formou nové
a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě?
Přečtěte v průběhu celého roku dvacet knih
podle předem daných 20 témat (jednu knihu
lze vždy použít pouze pro splnění jednoho
tématu)
Jak na to?
Na webu DatabazeKnih.cz si můžete
snadno a přehledně evidovat průběh své
výzvy a prohlížet stav a pokroky dalších čtenářů. Chcete-li inspiraci k výběru vhodné
knihy nebo se jen přesvědčit o správnosti svého výběru, V Diskuzi najdete náměty a zkušenosti dalších čtenářů, kteří se také nebojí čelit
Čtenářské výzvě.
V polické knihovně vám rádi poradíme
s výběrem knih.
Témata:
1) kniha, která byla zmíněna v jiné knize
2) kniha autora, který žil ve vašem kraji
3) kniha s vánoční tématikou
4) kniha, ve které se jedna z postav jmenuje jako vy
5) kniha, která má čtyřslovný název
6) kniha poprvé vydaná v roce vašeho narození
7) kniha, podle níž byl natočen seriál
8) kniha od slovenského autora
9) kniha, která obdržela cenu Magnesia
Litera
10) Kniha s tématikou moře
11) Kniha od více autorů
12) Kniha s válečnou tématikou
13) Kniha poprvé vydaná před rokem 1950
14) Kniha s ročním obdobím v názvu
15) Kniha, kde hraje roli knihovna (knihovník, knihovnice)

Nabídka knih:

16) Poslední kniha (již nežijícího autora)
17) Kniha žánru, který běžně nečtete
18) Kniha, jejíž děj se odehrává v Brně
19) Kniha o jídle
20) Kniha poprvé vydaná v roce 2018 (nová
kniha)

Jarní prázdniny

Také letos zveme nejen děti do knihovny.
V úterý se společně vydáme po stopách jednoho tématu ze čtenářské výzvy. Výběr bude
překvapením.
Program bude připraven jak pro děti (budou společně číst, vyrábět a tvořit, hrát si), tak
pro jejich dospělý doprovod (příjemné posezení při kávě či čaji s časopisy i knihami nebo
se mohou zapojit do tvoření spolu s dětmi).
Přijďte o jarních prázdninách v úterý
27. 2. 2018 v 9:30 hodin.

Společné čtení se Senior
klubem Ostaš

Nad stránkami knih v krásném a příjemném přednesu pana Františka Pivoňky při
společném čtení se v prvním pololetí 2018
sejdeme 13. února, 13. března, 10. dubna,
22. května a 12. června vždy v 15 hodin
v dětském oddělení knihovny.
Scházíme se takto od roku 2008. Máme
tedy společně přečtenou pěknou řádku knih.
A vždy je u toho pan František Pivoňka.
Nespočítáme už, kolik stránek musel přečíst,
připravit si je, stopnout čas, napsat poznámky
a značky ke správnému přednesu a pak předstoupit a začít číst. Někdy je při čtení ticho, že
by slyšel špendlík upadnout, někdy se ozývá
smích. Vždy vládne pohoda a souznění. A za
to patří dík jak předčítajícímu, tak všem poslouchajícím. Děkujeme, že k nám chodíte už
tolik roku a snad i rádi(y).
Fotkou se vracíme do předvánočního
setkání.

yy Satter, David: Čím méně víte, tím lépe spíte.
yy Vnitropolitický a ekonomický vývoj v Rusku v období Borise
Jelcina a Vladimira Putina.
yy Cimický, Jan: Kamarádi.
yy Dramatický příběh o síle a touze člověka i o potřebě a pevnosti
přátelství.
yy Shawová, Julia: Iluze paměti.
yy Kniha forenzní psycholožky se věnuje omylnosti naší paměti a
fenoménu falešných vzpomínek.
yy Joffo, Joseph: Z Paříže do Paříže.
yy Autobiografický román líčí dramatický příběh útěku dvou židovských chlapců před fašistickým násilím.
yy Vlasatá, Zuzana: Žlutý baron.
yy Kniha vypráví příběh pátrání dvou novinářů Deníku Referendum, Zuzany Vlasaté a Jakuba Patočky, po odpovědi na otázku,
jaké jsou skutečné úmysly Andreje Babiše v politice. Vzali vážně jeho politická hesla a začali je poměřovat s realitou.
yy Kubín, Petr: Svatý Vintíř - poustevník, kolonizátor a diplomat.
yy Čtivě zpracovaná biografie svatého Vintíře, jednoho z patronů
českých zemí.
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Barokní kostely na
Broumovsku

Jejich význam v dobovém kontextu.
Možná jste zaznamenali přednášku historika architektury a výtvarníka Petra
Staňka v broumovském klášteře na začátku
ledna 2018. Měla velice kladné ohlasy a pan
Staněk souhlasil, že přijede i do Police.
Dějiny architektury jsou především dějinami prostorových koncepcí, proto je přednáška
zaměřena na otázku utváření sakrálního architektonického prostoru, jehož tradiční uspořádání se změnilo koncem 16. století na základě
požadavků Tridentského koncilu. Součástí
přednášky bude promítání leteckých snímků
pořízených dronem.
Přijďte v úterý 3. dubna 2018 do Pellyho
domů. Podrobnosti o čase a přesném místě přineseme příští měsíc.
Vaše knihovnice

yy Ackermanová, Diane: Úkryt v zoo.
yy Román o hrdinských činech manželů Jana a Toničky Żabińských, kteří za války ve varšavské zoo, jíž byl Jan ředitelem,
ukrývali na tři stovky Židů.
yy Burkeman, Oliver: Protijed- štěstí pro ty, kteří nemohou vystát
pozitivní myšlení.
yy Pořád se honíme za štěstím, a právě kvůli tomu se cítíme tak
mizerně. Abychom byli opravdu šťastní, možná musíme být
ochotní prožívat více negativních emocí nebo před nimi aspoň
neutíkat.
yy Kuťák, Jaroslav: Josefovská krev.
yy Soukromý detektiv a jeho asistentka pátrají po pachateli vražd v
labyrintu podzemních chodeb josefovské pevnosti.
yy Dušek, Libor: Krkonošští rodáci vzpomínají.
yy Vzpomínky obyvatel z oblasti Krkonoš na druhou světovou válku i poválečné období.
yy Sobotka, Richard: Mizející Beskydy.
yy Publikace připomíná historické i přírodní zajímavosti, kulturní
památky, místní tradice, zajímavé osobnosti a místa beskydského regionu.
Dáša Ducháčová
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K U LT U R A

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
Zápis do kurzu společenského
tance pro mládež - rok 2018
Nabízíme poslední volná místa do podzimního kurzu, který zahájíme v sobotu
8. 9. 2018 na sále Pellyho domů. Přijímáme přednostně páry. V případě zájmu kontaktujte Informační centrum.

XI. OSTROSTŘELECKO-MĚSTSKÝ
PLES
V sobotu 20. 1. 2018 se na sále Pellyho
domů uskutečnil již po jedenácté tradiční ples pořádaný městem Police nad
Metují a Ostrostřeleckou gardou polickou. K tanci hrála kapela Reflex Band,
občerstvení a výbornou prvorepublikovou kuchyni zajistil kolektiv Jídelny
Pellyho domy pod vedením Martina
Exnera, kterým velmi děkujeme!
Děkujeme také všem, kteří přispěli
k uspořádání plesu:
ARHIS Police n. M., Auto Ramax Police n.
M., BEZEDOS Velké Poříčí, Butique
Břeská Police n. M., CDS Náchod, CK
Alpin-Tour s. r. o. Hradec Králové, Čápovi Pěkov, ČEZ, DSO Lesy Policka, ELPOL
Police s.r.o., EMI-test s.r.o. Police n. M.,
FrostFood a.s. Rokytnice v O. h., Hauk
s.r.o. Police n. M., Královéhradecký kraj,
Krásné věci Police n. M., Kvíčerovská
pekárna Police n. M., Lenka Vítková Lenka obchod Police n. M., ManMat
s.r.o. Police n. M., Marius Pedersen a.s.,
Martin Exner - Jídelna Pellyho domy,
Merkurtoys s.r.o. Police n. M., Město
Broumov, Město Police n. M., Město
Police n. M. - Muzeum papírových modelů, Město Police n. M. - Pellyho domy,
Muzeum stavebnice Merkur, Myslivecké
sdružení Koruna Police n. M., PEJSKAR &
spol., spol. s r.o., Peklo Čertovina Hlinsko, Pizzerie Janeba Police n. M., Reality
11 - Daniel Denygr, Skrblíkův ráj Police
n. M., Strabag a. s., TOP Drogerie Police
n. M., Trafika na náměstí Police n. M.,
Truhlářství Langhamer a Pohl s.r.o.
Police n. M., Veba a.s. Broumov, Vínečko Iveta Sodomková, Vodovody a Kanalizace Náchod, Zelenina Suchomel Police n. M. a další příznivci města.

Polický měsíčník – červen 2014 – strana 1
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PELLYHO DOMY
POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU
Středa 14. 2. 2018 od 14:30 hod
Pavel Frydrych - Sókrates
Další termíny:
21. 3. / 18. 4. / 16. 5. / 13. 6. 2018

Vstupné 60 Kč / přednáška

FARNÍ PLES
Sobota 3. 2. 2018 od 20:00 hod
HASIČSKÝ BÁL
Sobota 10. 2. 2018 od 20:00 hod

VESELÁ SHOW ANIMÁKŮ
Neděle 18. 2. 2018 od 14:00

Tři hodiny zábavy a soutěží s hrdiny
animovaných příběhů a osvědčeným
týmem Dětských akcí. Vítány jsou samozřejmě masky na jakékoliv téma!

Vstupné: 40 Kč / 20 Kč děti

KOLÁROVO DIVADLO
DIASHOW
Úterý 20. 2. 2018 od 19:00
Uvidíte svět, jak jste ho ještě neviděli.
Těšit se můžete na opravdu kvalitní
diashow 11 místních i světoznámých
fotografů. Své záběry předvedou: Honza
Pfeifer - Můj rok v nudlích / Tom Hejzlar
– Sport: od Jizerské padesátky po 24h
Le Mans / Martin Schirlo - Indie a Nepál
/ Tom Šrejber - Toulky zemí ledu a kamene / Lukáš Faltejsek – Island / Petr

Polický měsíčník - únor 2018

Hlubuček - Srí Lanka / Olda Jenka Kouzlo mlhy / Ctibor Košťál - Oči Nepálu
/
Milan
Schirlo
Velikonoce
v Jeruzalémě / Marcel Konečný - S Marcelem kolem světa / David Těšínský Stolen moments (Ukradené okamžiky).
Vstupenky na Diashow jsou slosovatelné o 3 fotoobrazy. Vstupné: 60 Kč /

50 Kč držitelé PellyKarty

LENKA FILIPOVÁ S HOSTY
Čtvrtek 22. 2. 2018 od 19:00 hod
Lenka Filipová dosud vydala více než 20
alb různých stylových žánrů. Většina z
nich byla oceněna jako zlatá nebo platinová.

Působí také jako autorka hudby a řada
jejích skladeb se stala velkými a trvalými hity. Vstupné: 390 Kč v předprodeji /

420 Kč na místě

KINO
MŮJ ŽIVOT CUKETKY
Úterý 6. 2. 2018 od 17:30 hod
Animovaný snímek o chlapci, který se
dostane do dětského domova, kde potká tu nejlepší partu svého života, se
dostal do boje o Oscara za nejlepší
animovaný film. Film získal v roce
2017 Césara za nejlepší animovaný
film a v roce 2016 Evropskou filmovou
cenu za nejlepší celovečerní animovaný film.

ti všichni si procházejí nelehkým dětstvím, ale zároveň zůstávají malými
hravými dětmi. A pak je tu ještě Camille.
Když vám je 9 let, je tak snadné se zamilovat a objevovat nové věci. A co takhle
být kromě toho ještě šťastný?

Úterý 6. 3. 2018 od 18:00 hod
Kolárovo divadlo

THELMA
Úterý 13. 2. 2018 od 19:00 hod
Uhrančivý thriller o nejtemnějších lidských touhách, rodinných prokletích a
zakázané lásce natočil jeden z nejtalentovanějších skandinávských tvůrců
současnosti
Joachim
Trier.
Křehká Thelma právě nastoupila na
vysokou školu. I přes urputnou snahu
jejích rodičů kontrolovat každý její krok
poprvé zakouší nezávislost a vír studentského života. Když se však zamiluje
do krásné spolužačky Anji, začnou se v
jejím okolí dít nevysvětlitelné a děsivé
události a Thelma s hrůzou zjišťuje, že
jejich příčinou je možná ona samotná.

Thriller / Drama / Romantický. Norsko /
Francie / Dánsko / Švédsko, 2017.
Délka 116 min. Vstupné: 80 Kč

Dobrodružná cesta do doby kamenné za
posledními lidojedy a obyvateli divoké
Papuy Nové Guiney.
Projekce fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše. Vstupné: 80 Kč

/ 60 Kč držitelé PellyKarty

COMMEDIA FINITA
Pátek 9. 3. 2018 od 19:00
Dana Černá, Jana Synková, Daniela
Kolářová a Máša Málková v představení o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě Destinnové.

Vstupné: 330 / 310 Kč

MILADA
Setkání s režisérem DAVIDEM
Úterý 27. 2. 2018 od 17:30 hod
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster MRNKOU + projekce filmu
ZPÍVEJ

Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno
vsadí na jednu kartu, na velkolepou
talentovou pěveckou soutěž, jakou svět
ještě neviděl.

Animovaný / Muzikál / Komedie / Rodinný. USA, 2016.
Délka 110 min. Vstupné: 60 Kč / 50 Kč
držitelé PellyKarty

KARNEVAL NA SNĚHU / NA LEDĚ
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PAPU PAPUA - ZA LIDOJEDY

Animovaný / Rodinný. Švýcarsko / Francie, 2016.
Délka 66 min. Vstupné: 60 Kč / 50 Kč
držitelé PellyKarty

OSTATNÍ

Cuketka není žádná padavka, ale malý
čiperný chlapec. Poté, co přijde o maminku, má pocit, že je sám na světě. To
ale ještě neví, s kým se ve svém novém
životě – v dětském domově – setká.
Simon, Ahmed, Jujube, Alice a Béatrice:

PŘIPRAVUJEME

Neděle 4. 2. 2018 od 14:00 hod
lyžařský vlek Nebíčko / kluziště na
sídlišti
Soutěže pro děti. Pro masky tombola o
ceny. V případě konání na lyžařském
vleku účast pouze s platnou jízdenkou.
Konání bude záviset na klimatických
podmínkách! Sledujte www.policko.cz
a facebook.com/pellyhodomy.
Vstupné dobrovolné.

Pondělí 12. 3. 2018 od 19:00 hod
Zveme na projekci filmu, která se mimořádně uskuteční s osobní účastí režiséra
filmu - pozvání do Police přijal David
Mrnka. Jeho film Milada je inspirován
osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha lidí.
Zdrojem pro scénář byly pro Davida
Mrnku osobní dopisy a fotografie, ale
také paměti Bohuslava Horáka, manžela
Milady, které mu poskytla jejich dcera
Jana Kánská.

Životopisný / Drama / Historický. Česko,
2017. Délka projekce 130 min
Vstupné: 80 Kč

David Mrnka (1978) vystudoval Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína v
Hradci Králové. V mládí odešel do Austrálie, kde studoval ekonomii, později
filmovou školu a od roku 2002 navštěvoval SAE INSTITUTE AUSTRALIA – špičkový mezinárodní vzdělávací institut v
mediální oblasti, obor režie/produkce.
Polický měsíčník – červen 2014 – strana 13
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V letech 2003/2004 absolvoval kurzy
herectví a práce s herci v Actors Center v
Sydney. Během studií v roce 2003 začal
pracovat pro EXTRA – show o showbyznysu (senior producent pro Asii a Austrálii). V roce 2005 se přestěhoval do
Los Angeles, vedle produkční práce pro
EXTRA (do roku 2010) od roku 2006
spolupracuje s CNN, BBC – pořady Larry
King Live, World Report a další. V letech
2013/14 byl producentem v CNN – International.

DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ
Úterý 24. 4. 2018 / Kolárovo divadlo
Komedie, která vychází ze seriálu Domácí štěstí s Ivou Hüttnerovou.

Zvláštní lidé
Seznamte se s osobami, jejichž
postižení bylo prokletím, ale i darem.
Sobota 10. 2. od 19:00 hod
Jiráskovo divadlo

DETEKTOR LŽI
Spolek Kašpar, Divadlo v Celetné. Hrají:
A. Jastraban, E. Elsnerová, M. Ruml;
vstupné: 340 / 320 / 300 Kč
Neděle 11. 2. od 15:00 hod
náměstí / Sál J. Čapka

MASOPUST:
tradiční průvod a zábava
Neděle 25. 2. od 15:00 hod, Sál J. Čapka

Dětský maškarní bál
vstupné: Kč 50, dětské masky zdarma
Kulturní a informační středisko Hronov,
tel.: 491 483 646 nebo online na
www.kulturahronov.cz

INFORMAČNÍ
CENTRUM
NOVINKY V PRODEJI
Sportovní doplňky Evelyn

Příběh manželského páru "v krizi". Ona
se věnuje naplno své manažerské práci,
manžel skládá hudbu a stará se
o domácnost i o její pohodlí. Nefunguje
to. Najmou si hospodyni, která jim převrátí razancí kulometu domácnost naruby a uvede je zpět do "štěstí manželského". Hrají: Iva Hüttnerová, MichaeDavid
Suchařípa
la
Dolinová,

Nově lze u nás zakoupit čepice, čelenky
a nákrčníky značky Evelyn od Terezy
Rückerové z Machova. Sportovní doplňky jsou vyrobeny z funkčního materiálu,
který hřeje a dobře saje vlhkost. Dostupné jsou v různých velikostech (S-L)
a pěti barvách. Cena čepice je 250 Kč,
cena čelenky 129 Kč a cena nákrčníku je
139 Kč.

 ý³À«ÀȂ«ͶͷͺȂ
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9:00 – 17:00
9:00 – 15:00

Polední přestávka:

11:30 – 12:00

V INFOCENTRU ZAJIŠŤUJEME
PRODEJ VSTUPENEK
Z činnosti informačního centra

Výstava voskových figurín

Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek, pátek

O víkendech a svátcích zajišťuje prodej turistických suvenýrů Muzeum
papírových modelů:
9:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00

Předprodej vstupenek na všechny
akce probíhá v Informačních centrech
v Polici nad Metují (tel. 491 421 501)
a v Náchodě (tel. 491 426 060).

5. - 11. 2. 2018, denně 10:00 – 18:00 hod
Jiráskovo divadlo

Otevírací doba informačního
centra v ÚNORU:

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501

Prodej vstupenek od 5. 3. 2018

KULTURA - HRONOV

deckého kraje na podporu činnosti turistických informačních center. Pokračují přípravy podkladů k vydání zcela nových brožur a probíhá aktualizace brožur stávajících. Průběžně vznikají články
pro turistické servery a v přípravě jsou
již i články do letních vydání turistických
novin. V uplynulých dnech byl na informačním centru zřízen koutek pro psaní
a razítkování pohledů s poštovní
schránkou. Nově tak návštěvník bude
moci na informačním centru nejen pohled zakoupit a napsat, ale zanechat ho
také ve schránce a my ho za něj pošleme. Na pohled či do turistického deníku
bude možnost si otisknout hned tři nová
razítka
–
dvě
byla
vyrobena
k příležitosti třístého výročí stavby polické radnice, autorem třetího je pan
Jaroslav Soumar a potěší jistě nejen
děti.
Aktuálně též
sháníme
nové posily
do našeho
týmu, které,
jak doufáme,
nám
umožní
zajistit plynulý provoz
informačního centra po
celý rok a třeba vypomohou i
s pořádáním akcí města.

V informačním centru s příchodem nového roku již plně začaly přípravy na
nadcházející hlavní turistickou sezonu.
Byla vypracována a podána žádost o
grant v dotačním programu Královehra-

• na akce pořádané Městským
kulturním střediskem Červený
Kostelec
•na akce prezentované
na www.kupvstupenku.cz
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Město Police nad Metují
Organizační složka Pellyho domy – Centrum kultury, vzdělávání a sportu
hledají

Město Police nad Metují
Organizační složka Pellyho domy – Centrum kultury, vzdělávání a sportu
hledají

technika pro spolupráci na kulturních, společenských aj. akcích

uchazeče o práci v Informačním centru

(formou Dohody o provedení práce nebo účtování na základě živnostenského oprávnění)

(formou Dohody o provedení práce, vhodné i pro studenty)

TECHNIK

OBSLUHA INFORMAČNÍHO CENTRA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Pracovní náplň
Vykonávání práce zvukaře, osvětlovače a technického pracovníka
Technické zajištění kulturních a společenských akcí pořádaných Pellyho domy - CKVS
Technické zajištění akcí v Kolárově divadle a Pellyho domech
Příprava sálů Pellyho domů a Kolárova divadla, venkovních prostor pro akce
Spolupráce s ochotnickým souborem
Zajištění drobných oprav a údržbových prací na technickém vybavení
Výkon činnosti
Kolárovo divadlo
Pellyho domy
Město Police nad Metují a okolí
Výjezdy Divadelního souboru Kolár
Pracovní doba flexibilní, dle potřeb zajišťovaných akcí (možnost výkonu v dopoledních
hodinách vítána)
Podmínky pro přijetí
Dokončené SŠ vzdělání
Věk min. 18 let
příjemné vystupování, komunikativnost, ochota
Základní dovednosti práce na PC
Samostatnost a ochota učit se novým dovednostem
Zkušeností s prací zvukaře, osvětlovače výhodou

Nabízíme
• Zajímavou práci
• Možnost profesního rozvoje
• Finanční ohodnocení podle odsloužených akcí
Zájemci, prosíme, zašlete stručné informace o dosavadní praxi, příp. reference
na info@pellyhodomy.cz nebo doručte osobně do kanceláře organizační složky
Pellyho domy, Masarykovo náměstí 75, Police nad Metují.
Kontakty: Kamil Hušek, tel. 728 267 377 nebo Jana Rutarová, tel. 602 645 332

Místo výkonu práce:
Informační centrum v Pellyho domech, Masarykovo nám., Police nad Metují

•
•
•
•
•
•

Požadavky:
časová flexibilita (zajištění provozu v pracovních dnech, o víkendech a svátcích)
dobrá znalost Policka a blízkých turistických atraktivit, 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
• Dokončené SŠ vzdělání
• Věk min. 18 let
Náplň práce:
• zajišťování provozu Informačního centra
(prodej vstupenek, zboží, obsluha pokladny apod.)
• poskytování informací návštěvníkům a turistům
• práce na PC (zpracování informací, přehledů, textů, článků apod.)
Nabízíme
• Zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí
• Praxi v oblasti cestovního ruchu a služeb
• Možnost profesního rozvoje
Zájemci, prosíme, zašlete strukturovaný životopis a krátký motivační dopis
na infocentrum@policko.cz nebo doručte osobně do Informačního centra,
Masarykovo náměstí 75, Police nad Metují.
V termínu nejpozději do 28. 2. 2018.
Kontakty: Mgr. Nikola Plná, tel. 491 421 501 nebo Jana Rutarová, tel. 602 645 332
Více o činnosti Informačního centra na www.pellyhodomy.cz a www.policko.czǤ

Více o činnosti organizační složky a akcích na www.pellyhodomy.cz a www.policko.cz

Město Police nad Metují
Organizační složka Pellyho domy – Centrum kultury, vzdělávání a sportu
hledají

uchazeče o sezónní práci
na Víceúčelovém sportovišti
(formou Dohody o provedení práce, vhodné i pro studenty)

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ – ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU
Místo výkonu práce:
Víceúčelové sportoviště, Malá Ledhuj, Police nad Metují

•
•
•
•
•
•
•

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

Náplň práce:
• zajišťování provozu Víceúčelového sportoviště
(pokladní a dozor sportoviště, drobná údržba, úklid zázemí)
• prodej občerstvení návštěvníkům
• komunikace s návštěvníky
• zajišťování venkovních akcí pořádaných organizační složkou Pellyho domy
Zájemci, prosíme, zašlete stručný životopis na email rezervace@sportvpolici.cz,
nebo přineste osobně do Informačního centra, Masarykovo náměstí 75,
549 54 Police nad Metují.
V termínu nejpozději do 28. 2. 2018.

Město Police nad Metují
Organizační složka Pellyho domy – Centrum kultury, vzdělávání a sportu
hledají

uchazeče o práci preventivní požární hlídky na akcích
(formou Dohody o provedení práce, vhodné i pro studenty)

PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKA
Místo výkonu práce:
Pellyho domy, Masarykovo náměstí 75, Police nad Metují
Požadavky:
• časová flexibilita (akce zejména ve večerních hodinách a o víkendech)
• příjemné vystupování, komunikativnost
• spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost
Podmínky pro přijetí
• Dobrý zdravotní stav
• Věk min. 18 let
Náplň práce:
• Zajištění akcí konaných na sále Pellyho domů
• Dohled nad dodržováním předpisů o požární ochraně
(na základě znalostí získaných proškolením)
• Spolupráce s pořadateli akcí v průběhu akce
Zájemci mohou kontaktovat:
Pellyho domy – Centrum kultury, vzdělávání a sportu
kancelář organizační složky Pellyho domy
Masarykovo náměstí 75, 549 54 Police nad Metují

Kontakt: Martin Balák, tel. 778 499 437
www.sportvpolici.cz

Kontakty: Jana Rutarová, tel. 602 645 332 nebo Kamil Hušek, tel. 728 267 377
Více o činnosti organizační složky a akcích:
www.pellyhodomy.cz a www.policko.cz
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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

sám nikdy nechtěl být námořníkem,
majáky ho fascinují.
Tyto a mnoho dalších informací se
můžete dočíst v katalogu k výstavě,
který vydalo Muzeum papírových
modelů a potrvá do 2. března.
Výstava prezentuje modely věží,
majáků a rozhleden z 28 států světa!

Muzeum vytváří každý poslední víkend
v měsíci pro děti malou interaktivní
dílnu. Tentokrát naposledy nabízíme
možnost slepit si věž, rozhlednu nebo
maják z dílny Tomáše Hobzíka.

Pondělí 5. února
9.00 – 15.00 hodin

STŘEDY V MUZEU

od 15.00 do 17.00 hodin

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
24. a 25. února.
9.00 – 17.00 hodin

VOLNÝ VSTUP

Jako každé první mimoprázdninové
pondělí v měsíci má Muzeum volný
vstup do expozice.

Dalšími
unitáty
jsou
„placaté“
vystřihovánky, tedy neslepené modely
tak jak je vydávalo nakladatelství
Albatros nebo polské vydavatelství
Mały modelarz. Jedním z nejzajímavějších „kousků“ je německá verze
vystřihovánky hradu Kokořín.
Výstava potrvá do pátku 2. 3.

VÝSTAVA PŘÍRŮSTKŮ
MUZEA

Přímo v expozici Muzea představujeme
nové přírůstky, které Muzeum získalo
v minulém roce.
Naprostým unikátem výstavy jsou
modely, které vyšly v časopisu ABC
v roce 1972! Společně s nimi se můžete
podívat na část legendárního modelu
Městské
památkové
rezervace,
největšího
modelu,
který
kdy
26. 2. – 2. 3. 2018
v časopise ABC vyšel.
Kromě historických „kousků“, které Jarní příměstský tábor
poznamenal zub času, výstava ukáže i I v letošním roce připravuje Muzeum
Modelářský kroužek pro všechny děti, nejsoučasnější tvorbu!
pro děti během jarních prázdnin
které si chtějí zkusit slepit model
příměstský tábor. Týden nečekaných
z papíru. Muzeum nabízí i možnost
návštěv a setkání prožijete jedině
prezentovat modely na soutěžích
s Muzeem.
Centra
papírového
modelářství
v dětských kategoriích.
Ozdobte si svůj pokojík unikátními
modely, které nikdo jiný mít nemůže!
Více na www.MPMPM.cz

POLICE ZNÁMÁ
I NEZNÁMÁ

TOMÁŠ HOBZÍK:
ZA OBZOREM

Výstava představuje tvorbu modeláře
Tomáše Hobzíka. Přímo v expozici
Muzea si můžete prohlédnout tu
nejpodstatnější část největší sbírky
modelů majáků v Evropě.
Jak říká sám autor: „V Evropě je nás víc,
jsem v kontaktu s jedním modelářem
z Holandska, jedním ze Švédska a
jedním z Walesu. Ale co se počtu
modelů majáků týče, ani jeden z nich
nemá tak rozsáhlou sbírku jako já.“ Ač
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V rámci příměstského tábora si
budeme moci prohlédnout zázemí
několika provozů v Polici.
Pondělí – navštívíme Koloniál Renata
na náměstí.
Úterý – navštívíme Čističku odpadních
vod a pokud nám bude přát počasí, tak
ji spojíme s procházkou po okolí města.
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Středa – navštívíme truhlárnu
Laghamer a Pohl a Kovárnu pana
Drašnara.
Čtvrtek – navštívíme restauraci
Sokolovna, kde si vyzkoušíme práci
číšníka a potom kadeřnictví Iris Hair
and Nails.
Pátek – navštívíme polickou knihovnu
a Kolárovo divadlo. Celý tábor zakončíZaměříme se hlavně na zvýraznění
me výstupem na cimbuří radnice!
jejího edukativního charakteru. Díky
modelům architektury představíme
Cena za jedno dítě na den je 150,- kč. jednotlivé kraje ČR, včetně Hlavního
V ceně je oběd v restauraci Sokolovna. města Prahy. Ale kromě toho budete
moci nakouknout i do náchodského
Přihlásit své děti můžete buď přímo
regionu a samotné Police nad Metují.
v Muzeu,
na
telefonním
čísle
777828657 nebo mailem na adrese
info@mpmpm.cz.

Kategorie:
6 – 9 let.
10 – 12 let.
13 – 15 let.

!!!POZOR!!!

V sobotu a neděli 3. a 4. března bude
Muzeum uzavřeno kvůli reinstalaci
stálé expozice.

!!!POZOR!!!

V krátkosti informujeme

V Království železnic stále pokračuje
výstava Ladislava Badalce, na které se
spolupodílí i Muzeum papírových
modelů.

HISTORICKÉ
HŘBITOVY

Vernisáž ve čtvrtek 1. 3.
od 17.00 hodin
Zelený domeček

Unikátní putovní výstava „Historické
hřbitovy“ do Zeleného domečku zamíří
ze slezské Opavy. Objektivy autorů
zaznamenávají
opuštěná
místa
posledních
odpočinků
po
celé
republice.
Vše je trochu tísnivé, trochu smutné, ale
ve své podstatě neopakovatelně krásné.
Výstava potrvá do 1. 4.
Vstupné dobrovolné.

Zařazením obrněného vlaku českých
legionářů v Rusku si připomeneme 100
leté výročí založení samostatného
Československého státu. A samozřejmě
mnoho dalších změn, které návštěvníka
nejen uchvátí precizností papírových
modelů, ale zaujmou a poučí.

Vše se realizuje v rámci grantového
projektu „Tradice v novém hávu /
Tradycja
w
nowej
szacie“
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_0080000775.
Partnerem Muzea papírových modelů
v tomto projektu je Muzeum dawnego
kupiectwa Świdnica. Projekt je
spolufinancován z prostředků EFRR
prostřednictvím
Euroregionu
Glacensis.

KVÍČEROVSKÁ SIRKA

Fotografie z výstavy
„Historické hřbitovy“ v Klementinu

MUZEUM
V NOVÉM HÁVU
Nově barevná expozice, která dostala
„Nový háv“ se bude měnit. Ve
spolupráci s kurátory jednotlivých
sbírek proběhne během prvního
víkendu v březnu reinstalace expozice!
Polický měsíčník - únor 2018

Jak jsme informovali v minulém čísle
Polického měsíčníku, vyhlásilo MPM ve
spolupráci s Klubem sběratelů Policka
výtvarnou soutěž „Kvíčerovská sirka“.
Do konce března přijímáme v Muzeu
papírových modelů soutěžní kresby a
malby na papíře formátu A4.
Na začátku dubna se sejde odborná
porota, která z každé kategorie vybere
tři nejlepší díla. V průběhu roku pak
vyjdou sirky s obrázky ze soutěže
„Kvíčerovská sirka“. Tématem letošní
soutěže je „Moje nejoblíbenější místo
v Polici“.

Doladili jsme poslední detaily výstavy
Zdeňka Smaženky v MPM. Od
10. března se můžete těšit na výstavu
formulového mága.
V průběhu ledna jsme intenzivně
jednali se šéfredaktorem časopisu ABC,
panem Zdeňkem Ležákem. Výsledkem
bude užší propojení muzea s
legendárním časopisem.

Muzeum v médiích

V polovině ledna odvysílal ČRo Hradec
Králové dvě reportáže z Muzea
papírových modelů. V jedné byla
představena expozice v „novém hávu“.
Druhá reportáž se týkala soutěže
Kvíčerovská sirka, kterou vyhlásilo
Muzeum společně s Klubem sběratelů
Policka, pod patronátem Města Police
nad Metují.

Připravujeme:

1. 3. Vernisáž výstavy Historické
hřbitovy od 17.00 hodin v Zeleném
domečku. Výstavu pořádá MPM ve
spolupráci se spolkem OMNIUM.
10. 3. Vernisáž výstavy Zdeněk
Smaženka: TEO od 15.00 hodin
v expozici Muzea. Formulový mág,
který
monopostům
královské
disciplíny automobilových závodů
věnuje velkou část své tvorby. „Ale
občas si, pro odreagování, odskočím
třeba k nějaké architektuře,“ upřesňuje
Zdeněk Smaženka.

17

Začátek kulturní sezóny v Polici

Sezóna kulturních pořadů na scéně
Kolárova divadla začala letos tradičně koncertem, změna byla v tom, že to byl koncert
souboru „odjinud“. Ne tak zdaleka, jenom
z Prahy, při tom vítaný a hojně navštívený.
Kolektiv CKVS Pellyho domy k nám do
Police pozval muziku první republiky, soubor, který ji léta dovedně připomíná a úžasně prezentuje, Sestry Havelkovy.
A tak se měli posluchači začátkem roku
možnost vrátit do dob minulých a díky vystupujícím, bez zbytečné nostalgie. My
starší do éry, kdy byli mladí naši rodiče, ti
mladší do údobí až svých praprarodičů. Jaká
to musela být obdivuhodná doba, kdy v melodiích i ve slovech bylo cítit sounáležitost,
tóny se linuly a hladily duši, kdy slova vyjadřovala lásku a odrážela nejvyšší city.
Vystoupení přímo vybízelo ke srovnávání s dneškem a asi jen málokdo by v těch
tehdejších nádherných písních, sladkých
melodiích nechtěl žít. I když každý víme, že
vždy jsou nějaká „ale“ a pro mnohé mohlo
být všechno jinak.

Pár vět k obálce ...

Cihelna [1974], olej na plátně, 60 x 78 cm
akad. mal. Josef Ducháč (*1925, †2001)
Svět je skicák, tak dělejme čáry!
Josef Ducháč, patří beze sporu k zajímavým místním autorům, jejichž dílo už prověřil
čas. S obrazy tohoto malíře jsme se totiž mohli
setkat již mnohokrát. Autor svá díla vystavoval od šedesátých let. Jeho obrazy na své aktuálnosti nic neztratily, takže není výjimkou, že
se především na skupinových výstavách jeho
práce objevují i dnes. Například na výstavě
k 50. výročí založení ÚBOKU v roce 2010
pořádané v Muzeu textilu a Muzeu Boženy
Němcové v České Skalici. Jeho oblíbenost
dokládá i to, že jeho práce (tapiserie) visely
ve veřejném prostoru, například v Broumově
na Střelnici, na úřadech v Jaroměři, Náchodě
nebo v Letohradě. Muzeum Broumovska
vlastní celý soubor jeho kreseb a obrazů. Práce
pana Ducháče najdeme i ve sbírce Galerie výtvarného umění v Náchodě. Z regionálních
kunsthistoriků si jeho obrazy oblíbil například
PhDr. Vlastimil Havlík PhD. nebo Mgr. Jan
Kapusta.
Jeho osobní život stojí jistě za zmínku. Studoval na Odborné škole tkalcovské
v Náchodě. V roce 1944 byl totálně nasazen.
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V každém případě si diváci užili. Já
jsem například poprvé viděl zdroj té zvláštní
barvy tónů, které hudbu ze začátku naší republiky charakterizují, violinofon – housle
s trubkou. Zážitkem bylo noblesní vystupování všech účinkujících, muzikantů i zpěvaček, a dokonalá interpretace. I když profesionalita je u takového souboru samozřejmá,
z projevu bylo cítit zanícení, snahu předat
pohodu a tu krásu vložit co nejhlouběji do
srdcí posluchačů.
Novoročním koncertem v pátek 5. ledna
zahájil tedy soubor „Sester Havelkovývh“
sérii kulturních pořadů v Polici, na které se
můžeme jako každoročně těšit. Vystřídají
se jistě jiné žánry, přijdou jiné formy a také
jiné způsoby, jak pobavit diváky. Já bych si
však moc přál, aby všechny nabízely pohodu a cit, podobně jako vystoupení, o kterém
tu čtete.
Všimněte si, že koncert věnovaly
„Sestry Havelky“ letošnímu 100. výročí založení naší republiky.
Jindřich Horkel

Diashow 2018

Přesně za tři týdny od vydání tohoto čísla PM
proběhne v Kolárově divadle další ročník této netradiční akce. Letošní sestava i názvy jednotlivých
témat slibují velmi zajímavý a nevšední zážitek.
Podíváme se po blízkém i vzdáleném okolí očima autorů, kteří se umějí dívat. Dovedou zachytit
krásu kolem nebo sílu okamžiku a jsou ochotni
se o své vidění světa kolem nás podělit. A o tom
tento večer bude. Jdeme do toho s vírou a snahou
o to, aby si každý z účastníků tohoto večera odnášel nejen nová poznání, ale také radost, pohodu
a víru, že život je fajn. Připočteme li k tomu šanci získat navíc některou z originálních fotografií
s podpisem autora – bylo by chybou zůstat tento večer doma u televize. Malou nápovědou pro
vás mohou být stránky této akce na facebooku.
Na nich naleznete pár slov o každém autorovi a
také něco o jeho tvorbě. A tak v úterý 20. února
neváhejte a přijďte pobejt do polického divadla.
Děláme to všechno s jediným cílem – abychom
společně prožili večer, ze kterého si každý, kdo
bude „u toho“, odnese radostný a pohodový zážitek. A to není málo …
Za všechny, kteří se o to pokusí
Petr Jansa

Nejprve v královéhradecké Škodovce, potom u firmy Linke a Hoffmann Werke v tehdejší Breslau (dnes Wrocław). Byl internován v koncentračním táboře Gross-Rossen.
Poslední měsíce války se skrýval v chatě na
Slavném. V roce 1974 nastoupil na místo výtvarníka Podniku služeb v Novém Městě nad
Metují, ale záhy odešel do svobodného povolání. V letech 1963-75 přednášel spolu s architektem Josefem Bernardem o kultuře bydlení
v řadě východočeských měst, v letech 196471 byl členem výtvarné Skupiny 5. Lektorsky
působil ve Skupině amatérských výtvarníků
v Novém Městě nad Metují a v náchodském
Výtvarném kroužku, také v návrhářských ateliérech podniků Texlen v Červeném Kostelci a
Tepna v Náchodě.
Pro mě asi nejzajímavější, že byl učitelem
Hynka Martince, který pochází z Machova.
Dnes žije Martinec v Londýně a je významnou
součástí současné anglické scény. Věnuje se
fotorealistické malbě a jeho díla jsou zastoupena v Národní galerii v Praze i Britském muzeu
v Londýně. Hynek Martinec v jednom rozhovoru krásně popisuje, jak ho Josef Ducháč učil
nejen techniku, ale především improvizaci a
jak vlastně využít umělcovu invenci.
Tvorba Josefa Ducháče vychází důsledně
z kresby. Byl silně inspirován nejen přírodou,
ale i hudbou. Jeho přístup bych mnohdy srovnala s Františkem Kupkou. Často dokonce
Ducháč kreslil přímo při živých koncertech.
Velmi se mi líbí, že kresba v jeho díle přitom
neplnila pouze funkci studijní, přípravnou,
zkušební, ale byla základem jeho způsobu
vyjádření. Často stylizoval, vytvářel obrazy
mozaikovým skládáním vzájemně harmonizujících, geometrických ploch. Typická je pro
něj jemná pastelová barevnost. Na sklonku

svého života úplně vytěsnil černou a hnědou
barvu. Jeho stěžejní tvorba je především textilní - tapiserie, dále kreslil, maloval, zabýval
se grafikou, vytvářel sgrafita a třeba i restauroval fresky.
Obraz, který jsem vybrala na titulní stranu,
znázorňuje polickou cihelnu. Je to plátno, které na první pohled dokládá slova výše. Kresba
jako základ vyjádření, pastelové barvy, motiv
krajiny. Zároveň je ale obraz zcela netypický.
Byl totiž pravděpodobně namalován v době,
kdy, dle slov pamětníků, Ducháč vůbec nemaloval na plátno a věnoval se pouze gobelínové
tvorbě nebo vytvářel pastely. Odhaduji, že obraz vznikl zhruba v roce 1974. Vybrala jsem
ho určitě i pro to, že dnešní cihelna je nejméně
třikrát do týdne cílem naší procházky. Vždy,
když jdu po rovince kolem rybníku, vzpomenu si na fotografii, kterou doma uchováváme.
Je na ní můj děda se svým tátou. Jdou v průvodu a na kolečku vezou cihly na stavbu divadla. (Tento tzv. „průvod cihel“, kdy během
nedělního odpoledne poličtí obyvatele dopravili z cihelny k dnešnímu divadlu 27 000 cihel,
proběhl dne 23. dubna 1939.)
Pro připomenutí Polická cihelna v datech
Miroslava Pichla (Police nad Metují v datech
z roku 2004): „Dne 31. 12. 1972 byla zrušena
výroba v polické cihelně, která byla založená
roku 1901 Vilémem Pellym. Celá provozovna národního podniku Východočeské cihelny
Hrochův Týnec byla likvidována postupně.
V tomto posledním měsíci již měla pouze 17
zaměstnanců. Posledním vedoucím cihelny
byl Jaroslav Wintr z Bělého.“ Dne 26. 1. 1976
byla dokončena demolice kruhové pece cihelny a ve dne 25. 2. 1976 byl zbourán komín
kruhové cihelny.!
Martina Váňová
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Smíme prosit?

Zvažujete stále jaké bály vaše střevíce zvládnou ještě tuto plesovou
sezónu protančit? Vybavte se velkou dávkou zvídavosti, protože po třech
letech pořádá šedesát pět hudebníků z Police Symphony Orchestra druhý
ples.
Hudba se rozezní nejen v hlavním sále, a tak se 17. února v 19 hodin
dostavte s chutí prozkoumat všechna zákoutí městského divadla a okusit
rozmanité hudební žánry. Linout se budou nejen vídeňské valčíky, klasické polky, swing nebo blues, ale i moderní foxtrot, jive nebo cha-cha. K
tanci opravdu bude hrát celý symfonický orchestr a zpívat bude nejen Jan
Sklenář. Večer rozproudí třeba i sólisté Baletu Národního divadla pod taktovkou Václava Zahradníka. Ze střídačky na pódium vypálí Petr Sovič &
Golden Big Band Prague, Black Buřiňos a Brass Avenue. Slovem i zpěvem
se vám představí moderátoři Jenovéfa Boková a Jan Cina!
A abyste byli řádně vybaveni, zde stručný návod, jak na to. Pánové
po konzultaci s partnerkou zajistí na www.kupvstupenku.cz nákup lístků. Následně vyběhnou se smokingem do čistírny, škrobit límečky
a manžety, k nimž partnerky posléze doma snad najdou hodící se
knoflíčky. Zatímco dáma se objednává ke kadeřnici, pánové pokračují v průzkumu šatníku a koupelny. Párují si vysoké černé ponožky
a řadí kravaty i motýlky. Sběhnou si dokoupit nové žiletky a pěnu na
úpravu vousů, kontrolují dostatečné zásoby deodorantu a shromažďují mince na pozdější nákup lístků do tomboly. Dámy denně v pravidelných intervalech kombinují šaty, náušnice, střevíčky, kabelky
či spony do vlasů. Následně rozhodnou, jaká partnerova výbava se
hodí k jejich zvolené róbě. Partner výběr dámy nekomentuje, zcela
jej přijímá, naopak i chválí, jak je oba dáma bravurně zvládla sladit.
Šála, kabát, deštník a jde se.
Smíme prosit?
Za PSO Petra Šotolová, flétnistkaV

Koncert polického orchestru musel být v Hronově

Že má Police nad Metují svoji
Ostrostřeleckou gardu je všeobecně známo,
ale že by měla svůj orchestr? Nemá. Avšak
před osmi lety tu tenkrát asi 55členné mladé
hudební těleso získalo jako v jediném městě
našeho regionu zastání a oporu.

Lucie Peterková, které soubor vděčí za část
své popularity i za divácké přijetí. Že přináší
do sálu další program, to oceňují i posluchači,
když třeba na 8. Novoročním koncertě v sobotu 13. ledna sklízela stejně bouřlivý potlesk
jako muzikanti a sólisté.

Po osmi letech se Police symphony orchestra (PSO) na jeviště Kolárova divadla nevejde. A jeho věhlas a kvalita jsou tak velké,
že polické hlediště nepojme ty spousty posluchačů, kteří by si jej přáli slyšet. Nakonec se
ukázalo, že nestačí ani větší Jiráskovo divadlo
v Hronově a Novoroční koncerty byly dva za
sebou.

Další osobností je zpěvačka Kája
Soukupová, kterou podle náklonnosti k oblíbenému zpěvákovi přezdívají Jackson, jinak
hraje na violoncello. Na každém koncertě
zazpívá jen jednu píseň, avšak někteří skalní
posluchači možná právě kvůli ní neváhají zajet třeba na vystoupení do polských Vambeřic.

Orchestr roste, obměňuje se, avšak po
osmi letech trvání má už své stálice. Na prvním
místě je to bezesporu stále lepší moderátorka

A pak tu je Věra Vlčková. V orchestru
houslistka, když se však postaví s taktovkou
před orchestr, famózní dirigentka, citlivá a
dravá, která s bravurou zvládá řídit orchestr
v těch nejnáročnějších
aranžmá. Tím určitě
nesnižuji výkon dirigenta Joela Hámy,
který orchestr řídí a
je milý. A vynikající.
Ovšem Vlčice, jak jí
v orchestru přezdívají,
je jedinečná.
Nemohu jmenovat
všechny dnes už známé tváře, které v PSO
už 8 let vídáme. Za
všechny ještě Petru
Soukupovou, která při
všech povinnostech,
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nesmírné zodpovědnosti, se svou precizností a zájmem o všechny a o všechno, ještě v orchestru hraje na housle. Její přezdívka
„máma“ není nadnesená. A letošní veleúspěšný Novoroční koncert si zaslouženě „nadělila“
ke svým narozeninám. To ona si kdysi orchestr vymyslela, ona se svým bratrem jej piplala
a sháněla muzikanty a další spolupracovníky,
to ona jej skutečně jako máma nese k dalším
úspěchům.

Ovšem přicházejí noví. Na koncertě
v Hronově třeba Eliška Pohnerová, která se
svého pěveckého sóla také skvěle zhostila.
K novým vynikajícím členům souboru patří
také vynikající zpěvák Jan Sklenář.
Možná někomu přijde líto, že se PSO už
nevejde do Kolárova divadla a my za ním musíme jinam. Obdivuhodná Lucie Peterková i
tuto skutečnost při vystoupení vtipně okomentovala a navíc dodala citát s dopisu polické
starostky Idy Jenkové. Byla to starostka, kdo
tenkrát přemluvil zastupitelstvo, aby vzalo orchestr pod ochranu a vytvořilo mu potřebné
zázemí:
„…Nikde není psáno, že PSO musí hrát
Novoroční koncert jen v Polici. Z mého pohledu je fajn, že i v Hronově vyprodají dvě představení. Mně stačí vědomí, že k Polici tíhnou a
berou ji jako místo narození. V životě se přece
taky můžeme a musíme vydat do světa, svou
vlastní cestou….“ Moc bych si přál umět také
takto myslet a tak tolerantně a soucitně jednat.
Jindřich Horkel
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Projekt Čapek mapuje život Josefa, Karla a Heleny Čapkových
v Královéhradeckém kraji

„Kde jinde nežli v rodném kraji by se měl
zrodit takový projekt, ojedinělého charakteru,
který si Čapkové a jejich ctěná rodina vřele
zaslouží. Projekt Čapek neboli návraty domů
do kraje, který se rozprostírá pod hradbou
hraničních Krkonoš a v údolích mezi dvěma
líbeznými řekami – Úpou a Metují – představuje krajinu hluboce spjatou nejen s čapkovskou, ale všeobecně českou literární tradicí;
projekt, který si zaslouží velkou pozornost.“
Hasan Zahirović, znalec díla sourozenců
Čapkových, překladatel a pedagog
U příležitosti 100. výročí založení
Československé republiky dochází ke
spuštění nového webu věnovaného Karlu,
Josefu a Heleně Čapkovým. Na adrese www.
karelcapek.cz naleznete průvodce místy
v Královéhradeckém kraji spjatými se životem
známé sourozenecké trojice.

Výlety na webu jsou vhodné nejen pro
fanoušky literárního díla Karla, Josefa a
Heleny Čapkových, ale také pro rodiny
s dětmi. Navštívit budou moci rodiště
sourozenců (Hronov, Malé Svatoňovice),
místo, kde strávili dětství (Úpice a Žernov),
studovali (Hradec Králové, Vrchlabí, Žacléř)
a také Špindlerův Mlýn, kam odcestoval
Karel Čapek s budoucí manželkou Olgou
Scheinpflugovou a sestrou Helenou na
dovolenou. Na těchto místech také turisté
obdrží v informačních centrech papírovou
mapu, která jim zpříjemní nejen poznávání
životních osudů rodiny Čapkových, ale
upozorní je i na další atraktivity v okolí.
Rodiny s dětmi se mohou vydat po
stopách klobouku z Tulácké pohádky od
Karla, setkat se s vodníky, objevit tajemství
galaxie, vidět staré hračky v žacléřském

muzeu a na ty zvídavé čeká Muzeum
chytré zábavy Pod čepicí. Dospělí se
zajisté po seznámení s rodným domem (v
současnosti muzeum) Karla Čapka v Malých
Svatoňovicích rádi pokochají výhledy
z blízké rozhledny Žaltman či Bílé věže.
Nechají se provést Mlýnem Dřevíček, navštíví
měděný důl Bohumír a podívají se k Pramenu
Labe.
Mapa i web vznikly ve spolupráci
jmenovaných měst a obcí spolu s destinačními
společnostmi Hradecko, Krkonoše, Branka
o.p.s. a CzechTourism. Projekt byl podpořen
dotací Královéhradeckého kraje.
Více informací naleznete na adrese www.
karelcapek.cz
Mgr. Jiří Švanda
šéfredaktor turistických novin
Kladské pomezí, PR

Muzeum města
Police nad Metují

Stálá expozice muzea
– otevírací doma mimo sezonu
Muzeum města Police nad Metují lze
mimo turistickou sezonu (listopad – duben)
navštívit pouze každou první sobotu v měsíci, tedy 4.11. a 2.12. 2017 a 6.1., 3.2., 3.3.
a 7. 4. 2018. Otevřeno bude vždy od 10,00
do 14,00 hod. Mimo tyto dny je muzeum
zavřené. Organizované skupiny mohou
muzeum navštívit také po předchozí domluvě, ale pouze v pracovní dny. Přístupná
je stálá expozice Muzea města Police nad
Metují v benediktinském klášteře a expozice Muzea zimních sportů Emericha Ratha.
V rámci provozních možností lze na požádání navštívit i starou školu (není garantováno). Kontakt na objednávku návštěvy:
police@muzeumnachod.cz
Jan Tůma
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Do Náchoda za zvířátky, panenkami i maškarami
Také v zimních měsících nebývá v největším
městě našeho regionu
nuda. Pokud se teple oblečete, můžete vyrazit za
zážitky pro celou rodinu.
Náchodský zámeček vršku kulatého se sice nachází na kopci, ale
cestu k němu si můžete zkrátit autem. V zámeckém příkopu možná zahlédnete odpočívající medvědy Ludvíka a Dášu. Přejděte obě zámecká
nádvoří a bránou se vydejte Alejí Kateřiny Zaháňské k oboře. Ujdete
necelých 200 metrů a stanete před areálem bývalého přírodního divadla,
který nyní slouží jako výběh pro daňky a muflony. Pokud jste sebou vzaly nakrájená a nezkažená jablka, můžete se pustit do krmení, při kterém
si zajisté užijete dostatek legrace.
Pokud jste pěšky, vydejte se zpátky, projděte opět branou a tentokrát
se vydejte z kopce dolů po asfaltové silnici, až se ocitnete poblíž náměstí
(autem se přesunete na náměstí skrze sídliště Plhov a dále podle dopravního
značení. Odsud pokračujte Tyršovou ulicí k Sokolovně. Přejděte na druhou stranu a vydejte se doleva do ulice Za Sodovkárnou. Zde na vás čeká
Muzeum starožitných kočárků, panenek a patentních listin. Pokud si zde
domluvíte prohlídku (na tel. 606 486 372 či 602 436 986), nebudete litovat. Čeká na vás unikátní sbírka kočárků z období 1838-1970, historické
panenky a více než tisíce patentů nejen hraček, ale i letadel, dámského
oblečení a dokonce i žárovky T. A. Edisona a vzducholodi Graf Zeppelin.
Na závěr malé doporučení - vyrazte na výlet do Náchoda 10. 2. 2018
a neprohloupíte. Po celý den bude probíhat Sousedský masopust, který doprovází průvod maškar, masopustní tržnice a zábavný program na
Masarykově náměstí. Letos se můžete těšit také na pohřbívání basy, vystoupení otužilců a Zumbu. Pro děti je připraven Masopustní karneval
v Beránku a také dospělí si budou moci užít Masopustní tancovačky na
stejném místě. A pozor – na účastníky průvodu čeká odměna v podobě
nějaké sladké či horké dobroty, takže masky s sebou. Podrobný program
letošního ročníku naleznete již brzy na našem webu www.kladskepomezi.cz a facebooku (Kladské pomezí).
Mgr. Jiří Švanda

Taneček u Kylarů.

Průvod na Kamenici.

Naše galerie – 11. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska 2017, 1. bienále
P U TO VÁ N Í

Putování odedávna provázejí nejrůznější
zprávy, které přinášejí stopy zažitého a viděného, ať už ve formě deníků, dopisů, obrazů anebo sbírek a také ve formě vyprávění.
Předpokládali jsme, že kromě autentických
záznamů z cest, se na výstavě objeví práce, které reflektují poutnictví, krajinu, cesty,
anebo také domov zpovzdálí, z odstupu anebo z nadhledu. Letošního ročníku se zúčastnilo 180 soutěžících jednotlivců, 9 kolektivů
autorů a přihlášeno bylo 257 prací. Sešly se
plenérové kresby, studie bot a batohů, obrázky
dětí, které mapovaly cestu do školky nebo na
procházku, krajinomalby i abstraktní obrazy,
které umožňují snít a putovat ve svém nitru.
Letos se také kromě soch objevily i objekty,
které by se mohly řadit ke konceptuální tvorbě. Zájem vzbudily soubory obrazů ze základních uměleckých škol. Předložené soutěžní
práce byly často jen cílem cesty, kterou žáci a
studenti, vedeni svými učiteli, prošli.
Letos byli celkově oceněni dva vítězové. Porota udělila ocenění Monice Balzerové
za soubor ilustrací k připravované autorské
knize v kategorii mládež 15–18 let a Anně
Smékalové za dílo Pravoúhlá hranice v kategorii dospělí. Monika Balzerová vytvořila
řadu ilustrací, které nás spolu s hrdiny knížky
vtahují do zvláštní tajemné krajiny, kde možná
Polický měsíčník - únor 2018

tušíme zvláštnosti až nebezpečí. Práce Anny
Smékalové na sebe na první pohled nestrhává pozornost. Ani formátem, ani barevností.
Ale pokud člověk obraz – grafiku vezme do
rukou, pochopí, že jeho přitažlivost tkví v něčem jiném. V jemnosti, citlivostí a řekla bych
tajemství. Grafika – mapa vrstevnic, která
se může složit a vložit do pouzdra, je slepá,
ale jsme si jistí, že znázorňuje reálné místo.
Jaké? Z dopisu autorky čteme nejprve citát
Františka Wiendla, který v roce 1949 převáděl přes česko-německé hranice zoufalé lidi:
„Tak jsem si sedl k mapě a našel cestu. Použil
jsem ji potom ještě mnohokrát. Odjeli jsme do
Nýrska a z Nýrska
pokračovali pěšky,
lesní cestou k hranicím, do míst, kde
je pravoúhlá.“ Dále
pokračuje
autorka. „Před pár lety
jsem s ním tu hranici přešla a byl to
opravdu silný zážitek (náročné tak, že
si nedovedu představit, jak ty cesty
mohl absolvovat
v noci v neustálém

ohrožení). Minulý rok jsem se s ním setkala
znovu na Kvildě a předala mu tuhle „mapu“
s pravoúhlou hranicí. Bylo to krásné setkání.“
A setkávání je dalším fenoménem, radostí,
zkušeností a obohacením, které provází poutníky, chodce, turisty a cestovatele.
Vyhlášení výsledků s předáním cen proběhlo při zahájení výstavy 26. ledna 2018.
Výstava potrvá do 18. února 2018.
Galerie výtvarného umění v Náchodě
děkuje za finanční podporu městu Náchod,
Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda a
firmě TechProg s. r. o.
Tereza Burdová
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Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů
a pan Norbert Wintr, náš kamarád a hlauni
Nouzinskej mecenáš, pořádaj

v úterý dne 13.února 2018
!! jedinej mezinárodní !!

Divadelní soubor Broumov
uvádí v kině v Teplicích nad Metují

Nebožka panina matka/
Leona si pospíšila

„Vostatkovej maškarní průvod“
krz celou Lhotu, až do Nouzina,
s nevobyčejnym překvapenim u hranic,
no a přenáramnou veselici na sále u Lidmanů,
s hudbou kapelnika, pana Maryšky.

za laskavýho přispění a pochopení Úřadu Městyse Machov
a Kvíčerouský pekárny z Police a mnoha jednotliuců.

Po celý cestě bude vyhrávat tradičně dechouka

Čtvrtek 22. února 2018 v 19:00 hod.
Dvě

komedie

francouzského

autora

Georgese Feydeaua. První příběh Nebožka
panina matka začíná pozdním příchodem z
flámu

a

rozvíjí

groteskní

manželského

soužití.

pospíšila

točí

se

Druhý

kolem

situace

z

Leona

si

hysterického

těhotenství paní Leony.

„Broumovanka“
Začátek bude u mostku na Řejšnej v 15.30
Z vozu se budou prodávat túze dobrý jitrnice našich hošu šikounejch,
po kerejch se voblizuje i sám Krakonoš. K máni budou i předobrý,
pořánně cukrovaný koblihy, kerý jediný na sjetě umí upíct
Kvíčerouská pekárna z Police.

Veškerý vobecenstvo z širokýho vokolí na tu slávu do Lhoty
dovolujeme si s úctou pozvat. Špalír, aby pořánnej kolem cesty
zmáklo, na průvod mávalo a kořaukou nepančovanou v dobrý
náladě porád pryč udržovalo.
Soukromý a uzauřený zábavy v hospodě se može účasnit každej, kdo se jen
malinko vochomejtne kolem průvodu.
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Vstupné: v předprodeji 80 Kč, na místě
100 Kč. Předprodej od 1. února 2018
v Infocentru Teplice nad Metují.
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Impuls Hradec Králové, Městské kulturní středisko Červený Kostelec, Divadelní soubor NA TAHU
při MKS Červený Kostelec a Volné sdružení východočeských divadelníků za finanční podpory
Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na

21.

DIVADELNÍ
FESTIVAL

KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO A HUDEBNÍHO DIVADLA

22. – 25. února 2018, Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec
čtvrtek 22. února

sobota 24. února

10.00
DS Vrchlický, Jaroměř
Eva Schwarzová: Princezna z moře
Pohádka o zklamání, zradě, bezcitnosti a velké touze po moci,
ale také o lásce a velkém přátelství. Vhodné od šesti let.
Vstupné: 40 Kč

10.00
DS Šembera, Vysoké Mýto
Jiří Brdečka: Limonádový Joe
Třeskutá kombinace gagů, drsných rvaček a krásných kankánových
tanečnic, která je ostřejší než paprikovaný pitralon - oblíbený to
Grimpův nápoj.
Vstupné: 40 Kč

15.00
Divadelní ochotnický spolek Ochos Smiřice
Lucie Kotěrová a Ochos: Pavlačová revue
Komedie o lásce a žárlivosti ve všech podobách.
Vstupné: 50 Kč
19.30
Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek, Úpice
Václav Havel: Odcházení
Jediná porevoluční celovečerní hra Václava Havla s výraznými
autobiografickými rysy.
Vstupné: 60 Kč
pátek 23. února

14.00
ADIVADLO Havlíčkův Brod
Josef Tejkl: Země pokladů
Někdo poklad má celý život a jiný ho najde, ale… Jsou zkrátka věci,
které je lépe nemít. I když mají cenu.
Vstupné: 50 Kč
16.30
Divadelní soubor Kulturního domu města Holic
Pavel Hladík: Šťastné a veselé
Komediální leporelo Štědrého dne tak, jak ho od rána do večera
prožívá jedna zcela tuctová rodina.
Vstupné: 50 Kč

10.00
Divadelní soubor Jiráskova divadla, Hronov
William Shakespeare: Sen noci svatojánské
Oblíbená Shakespearova komedie. Tento kouzelný příběh by se nejspíš
nikdy nestal, nebýt jedné čarovné noci, která všechny bytosti pojí,
rozděluje a znovu svádí dohromady.
Vstupné: 40 Kč

19.30
Náchodská divadelní scéna
Alejandro Casona: Třetí slovo
Poetická hra známého dramatika o třech dějstvích v české premiéře.
Vstupné: 60 Kč

15.00
DS NA TAHU, Červený Kostelec
Neil Simon: Bosé nohy v parku
Komedie o tom, jak důležité je procházet se bosýma nohama v parku,
když chceme s tím druhým projít celým životem.
Vstupné: 50 Kč

10.00
Divadlo Jesličky Josefa Tejkla, Hradec Králové
Kateřina Tučková, Marián Amsler: Vyhnání Gerty Schnirch
Divadelní adaptace bestselleru Kateřiny Tučkové. Příběh o lidském
osudu zlomeném dějinami, o vině Čechů a Němců, o tom, zda je
možno odpustit a porozumět.
Vstupné: 40 Kč

19.30
Divadlo Exil, Pardubice
Anna Saavedra: Kuřačky a spasitelky
Vodka, cigarety, knihy a zmařené sny. Komedie o třech sestrách
v době babyboomu, internetových seznamek, pracovních kariér
a ezoterních kurzů.
Vstupné: 60 Kč
Po skončení večerního představení zábava s kapelou El tres pisoáres.

neděle 25. února

14.00
DS NA TAHU Červený Kostelec
Vlastimil Klepáček: Robinson Dlabáček
Komedie o trosečnících mezi námi, inspirovaná skutečnou událostí.
Do blázince Vás dostanou hned, ale ven to jde ztuha.
Vstupné: 50 Kč
17.15
vyhlášení výsledků přehlídky

Předprodej permanentek za 300 / 250 Kč v IC Červený Kostelec. Předprodej jednotlivých vstupenek
v IC Červený Kostelec, Náchod, Česká Skalice, Hronov, Úpice, Police nad Metují a online na www.mksck.cz.

ení
u je zajištěno občerstv
Po celou dobu festival
DS NA TAHU
od místních ochotníků
.
Tyla
K.
J.
v malém sálu Divadla

Kostelec nás baví

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

KALENDÁRIUM

Osobnosti českého malířství a sochařství – únor

1. února 1910 zemřel v Praze Antonín
Slavíček, český malíř, krajinář. Narodil se
16. května 1870
v Praze. V mládí studoval bohoslovectví,,
poté
malířství
v Mnichově a nakonec Akademii
Praze.
v
Zpočátku
byl
silně
ovlivněn
profesorem
Mařákem i dalším slavným krajinářem Chituussim. Stal se vůdčí osobností
generace malířů krajin v 90. letech 19. století. Nepodařilo se mu však získat profesuru
na Akademii, jak doufal. Začínal jako novoromantik a postupně přešel k impresionismu,
za jehož představitele bývá u nás považován.
Na jaře roku 1907 odcestoval do Norimberku,
Štrasburku, Paříže a Bretaně a přes Brusel se
vrátil zpět do Čech, zde také vytvořil většinu
svých děl. V těchto letech také začal uvažovat o trvalém usazení v Kameničkách. Zde se
Slavíček velmi sblížil s lidem i krajem. V létě
roku 1909 ochrnul při pobytu v Německé
Rybné, po záchvatu mrtvice nemohl již dále
malovat. Po měsících zoufalství se rozhodl

dobrovolně ukončit svůj život. Byl pochován
na Olšanských hřbitovech.

11. února 1905 se v Kopřivnici narodil Zdeněk Burian, český malíř a ilustrátor.
Pocházel z rodiny kopřivnického stavitele a
jako patnáctiletý začal studovat hned 2. ročník Akademie výtvarných umění v Praze.
Z Burianova nadšení pro tramping pravděpodobně pochází jeho zaujetí pro ilustrování
dobrodružných knih. Svými nedostižnými,
ve světovém měřítku výjimečnými ilustracemi vybavil desítky knih Karla Maye, Julesa
Verna a dalších pro vydavatelství Vilímka i
Toužimského a Moravce. Dlouhá léta spolupracoval s paleontologem J. Augustou a ve
svých malířských rekonstrukcích odkryl svět
dávné minulosti několika generacím studentů i odborníků na celém světe. Jeho ilustrace
se dostaly až do Japonska. Zemřel v Praze ve
věku 76 let.

14. února 1878 se v Nové Pace narodil
Bohumil Kafka, český sochař. Tvořil v duchu
secese a symbolismu. Obecnou a měšťanskou
školu
navštěvoval ve svém
rodném
městě
v letech 1884–
1892. Následně
v letech 1892–
1896
studoval
na
sochařskokamenické škole v Hořicích v
Podkrkonoší
a
od roku 1897
byl zapsán na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Stanislava Suchardy. V letech
1904–1908 žil a pracoval v Paříži poté, co
získal Hlávkovo stipendium. Se svým učitelem Stanislavem Suchardou spolupracoval
na pomníku Františka Palackého v Praze. Po
Suchardově úmrtí v roce 1916 byl jmenován profesorem dekorativního sochařství na
Uměleckoprůmyslové škole. V roce 1925 se
stal profesorem sochařství na Akademii výtvarných umění. Vedle své volné tvorby vytvořil mnoho dekorativních prvků fasád, bust,
soch a pomníků. Zemřel 24. listopadu 1942
v Praze.
Připravil František Janeček

Jak se žilo na Policku v osmičkových létech (1928 – 1988)
Z publikace Mir. Pichla POLICE nad METUJÍ v datech ( vydalo město Police nad Metují v roce 2004)

1928 - leden

Započala výstavba vodovodní sítě ve městě.
Zakázkou pověřena pražská firma ing. Dr.
Josef Bureš. Na stavbu vodovodu si vypůjčila
obec u Občanské záložny v Polici nad Metují
1,3 milionu Kč a současně rozhodla, aby byl
vodovod zaveden do všech obecních budov.
Zároveň s výkopy byla provedena dosud neexistující kanalizace na Babí, Malém rynku, Na
Strážnici a v Rokli.
Bylo jistě jen pouhou shodou okolností, že
podnikatel ing. Josef BUREŠ (*1891), konstruktér Vysokého učení technického (VUT)
v Praze měl od roku 1922 za manželku Annu
PEJSKAROVOU (*1898), dceru továrníka
Františka PEJSKARA, spolumajitele uzenářské továrny v Polici nad Metují.

20. ledna 1928

Zahájena tzv. „Mléčná akce“, pořádaná místním odborem „Sociální péče o mládež“. Školní
děti, vybrané MUDrem KACBUNDOU v počtu 50ti dostávaly čtyřikrát týdně bezplatně
půl litru čerstvého mléka z místní Družstevní
mlékárny.

1928 - únor

Ze strany města Police nad Metují byl učiněn
pokus sloučit polický a teplický samosprávný
okres. Obec Teplice n. Met. však navržené
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spojení okresů odmítla.
Tento rok se stal dirigentem zpěváckého spolku „Hvězda“ učitel Josef HAMÁČEK, který
byl již předtím dirigentem místního komorního orchestru „Hudebního sdružení“.
Textilní továrnu firmy P.J. GOTTLIEB & synové na Nové čtvrti koupila firma V. HUBKA
& spol. (Václav a František HUBKOVI)
z Hronova.

1938 - leden roku 1938

„V německé říši rozšířena slintavka a kulhavka – k zamezení zavlečení nákazy do našeho území byl vydán úřední zákaz pořádání
tanečních zábav, divadelních a biografických
představení a jiných shromáždění.“ (Kronika
města Police nad Metují)
První případ objevení této dobytčí nemoci
v okrese Police n. Met. zjištěn 15. května v
Malých Petrovicích.

1. leden 1938

Některé ceny nápojů a potravin k tomuto datu:
litr piva 100 obyčejného 1,45 Kč, litr piva
smíchovského 120 1,85 Kč, litr piva plzeňského 120 2,45 Kč, láhev sodovky 1,10 Kč, láhev
limonády 1,60 Kč. 2 kg bochník chleba tehdy
stál 5 Kč, ¼ kg másla 5 Kč, 1 kg cukru 6 Kč,
vejce 40 hal., jeden rohlík 20 haléřů. Průměrná
dělnická měsíční mzda činila roku 1935 cca
420 Kč.

6. ledna 1938

zemřel ve věku 92 let Karel Pařízek, kolář na
odpočinku, toho času nejstarší polický občan.

23. ledna 1938

byl v lese „Borku“ pod Ostašem nalezen zmrzlý německý emigrant Günther Herbert Löbe
(*1899 – krycí jméno na Broumovsku Günther
Neumann, na Policku snad také známý jako
Josef Stierand), synovec Paula Löbeho, sociálně demokratického viceprezidenta výmarského Národ-ního shromáždění (1920-1924) a
prezidenta Reichstagu (1924-1932).
Günther Löbe v roce 1934 emigroval do ČSR
jako funkcionář SAJ (Socialistische Arbeitjugend), zde na Broumovsku jako představitel
DSAP (Deutsche Socialistische Arbeitpartei)
pokračoval v ilegální práci jako tajemník pro
pohraniční území mezi německými antifašistickými exulanty v ČSR. Jeho smrt nebyla objasněna; buď mohlo jít o sebevraždu, nebo byl
broumovskými henleinovci zavražděn. Byl
pohřben dne 25. ledna na polickém hřbitově
za mohutné manifestační účasti.

25. ledna 1938

byla ve 20 hodin pozorována polární záře
takové intenzity, že mnohé hasičské sbory v
domnění, že se jedná o velký požár, vyhlásily
požární poplach (většinou s místem určení na

Polický měsíčník - únor 2018

Honech) a vyjely se stříkačkami. Rudá záplava zasahovala téměř polovinu nebeské polokoule od západu na východ a skončila po 23.
hodině.

2. února 1938

prodal František Linhart v Nádražní ulici budovu čp. 227 s tkalcovnou (bývalý „Pekařský
mlýn“ – „Hadrovna“). Zápisem do katastru
nemovitostí nabyli vlastnického práva bratři
Adolf a Josef Kollertové z České Metuje, kteří
dále pokračovali v textilní výrobě.

5. února 1938

se konal v sále Sokolovny „Ples komediantů“.
Hrála hudba V. Hybše, vstupné 8 Kč, pár 14
Kč, 3členná rodina 20 Kč. – „K tanci může
vyzvati dáma pána i pán dámu“ – je poznamenáno na pozvánce.

12. února 1938

uspořádal Městský sbor dobrovolných hasičů
v Polici n. Met. svůj jubilejní ples. V sále hotelu Pošta hrála hudba Václava Hybše, vstupné
činilo 5 Kč.

1948 - 1. leden 1948

K tomuto dni byl vyhláškou č. 1256/48 ministra průmyslu Gustava Klimenta znárodněn
strojírenský podnik ing. Emil Katschner
(EKP) v Polici nad Metují.
Další vyhláškou ministra průmyslu č. 1255/48
byl ke dni 1. ledna 1948 znárodněn podnik
Kovopol, provozní společnost Hubka v Polici
n. Met., sídlící vedle fy EKP (hranici mezi
oběma podniky tehdy tvořil nekrytý potok
„Vrbičky“).
Následnou vyhláškou č. 1306/48 ministra průmyslu byly majetkové podstaty obou výše
uvedených podniků začleněny do národního podniku „Sigma-pumpy“ v Olomouci,
jehož podnikové ředitelství je sloučilo do jediného závodu Sigma v Polici nad Metují.
Tyto podniky se později, od roku 1950, staly
součástí a majetkovou podstatou národního
podniku Kovopol v Polici nad Metují. 527
Z textilních podniků na Policku byly v této
době znárodněny tyto továrny:
Tkalcovna lněného a bavlněného zboží,
Oldřich Kubeček v Machově Břetislav
Kubeček, mechanická tkalcovna v Nízké
Srbské M. V. Škop v Polici nad Metují –
mechanická tkalcovna lnu Alexandr Löwy
& spol., mechanická tkalcovna a úpravna v
Bukovici Jan Ticháček, mechanická tkalcovna ve Žďáru nad Metují.

10. ledna 1948

pořádal hasičský sbor v Polici n. Met. na sále
hostince „U Vacků“ svůj tradiční ples. Hrála
hudba Františka Borny, vstupné činilo 28 Kč.

11. ledna 1948

navštívil Polici nad Metují ministr výživy
Václav MAJER.

13. ledna 1948

po velkých deštích vystoupila řeka Metuje z
břehů a zaplavila pod Petrovicemi mandl a
pilu fy Beneš & Král.

14. února 1948

Byla zavedena národní správa do firmy Jan
TICHÁČEK, mechanická tkalcovna ve Žďáru
Polický měsíčník - únor 2018

n . Met. – správce VBZ Náchod.

velmi málo navštěvována.

25. února 1948

Únor roku 1958

předložili K. Gottwald, V. Nosek a A.
Zápotocký prezidentu Edvardu Benešovi návrh na novou vládu. Během vládní krize došlo
na Hrad 5.327 rezolucí podporujících komunistické řešení krize a jen 150 se stavělo proti
němu. Na prezidentovo rozhodnutí čekalo
na 250.000 účastníků manifestace v Praze a
další statisíce v jiných městech republiky. V
16.30 hodin prezident ustupuje nátlaku a podepisuje demisi ministrů. Současně přijímá
Gottwaldův návrh na rekonstrukci vlády a podepisuje jmenovací dekrety nových ministrů.
Ve 25členném kabinetě obsadili komunisté
13 křesel, tři ministři byli bezpartijní a ostatní
byli příslušníky nekomunistických stran, zcela však závislí na komunistech a bezvýhradně
jim poslušní. Klement Gottwald pak odjíždí
na Václavské náměstí, aby informoval shromáždění, že KSČ zvítězila. Komunisté dosáhli
svého cíle – monopolu moci, a to v rozporu s
existující demokratickou ústavou. Nastolili totalitní systém za podpory značné části občanů,
které získali sliby na svůj program.

11. ledna 1958

se v Sokolovně konal „2. společenský ples“ –
pořadatelem byla TJ Spartak.
Další ples následoval dne 25. ledna: „Ples pracujících“ – pořadatel Městský výbor KSČ, pak
dne 1. února „Ples požárníků“, dne 8. února
„VII. Společenský ples“ Masného průmyslu,
dne 15. února „XXVI. Sportovní karneval“ –
pořadatel TJ Spartak. Dne 22. února následoval „Ples chovatelů drobného hospodářského
zvířectva“, dne 8. března „Maškarní merenda“, kterou pořádal divadelní odbor Kolár.
Tyto plesy se konaly vesměs na sále
Sokolovny, pouze jediný se konal v hostinci
„Na rychtě“ (dříve „U Vacků“) dne 15. února
– „Ples požárníků Velká Ledhuj.“

31. ledna 1958

byl schválen štáb Civilní obrany (CO) v Polici
nad Metují. Velitelem CO města byl určen
předseda MNV Josef Reichel, zástupcem velitele Robert Ťok. Zdravotním pomocníkem velitele jmenován MUDr. Václav Hála, pomocníkem pro věci komunální JUDr. Stanislav
Hájek, za spojovacího pomocníka ustanoven
vedoucí poštovního úřadu Ervin Fiedler. Jako
pomocníci pro zatemnění města určeni elektrikáři Karel Janda a Karel Lexman. Jako školící instruktoři CO byli jmenováni šofér Karel
Pelly, bývalý holič Josef Urban, bývalý švec
Rudolf Krátký a Josef Hejnyš.
Tento rok byl také mezníkem pro další vývoj
zemědělství na Policku. Až na malé výjimky
zanikla soukromá hospodářství a začalo společné hospodaření rozhodující většiny zemědělců v této oblasti.

9. února 1958

se konala veřejná schůze, zabývající se kulturou ve městě. Při diskusi byly občany konstatovány nedostatky ve výběrů filmů (údajně jsou
promítána pouze kasovní „braková“ díla), je
málo politicky angažovaných divadelních her,
upadá hudebnost občanstva. Police nad Metují
nemá svůj orchestr, divadelní představení jsou

V Suchém Dole byla založena kapela nazvaná „Hudba radost“.
Kapelníkem byl učitel Jan Dostál starší,
později, když převzal řízení Jan Dostál mladší
byla kapela přejmenovaná na „Sonet“.

Leden roku 1968

Občan Police nad Metují Jiří Beran, příslušník místní Výcvikové základny mládeže, se
stal do-rosteneckým přeborníkem republiky
v běhu na lyžích na 5 km. Poprvé v dějinách
polické tělo-výchovy docílil její příslušník tak
vysokého umístění.

13. února 1968

zemřel v Jugoslávii ve věku 65 let Vilém
Pušman (spr. Puschmann – *23. 1. 1903 v
Maršově). Vystudoval tkalcovskou školu ve
Stárkově (1918-1919). V srpnu roku 1923
odejel do Jugo-slávie, kde nejprve pracoval v
Užici, od roku 1926 do roku 1929 jako mistr v
textilní továrně v Novem Sadu. Od roku 1929
se stal odborným učitelem na státní textilní
škole v Leskovaci, kde se stal záhy uznávanou
odbornou autoritou. Od roku 1960 se stal externím vysokoškolským uči-telem na nově zřízené textilní fakultě v Leskovaci. Napsal řadu
odborných publikací z oblasti technologie
tkalcovství, a v únoru 1966 byl vyznamenán
„Řádem práce se zlatým věncem“ („Orden
rada sa zlatnim vencem“). Hluboká úcta k
Pušmanově osobnosti se projevila v Jugoslávii
i po jeho smrti. Byla zřízena zvláštní nadace
„Vilém Pušman“, z níž byly každoročně odměňovány nejlepší práce z teorie a praxe textilního průmyslu. Již v roce 1968 byla ulice
Moravská v Leskovaci přejmenovaná na ulici
„Viléma Pušmana“.

Leden – únor roku 1978

Polický horolezec Miroslav Šmíd zdolal zimním prvovýstupem se svými druhy (Jaroslav
Flejberk, Josef Rybička, Jiří Šmíd) severní
stěnu Eigeru ve Švýcarsku. V létě, sólovýstupem, překonal stěnu El Capitan v Yosemitu v
USA (cestou Dihedral Wall).

17. – 26. února 1978

Mistrovství světa v lyžování, Lahti, Finsko –
polický Jiří Beran obsadil v běhu na 15 km 30.
místo, na 30 km byl 26. a v běhu na 50 km
obsadil vynikající 6. místo.

19. února 1978

zemřel Jan Vacek (*1918), syn hostinského a
bývalého starosty města, technický pracovník
n. p. Kovopol, dlouholetý předseda JKP, obětavý kulturní pracovník.

25. února 1978

K tomuto dni mělo město Police nad Metují
4.000 obyvatel.

15. února 1888

zavítal do Police n. Met. Miroslav Horníček s
pořadem nazvaným „Chvála pohybu“.

Únor roku 1998

Byl zrušen kravín v objektu Družstva vlastníků (pod silnicí k Bělému).
Připravil František Janeček
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Únor zvaný „VÍTĚZNÝ“ – komunistický převrat v Československu 1948

V tomto měsíci uplyne sedmdesát let od
komunistického puče v Československu, který proběhl mezi 17. a 25. únorem v roce 1948.
Jeho důsledky poznamenaly vývoj v této zemi
na dalších čtyřiceti letech, změnily její polickou orientaci, ale zasáhly také do životů všech
jejích obyvatel. „Vítězný únor“, jak byl označován v komunistické historiografii, byl nejen
přechodem od demokracie, byť v té době již
fakticky pouze vnějškově deklarované, k totalitnímu zřízení, ale také uvrhl Československo
na dlouhá léta do područí Sovětského svazu.
Koncem ledna 1948 se československé
nekomunistické strany spojily, aby zamezily
plnému ovládnutí Sbor národní bezpečnosti (SNB) komunistickou stranou. Bylo však
již pozdě; dne 12. února bylo ze svých funkcí
odvoláno posledních osm nekomunistických
velitelů SNB v Praze a nahrazeno komunisty.
O den později prosadili na zasedání vlády nekomunističtí ministři zrušení tajného rozkazu
ministra vnitra Václava Noska ve věci odvolání zmíněných velitelů. Ministr Nosek však
odmítl uposlechnout a „onemocněl“, aby se
nemusel zúčastnit následujícího zasedání vlády
17. února. Ministři vlády za národní socialisty,
lidovce a slovenské demokraty odmítli projednávat další materiály, dokud ministr Nosek
nesplní usnesení vlády z 13. února. Předseda
vlády Gottwald zasedání přerušil do 20. února a informoval prezidenta republiky o krizi ve
vládě. Následující schůze vlády se již nekonala,
protože dvanáct ministrů tří nekomunistických
stran podalo dne 20. 2. demisi, aby si vynutili
vypsání předčasných parlamentních voleb. Do
krizové situace však vstupovala nejlépe připravena a zorganizována KSČ, která se již od podzimu chystala k provedení převratu. V prvních
chvílích krize se mohla spolehnout na sociální
demokraty, jejichž ministři (stejně jako nestraničtí ministři Jan Masaryk a Ludvík Svoboda)
demisi nepodali, čímž Gottwald udržel ve funkci těsnou většinu ministrů a mohl odmítat výzvy k odstoupení vlády. Od 22. února pak byli
komunisté podpořeni demagogickým nátlakem
odborových předáků, kteří zahájili sjezd závodních rad.
S vědomím ministra obrany začalo vyzbrojování komunistických bojůvek, pozdějších
Lidových milicí, armádními zbraněmi. Od 21.
února byly na všech pracovištích vytvářeny tzv.
akční výbory, které „vyakčňovaly“ (zbavovaly funkcí a pravomocí) nekomunisty. Dne 23.
února se pokusili vysokoškolští studenti zvrátit
vývoj v Praze zpět k demokracii a pochodovali
za prezidentem Benešem na Hrad. K jejich průvodu se nakonec připojilo asi 25.000 lidí; zástupci studentů byli přijati prezidentem, který je
však varoval před násilným vystoupením a žádal o klid. Na zpáteční cestě byl průvod zmasakrován příslušníky SNB, kteří proti němu užili
i střelných zbraní. O den později, 24. února, nevyšel žádný národně socialistický a lidovecký
tisk, bylo zrušeno zasedání parlamentu; vedení
sociální demokracie se ale poměrem hlasů 42 :
11 rozhodlo podpořit komunisty. Zároveň se v
poledne konala výstražná jednohodinová generální stávka, prosazená komunisty pomocí zastrašování a leckdy i brutálního nátlaku. Uvnitř
národně socialistické a lidové strany vznikly
akční výbory pod vedením Emanuela Šlechty a

26

Josefa Plojhara, které se postavily za komunisty. 25. února, pod vlivem Gottwaldovy hrozby
občanskou válkou a sovětskou intervencí, prezident Beneš podepsal demisi nekomunistických ministrů a vyslovil souhlas s rekonstrukcí
vlády podle komunistického diktátu.
Dne 25. února 1948 předložili K. Gottwald,
V. Nosek a A. Zápotocký prezidentu Edvardu
Benešovi návrh na novou vládu. Během vládní krize došlo na Hrad 5.327 rezolucí podporujících komunistické řešení krize a jen 150 se
stavělo proti němu. Na prezidentovo rozhodnutí čekalo na 250.000 účastníků manifestace v Praze a další statisíce v jiných městech
republiky. V 16.30 hodin prezident ustupuje
nátlaku a podepisuje demisi ministrů. Současně
přijímá Gottwaldův návrh na rekonstrukci
vlády a podepisuje jmenovací dekrety nových
ministrů. Ve pětadvaceti členném kabinetě obsadili komunisté třináct křesel, tři ministři byli
bezpartijní a ostatní byli příslušníky nekomunistických stran, zcela však závislí na komunistech a bezvýhradně jim poslušní. Klement
Gottwald pak odjíždí na Václavské náměstí,
aby informoval shromáždění, že KSČ zvítězila. Komunisté dosáhli svého cíle – monopolu
moci, a to v rozporu s existující demokratickou
ústavou. Nastolili totalitní systém za podpory
značné části občanů, které získali sliby na svůj
program. Komunistický převrat, provedený za
dozoru zvláštního Stalinova emisara, náměstka ministra zahraničí Valeriana A. Zorina, si
tak uchoval zdání legality. Že šlo však o pouhé
zdání, vyplývá mj. i z toho, že v době Benešova
souhlasu s rekonstrukcí vlády v ní již Gottwald
neměl většinu. 25. února podali totiž demisi i
dva ministři za sociální demokracii a ve vládě,
tvořené předsedou, pěti místopředsedy, osmnácti ministry a dvěma státními tajemníky (tedy
šestadvaceti osobami) zbylo pouze dvanáct lidí.
Přesto se však údajná legalita puče, označená
za „parlamentní cestu socialistické revoluce“,
stala jednou z nejvýznamnějších mystifikací rozšiřovaných komunistickým režimem v
Československu.
Takto vzpomínal na únorové události
v Polici nad Metují Arnošt Kubeček (Soukromá
kronika z let 1945 až 1957):
„A nyní, poněvadž ani Police nezůstala
stranou v těch kritických chvílích, chtěl bych
alespoň krátce zachytit náladu i dojmy, jak jsem
je viděl a sám prožíval.
Kovopol té doby nepříliš rozlehlý, s většinou mladšího dělnického kádru inklinoval
převážně ke komunistické ideologii a proto i
předsedou závodní rady se stal zámečník Josef
Tér. Jako náš delegát se zúčastnil pražského
sjezdu a vzpomínám živě, jak po návratu líčil
své dojmy. Do celostátní stávky jsme se rovněž
zapojili s výjimkou dvou úředníků, účetního
Jaroslava Andrejse a Zdeňka Řeháka, s nimiž
jsme se při odchodu na opožděný oběd setkali.
Těch 60 minut nezvyklé přestávky, kdy se sedělo v koutě naší skromné jídelny, využil předseda
kovopolského akčního výboru dělník František
Sedlický ze Žďára, aby prostými slovy vyjádřil
vážnost současného dění a vzpomněl osobních
politických zážitků v předmnichovské republice i nacistické persekuce, kdy byl vězněm koncentračního tábora v Dachau.
Klid a pořádek nebyl narušený ani v

druhých továrnách anebo ve městě. Tam běžel
život stejně jako kdy jindy, výjimkou z té všednosti byly k veliké pozornosti občanů několikačlenné hlídky dělníků, příslušníků Lidové milice, hlídkujících po ulicích, na poštovním úřadu,
z automaty na ramenou. K ustavení této ozbrojené dělnické složky došlo již loni, jak jsem si
vzpomněl, protože i mne do ní získávali. Na
otázku, co bude sledovat jsem dostal odpověď,
že má za úkol chránit podnik při živelním ohrožení apod. ovšem nyní, kdy se poprvé její příslušníci objevili na veřejnosti, vyjadřovali smysl a záměry komunistické strany! Měli jsme
určité pochybnosti o autentičnosti veřejných
zpráv ve státě i v diplomatickém prostředí,
poněvadž včera slíbený projev presidentův se
nevysílal! Marně jsme se dotazovali, proč nesmí před národ jeho nejvyšší představitel, aby
vysvětlil veškeré pochybnosti? Nová správní
složka, akční výbory, v nichž bezvýhradnou
většinu tvořili jen komunisté, vystoupila na veřejnost s nebývalou rychlostí, bez jakýchkoliv
veřejných voleb anebo seznámení s jejich prací! Byly ustaveny všude, v jakékoliv společenské organizaci, s úkolem očistit veřejný život
od pravičáckých živlů a zrádců lidu!
Náhle jsme se octli na prahu doby, v níž se
stalo nejsnazší věcí pod sluncem někoho obvinit tak závažným proviněním, poněvadž nařčený zpravidla ani nenašel průkazný materiál k
obhajobě a proto musel pykat! A to nejen osobní a rodinnou persekucí, ale i propuštěním ze
zaměstnání anebo přemístěním na podřadnou
práci. Zvážit objektivně provinění či zhodnotit věc tak závažnou jakou se stal třídní původ,
předpokládalo u členů akčního výboru nejen
čestnost, ale i potřebnou rozvahu, což se bohužel ve větší míře postrádalo! Proto jsme, ovšem tajně, brzy slýchali o justičních omylech a
rozhodnutích, jež zabíhala v otevřená bezpráví.
Vřele proto vzpomínám kovopolského akčního
výboru i jeho předsedy, jemuž se podařilo v
kritických okamžicích usměrnit poměry tak, že
z podniku byl na základě podpisové akce propuštěn pouze účetní Jaroslav Andrejs, zatímco
Zdeňka Řeháka omluvilo jeho mládí. Jinde
bylo ovšem hůř! Proto již letos začali ilegálně
odcházet do zahraničí nejen temné existence,
ale čestní lidé, často hrdinové západního odboje, aby hledali nový domov u těch, s nimiž se
ještě před nedávnem potýkali na bojištích.
I v Polici došlo při MNV k ustavení akčního výboru, jež se prvně představil v divadle
na veřejné schůzi 1. března, a vzpomínám si,
že na ní promluvil mimo jiných delegát broumovského ONV Miroslav Jelínek. Za předsedu byl aklamací zvolen úředník Jan Novotný.
Na základě návrhu této nové správní složky
města byli ihned odvoláni a zbaveni funkcí v
MNV všichni zástupci čsl. strany lidové i nár.
socialistické strany včetně předsedy Jaroslava
Ticháčka. A poněvadž město nemohlo zůstat
bez samosprávy, byl na ustavující schůzi nového MNV »jednohlasně« zvolen za předsedu
úředník Karel Vacek, za 1. náměstka Jáchym
Hejl, oba komunisté, za 2. náměstka Antonín
Košťál za soc. dem. stranu.“
Miroslav Pichl (Police nad Metují. Dějiny
města a regionu v běhu let. Díl 2 Léta 1919 –
2003). Text redakčně upravil a úvodem opatřil

Jan Tůma
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Stalo se před sto lety - únor 1918
Ve dnech 1. – 3. února 1918 otřásla Rakousko-Uherskou monarchií vzpora rakousko-uherských námořníků v boce
Kotorské. Začala 1. února 1918 na pancéřovém křižníku Sankt Georg a depotní lodi
ponorek SMS Gäa. Zúčastnilo se jí přibližně
3000 - 4000 námořníků. Velení rakousko-uherského loďstva ji izolovalo a úspěšně
potlačilo. Rakušané proti vzbouřencům nasadili tři bitevní lodě a dělostřelectvo, Němci
pak ponorky. Dne 3. února 1918 byla vzpoura
potlačena, 800 námořníků bylo vsazeno do
těžkého žaláře, 432 z nich bylo do konce války souzeno stanným soudem a čtyři vůdcové
vzpoury byli, včetně českého Němce Františka
Rasche, popraveni.
Dne 11. února 1918 vydalo italské velení pokyn k formování čs. pracovních praporů z rakousko-uherských zajatců českého a
slovenského původu. Tyto jednotky se měly
podílet na budování týlových opevněných pásem italské armády v prostoru Benátek. Vznik
československých jednotek v Itálii byl výsledkem nátlaku ze strany ostatních spojeneckých
mocností a špatným vývojem válečné situace.
Itálie samotná se vzniku dobrovolnických čs.
jednotek dlouho bránila.
Dne 14. února 1918 přijalo Rusko
Gregoriánský kalendář (z 1. února Juliánského
kalendáře přešlo přímo na 14. únor
Gregoriánského kalendáře).
Dne 25. února 1918 došlo na Ukrajině k
prvnímu zaznamenanému střetnutí československých vojáků s nepřátelskými obrněnými
vozidly v dějinách. Stalo se tak na pozadí chaosu, do kterého propadlo Rusko po bolševickém převratu v roce 1917. Země se propadla
do občanské války. Finsko, Estonsko, Litva,
Polsko, Ukrajina, Sibiř, Kavkaz a střední
Asie se od ruského impéria odtrhly a vyhlásily samostatnost. Ruská armáda na frontě se
dílem rozprchla, dílem byla rozpuštěna bolševiky. Aby si zajistila své vítězství, zahájila
na počátku roku 1918 německá a rakousko-uherská vojska náhle postup na východ,
kterému rozložená ruská armáda a nepočetné
rudé gardy už nemohly účinně čelit. Ústřední
mocnosti tak prakticky bez odporu obsadily Pobaltí, Bělorusko, Polsko a Ukrajinu.
Čtyřicetitisícový Československý sbor, jehož
vojáci se nadále považovali za součást vojsk
Dohody, musel opustit Ukrajinu před německým postupem. Německé velení mělo zájem
československé jednotky obklíčit a následně
zničit nebo zajmout. V případě zajetí čekala
československé dobrovolníky poprava za velezradu Rakousko-Uherska. Zadní voj sboru
odpochodoval 24. února 1918 ze Žitomiru
ve směru na Kyjev. O den později, 25. února
1918, na žádost obyvatel města Korostyševa
za sebou Čechoslováci nevyhodili do povětří
kamenný most přes údolí říčky Teterev. Toho
využily dva německé obrněné automobily
a mezi Korostyševem a Carevkou a napadly
československý zadní voj, tvořený rozvědkou
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praporčíka Musílka a 3. praporem 1. pluku. Tři
legionáři padli a čtyři byli raněni. V obrněncích, podle zpráv průzkumu, padli tři Němci,
z toho jeden štábní důstojník. Československý
sbor poté přes Bachmač unikl na neokupované území Ruska a nastoupil svou anabázi do
Vladivostoku.
Ve stejný den, kdy se Čechoslováci poprvé střetli s obrněními vozidly, tedy 25. února 1918, proběhla v Polici nad Metují schůze
obecního zastupitelstva. To se usneslo, aby
bylo ustaveno „Kuratorium mateřské školy,
opatrovny a jeslí v Polici n. Met.“, které na
sebe převezme povinnost zřídit v nadačním
domě čp. 86 jesle, mateřskou školu a opatrovnu ve smyslu nadace Barbory Sudové z roku
1902 a věnování Augustina Kejdany z roku
1913. Dále byla na pořadu jednání resignace starosty Emila Katschnera, jeho náměstka
Josefa Špičáka a radního Jana Vacka a Josefa
Tasslera: „Resignace tato vesměs přijata. K
tomu připomíná předsedající náměstek starosty MUDr. Karel Zelenka zásluh odstupujících
členů představenstva, zejména též toho, že náměstek Josef Špičák co nejstarší člen obecního
zastupitelstva již přes 40 roků v obecní správě zasedá, a navrhuje, aby všem jmenovaným
vysloveno bylo písemné poděkování.“ Rovněž
bylo usneseno „přijati navržené ceny c. k.
okresním hejtmanstvím v Broumově za dopravu ve smyslu § 51 živnostenského zákona.
Za jeden koňský povoz za 1 dne nejvýše 12 K,
dvouspřežní koňský povoz za 1 dne nejvýše 20
K, jednokoňský povoz za celý den nejvýše 20
K, dvouspřežní 30 K včetně s výlohami kočího.
Za jednu jízdu omnibusem z města k nádraží
polickému neb zpět nejvýše 1 K 50 hal., za jedno zavazadlo nejvýše 30 haléřů.“
Obyvatele Police nad Metují netrápily ani
tak světodějné události, či komunální politika, ale ze všeho nejvíce hmotný nedostatek a
nouze prakticky o vše, potravinami počínaje
a oděvy konče. Situaci, která se táhla již od
roku 1917, popisuje barvitě Josef Brandejs
(Letopisy a paměti Polické): „Na začátku
měsíce července 1917 byl velký stesk žen a
shon o potraviny, neb nebylo nikde co koupiti.
Aprovisace také velmi málo zaopatřovala, ona
lístky vydávala, chlebenky, moučenky, mastěnky, kávenky, cukřenky, na petrolej lístky, ale
nebylo na ně ani něco k dostání, z nouze je-den
bochníček chleba pro 2 osoby na jeden celý týden a když lid reptal proti tomuto nedostatku,
tak byli posláni četníci ku prodejnám chleba,
kde stála fronta žen tlačící se o chléb a když
hodiny času tu strávily, tak musely jíti domů
ještě prázdné bez bochníčků, děti doma čekaly
na chléb a když žádný matka nepřinesla, tak
plakaly a matky sebou. Nato pak zaopatřili
ovesný šrot do prodeje za chlebový lístek ku
koupi, a to pro staré lidi bylo těžko ku strávení,
též pro malé děti ono to nebylo stravné a také
se prodávala vikev peluška a ta potřebovala
dlouhé vaření a připravování a kdo neměl přípravy potřebné k ní, tak se nechutně jedla a

těžko trávila.“
Na jiném místě Brandejs uvádí: „Ten čas
dovršovala bída a nouze tak hladově, že kdo
měl jakoukoliv sobě vážící věc a ji na prodej
neměl, tu za potraviny ji vyměňovali, a tak i
ve větších obchodech žádali za potraviny místo peněz plátno, kanafas a jiné i suroviny na
výměnu. Také byla veliká nouze i o niti a provazy. Krejčí a ševci a švadleny neměli čím šíti,
a když se někde naskytly, tak byly tak drahé v
ceně, že dvě malé cívky špulky zaplatiti museli
až 50 korun a punčochy, které dříve stály 60
haléřů, stojejí nyní 6 korun. Jedna vdova, mající chaloupku, měla tři děti, které chodily do
školy a potřebovala na ně celý oděv poříditi.
Pravila, když to jim mám zaopatřiti, tak budu
musit prodat svou chaloupku na to šatstvo.
[…] Nebylo mýdla, nebylo sody a jiných věcí k
praní jako škrobu a jeden kartáč rýžový k mytí,
který před válkou stál 20 haléřů nyní stojí 3
K 40 hal. Koštiště z rýžové slámy, které stálo
před válkou jen 70 haléřů, nyní stojí 5 korun
i více. Metr polenového měkkého dřeva vyrovnaného před válkou stál 10 korun, nyní stojí
až 25 korun, jeden pevný metr tvrdého dřeva
stojí přes 100 korun a tak to vše se zdražovalo
více a více.“
V těžké době se objevovaly doklady snahy
nějak pomoci, jako například, když odvedenci
z Bezděkova věnovali z čistého výnosu svého věnečku, uspořádaného v neděli 3. února 1918, částku 26 K, jako tom informovaly
Náchodské listy. Ve stejných Náchodských listech z února 1918 však také najdeme početné
příklady toho, jak bída vyplavovala na povrch
ty nejhorší lidské vlastnosti. Mnohé napoví
již názvy článků: „Sklad kradených pytlů“
, „Nenasytnost“, „Proti pokoutním zvětšovatelům a malířům podobizen“, „Válečný
lichvář zatčen“, či „Host z laciného kraje“.
Za všechny pak hovoří článek nazvaný „U
nás – na horách“ z 8. února 1918, pranýřující
krádeže, podvádění, zpustlost mládeže, závist
a udavačství, kteréžto nešvary se tehdy rozbujely nebývalou měrou. Některé úvahy, v něm
obsažené, nám mají co říci i dnes: „Jiným
hříchem proti svatému duchu člověkovu jest
lidská nepřejícnost – závisť! Jistá žena bůh ví
až v kterých peklech sehnala si trochu dobrého
zrna – což nemohla přenést přes srdce hodná
sousedka. Poslala důvěrný pokyn na úřad – a
vykonána domovní prohlídka. Zabaveno něco
přes metrický cent jistě těžce sehnaných obilnin – a udavačská dušička rázem má pokoj.
Jen když sousedka taky nemá co na lžíci! – Při
nedávných rekvisicích na venkově kvetlo udavačství jako nikdy jindy. Na Náchodsku jsou
kouty, které páchnou hřbitovní vlhčinou a
tkalcovským morem na sto honů – ale udavači
našli se i tam! Týden napřed věděla rekvisiční
komise, pod kterým doškem a za kterým prknem zbídačelý chalupník měl schován trochu
žita na jaro, ve kterém koutě na zahradě zakopáno trochu brambor.“
Jan Tůma
s využitím textů Miroslava Pichla
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Z polické mateřinky…

…Vám dnes chceme nabídnout společné zamyšlení a možná i rozhodnutí na téma,
kolik hraček je pro dítě v určitém věku
nejvhodnější.
Nejprve je však velmi důležité upozornit
rodiče, že vhodná je každá hračka, kterou za
vhodnou považují rodiče a jsou schopni následně zodpovědně nést následky za hru svého dítěte. Pokud se totiž rodič rozhodne dát
svému předškolnímu dítěti na hraní nabitý samopal nebo ostrý špičatý nůž, je vzápětí plně
zodpovědný za případnou problémovou hru
(argument na údiv babičky, co to, proboha,
ten kluk má v ruce? ,,Nechte ho, vždyť si tak
hezky hraje a je potichu.“ asi těžko obstojí…)
Na začátku dovolte trochu odborné teorie:
Typologie a formy dětské hry ve vývoji dítěte
se rozdělují následujícím způsobem:
• Funkční hry: uplatňuji senzomotorické
funkce (pohyby těla, vydáváni zvuků,
uchopování
předmětů)
typické
pro
kojenecké období
• Manipulační hry: manipulace s předměty a
činnost s nimi (překládání kostek, čmáraní
tužkou, . . .) v první etapě batolecího období
• Napodobovací hry: napodobování činnosti
lidi i zvířat (začátek 2. roku - štěkot psa,
mňoukání kočky, jezení lžicí). Kolem 3. roku
života se izolované prvky napodobovací hry
spojuji v souvisle činnosti (péče o panenku)
• Receptivní hry: založeny na přijímání
a zpracování vnějších podnětů s malým
zastoupením pohybových aktivit (prohlížení
obrázků, poslech pohádek, veršů a říkanek,
sledování televizních a divadelních
programů. Začínají v kojeneckém období,
vrcholí ve 4 roce.
• Úlohové hry: vychází z napodobovacích
her a rozvíjejí se zejména ve 3. – 5. roce
života. Dítě přebírá fiktivní úlohy ze života
dospělých (hra na obchod, na lékaře, na
školu, na maminku a tatínka)
• Konstruktivní hry: odvíjí se z her
manipulačních (od 2. roku), význam narůstá
až do 6 let. Hlavní znak – výsledek práce s
nejrůznějším materiálem (stavebnice, písek,
modelína).
(PhDr. Kocurová, Speciálně pedagogická
diagnostika, 2015)
Podle tohoto přehledu se můžeme snáze

orientovat v potřebách dítěte – jaká hra ho
bude v určitém období vývoje bavit a které
hračky k ní bude potřebovat. Základní otázkou
však je: Kolik hraček je pro který typ hry
tak akorát? A v tuto chvíli se rodiče rozdělují
na několik skupin:
1. Skupina: rodiče se snaží vytvořit pro
své dítě stejně nebo podobně podnětné
prostředí, v jakém vyrůstali sami – volí
proto menší množství hraček, ale sázejí
na fantazii dítěte a rozvíjí jeho kreativitu.
Volí jednodušší hračky a jsou připraveni
dítětem s hrou pomoci. Pro dítě je takový
přístup a formování hrou výborný – rozvíjí jeho fantazii, myšlení, představivost.
Nevýhodou však je skutečnost, že tyto děti
nemají úplný přehled o všech (dobrých i
špatných) hračkách na trhu a při návštěvě
v pokojíčku u některého kamaráda, který se naopak hračkami všeho typu téměř
brodí, kouká hodně překvapeně a je tak
zkrátka „out“.
2. Skupina: rodiče považují své dětství za
nedostatkové a mají v živé paměti, jaká
to pro ně byla křivda, když chtěli nějakou
hračku a nebyla jim ihned jejich rodiči
koupena. Proto se snaží tuto křivdu svému dítěti vynahradit (nebo ji vynahrazují
sobě?!) a kupují vše, co se dá v obchodě
s hračkami koupit. Babičky a dědečkové
těchto dětí mají problém, co svým vnoučátkům koupit třeba k Vánocům nebo
k narozeninám, protože tyto děti zkrátka
už nic nepřekvapí. Nevýhodou je fakt, že
děti, které mají hraček příliš mnoho a jedná se o hračky, s kterými se nemusí nic dělat, protože „si hrají“ samy a dítě je téměř
pasivní spoluhráč, trpí nedostatkem fantazie, kreativity, samy se ničím nezabaví
a jejich představivost je hodně omezená.
Výhodou těchto dětí však je, že reagují na
každou novinku slovy „to znám“, nebo „to
mám“ a vědí, co hračka dělá a umí. Jsou
tedy plně „in“. Přesto i dnešní hračkový
svět začíná prožívat renesanci. Některé
děti jsou již znuděné přetechnizovanými
hračkami a pokud mají vnímavé rodiče,
kteří jsou navíc ochotni věnovat kreativní hře i nějaký čas, znovu ožívají hry typu
„Skákání panáka“, „Skákání přes gumu“,

„Míčová školka“, „Prstová přebíraná“,
„Cvrnkání kuliček“ a spousta dalších her
s téměř nulovými náklady. A s hračkami je
to podobné – některým dětem stačí k zabavení venku na dlouhou dobu několik kamínků a pár kvítků sedmikrásek, doma si
vystačí s několika kousky malého nádobí
z kuchyně, s pár modely maminčina oblečení a krabičkou velkých korálů (doporučení: nedávejte jim šaty od Diora a šperky
Swarowski!!!) a pár knížek na sobě místo
cihel při stavbě garáže…zkrátka někdy
méně může znamenat více. Fíglem, jak
nenechat dětem jejich hračky zevšednět,
je jednoduché pozorování hraní Vašeho
dítěte: pokud ho některé hračky momentálně nebaví a přehlíží je, schovejte je a
při vhodné příležitosti mu je vraťte jako
„znovuobjevené“ – např. jako dárek navíc
k narozeninám nebo k Vánocům. Uvidíte,
že dříve přehlížená hračka bude zase znovu top.
Na závěr Vám nabízíme test, kterým snadno zjistíte, jestli má Vaše dítě hraček příliš
mnoho nebo akorát:
1) Topí se Vaše dítě v hračkách?
2) Hraje si během 15 minut s více hračkami?
3) Stěžuje si často na nudu?
4) Škemrá Vaše dítě o novou hračku více
než jednou denně?
5) Projevuje dostatečně radost z nové
hračky a poděkuje darujícímu bez vyzvání?
6) Pokud se mu hračka rozbije, nijak se
netrápí a očekává, že ihned koupíte novou.
Pokud jste odpověděli na 3 a více otázek
ano, je vysoce pravděpodobné, že Váš potomek má hraček příliš mnoho.
(Test uveřejnil Týdeník Květy č. 14)
Napište nám, které hry a hračky nejvíc
bavily Vás, když jste byli dětmi. Možná v některém z příštích čísel vznikne zajímavý hračkový receptář…
Přejeme Vám rozum v hrsti při výběru
hraček pro Vaše dítě!
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti

Polická univerzita volného času – aneb z lavic polické Alma Mater
Skončily vánoční a silvestrovské radovánky a nastaly znovu normální všední dny a s nimi i normální školní povinnosti, které platí i
pro posluchače Polické univerzity volného času. A tak se opět sešli
ve středu 17. ledna v Pellyho domech při zahájení jarního semestru
již 18. ročníku. Uvítání se jim dostalo tradičně od paní Idy Jenkové,
která je kromě jiného seznámila i s programem semestru a představila
přednášejícího hosta, pana Zdeňka Ležáka. A pak přišel další uvítací
pozdrav, a opět tradičně, od polické „zušky“. Posluchače pozdravili se
svými nástroji Stázka Denygrová (trubka) a Prokop Šedek (lesní roh).
Za doprovodu pana učitele Pavla Čapka přednesla Stázinka posluchačům dílo Rigaudon skladatele Georga Böhma a Prokop pak dvě skladby
– Pochod pro dánského prince od Jeremiaha Clarka a Rio Grande od
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Keitla Snella.
V následující přednášce se pak pokusil pan Zdeněk Ležák, šéfredaktor časopisu ABC a autor knihy Marie Terezie a její Habsburkové,
vylíčit život Marie Terezie a současně popsat situaci v Evropě v době
jejího působení na Rakousko–Uherském trůnu. Marie Terezie převzala vládu nad Rakousko–Uherskem po smrti svého otce KarlaVI.
v roce 1740. Karel VI. měl sice čtyři děti, ale jediný mužský potomek, syn Leopold, zemřel nedlouho po narození. A tak se stalo, že
po smrti Karla VI. nastoupila na trůn nejstarší dcera, teprve třiadvacetiletá Marie Terezie. Život této panovnice opravdu nebyl lehký.
Zemi převzala v ne příliš dobrém stavu a Evropa byla v této době
zmítána válečnými konflikty mezi hlavními evropskými mocnostmi,
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především Rakousko–Uherskem, Pruskem, Francií, Ruskem a dalšími. Panovnické rody v těchto zemích, ač často svázány příbuzenskými
vztahy, vedly neustálé spory o nadvládu v Evropě. A situace v Evropě
se stávala dosti nepřehlednou. Vlivem vojenských operací se různé součásti jednoho státu stávaly součástí státu jiného a někdy se stávalo, že
z bývalých spojenců se stávali soupeři a naopak. Marie Terezie byla do
těchto sporů automaticky vtažena a musela se tak vyrovnávat s čistě
mužskou záležitostí, válečnými operacemi. Marie Terezie se provdala
za významného člena uherské šlechty, arcivévodu Františka Štěpána
Lotrinského, s nímž měla celkem 16 dětí. Šest z nich však předčasně
zemřelo ještě v dětském věku. Svého manžela, Františka Lotrinského
více méně ze státnických záležitostí vlastně vyloučila a řízení mocnářství tak zůstalo pouze v jejich rukách. František Štěpán se pak hlavně
věnoval podnikání, zpočátku kupování různých panství, později pak zakládání manufaktur a jiné podnikatelské činnosti (paradoxem jeho podnikání je, že během sedmileté války zásoboval obě znepřátelené strany,
Rakousko–Uhersko i Prusko). Během svého podnikání nashromáždil
obrovský majetek, díky tomu mocnářství také finančně přežilo. Marie
Terezie byla již od samého počátku nucena čelit válečnému konfliktu
s Pruskem ve válce o rakouské dědictví (1740 – 1748). O několik let
později, v roce 1756 se pak Rakousko – Uhersko stává aktérem v další
válce, válce sedmileté. A tak zatímco Marie Terezie utrácí nesmírné
peníze ve válkách, František Štěpán díky svému podnikání tyto ztráty
nahrazuje a udržuje státní finance v solidním stavu. Nutno ovšem říci,
že Marie Terezie se nevěnovala pouze válkám, ale že se projevila jako
celkem moderní, osvícená panovnice. Za její vlády byly provedeny četné reformy, na příklad správní reforma, která zlepšila a zjednodušila
státní správu, reforma trestního práva, školská reforma, byla zavedena
jednotná měna, vznikly tereziánské katastry a tereziánský urbář, byl
přijat robotní patent aj.
Zajímavá přednáška nabitá fakty a vyžadující značné soustředění
skončila. Při pohledu na toto období se může zdát, že v Evropě vládla v
této době dosti nepřehledná situace, že byla zmítána častými válečnými
výboji a život zde nebyl právě lehký. Možná ale, že až v roce 2318 bude
někdo přednášet posluchačům o historii Evropy, budou tito posluchači
posuzovat situaci očima o tři sta let staršíma a vytvoří si podobný názor
o naší době.

Se vzděláním
z Gymnázia Broumov

jsem se ve světě neztratil!

Martin Stiller, cestovatel

Přípravné kurzy se uskuteční:
00
07. 02. 2018 od 14
00
13. 02. 2018 od 14
Ano, takový už je svět a snažme se proto i my vnímat naši éru hlavně
z té lepší stránky.

Václav Eichler, posluchač PUVČ

Základní umělecká škola informuje…
Mezinárodní návštěva v ZUŠ

Naše škola se zapojila do mezinárodního
projektu v rámci programu ERASMUS+, zaměřeného na kvalitu hudebního vzdělávání,
jehož zahraničními partnery jsou vzdělávací
instituce Accent Hub Warrington ve Velké
Británii a DEOO v Dánsku. Dalším partnerem
je softwarová firma Charanga Ltd. z Londýna,
která je autorem rozšířeného programu pro
výuku hudební výchovy na školách, jenž by
v české verzi měl být nabídnut k využití i na
českých školách.
Hned v druhém lednovém týdnu jsme se
stali organizátory druhého mezinárodního manažerského setkání v České republice (to první
proběhlo v prosinci ve Warringtonu) a přivítali
jsme u nás delegaci z Velké Británie a Dánska.
S hosty jsme strávili tři intenzivní pracovní dny, během kterých jsme navštívili výuku
hudební výchovy jak v základních školách
v okolí (ZŠ Nové Město – Krčín a ZŠ Náchod
Babí), tak i v naší ZŠ, kde jsme se byli podívat v hodině paní učitelky Pátkové. A pak
samozřejmě v naší ZUŠ, kde probíhaly další
hospitace i pracovní jednání a prezentace programu Charanga.
Byli jsme přijati také paní starostkou na
naší radnici, kde byly podány zevrubné informace o celém projektu.
Hosté byli nadšeni vysokou úrovní
Polický měsíčník - únor 2018

hudebního vzdělávání u nás a věříme, že poznatky, které si pracovní tým od nás odváží,
budou přínosné pro celý záměr projektu.
V březnu nás ještě čeká třetí setkání

v Dánsku, kde budeme seznámeni se systémem
hudebního vzdělávání v této severské zemi.
Lubor Bořek, ředitel školy ZUŠ
a organizátoři projektu

Úžasná hodina hudební výchovy
v ZŠ Náchod Babí

Děti z téže školy nám též předvedly
hudební pohádku O dvanácti měsíčkách

Ukázka výuky hudební výchovy
v ZŠ Police nad Metují

Přijetí delegace na radnici
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Veletrh JA Firem s mezinárodní účastí
Ve středu 13. 12. 2017 se v prostorách
Obchodní akademie, S0Š a Jazykové školy s
právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
uskutečnil šestý ročník Veletrhu JA firem.
Své podnikatelské dovednosti zde měly možnost poměřit se studenty z celé České republiky
(celkem 17 JA firem) a se studenty ze Slovenské
republiky (2 JA firmy) studentské firmy BEUMA
a MERCURII NA TRIPU, které byly založeny
na naší škole v letošním roce.
Firma BEUMA se zaměřuje na prodej přírodní kosmetiky, vyrábí a prodává masky na
obličej.
Podnikatelským záměrem firmy MERCURII
NA TRIPU je pořádání zájezdů.
Prvním úkolem studentů na veletrhu bylo
přichystat co nejatraktivnější prodejní stánek pro
potencionální kupující. Mladí prodejci okusili, co
obnáší celé dopoledne propagovat a prodávat své
produkty a hlavně - naplno se věnovat každému,
kdo se u jejich stánku zastaví, aby své výrobky
úspěšně prodali a zákazník odcházel spokojený.
Studenti během třech minut prezentovali
svoji firmu a svůj podnikatelský záměr před osmičlennou porotou, jejíž předsedkyní byla paní
Ing. E. Javůrková, ředitelka Hospodářské komory HK. Hostem byla v letošním ročníku veletrhu také paní Mgr. M. Berdychová, náměstkyně

hejtmana Královéhradeckého kraje. Po dobu
celého veletrhu byly firmy pod neustálým dohledem porotců, kteří se zaměřovali na každý detail.
Ke konci veletrhu se všichni účastníci shromáždili v aule zrekonstruované budovy školy,
kde byly vyhlášeny výsledky všech soutěží.
Čekání na konečné výsledky zpříjemnil účastníkům koncert školního pěveckého sboru.
Součástí veletrhu bylo celkem 6 soutěží:
yy Nejlepší JA firma
yy Nejlepší logo
yy Nejlepší slogan
yy 90 vteřin s investorem (v anglickém jazyku)
yy Nejlepší prodejce
yy Nejsympatičtější JA firma

problematiky byla hodnocena jako 3. nejlepší.
V soutěži o nejlepší firmu obsadila firma velmi pěkné 13. místo.
U firmy BEUMA porotci ocenili v dílčím
hodnocení jako 1. nejlepší jejich dress code. 2.
nejlepší hodnocení získala firma za vzhled stánku, možnost reálného prodeje, znalost produktu
a obchodní problematiky. Za obsah prezentace,
obal produktu a propagace firmy byla hodnocena
jako 3. nejlepší.
V soutěži o nejlepší firmu obsadila firma velmi pěkné 10. místo.
Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme
za reprezentaci školy.

Ing. Jaroslava Teuberová

Obě naše firmy si vedly velice
dobře, což dokazují i výsledky:
Firma MERCURII NA TRIPU
zvítězila v soutěži o nejlepší slogan,
kterým je: „S námi poznáte nepoznané“. 1. místo je v konkurenci 19
firem velkým úspěchem.
V dílčích hodnoceních získala
tato firma 2. nejlepší hodnocení za
dress code a propagaci firmy. Za grafické zpracování prezentace, vzhled
stánku, znalost produktu a obchodní

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Seniorské aktuality ...
Kdyby žil pan Josef Lada, dnešní zasněžená krajina by byla úžasné sousto pro další malebné obrázky, které nezevšednily ani v této
přetechnizované době a v nejedné knihovně
jsou dosud ozdobou i příběhy popsané. To
bylo krásné počtení, nás v dětských letech, ale
tradice se dotkla i vnoučat v rodinách, které
neholdují TELEVIZI ani INTERNETU, ale
četbě! Čtení je nesmírně důležité pro slovní
zásobu. Zemřel v lednu roku 1957, proto moje
připomenutí…
Senior klub Ostaš se 16. ledna poprvé sešel v roce 2018. Naše pí předsedkyně Helena
Pivoňková nám onemocněla a tak ji zastoupil její manžel. Měl milou povinnost přivítat nové členy – pí Z. Karpfovou a rodinu
Drašnarových. Jo, jo, rozrůstáme se, a to je
dobře, tak ať se jim mezi námi líbí!
Každý začátek nového roku se naše pokladna začíná naplňovat a tak pí hospodářka
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J. Němečková a organizační
ref. H.Tremčinská měly plné
ruce práce. 200,- Kč na rok
v dnešní době není až tak moc,
ale existence je závislá na dotaci
z MěÚ Police n. M. a je potřeba
i touto cestou poděkovat! Paní
starostka přišla mezi nás a doporučila film BABA Z LEDU
a toto byl velice dobrý typ na
shlédnutí zrovna po kulturních
aktualitách, které přednesla kulturní referentka I. Richterová.
Film nás oslovil, jedná se
v něm o vztazích a poměrech
synů s rodinami s jejich stárnoucí matkou. Arogantní chování, špatná
výchova a morálka malého chlapce, který se
postupně mění právě díky své babičce, která se připojila k partě otužilců, kde poznala
„Bróňu“, kamaráda – přítele,
který jí přirostl k srdci a věnoval se chlapci. A protože,
prvořadý zájem byl krom toho
zmíněného otužování v chovu
slepic! Ano, slepice jeho vášeň
se stala milou kamarádkou i
chlapečka, vnuka babičky, tu
představuje skvěle pí Zuzana
Kronerová a „dědu Bróňu“
Pavel Nový. Z přátelství s ním
vznikla osudová přitažlivost.
Lásce neporučíš, ta když zavelí, tak je rozum kdesi. Staré, ale
pravdivé. Vystřízlivění nastane
v době, kdy se setkají s paní

s postiženým chlapcem a tady se teprve odhalí, co „Bróňa“ tajil. Jeho žena a syn!
Závěr neřeknu, ale rozhodně film je velice vydařený a patří k nominovaným do USA.
Příběh politováníhodný dokazuje tu hloupost mladších, bezohlednost k starým lidem,
neúctu.
Vždyť právo na pěkné prožití podzimu života má každý a je to jeho volba.
Rozcházeli jsme se v duchu s myšlenkou,
aby takový osud nepotkal nikoho z nás a své
děti vychovávali - usměrňovali dříve, než
bude pozdě!
Jo, „ČAPÍ HNÍZDO“ jsme v SKO neřešili! V únoru se opět setkáme, už se těším.
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/

Hana Krejčová
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Zprávy z domova seniorů
Milí spoluobčané,
úvodem bych Vám chtěla popřát vše nejlepší
do nového roku a zároveň poděkovat za přízeň,
kterou jste nám v loňském roce i v předešlých letech projevovali. Chtěla bych Vás ujistit, že náš
domov je domovem otevřeným a rádi Vás zde
přivítáme nejen při různých oslavách a kulturních akcích, ale i ve všední dny. Vítáni jsou jak
rodinní příslušníci našich uživatelů, tak i přátelé
a příznivci našeho domova. V tomto roce opět
chystáme spoustu akcí, o kterých Vás samozřejmě budeme informovat a těšíme se na setkávání
s Vámi.
Ráda bych využila této příležitosti k tomu,
abych Vás seznámila s podmínkami přijímání do
našeho domova, protože v této oblasti dochází k
nejasnostem. Často slýcháváme, že přijímáme
jenom žadatele, kteří mají v době přijetí přiznaný III. a IV. stupeň příspěvku na péči, což není
pravda. Je mnoho žadatelů, kteří nikdy o příspěvek nežádali, protože o něm nevěděli, nebo
se jejich stav zhoršil náhle a byli hospitalizováni
v nemocnici. V případě podání žádosti o příspěvek na péči se ale po dobu pobytu v nemocnici
řízení o přiznání příspěvku na péči pozastavuje a při dlouhodobém pobytu v nemocnici pak
není šance tento příspěvek vyřídit i přes špatný
zdravotní stav žadatele o naše služby. V těchto
případech samozřejmě nebudeme pohlížet na to,
že žadatel nemá žádný příspěvek na péči. Pro
přijetí je důležitá podmínka, že žadatelé naši
pomoc opravdu potřebují již 24 hodin denně.
Nemůžeme přijmout žadatele, který je schopen
si sám, či za pomoci rodiny nebo pečovatelské
služby zajistit úkony péče o vlastní osobu. Také
nemůžeme řešit bytovou otázku některých žadatelů, kteří mají doma například schody, nevyhovující topení, nebo jen nechtějí být doma sami.
V takových případech by měla řešit problém

v první řadě rodina. To ovšem není vždy možné. Proto je vhodné, aby si ti, kteří již potřebují
nějakou formu pomoci jiné osoby, požádali o
přiznání příspěvku na péči na příslušném úřadu
práce dle místa trvalého bydliště a obrátili se na
pečovatelskou službu v místě bydliště. Pokud
v určitém místě pečovatelská služba není, je potřeba se obrátit na obecní úřad dané obce, který
by měl vzniklou situaci řešit.
Při přijetí žádosti o umístění v našem zařízení postupujeme takto:
Po zaevidování žádosti a domluvě s žadatelem a rodinou vyjíždí naše sociální pracovnice
na sociální šetření spolu s vedoucí zdravotního
úseku, aby vyhodnotily potřebnost přijetí těchto žadatelů do našeho zařízení. Rozhodujícím
kritériem je míra neschopnosti žadatele zvládat
základní životní potřeby. O přijetí žádosti vždy
rozhoduje sociální komise na základě sociálního
šetření a vyjádření ošetřujícího lékaře žadatele a
praktické lékařky našeho zařízení.
O výsledku je žadatel písemně vyrozuměn.
V případě vyhodnocení komise, že žadatel naši
službu potřebuje, zařadíme jeho žádost do aktuálního pořadníku. I po zařazení do evidence je
potřeba počítat s čekací dobou k nástupu, protože
kapacita v našem zařízení je naplněna na 100% a
místo se uvolní vždy neplánovaně.
Při uvolnění místa v našem domově vybíráme vždy toho žadatele, který naše služby v daný
okamžik potřebuje nejvíce. To ve většině případů
znamená, že člověk už není schopen se o sebe
postarat bez cizí pomoci. Jestliže vybraný žadatel odmítne nastoupit, přeřadíme jeho žádost do
neaktuálního pořadníku. O tomto přeřazení do
neaktuálního pořadníku je žadatel informován
a je upozorněn, aby v případě zhoršení zdravotního stavu či jiných závažných změn o tom
informoval naše sociální pracovnice. V případě

nahlášení změny, která by měla vliv na případné přeřazení žádosti do aktuálního pořadníku, je
provedeno nové sociální šetření. Na jeho základě
komise následně přehodnotí přeřazení žádosti do
aktuálního pořadníku.
Často také slýcháváme, že už vůbec nepřijímáme občany z Police nad Metují. Chtěla
bych to uvést na pravou míru. Pravidla pro přijímání nových uživatel stanovuje náš zřizovatel
Královehradecký kraj. V těchto pravidlech je
uvedeno, že naší cílovou skupinou jsou žadatelé z celého Královehradeckého kraje nebo žadatelé, kteří mají k němu vazbu (např. uživatel
s trvalým bydlištěm v jiném kraji má své blízké
- děti, vnoučata apod. v Královéhradeckém kraji). I přes tuto specifikaci naší cílové skupiny je
v současné době počet našich uživatelů z Police
nad Metují a nejbližšího okolí (Bezděkov, Suchý
Důl, Bukovice, Machov, Žďár nad Metují) ve
výši 41 z celkové kapacity našeho zařízení, která
činí 64. Podíl uživatel z Náchoda je 5 uživatel,
z Teplic nad Metují 4, z Broumova a Meziměstí
po 2 a po jednom uživateli máme z Červeného
Kostelce, Martínkovic a Adršpachu. Posledních
7 uživatelů je z jiných krajů. I přes širší regionální specifikaci naší cílové skupiny je podíl uživatelů z Police nad Metují a okolí dost vysoký
- 64,1%.
Věřím, že se mi podařilo Vám aspoň
v hrubých rysech přiblížit fungování našeho domova. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat,
naše sociální pracovnice jsou Vám k dispozici a
vše Vám rády vysvětlí.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám sluníčkové zimní dny a hlavně pevné zdraví.

Šrámková Jana,
ředitelka DD Police nad Metují

Den otevřených dveří
v Saar Gummi bude 17. února
Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Koordinátor - seřizovač
Provozní elektrikář
Skladník/manipulant

45 000 Kč
40 000 Kč
35 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů a po plném
zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

Přijďte se podívat, kde můžete pracovat, nebo si jen prohlédněte, jak se vyrábí díly na Auto roku 2018 v ČR Škoda
Karoq nebo na další zhruba čtvrtinu všech evropských osobních automobilů. V sobotu 17. února dopoledne budou v Saar
Gummi připraveny prohlídky pro zájemce, kteří se přihlásí na
tel. 731 687 204 nebo na adrese martin.kuchar@saargummi.
com. Zavolejte a domluvte si hodinu návštěvy.
Na Škoda Karoq dodává Saar Gummi vnitřní těsnění dveří a těsnění pátých dveří. Protože vůz vyhrál anketu českých
automobilových novinářů, ve které byly nominovány modely bez ohledu na zemi původu, získala firma právo používat
označení Dodavatel pro Auto roku 2018 v ČR. Podobné označení používala vloni, kdy anketu vyhrál vůz Škoda Kodiaq, a
o dva roky dříve při vítězství vozu Škoda Fabia.
Saar Gummi pravidelně vítězí ve výběrových řízeních
na dodávky vytlačovaných pryžových těsnění pro největšího
tuzemského výrobce automobilů a společnost je úspěšná i u
dalších značek koncernu Volkswagen. Svoji produkci však
uplatňuje při dodávkách pro většinu evropských značek a
kvůli množství zakázek, překračujících kapacitu výroby, nyní
dokončuje výstavbu nové výrobní haly.
-pl-
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Začátkem
nového
roku
jsme se opět sešli
a podnikli několik akcí. Zajeli
jsme do Walzelu
v Meziměstí a
potrénovali na
umělé
lezecké
stěně. Sněhové nadílky jsme si zatím moc neužili, ale snad se počasí v únoru umoudří a my
vyrazíme na sáňky.

Do dopoledního programu ZVÍDÁLEK
zveme nové děti, v současné době máme několik volných míst. Program je určen pro
předškolkové děti bez přítomnosti rodičů, je
vedený dvěma lektorkami. Náplní jsou různé
básničky, písničky a říkanky, které se děti učí,
dále výtvarné tvoření, krátké učení s obrázky
a magnetickou tabulí, pohybové hry a volná

Tříkrálová sbírka 2018

Tříkrálová sbírka
má v tomto roce za
sebou úctyhodných
osmnáct
ročníků.
Ukazuje se, že zájem
o sbírku roste a lidé
jsou stále štědřejší.
Těší nás, že to platí i pro naši Polici. Letošní
výnos sbírky je skutečně veliký. Poděkování
za to patří vám – dárcům, ale i všem dětem
a dospělým, ochotným obětovat svůj čas
a energii pro druhé. Do ulic města se tentokrát vydalo 14 skupinek. Další tři koledovali

činnost. Zájemci volejte nebo pište na kontakty MC.
Od ledna pokračujeme v kurzu ŠITÍ NA
ŠICÍM STROJI. Od triček, mikin, tepláků
a čepic pro děti jsme pokročili na dámské
kalhoty s kapsami. Přijďte si s námi ušít něco
na sebe nebo jen tak pro radost. Foto výrobků
najdete na našem FB.
Hledáme nové zájemce do KURZU
ANGLICKÉHO
JAZYKA
PRO
PŘEDŠKOLÁKY. Doposud děti absolvovaly 10 lekcí. Stávající počet je možné doplnit
o nováčky. Jednotlivé lekce
probíhají formou hry a zábavných úkolů vhodných
pro děti tohoto věku. Kurz
probíhá každý čtvrtek od
15:30 do 16:15 v prostorách MC. Svůj zájem pište
na email mcmamina@centrum.cz
MC MaMiNa se i letos podařilo získat grant
od agentury Pro rozvoj
Broumovska a to ve výši 10
tis. korun. Finanční příspěvek využijeme k podpoře
děti z MŠ a ZŠ Police nad
Metují, kteří navštěvují
taneční kroužek pod záštitou
MC MaMiNa a seniorů ze
Senior klubu Ostaš a domu
s pečovatelskou službou
z Police. V rámci projektu
plánujeme 19. března uskutečnit taneční vystoupení v sále divadla Police

Rádi bychom místní i okolní školy a
školky vyzvali i letos k účasti na projektu
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA. Velikonoční
a jarní dekorace vyrobené dětmi z místních i
okolních škol a školek bychom letos vystavovali od 22.3. do 24.3. opět v Pellyho domech.
O finanční podporu jsme letos žádali město
Police nad Metují. Během února budeme vědět, jak naše žádost dopadla. Zájem o účast
na Velikonočním tvoření pište na email MC.
Děkujeme!
Městu Police nad Metují děkujeme za každoroční finanční podporu.
Vaše MaMiNa

v Pěkově a na Honech, dvě v Hlavňově a
jedna v Radešově. Jedna kasička byla umístěna v knihkupectví u Kohlů. Koledovalo se i
v dalších okolních vesnicích, které nám svým
osamostatněním trochu ulehčily organizaci.
Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
ohroženým dětem a dalším lidem v nouzi, především v regionech, kde se sbírka koná. U nás
je to například Dům na půli cesty, Domov pro
matky s dětmi, Charitní a ošetřovatelská služba v Náchodě. Část výnosu jde na humanitární
pomoc do zahraničí.

sil. Proto vyzýváme a prosíme děti i dospělé
(vedoucím skupinky mohou být už patnáctiletí), abyste se nebáli a přidali se k nám. Rádi
uvítáme nové tváře, které rozšíří a posílí naše
řady.
Mgr. Kateřina Voláková
Asistent pro místní sbírku
KatkaVolakova@email.cz

Účelem sbírky není ale jen shromažďování peněz. Hlavním posláním „králů“
je potěšit a přinést do našich domovů štěstí
a pokoj. Doufáme, že se nám to povedlo.
Není nic krásnějšího než slyšet: „To jsme
rádi, že jste přišli. Už jsme se na vás těšili. Krásně jste zpívali.“ Věřte, že každé
takové milé slovo a k tomu třeba i drobný
pamlsek je pro děti velkou odměnou.
Mrzí nás, když slyšíme, že někoho Tři
králové nenavštívili. Přestože se snažíme
zmapovat celou oblast, někdy opravdu
není v našich silách obejít všechny domácnosti. Děti odrůstají a dospělým ubývá
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nad Metují k příležitosti vítání jara. Akci jsme
pojmenovali „PROPOJENÍ GENERACÍ
TANCEM“ a je určena pro rodiče, příbuzné
i širokou veřejnost. Vystoupení bude doplněno
o fotografie z historie klubu Seniorů Ostaš i tanečního kroužku. Fotografie budou vystaveny
v předsálí divadla.
Rádi bychom tímto projektem propojili
naši nejmladší a nejstarší generaci. Pokusili
se rozvíjet mezilidské vztahy a spolupráci.
Našim cílem je i představit široké veřejnosti
tvorbu dětí z místní školy a školky a jejich
lektorky. Ukázat, co vše dokážou děti společně
se seniory za podpory své lektorky nacvičit.
Nácvik vystoupení bude probíhat v divadle ve stanovené dny – setkávání dětí se seniory. Některé děti nemají babičky ani dědečky,
proto je to pro ně jedna z příležitostí, kde se
se starší generací setkat. Senioři se ve svých
vzpomínkách alespoň na chvíli mohou přenést
do dětských let.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018
Police nad Metují
Radešov
Hlavňov
Pěkov, Hony
CELKEM

78 465,5 191,5 912,10 973,100 541,-

Okolní obce
Žďár nad Metují
Suchý Důl
Bezděkov nad Metují
Machov
Bukovice
Česká Metuje

16 712,11 504,15 711,25 002,10 229,3 541,-
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
OPĚT ZÁKRYT ALFA TAURI

V minulém roce došlo k pěti zákrytům hvězdy alfa
Tauri, která je známější pod jménem Aldebaran. (viz
PM 4/2017). Protože se jedná o zákryt jasné hvězdy (0,9
mag), bude možné úkaz pozorovat i bez dalekohledu.
K letošnímu zákrytu Aldebaranu dojde večer
23. února mezi 18:01 a 18:09 hodinou SEČ.
Pozorovatel uvidí Aldebaran jakoby naráz zhasnout. Ve
skutečnosti bude „schovaný“ za neosvětleným okrajem
Měsíce, který bude přesně v první čtvrti. Aldebaran se
pozorovateli opět ukáže mezi 18:59 a 19:02 tentokrát
za osvětleným okrajem Měsíce. Pozorování výstupu
Aldebaranu zpoza Měsíce bude náročnější, protože
osvětlený okraj Měsíce může pozorovatele oslnit.
Vyhledání Aldebaranu na obloze je snadné i pro
úplného začátečníka. V den zákrytu je (pochopitelně)
v těsné blízkosti Měsíce.
Na připojené mapce vidíme souhvězdí Býka
s Aldebaranem. V kroužku je známá otevřená hvězdokupa M45 nazývaná Plejády. Pro zajímavost je na
mapce zakreslena také hvězda Ain, (epsilon Tauri),
kterou vidíme i bez dalekohledu. Kolem kvězdy Ain
obíhají extrasolární planety, které jsou detekovatelné pouze největšími pozemskými astronomickými
dalekohledy.

NOVINKY FILATELIE

Historie poštovnictví na našem území - aršík

Námět známky:
portréty osobností na
pozadí motivů z naší
historie poštovnictví
0955
—
Jiří
Stříbrný (1880–1955)
byl
československý
politik, novinář, účastník prvního odboje a
několikanásobný ministr. V červenci roku
1918 se pak stal členem
Národního výboru, o tři
měsíce později, v září
1918, členem Socialistické rady, jež vznikla jako volný koordinační orgán obou
velkých českých levicových stran, sociálních demokratů a národních sociálů. Za
první republiky byl dlouhodobě až do roku 1935 členem nejvyššího zákonodárného sboru Československa. Četné byly jeho posty ve vládách Československa.
Od roku 1918 do roku 1919 působil jako první ministr pošt a telegrafů. Následně
působil jako československý ministr železnic a ministr národní obrany.
0956 — Maxmilián Fatka (1868–1962) byl rakousko-uherský, český a československý státní úředník a politik. V letech 1918–1935 byl Maxmilián Fatka první
generální ředitel Československé pošty.
Předtím působil již od roku 1888 jako státní úředník. V říjnu 1918 ho Národní
výbor československý jmenoval plnomocníkem poštovní a telegrafní služby.
Funkci generálního ředitele Československé pošty zastával až do roku 1935.
Způsob tisku: ocelotisk z ploché desky kombinovaný plnobarevným ofsetem

Osobnost našeho regionu, která se prosadila na Slovensku a nyní se dostala až na poštovní známku:

Deň poštovej známky: Jozef Vlček
(1902 – 1971)

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

vstupuje do znamení Ryb dne 18. února
v 18 hodin 18 minut,
den se prodlouží o 1 hodinu a 37 minut,
MĚSÍC
7. v poslední čtvrti, 15. v novu, 23. v první
čtvrti, úplněk v únoru nenastává,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE
není pozorovatelná,
MARS
ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Štíra
a Hadonoše,
JUPITER
ráno nad jihovýchodem v souhvězdí Vah,
SATURN
ráno nízko nad jihovýchodním obzorem v
souhvězdí Střelce,
URAN
večer nad západem v souhvězdí Ryb,
NEPTUN
není pozorovatelný,
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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Námět
známky: Jozef Vlček byl
významný
český
grafik působící na
území
Slovenska.
Pocházel z Červeného
Kostelce a studoval na
Uměleckoprůmyslové
škole v Praze. Ve dvacátých a třicátých letech pracoval jako litograf a hlubotiskový retušér v Grafických
uměleckých závodech Josefa Doležala v Červeném Kostelci a v obchodní tiskárně Melantrich v Praze. Vytvořil tam celou řadu reklamních plakátů na vynikající
technické úrovni pro mnohé významné firmy. Všimli si ho i v bratislavské tiskárně
Slovenská Grafia a nabídli mu pracovní místo. Vlček tuto nabídku přijal a v roce
1937 se přestěhoval do Bratislavy. Zastával tam obdobnou pozici retušéra a dohlížel na kvalitu finálních výtisků. Stal se mistrem techniky americké retuše, kterou
vytvářel zejména reklamní prospekty a poštovní známky. V roce 1939 zrealizoval svou první sérii Slovenská známek v hodnotách 5, 10, 20 a 40 haléřů a sérii
leteckých známek. Začátkem roku 1942 ho tehdejší tajemník Matice slovenské
pro umění Jozef Cincík naverboval do tiskárny Neografia v Turčianském Svatém
Martině. Vlček tam působil jako vedoucí uměleckého ateliéru, kde pod něj spadal
tým mnoha významných výtvarníků. Sám se nadále podílel na tvorbě reklam a
poštovních známek z technické stránky. Vytvořil série červených a modrých doplatným známek, známky k 80. výročí memorandového shromáždění v Martině,
známku s dílem Mládenec v kroji od Martina Benku a mnoho dalších. Nejznámější
je společná realizace Vlčka a Cincíka - série osmi příležitostných známek k pátému výročí vzniku slovenského státu s názvem Knížata, která vyšla 14. března 1944. Přitom se Josef Vlček věnoval i ilustraci, knižní grafice a volné tvorbě.
V Neografii, kde vedl i mladé učně, pracoval až do odchodu do důchodu.
Způsob tisku: ofset
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
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Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů

Interpunkce & rychlost

Nastala doba zkracování. Zkracujeme
všechno s výmluvou, že není čas. Tohle tvrzení se samozřejmě netýká úpravy vlasů,
protože na jejich zkrácení je potřeba zhruba
stejně tolik času, jako na udržení jejich délky.
I když… úspora času přichází ve chvíli, kdy
jsou vlasy úplně pryč. Ať už vlivem genetiky
a věku nebo aktualizací účesu pomocí střihacího strojku.
Ale hlavně zkracujeme věty a slova v komunikaci mezi sebou. Když už máme potřebu
zdůraznit něco úsměvného v mailové korespondenci, namísto smajlíka  použijeme J.
Je to rychlejší. Asi o tři vteřiny. A tři vteřiny
krát dvacet mailů za den dají už jednu celou
minutu. A za rok je to cca 250 minut, tedy čtyři hodiny a deset minut (když počítám pouze
pracovní dny). Zní to docela přesvědčivě, ale
problém spočívá v tom, že takto ušetřený čas
nemůžeme střádat jako peníze v záložně a ty
vteřiny a minuty se nakonec stejně někde rozplynou. Ovšem, kdyby šlo ten využít… Malý
princ nabízí řešení: „Malý princ se jednou setkal s obchodníkem, který prodával znamenité
pilulky proti žízni. Když člověk spolkne jednu
týdně, nemusí už pít a odborníci spočítali, že
tím ušetří padesát tři minuty za týden. Na to si
Malý princ pomyslí: ‚Kdybych já měl padesát
tři minuty nazbyt, šel bych docela pomaloučku ke studánce…‘“
Často mi přijde mail, ve kterém jsou pouze
holé věty. Bez velkého písmena na začátku,
bez interpunkce (s výjimkou vykřičníku,

kterých je na konci těch „holátek“ zase tolik, kolik se vejde na zbytek řádku – možná
proto, aby kvantitativně vyrovnávaly absenci ostatních interpunkčních znamének). Ale
mě ty holé věty straší. Jako kdybych z nich
slyšel, jak na mě pisatel štěká rozkazy! A sám
autor má pocit, že je potřeba to všechno vyřídit co nejrychleji, aby toho stihl víc, aby stihl
všechno, co má na dnešek v plánu, aby… Jen
se mi zdá, že se tím sám dostává do časové
tísně a stresu. „Musím to napsat ve zkratce a
rychle, protože není čas.“ A za touhle větou
(která nutně nemusí být vyslovena nahlas, ale
zůstává v našem podvědomí) se skrývá další
množství povinností a nutností stihnout udělat
to či ono. Z „holátka“ opuštěného interpunkcí
na mě čiší stres a neklid. Přitom rozvinuté věty
stále existují. A na klávesnici každého počítače jsou i interpunkční znaménka; dokonce
všechna, jen je chtít vidět. Chceme?
Navíc adresát holých vět s vykřičníky nemusí pochopit, co po něm vlastně odesílatel
chce. Holá věta, v rámci časové úspory osekaná na dřeň a možná ještě víc, tak může ztratit
svůj prioritní smysl. Trocha kontraproduktivity končící nakonec ve vysvětlení smyslu
větami rozvinutými. Čert aby se v tom vyznal!
Žijeme v hrozně rychlé době. Občas se mi
zdá, že svět funguje podle rovnice: rychlý a
ještě rychlejší je nejlepší. V podstatě v reálném
čase můžeme, přes kolik chceme časových
pásem, komunikovat s lidmi. V holých a i
rozvinutých větách.

Silvestrovskej vejšlap 2017

Klub přátel turistiky v Polici nad Metují
organizoval jako každoročně 31.12. 2017
„Silvestrovskej vejšlap“ k Čertově skále nad
Suchým Dolem. Účastníci si mohli vychutnat
pěkný rozhled na část Suchého Dolu, na osadu Slavný a na obzoru na stolové hory Bor a
polskou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki). Na
poutníky čekal od 13:00 do 15:00 Sarka Farka
a jeho pomocníci s tradičním čertovským
mokem.

Připomeňme si tři pověsti, která se k tomuto
místu vážou:
Podle první z nich se prý za dávných časů
v Šolcovně děly velké neřesti. Muzika vyhrávala do ranního úsvitu a kartami se třískalo o
stoly někdy kolik dní za sebou. Aby těmto neřestem byl učiněn konec, byl vyslán čert, aby
tuto skálu shodil na Šolcovnu. To musel vykonat dříve, než zakokrhá první kohout v obci.
Pro velké množství
neřestí, které se v tu
dobu na světě děly,
pověřil Lucifer čerta
ještě jinou prací. Čert
se proto zpozdil a jak
potom spěchal, utíkal,
až ztratil kopyto, které
leží asi 50 m před skálou. Náhle se ozvalo
kohoutí zakokrhání,
čert skálu upustil nad
obcí a je zde dodnes.
Druhá obdobná
z pověstí skálu spojuje s ďáblem. Ten
prý ji sebral někde na
Ostaši, aby ji z jakési
msty hodil na bývalý
Ticháčkův statek. Pro
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Zkracujeme čas potřebný pro překonávání
vzdáleností. Zatímco Kryštofu Kolumbovi trvala cesta do Nového světa 69 dní, dnes nám
na to stačí čas v řádu hodin. Marco Polo putoval do Číny čtyři roky, zatímco dneska tam doletíme za deset, dvanáct hodin. Cesta na Měsíc
trvala posádce Apollo 11 tři dny. Jenomže tohle zrychlování má i druhou stranu, svůj rub.
Občas přemýšlím, jak dlouho nám trvá, než
se dostaneme ke svým vlastním sousedům.
Jenom přes zahradu nebo přes chodbu. Ani
nás nemusí oddělovat ploty, stačí rychlost.
Protože kolem nás existuje podivná přímá
úměra: čím rychlejší jsou možnosti komunikace, tím méně máme času.
Nedávno jsem měl třídní sraz. Trochu
plešatější, vrásčitější a šedivější jsme se po
dvaceti letech zase viděli. A přišlo i několik
kantorů. Když jsme si upřesňovali a vyměňovali kontakty, došlo i na učitele. Paní učitelka
M. Š. na dotaz ohledně mailové adresy řekla:
„Nic takovýho nemám. V tomhle směru chci
žít ve středověku.“ Myslím si, že nás bylo víc,
kteří jsme jí v té chvíli aspoň trochu záviděli.
PS: bez ohledu na rychlost a snadnost
mého psaní a bez ohledu na rychlost a snadnost Vašeho čtení jsem v tomto textu užil tato
interpunkční znaménka: . , … „ “ ; : ( ) ! ? A
dokonce si myslím, že jsem jejich užitím nijak
nezpomalil své psaní ani Vaše čtení.  nebo
takhle J ?
Pavel Frydrych

svůj čin si však špatně vybral denní dobu. Na
Ostaši se totiž objevil až pozdě v noci, a protože se tam vůbec nevyznal, dost dlouho mu
trvalo, než vhodné skalisko našel. To, které se
mu nejvíc zamlouvalo, však bylo hodně velké, a tak ho čert nějakou dobu vylamoval ze
země. Pak zase musel po té práci odpočívat a
nabírat síly před další cestou, a proto vyletěl
až před samým svítáním. Byl právě kousek za
Klůčkem, když v sousedství zakokrhal kohout.
Čert ztratil svou moc, ale ještě se rozpřáhl,
aby skála odletěla co nejdál. Dopadla do míst,
kde leží dodnes. Čert se propadl do země, a
nikdy už své dílo nedokončil.
Podle třetí z nich námětem zcela odlišné pověsti toto skalisko v dávných dobách
sloužilo náboženským účelům. Stával prý na
něm železný kalich a pod ním kamenný oltář.
V dobách pronásledování se tu konaly pobožnosti tajných evangelíků, z nichž mnozí se prý
v těchto místech loučili s vlastí před odchodem
do exilu. V blízkosti této nápadné skály také
prý zakopávali své poklady, aby je po návratu
snadno našli. Ač se však našlo mnoho takových, kteří v okolí kopali, aby přišli snadno
k bohatství, nikdo žádné peníze nenalezl. Snad
dodnes v zemi čekají na potomky svých pravých majitelů.

Vybral František Janeček
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Přání

Mám přání: ať´ zmizí u nás kocourkov a
hulvátov - bylo to přání našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka a dnes snad některých moudrých politiků a určitě nás občanů.
Nevím, zdali se nám to podaří uskutečňovat.
Jsem přesvědčena, že to půjde, někdy ztuha,
ale nesmíme poslouchat všechny špatné zvěsti a přidat trochu optimismu do života. Dnes
je situace trochu vypjatá – blíží se druhé kolo
prezidentských voleb, ale my optimisté určitě
vyhrajeme. V dalším čísle PM už budeme vědět, na čem jsme.
Naše městečko je kultura sama o sobě a
víme, že ta nás dělá lepšími – máme muziku,
přednášky, divadla, společná čtení a setkání. Můžeme si vybírat, a hlavně svobodně se
scházet, debatovat, nemusíme se bát nastražených uší a všelijakých nástrah, které tu dost
dlouho strašily. To nemyslím na Polici, ale
na všeobecné dění před mnoha lety. Máme se
jak pánbůh ve „Frankreichu“ a pořád si „vymýšlíme“, že to a ono je špatné. Podívejme se
do světa, co se odehrává a u nás je blahobyt,
nikdy jsme se neměli tak dobře, jako v těchto
dobách. Samozřejmě, že se někdy přeženou
mraky, ale k životu patří. Lidé se třeba ptají,
proč se zdražují poplatky za odvoz odpadu,
když ho třídíme, proč se neposypávají zasněžené chodníky, proč mizí z města obchody, no
to je přece naše věc, prostě nepodnikáme. Ale
jsou zase tací, kteří velice chválí třeba jídelnu v Pelláku. Takový výběr jídel není někdy
ani v restauracích, je to tam čisté, stoly upravené, milý personál, až se mi svěřila jedna
„Náchoďačka“, že jim v městě chybí takové
místo. Až bude veřejná schůze města, můžeme
vznášet všelijaké dotazy a páni zastupitelé či
radní nám jistě požadované vysvětlí.
Od Vánoc jsem se zúčastnila jen některých kulturních akcí. Samozřejmě jsem si

nenechala ujít Vánoční koncert ZUŠ, to je
moje srdeční záležitost, a protože jsem se
loučila se čtyřicetiletým pobytem v Praze, nestihla jsem všechno navštívit a rodná Police,
která mi zůstala natrvalo v srdci s mou drahou sestřičkou, mě zavolala natrvalo zpět. A
tak jsem tady se vším všudy. Pak jsem ještě
byla v Koláru na Gogolovi a jeho hře „Hráči“
ve vynikajícím obsazení polických ochotníků.
Užívala jsem si obsah a smysl hry, připomínající mi současné dění v Rusku, i u nás, jakoby
dopředu věděl, jak to bude chodit. A proč to
přirovnání? Viděla jsem v televizi současné“
ruské hráče „a ty mi připomněli znamenitého
Gogola, hodícího se vlastně do dnešní doby.
V televizi vystupovali, resp. byli jmenováni
nejbohatší Rusové a mezi nimi byl i jakýsi
miliardář jménem Děripaska. Jakoby vypadl
jednomu z hráčů z oka.
Včerejší první letošní Klub senior se vyvedl zásluhou filmu“ Bába z ledu“, který nám
promítli starostliví organizátoři našich sedánek. Báječná herečka Zuzana Kronerová
nám představila a vlastně i ujistila nás, jak se
můžeme vyvléknout ze stereotypního života
- důchodkyně, která slouží rodině dvou jejích sobeckých synů a snach. Babička Hana
navzdory tomu všemu si prožila love story,
když se v klubu otužilců navzdory své rodině
sblížila s otužilcem Broňou - hercem Pavlem
Novým. Bylo z této podívané více smíchu než
tragedie. Babička vzala svůj život za správný konec. Z poslušné služky snach se stala
sebeosvobozující babičkou, která svůj život
obohatila vztahem se správným „mužským“.
Shlédli jsme „bezva“ film, nabízející více
smíchu než tragédie a hlavně inteligentní humor. Herečka Zuzana Kronerová dala filmu
patřičnou šťávu spolu s Pavlem Novým. Tak
si představujme radost ze života, neboť ten je

Poděkování za lidskost

Rádi bychom touto cestou srdečně
poděkovali za ochotu a pomoc 3 místním občanům, kteří ve čtrvtek, 18.ledna,
v ranních hodinách poskytli pomoc paní
Oldřišce Trojtlové! Nejen tu okamžitou,
ale dopravili ji i na zdravotní středisko v
Polici nad Metují.
Bohužel známe identitu jen jedné
dobré duše (paní Jana Křepelková), ale
věříme že se náš srdečný dík dostane i
dvěma dalším, staršímu muži a dále majiteli konzumu na sídlišti.
Jsme hrdí, že žijeme ve městě s takovými spoluobčany! Děkujeme, kéž i Vám
nebo Vašim blízkým je v případě nouze
někdo takový “po ruce”.
S úctou
Trojtlovi, č.p. 46,47,48.
jedinečný a svobodný, jak stále zdůrazňoval
Broňa. Režisérovi Bohdanu Slámovi se film
povedl. Mládí je někdy sobecké, upjaté, stáří
je svobodné a nemusí být zapšklé. Máme-li
srdce mladé, život je radostnější se vším všudy. I ten babiččin vnuk Ivánek omládl mezi
těmi staršími protagonisty - bábou a dědkem,
než se svými rodiči.
Omladino, nezapomeňte si připomenout,
že v těchto dnech, 18. 1. 1969 se upálil v Praze
student Filosofické fakulty Jan Palach na protest proti sovětské okupaci naší země! My pamětníci této události nezapomínáme!
Těšme se na další Polický měsíčník , který s pelmel zprávami také obohacuje a rozšiřuje vědomosti o našem okolí. Tak ještě jednou
šťastný nový rok 2018, se samými příznivými
zprávami.
Jarca Seidelová

Zajímavost
kalendáře
v únoru 2018

Specialita února letošního roku se
už nikdy v našem životě nezopakuje. Prohlédněme si letošní kalendář a
zjistíme:
Tento únor totiž bude mít
4 neděle (4.2., 11.2., 18.2., 25.2),
4 pondělky (5.2., 12.2., 19.2., 26.2.),
4 úterky (6.2., 13.2., 20.2., 27.2.),
4 středy (7.2., 14.2., 21.2., 28.2.).
4 čtvrtky (1.2., 8.2., 15.2., 22.2.),
4 pátky (2.2., 9.2., 16.2., 23.2) a
4 soboty (3.2., 10.2., 17.2., 24.2.).
Toto se prý stane jen jednou za 823
roků.
Takovýto únor, i když má jen 28
dnů, už vícekrát nezažijeme, prožijte
proto v pohodě jednotlivé dny.

Z internetu vybral
František Janeček
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Přitažlivost
Vzájemná přitažlivost mezi mužem a ženou
je podstatou hmotné existence. Toto mylné pojetí, které svazuje srdce muže a ženy, člověka
poutá k tělu, domovu, majetku, dětem, příbuzným a uvažovat v pojmech „já a moje“. Lidský
život je určen k seberealizaci, nikoliv k hromadění
nežádoucích
věcí. Manželka však
podporuje hromadění
nechtěných věcí. Pokud
náš život, domov a vše,
co máme není náležitě
využito ve službě Pánu,
je to pouze zdroj hmotného utrpení. V lidské
společnosti
bohužel
neexistuje
instituce,
která by poskytovala
vzdělání o těchto skutečnostech. Lidé jsou
udržováni v temnotě

ohledně smyslu života, a proto probíhá neustále
boj o přežití. Mluvíme o „přežití nejsilnějších“,
ale nikdo nepřežije, protože v hmotném područí
není nikdo svobodný.
Ze Šrímad-Bhágavatamu
opsala M. Jandová

V pátek 2. února prožijeme svátek
Uvedení Páně do chrámu (lidově „hromnice“) a připomeneme si biblickou událost z
Lukášova evangelia, kdy podle židovských
předpisů Ježíšova matka Maria, 40 dní po
narození chlapce, navštívila jeruzalémský
chrám, prošla symbolickým očistným obřadem a přinesla Bohu oběť za prvorozeného syna. Při návštěvě chrámu se setkala se
starcem Simeonem a prorokyní Annou, kteří
v něm rozpoznali Krista - Spasitele světa.
Simeon prohlásil: „Nyní můžeš Pane propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k
osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského
lidu“.
Ve středu 14. března pak vstoupíme
Popeleční středou do letošní doby postní.
Ta nás povede přes pět postních a Květnou
neděli do doby velikonoční na přelomu března a dubna. Čiňte pokání, obraťte se a věřte
evangeliu – to je základní výzva pro postní
dobu.
Ve středu 22. února ještě oslavíme svátek stolce svatého apoštola Petra. Kristus
řekl svatému Petrovi, mimo jiné: „Ty jsi Petr
- Skála - a na té skále zbuduji svou církev
a pekelné mocnosti ji nepřemohou.“ Proto
nástupcové Petrovi, papežové, stále pokračují v jeho službě. Současný nástupce Petrův,
František, téměř denně oslovuje lidi věřící i
nevěřící, z nejrůznějších národů a kultur, tak
jako sotva kdo jiný. V Římě a na jeho cestách
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Napište čísla 1 až 26 vždy použitím pěti dvojek a libovolných
početních znamének.

1=2+2-2-2:2
26 = 2 . (22 : 2 + 2)

Číslo 27 pěti dvojkami napsat
neumíme.
Řešení zašlete nejpozději do
5. března 2018 na adresu janecekf@
cbox.cz. Nejlepší řešení budou odměněna. Přejeme radost z úspěchu.
Připravil František Janeček

MĚSTSKÁ POLICIE

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Je tu únor, nejkratší měsíc roku a s ním
zimní poločas prozatím mírné letošní zimy.
V církvi bude z poloviny ve znamení liturgického mezidobí a z poloviny ve znamení
doby postní.

Řešte tuto úlohu:

Nápověda pro jedničku a
šestadvacítku:

Z CÍRKVÍ
Liturgické mezidobí a doba postní

MATEMATICKÉ
REKREACE

kontinenty přichází mnoho lidí, aby ho viděli a slyšeli jeho slova útěchy a povzbuzení.
Svátek Stolce svatého Petra je připomenutím
tohoto, už téměř dva tisíce let trvajícího, a
přitom stále velmi aktuálního poslání.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

31. ledna - Památka sv. Jana Boska, kněze,
zakladatele Salesiánů
2. února - Svátek Uvedení Páně
do chrámu (hromnice)
4. února - 5. neděle v mezidobí (B)
10. února - Památka sv. Scholastiky,
řeholnce, patronky
benediktinského řádu
11. února - 6. neděle v mezidobí
14. února - Popeleční středa, začátek
liturgické doby postní, den
přísného postu
18. února - 1. neděle postní
22. února - Svátek stolce svatého apoštola
Petra
25. února - 2. neděle postní
4. března - 3. neděle postní

V měsíci únoru budou bohoslužby v Polici n.M. podle obvyklého
pořadu:
¾¾ v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod.
¾¾ v sobotu od 17.00 hod. mše svatá s nedělní platností,
¾¾ v neděli od 8.00 hod.

Úřední hodiny děkanské
kanceláře:
v Út a Pá před bohoslužbou a po domluvě
podle možností kněze
za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie se v měsíci lednu věnovala
intenzivně kontrolám sjízdnosti a schůdnosti
chodníků a místních komunikací. Na odstraňování nedostatků spolupracovala s pracovníky
technických služeb a v případě potřeby upozorňovala i SÚS. Jediné, co se nedaří, je napravovat bezohlednost některých řidičů odstavujících svá vozidla na místech tak, že naprosto
paralyzují veškerou snahu o řádnou údržbu
komunikace. Stálé napomínání, umisťování písemných výzev nám bere mnoho času. Přitom by
stačilo se kolem sebe rozhlédnout a situaci vyhodnotit nejen z pohledu své pohodlnosti a svých
výhod.
V nově vzniklém prostoru u základní školy
došlo k vymezení parkování na časové úseky. Jedná se o stání na dobu jedné hodiny a
to za užití parkovacího kotouče. Mnozí z Vás
máte zkušenost s parkovacím kotoučem např.
z Hronova.
Dále bychom se chtěli zaměřit na problematiku bezpečnostních kamerových systémů,
které máte mnozí z Vás umístěny na svých nemovitostech. Snímací zařízení může snímat pouze prostor, který je ryze a zásadně v soukromém
vlastnictví. Vše ostatní je zakázáno. Neexistuje,
aby kamery snímaly chodníky, komunikace, veřejná prostranství či místa, která jsou ve vlastnictví někoho jiného. V takovém případě se jedná o
porušení zákona na ochranu osobních údajů
a příslušný úřad umí za podobné prohřešky
udělit velmi vysoké pokuty.
Opětovně dochází v našem městě ke znečišťování veřejných prostranství různými skupinkami nezletilců. Jedná se zejména o méně frekventovaná místa, jako např. jsou prostory garáží za
traktem radnice, Hrnčířská ulička a jím podobná
zákoutí. Městská policie zajišťovala, doufejme
že, zdárný průběh prezidentských voleb, spolupracovala s celní správou na některých věcech a
kontrolovala parkování.
Hezké zimní dny
Městská policie
Polický měsíčník - únor 2018

ZE SPORTU

SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování

Začátkem roku nám naplno začala lyžařská závodní sezóna. Bohužel do poloviny
ledna jsme trénovali převážně na suchu. Sníh
na Nebíčku jsme využili poprvé v polovině
měsíce.
Účastnili jsme se těchto závodů:

Zde už mezi silnými týmy z ostatních krajů
bylo potřeba hodně zabrat. Celkově se účastnilo asi 600 závodníků. Krásná 5. místa se

Pohár Královéhradeckého kraje 6.1.byl
z Trutnova přesunut na Benecko, kde nás
reprezentovalo 21 závodníků, dětských i dospělých. Na bednu se dostali Matěj Beran
(1.- 500m), Lenka Jansová (1.-500m), Bohouš
Scholz (3.-1km), Matylda Pohlová (1. – 1km),
Alice Mitterwaldová (2. – 1km), Jan Pešina
(3. – 3km skate). Krásná čtvrtá místa brali Petr
Mitterwald (1km), Kryštof Brát (1km), Jakub
Pešina (3km skate). Mezi veterány na 10km
trati vyjel 2. místo Tomáš Čada.

Další ze závodů Poháru KHK byl
ve Špindlerově mlýně 13.1., kam dojelo
z Police 31 závodníků. Ve velké konkurenci
obstáli skvěle všichni. Pro krásný pohár si na
bednu došli Matěj Beran (1. -500m) a Vojta
Sulzbacher (2. – 500m), Bára Meierová (1.4km), Šimon Štolfa (1. – 4km) a na 8km trati
závodili Radek (1.) a Tomáš (2.) Jansovi.

podařilo získat Matyldě Pohlové na 1km trati
a Honzovi Pešinovi na 2km trati. Ostatní se
v ostré konkurenci také neztratili.
Víkend byl nabitý, ale počasí přálo a sluníčko na horách nás potěšilo jako výsledky
všech našich závodníků.
Na víkend 19.-21.1. vyjel výběr staršího
žactva na Mistrovství ČR na Boží Dar. Týnka
Bezušková, Terezka Johnová, Kuba Pešina a
Alvaréz Josef Javier nás úspěšně reprezentovali. Sobotní sprint klasicky zvládl skvěle
Pepíno a ve finále skončil na 12. místě a Kuba
na 24. místě. Terezce se podařilo vybojovat
38. a Týnce 40. místo. V nedělním závodě volnou technikou dojeli Týnka 43., Terezka 48.
(2km), Kuba 16. a Pepíno 27. (3km). Servis a
doprovod zajišťovali trenéři Kristýna Šretrová
a Honza Pohl.

Věříme, že sněhové podmínky budou už
jen lepší a lepší a bude zorganizován první
středeční závod v Machově 24.1. V únoru nás
čekají další výjezdy na krajské i republikové
závody. Nejvíc se ale těšíme na závody tady u
nás. Snad sníh vydrží a ještě připadne.
Samozřejmě rádi lyžujeme i mimo tréninky a závody. Zveme rodiče, všechny nadšené
běžkaře do stop i na bruslařské kolečko na
Nebíčko. Stopy postupně projíždíme podle
možností na Slavný, pod Ostaš do České
Metuje, do Klučanky a na Lachov.
Dovolujeme si požádat pěšáky, pejskaře a
koňáky, aby si uvědomili, kolik práce a peněz
naše stopy stojí, a na procházky a venčení využili jiné trasy. Děkujeme.

Skol
Helena Pohlová

- KRAJSKÝ PŘEBOR -

Pohárový závod Královéhradeckého kraje
a veřejný závod pro všechny věkové kategorie

Mezikrajského závodu žactva na
Benecku 14.1. se účastnilo 15 našich borců.

Polický měsíčník - únor 2018

Pořadatel:
Datum:
Místo:
Technika:
Prezentace:

z pověření ÚBD KSL KHK – SKI Police nad Metují, z.s.
neděle 11. února 2018, START v 10 hod.
Police nad Metují, u lyžařského vleku Nebíčko
všichni KLASICKY
v závodní kanceláři, v místě startu od 8:45 - 9:30!
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Mladší fotbalová přípravka v zimě

Mužstvo mladší přípravky odehrálo
v rámci zimní přípravy dosud dva kvalitně obsazené turnaje. První se uskutečnil v
silvestrovském dopoledni v polické školní
tělocvičně. Tentokráte se však nejednalo o
soupeření mužstev z různých klubů, ale o
soutěž rodinných týmů.
Jeden kompletní rodinný tým vystupoval pod názvem “Hroši a Hrošice”.
Jeho sestava: Matěj, Vojta, Kamil a Eva
Švorčíkovi. Druhý tým představovala
Rodina Kiezlerova, s mamkou Jiřinou v
bráně. Mamina Milena chyběla Krtičkům,
takže ji zastoupil mladší trenér. Tím se snížila nejen úderná síla družstva, ale
i
ladnost fotbalového projevu. Další týmy
byly kombinované a sestávaly z otce a syna:
Jelínek – Majsniar a Tauchman – Palla.
V turnaji “urvali” vítězství i díky váhové převaze způsobené častým podáváním

hodnotné, kaloricky vydatné stravy babičkou Doležalovou “Hroši a Hrošice”.
Druhé místo obsadila shodně dokonce
tři družstva, a to Kiezlerovi, Krtičkovi a
Jelínek – Majsniar. Těsně třetí pak skončil
“Tauchman – Palla”.
Neméně důležitý a kvalitní byl i další
turnaj, který se odehrál v hale v Broumově v
neděli 14.ledna. Zúčastnilo se jej 7 mužstev.
Naši kluci se nejprve utkali s broumovskými Vlky a byli úspěšní. Gólem Honzíka
Vajsara zvítězili 1:0. Druhým týmem, který
se nás snažil porazit, byli Tygři, rovněž z
Broumova. Ani jim se nás překonat nepodařilo a po gólech Jirky Kiezlera a Jendy
Majsniara jsme vyhráli 2:0.
V této věkové kategorii má velmi dobrý
tým Machov, který byl naším dalším soupeřem. V bráně Machova výborně chytal
brankář z minipřípravky, kterého se nám
podařilo přelstít pouze jednou, a to Matějem
Klimešem. My jsme opět gól neinkasovali,
takže výhra 1:0.
Po čtvrté to již nevyšlo a dostavila se
naše první a jediná prohra. S vítězem celého
turnaje Hronovem jsme prohráli po našem
nejhorším výkonu 0:3. Další těžký soupeř
nás čekal vzápětí, a sice Červený Kostelec.
Hned od začátku s námi pěkně cvičil a jen
díky výborným zákrokům našeho brankáře
Marka Kubečka jsme neprohráli. Naopak

jsme se ujali vedení 1:0 (Jenda Majsniar),
které jsme však neudrželi a zápas skončil
remízou 1:1.
Před posledním zápasem proti úpické
Spartě tak bylo jasno. Vyhrajeme – li, skončíme druzí, při remíze nám připadne místo třetí a po prohře obsadíme nepopulární
místo čtvrté. S výborným úpickým týmem
jsme remizovali 1:1 (gól Matěj Klimeš) a
skončili tak třetí. Pohár, který jsme za toto
umístění obdrželi, si kluci mohli po vzoru
hokejové NHL postupně vzít domů, případně se s ním pochlubit před svými kamarády
ve třídě.
Kromě výše zmíněných hráčů k úspěchu
přispěli i Matěj Švorčík, Saša Palla, Šimon
Krtička, Marek Tauchman a Vojta Jelínek,
kteří sice gól nevstřelili, ale výborně bránili
a na góly nahrávali.
Příprava týmu pokračuje, čeká nás ještě turnaj v Červeném Kostelci a s příletem
vlaštovek pak jarní část mistrovské soutěže.
Znovu připomínáme dalším malým zájemcům o fotbal, že tréninky mladší přípravky
se v zimním období konají v polické školní
tělocvičně vždy ve čtvrtek od 15.30 a v neděli od 8.45 hodin.
Kamil Švorčík,
starší trenér mladší přípravky
Vojta Kvapil,
mladší trenér mladší přípravky

Technické služby Police nad Metují
nabízejí odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery
yy zajistíme přistavení kontejneru a odvoz
materiálu na povolenou skládku odpadu
yy odvezeme až 5t materiálu
yy k dispozici máme různé typy kontejnerů
yy odvezeme veškerý komunální odpad (kromě
nebezpečného )
yy bližší informace na www.tspolice.cz nebo
na tel.: 491 512 249 (Michal Mucha)

PRONAJMU
družstevní garsonku 1+1
v klidné lokalitě
Police nad Metují.

Zn. jen spolehlivému zájemci.

Tel. 604 706 607
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MLADÁ RODINA HLEDÁ

PRONÁJEM DOMU
SE ZAHRADOU

V OKOLÍ POLICE NAD METUJÍ
NEBO JINDE NA BROUMOVSKU

KONTAKT: 728 832 889
Polický měsíčník - únor 2018

KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ
• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.
pátek 2.2. od 19 hod. promítá Oldřich Jenka
 LOŇSKÉ TOULÁNÍ
pátek 9.2. od 19 hod. - přijďte prověřit své znalosti

Ú

 HOSPODSKÝ KVÍZ MANŽELŮ KOLÁČNÝCH
sobota 10.2. od 18 hod.

N

 HRAJE SPLAV
pátek 16.2. od 19 hod. promítá Viktorka Hlaváčková
 PĚŠKY PŘES KAVKAZ - OD MOŘE K MOŘI

Zabýváme se výkopovými pracemi mini bagrem JCB
8025 jako jsou přípojky (voda, kanalizace, elektřina,
plyn), výkopy bazénů, jezírek, septiků, jímek či rýhy.
Provádíme základy
staveb,
terénní úpravy,
čištění potoků,
zapůjčení kontejnerů a další
práce po domluvě.

O

Sobota 17.2. od 18 hod. promítá Bohumil Stiller
 MAKEDONIE 2017 - AUTEM, NA KOLE I PĚŠKY
pátek 23.2. od 19 hod. promítá Jiří Kopecký

R

 ISLAND – ZEMĚ OHNĚ A LEDU

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

Každý víkend vaříme

Hospůdka na Ostaši „U Malíků“
Petr Malík, 604 371 576, www.ostas.eu

Elmertex k.s., Velké Poříčí
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na pozici MANIPULANT
Nabízíme:
• práci v menším kolektivu ve firmě s
dlouholetou tradicí
• mzdu odpovídající dané pozici
+ stravenky
• čas na zapracování
Nástup možný ihned
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Životopisy zasílejte na:
nebo poštou na adresu:
telefon:

info@elmertex.cz
Náchodská 227,
549 32 Velké Poříčí
491 482 389
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založeno
v roce
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VĚRA NOVÁKOVÁ

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

+420 608 280 563,

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

NEBYTOVÉ PROSTORY - 25 m2

v centru města
Police nad Metují

(vhodné pro obchod)

KONTAKT: 736 480 070
AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

30. 1. 2018 v 15.00 hod.

Police n. Metují

25. 1. 2018 v 15.00 hod.

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

POLICKÝ MĚSÍČNÍK

- periodický tisk města Police nad Metují -

Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 800 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o., Velké Petrovice 66 - Kozinek
Tisk:
Vydavatel: Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
Telefon: 491 541 113
E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Autor obálky: Ing. Pavel Pohner
Ceník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
1 x A4 v každém čísle barevně 2000,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují
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V POLICI NAD METUJÍ

ÚNOR 2018
Pellyho domy

Kolárovo divadlo

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO � ASU

DIASHOW
Úterý 20. 2. od 19:00

St�eda 14. 2. od 14:30

Uvidíte sv�t, jak jste ho je�t� nevid�li!
Diashow 11 místních i sv�toznámých fotograf�.
Vstupenky jsou slosovatelné o 3 fotoobrazy.
Vstupné: 60 K� / 50 K� dr� itelé PellyKarty.

/ Sál Pellyho dom�

Pavel Frydrych: Sókrates
Dal�í termíny:
21. 3. / 18. 4. / 16. 5. / 13. 6.
� kolné pro �ádn� p�ihlá�ené: 200 K�
(platí se p�ed první p�edná�kou), ostatní
60 K� / p�edná�ka.

FARNÍ PLES
Sobota 3. 2. od 20:00
/ Sál Pellyho dom�
Rezervace vstupenek na tel. 724 114 579.

LENKA FILIPOVÁ S HOSTY
/ KONCERT
� tvrtek 22. 2. od 19:00
Lenka Filipová je na � eské a slovenské kulturní scén� zna� kou hudební kvality...Vstupné:
390 K� v p�edprodeji / 420 K� na míst�.

Kino / Kolárovo divadlo

HASI� SKÝ BÁL
Sobota 10. 2. od 20:00

M�J �IVOT CUKETKY
Úterý 6. 2. od 17:30

/ Sál Pellyho dom�
Prodej vstupenek s místenkou:
tel. 731 479 630 (p. Kozár) nebo 604 169 440
(p. Pohl).

Cuketka není � ádná padavka, ale malý � iperný
chlapec. Poté, co p�� de o maminku, má pocit,
� e je sám na sv�t�. To ale je�t� neví, s kým se
ve svém novém � ivot� � v d�tském domov� �
setká. Snímek se dostal do boje o Oscara za
nejlep�í animovaný � lm. V roce 2017 získal
Césara za nejlep�í animovaný � lm a roku 2016
Evropskou � lmovou cenu za nejlep�í celove� erní animovaný � lm. Délka 66 min.
Vstupné: 60 K� / 50 K� dr� itelé PellyKarty.

VESELÁ SHOW ANIMÁK�
/ D�TSKÝ KARNEVAL
Ned�le 18. 2. od 14:00
/ Sál Pellyho dom�
T�i hodiny zábavy a sout�� í s hrdiny
animovaných p�íb�h� a osv�d� eným týmem
D�tských akcí. Vítány jsou samoz�ejm� masky
na jakékoliv téma! Vstupné: 40 K� / 20 K� d�ti.

P�ipravujeme
HISTORICKÉ H�BITOVY � vernisá� výstavy
1. 3. / Zelený dome� ek
Zden�k Sma� enka: TEO � venisá� výstavy
10. 3. / Muzeum papírových model�
TOMÁ� KUBE� : PAPU PAPUA � ZA LIDOJEDY
6. 3. / Kolárovo divadlo
COMMEDIA FINITA
9. 3. / Kolárovo divadlo
MILADA Setkání s re� isérem + projekce � lmu
12. 3. / Kino � Kolárovo divadlo

THELMA
Úterý 13. 2. od 19:00
Uhran� ivý thriller o nejtemn�j�ích lidských
touhách, rodinných prokletích a zakázané
lásce nato� il jeden z nejtalentovan�j�ích
skandinávských tv�rc� sou� asnosti Joachim
Trier. Délka 116 min. Vstupné: 80 K� .

ZPÍVEJ
Úterý 27. 2. od 17:30
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon
má poslední �anci zachránit divadlo, které
zd�dil po svém otci. V�echno vsadí na jednu
kartu, na velkolepou talentovou p�veckou
sout�� ... Délka 110 min.
Vstupné: 60 K� / 50 K� dr� itelé PellyKarty

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

www.pellyhodomy.cz

Muzeum papírových
model�
VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pond�lí 5. 2. od 9:00 do 15:00
Vyu� � te mo� nost prohlédnout si mnoho
ojedin�lých model� v expozici Muzea.

MUZEUM D�TEM
Sobota a ned�le 24. a 25. 2., 9:00�17:00
Interaktivní dílna inspirovaná výstavou Tomá�e
Hobzíka, nabízí mo� nost vytvo�it si vlastní
model majáku, v�� e nebo rozhledny.

POLICE ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ
/ P�ÍM�STSKÝ TÁBOR
Pond�lí�pátek 26. 2.�2. 3.
od 8:00 do 15:00
Znáte Polici opravdu dob�e? P�� �te se
p�esv�d� it. Tábor pro d�ti ve v�ku 6� 12 let.
P�ihlá�ky na tel. 777 828 657 nebo
info@mpmpm.cz. Poplatek 150 K� osoba/den.

TOMÁ� HOBZÍK: ZA OBZOREM
/ VÝSTAVA
do 2. 3. 2018
Výstava st�� ejní � ásti nejv�t�í sbírky papírových model� maják� na sv�t�.

VÝSTAVA P�ÍR�STK� MUZEA
P�ímo v expozici vystavuje Muzeum své leto�ní
p�ír�stky. V rámci výstavy p�edstaví nejen slepené modely, ale i archivní 2D vyst�ihovánky.

Ostatní akce
KARNEVAL
NA SN�HU / NA LED�
Ned�le 4. 2. / ly� a�ský vlek Nebí� ko
nebo kluzi�t�na sídli�ti
Sout�� e pro d�ti. Pro masky tombola o ceny.
V p�ípad� konání na ly� a�ském vleku ú� ast
pouze s platnou jízdenkou. Konání bude
záviset na klimatických podmínkách! Sledujte
www.policko.cz a facebook.com/pellyhodomy.
Vstupné dobrovolné.

P�edprodej vstupenek v Infocentru v Polici nad Metují. Provozní doba Informa� ního centra v únoru: pond�lí, st�eda 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00, ostatní pracovní dny 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00

KULTURA

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

Zahájení lyžařské sezóny na Nebíčku - 19.1.2018

Novorocni koncert Sester Havelkových - 6.1.2018

XI Ostrostřelecko městský ples - 20.1.2018

