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Jaroslav Soumar: Zátiší, kresba tužkou a počítačová grafika.

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Police nad Metují * Výzva společnosti ČEZ distribuce k
údržbě zeleně * Tvořivé dílny v MPM * Webrovkafest na Klučance * Pozvánky středních škol na
dny otevřených dveří * Povinná vakcinace psů

Obnova cest ve vstupní části hřbitova
Technický a architektonický stav cest ve
vstupní části hřbitova (za vstupními branami, před kaplí a v okolí provozní budovy)
byl již dosti špatný, a to i s ohledem na bezpečnost chodců. Architektonická nevhodnost se ještě více zvýraznila po realizaci
nového dláždění před hřbitovem a v ulice
Na Babí. Město proto oslovilo jediného
zájemce o veřejnou zakázku - pana Radka
Novotného z Řešetovy Lhoty, který se svoji
firmou v září a říjnu letošního roku obnovu cest ve vstupní část hřbitova zrealizoval.
Byla rozebrána původní betonová zámková
dlažba za hlavní branou, stejně tak i staré
betonové obrubníky a byl odtěžen písek se

zeminou. Stávající a nově vzniklá pláň byly
upraveny, výškově sjednoceny a přehutněny. Následně byly položeny nové obrubníky
z žulové jednolinky a rozprostřena geotextilie. Do vyrovnané vrstvy štěrkodrtě byly
poté položeny nové žulové kostky a mozaika, a dokončeny terénní úpravy dotčených
trávníků a dalších povrch. Touto obnovou se
kromě zvýšení bezpečnosti pro chodce podařilo především architektonicky sjednotit
a uvést do souladu představu města (i NPÚ
Josefov) o této historické části, která je součástí památkové zóny a určuje její charakter.
Ing. Pavel Scholz, , vedoucí odboru IMŽP

Obnova pomníku se sochou Legionáře

Jedná se o sochařské dílo z 20. let 20.
století. Socha je vytvořena z křemenného
pískovce, patrně z Polické křído-pískovcové
pánve. Samotný pískovcový materiál působí
vitálním dojmem bez větších známek poškození. Celé dílo bylo pokryto biologickým napadením, řasy, mechy a lišejníky. Ty mohou
urychlit degradaci povrchu kamene. Socha
byla umístěna na nevhodné soklové architektuře, která se skládala ze dvou podlouhlých
kamenných pražců a na nich dvou příčných
pražců. Špatné rozmístění příčných kamenných pražců zapříčiňovalo nadměrné půso-

bení gravitační síly na střed samotné sochy,
která byla v tomto místě staticky namáhána,
a hrozilo její prasknutí. Na soše se nacházela
řada drobných mechanických poškození, např.
uražený a znovu slepený nos, uražená koncovka granátu atd. Písmo na plintu sochy bylo
dříve patrně zlaceno. Před začátkem obnovy
bylo dílo důkladně zdokumentováno. Obnova pak spočívala v očištění tlakovou vodou
od prachových usazenin a zbavení veškerého
biologického napadení vhodným fungicidním
prostředkem. Socha byla umístěna na nový
kamenný hladce opracovaný sokl z jednoho

kusu božanovského pískovce, s datem první
světové války. Výraznější mechanické poškození bylo doplněno v minerálním tmelu,
který je barvou i strukturou blízký originálu.
Písmo na soklu i na originále bylo vyzlaceno.
Povrch kamene byl konzervován zpevňujícím
a hydrofobním prostředkem. Pro dotvoření
scenérie byla vysazena zelená stěna z buxusu. Obnovené dílo bude důstojným pomníkem a bude i příštím generacím připomínat
význam legionářů pro československý stát.
Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP

I N FO R M AC E Z R A D N I C E
Vážení spoluobčané,
prožívali jsme barevné a teplé podzimní dny.
Volebním zastupitelstvem v pondělí 5. listopadu 2018 předám vedení města svým nástupcům.
Děkuji všem, se kterými jsem spolupracovala po dobu pěti volebních období. Těm, kteří mi byli nápomocni, i Vám, se kterými jsem se ve
svých zásadách a představách názorově rozcházela.
Každý začátek musí mít i konec. Pro ten svůj radniční jsem se rozhodla sama, dobrovolně a ráda.
Přeji všem, kteří budou v samosprávní práci pokračovat zdraví, hodně sil, podpory a pochopení.
Moje další plány a výzvy ustoupily prosbě pana ředitele naší základky Karla Nývlta. Dlouhodobě onemocněla mladá kolegyně a učitelé
prostě nejsou. V polovině října jsem v souběhu s prací na radnici nastoupila jako učitelka II. stupně.
S úctou
Ida Jenková

POZVÁNKA

na 5. veřejné - ustavující zasedání Zastupitelstva
města Police nad Metují
v roce 2018,

které se bude konat v pondělí

5. listopadu 2018 od 17.00 hodin
na sále Pellyho domů

Sdružení pro rozvoj města děkuje voličům
Milí spoluobčané,
dovolte mi touto cestou, v Polickém měsíčníku, poděkovat Vám všem za účast v komunálních volbách a velikou podporu našemu
Sdružení pro rozvoj města i pro jednotlivé kandidáty formou preferenčních hlasů. Po rozhodnutí současné starostky, paní Idy Jenkové, že
již nebude znovu kandidovat, hledalo sdružení
vhodného a ochotného člověka, který by dokázal
pokračovat v započaté a zodpovědné práci pro
město. Podařilo se a lídry naší kandidátky se stali
Olga Landová a Jiří Beran. Dvě víceméně nové,
a ne tolik známé tváře. Proto i naše očekávání
nebyla přehnaná. Tím spíše jsme byli velmi mile
překvapeni a potěšeni Vaší podporou a velkým
množstvím hlasů odevzdaným našim kandidátům. Je to pro nás, jako vítěze voleb, zavazující

k odpovědné práci pro další rozvoj našeho města
a samozřejmě ke spokojenosti Vás všech. Když
píšu tyto řádky, stále probíhají jednání mezi jednotlivými uskupeními o personálním obsazením
pozic ve vedení města. Víte, že nikdo z nás nemá
potřebnou většinu hlasů v nově zvoleném zastupitelstvu, a proto jednání nejsou jednoduchá.
Pevně věřím, že při čtení těchto řádků již znáte nové vedení našeho města, řádně zvolené na
ustavujícím zasedání zastupitelstva. Ještě jednou
mnohokrát díky za Vámi vyslovenou důvěru, s
naším slibem, že uděláme vše pro to, abychom
ji nezklamali.
Za Sdružení pro rozvoj města, s úctou
a poděkováním
Jirka Beran

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

S přicházejícím zimním obdobím ukončují dřeviny většinu svých vegetačních a biochemických procesů a nastupuje období vegetačního klidu. Toto období je nejvhodnější
pro kácení dřevin rostoucích mimo les. Tak
to také požaduje vyhláška č. 189/2013 Sb. o
ochraně dřevin a povolování kácení, která
provádí zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. U nás je období vegetačního klidu stanoveno od 1. listopadu
do 31. března kalendářního roku.
V souvislosti s kácením dřevin proto připomínáme, že podle výše uvedených právních předpisů je k pokácení:
yy dřevin, které jsou součástí stromořadí,
yy dřevin s obvodem kmene 80 cm a více ve
výšce 130 cm nad zemí,
yy souvisle zapojených porostů dřevin o ploše
větší než 40 m2,
potřebné povolení.
Na území města Police nad Metují vydává toto povolení (formou rozhodnutí podle
správního řádu) Městský úřad Police n.
M., na základě žádosti vlastníka či nájemce
pozemku, na němž strom roste. Formulář
žádosti o povolení k pokácení je k dispozici na městském úřadě nebo je možné si ho
Polický měsíčník - listopad 2018

Vážení spoluobčané,
rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kterým není naše
město lhostejné, a přišli podpořit
své kandidáty v uplynulých volbách
do zastupitelstev obcí. Zvláště pak
chceme poděkovat těm, kteří nás
přišli podpořit svými hlasy. Počet
získaných mandátů se nemění a v
dalším volebním období Vás budou
zastupovat Radek Starý, Marek Plný
a Michal Mucha. Vážíme si důvěry,
kterou jste v nás vložili, a doufáme,
že ji nezklameme. Budeme se snažit
Vás zastupovat co nejlépe a prosadit
co nejvíce bodů z našeho programu.

stáhnout na internetových stránkách města.
Podle zákona je možné pokácení povolit
pouze ze závažného důvodu, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny. Pro zmírnění ekologické újmy způsobené
pokácením dřeviny se předepisuje náhradní
výsadba nových dřevin.
Povolení k pokácení není potřebné pro:
yy dřeviny, které nedosahují výše uvedeného
obvodu kmene nebo plochy,
yy dřeviny, pěstované na pozemcích vedených v KN ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
yy ovocné dřeviny rostoucí v zahradách u
bytových nebo rodinných domů v zastavěném území obce, které jsou stavebně
oplocené a nepřístupné veřejnosti,
yy kácení z pěstebních důvodů za účelem
obnovy nebo výchovy porostů, z důvodů
zdravotních nebo při výkonu oprávnění
podle zvláštních předpisů (v ochranném
pásmu el. vedení apod.); takováto kácení
ale musí být 15-dní předem oznámeno
městskému úřadu,
yy dřevin, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo
hrozí-li škoda značného rozsahu; takové-

MO ČSSD

Rozpis lékařů

stomatologické služby

listopad 2018

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

03. - 04. 11. MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
10. – 11. 11. MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. M.
17. – 18. 11. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
24. – 25. 11. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov IV.
01. – 02. 12. MDDr. Petr Houštěk

Tel. č.
491 543 398
602 304 594
603 479 132
775 717 666
602 333 466

Poliklinika ZS Machov

to kácení ale musí být do 15-ti dnů od jeho
provedení oznámeno městskému úřadu.
Nenechávejte podávání žádostí o povolení ke kácení dřevin na poslední chvíli,
protože je možné, že se nestihne do 31. března
vyřídit a budete muset s kácením počkat až na
příští období vegetačního klidu
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018/2022
Kandidátní
listina
název

Kandidát
poř.
číslo

Hlasy

příjmení, jméno, tituly

abs.

Pořadí
zvolení

v%

NEZÁVISLÍ

1

Konečný Ivan

332

7,72

1

NEZÁVISLÍ

7

Denygrová Ingrid PharmDr. 308

7,16

2

NEZÁVISLÍ

4

Horák Tomáš

284

6,60

3

SPRM

2

Beran Jiří Ing.

892

7,59

1

SPRM

3

Bořek Lubor

842

7,17

2

SPRM

7

Brát Matěj Ing.

703

5,98

3

SPRM

4

Pohl Jan Ing.

681

5,80

4

SPRM

1

Landová Olga Mgr.

524

4,46

5

SPRM

5

Vlček ml. Jiří Ing.

584

4,97

6

SPRM

6

Kašparová Eva Mgr.

612

5,21

7

SPRM

8

Havlíček Josef Ing.

560

4,77

8

SPRM

9

Žák Pavel Ing. Ph.D.

475

4,04

9

ČSSD

2

Plný Marek

391

8,15

1

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
Volební období 2018 - 2022 - NÁHRADNÍCI
Kandidátní
listina

Kandidát

název

poř.
příjmení, jméno, tituly
číslo

Hlasy
abs.

v%

Pořadí
náhradníka

NEZÁVISLÍ

6

Pohl Zdeněk

274

6,37

1

NEZÁVISLÍ

2

Vacek Lukáš

259

6,02

2

NEZÁVISLÍ

3

Marel Norbert Ing.

247

5,74

3

NEZÁVISLÍ

5

Kozár Milan

243

5,65

4

NEZÁVISLÍ

13

Špulák Jan

234

5,44

5

NEZÁVISLÍ

8

Černý Jiří

206

4,79

6

NEZÁVISLÍ

9

Važan Dušan

182

4,23

7

NEZÁVISLÍ

10

Rydlo Václav

158

3,67

8

NEZÁVISLÍ

11

Heinzel Jiří

188

4,37

9

NEZÁVISLÍ

12

Vacek Vladimír

195

4,53

10

NEZÁVISLÍ

14

Kaufman Zdeněk

185

4,30

11

NEZÁVISLÍ

15

Obst Josef

129

3,00

12

NEZÁVISLÍ

16

Jirman Petr

134

3,11

13

NEZÁVISLÍ

17

Poche Vilém

104

2,41

14

NEZÁVISLÍ

18

Urbanová Zuzana

181

4,21

15

NEZÁVISLÍ

19

Biško Miroslav

140

3,25

16

NEZÁVISLÍ

20

Kotrnec Jan

185

4,30

17

NEZÁVISLÍ

21

Mach Roman

131

3,04

18

SPRM

10

Šrámková Kateřina Ing.

593

5,05

1

SPRM

11

Kříž Radko Ing. Ph.D.

453

3,85

2

SPRM

12

Hrnčířová Monika

463

3,94

3

SPRM

13

Blažek Daniel MUDr.

586

4,99

4

ČSSD

9

Mucha Michal

346

7,21

2

ČSSD

1

Starý Radek

322

6,71

3

ODS

1

Škop Jiří Mgr.

832

9,40

1

SPRM

14

Rubáčková Helena

531

4,52

5

SPRM

15

Matoušek Radek Ing.

473

4,02

6

SPRM

16

Voborník Marek

483

4,11

7

SPRM

17

Steinerová Renata

499

4,25

8

SPRM

18

Rieger Bohuslav

456

3,88

9

SPRM

19

Hubka Jiří

498

4,24

10

SPRM

20

Černá Alžběta

496

4,22

11

SPRM

21

Stiller Bohumil

334

2,84

12

ČSSD

3

Klimeš Karel

313

6,52

1

ČSSD

8

Švorčík Kamil

308

6,42

2

ČSSD

5

Hauschková Dagmar

280

5,84

3

ČSSD

4

Seidlman Jaroslav

277

5,77

4

ČSSD

6

Vajsar Radek

175

3,65

5

ČSSD

7

Štengl Pavel Ing.

195

4,06

6

ČSSD

10

Thérová Renata

191

3,98

7

ČSSD

11

Macoun Jaroslav

198

4,13

8

ČSSD

12

Matějíčková Jaromíra

189

3,94

9

ČSSD

13

Šimek Michal

235

4,90

10

ČSSD

14

Tomáš Jaroslav

193

4,02

11

ČSSD

15

Valchařová Zuzana

156

3,25

12

ČSSD

16

Macoun Karel

181

3,77

13

ČSSD

17

Hejnyš Milan

173

3,60

14

ČSSD

18

Slovák Václav

132

2,75

15

ČSSD

19

Tauc Jiří

181

3,77

16

ČSSD

20

Plná Hana Bc.

168

3,50

17

ČSSD

21

Klusáčková Věra

190

3,96

18

ODS

6

Scholz Petr

495

5,59

1

ODS

8

Křepelka Karel

392

4,42

2

limit

ODS

9

Pataki Jan

352

3,97

3

ODS

10

Scholzová Šenková
Jarmila DiS.

322

3,63

4

ODS

11

Trnovská Monika Mgr.

361

4,07

5

ODS

12

Scholz Ota Ing.

366

4,13

6

ODS

13

Hotárek Jan

396

4,47

7

ODS

14

Macounová Martina

409

4,62

8

ODS

15

Miler Jan Ing.

322

3,63

9

ODS

16

Knillová Markéta Mgr.

309

3,49

10

ODS

3

Antl Jan

624

7,05

2

ODS

2

Souček Jaroslav Mgr.

547

6,18

3

ODS

7

Hažmuková Adéla MUDr.

512

5,78

4

ODS

4

Rutar Petr

505

5,70

5

ODS

5

Váňová Martina Mgr.

505

5,70

6

PRAVIDELNÁ KONTROLA VODY Z JULINKY

V rámci pravidelného sledování kvality vody z artézského vrtu Jůlinka
na polickém náměstí, bylo provedeno podzimní kontrolní kolo. RNDr.
Koroš z Hydrogeologické společnosti Praha odebral vzorky vody začátkem
září, kdy přetok z vrtu dosahoval vydatnosti 0,2 l/s a předal je akreditované
Ekologické laboratoři PEAL s.r.o., Praha ke krácenému rozboru. Výsledky
rozboru byly porovnány s vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah její
kontroly. Z předaných výsledků vyplývá, že voda z Jůlinky je středně mineralizovaná a po stránce chemické i bakteriologické vyhovuje limitům pro
pitnou vodu bez úpravy. Vzhledem k mírně vyššímu, ale stále podlimitnímu,
obsahu dusičnanů (40 mg/l), není tato voda vhodná pro přípravu umělé výživy kojenců (limit pro přípravu kojenecké stravy je 15 mg/l). Jediným mírně
nadlimitním ukazatelem je koncentrace železa (0,32 mg/l); důvod ale není
zřejmý a tento zvýšený obsah není zdravotně závadný. Vyhláška říká, že
v případech, kdy jsou vyšší hodnoty železa způsobeny geologickým podložím, obsah železa až do 0,5 mg/l je považován za vyhovující požadavkům
vyhlášky. Protokol o zkoušce č. 13244/2018 je k dispozici na radnici, na
odboru IMŽP. Další kontrola bude provedena na jaře 2019.

Hodnoty vybraných ukazatelů letošního podzimního kontrolního kola:
ukazatel

jednotka

skutečnost

reakce vody

pH

7,5

6,5 – 9,5

tvrdost (Ca+Mg)

mmol/l

2,6

2,0 – 3,5

železo

mg/l

0,32

max. 0,20

mangan

mg/l

< 0,02

max. 0,05

dusičnany

mg/l

40

max. 50

dusitany

mg/l

< 0,01

max. 0,50

amonné ionty

mg/l

< 0,05

max 0,50

TOC (celk. organic. uhlík)

mg/l

0,61

max. 5

ODS

17

Pavlínek Ondřej Ing.

360

4,06

11

53,5

max. 125

ODS

18

Prokopová Marta Mgr.

319

3,60

12

konduktivita

mS/m

Escherichia coli

KTJ/100 ml

0

max. 0

ODS

19

Martinec Josef

309

3,49

13

koliform. bakterie

KTJ/100 ml

0

max. 0

ODS

20

Vávra David

328

3,70

14

ODS

21

Kolisko Michal

284

3,20

15

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M
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VÝZVA SPOL. ČEZ DISTRIBUCE, A.S.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se (ve
smyslu ustanovení §25 odst.3 písm.g zákona
č.458/2000 Sb., v platném znění) opět obrací
na majitele a uživatele pozemků, aby v termínu od 1. do 15. listopadu provedli ořez větví
nebo pokácení dřevin, rostoucích v blízkosti
elektrických rozvodných zařízení (elektrického vedení). Důvodem je především zabezpečení provozu distribuční soustavy a dodávky
elektrické energie.
Ořez je potřebné provést tak, aby:
¾¾ minimální vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí (do 1 kV) byla
• u stromů a jiných porostů, u nichž se
předpokládá výstup osob do koruny:
• 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaných vodičů a kabelového vedení
• u stromů a jiných porostů, u nichž se výstup osob do korun nepředpokládá:
• 1,5 m od holých a izolovaných vodičů a
kabelového vedení,
¾¾ minimální vzdálenost větví od vodičů vysokého napětí (od 1 do 35 kV), byla
• u stromů a jiných porostů, na které lze
vylézt:
• 3,5 m od holých vodičů, 2,5 m od izolovaného vedení a 1,5 m od kabelového
vedení,
• u stromů a jiných porostů, na které nelze
vylézt:

• 1,6 m od holých a izolovaných vodičů i
kabelového vedení,
¾¾ minimální vzdálenost větví od vodičů velmi vysokého napětí (od 35 do 110 kV),
byla
• u stromů a jiných porostů, na které lze
vylézt:
• 4,5 m od holých a izolovaných vodič§ů a
kabelového vedení,
• u stromů a jiných porostů, na které nelze
vylézt:
• 3 m od holých a izolovaných vodičů i
kabelového vedení,
V ochranném pásmu nadzemního vedení je
zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3
m.
Pokud ve shora uvedené lhůtě potřebný
zásah neprovedete, vstoupí na dotčené pozemky společnost ČEZ Distribuční služby,
s.r.o. a provede zásah sama s tím, že vzniklý
klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená dřevní hmota bude uložena
v celých délkách do hromad na okrajích
ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10
m od osy el. vedení. V zákonem vymezených
případech je nutné před plánovaným kácením
splnit oznamovací povinnost, popřípadě si vyžádat povolení podle zákona č.114/1992 Sb, o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Vychází zimní turistické noviny
Kladského pomezí

Osmičková výročí se nevyhnula ani novému vydání turistických novin Kladského pomezí.
Uvnitř čísla se dočtete také o nových atraktivitách našeho kraje, regionálních publikacích, osobnostech a nechybí, ani tradiční tipy kam na výlet.
Letos si redaktoři se zimními novinami Kladské pomezí, který sdružuje více než 40
Kladského pomezí opravdu pospíšili. V na- měst, obcí a soukromých subjektů.
šem regionu si totiž připomínáme několik
Kladské pomezí je oficiální název turisosmičkových výročí a proběhnou taktéž akce
tické oblasti v severovýchodních Čechách při
s nimi spojené. Polická radnice již 300 let zdohranici s Polskem, která zaujímá rozlohu býbí náměstí, Spící lev střeží místo krvavé bitvy
valého okresu Náchod a částečně zasahuje do
u České Skalice 150 let a Jiráskovo divadlo
okresu Trutnov v oblasti Jestřebích hor. Název
v Hronově nabízí 90. sezónu svým divákům
vychází z historie, kdy tudy procházela důležikulturní a společenské zážitky.
tá obchodní stezka spojující Prahu s polským
Podzimní čas sice svádí k ohlédnutí, ale
Kladskem.
zimní noviny informují také o novinkách.
Nově vzniklá naučná stezka Obůrka Klopotov Kontakty: BRANKA, o.p.s., Němcové 2020,
je celoročně přístupná a na rodinu s dětmi tam 547 01 Náchod, www.kladskepomezi.cz, tel.:
čeká jelen Matěj s mnoha dalšími zvířátky. 491 405 185
Zámek Adršpach nabízí únikovou hru na motivy pohádky Třetí princ. Zimní vydání také
přináší inspiraci pro běžkařské výlety i tipy
na dárky v podobě regionálních publikací o
Do technických sluJosefu Škvoreckém, legionářích a výpravných žeb jsme pořídili 2 doknih o historii měst (Náchod včera a dnes dávky zn. Peugeot Bipper.
III., Starostové města Česká Skalice od roku Jde o 9 let stará vozidla,
1850).
jejichž původním majiNoviny jsou k dostání zdarma v infor- telem byla firma ČEZ.
mačních centrech Kladského pomezí a budou Jedna dodávka bude sloudistribuovány na veletrzích cestovního ruchu.
žit pro potřeby tepelného
V elektronické podobě si je lze přečíst na
hospodářství, druhá přewebu Kladského pomezí.
devším pro správu a opraBranka je obecně prospěšná společnost, vu bytového hospodářství
jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ru- a elektroslužby.
chu. Zakladatelem je Svaz cestovního ruchu
TS

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
DOMÁCÍMI TOPENIŠTI

Pomalu se ochlazuje a v domácnostech
se začalo topit. Ruku v ruce s tím se pomístně projevuje zhoršená kvalita ovzduší. Při
provozu kotlů na spalování tuhých paliv
se určitému znečištění ovzduší nevyhneme
ani při používání správného paliva (dřeva a
uhlí) a správným topením. Zcela zbytečné
je ale znečištění, které vzniká spalováním
materiálů, které nejsou řádným palivem, a
to zvláště spalováním odpadu. Přesto, že
je spalování odpadu zakázáno, ( s výjimkou
speciálních zařízení) tak stále přetrvává, a je
to velký nešvar. Škodlivost tohoto konání je
v tom, že při nízkých spalovacích teplotách
v domácích topeništích dochází k nedokonalému spalování a k tvorbě jedovatých látek,
které zamořují okolní ovzduší a pozemky.
Tyto škodliviny, nejen že obtěžují sousedy,
kteří nemohou mnohdy ani vyvětrat, ale
především způsobují nejrůznější zdravotní
potíže a onemocnění. Mnohé z těchto škodlivin se dlouhodobě ukládají v tkáních a
mohou být toxické a rakovinotvorné. Jsou
škodlivé i pro přírodu, a také pozvolna působí
na změny zemského klimatu (vznik skleníkového efektu a oteplování). Nejškodlivější
látky vznikají spalováním plastů.
Důvodem tohoto bezohledného chování
je buď lenost, nebo snaha ušetřit za řádné palivo. Zákon o ochraně ovzduší stanovuje, že
každý je povinen omezovat a předcházet
znečišťování ovzduší a snižovat množství jím
vypouštěných znečišťujících látek a dále, že
jako palivo nelze používat odpad. Apelujeme
proto na všechny, kteří pálí odpad, aby to
nedělali, nakládali s ním tak, jak to stanovuje
městská odpadová vyhláška, a aby k vytápění používali řádné palivo (čisté dřevo či
uhlí). Nebude-li výše uvedené respektováno,
postoupí město tyto případy Městskému úřadu Náchod, který je kompetentní k jejich prošetření a stanovení nápravy, včetně kontroly
topeniště a případnému uložení pokuty.
Zároveň vyzýváme vlastníky, aby si
zajistily kontrolu technického stavu kotle a
komína a provozovali je tak, aby ani při spalování řádného paliva, nedocházelo ke zbytečnému znečišťování a obtěžování okolí.
Děkujeme všem, kteří se chovají
zodpovědně a ohleduplně.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Obnova vozového parku technických služeb
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Nově vzniklé kanalizační vpusti

Pro větší zachycení dešťové vody z komunikací pracovníci technických služeb vybudovali na parkovišti po bývalém Milpu a v ulici
Na Sibiři dva nové kanály. V místě, kde vznikl nový kanál v ulici Na
Sibiři byl proud vody při prudkých deštích natolik silný, že vyplavoval i přes silnici stojící prodejnu. Nově vzniklý kanál by měl přispět k
odstranění problému.
TS

V letošním ročníku „Pěkovského štrúdlování“ (22. září) převládaly štrúdly s tradiční náplní, a to jablečnou. Těsta různorodá – listová, pivní, kynutá, se šlehačkou…
Nejvíce hlasů, a tím i první cenu, dostal štrúdl od Krejsů. Odpoledne bylo zpestřeno
několika soutěžemi:
yy výroba bramborového tiskátka s kuchyňským motivem – děti se snažily, úkolu
se zhostily s vervou, proto nebylo možné vybrat to nejhezčí, všechna byla jedinečná.
yy Ve druhé soutěži přítomní vzpomínali, co pejsek s kočičkou dali do svého dortu.
Nejvíc správných surovin uvedli Čápovi.
yy A třetí soutěž o nejhezčí vánočku z vizovického těsta – tu upletla pí Jana Vacková
(roz. Nováčková). Vánočky budou použity na vánoční výzdobu v budově bývalé
školy.
Počasí při letošní drakiádě (6. října) bylo nádherné jako celý letošní podzim –
slunce svítilo, bylo teplo a do toho foukal vítr – tak akorát. Vždycky je zajímavé sledovat, jak to prožívají zejména tatínci, a to ze dvou důvodů: když si drak nedá říct,
a prostě se mu letět nechce a potom ten pyšný pohled na toho jejich draka, co si tak
krásně plachtí… Nádherná podívaná. Nejvýše vylétl drak Lukáše Kaufmana současně s drakem, který obsluhoval Kryštof, mamka Lucka a táta Honza. Nejhezčího
ručně vyrobeného draka měli Knittelovi a také Veronika Hornychová. Cenu za draka
s nejdelším ocasem (také krásný ručně vyrobený drak) vyhrála rodinka Šrytrových,
a to ve složení máma Markéta, táta Pepa a děti: Amálka, Honzík a Pepík. Dětem zajistila obsluha hřiště špekáčky zdarma. Kdo vydržel, mohl ochutnat i pečené brambory. Obě akce podpořilo město Police nad Metují.
Šárka Pokorná
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Usnesení rady města ze zasedání č. 21 a 22 /2018 ze dne 1. a 15. 10. 2018
Zasedání č. 21/2018
Rada města Police nad Metují:

I. projednala výsledky poptávkového řízení na
tisk Polického měsíčníku v následujícím období.
II. schvaluje za vítěze poptávkového řízení
společnost Tiskárny BNB spol. s r.o., Velké
Poříčí, IČ 45535175.
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
smlouvy o dílo.
IV. pověřuje tajemníka, aby v průběhu listopadu
2018 předložil nově složené RM k projednání
obsah a formu Polického měsíčníku v roce 2019.
I. projednala a schvaluje pronájem bytu č. 8 v
ulici U Damiánky 268 ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ s účinností od 1.11.2018
na zkušební dobu 6 měsíců.
II. ukládá Iloně Kejdanové zajistit ve spolupráci s
TS s.r.o. uzavření nájemní smlouvy.
I. projednala a schvaluje pronájem bytu č. 1 v
domě Tyršova čp. 341, Police nad Metují panu
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ,
bytem Bezděkov nad Metují.
II. ukládá Iloně Kejdanové zajistiti ve spolupráci
s TS s.r.o. uzavření nájemní smlouvy.
I. projednala a schvaluje na základě provedené
technické kontroly tělocvičného nářadí v obci
Hlavňov, vyřazení majetku inventární číslo 1477
a 1476 - dvou houpaček + prolézačky HR08 a
skluzavky + prolézačky Flora 04B z majetkové
evidence města Police nad Metují.
II. ukládá Nikole Řezníčkové zajistit vyřazení
navrženého majetku.
I. projednala smlouvu o poskytnutí dotace na
realizaci projektu „Rozvoj cyklodopravy na Policku“.
II. schvaluje přijetí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu s názvem „Rozvoj cyklodopravy na Policku“
evidovaného pod číslem 18RRDU2-0012 ve
výši 1 350 000,- Kč.
III. pověřuje starostku města Idu Jenkovou k podpisu smlouvy.
I. projednala požadavek sociálního odboru na
navýšení počtu pracovnic poskytujících pečovatelské služby na 4 z důvodu zvyšování rozsahu
poskytované sociální péče.
II. stanovuje počet zaměstnanců zařazených do
MěÚ Police nad Metují, organizační složky
CKV Pellyho domy a Městské policie Police
nad Metují (mimo osob zaměstnaných na základě dohod o provedení práce) od 1. 11. 2018
na 36.
III. ukládá Iloně Kejdanové jednat s Královéhradeckým krajem o poskytnutí finanční podpory
na rozšiřování sociálních služeb.
I. projednala a schvaluje návrh na doplnění VZT
v ZŠ Police nad Metují firmou Čech vzduchotechnika, Semonice 81, ve výši 86.350,- Kč bez
DPH.
II. pověřuje odbor IMŽP vystavením objednávky.
I. projednala a schvaluje Plán oprav bytového
fondu hrazeného z mandátního účtu k 1.9.2018
I. projednala a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00
Praha 3, IČ: 04084063, DIČ: CZ 04084063. Služebnost spočívá ve zřízení, provozování, údržbě
a opravách podzemního komunikačního vedení
k pozemkům p.č. 1054/2, 1054/4, 1250 v k.ú.
Police nad Metují a p.č. st. 813 v k.ú. Velká Ledhuje. Služebnost se zřizuje v délce 140,84 m a
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celková jednorázová výše náhrady činí 21.126,Kč + DPH.
II. ukládá Nikole Řezníčkové zajistit uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti.
I. projednala a schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00
Praha 3, IČ: 04084063, DIČ: CZ 04084063. Služebnost spočívá ve zřízení, provozování, údržbě
a opravách podzemního komunikačního vedení
k pozemkům p.č. 966/40, 983/3, 1139/2, 1139/5
a 1140/3 vše v k.ú. Velká Ledhuje. Služebnost se
zřizuje v délce 195,54 m a celková jednorázová
výše náhrady činí 29.331,-Kč
+ DPH.
II. ukládá Nikole Řezníčkové zajistit uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti.
I. projednala a bere na vědomí ukončení nájemních smluv dohodou na pronajaté pozemky
města p.č. 215/9 a 215/15, 215/1 v k.ú. Velká
Ledhuje s následujícími nájemci:
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

Pronájem předmětných pozemků bude ukončen k
31. 12. 2018.
II. schvaluje ukončení nájemních vztahů na pronajatých pozemcích p.č. 215/9 a p.č. 215/15,
215/1 v k.ú. Velká Ledhuje k 31. 12. 2018.
III. ukládá Nikole Řezníčkové zajistit předání
pronajatých prostor a vypracování dohod o ukončení pronájmu.
I. projednala žádost pana ░░░░ ░░ o budoucí
prodej pozemku p.č. 384/14 a části pozemku p.č.
1069/2 v k.ú. Police nad Metují.
II. schvaluje záměr budoucího prodeje pozemku
p.č. 384/14 a části p.č. 1069/2 v k.ú. Police nad
Metují o výměře cca 256 m2.
III. ukládá Nikole Řezníčkové zveřejnit záměr
prodeje dle návrhu na úřední desce MěÚ.
I. projednala a schvaluje vypracování PD na
zateplení bytových domů v ulici Na Babí,
č.p. 115 a 116 v Polici nad Metují, Ing. Janou
Podstatovou, Suchý Důl 49, za dohodnutou cenu
139.000,- Kč.
II. pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo
na vypracování PD.
I. bere na vědomí
a) zprávu o činnosti prozatímního věřitelského
výboru dlužníka VEBA, textilní závody a.s.;
b) stanovisko věřitele Technické služby Police
nad Metují, s.r.o. ke zprávě věřitele Raiffeisenbank a.s. zveřejněné v insolvenčním rejstříku
(B-35), zpracované právním zástupcem věřitele
Mgr. Zuzanou Kratěnovou.
II. schvaluje text stanoviska věřitele Technické
služby Police nad Metují, s.r.o. ke zprávě věřitele Raiffeisenbank a.s. zveřejněné v insolvenčním
rejstříku (B-35), zpracovaného právním zástupcem věřitele Mgr. Zuzanou Kratěnovou, plném
rozsahu
I. bere na vědomí postup jednání s Družstvem
vlastníků Police nad Metují s.r.o. ve věci vyřešení otázky deponie sedimentu a zeminy po rekonstrukci Hlavňovského rybníka
II. projednala předložené varianty řešení:
a) ponechání sedimentu a zeminy na pozemku s
tím, že dojde k finančnímu vypořádání s vlastníkem jak za dobu uložení v průběhu stavby,
tak za ponechání na místě, včetně provedení
rekultivace pozemku;
b) částečné vyvezení sedimentu a částeční ponechání s tím, že dojde k finančnímu vypořádání s

vlastníkem jak za dobu uložení v průběhu stavby, tak za ponechání na místě, včetně provedení
rekultivace pozemku
c) úplné vyvezení sedimentu as tím, že dojde
k finančnímu vypořádání s vlastníkem za dobu
uložení v průběhu stavby, včetně provedení rekultivace pozemku
d) odkoupení dotčené části pozemku (alt. směna) s tím, že dojde k finančnímu vypořádání s
vlastníkem pozemku za dobu uložení v průběhu
stavby.
III. pověřuje Ing. Jana Troutnara dopracováním ekonomické analýzy zmíněných variant s
tím, že takto dopracovaný materiál s doporučením odboru IMŽP, která z variant je pro město
ekonomicky nejvýhodnější (a zároveň účelná,
hospodárná a efektivní) bude předložen radě
města ke konečnému rozhodnutí.
I. schvaluje uzavření smlouvy mezi městem a DS
Kolár Police nad Metují v předloženém znění.
II. souhlasí s tím, aby výtěžek z derniéry současného představení DS Kolár Hráči byl určen
ve prospěch DS Kolár bez toho, že by byl DS
Kolár v tomto roce povinen hradit městu sjednanou roční paušální částku, neboť tuto částku
určenou pro hrazení nákladů na straně města již
město získalo ze dvou realizovaných představení DS Kolár, která byla uskutečněna v letošním
roce.
I. schvaluje, aby se Základní umělecká škola Police nad Metují, okres Náchod, IČO: 62728814
zapojila do projektu v rámci výzvy č. 02_18_063
Šablony II - mimo hlavní město Praha, Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
I. bere na vědomí soubor doporučovaných opatření pro změny odpadového systému v Polici
nad Metují navržené Institutem cirkulární ekonomiky ČR.
II. ukládá Janu Troutnarovi, Ing. specifikovat
konkrétní opatření, která budou přijata v souvislosti s tendencemi ke snižování množství
směsného komunálního odpadu, a která budou
v souladu s Plánem odpadového hospodářství
města.
Zasedání č.22/2018
I. projednala a schvaluje uzavření smlouvy o
zřízení služebnosti se společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035,
DIČ: CZ 24729035. Zastoupená Elektro COMP
spol. s.r.o. se sídlem Česká Skalice, Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ: 15032060,
DIČ: CZ15032060. Služebnost spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách, výměně
a modernizaci zařízení distribuční soustavy
na pozemku p.č. 715/92 v k.ú. Velká Ledhuje. Služebnost se zřizuje v rozsahu dle GP č.
704-158/2017. Jednorázová výše náhrady činí
1.000,-Kč + DPH.
II. ukládá Nikole Řezníčkové zajistit uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti.
I. projednala a schvaluje dodatek č. 3 dlouhodobého pronájmu domu čp. 165 na st.p. č. -138
v k.ú. Velká Ledhuje, společnosti Junák - český
skaut, středisko Skaláci Police nad Metují, z.s.,
Na Babí 165, 549 54 Police nad Metují, IČ:
48622117. Pronajímatel přenechává nájemci do
užívání prostor celého objektu č.p. 165, ul. Na
Babí 165, za účelem využití - skautská klubovna. Doba nájmu se sjednává na dobu určitou 20
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let a to od 1. 11. 2018 a výpovědní lhůtou 12
měsíců.
II. ukládá Nikole Řezníčkové ve spolupráci s TS
vypracovat dodatek č. 3 nájemní smlouvy a zajistit jeho podpisy.
I. projednala žádost pana Ing. Oldřicha Štěpa
o prodej části pozemku p.č. st. 1/1 v k.ú. Velká
Ledhuje.
II. schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. st.
2
1/1 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře cca 58 m .
III. ukládá Nikole Řezníčkové zveřejnit záměr
prodeje dle návrhu na úřední desce MěÚ.
I. bere na vědomí informaci o postupu prací na
zpracování posudku vlivu změny č. 1 Police nad
Metují, a o neplnění závazku ze strany zpracovatele FARM PROJEKT, se sídlem Pardubice,
Jindřišská 1748, PSČ 530 02
II. schvaluje odstoupení od smlouvy z důvodu
opakovaného neplnění závazku a hrubého porušení smluvního vztahu;
III. pověřuje Mgr. Jiřího Škopa, místostarostu
města, provedením právního úkonu.
I. bere na vědomí nabídku společnosti EMPLA
AG spol. s r.o., IČ 259 96 240, se sídlem Hradec Králové, Za Škodovkou 305, PSČ 503 11,
na zpracování hodnocení vlivu návrhu změny
územního plánu Police nad Metují č. 1 na životní
prostředí a na trvale udržitelný rozvoj území ve
smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů (SEA), a ve smyslu zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění.
II. schvaluje:
1. vybrat nového zhotovitele posudku v režimu
výjimky vnitřní směrnice o zadávání VZ z důvodu potřeby dosáhnout účinnosti změny ÚP č.
1, co nejdříve tak, aby její absence neblokovala
několik individuálních stavebních záměrů.
2. uzavření smlouvy o dílo na zpracování hodnocení vlivu návrhu změny územního plánu Police
nad Metují č. 1 na životní prostředí a na trvale
udržitelný rozvoj území dle bodu
III. pověřuje Mgr. Jiřího Škopa, místostarostu
města, podpisem smlouvy o dílo.
I. projednala a schvaluje dohodu o narovnání s
firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00
Praha 9, IČ: 26177005 na akci: „II/303 Pěkov průtah“ ve výši 601.935,01 bez DPH.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou uzavřením dohody.
I. bere na vědomí postup ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSHK 33 INS
7406/2018 u Krajského soudu v Hradci Králové,
ve věci dlužníka společnosti VEBA, textilní závody, a.s., se sídlem Broumov - Velká Ves, Přad-

lácká 89, PSČ 550 01, IČO: 45534276, zapsaná
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 582 (dále jen „insolvenční řízení“)
II. schvaluje doplnění instrukce ze dne
18.07.2018 ve smyslu předloženého návrhu, tedy
aby zmocněnec nadále zastupoval TS při všech
právních a faktických jednáních, vztahujících se
k insolvenčnímu řízení, a aby vyvinul úsilí směřující k tomu, aby se Společnost stala předsedou
věřitelského výboru dlužníka.
I. schvaluje výsledky hospodaření Základní umělecké školy Police nad Metují za 3. čtvrtletí 2018.
Rozborem hospodaření byla zároveň provedena
kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly
zjištěny.
I. souhlasí s vyřazením nepotřebného a nefunkčního majetku z inventáře ZUŠ v Polici nad Metují podle přiloženého seznamu v pořizovací hodnotě 336 489 Kč.
I. bere na vědomí návrh dohody o narovnání
právních vztahů mezi městem a stavebníky staveb rodinných domů v ul. Brandejsova.
II. schvaluje uzavření dohody o narovnání s tím,
že se stavebníci staveb rodinných domů v ul.
Brandejsova výslovně vzdají nároků na uhrazení smluvních pokut z kupních smluv, a s tím, že
město umožní těmto osobám uložení části výkopových zemin v rámci realizace terénní úpravy
v prostoru bývalé skládky v k. ú. Radešov nad
Metují.
III. pověřuje Mgr. Jiřího Škopa, místostarostu
města, podpisem smluv o narovnání.
I. bere na vědomí oznámené vícepráce a méněpráce na akci: „Chodník ve spodní části hřbitova“ spočívající v provedení změn dle změnového
listu č. 1 v příloze.
II. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o
dílo, uzavřené dne 20. 8. 2018 s firmou Radek
Novotný, Řešetova Lhota 80, spočívající v realizaci změnového listu č. 1 na akci: „Chodník ve
spodní části hřbitova“. Celkové finanční navýšení činí 33.660,- Kč bez DPH, tj. 40.728,60 - Kč
s DPH.
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
IV. ukládá Pavlu Scholzovi, Ing. vypracovat dodatek č. 1 smlouvy o dílo a zajistit podpisy obou
stran.
I. projednala a schvaluje zadání vypracování
potřebné dokumentace a provedení potřebných
úkonů pro povolení stávajícího malého rybníku
na pozemku města Police nad Metují p.č. 607 v
k.ú. Hlavňov jako vodního díla společnosti Rybníkářské služby Trutnov s.r.o., se sídlem v Trutnově, IČ: 28828593, podle předložené nabídky,

za předpokládanou celkovou cenu 67.500,- Kč
bez DPH, s realizací do konce března 2019.
II. pověřuje Ing. Jana Troutnara objednáním vypracování potřebné dokumentace a provedení
potřebných úkonů pro povolení stávajícího malého rybníku na pozemku města Police nad Metují
p.č. 607 v k.ú. Hlavňov jako vodního díla u spol.
Rybníkářské služby Trutnov s.r.o., se sídlem v
Trutnově, IČ: 28828593, podle předložené nabídky.
I. schvaluje změnu rozpočtu č. 6 - položky rozpočtového opatření č. 31 - 38. Celkově znamenají rozpočtová opatření zvýšení příjmů o částku
123.344 Kč, výdajů o částku 173.344 Kč a financování (položka 8113) o částku 50.000 Kč.
I. projednala a schvaluje vyřazení dlouhodobého investičního majetku uvedeného v příloze, z
majetku města Police nad Metují a majetkové
evidence.
I. projednala a schvaluje realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Parkovací plocha pro
sportovní zařízení v Malé Ledhuji“ v Polici nad
Metují a stanoví jako vítěze poptávkového řízení
firmu BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, IČO:
275 04 867, s nabídkovou cenou 95.460,- Kč bez
DPH a současně schvaluje uzavření smlouvy o
dílo.
II. pověřuje starostku města Idu Jenkovou uzavřením smluvy o dílo.
I. projednala a schvaluje dodatek č. 1 nájemní
smlouvy na pronájem nebytového prostoru v objektu Tyršova 345 (Zelený domeček) ze dne 31.
8. 2018 uzavřené s paní Radkou Hanušovou, bytem Petrovičky 43, 549 54 Velké Petrovice, IČ:
65218345. Na základě dohody s nájemcem bude
provedena úprava pronajímaného prostoru v hodnotě do 100 000 Kč (výměna 2ks vchodových
dveří, instalace PVC). Po dokončení úprav bude
nájemné upraveno na 15.000,- Kč čtvrtletně. Celkové roční nájemné bude tak činit 60.000,-Kč.
Nájemce se zaváže, že zajistí 1x ročně vyčištění
kanalizační přípojky objektu Tyršova 345.
II. projednala a schvaluje změnu Plánu oprav bytového a nebytového fondu hrazeného z mandátního účtu pro rok 2018 k 15.10.2018 spočívající
v alokování finančních prostředků ve výši 110
000 Kč na provedení úpravy nebytového prostoru kavárny v domě Tyršova 345.
III. ukládá:
1. Nikole Řezníčkové ve spolupráci s TS uzavřít
dodatek č.1 nájemní smlouvy.
2. Pavlu Kalibánovi, Ing. zajistit provedení
úpravy nebytového prostoru v objektu Tyršova
345 v dohodnutém rozsahu,

Ing. Pavel Pohner, tajemník

O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í

JAK NALOŽIT S VYŘAZENÝMI SVĚTELNÝMI ZDROJI?

Odpověď na tuto otázku je vcelku jednoduchá.
Zákon o odpadech nám ukládá, vracet vyřazené
světelné zdroje ke zpětnému odběru. Do zpětného
odběru nepatří klasické, reflektorové ani halogenové
žárovky. Ty je možné odkládat do směsného odpadu,
protože neobsahují nebezpečné látky, tudíž nepředstavují ekologické riziko a jsou z povinnosti zpětného odběru vyňaty. Do režimu zpětného odběru
naopak patří zářivky, kompaktní zářivky (= úsporné
žárovky), výbojky, LED žárovky a průmyslová svítidla. Tyto zdroje proto neodhazujeme do popelnice
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či kontejneru na směsný odpad a nepatří ani do kontejneru na sklo. Rovněž nepatří do kontejneru na
elektroodpad a ani je neodhazujeme do přírody.
Zpětný odběr uvedených světelných zdrojů zajišťuje kolektivní systém Ekolamp, a to prostřednictvím sběrných míst. V Polici n. M. jsou sběrná
místa, kde je možné vyřazené světelné zdroje odložit, u prodejců, ve sběrném dvoře a v obcích při
mobilním sběru nebezpečných odpadů a vyřazených
elektrozařízení.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea

V září 2018 slavili:
70 let paní Marija Vajsarová
paní Milada Kvapilová
paní Blanka Klimešová
paní Eva Siváková
paní Irena Krausová
paní Jarmila Šlehobrová
pan Jiří Štěpánek
75 let paní Růžena Pfeiferová
pan Vladimír Vacek
pan Václav Frydrych
pan Antonín Vacek
pan František Karpf
80 let pan Heinz Schirlo
paní Hana Krejčová
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

MĚSTO POLICE NAD METUJÍ A KOMISE PRO OBŘADY A SLAVNOSTI
Vás srdečně zvou na

VZPOMÍNKU
N A Z E S N U L É,
KTERÁ SE BUDE KONAT V URNOVÉM HÁJI
NA POLICKÉM HŘBITOVĚ

v pátek 2. listopadu 2018 v 15 hodin
K účasti na pietním aktu a uctění památky zesnulých
zveme širokou veřejnost.

Vítání občánků
V sobotu 22. září 2018 byli přivítáni tito občánci:

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni
uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k
20.10.2018 město Police nad Metují 4054
obyvatel.

Hledáme novou posilu mezi nás,
do Komise pro obřady a slavnosti.
Jedná se zejména o návštěvy u jubilantů. Informace na matrice MěÚ
u Dagmar Hambálkové.

Maya Emily Volhejnová
Kryštof Berka
Laura Macháčková
Ema Rusová
Eliška Hertíková
Eliáš Sýkora
Anežka Šubířová
Tomáš Roman
Matty Jan Ther
Jakub Hejnyš
Oldřich Kollert
Jiří Hampl
Kateřina Křivdová
Štěpán Čáp

Sňatky

Září se loučí s hlavní svatební sezonou ve velkém, oddali jsme patnáct párů.

1.9. Jakub Hauschke a Veronika Kábrtová – v obřadní síni
1.9. svatba na návsi na Petrovicích
1.9. Tomáš Ceral a Lenka Mlčochová na Hvězdě
1.9. romantická svatba v lese na Žděřině
1.9. církevní sňatek v kapli na Hvězdě
6.9. svatební obřad venku na Hvězdě
7.9. Ondřej Klemt a Adéla Janderová v suchodolské kapličce
7.9. sňatek na Frýdlantské vyhlídce
8.9. Filip Podstavec a Martina Osobová u Soudní brány
8.9. Jaroslav Paikrt a Pavla Pamětická – v obřadní síni
8.9. David Kollert a Michaela Borsíková v obřadní síni
8.9. Jan Faltejsek a Lenka Jandáčková – církevní sňatek
v kostele na Bezděkově
14.9. Petr Poruba a Helena Holečková – obřad na zahradě
15.9. Ivan Foral a Tereza Votlučková – na Skalním divadle
22.9. uzavření manželství na Ostaši, nad Výří bránou
Dagmar Hambálková, matrikářka
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7. 9. 2018 Ondřej Klemt - Adéla
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K N I H OV N A

Nabídka knih:

Společné čtení se Senior klubem Ostaš

Zveme vás na cestu za dobrodružstvím, humorem,
krásou a pohodou při společném čtení čtení se seniory.
Opět se sejdeme v dětském oddělení od 15 hodin a
opět požádáme pana Františka Pivoňku o předčítání.
Setkáme se 6. listopadu a 4. prosince 2018.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Neboj se vrátit domů

Paní Marie Svatošová, lékařka, spisovatelka, zakladatelka hospicového hnutí v ČR stála v roce 1995
u zrodu prvního českého hospice v Červeném Kostelci.
Pomocí a radou se podílela na zprovoznění řady dalších
českých a moravských hospiců. Se svými přednáškami
neúnavně objíždí republiku a dál propaguje hospicové myšlenky. Její knihy se staly bestsellery. Rodačka
z Hlavňova se stala 7. 9. 2016 čestnou občankou našeho
města.
V mnoha hospicích najdeme citát: „Našim cílem je
naplnit dny životem, nikoliv život dny.“ Autorka tohoto výroku dokázala životem naplnit celý svůj život. A
nejen životem, také smyslem a neokázalou službou.
Nyní vydává další knihu. Je to kniha rozhovorů,
které s ní vedl pan Aleš Palán, ředitel nakladatelství
Kalich. A paní Svatošová ke knize dodává: „Přiznám
se, že když Aleš Palán se mnou chtěl psát tu knížku
rozhovorů, tak jsem se hodně bránila a byly věci, které
jsem si myslela, že nikdy nezveřejním. A on je ze mě
vytáhl.“
Marie Svatošová přijede do Police představit svou
novou knížku. Zveme vás na:

Podvečerní setkání s lékařkou,
zakladatelkou hospicového hnutí u nás
a čestnou občankou našeho města

paní Marií Svatošovou

nad její novou knihou
rozhovorů s Alešem Palánem

yy Smil, Václav: Globální katastrofy
a trendy- příštích padesát let.
Knížka identifikuje hlavní faktory,
které budou utvářet globální budoucnost v příštích padesáti letech.
Zároveň usiluje o posouzení jejich
pravděpodobnosti a potenciálních
důsledků.
yy Cílek, Václav: Voda a krajina.
Kniha o životě s vodou a návratu k
přirozené krajině. Publikace je doprovázena řadou fotografií nejen z
Čech, ale i z pouštních oblastí Sahary či amerického Jihozápadu. Je
určena lidem, kterým voda začíná
scházet a kteří se zajímají o českou
krajinu.
yy Nosková, Věra: Masajové krev a
mlíko.
Cestování po exotické Tanzanii.
yy Kagge, Erling: Radost z tichaproč zavřít dveře před hlukem
světa.
Jak souvisí ticho se štěstím? Ochuzují nás slova o hloubku prožitku?
Jak najít ticho uprostřed vřavy velkoměsta?
yy Vejražka, Lubomír: Jizvy zůstávají- dědictví zla stále živé.
Osudy rodin politických vězňů z
50. let minulého století.
yy Hlavsová, Jana Raila: Deníky
z krypty.

Autorské čtení

NEBOJ SE VRÁTIT DOMŮ.
Učebna č. 306 (2. patro) Pellyho domů
ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v 17 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Burza vyřazených knih
a časopisů
pod heslem Zachraňte knihu
(před sběrnou papíru)

sál Pellyho domů
v úterý, středu a ve čtvrtek
27. - 29. 11. 2018
od 9 do 12 hodin
a od 13 do 17 hodin.

Přijďte si vybrat ze starších knih a časopisů
(v ceně 1,- až 5,- Kč).
Vaše knihovnice
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V pátek 21.9. proběhlo v knihovně autorské čtení spolu s představením
projektu organizace Mezi námi. Nebyla
to typická černá hodinka, naopak jsme
si užívali poslední opravdu letní odpoledne. Milovníci literatury a mluveného
slova si poslechli čtyři povídky z dílny
spolku Hakuna Matata, ve kterém autoři (méně či více renomovaní) společně
tvoří. Tentokrát představily čtyři autorky povídky z knihy, která vyjde v říjnu
2018 a bude se jmenovat Povídky z druhé ruky. Výtěžek z prodeje knihy bude
věnován organizaci Mezi námi, která se
zabývá mezigeneračním propojováním.
Vyhledává seniory dobrovolníky a páruje

Spisovatelka na základě historických faktů a dokumentů, vzpomínek pamětníků, dopisů i záznamů
padlých účastníků autentickou formou líčí vyhrocené okamžiky atentátu na Reinharda Heydricha až po
slavný sedmihodinový boj sedmi
parašutistů proti obrovské přesile
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v
Resslově ulici.
yy Pralovszký, Boris: Nohama napřed - nekorektní příběh jedné
rodiny.
Příběh plný černého humoru nás
seznamuje s netypickou rodinou
majitele pohřebního ústavu, který
kvůli jedné špatné zakázce přemýšlí, jak si finančně přilepšit.
yy Kozak, Joshua: Fit pro život.
Praktická příručka pro domácí cvičení na zlepšení kondice a zpevnění
svalů.
yy Soukupová, Petra: Nejlepší pro
všechny.
Psychologický román sleduje vztahy v rodině, kde všichni chtějí jeden pro druhého to nejlepší a všichni jsou tváří v tvář životu stejně
bezmocní.
yy Backman, Fredrik: Medvědín.
Co se může stát, když si na bedra
naložíme tíhu snů ostatních lidí…
Dáša Ducháčová

je s mateřskými školami, které mají zájem o čtení pohádkových babiček a pohádkových dědečků. Kromě fungování
projektu se nám představily i dvě pohádkové babičky a podělily se o zážitky
s čtením pohádek ve školkách.
Věřím, že těm, kteří přišli, se program líbil. Povídky mnohdy smutné, ale
také s notnou dávkou naděje, odlehčili
Hrábek senior a Hrábek junior a ukázali
nám, jak vypadá hudební mezigenerační
propojování i bez projektu. Tahle akce
může mít i svoje pokračování. Třeba se
i v Polici najdou senioři, kterým by dělalo radost chodit číst dětem před spaním
a také mateřské školy, které by měly o
tento druh dobrovolnictví zájem. Druhá
nabídka přišla přímo od autorů povídek.
Mgr. Pavla Trnková nabízí uspořádání
víkendového kurzu tvůrčího psaní přímo
v Polici.
Můžeme číst, můžeme psát, stačí se
do toho pustit.
Více informací u ředitelky knihovny.
Mgr. Olga Landová
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K U LT U R A
Kurz (14 lekcí vč. 2 prodloužených a věnečku), bude probíhat od září 2019, v
sobotu, na sále Pellyho domů.
Přihlášky k dispozici v Informačním centru nebo na www.pellyhodomy.cz/kestazeni

TERMÍNY PŘEDPRODEJŮ
VSTUPENEK
NOVOROČNÍ KONCERT:
GENTLEMEN SINGERS (6. 1. 2019)
Prodej vstupenek od 5. 11. 2018

KINO

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica (27. 3. 2019)
Prodej

vstupenek

od

5.

11.

2018

NA PLNÝ COOLE – zábavný pořad
ZDEŇKA IZERA (1. 4. 2019)
Prodej vstupenek od 5. 11. 2018

23. PLES LYŽAŘŮ (17. 11. 2018)
Prodej vstupenek od 1. 11. 2018

SLAVNOSTNÍ VĚNEČEK TANEČNÍHO
KURZU (8. 12. 2018):
Prodej vstupenek od 3. 11. na pokladně
kurzů v Pellyho domech

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ (4. 12. 2018)
Prodej vstupenek od 27. 11. 2018

KLAPZUBOVA XI
Úterý 6. 11. 2018 od 19:00 hod
Podle humoristické knihy Eduarda Basse
natočil v roce 1938 Ladislav Brom sportovní komedii, k níž napsal scénář příští
úspěšný režisér Karel Steklý. Podobně
jako v knižní předloze, také ve filmu je
hlavní atrakcí jedenáct talentovaných
fotbalistů – synů majitele autodílny
Klapzuby. Film měl premiéru pouhé čtyři
týdny před podpisem Mnichovské dohody.
Snímek tak nezaujal jen populárním tématem, ale i vlasteneckým vyzněním.

Československo, 1938. Sportovní komedie, 93 min.
Vstupné: 80 Kč / 70 Kč držitelé PellyKarty

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ: ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ J. J. RYBY (16. 12. 2018)
Prodej vstupenek od 27. 11. 2018

VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU
VÁCLAVA HYBŠE (20. 12. 2018):
Vstupenky v prodeji.

PELLYHO DOMY
KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE
Sál Pellyho domů
SO 3. 11. od 10:00 hod / PÁ 9. 11. od 19:00
hod: PRODLOUŽENÁ / SO 17. 11. od 10:00
hod / SO 24. 11. 2018 od 18:00 hod

TATÍNKOVA POHODOVÁ NEDĚLE
Neděle 11. 11. 2018
Setkání modelářů a spolku vojenské historie TS-20 Pláň na sále Pellyho domů, připomínka Dne veteránů.
Více na plakátech a www.policko.cz

ZÁPIS DO KURZU SPOLEČENSKÉHO
TANCE

2019

PRO

MLÁDEŽ

Zápis probíhá v Informačním centru
v Pellyho domech, od 5. 11. do 23. 11.
Výuku povedou manželé Poznarovi z Červeného Kostelce.
Kurzovné: 1 500 Kč (750 Kč záloha + 750 Kč
doplatek). Při současném přihlášení v
páru kurzovné 1.300 Kč/osoba
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ZBOROV
Čtvrtek 8. 11. 2018 od 19:00 hod
V červenci 1917 se u ukrajinského Zborova
odehrála bitva, v níž českoslovenští legionáři, do té doby roztroušení po východní
frontě, poprvé bojovali jako armádní jednotka. Celovečerní film Zborov zachycuje
prostřednictvím osudů několika postav
řadu událostí, které bitvě předcházely.
Především ale vyniká rekonstrukcí válečných bojů, která obstojí i před dnešním
divákem.

Československo, 1938. Drama, 109 min.
Vstupné: 80 Kč / 70 Kč držitelé PellyKarty

VŠECHNO BUDE
Úterý 20. 11. 2018 od 19:00 hod
V autě jedou dva kluci. Jsou na útěku, na
cestě. Ještě jim nebylo patnáct a možná už
nikdy nebudou svobodnější než v těchto
dvou dnech. Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství a velké svobodě natočil oceňovaný režisér Olmo Omerzu.
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Nevhodné pro diváky do 12 let.
Road movie / Drama / Komedie.
Česko / Slovinsko / Polsko / Slovensko,
2018, 85 min.
Vstupné: 80 Kč / 70 Kč držitelé PellyKarty

PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Úterý 27. 11. 2018 od 17:30 hod
Přestěhovali se do nových domů, kde na
ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pat a Mata není nic problém...
Pro kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká.

hlídce Divadelní Piknik Volyně 2018 lektorský sbor doporučil inscenaci do programu divadelního festivalu Jiráskův Hronov 2018. Dále udělil cenu Radce Chladové a čestná uznání Veronice Křepinské a
Simoně Andrejsové za herecké výkony.
Vstupné: 100 / 80 Kč

PRODANÁ NEVĚSTA
Sobota 10. 11. 2018 od 19:00 hod
Spolek divadelních ochotníků Alois Jirásek
Úpice
Komická zpěvohra na slova Karla Sabiny a
hudbu Bedřicha Smetany. Celkem vystoupí 42 herců, zpěváků, komediantů a muzikantů. Inscenace získala četné ceny a
čestná uznání na divadelních přehlídkách.
Vstupné: 100 / 80 Kč

ČERT A KÁČA
Animovaný / Rodinný. Česko, 2018, 75 min
Vstupné: 70 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

KOLÁROVO DIVADLO
SAHARA 1978
9. 11. - 18. 11. 2018
Výprava horolezců náchodského okresu
do pohoří africké Sahary. V říjnu 1978
nasedlo deset kamarádů na polickém
náměstí do Avie a vyrazilo na cestu. Po
projetí Evropy a přeplavení do Alžírska
vyrazili směrem na jih na tři tisíce dlouhou
cestu napříč Saharou. Cíl byl v Nigeru v
pohoří Air.
Výstava fotografií Horsta Bauera bude
přístupná od 10. 11. do 18. 11. 2018, denně
od 13:00 do 18:00 hod.
Vernisáž výstavy, spojená se setkáním s
účastníky a s promítáním: pátek 9. 11.
2018 od 17:00 hod.

71. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
KUŘAČKY A SPASITELKY
Sobota 3. 11. 2018 od 19:00 hod
Divadlo EXIL Pardubice
Tři sestry v době babyboomu, internetových seznamek, pracovních kariér a ezoterních kurzů Jak být sebevědomou ženou.
Chtěly by spasit svět nebo alespoň samy
sebe v kraji, kde modré lišky dávají dobrou noc, a štěstí přeje průměrným.
Na soutěžní přehlídce Červený Kostelec
2018 lektorský sbor nominoval inscenaci
na národní přehlídku a ocenil ji hlavní
cenou. Dále udělil ceny za herecké výkony
Radce Chladové, Veronice Křepinské,
Kateřině Fikejzové Prouzové, Nadě Kubínkové a Pavlu Ročňovi. Na celostátní přePolický měsíčník - listopad 2018

Středa 14. 11. 2018 od 17:00 hod
Divadelní agentura Praha
Veselá pohádka na motivy B. Němcové.
Výpravné představení, hrané v dobových
kostýmech. Písničky zde nejsou jen doplňkem, ale posouvají děj kupředu a dialogy tak plynule přecházejí z mluveného
textu do zpěvu a naopak. Pohádka je plná
překvapení a nečekaných situací. Pohádka
je určena pro děti od čtyř do deseti let a
pro rodiče s dětmi.
Vstupné: 60 Kč

OSTATNÍ AKCE
SVATOMARTINSKÝ TRH
A MARTINSKÁ DŘEVĚNKA
Sobota 3. 11. 2018
Trh na náměstí, tradiční ukázky řemesel
(9:00–16:00) v Dřevěnce. Konání trhu
bude spojeno s dopravními omezeními v
centru města.
Upozorňujeme, že konání trhu bude
spojeno
s dopravními
omezeními
v centru města.

PŘIPRAVUJEME
NA PROSINEC 2018
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
Neděle 2. 12. 2018 od 16:30 hod

Krátký program na náměstí (setkání s
Mikulášem a čerty), na který bezprostředně navazuje rozsvícení vánočního
stromu.
V prodeji budou teplé nápoje.

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Pátek 16. 11. 2018 od 19:00 hod

Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí
Komedie z lékařského prostředí, kde se
hlavní hrdina připravuje na velmi důležitou přednášku, která mu může odstartovat
hvězdnou lékařskou kariéru. Nicméně pár
minut před vystoupením, dostane nečekanou návštěvu. Bývalá milenka, zdravotní
sestra, se po 18 letech vrací do nemocnice, aby mu oznámila, že spolu mají dospělou dceru. Šokovaný lékař, kterému za
dveřmi stojí manželka, musí za pomocí lží,
blamáží a úplatných kolegů, z této situace
nějak vybruslit. Bohužel se mu situace, i
přes veškerou snahu, vymyká z rukou…
Vstupné: 100 / 80 Kč

4 SESTRY - VYPRODÁNO
Neděle 9. 12. 2018 od 19:00 hod
Studio Dva Praha

Polické divadelní hry jsou realizovány
za finanční podpory Královéhradeckého
kraje.

ADVENTNÍ KONCERT
3. 12. 2018 od 19:00 / Kolárovo divadlo
Vystoupí Hana Křížková, Pepa Vágner a
Jana Fabiánová. Pořádá David Novotný ve
spolupráci s městem Police nad Metují.

Vstupné: 250 Kč. Prodej vstupenek v Informačním centru v Polici n. Met. od 8. 11.

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ
4. 12. 2018 od 17:00 / Kolárovo divadlo
Vystoupí mladší žáci ZUŠ Police n. Metují.

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Čtvrtek 6. 12. 2018 od 17:30 hod / Kino
Nová česko slovenská pohádka pro celou
rodinu. Česko / Slovensko, 2018, 99 min
ADVENTNÍ TRH A ŘEMESLA V DŘEVĚNCE
Sobota 8. 12.
JACK STAVÍ DŮM – KINO / 11. 12.
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY / 12. 12.
MALÁ ČARODĚJNICE – KINO / 18. 12.

Polický měsíčník – červen 2014 – strana 210

16. 11. 2018, sál J. Čapka

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2019
NOVOROČNÍ KONCERT:

GENTLEMEN SINGERS
Neděle 6. 1. 2019 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo
Vokální soubor Gentlemen Singers z Hradce Králové je jediným profesionálním
mužským oktetem v České republice,
vítězem mezinárodních soutěží a pravidelným účastníkem významných festivalů
od USA až po Jižní Koreu.
V Polici nad Metují jsme se s tímto souborem setkali před dvěma lety, v rámci programu akce Když se v Polici setmí.

Vstupné: 250 Kč

VEČERNÍ TOULÁNÍ MASEK MĚSTEM,
v předvečer Noci divadel 18:00 - 20:00
start, akce pro všechny (hledání indícií,
strašidelné sklepení, výroba masek, hororové divadlo atd.)
21. 11. 2018, Malý sál Jiráskova divadla

ZE ŽIVOTA PTACTVA II.
recesně hudební přednáška
25. 11. 2018, náměstí Čs. Armády a sál J.
Čapka

VÁNOČNÍ TRHY

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVINKY

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica

Příběhy Policka

Středa 27. 3. 2019 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo

Vstupné: 490 Kč

ZDENĚK IZER: NA PLNÝ COOLE
Pondělí 1. 4. 2019 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo
Zábavný pořad s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Na řadu
přijdou oblíbené scénky, parodie, mnoho
skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a
zpěvaček.

V informačním centru je nově k dispozici
brožurka Příběhy Policka, zabývající se
životními příběhy významných polických
osobností. Představuje např. bratry Pejskarovy, rodinu Katschnerů či příběh
autora stavebnice Merkur Jaroslava Vancla. K dostání je zdarma a byla vydána za
finanční podpory Královehradeckého
kraje.

textů, propagačních materiálů, aktualizací
databází, přípravy další sezony apod.
V průběhu měsíce října jsme pracovali na
historických textech pro nový propagační
materiál, dalším čísle bulletinu pro poskytovatele služeb a propagačních článcích.
Na samém konci měsíce jsme se zúčastnili
setkání informačních center Královehradeckého
a
Pardubického
kraje
v Pardubicích (v době psaní článku však
máme setkání teprve před sebou). Úspěšně se nám podařilo dotáhnout do konce
práci na dlouho slibované propagační
brožuře Příběhy Policka, která je
v informačním centru k dostání od druhého říjnového týdne. K poslednímu zářijovému dni jsme ukončili soutěž s Polickým
questem, o níž se můžete dočíst na následujících řádcích.

Mgr. Nikola Plná

Vstupné: 250 Kč v předprodeji, 290 Kč na
místě

Prodej vstupenek na akce pořádané
Pellyho domy:
Informační centrum v Polici nad Metují
(tel. 491 421 501) a Městské informační
centrum v Náchodě (tel. 491 426 060),
pokud není uvedeno jinak.
Upozorňujeme návštěvníky akcí pořádaných Pellyho domy, že organizátor
bude z vybraných akcí pořizovat audiovizuální záznam, který bude sloužit pro
jeho propagaci a jeho vlastní, nekomerční, potřeby.

KULTURA U SOUSEDŮ
HRONOV
7. 11. 2018, Jiráskovo divadlo
ZELŇAČKA (agentura Familie Praha)
hraje O. Vizner, O. Brousek ml./Jan Szymik
a další
15. 11. 2018, Jiráskovo divadlo

TVÁŘE PETRA RYCHLÉHO
hudebně zábavná show
moderátora P. Rychlého

baviče

a
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SOUTĚŽ s POLICKÝM QUESTEM
MÁ SVÉ VÍTĚZE

Sirupy Camellus
Sirupy Camellus nejsou v naší nabídce
žádnou novinkou, od letošního podzimu
však máme v nabídce i zcela nové příchutě. Ke stálým 9 druhům přibylo 5 dalších –
heřmánek, lípa, kopřiva, levandule a šípek.

ŘÍJEN V INFORMAČNÍM CENTRU
V měsíci říjnu jsme v informačním centru
naplno pocítili, že turistická sezona je již
skutečně za námi, návštěvy turistů již byly
spíše sporadické. Opět tak máme před
sebou především období prodeje vstupenek, poskytování služeb a příprav článků,

Od května do září měla široká veřejnost
možnost se zapojit do soutěže s Polickým
questem. Možnosti absolvovat doplňovačku po městě využilo odhadem 500
osob (přesná čísla nejsou k dispozici),
příležitosti vyhrát jednu ze šesti nabízených cen se chopilo 65 luštitelů. Soutěžilo
se o balíček se zbožím z Informačního
centra v hodnotě 1000 Kč, 600 Kč a 400 Kč
a další tři výherci mohli získat nástěnný
kalendář na rok 2019 s obrázky od Jaroslava Soumara.
A kdo nakonec obdržel ceny?
1. cena: Pamela Therese Effangová
2. cena: Zuzana Balášová /Rudná pod
Pradědem
3. cena: Anna Dvořáková /Police n. Metují
Polický měsíčník - listopad 2018

Kalendář získali:
Petr Jílek / Brno
Karolína Pešková / Hlinsko
Dominika / Ostrava
Všichni výherci byli kontaktováni a výhry
jim byly zaslány.
Děkujeme všem nadšencům za účast
v soutěži a srdečně gratulujeme výhercům.

Kalendáře na rok 2019
NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ pro děti, s ilustrace
Jaroslava
Soumara,
je
doplněn
kalendáriem s prostorem pro vpisování
poznámek a dvoustranou zábavných úkolů
s tematikou z regionu.

Cena: 99 Kč

Město Police nad Metují
Organizační složka Pellyho domy
hledá

Město Police nad Metují
Organizační složka Pellyho domy
hledá

zájemce o brigádu

zájemce o sezónní práci
na rok 2019

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

OBSLUHA INFORMAČNÍHO CENTRA
Místo výkonu práce:
Informační centrum v Pellyho domech,
Masarykovo nám., Police nad Metují
Požadavky:
•časová flexibilita (zajištění provozu
zejména o víkendech a svátcích, v hlavní
turistické sezóně při rozšířeném provozu i
v pracovní dny)
•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
• 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.)

STOLNÍ KALENDÁŘ s reprodukcemi obrazů Jana Kousala.

Cena: 99 Kč

Provozní doba Informačního centra
v LISTOPADU:
Pondělí,
středa čtvrtek,
Úterý,
pátek
Polední přestávka:

9:00 – 17:00
9:00 – 15:00

11:30 – 12:00

V sobotu 3. 11. 2018, v době konání
Svatomartinského trhu, bude
Informační centrum OTEVŘENO
od 9:00 do 15:00 hod.
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Nabízíme
•Zajímavou práci v příjemném pracovním
prostředí
•Možnost získat praxi v oblasti cestovního ruchu a služeb
•Možnost profesního rozvoje

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 (cca duben – říjen)
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 14. 12. 2018.
Kontakt: Martin Balák, tel. 778 499 437
www.sportvpolici.cz

Zájemci, prosíme, zašlete stručný 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 14. 12. 2018.
Kontakty:
Mgr. Nikola Plná, tel. 491 421 501 nebo
Jana Rutarová, tel. 602 645 332
Více o činnosti Informačního centra:
www.pellyhodomy.cz
www.policko.cz
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

se
těšit
na
vojáky
Nenechte si ujít množnost pravidelně Můžete
se setkávat s papírem a nechat se v historických uniformách nebo na RC
okouzlit vším, co práce modeláře modely, které se budou prohánět
Pellyho domy. Muzeum papírových
obnáší.
modelů připravilo dílničku nejen pro
děti.

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ
DOSPĚLÝCH
Pondělí 12. 11.

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

9:00 – 15:00 hodin
!!!Vstup zdarma!!!

I v letošním roce podpoří Muzeum
papírových modelů Týden vzdělávání
dospělých. Zadavatelem akce je
Královéhradecký kraj, organizačně ji
zde (pro okres Náchod) zajišťuje Úřad
práce ČR – krajská pobočka v Hradci
Králové, kontaktní pracoviště v
Náchodě.

LISTOPAD 2018
VOLNÝ VSTUP DO
MUZEA
Pondělí 5. 11.

Cena za jednorázový vstup je 30,- Kč.
Jedno pololetí: 400,- Kč
Muzeum otevírá svoje dveře během Celý rok: 800,- Kč
prvního pondělí v měsíci zdarma!
Pro druhé dítě z rodiny je cena za
kroužek zvýhodněna! (Pololetí 250,Kč; celý rok 450,- Kč)

od 09:00 do 15:00 hodin

TATÍNKOVA
POHODOVÁ NEDĚLE
Neděle 11. 11. 2018
Sál Pellyho domů

Využijte možnosti prohlédnout si
výstavu Ivana Zadražila, nebo jen tak
zavzpomínat na svoje mládí spojené
s časopisem ABC.

STŘEDY V MUZEU
Modelářský kroužek

9:00 – 15:00 hodin

Modelářský klub z České Metuje,
Spolek vojenské historie TS 20 Pláň
s podporou Muzea papírových modelů
a Města Police nad Metují připravili na
Sál Pellyho domů představení své
činnosti.

Cílem Týdnů vzdělávání dospělých je
seznámit širokou veřejnost napříč
věkovým i vzdělanostním spektrem s
významem a možnostmi celoživotního
učení a k němu zároveň motivovat.
Mottem letošního roku je „Nejen
vzděláváním k pestřejšímu životu“.
Kromě vstupného zdarma nabídneme i
unikátní možnost prohlídky Depozitu!

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
24. a 25. 11.
9:00 – 17:00 hodin

15:00 – 17:00 hodin

Každou středu od 15.00 hodin se
v Muzeu můžete setkat s Lubošem
Matěnou – vycházející hvězdou české
modelářské scény – a společně
s ostatními začít pronikat do tajů
papírového modelářství.
Kromě práce s papírem, která sama o
sobě rozvíjí prostorou představivost a
jemnou motoriku, nabízíme jako bonus
možnost
popasovat
s nejlepšími
modeláři z Čech, Slovenska a Polska na
soutěžích, kam modely z kroužku
pravidelně vozíme. A vracíme se
s medailemi .

Polický měsíčník - listopad 2018

Ozvláštněte si návštěvu Muzea tím, že
si domů odnesete vlastnoručně
slepený a „vymodelovaný“ papírový
model. Každý poslední víkend v měsíci
máte v Muzeu možnost ozkoušet si
práci modeláře. A pokud se dětem
zalíbí, je tady pro ně modelářský
kroužek. Třeba se tam nakonec
potkáme… 
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VÝSTAVY:
IVAN ZADRAŽIL:
SVĚT PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Muzeum papírových modelů

sloupovým
ochozem,
zakončená
patrovými budovami knihovny a
divadla. Ve střední části je kruhová
bývalá kaple s lucernou a taneční sál.
Celá stavba podélně měří 227 m. Na
sochařské výzdobě se podíleli A.
Schrott a Václav Prachner

KVÍČEROVSKÁ SIRKA
Výstava dětských
výtvarných prací
Zelený domeček

Vernisáž 22. 11. od 16 hodin

Na jaře letošního vyhlásil Klub
sběratelů Policka společně s Muzeem
papírových modelů a Městem Police
nad Metují soutěž „Kvíčerovská sirka“.
Tématem pro dětské výtvarné práce
bylo „Moje oblíbené místo v Polici“.

I tento model si můžete v Muzeu
zakoupit a doma i ho slepit. K výstavě
vyšel i katalog, který je možné si
v Muzeu zakoupit.

VÝSTAVA PIVNÍCH
ETIKET

Zelený domeček

Ivan Zadražil patří k nejznámějším
autorům
papírových
modelů
v Čechách. Jeho tvorba má rozsah od
modelů architektury, přes automobily
a stavební techniku k tankům a
vrtulníkům… Všechny tyto modely a
ještě mnoho dalšího si můžete
prohlédnout na výstavě, která je
otevřena přímo v expozici Muzea.

Vernisáž ve čtvrtek
1. 11. od 18.00 hodin

Otevřeno denně podle otevírací
doby Muzea
Pivní
etikety
jsou
jedním
z nejpopulárnějších artefaktů, které lze
sbírat. A v Zeleném domečku uvidíte
část jedné z nejkrásnějších a největších
Od 22. listopadu si budete v Zeleném
sbírek regionu.
domečku moci prohlédnout soutěžní
práce a samozřejmě i ty vítězné. Byli
vypsány tři soutěžní kategorie: děti do
10 let, 10 – 12 let a 13 – 15 let.
Kategorie do 10 let.

Zámek Kačina
Jedním z nejúžasnějších modelů, které
výstava nabízí, je model zámku Kačina,
který patří mezi nejvýznamnější
stavby empírové architektury v Česku.
Nachází se v katastru obce Svatý
Mikuláš, zhruba 6,5 km SV od Kutné
Hory. Velkolepá zámecká budova na
půdorysu otevřené podkovy se nachází
na rozsáhlém prostranství parku
navrženého roku 1789 vídeňským
botanikem Nikolausem Josephem von
Jacquin.
Střední část tvoří dvoupodlažní
budova s klasickým portikem o šesti
sloupech s tympanonem. Na ni na obou
koncích navazují přízemní obytná
stavení na obloukovitém půdorysu se
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1. Michal Obršál: „Gotický portál“
2. Tereza Hotárková: „Sloup Panny Marie“
3. Adam Malý: „U – rampy“

Kategorie 10 – 12 let.

1. Kristýna Košťálová: „Polická radnice“
2. Eliška Thérová: „Suchodolská kaplička“
3. Anežka Johnová: „Kostel“

Kategorie 13 – 15 let.

1. Michaela Škopová: „Klášter“
2. Vendula Berková: „Pod Ostašem“
3. Marie Vaníčková: „Komín U Damiánky“

Cenu sběratelů získala Adéla Nosková
za obrázek „Kostel“.
Vítězné obrázky se objeví na
zápalkových nálepkách.
Vyhlášení výsledků a předání cen
Výstavu pořádá Klub sběratelů Policka proběhne v rámci vernisáže výstavy
ve spolupráci s Muzeem papírových v Zeleném domečku 22. 11.
modelů a podporou města Police nad Výstava potrvá do 2. 12.
Metují.
Všem výhercům gratulujeme a všem,
Výstava potrvá do 18. 11.
kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme!
Polický měsíčník - listopad 2018

Tvořivé dílny 2018 v Muzeu papírových modelů

Město Police nad Metují získalo v letošním roce grant na Tvořivé
dílny v Muzeu papírových modelů. Tento grant z Královéhradeckého
kraje již Muzeum papírových modelů získalo po čtvrté, poprvé v roce
2015. Tentokrát budou finance použity i na dílny v období Vánoc.
První část projektu bude určena školním a dalším skupinám, které
se mohou od 4. listopadu objednat na tvořivou dílnu v Muzeu. Dílna je
pro děti připravena ve spolupráci s DUV – Družstvo Dvůr Králové nad
Labem, ruční výrobou Vánočních ozdob. Děti budou moci vyzkoušet
tradiční techniku zdobení ručně vyfouklých vánočních kouliček. Jsou
pro ně připraveny barvy a posypy. Své ozdoby budou moci i personifikovat, budou mít k dispozici pisátko speciálně vyrobené pro tento účel.
Dílny budou probíhat dle objednání až do 20. prosince.
Další částí projektu jsou Vánoční dílny pro malé i velké aneb
zastavme předvánoční šílenství. Jsou určené pro širokou veřejnost,
především pro rodiny s dětmi. Jedno unikátní muzeum, tři dny – 21.

Vánoční dílničky pro malé i velké

aneb zastavme předvánoční šílenství
21. - 23. 12. 2018 od 12:00 do 15:00 hodin
Jedno unikátní Muzeum
Tři př edvánoční dny
Pět př edvánočních dílniček, kter é stihnete během jednoho dne
• zdobení perníčků
• zdobení vánoční ozdoby
• vystřihovánka do okna
• svícen na stůl
• náušnice v dárkové krabičce
Vánoční dílničky podporuje Královéhradecký kraj
Pořádá MPM ve spolupráci s DUV-družstvo Dvůr Králové nad Labem
Cena 45,- kč za osobu
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až 23. prosince vždy od 12 do 15 hodin. Celkem pět dílniček, které
jsou Vám s lektorem plně k dispozici. Dílnička zdobení perníčků připomíná jeden z nejstarších vánočních zvyků v Čechách. Vánoční ozdoby, dílna je opět připravena ve spolupráci s Družstvem umělecké
výroby Vánočních ozdob. Další dvě dílničky – vystřihovánka do okna
a výroba náušnic jsou dílničky, které budou vždy přizpůsobeny věku
účastníků. Jsou připraveny ve spolupráci s paní Vránovou, odbornicí
na vystřihovánky a výtvarníkem panem Jurczykem, který vlastní firmu
Xomikovou pastelkou a zabývá se výrobou originálních náušnic z dostupných materiálů. Poslední dílnou
bude výroba svícnu na vánoční stůl.
Účastníci budou moci využít různých
materiálů i technik dle svého vkusu a
nálady.
Mgr. Martina Váňová

Zdobení vánočních ozdob
od 3. do 20. prosince

Neváhejte a přijďte si namalovat vlastní skleněnou
ozdobu na vánoční stromeček!

Akce je určena pro objednané skupiny s minimálním počtem 10 dětí.
Cena je 10,- kč za osobu.
Objednávat se můžete od 4. 11. na tel. čísle 737 583 144
nebo mailu: martina-vanova@email.cz
Pořádá Muzeum papírových modelů ve spolupráci
s DUV - Družstvo Dvůr Králové nad Labem
a s podporou Královéhradeckého kraje
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Iveta Osobová (1966)

Výstava Veselé obrázky v kavárně Láry Fáry v Náchodě
představuje tvorbu Ivety Osobové. Výtvarnice žije a tvoří
v Polici nad Metují. Od roku 2016 je členem výtvarném spolku náchodských malířů AMAG. Povoláním je mzdová účetní.
Kromě výtvarné tvorby (malba, fotografování) ji zajímá vysokohorská turistika. Svá díla vystavovala v Polici nad Metují,
v Náchodě, v České Skalici nebo třeba v Hradci Králové.
K výtvarné tvorbě Ivetu Osobovou přivedl její otec. Sám
velmi rád maloval a vytvořené obrázky pak daroval pro radost.
Malovat autorka tedy začala už velmi brzy. Bylo to v dětství.
Líbily se ji otcovy ilustrace, ilustrace v dětských knížkách a na
pohledech. Ráda malovala do památníků, na čtvrtky, později i
na plátna. Dnes tvoří akrylovými a olejovými barvami na plátno. Už na první pohled obrazy Ivety Osobové zaujmou veselou
barevností. Radost, která z nich vyzařuje je způsobena tím, že
je autorka tvoří s upřímnou radostí. Je pro ni důležitý proces
tvorby, to ji zajímá, to ji baví. Malba je pro ni relax, radost. A
to se na jejich plátnech odráží do pohledů diváků. „Zajímá mě
především technika malování. Mám ráda barevnost.“ Říká o své
tvorbě sama autorka. Iveta Osobová maluje zátiší, květiny. Ale
má i svá další témata… „Nejvíce mě inspiruje příroda a děti,“
říká autorka.

Domov důchodců v Polici nad Metují Vás srdečně zve na

„Adventní setkání“

spojené s ukázkou výroby lidových řemesel a výrobků našich uživatel,
ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 10.00 do 16.00 hod.
Připraveno bude malé občerstvení.
Těšíme se na Vás!

Témata jejich obrazů jsou velice pestrá. Od realistického
zaznamenání, přes abstrahované a zjednodušené formy k čisté
abstrakci. V ní se odráží její netypické vidění světa: od výběru barevné škály k tvarům, jimž schází ostré hrany. Můžeme je
vnímat jako pohledy do Vesmíru nebo do lidských duší. Stačí si
jen vybrat. Ale ať si vybereme jakékoliv „vysvětlení“, vždy primárně zůstává čirá radost z tvorby, kterou dokáže Iveta Osobová
přenést i na diváka.
Výstavu v kavárně Láry Fáry v Náchodě můžete vidět
do 30. listopadu.
Martina Váňová
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Webrovkafest na Klučance 2018 –
oslava životního jubilea muzikanta
a moderátora Pepy Lábuse

Srdečně Vás zveme na 17. ročník Charitativního festivalu na podporu dětí z dětských domovů Webrovkafest na Klučance, který z výtěžku
z akce od roku 2002 spolufinancuje zážitkové pobyty pro děti z různých
dětských domovů a sociálně slabých rodin, jenž je letos věnován kulatinám hudebníka a moderátora Pepy Lábuse.
Uskuteční se v sobotu 17. listopadu od 14:30 hodin na Klučance v
obci Dědov u Teplic nad Metují (Dědov 45). Akci zahájí na hlavní scéně divadelní spolek KRYCHLIČKY svým představením TN Zabijáci,
na motivy filmu Natural born killers (1994). Hudební přehlídku odstartuje v 16:00 hodin
dechový soubor HF
BAND,
následovat
bude kapela z blízkého okolí SUNDAY
JAM, dále tradiční
alternativně rocková
POSLEDNÍ LEŽ. Pak
bude následovat koncert oslavence PEPY
LÁBUSE a SPOLu.
Hned na to hlavní hvězda večera, kyjovská
NARAJAMA, která se nepodobá nikomu
a ničemu.
Nebo snad znáte nějakou jinou rockovou kapelu s cimbálem? Poté zaduje kerkonošský minibigband Cémur šámur,
regionální HEEBIE JEEBIES a program
hlavního pódia uzavře thrash-metalová
formace SOCIAL ERROR. Na sklepní
scéně se představí i jako folkový písničkář
PEPA LÁBUS, následovat budou tři sety
další letošní hvězdy OMNIONa, což je sólový projekt multi-instrumentalisty a skladatele Tomáše Reindla
a před koncem tradičně rozezní podzemí
mistr bluesové kytary
Václav „BAHŇOUS“
Blabolil. Úplný závěr pak bude patřit
trutnovským
COLORSOUND, kteří
budou sázet své sety
až do kuropění. Celým
festivalem bude provázet již známý TOMÁŠ GROHREGIN a s ním
MARTIN HALAXA.
Opět budeme nalévat nápoje do bio-plastových kelímků, s ohledem
na životní prostředí. S ČD jsme znovu vyjednali dočasné zprovoznění
vlakové zastávky Dědov, kde budou krom zrychlených vlaků všechny
ostatní z obou směrů zastavovat. Po skončení akce bude tradičně přistaven autobus, který návštěvníky rozveze do Broumova, Náchoda a
Trutnova. Všichni účinkující vystoupí buď pouze za cestovní náklady,
nebo za výrazně snížený honorář z důvodů charitativního poslání akce.
Webrovkafest za dobu svého trvání vynesl pro děti bez rodičů pouze ze
vstupného více jak
450 000 Kč. Jen loňský výtěžek činil krásných 46 620 Kč.
Děkujeme touto cestou všem partnerským městům, firmám, živnostníkům i drobným dárcům, s jejichž pomocí se opět podařilo dopředu
pokrýt všechny náklady spojené s organizací této akce. A samozřejmě
návštěvníkům festivalu za to, že jim není lhostejný osud dětí bez rodičů
a ze sociálně slabých rodin!
Podrobný program a všechny důležité informace najdete na www.
webrovkafest.com
S pozdravem
Vojtěch Lábus - produkční festivalu - 603 945 107
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5. Broumovské diskuse otevřou
téma Hrdinství a odvahy
Zajímaví hosté, bohatý doprovodný program, diskuse o
aktuálních tématech. To vše nabídnou 5. Broumovské diskuse,
které se uskuteční 6.–7. listopadu v broumovském klášteře, v
sále Dřevník.
Účastníci konference se ohlédnou za hrdinstvím v kontextu
našich osmičkových výročí, ale budou hovořit i o hrdinech současnosti a budoucnosti či o odvaze v politice. Diskutovat přijedou
hosté z celé České republiky: politolog a filosof Daniel Kroupa,
ekonom a pedagog Tomáš Sedláček, spisovatel a nakladatel Jiří
Padevět, lékařka a zakladatelka hospicové péče v ČR Marie
Svatošová, bývalý předseda Vojenského výboru NATO Petr
Pavel, umělec a spoluzakladatel umělecké skupiny Ztohoven
Roman Týc, youtuber Karel „Kovy“ Kovář nebo politici
Miroslava Němcová, Milan Štěch a Jan Farský. Konference
bude rozdělena do tří diskusních panelů, které budou moderovat
novináři David Klimeš, Světlana Witowská, Nora Fridrichová
a Daniela Brůhová:
• úterý 6. 11. 9:30–13:00 / Panel I: Hrdinství a odvaha v českých a evropských dějinách
• úterý 6. 11. 14:30–17:30 / Panel II: Hrdinství a odvaha dnes
• středa 7. 11. 14:00–17:00 / Panel III: Hrdinství a odvaha v
politice
Na konferenci budou představeny i výsledky průzkumu veřejného mínění na téma hrdinství a odvaha, který exkluzivně pro
Broumovské diskuse provádí agentura Ipsos. Zájemci z řad veřejnosti, kteří by se chtěli konference zúčastnit, si mohou vstupenky
zakoupit online na úvodní straně www.broumovskediskuse.cz.
Vstupné na jeden panel je 100 Kč. Podrobnější informace o programu je možné najít na webu konference nebo na facebookové
události.
Kateřina Ostradecká
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Pár vět k obálce…

Jaroslav Soumar (1970)

výtvarník, pedagog, animátor a v poslední
době i scénograf
Jaroslav Soumar už řadu let svým nezaměnitelným výtvarným jazykem zdobí a
dokresluje atmosféru Policka, Broumovska i
Kladského pomezí. Jeho práce dotváří tvář celého regionu, je možné je potkat v okolní krajině na informačních cedulích. Spolupracujete
s Kladským pomezím, Muzeem papírových
modelů, Broumovským klášterem, ale také
například s areálem v Mladých Bukách.
Kromě své pedagogické profese na
Základní umělecké škole v Polici nad Metují
pracuje na dalších zajímavých projektech.
Děti, tvorba pro ně a s nimi se stala nedílnou součástí jeho života. V ZUŠ v Polici nad
Metují pracuje Jaroslav Soumar od roku 1994.

Na jeho hodinách se děti učí nejen výtvarným technikám, ale i vztahu ke svému okolí.
„Myslím si, že je velmi důležité, aby děti získaly vztah ke svému městu, krajině kde žijí i
k sobě navzájem. Snažím se, aby děti, které
jsou dnes ohroženy dobou, měly možnost si
takový vztah vytvořit. Tak vznikl například
Betlém pro Polické náměstí, nebo cedulky
upozorňující na uklízení ‚psích hromádek‘
v ulicích Police nad Metují,“ říká Jaroslav
Soumar.
Jeho tvorba je inspirovaná životem, vychází ze života a snaží se, aby vycházela
z denní reality. Výtvarná tvorba je pro něj
prostředkem, jak porozumět okolnímu světu. „Podle mého názoru by výtvarné umění
nemělo být vytrženým oborem, ale součástí
života. Baví mě kombinovat jednotlivé techniky. Pracuju s počítačem i klasicky kreslím,
maluju. Zabývám se počítačovou grafikou,
zajímá mě animace. Mimo jiné tvořím obrazy na magnetických deskách. K tomu mě inspirovaly děti. Jedná se o grafiky, které jsou
laminované a nalepené na magnetické desce.
Jsou tak odolné a bezpečné a dávají prostor
pro dětskou aktivitu, fantazii. Děti je mohou
pomocí magnetů i vlastních kreseb jednoduše
kdykoliv dotvářet podle sebe“.
Jaroslav Soumar je ale i autorem dětských

Muzeum Náchodska informuje
Otevírací doba Muzea města Police
nad Metují mimo sezonu
Mimo turistickou sezonu je Muzeum
města Police nad Metují otevřeno pouze
první sobotu v měsíci od 10,00 do 14,00
hodin. Mimo tyto dny lze muzeum navštívit po předchozí domluvě. Návštěvu nutno
dohodnout alespoň s týdenním předstihem.
Kontakty najdete na www. muzeumnachodska.cz.

Stará barokní roubená škola z roku
1785

Stará škola Dřevěnka je mimo turistickou sezonu otevřena pouze v době konání
kulturních akcí (3. 11. 2018 – Svatomartinské
posezení, 8. 12. 2018 – Adventní Dřevěnka)
a v době výstavy (7. 12. 2018 - 13. 1. 2019 Pohyblivý betlém Zdeňka Farského). Mimo
tyto dny lze starou školu navštívit pouze po
předchozí objednávce.

Svatomartinské posezení v
Dřevěnce

Muzeum Náchodska a Cech panen rukodělných zvou u příležitosti Martinských trhů
v sobotu 3. listopadu 2018 do staré polické
školy Dřevěnky na Svatomartinské posezení. Členky cechu budou předvádět tradiční
rukodělné techniky i dobové regionální
pokrmy. Návštěvníci se tak mohou těšit na
ukázky předení na kolovrátku, zpracování
ovčí vlny, paličkování, drátkování, výrobu figurek z kukuřičného šustí, perníčky
a mnohé jiné. Jako host se představí paní
Lýdie Birkeová-Mrázová s textilními dekoračními doplňky, které jsou certifikovanými
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regionálními produkty. Starou školu lze navštívit od 9.00 do 16.00 hod. Těšíme se na
Vás!

Připravujeme - Adventní Dřevěnka

Muzeum Náchodska a Cech panen rukodělných zvou u příležitosti Adventních trhů
v sobotu 8. prosince 2018 do staré polické
školy Dřevěnky na tradiční předvánoční den
řemesel. Program bude upřesněn v příštím
čísle Polického měsíčníku, na plakátech a
webových stránkách muzea (www.muzeumnachodska.cz).

Připravujeme - Český řemeslný
pohyblivý betlém Zdeňka Farského

Blíží se Vánoce a s nimi také tradiční vánoční výstava ve staré škole Dřevěnce. Na
tento rok připravovalo Muzeum Náchodska
výstavu hraček. V současné době se však naskytla jedinečná příležitost vystavit monumentální mechanický betlém řezbáře Zdeňka
Farského. Jeho čtyři metry dlouhý a dva metry vysoký Český řemeslný pohyblivý betlém bude ve staré škole v Polici nad Metují
vystaven od 7. prosince 2018 do 13. ledna
2019. Betlém doplní menší výstava historických hraček ze sbírek Muzea Náchodska.
Vernisáž výstavy proběhne za účasti autora
ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 17.00 hod.
Podrobnosti o otevírací době v době vánočních svátků a případných změnách budou
uveřejněny v příštím čísle Polického měsíčníku, na plakátech, webových stránkách a
Facebooku Muzea Náchodska.
Mgr. Jan Tůma

knih, které si sám ilustruje. V nakladatelství
Bor vyšla autorská kniha Pírko, další s názvem Drobečky.
Kniha Pírko, určená nejmenším dětem vypráví o malém ptačím klukovi Pírkovi, který
jednoho jarního dne nalezl semínko květiny, a od té doby se zcela změnil jeho život.
Postupně se z bezstarostného mláděte stane
zodpovědný, pracovitý a nesobecký příslušník společenství zvířátek žijících v jednom
krásném údolí. Kniha Drobečky je složená
z drobných vyprávění pro děti doprovázená
autorovými vlastními ilustracemi. V úvodu
čteme: „Vzpomínka je jako drobeček na stole.
Zůstane v nás. Po čase ji objevíme. Potěší, zahřeje u srdce. Chceme se o ni podělit s ostatními. Tak se narodí příběh a s ním i začátek této
knihy. Kdybychom místo slova drobeček dosadili střípek, vyšlo by to nastejno. Drobečky
v naší knize jsou vlastně střípky světa, v němž
žijeme. Autor z něj vybral, co ho zaujalo, to
namaloval a poté ke každému obrázku vytvořil příběh.“
Poslední jeho vydanou knihou je knížka
s názvem Kaluže.

Animace můžete shlédnout na www.
zuspolice.cz.

Mgr. Martina Váňová

CHARITNÍ PLES

Srdečně zveme na jubilejní 10. charitní ples Oblastní charity Červený Kostelec,
letos v prvorepublikovém duchu. Místem
konání bude opět Sokolovna v Červeném
Kostelci, k poslechu zahraje kapela Relax
Band. Moderování letošního ročníku se
ujme herec Jiří Klem.
Pro navození dobové atmosféry se o
předtančení postará špičkový taneční pár,
Petra Stehnová a František Kopecký z taneční školy Vavruška Praha, kteří mají připravenou „Show z první republiky“.
Pokračovat v prvorepublikovém duchu
pak budou Sestry Chalupovy, volné sdružení žen ze Skalice u Hradce Králové, které Vás prostřednictvím jejich vystoupení,
„Elegance 1. republiky“, seznámí v několika tanečních obrazech s oblečením a módou mezi 20. až 40. lety minulého století.
Ples proběhne v sobotu 10. listopadu
2018 od 20 hodin.
Vstupné: 120 Kč, místenka: 20 Kč
Předprodej vstupenek: Papírnictví
IVÍN, Náměstí TGM 93, Červený
Kostelec. Telefon: 491 463 166
Přijďte se pobavit, zatančit si a zároveň
podpořit Hospic Anežky České. Výtěžek
z letošního plesu bude věnován na pořízení nového automobilu pro Mobilní hospic
Anežky České.

za Oblastní charitu Červený Kostelec
Jan Kordina
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www.ceskekoncerty.cz pořádá koncert

Lucie Bílá

s klavírním doprovodem

Petra Maláska
Hronov - Sál Josefa Čapka
10. února 2019 od 1930 hodin
vstupné 950 Kč - 850 Kč stání
předprodej vstupenek

informační centrum Hronov
www.ceskekoncerty.cz
Michal Lokvenc - telefon: 731 579 373

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

Sv. Martin - život a legenda

11. listopadu se v Česku slaví svátek sv. Martina. Sv. Martin se
narodil r. 316 n.l. jako syn pohanského římského důstojníka v Sabarii
v Panonii (dnes Szombathely v Maďarsku). Otec ho jako patnáctiletého poslal do armády
v Galii a Martin se stal brzy
důstojníkem. V té době se
přihodila událost, která je
mezi legendami o Martinovi
nejslavnější. Když se vracel jednoho zimního večera
Martin do vojenského tábora
v Amiensu, potkal ho polooděný žebrák, který prosil o
almužnu. Důstojník neměl
u sebe ani peníze, ani jídlo,
vzal tedy svůj velký důstojnický plášť a rozsekl ho napůl. Polovinu daroval žebrákovi. Příští noc viděl Martin
ve snu Ježíše oděného do
poloviny jeho pláště. Poté
se nechal pokřtít, opustil povolání vojáka a po různých
životních peripetiích se stal
biskupem v Tours. Zemřel v

Polický měsíčník - listopad 2018

81 letech roku 397 n.l. v Candes u Tours.
Svatý Martin je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů.
Nejčastěji bývá zobrazen na koni s půlkou pláště a žebrákem.
Ke svátku sv. Martina neodmyslitelně patřila dobře vykrmená a upečená tzv.“Martinská husa“. Původ spojitosti mezi svatým Martinem a
husou můžeme nalézt ve dvou legendách. Ta prvá praví, že husy svatého
Martina při kázání tolik rušily, že nyní pykají na svatomartinském pekáči. Druhá legenda praví, že se svatý Martin před svou volbou biskupem
ze skromnosti skrýval v husníku, ale husy ho svým kdákáním prozradily.
Ať už to bylo tak, onak nebo úplně jinak je jedno. Každopádně husa patřila
j nejhlavnějším pokrmům. Rozdělování jejího masa mělo určené pořadí.
Nejnižší sluha dostával křídlo, aby prý při práci lítal, vyšší sluha stehno,
hospodář sám si nechával zbytek. Kůže z husích nohou se dávala do střevíců pod nohy, aby se nepotily nebo mezi prsty, aby nerostla kuří oka.
Neméně známé bylo i svatomartinské pečivo. Kromě hus byly obvyklým jídlem na sv. Martina svatomartinské rohy, rohlíky nebo podkovy
svatého Martina. Martinskými rohlíky podarovávala děvčata své hochy.
Velikým rohlíkem, plněným mákem nebo povidly býval podarován ze
služby odcházející čeledín nebo děvečka.
S dobou císaře Josefa II. je spjatá tradice svatomartinského vína. V
tento den končila čeledínům, podruhům a děvečkám služba u větších
sedláků, byli vyplaceni za rok služby a uzavírali dohody na rok následující. Dobrá smlouva na příští období bývala stvrzena stiskem ruky a
přípitkem nového vína.

Připravil František Janeček
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Stalo se před sto lety - listopad 1918

Zatímco uvnitř rozpadající se RakouskoUherské monarchie vzplály revoluce a vzpoury, na frontách se stále válčilo a umíralo.
Koalice italských, francouzských a britských
vojsk pokračovala ve zdrcující, krvavé a docela zbytečné ofenzivě v rámci poslední bitvy na
Piavě. Vojenská kapitulace Rakouska-Uherska
byla podepsána až 3. listopadu, tedy v době,
kdy už Rakousko-Uhersko prakticky neexistovalo. Mír vstoupil v platnost 4. listopadu
1918. První světová válka pro země bývalého
Rakousko-Uherska skončila.
Dne 9. listopadu svrhla revoluce císařství
v sousedním Německu a císař Vilém II. uprchl
do emigrace.
Dne 11. listopadu 1918 bylo v železničním
vagóně v lese u Compiègne ve Francii uzavřeno příměří s Německem. Podepsání příměří
znamenalo kapitulaci Německa a de facto konec první světové války. Stejného dne rakouský císař Karel podepsal kompromisní dokument, ve kterém rezignoval na řízení státních
záležitostí. Dne 12. listopadu byla vyhlášena
republika Německé Rakousko se zatím blíže
nespecifikovanými hranicemi.
V té době již mladá Československá republika budovala své politické a státní struktury. Dne 13. listopadu byla schválená prozatímní ústava ČSR, která rozšířila národní výbor
na 256 členů a přejmenovala jej na Revoluční
národní shromáždění. Dne 14. listopadu se pak
poprvé sešlo národní shromáždění, kde jeho
předseda Karel Kramář oznámil konec vlády
Habsburské monarchie v českých zemích,
vyhlásil republiku Československou a zahájil
volbu prezidenta. Prezidentem byl aklamací
zvolen Tomáš Garrigue Masaryk. Následovalo
zvolení vedení národního shromáždění a první
vlády, do jehož čela byl zvolen Karel Kramář.
Nově vzniklý stát ale musel čelit i prvním existenčním problémům. Oblasti silnou
německou většinou se nesmířily se vznikem
československého státu. Zdejší obyvatelé tak
postupně vyhlásili, zcela v duchu práva národů na sebeurčení, čtyři samostatné provincie,
které měly být začleněny jako autonomní jednotka do uvažovaného budoucího nezávislého
Německého Rakouska. Již 29. října byla vyhlášena separatistická provincie Deutschböhmen
s centrem v Liberci. Následujícího dne provincie Sudetenland, s hlavním městem Opavou.
Dne 3. listopadu následovali jejich příkladu
Němci z jižní Moravy, kteří vyhlásili provincii Deutschsüdmähren s centrem ve Znojmě, a
Němci ze Šumavy, kteří svou provincii pojmenovali Böhmerwaldgau. Národní výbor tyto
provincie neuznal a vyžadoval jejich podřízení centrální moci nového československého
státu. Po ztroskotání jednání se sudetoněmeckými politiky bylo rozhodnuto obsadit pohraničí vojensky. Dne 29. listopadu 1918 začala
vojenským obsazením Mostu jejich postupná
likvidace.
Problém vyvstal také na Slovensku,
kde si Maďarsko vysvětlovalo podmínky
Bělehradského příměří tak, že se pod správou
Maďarska prozatím ponechává veškeré území Uher s výjimkou Chorvatska a Slavonie.
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Proto také Maďaři považovali pronikání českých vojáků na slovenské území za agresi a
začali je vojensky ze slovenského území vytlačovat. Dne 17. listopadu přijel do Prahy
maďarský emisar Géza Supka s oficiální nótou
oznamující právo převzetí území Slovenska
Maďarskem na základě bělehradského příměří. Československo odpovědělo, že samostatnost ČSR byla Spojenci uznána již před
podepsáním příměří, a proto v té době nebylo Slovensko již součástí Maďarska a to tedy
nemá na jeho území nárok. Následně Edvard
Beneš stanovil hranice Slovenska, se kterými souhlasili i představitelé Francie. Dne 25.
listopadu oficiálním dopisem francouzskému
ministru Pichonovi požádal Beneš o stažení
maďarských jednotek z území Slovenska, což
bylo o dva dny stejným způsobem potvrzeno.
Německé separatistické tendence se projevily i v bezprostředním sousedství Police, a
to sice na Broumovsku. Již 1. listopadu 1918
se v Broumově konalo v restauraci Střelnice
velké shromáždění zdejších obyvatel.
Shromáždění zahájil starosta samosprávného
okresu Broumov, bývalý zemský poslanec
Anselm Heinzel, který promluvil o aktuálním
postavení Němců v Rakousku. Další řečníci
pak již přímo protestovali proti zabrání oblasti Deutschböhmen československou vládou.
Přítomní nakonec odmítli akceptovat vzniklou
Československou republiku a po hlasování
vyhlásili připojení Broumova k samostatné
rakouské provincii Deutschböhmen. V rámci jednotlivých soudních okresů provincie se
posléze počaly zřizovat Okresní národní rady
(Bezirksnationalräte). Nejpozději od poloviny listopadu počal v Broumově fungovat
také německý ozbrojený sbor Bürgerwehr.
Ozbrojenými posádkami disponovala též i
nádraží v Teplicích nad Metují a Meziměstí.
Železniční stanice v Teplicích byla v držení jednotek separatistů až do 29. listopadu
1918, kdy ji obsadily oddíly Národní obrany z Náchoda a Jaroměře.Na Broumovsku
vzniklo kromě Okresní národní rady
(Bezirksnationalräte) také několik německých
národních výborů, které se rovněž podřídily
Zemské vládě Deutschböhmen – 5. listopadu
vznikl německý Národní výbor v Meziměstí
a 10. listopadu německý Národní výbor pro
zastupitelský okres Teplice nad Metují. Český
Národní výbor pak v Broumově vznikl až
21. listopadu 1918. Jeho předsedou se stal
Jindřich Rada, místopředsedou Josef Železo a
jednatelem Antonín Meier.
Ve stejný den, kdy shromáždění v Broumově odmítlo akceptovat
Československou republiku – tedy v pátek 1.
listopadu 1918 – byla v Polici vytvořena tzv.
„Národní obrana“. Jednalo se o jakési domácí československé vojsko složené ze Sokolů
a vojáků, vracejících se z války. Velitelství
Národní obrany bylo zřízeno v hostinci „U zeleného stromu“, kde bylo též sídlo Národního
výboru. Velitelem byl ustanoven náčelník
Sokola Václav Švorčík, který vydal toto prohlášení: „Dnešním dnem na rozkaz Národní
obrany v Praze ujal se Sokol v Polici n. Met.

vedení Národní obrany ve zdejším okresu.
Vyzývám tudíž veškeré vojenské osoby jakož i
osvobozené, všecky sběhy, aby se do 24 hodin
přihlásili v kanceláři Nár. obrany u Zeleného
stromu. Přísaha Národní obrany dnes v 11.
hod. dopol. na náměstí. Členové Sokola dostavte se v krojích. Václav Švorčík, velitel Nár.
obrany.“ Průběh vlastní přísahy barvitě popisuje kronika měšťanské školy: „O 10. hod.
svolána dvojím zatroubením pohotovost. O 11.
hod. účetní Jaroslav Pášma vyvolával jména
branců a při vztyčeném praporu sokolském
(praporečník Pišl, klempíř) předčítal a po něm
opakovali přísahu československých legionářů před obecním úřadem u Zeleného stromu.
Přísahu přijal František Hála, okresní starosta, vybídnuv brance, aby ve smyslu přísahy
věrně plnili své povinnosti.“ Jak se však záhy
ukázalo, celý tento akt byl výmyslem samotného Jaroslava Pášmy, člena Sokola, neboť
úředně žádný takový obřad nebyl nařízen.
A své kompetence překračovalo velení polické Národní obrany i jinak. V kronice měšťanské školy najdeme tento zápis: „Národní
obrany někde asi nepochopily svůj úkol. V
Polici např. nebyla Národní obrana v rukou
prozíravých. Konala službu – aby se něco dálo.
Honem zavedla hlídky, které ve válce, kdy byly
poměry nejisté, nekonány. Povoláni ke službě
učitelé měšťanských škol, ač byli zproštěni
vojenské služby…“ Rozkaz uveřejněný 5. listopadu v Národních listech, však zcela jasně
stanovil, „že okresní Národní obrany nemají
kompetence ve věcech vojenských, ani místních – to vše patří pod pravomoc vojenského
velitelství v Praze.“
Neschopnost vedení polické Národní
obrany, jakož i přímo ostudné chování některých jejích členů, v plné nahotě odhalily
události spojené s likvidací zajateckého tábora
v Broumově. Hned v prvých dnech po převratu
docházely ze zajateckého tábora v Broumově
poplašné zprávy, že zajatci utíkají a okolní německé obyvatelstvo loupí proviantní sklady
tábora. V sobotu 2. listopadu 1918 se v Polici
objevili italští důstojníci, kteří opustili zajatecký tábor v Broumově a vydali se pěšky přes
Stěny do Police. Všem vojákům byl poskytnut
nocleh a pohoštění v rodinách. Kronika měšťanské školy o tom referuje: „V sobotu 2. 11.
přišel k večeru valný počet zajatých důstojníků italských a Srbů. O 6. hodině narychlo vybubnováno, aby se občané hlásili o uprchlíky
a opatřili jim přenocování. Záhy nabízelo se
tolik pohostinství, že mnohé nabídky vyšly naprázdno, občané přijímali 3 – 6 mužů. Mnozí
z nich odjeli v neděli 3. 11. vlakem do Prahy
nebo do Josefova. Ale přicházeli opět další:
Vlaši, Rusi, Srbové. V týž den přijela autem
přijímací komise (nadpor. Řehák vedoucí) od
Národního výboru z Prahy, aby přejala zajatecký tábor v Broumově od tamního vojenského velitelství. Vrátila se z Broumova do Police
odpoledne o 4 1/2 hod.“ K ochraně tábora byl
vyslán oddíl Národní obrany z Jaroměře pod
vedením poručíka Strakatého, aby učinil přítrž
loupežím. Podle jeho zprávy se německé obyvatelstvo, poté co se rozutekl strážní prapor,

Polický měsíčník - listopad 2018

vrhlo na tábor a začalo drancovat. Do cesty
se jim postavilo padesát Srbů s holýma rukama, protože všechny zbraně Němci odvezli do
německého divadla, a zahnali je. V noci však
obyvatelé blízkých vesnic skáceli plot na odlehlé straně tábora a začali na vozech odvážet
zásoby. Poručík Strakatý se ihned po svém
příchodu zmocnil se svým oddílem německého divadla a ozbrojené Němce zahnal. Mezi
tím dorazilo několik oddílů Národní obrany
z okolních měst: Police, Hronova, Náchoda a
četa ze sousední župy Orlické.
Polická Národní obrana se do ozbrojené
akce v Broumově zapojila 4. listopadu 1918
pod vedením velením npor. Jaroslava Kristy.
Celá akce se však poněkud vymkla kontrole, jak nám o tom prodává svědectví kronika
měšťanské školy: „V pondělí ráno bylo řízeno
z Josefova do Police 50 pušek se 2.000 ostrými patronami a poněvadž lid v Broumově v
táboře kradl, bylo žádáno o 150 mužů dalších,
kteří večer byli porůznu do Broumova posláni.
V noci a k ránu byly do Police přiváženy různé
zásoby: mouka, káva, vaky (baťochy), plátna, rýže, houně aj. a ukládány do Sokolovny.
Nepochopení národní discipliny bylo přitom
hojné. Např. z rolníků bukovických až na jednoho neuposlechli výzvy Národního výboru,
aby poslali povozy pro zásoby do Broumova,
neposlechli i jiní z jiných obcí. Ovšem nutno
se diviti, proč měly zásoby býti dováženy do
Police a zde skládány, když opět odtud měly
býti dopravovány jinam a proč nenařízena
doprava přímá? »Vojáci« (hanba jest je tak
zváti), tedy tak zvaní vojáci – Národní obrana
– přišedše na víno ve skladišti zpili se a kradli
sami. Četní z nich svlékali ze sebe chatrnější a

špinavější prádlo a oděv, brali si ve skladišti
nové a kradli. Vozkové odvážejíce naložené
zásoby, shazovali z nich něco do příkopů na
Pasech, aby později pro ně si sami došli. Při
skládání přivezených zásob do Sokolovny se
rovněž kradlo. Někteří vozkové měli věci schované v seně, v kapsách. Mezi nimi byli i rolníci. Nějaký Martinec byl chycen a prohlásil:
»Všichni kradli!«.“
Vedle vzniku Národní obrany se v Polici
postupně obnovoval také politický a kulturní život. Dne 6. listopadu 1918 se po dlouhé
době opět konalo zasedání obecního zastupitelstva: „Pan starosta Viktor Krista připomíná, že obecní výbor schází se za poměrů
naprosto změněných, poprvé v novém státě
československém.“ Na témže shromáždění
požádalo „Družstvo pro postavení divadla“,
jménem svého předsedy Jan Pejskara, „o vyhražení místa pro postavení divadla“.
Dne 8. listopadu 1918 se konala na paměť
vyhlášení Československé republiky slavnost a sázela se „Lípa svobody“. Datum 8.
listopadu nebylo vybráno náhodně – mělo jít
o připomínku a odčinění osudné porážky na
Bílé hoře! Průběh celé slavnosti velmi barvitě
a podrobně popisuje kronika chlapecké měšťanské školy: „Byla to slavnost především
školní a té zúčastnilo se Sokolstvo, úřady:
zástupci soudu, berního úřednictva, finanční
stráže, četnictva, obecní a okresní zastupitelstvo, spolky a velmi četné obecenstvo. Se
školní mládeží dobře na 2 tisíce osob. Školní
mládež dílem jako družice, dílem v kroji sokolském, národním a ostatek v oděvu občanském, byla vesměs dekorována stuhami bílo-modro-červenými a po většině s praporečky v

těchže barvách nebo bílo-červených seřadila
se, obstupujíc obdélníkový prostor před školní budovou, zdobenou znaky Čech, Moravy
a Slezska i podobiznami presidentů, našeho
Masaryka a amerického Woodrowa Wilsona.“
Součástí bohatého programu splavnosti
byla řečnická vstoupení, zpěvy národních písní a různá provolání. Zajímavý je osud Lípy
svobody. Ten se završil v roce 1968, kdy si
na zpola zapomenutou lípu vzpomněla místní
Komise pro oslavy 50. výročí vzniku republiky a usoudila, že okolí lípy by mělo být uvedeno do pořádku a zbaveno křovin. Příkaz k
tomu dostal tehdejší předseda školské a kulturní komise, který na úpravu okolí lípy vyslal
polské lesní dělníky, kteří nedostatečně informováni, omylem a z neznalosti strom porazili!
Na závěr ještě můžeme připomenout tři
polické osobnosti, které zemřely v listopadu
roku 1918. Dne 15. listopadu zemřel ve věku
75 let poštmistr ve výslužbě a někdejší velitel „Spolku vojenských vysloužilců Radecký“
Karel Mašek, rytíř z Maasburku. O pět dnů
později (20. listopadu) zemřel ve věku 58 let
dlouholetý polický advokát JUDr. František
Metall. Krátce po něm 22. listopadu po delší nemoci zemřel také inspektor polického
benediktinského velkostatku P. Stanislav
Chaloupka, OSB, českoskalický rodák. Po
jeho smrti napsal P. Celestýn Salfický do farní kroniky jeho stručnou charakteristiku: „Ač
Čech, pro věci české neučinil ničeho. Také nerozuměl hospodářství, vyjádřil se, proč bych
to a to měl znáti, k čemu mám správce a úředníky. Dle toho hospodářství vyhlíželo.“
Jan Tůma - Muzeum Náchodska

KALENDÁRIUM

Osobnosti českého malířství a sochařství – listopad

5. listopadu 1850 se v Okrouhlicích u
Havlíčkova Brodu narodil český malíř, grafik a výtvarný teoretik Jan Zrzavý. V letech
1907 až 1909
studoval na uměleckoprůmyslové
škole v Praze, ale
nepodařilo se mu
dostat na pražskou Akademii.
Setkání s malířem Bohumilem
Kubištou mu však
pomohlo najít východisko. Začal pracovat samostatně; podnikl studijní cesty do Německa, Itálie, Belgie,
Francie a Anglie. V roce 1947 se stal profesorem na Pedagogické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Jan Zrzavý patří ke
generaci výtvarné avantgardy začátku 20. století. Byl však především svůj – pocit osamění
a odlišnosti, který ho provázel od dětství, zanechal stopy i na umělcově díle. Zemřel 12.
října 1977 v Praze ve věku 87 let.

18. listopadu 1852 se v Miroticích narodil český malíř, dekoratér a ilustrátor Mikoláš
Aleš, jedna z nejvýznamnějších osobností
takzvané „Generace Národního divadla“, klasik českého umění 19. století. . V ranějším
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období tvořil v pozdně romantickém stylu,
přičemž vycházel z odkazu Josefa Mánese,
později směřoval spíše k secesi. Snad žádný český malíř se nestal národním umělcem
v pravém slova smyslu jako Aleš, snad proto,
že předmětem jeho zájmu bylo zobrazování
historie národa. Cyklem návrhů lunet Vlast,
který vypracoval pro Národní
divadlo,
vyvrcholila jeho
monumentální
tvorba, i když
porota
nakonec nedovolila,
aby malíř cyklus realizoval.
V knižní a časopisecké ilustraci
často vytvářel
postavy národní minulosti, jednoduché lidové
typy, a hlavně své slavné husitské bojovníky.
Vypracoval i návrhy loutek pro loutkové divadlo a nakreslil půvabný pražský betlém.
Zemřel na mozkovou mrtvici 10. července
1913 v Praze ve věku 60 let. Pohřben byl na
Vyšehradském hřbitově.
27. listopadu 1918 zemřel v Praze předčasně ve věku 34 let český malíř a teoretik

umění Bohumil Kubišta. Narodil se 21. srpna
1884 ve Vlčkovicích u Hradce Králové. Byl
nemanželským synem z chudé venkovské
rodiny, proto cestu k umění neměl snadnou,
ale prosadil si ji. Jeho exaktní matematické
myšlení se promítlo i do jeho bohaté tvorby.
Kubištovu ranou tvorbu inspiroval impresionismus (roky 1909 a
1910 strávil v Paříži), ale
ovlivnil ho i Munchův
expresionismus. Brzy ho
zaujaly principy kubismu
a stal se průkopníkem
tohoto malířského směru v Čechách. Existenční
problémy ho však donutily, aby si zvolil vojenskou
kariéru, kde působil jako
důstojník dělostřelectva
v chorvatské Pule. Krátce
po konci války zemřel na
následky epidemie španělské chřipky. Ačkoliv
jeho malířská kariéra v podstatě teprve začínala, i tak stihlo jeho dílo ovlivnit další generace
českých malířů. Jeho obrazy patří dnes k nejvíce ceněným obrazům českých autorů počátku minulého století. Je pohřben v Kuklenách
(část Hradce Králové).
Připravil František Janeček
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Jak se žilo na Policku v osmičkových létech (1928 – 1998)
Z publikace Mir. Pichla POLICE nad METUJÍ v datech ( vydalo město Police nad Metují v roce 2004)
„Osmičkové“ letopočty si tento rok připomínáme v nebývalé míře. Podívejme se, jak
se žilo na Policku v měsíci listopadu v letech
1928 – 1988.

1928

3. listopadu 1928
koupil Daniel Hauk objekt bývalé
Katschnerovy továrny čp. 257 v Nádražní
ulici od předchozího majitele Jana Čadka
z Domažlic, který se odstěhoval do Prahy.
Čadek zde měl zavedenu výrobu tkanic a
prýmků, zadlužil se, pokusil se v pojištěné továrně založit požár a byl potrestán vězením.
Hauk zde pak zařídil výrobu krejčovské vaty
a čisticí bavlny z odpadních textilií a zpracovával ovčí vlnu.

1938

14. listopadu 1938
byla na návrh ředitele ing. Krisa zřízena v
celém závodě fy Pelly pracovní závodní rada,
projednávající provozní otázky k docílení
zlepšeného pracovního výkonu. Zvláště cenné návrhy, které by mohly přinést mimořádný
užitek, měly být odměněny.
Protože se očekávaný efekt nedostavil,
byla pracovní závodní rada v únoru 1939 zase
zrušena.
19. listopadu 1938
přijala Sněmovna zákon o autonomii
Slovenska a Podkarpatské Rusi, zavedla název Česko-Slovensko a přejmenovala
Podkarpatskou Rus na Zakarpatskou Ukrajinu.

1948

22. listopadu 1948
byl
prezident
republiky
Klement
Gottwald, u příležitosti jeho 52. narozenin
jmenován čestným občanem města
29. listopadu 1948
bylo na schůzi MNV vyhlášeno vytvoření
komunálního podniku pod jménem „Stavební
komunální podnik města Police nad Metují“,
do něhož byly začleněny stavební firmy Ing.

Josef Erber, Celestin Gross, Jaroslav Šlambora
a Štěpán Škop z Bezděkova. Podnik zahájil
činnost dne 1. ledna roku 1949.

1958

17. – 24. listopadu 1958
byly prováděny hloubkové sondy geologického podloží uvažované malé vodní nádrže v údolí za mlýnem v Ochozi. Přehrada o
hloubce 7 metrů a objemu 300.000 m3 měla
zásobovat užitkovou vodou provozovny barevny národního podniku Veba; k realizaci
přehrady však nikdy nedošlo.

1968

Listopad roku 1968
• Byla asfaltována cesta (ulice) zvaná
„Ke koupališti“ – od ledhujské Krčmy k
plovárně.
• Městská knihovna byla přestěhována z
domu čp. 86 (z místností, kde kdysi byla
mateřská školka) do domu čp. 95 na
náměstí.
6. listopadu 1968
byla velká sněhová vánice.

1978

14. listopadu 1978
měl v Kolárově divadle poutavou přednášku polický horolezec ing. Miroslav Šmíd
na téma jeho horolezeckého dobrodružství,
o zimním prvovýstupu se svými druhy (J.
Flejberk, J. Rybička, J. Šmíd) severní stěnou
Eigeru – nazvanou „32 dní v Eigeru“.

1998

1. listopadu 1998
byly zahájeny 51. Polické divadelní hry.
Dne 28. listopadu uvedli poličtí hru Wiliama
Shakespeara „Mnoho povyku pro nic“ v režii
Jaroslava Součka.
3. listopadu 1998
byla chata (restaurace) Hvězda v
Broumovských stěnách (bývalá benediktinská myslivna) na základě zákona č. 20/1987

Sb. o státní památkové péči prohlášena
Ministerstvem kultury České republiky kulturní památkou. Stalo se tak na základě návrhu, který podal dne 30. 4. 1998 Památkový
ústav Pardubice. Zdůvodnění uvádí, že jde o
hodnotnou stavbu, která je velmi citlivě začleněna do krajiny a spolu s kaplí Panny Marie
Sněžné tvoří významnou pohledovou a krajinnou dominantu.
13. – 14. listopadu 1998
se konaly volby do městského zastupitelstva. Voleb se v Polici nad Metují zúčastnily
tyto strany: KDU-ČSL s 21 kandidáty, ODS s
21 kandidáty, Sdružení nezávislých kandidátů–pravicová spolupráce: 10 kandidátů, ČSSD
se 21 kandidáty a KSČM s 15 kandidáty.
Zapsaných voličů bylo 3.477, účast ve
volbách 61,9 %. ČSSD ve volbách obdržela 5
mandátů, ODS 8 mandátů, KDU-ČSL 5 mandátů, KSČM 1 mandát a Sdružení nezávislých
kandidátů–pravicová spolupráce 2 mandáty.
16. listopadu 1998
Byla dokončena obnova fasády na kostele
církve československé-husitské. Práce byly
zahájeny dne 13. 10.
26. listopadu 1998
se konala v hasičské zbrojnici ustavující schůze nového městského zastupitelstva.
Starostou zvolen Zdeněk Kadidlo (ODS),
místostarostou Mgr Ida Seidlmanova a Josef
Hauk (oba ODS), oba neuvolnění.„Schůzi
až do volby starosty řídil nejstarší člen zastupitelstva Josef Hauk. Rada města: Josef
Kašpar (KDU-ČSL), ing. Jan Cikryt (ČSSD),
Miloslav Martínek (ČSSD), ing. Jan Michálek
(KSČM); praporečníkem města stanoven
Antonín Pohl. loslav Martínek. V průběhu zasedání několikrát zaznělo poděkování
odstupujícímu
Listopad roku 1998
Byla dokončena stavba bezpečnostního
přelivu u rybníka na Honech. Práce provedla
fa Heller z Hronova za 500.000 Kč.
Připravil František Janeček

Š KO L S T V Í

STŘEdNÍ ŠkoLA GASTroNoMIE A SLUžEB
Volanovská 243, Trutnov
obory vyučované v Teplicích nad Metují
VÝUČNÍ LIST – 3 roky
● ČÍŠNÍk, BArMAN
● kUCHAŘ
● kUCHAŘ, ČÍŠNÍk
● kUCHAŘ, CUkrÁŘ

www.zajimavaskola.cz
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MATUrITNÍ ZkoUŠkA
● HoTELNICTVÍ – 4 roky
● GASTroNoMIE – 2 roky
den otevřených dveří „Gastroden“
30. 11. 2018 od 8 do 16 hodin

obory vyučovaní v Trutnově
VÝUČNÍ LIST - 3 roky
● PEkAŘ
● CUkrÁŘ
● INSTALATÉr
● TESAŘ
● TrUHLÁŘ
● ZEdNÍk
den otevřených dveří „den řemesel“
23. 11. 2018 od 8 do 16 hodin
Polický měsíčník - listopad 2018

Z Polické mateřinky
DĚTÍ S PORUCHAMI ŘEČI PŘIBÝVÁ

Dnes se chceme věnovat poruchám řeči u
dětí. Bohužel i v naší školce se můžeme přesvědčit o tom, že dětí s poruchami řeči stále
přibývá. Hlavní příčinou špatné řeči u dětí
je nedostatek aktivního používání jazyka.
Rodiče se svými dětmi mnohem méně komunikují a vzhledem k častému užívání televize a internetu se například četba knížek
dostává do ústraní. Přitom právě předškolní
věk je doba, která by se k nápravě poruch či
nedostatků ve vývoji řeči neměla promeškat.
Snad každý rodič se zaraduje, když u svého
dítěte uslyší mezi prvními slůvky „máma“ či
„táta“. Postupem času se slovní zásoba rozšiřuje a u některých dvouletých dětí můžeme
mít pocit, že pusu ani nezavřou. Pak je tu ale
i skupina dětí, které nemluví, nebo mluví, ale
člověk jim nerozumí. Rozhodně hned není důvod k panice. Rodič takového dítěte by se měl
nejdříve zamyslet, jestli se svým potomkem
dostatečně komunikuje a věnuje se rozvoji
jeho řeči. I když se to zdá možná neuvěřitelné,
vyprávění básniček, říkanek a zpívání písniček
už těm nejmenším dětem může značně ovlivnit vývoj jejich řeči. Kromě příjemných pocitů
z rytmu rozvíjejí i naprosto přirozeně všechny dovednosti nutné k dobrému rozvoji řeči,
včetně paměti. Postupem věku pak důležitou
roli hraje četba. Pedagogové i psychologové
se shodují: Dětské říkanky rozvíjejí řeč, smysl

pro rytmus, slovní zásobu, paměť i fantazii.
Vzpomínáte, jak bylo fajn, když nám rodiče
před usnutím četli či vyprávěli pohádky? Snad
každý měl doma nějakou knížku s říkadly a
ilustracemi Josefa Lady, kterou uměl zpaměti.
Dnes zná málokteré dítě ve školce Kalamajku,
Bubeníčka, Kolo mlýnský a další krásná zpěvná říkadla… Zato už ti nejmenší umí ovládat
mobil či tablet, umí na něm hrát hry (často i
nevhodné), umí si na něm před usnutím pustit
pohádku (mnohdy nesrozumitelnou i dospělým). Je to však trend dnešní doby a nemůžeme ho úplně zavrhnout. Více než polovina
případů opožděného vývoje řeči je způsobena
nedostatkem stimulů, nedostatkem kontaktu
s dospělou osobou, která si s dítětem povídá,
prohlíží si s ním knížku, obohacuje jeho slovní
zásobu. Na počítači si dítě procvičí například
postřeh, zrakové vnímáni, ale určitě ne řeč.
Nepřiměřené sledování televize a videa poškozují řeč ve všech jejích složkách. Jediná
cesta, jak podpořit vývoj dětské řeči je ve vzájemném rozhovoru, trpělivém odpovídání na
dětské otázky, pomáhat dítěti hledat vhodná
slova, poopravit je při skloňování a vůbec rozvíjet všechny smysly a obratnosti dítěte.
Pokud dítě po ukončení třetího roku nemluví nebo jeho slovní zásobu tvoří méně
než třicet slov, je dobré být na pozoru. Jako
nejvhodnější se nabízí návštěva pediatra, který pravděpodobně doporučí pomoc logopeda.
Některé poruchy lze odstranit poměrně snadno

a rychle, naopak závažnější logopedické vady,
jako například koktavost, vyžadují trpělivost
a čas.
Je dobré myslet na to, že neexistuje přesná
hranice mezi jednotlivými etapami řečového
vývoje. Před nástupem do školy by měl být
tento vývojový proces ukončen. Ne vždy je
ale mluvní vada zaviněna nedostatečnou komunikací. Na špatný vývoj řeči může mít podíl také dědičnost. Logopedové i učitelé se tak
shodují – důležité je podchytit problém včas.
Poruchy řeči se dají samozřejmě napravovat
i v pozdějším věku, je to ale zdlouhavější a náročnější proces. V neposlední řadě je dobré si
uvědomit, že právě u školních dětí může jakákoliv odlišnost vyvolávat posměšky, což pro
ně může představovat značnou zátěž. Právě
pocity méněcennosti by pak mohly negativně
ovlivnit další průběh jejich života.
„Komunikace a dobrá znalost jazyka je pro
život každého z nás velice důležitá. Věnovat
se rozvoji řeči a správné výslovnosti u dětí
se v současné době ukazuje jako naprosto
nezbytná záležitost, neboť dětí s vadami řeči
stále přibývá. Být správným řečovým vzorem
a číst dětem pohádky a zpívat písničky velice
napomáhá řečovému rozvoji. Dbejme tedy na
rozvoj řeči našich dětí, aby se v dospělosti stala silnou stránkou jejich osobnosti.“ (PaedDr.
Ilona Kejklíčková, Ph.D. - čerpáno z časopisu
Informatorium a z internetu)
Vaše paní učitelky a pan učitel na sídlišti

nabídka oborů
www.spshronov.cz www.ssck.cz www.ssptp.cz
CENtruM tExtiLNíCH tECHNoLogií
A oděvNí tvorby ČErvENý KoStELEC
Módní designer a styling – M**
oděvní a textilní design, navrhování interiérů – M**
Centrum elektroteChniCkýCh
a strojírenskýCh oborů hronov Sportovní designer a styling – M***
technické a netkané textilie – M***
Strojírenství – M*
operátor textilní výroby – H*
Elektrotechnika – M*
Prodavač oděvů, textilu a módních doplňků – H*
Mechanik seřizovač – L*
gumař – plastikář – H*
Nástrojař – H*
Krejčí – H**
Elektrikář – H*
Automechanik – H*
Centrum propagační tvorby
a polygrafie velké poříčí
dny otevřenýCh dveří:
grafický design – M**
hronov
reprodukční grafik pro média – L*
čtvrtek 15. 11. 2018 a 10. 1. 2019
tiskař na polygrafických strojích – L*
sobota 1. 12. 2018 a 19. 1. 2019
reprodukční grafik – H**
červený kostelec
tiskař na polygrafických strojích – H* – H**
pátek 23. 11. 2018, sobota 24. 11. 2018 Aranžér – H*
Kadeřník – H*
velké poříčí
pátek 23. 11. 2018, sobota 24. 11. 2018
prezentační akce středních škol pořádané
obchodní komorou královéhradeckého
kraje, na kterých nás můžete vidět:
5. – 6. 10. 2018
12. – 13. 10. 2018
9. – 10. 11. 2018
16. – 17. 11. 2018

rychnov nad Kněžnou
trutnov
Náchod
Hradec králové
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vysvětlivky:

M* maturitní obor
L* maturitní obor s rozšířenou praktickou výukou
M** uměleckořemeslný obor s talentovou přijímací
zkouškou
H* učební obor s výučním listem
H** učební jednoletý obor pro uchazeče s výučním
listem nebo maturitním vysvědčením
M*** dvouletý zkrácený maturitní obor
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Základní umělecká škola informuje…
Podzimní úspěch žesťových
komorních souborů

Ve čtvrtek 18. října 2018 se konal v severomoravské
Vidnavě již 25. ročník celostátní interpretační soutěže v komorní hře.
Této soutěže se již tradičně účastníme a letos byly na toto
hudební klání vyslány dva soubory, které naši ZUŠ reprezentovaly na výbornou. Předvedly skvělé výkony, které odborná
porota složená z profesorů konzervatoří a vysokých hudebních
škol ohodnotila těmito výsledky:

Kategorie 0: BABY BRASS
1. cena Stázka Denygrová
Štěpán Tyč		

trubka
baryton
Úspěšná výprava se svými vyučujícími

Koncert
Zuškabandu
a Bigbandu

Kategorie 1a: JUNIOR BRASS:
1. cena Jakub Meier		
Doubravka Čápová
Prokop Šedek		

trubka
lesní roh
baskřídlovka

V sobotu 3. listopadu přivítáme v naší škole
výpravu z moravského
města Rýmařov. Navštíví
nás
orchestr
místní
Zušky Zuškaband a společně s naším velkým
dechovým
orchestrem
– Bigbandem – uspořádáme od 17:00 v našem
novém koncertním sále
společný koncert.
Obdrželi jsme také
pozvání, aby na jaře zase
náš orchestr přijel koncertovat do Rýmařova.
Přijďte tedy v sobotu 3.11. od 17 hodin do
nového koncertního sálu
ZUŠ podpořit orchestry Zuškaband Rýmařov
a Bigband Police nad
Metují!

Adventní koncert

Všem gratulujeme ke skvělému úspěchu a reprezentaci
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A pomalu se blíží adventní čas a s ním i maraton našich předvánočních
akcí.
My jej zahájíme
v Kolárově divadle v úterý 4. prosince, kde se
uskuteční od 17 hodin
ADVENTNÍ
KONCERT,
který připravili mladší
žáci naší školy a představí se v něm dětské pěvecké sbory i dechové a
smyčcové orchestry.
Předprodej vstupenek bude zahájen od 27.
listopadu v Infocentru
v Pellyho domech.
Srdečně vás zveme!
(ZUŠ)
Polický měsíčník - listopad 2018

Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater
Ve středu 19. září se posluchači Polické univerzity volného času opět sešli ve velkém sále
Pellyho domů, aby vyslechli přednášku doc.
MUDr. Petra Hejny, Ph.D., MBA, přednosty
Ústavu soudního lékařství Univerzity Karlovy a
Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Úvod ovšem patřil, jako obvykle hudbě. Na pódium vystoupila žákyně místní ZUŠ Rachel Jursová a za
klavírního doprovodu pana učitele Čapka zahrála
na své violoncello skladbu Georga Goltermanna
La Foi (Modlitba). Velký potlesk za předvedený
výkon pak samozřejmě nechyběl.
V hlavním programu pak pan doc.
Hejna představil posluchačům ústav, který
vede. Činnost tohoto
ústavu je velmi pestrá.
Spočívá především v
soudních i zdravotních
pitvách, výukové činnosti studentů lékařské
fakulty, lékařů a zdravotnického personálu
a také činnosti vědecko
– výzkumné. Zajišťuje rovněž odborné a znalecké činnosti pro Policii České republiky a ostatní
orgány činné v trestním řízení. Podrobněji se pak
zabýval účastí ústavu při vyšetřování tzv. metanolové kauzy a při této příležitosti osvětlil také
účinky metanolu na lidský organismus. Velice
zajímavá přednáška na velmi zajímavé téma.
Další přednáška se konala o dva týdny později, 3. října, a na ní posluchači přivítali paní
PhDr. Janu Jebavou. Hudební úvod byl tentokrát
zajištěn přímo pedagogy polické „zušky“. Zahrát
nám přišla Eva Dosoudilová, která za klavírního
doprovodu Pavla Čapka zahrála na hoboj skladbu Harolda Arlena Over the rainbow a na flétnu
skladbu Tielmana Susata Ronde und saltarele. A
velký potlesk jim byl jistě zaslouženou odměnou.
Pak se již ujala slova paní PhDr. Jebavá, která po loňské přednášce o Vídni tentokrát přijela
s přednáškou nazvanou „Žena jako inspirační
múza v českém umění na přelomu 19. a 20. století“. Za představitelku této múzy si vybrala ženu
ze šlechtického rodu Nádherných – Sidonii (1885
– 1950). Narodila se ve Vrchotových Janovicích,
kde její rodiče vlastnili zámek. Její život byl
velice zajímavý a pestrý. Sidonie byla velkou
mecenáškou umění a na zámku se scházeli její

přátelé, významné osobnosti kulturního života –
spisovatel Karel Čapek, malíř Max Švabinský,
který Sidonii také portrétoval, architekt Adolf
Loos, německy píšící básník Rainer Maria
Rilke, rakouský básník a novinář Karl Kraus aj.
Sidonie ráda cestovala a na jedné z prvních cest
se v Paříži seznámila také se sochařem Augustem
Rodinem. Se zámkem Vrchotovy Janovice je její
život těsně spjat, prožila zde značnou část svého
života a je jeho poslední majitelkou. Bohužel, i
na něm se nepříznivě projevily historické události poloviny 20. století. Za 2. světové války byl zámek zabrán německým vojskem v rámci zřízení
vojenského prostoru, po válce byl vydrancován
sovětskou armádou a pak byl využíván i rovněž
naší armádou. V roce 1948 byl zámek vyvlastněn
a Sidonie v roce 1949 ilegálně překračuje hranice
a odchází do Londýna, kde o rok později umírá.
V roce 1999 jsou její ostatky převezeny zpět do
vlasti a uloženy na rodinném hřbitově v zámeckém parku.
Na další přednášku, která se konala o týden
později, ve středu 10. října, se k nám vypravil
akademický sochař, restaurátor, hodinář a opravář věžních hodin pan Petr Skála a tématem jeho
přednášky byly orloje. V hudebním uvítání nás
přišla potěšit dvojice Stázka Denygerová (trubka) a Štěpán Tyč (baryton), kteří zahráli několik
velmi hezkých duet od různých autorů. A že se
jejich vystoupení líbilo, o tom svědčil i následující velký potlesk.
Pan Skála na úvod své
přednášky promítl několik
snímků s ukázkami soustrojí různých orlojů, např.
z Londýna, Dobříše, České
Skalice, Kutné Hory nebo
soustrojí věžních hodin z
Bezděkova. Pak již další
část jeho vystoupení byla
věnována Pražskému orloji.
Ve své obšírné a fakty nabité
přednášce nám podal velmi
podrobný popis vnější i vnitřní části orloje, popis
funkce a seznámil nás s historií tohoto krásného díla, které je zapsáno na seznamu kulturních
památek UNESCO. Podrobně popsal i nedávno
probíhající rekonstrukci orloje, včetně detailů
o opravách jednotlivých soch, astronomického
ciferníku, Mánesova kalendária a dalších součástí. Při pohledu na robustní a složité součásti

pohonu orloje člověk musí úžasné umění tvůrců i
restaurátorů skutečně obdivovat. Vše bylo bohatě dokumentováno foto - či videosnímky. Velmi
zajímavé byl film z květnových dnů roku 1945,
který zachycuje nacistické vojáky u zničené radnice, radnice zničené prakticky jen pár hodin
před podepsáním příměří. V současné době jsou
již opravy na orloji ukončeny a tento světový unikát mohou opět obdivovat turisté z domova i z
celého světa.

Václav Eichler, posluchač PUVČ

Kristýna Čermáková:
Děkujeme za vřelé přijetí
na broumovském gymnáziu

Potěšil nás milý email od vedoucí
studentů New York University of Prague.
Milí přátelé z Broumova,
první ročník návštěvy NYU studentů v
Broumově máme za sebou a (nejen) z mého
pohledu velmi úspěšně. Tímto bych Vám moc
ráda poděkovala za pomoc s organizací návštěvy
gymnázia a propojení s českými studenty, za
rezervaci ubytování a restaurace, za propojení s jogíny a v neposlední řadě za vřelé přijetí
a debatu s našimi studenty. V autobuse zpět do
Prahy jsme se shodli, že se víkend moc
vydařil, a že by stálo
za to, ve spolupráci
pokračovat.
Ještě bych chtěla
vyseknout ohromnou
pochvalu Čechům,
kteří nás po celé tři
dny prováděli a doprovázeli. Nejenže
úroveň jejich angličtiny je velmi dobrá, ale díky jejich
nadšení a přátelskému přístupu jsme se
v Broumově cítili
vítaní.
Pokud Vás napadne jakákoliv zpětná vazba
či zlepšení pro příště, budu moc ráda.
S pozdravem

Kristýna Čermáková

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Svatohubertská mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují
V sobotu 6.10. 2010 v 17.00 hod. se uskutečnila v pořadí již 4. Velká Svatohubertská mše.
Předcházel jí slavnostní průvod od radnice. Tato
slavnost je spojená s legendou o sv. Hubertovi,
který se setkal s jelenem, nesoucím mezi parožím
svítící kříž, konaná k poctě české myslivosti, přírody a za živé i zemřelé myslivce a lesníky. Velký
dík patří panu faráři Mons. Jaroslawu Furtanovi,
který nám velmi pomohl se vším, co bylo třeba,
podpořil nás po všech stránkách a mši také velmi mile celebroval. Jelen, nesený
v krásné aranži
vyvolal respekt
a obdiv hodný
krále našich lesů.
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Složen byl přítelem Jakubem Kubečkem na úpatí hory Bor, němého svědka mnoha nevšedních
mysliveckých setkání. Tóny lesních rohů, které
celou mši provázely, s excelentností hráli členové sboru Eustach, pod vedením Ing. Karla
Kubečka. O krásný zpěv se postaraly členky pěveckého sboru Bohemáček z Broumova.
Výzdoba kostela vzácně dokreslila atmosféru.
Jak pěvci, tak hudebníci nám všem přítomným,
připravili opravdu nevšední zážitek. Děkujeme
zástupcům města Police nad Metují, obce Suchý
Důl a městyse Machov, praporečníkům a všem
členům mysliveckých spolků Koruna Police nad
Metují a Bor Machov, kteří přiložili ruku k dílu.
Široké veřejnosti patří dík za opravdu velmi hojnou účast, kterou jste dali najevo, že podobné

akce má smysl pořádat.

MS Koruna Police nad Metují
MS Bor Machov
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Seniorské aktuality...

Setkání S-K-O dne 16. 10. 2018 v Pellyho
domech, venku léto, se kterým jsme se v září
loučili, dalo zpátečku. Uvítání se ujala paní předsedkyně H. Pivoňková. Padesáti osmi přítomným
připomněla události kolem 28. 10. 1918 a vojáků, kteří položili svoje životy za naši svobodu.
A na to se nesmí zapomínat! Přípravy, těmi žije
celá republika. Celostátně pak po dlouhodobějším čase bude velká sláva, v Praze vyhodnotí
NEJHEZČÍ PÍSEŇ STOLETÍ – zadal ČR - Praha
II. Vsadíme si, která? Já preferuji Karla Hašlera
„TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ!“ Tak uvidíme!
Naše město se rovněž po svém sejde pod radnicí
k PIETNÍMU ZASTAVENÍ, vzdát poctu všem
těm, kteří se obětovali pro nás. V Bezděkových

sadech potom bude vysazena LÍPA, náš národní STROM!... Podle Ivany Richterové se nechte pozvat na Polické divadelní hry. Opusťte
TELEVIZORY a OTOMANY – usedněte do
pohodlných „SESLÍ“ Kolárova divadla. Vřele
doporučujeme.
Dnes přijala pozvání velice milá, sympatická
paní a její dvě děti, mají 4! A při tomto zápřahu
s manželem, oba sportovci, ona reprezentantka
v LUKOSTŘELBĚ ČR po ½ ročním pobytu u
příbuzných v Americe, v domnění, co si vydělají, vrátili domů. Začali podnikat, ale nebylo to
zas tak jednoduché, jak se mnozí domnívají. Byli
mladí a mládí má i bujné představy. Praha jim nedala možnost chalupařit, porozhlédli se a Pěkov
- KONČINY se staly jejich domovem. Chalupa
– „chýše“ bez elektřiny a nutných dalších vymožeností, to Praha nebyla. Ale vůle, pokora a když
si dva rozumí, vše jde, začali budovat od nuly.
Do obchodu daleko, pořídili si kozy na mléko,
později krávu, koně a pomalu uvažovali o hospodaření. Všechno se dělalo NA KOLENĚ, s vypětím sil zvládali. Paní Klára je nápaditá, začala
přemýšlet o jejich domácím hospodaření a výrobě, včetně mletí mouky, něčeho k obživě. Spásná
myšlenka! Pod jejíma rukama se rodily sýry, tvaroh, chleba. S jídlem roste chuť. Zkusila se dát
do psaní knihy o svých možnostech i praktikách.

Narodily se po sobě
dvě „Domácí mlékař“
a „Domácí pekař“.
Kamarádky měli manžele ty opravdové a
pomohly knižní podobě na svět, i dcerka má
talent na grafické obrázky – byly tyto dány
do tisku! Krásné a musíme jenom děkovat,
obdivovat a přát Boží
požehnání, ať se jim daří ve všem a celá jejich rodina je příkladem mnohým. Pokora – pracovitost
– výdrž to je určitě motto jejich života. Ochutnali
jsme „BOŽÍ DAR“ – chleba, který je všude o
dvou kůrkách, z PĚKOVSKÝCH KONČIN JE
NEJLEPŠÍ, připomíná ten skvělý, co pekli o
Ochozi Teichmanovi. Tam chodilo procesí, jak
do Vambeřic.
Díky za nové poznání, díky za paní Kláru.
Užívejte krásné dozvuky mimořádného léta, i listopad má své kouzlo.
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

Výlet Dobročinného fondu pro pozůstalé do Neratova a Opočna

Dne 13. října jsme uskutečnili výlet, na
který jsme se všichni těšili, ale měli jsme
obavy, jak nám bude přát počasí a zda bude
dosti zájemců. Obavy byly naplněny krásným, slunečným počasím a obsazením většího
autobusu.
Vyjeli jsme z Police nad Metují a v okolních vesnicích jsme nabrali účastníky zájezdu. Dále jsme jeli přes Polský Zieleniec do
Neratova. Průběhem cesty nás velice fundovaně seznamoval pan Karel Macoun a paní
Pavlína Vítová o místech, která jsme projížděli. Neratov nás přivítal poklidným usměvavým
ránem, a všichni jsme očarovaně koukali na
kostelík na kopečku. Také nás čekalo překvapení, které spočívalo v pilné práci řemeslníků
na báních věží, které ležely na zemi a budou
jeřábem i se zvony 12. 11. umisťovány na
kostel. Staré věže byly sundány a ležely opodál. Prohlédli jsme si kostel včetně observatoře a paní Adámková nás seznámila s historií
kostela.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie
je zasazen v nádherné krajině Orlických hor
nad malou horskou osadou Neratov v blízkosti česko-polské hranice. Dnešní podobu získal
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kostel v roce 1723. Byl postaven na
místě původně dřevěného kostelíku,
který byl také několikrát přestavován. Architekt kostela je neznámý.
Mohl jím být však sám stavitel Carl
Antoni Reina, který při stavbě kostela spadl z lešení a zahynul. Dle pověsti pak jeho duch v kostele strašil.
Krutý osud stihl kostel Neratov
na konci druhé světové války. Kostel
byl zasažen protitankovou střelou vojákem Rudé armády. Následný požár
zničil střechu, dřevěné schodiště, vzácný hodinový stroj i zvon. O kostel se dále nikdo nestaral a tak se na konci 50. let zřítily promáčené
klenby. Kostel tak byl odsouzen k demolici.
K té však naštěstí nedošlo. V roce 1989 byl
kostel zapsán na seznam kulturních památek.
Od roku 1990 se pak píše příběh obnovy kostela. Už v roce 1990 se zde konala první pouť.
O dva roky později vzniklo Sdružení Neratov,
které se obnově kostela věnuje. Kromě obnoveného průčelí, věže a hodin, návštěvníky zaujme netradiční prosklená střecha, která byla
zbudována v roce 2007 jako součást obnovy
kostela.
Poté naše cesta vedla do pivovaru, kde nám o všem povyprávěl
pan Volf. Pivovar byl otevřen v
loni v listopadu. Vyrábí se zde pivo
PROROK 10 a 12 stupňů. Toto
pivo nestíhají díky nadměrnému
zájmu vyrábět. Pivovar byl snem
pana Mons. Josefa Suchara, který je
duší veškerého dění a obnovy života v Neratově. Také jsme navštívili
obchůdek v Neratově, kde jsme si
mohli zakoupit výrobky, které vyrábějí v Chráněných dílnách lidé ze

Sdružení Neratov. V současné době zaměstnává Sdružení Neratov 100 hendikepovaných
lidí. Chutně jsme poobědovali v pěkném prostředí jídelny Sdružení Neratov. Tím jsme také
Sdružení Neratov podpořili, a to nás moc těší.
Naše další cesta mířila malebnou krajinou Orlických hor přes Bartošovice a dále do
Opočna na zámek. Zámek nás zaujal množstvím sálů, které jsou naplněny historickými skvosty. Muže nejvíce zaujaly sály se
zbraněmi.
Dále naše cesta vedla do Nového Města
nad Metují. Prošli jsme zámeckou zahradou
a obešli hradby na náměstí. Výletníci se občerstvili, nasáli podvečerní atmosféru náměstí, prohlédli si zámeckou zahradu a potěšili se
pohledem do okolí. Stále nám přálo krásné
teplé počasí.
Se soumrakem jsme zamířili plni zážitků
ke svým domovům. Všechny výletníky bezpečně vezl pan Hubert Patzelt, kterému tímto
moc děkujeme.
Poděkování patří skvělým výletníkům
a všem, kdo se postarali o naše obohacení zážitky a vědomostmi. Ještě velké díky nahoru,
za krásné počasí.
Zapsala: Věra Kašíková.
Polický měsíčník - listopad 2018

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Slavnost Babího léta aneb
Mafie v České Metuji

Měsíc září je pro skauty zahájením nového roku, pravidelné činnosti, rozběhnou
se schůzky a výpravy. Také je to čas oslavy
nadcházejícího podzimu, kdy naše středisko pořádá Slavnost Babího léta, tradiční víkendovou akci pod stanem, nejen pro členy
z našeho střediska, ale i pro ostatní skauty
z Náchodského okresu. Tentokrát jsme tábořili v Kaprlandu v České Metuji.
Program již pravidelně chystá náš roverský kmen (členové 15-25 let) a i tentokrát se
jim povedl na výbornou. Ti nejodvážnější se
začali scházet na tábořišti již v pátek. Prvním
velkým úkolem, hlavně pro ty nejmenší bylo
si dobře postavit stan a stihnout to do tmy.
Poté jsme poseděli u ohně a když se úplně
setmělo, zahráli jsme si noční hru.
V sobotu dorazili další táborníci, takže nás
celkem bylo přes šedesát. A vypukla velká mafiánská hra. Tím, že účastníci plnili různé úkoly, získávali na stanovištích indicie a postupně odkrývali kdo z poctivých policistů z řad
roverů a vedoucích se dal na stranu mafie.
Některá stanoviště byla poblíž tábořiště, ale tři
byly trochu dál. Na Ostaši u Samaritánky, ve
Stárkově a v Maršově na mostě. Ne všechny
informace však byly pravdivé a třeba nalezené fotografie u Samaritánky k odhalení moc
nepomohly. Ale naštěstí se dobře známe, a
tak nakonec mafiány odhalilo například tričko
ze závodu Rallye Sudety, nebo to, že všichni hrají na hudební nástroj. Pak už zbývalo
je jen polapit, a podrobit krutému výslechu,
abychom zjistili, kde ukrývají své zboží. Vše
se vydařilo a mafiáni byli odvezeni do vězení.
Po dobře odvedené „práci“ je potřeba
se dobře najíst. A tak jsme odstartovali třetí
ročník klání o Putovní zlatý ešus. Jedná se o
soutěž ve vaření na ohni, a doba přípravy je
stanovena na 1,5 hodiny. Bylo vidět, že skauti
a skautky se ohně nebojí. A tak si porota mohla pochutnat na pečeném pstruhovi, langoších,
ovocných knedlících, palačinkách a mnohém
dalším. Zlatý ešus si nakonec odnesly skautky z Police nad Metují za luxusní skořicové
palačinky.
V nedělním dopoledni se okolí stanů

proměnilo v africké Safari a táborníci v lovce divokých zvířat, které představovali roveři
a vedoucí. Samozřejmě poctiví lovci, museli
mít platný lovecký lístek, pokud byli lapeni
při pytlačení, šli do vězení a o svůj úlovek přišli. Snad se všechna zvířata podařilo odchytit
a nepotulují se dodnes v okolí České Metuje.
Po bojovce jsme se pustili do přípravy
oběda, balení a úklidu louky. Poděkování patří
všem, co nám pomohli auty odvozit věci zpět
do Police, a ještě větší dík patří Karpfovým,
za možnost u nich tábořit.
Fotky z víkendu můžete najít na: http://
skalaci.skauting.cz/foto-skautky

Střediskové focení a
předávání medailí Jiráskova
kraje

Aby toho nebylo málo, tak jsme se po
Babím létě přesunuli do klubovny a nedělní
odpoledne strávili focením celého střediska i jednotlivých oddílů, jak u klubovny, tak
poté na louce u vodojemu. Fotografie chceme
použít, nejen pro prezentaci střediska, ale i
v chystaném almanachu a příští rok při oslavách 100 let od založení polického skautského
střediska.
V rámci focení, se sešlo celé středisko a
tak to byla vhodná chvíle pro to, abychom
předali dvě medaile Jiráskova kraje. Tato
medaile vznikla v letošním roce, jako poděkování činovníkům ve skautských střediscích Královehradeckého kraje. Má tři stupně

– bronzový, stříbrný a zlatý. Těžko medaile
vynahradí spoustu času stráveného přípravou

programů, na výpravách a schůzkách, ale
myslím, že je důstojným připomenutím toho,
že její nositelé dělají svou práci dobře a že si jí
váží i jejich okolí. Naše středisko letos navrhlo a udělí medaile pěti aktivním vůdcům. Tři
zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou. Při
společném setkání byly uděleny první dvě a to
zlatá medaile pro Lenku Burešovou – Smíška
a bronzová medaile pro Kláru Hlaviznovou –
Kofolu. Do konce roku budou ještě uděleny
dvě zlaté medaile a jedna stříbrná.
Za skautské středisko Skaláci,

Jiří Beran - Berousek

Přestěhování Občanské poradny v Náchodě
a pozvánka na Den otevřených dveří
Dovolte nám, abychom Vám oznámili, že
Občanská poradna je od 1. října 2018 přestěhována na novou adresu. Poradna nově sídlí
na adrese Weyrova č. p. 3, 1. patro, Náchod.
Provozní hodiny poradny zůstávají beze změny: Po 9- 18 h; Út, St 9- 15 h; Čt 9- 17 h
(polední přestávka 12- 12,30 h).
Srdečně Vás zveme na Den otevřených
dveří, který proběhne v rámci Týdne vzdělávání dospělých, dne 13. listopadu 2018 od
9:00 do 16:00 v nových prostorách Občanské
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poradny, Weyrova č. p. 3 v Náchodě.

V poradně Vám můžeme poradit s problémy týkající se oblasti dluhů, rodiny, bydlení,
zaměstnání, spotřebitelství (reklamace),
orientace v sociálním systému, pomoci obětem trestných činů. Pro objednání na konzultaci můžete zavolat na číslo: 734 370 960,
email: opnachod@ops.cz . Další informace o
službě naleznete na www.ops.cz .
Mgr. Barbora Richterová
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Astronomický klub

Police nad Metují
JIŽNÍ RYBA

Na listopadové obloze uvidíme za dobrého počasí méně výrazná souhvězdí která patří ke zvěrokruhu: Beran, Ryby, Vodnář, Kozoroh. Mezi Vodnářem a
Kozorohem těsně nad jižním obzorem uvidíme za mimořádně dobrých pozorovacích
podmínek nenápadné souhvězdí nazvané Jižní ryba. Na připojené mapce vidíme Jižní
rybu s nejjasnější hvězdou tohoto souhvězdí která se nazývá Fomalhaut. V polovině
listopadu bude Fomalhaut nízko (cca 12°) nad jižním obzorem kolem 19. hodiny.
Ve starověku měl Fomalhaut velký význam pro námořní navigaci, ohlašoval konec léta a nástup podzimu. Ve středověku byl Fomalhaut hvězdou patřící do souhvězdí
Vodnáře. Do souhvězdí Jižní Ryby byl zařazen až v 18. století.
Ve staré literatuře je Fomalhaut uváděn jako jedna ze čtyř hvězd královských.
(Další hvězdy královské jsou Antares ve Štíru, Regulus ve Lvu a Aldebaran v Býku).
V křesťanství byl Fomalhaut spojován s postavou archanděla Gabriela.
K vyhledání souhvězdí Jižní ryby s Fomalhautem nám dobře poslouží planeta Mars
a Měsíc, který bude 16. listopadu v 18 hodin nad jihem (a tedy i nad Fomalhautem).

Nejvýkonnější hřebíkový
automat je nyní ve Velkém
Poříčí

Víte, kolik hřebíků se šroubovým nebo konvexním dříkem lze najednou vyrobit za jednu minutu? Až 2 500 ks.
Neuvěřitelné, že?
Nejvýkonnější hřebíkový automat na světě je od nynějška i v České republice, přesněji ve Velkém Poříčí. Firma
Hašpl se tímto nákupem technologie dánské firmy Enkotec
v hodnotě přes 9 mil. Kč přizpůsobila aktuální poptávce po
tomto zboží. Sdružením dvou technologií, totiž hřebíkového automatu typu NP02 a válcovačky hřebíků TA02SH-28,
se podstatně zvýší produktivita práce. Zjednodušeně by šlo
říct, že na jedné straně stroje vstupuje surový drát a z druhého konce stroje padají už hotové hřebíky s opracovaným
dříkem (konvexní nebo šroubové hřebíky). Speciální úpravy dříků u těchto hřebíků vyžadují veškeré spoje, které mají
mít vysokou pevnost a trvanlivost spoje. Používají je zejména výrobci palet a dalších dřevěných obalů, řemeslníci,
uplatnění nacházejí např. při stavbě střech.
Spojením těchto dvou technologií tedy odpadá převážení hřebíků na válcovačku a veškerá další manipulace s polotovarem. Navíc jsou oba stroje skutečně výkonné, takže během jedné minuty vyprodukují zmiňovaných 2 500 hřebíků.
Produktivitu zvyšuje i fakt, že přímo ze stroje se odsávají
nečistoty, takže finální výrobek se již nemusí dočišťovat.
Firma Hašpl nešla do neznámých vod, stejný válcovací automat už několik let úspěšně funguje ve výrobě, kde
je spojen s páskovačkou hřebíků. Toto spojení hřebíkového automatu s válcovačkou je však unikátní v celé České
republice.
V těchto dnech se technologie ustavuje a zabíhá, proškolením procházení všichni, kteří budou stroj obsluhovat.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

dne 22. listopadu v 10 hodin 1 minutu SEČ vstupuje do znamení
Střelce, den se zkrátí o 1 hodinu a 21 minut,
MĚSÍC
7. v novu, 15. v první čtvrti, 23. v úplňku, 30. v poslední čtvrti,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE ve druhé polovině listopadu ráno nad jihovýchodním obzorem
v souhvězdí Panny,
v první polovině noci v souhvězdích Kozoroha a Vodnáře,
MARS
JUPITER není pozorovatelný,
SATURN večer nízko nad jihozápadem v souhvězdí Střelce,
URAN
po celou noc v souhvězdí Berana,
NEPTUN v první polovině noci v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Poděkování (nejen) voličům

Komunální volby proběhly, a je na místě poděkovat za velikou podporu, jaké se
dostalo naší kandidátce, a současně také mé osobě. Žel, přes skvělý výsledek (o jakém
se nám např. v roce 2010 ani nesnilo) jsme skončili na pomyslné pásce druzí, což nám
částečně ztížilo pozici při povolebním vyjednávání. Věřte, že zvažování modelu nového uspořádání nebylo vůbec lehké, a proto nám trvalo trochu déle, než bylo v posledních volebních obdobích zvykem. Toto poděkování píšu v době, kdy ještě nejsou povolební jednání dokončena, proto úmyslně neuvádím výsledek jednání, nicméně chápu,
že řada občanů byla z dlouhého vyhlížení výsledku povolebních jednání nervosní, a
tak je na místě se za natahování, které šlo částečně i za námi, omluvit.
Tedy velice vřele Vám děkujeme za Vaši podporu, která je pro nás oceněním naší
letité práce, a současně závazkem pro práci další! Vážíme si výsledku a přijímáme ho
s pokorou, přičemž budeme usilovat nejen o naplnění programu, který jsme zveřejnili
před volbami, ale chceme i v oblastech programem nezmíněných odvádět poctivou
práci a přijímat rozumná řešení.
Závěrem pak speciálně děkuji všem, kterým stálo za to, přijít před volbami za
mnou do kanceláře, nebo mě zastavit na ulici a poděkovat mi osobně. V řadě případů
jsem na to nebyl vůbec připraven, a musím říct, že mě tím velká řada z Vás upřímně
dojala.
S úctou
J. Škop, místostarosta a lídr kandidátky ODS s nezávislými
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Zleva Jaroslav Máslo - provozní ředitel, Thomas
Christensen - montér ENKOTEC, Karel Langr - předseda
představenstva, Radek Shejbal - obchodní ředitel
Technologie dánské firmy Enkotec je špičkou v tomto

oboru. Jejím nákupem se podstatně zvýšila produktivita
práce při výrobě hřebíků s opracovaným dříkem.
Petra Viková
Polický měsíčník - listopad 2018

Mateřské centrum Ma Mi Na
Počasí v říjnu nám opravdu přálo, tak jsme se ho rozhodli využít ještě k pár výletům. Maminky z úterního dopoledne podnikly výlet vlakem do Náchoda a navštívily
Náchodský zámek. K vidění byli medvědi Ludvík a Dáša,
kteří jsou už přes dvacet let chloubou náchodského zámku.

SaarGummi je nejlepším
dodavatelem pro PSA Group

Červenokostelecký výrobce automobilových těsnění Saar
Gummi Czech získal ocenění nejlepším dodavatelem roku
2018 skupiny PSA Group. Skupina, vyrábějící automobily značek Peugeot, Citroën, Opel a Vauxhall, předala společnosti Saar
Gummi ocenění v závodě Opel Gliwice, kde se aktuálně vyrábí modely Astra hatchback, GTC a Cascada. Hodnoceno bylo
období od druhé poloviny roku 2017 do poloviny letošního
roku a červenokostelecká firma byla vybrána přibližně ze 600
dodavatelů bez ohledu na dodávanou komoditu. Celkem bylo
oceněno 15 dodavatelů. Saar Gummi vybavuje svými díly přibližně každý čtvrtý v Evropě vyrobený osobní automobil a pro
PSA Group aktuálně dodává díly na Opel Corsa, Zafira, Astra,
Citroen C3 a Peugeot 508.
-pl-

Během pondělního dopoledne jsme k tvorbě a malování s dětmi využili
barevné listí. A na celý měsíc říjen jsme vyhlásili sběr kaštanů. Během listopadu se chystáme z kaštanů vyrábět zvířátka a nakonec zbylé kaštany předáme
společně zvířátkům do lesa.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:

Operátor/ka gumárenské výroby,
mzda 30 000 Kč až 32 000 Kč.
VÝSTAVA NA STROMECH

Češi a Češky průměrně ročně utratí za své boty 3 000 Kč, a přitom většinou nevědí, kde a za jakých podmínek vznikly. Příležitost dozvědět se to,
měli v týdnu od 6. do 13. října na výstavě fotografií v 70 parcích republiky.
Díky snímkům Stanislava Komínka z organizace NaZemi mohli nahlédnout
do prostředí továren i sweatshopů v indické Agře. Právě zde se vyrábí boty i
pro český trh. Pokud jste výstavu nestihli a téma vás zaujalo, film Ve stínu Taj
Mahalu je volně ke stažení na youtube.

V Polici nad Metují výstava proběhla v Bezděkových sadech. Vyvěšené
fotografie na stromech jste mohli zahlédnout v Náchodě v parku u autobusového nádraží i v České Skalici v zahradě Vily Čerých. Děkujeme za spolupráci
ZŠ Police nad Metují a vyučujícím, kteří s fotografiemi a žáky pracovali. Více
informací o dané problematice najdete na www.vystavanastromech.cz.
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Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

MC MaMiNa uspořádalo přednášku pro rodiče s názvem
SPECIFIKA INTERNETU Z POHLEDU RODIČE. Přednáška byla
zaměřena na prevenci a bezpečnost používání internetu a digitálních
technologií. Lektor Bc. Tomáš Hamberger nastínil účastníkům problematiku internetových hrozeb, kterým jsme my i naše děti vystaveni při
neopatrném používání informačních technologií, především na sociálních sítích. Byli jsme seznámeni s pojmy jako kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, sexting, challenge, netholismus, hoax, phishing
a mnohé další. Každý z daných pojmů doprovázel příběh vycházející
ze skutečných událostí, které mnohdy měly fatální následek pro oběti.
Lektor své poutavé povídání završil sledem základních doporučení pro
bezpečné užívání internetu, která eliminují zmíněné hrozby.
Rádi bychom v těchto užitečných přednáškách v příštím roce pokračovali. Myslíme si, že je velmi důležité upozorňovat na skryté problémy, které používání moderních informačních technologií přinášejí.
Oběťmi jsou hlavně naše děti, které bychom měli informovat, poučit
a tím i chránit.
Na listopadovém plánu akcí pracujeme….sledujte náš Facebook.
Hezký listopad

Za MC MaMiNa Andrea Plná
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Volby a sv. Hubert

Jedna důležitá záležitost je za námi.
Komunální volby 2018. V našem obvodu nás
čekají ještě za týden volby senátorské. Mám radost z výsledku. Dopadlo to tak, jak jsem předpokládala a přála si. Volby mi nejsou lhostejné.
Doufám, že vítězné Sdružení pro rozvoj města
spolu s Občanskou demokratickou stranou a nezávislými a s ČSSD sestaví naše vedení města
úspěšněji, než se například teď rýsuje v Praze,
kde zůstalo také kus mého srdce. Mé městečko
nebylo nikdy extrémně levicové či pravicové,
vždy vycházelo názorově a konáním tak, jak
si ho obyvatelé vlastním rozumem utvářeli. To
nemluvím o době bolševické, která měla vše
nalajnované a konala bez ohledu na své obyvatele. Autoritáře už nechceme a stranickou okupaci také nechceme. Nejdůležitější pro vedení
města je dle mého názoru naslouchat lidem, byť
by docházelo někdy ke střetům, ale rozum mezi
rozdílnými tábory musí vítězit, v tomto případě
nikoliv emoce.
A proč míchám do voleb sv. Huberta?
No, protože v den voleb se konala velká
Svatohubertská mše pod záštitou Mysliveckého
sdružení Koruna Police nad Metují a Bor

Jak to chodí s deštníky

Znáte to: vezmete si sebou na cestu deštník a jako na potvoru neprší. Čekáte na zastávce na autobus, a když si zapálíte cigaretu, autobus se okamžitě objeví za nejbližším rohem;
jídlo Vám po dlouhém čekání přinesou přesně
ve chvíli, kdy za sebou zavíráte dveře toalety… Tomu se obecně říká Murphyho zákony
(a věřte, pod touto značkou se skrývá skoro
tisícovka zákonů, axiomů, definic a bůhvíčeho
a všechno tohle se dalo dohromady, aby nám
zkomplikovalo život…)
S deštníky se to má následovně: nesnáším
je. Sice chápu jejich základní vlastnost, kterou
je bránit dopadajícím kapkám padnout na moji
hlavu a oblečení, ale stejně tak znám i jejich
další vlastnost: při sebemenším závanu větru
se deštník obrátí naruby a v tom lepším případě se hned zlomí dráty. V tom horším případě
se dráty stanou velmi nebezpečnou zbraní,
kterou člověk obdařený deštníkem ohrožuje
nejen své okolí, ale prioritně i sám sebe.
A pak je tady ten zážitek: vraceli jsme se
za silného deště dolů z jezírka v Adršpašských
skalách. Trojice převozníků: jeden měl deštník a další dva byli promočeni doslova na
kůži. Jediné, co jsem si uchoval v suchu, byla
krabička cigaret v kapse pečlivě zabalená do
igelitového sáčku. Když jsme se dostali pod
střechu pokladny, tak jsem si jednu suchou
cigaretu vytáhl a zapálil si. Na tu malou chvíli jsem nechal krabičku v kapse bez ochrany.
Kolega, který jaksi sklápěl deštník, byl díky
jeho rozměru částečně na dešti i pod okapem.
Udělal tedy půlkrok pod střechu a jal se sklápět své protidešťové náčiní. A deštník vytvořil
dokonalý trychtýř, kterým svedl vodu přetékající z okapu přesně do mojí kapsy a na nechráněné cigarety.
S deštníky se to má následovně: nesnáším
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Machov. Byla to veliká sláva s pochodem myslivců ve stejnokrojích a jejich příznivců od polického„ Rathausu“ a do kostela Nanebevzetí
Panny Marie a pochodu kraloval skolený jelen,
nesoucí se na márách. Mše byla zpívaná a krásná,
povznášející naši mysl k věcem duchovním.
A teď něco o svatém Hubertu. Pocházel z bohaté šlechtické rodiny v Akvitánii. Byl výborným
lovcem a milovníkem zábav, jak je psáno a jak
by ne, když se posléze stal svatým. Byl lidumil
s dobrým srdcem a zastáncem spravedlnosti. Po
smrti své ženy, která zemřela při porodu, se po
tomto těžkém osudu, jak praví legenda, setkal
nečekaně s jelenem, který měl mezi parožím zářící kříž. Po tom zážitku mu hlas řekl, proč stále
loví. Dal se tedy na jinou cestu a sv. Lambert ho
připravoval na poslání kněze. Hubert se stal po
zavraždění Lamberta jeho nástupcem, franským
biskupem a zakladatelem města Lutychu a nám
v těchto časech připomíná: Pokud žijeme, jsou
nám dveře milosrdenství otevřené. Ti, kdo si je
nezvolí, budou muset projít branou zavržení.
Uvaž tedy, čím jsi byl, co jsi a čím za krátko
budeš! Svá provinění naprav pokáním a smiř se
s Bohem! Sv. Hubert zemřel r. 727. Modlitba ke

je. Dokonce nesnáším ani obyčejnou kšiltovku, protože mi i jenom kšilt brání v rozhledu.
Deštník si z mého obzoru bere ještě větší porci. Pod deštníkem jsem schopen vrážet nejen
do lidí, ale třeba i do sloupů. Prostě je nemám
rád. A tak moknu.
A pak přišlo jedno město, jedna parta lidí
a jednou hned zrána déšť. Když pršet nepřestávalo, ti neobdaření deštníky se nahrnuli
k jedné z prodejen suvenýrů a jali se kupovat
deštníky téměř ve velkém. Odolal jsem. Ptali
se mě: „Ty sis nekoupil?“ „Ne, nekoupil,“
odpovídal jsem rádoby vtipně, „hlavně kvůli
vám. Kdybych si totiž koupil deštník, téměř
okamžitě by přestalo pršet a tím bych znehodnotil váš nákup a pokazil vám radost z toho, že
jste si dobře nakoupili.“ Pršet nepřestalo celý
den. Věřte, že déšť je stejně studený ve všech
státech Evropy – aspoň co můžu posoudit já.
Je stejně nepříjemný na Champs-Elyseés, na
Piazza Venezia či Váci utca v Budapešti, stejně jako v Polici v ulici Pod Havlatkou.
S deštníky se to má následovně: nesnáším
je. Stejně tak ovšem „deštníci“ nesnášejí mě.
Na pěší zóně jsem byl několikrát atakován
okrajem deštníku, kterým snad jeho majitel
chtěl jaksi podvědomě učesat moje mokré
vlasy. Před vstupem do Chrámu jsem byl zasažen sprškou cákajících kapek z oklepávaného deštníku. Spíše snesu postříkání vodou od
oklepávajícího se psa, než z deštníku.
Pršet přestalo až večer. To jsem pak na
chodbě dvakrát uklouzl po loužičce z deštníku
a o další zakopl.
Prostě s deštníky se to má následovně: nesnáším je. A při každém dešti čekám na jejich
další atak. Protože chodit bez deštníku je přeci
bláznovství, ne?
Pavel Frydrych

sv. Hubertu, patronu všech myslivců nás s jeho
přímluvou učí vážit si darů přírody a ochraňovat
jejich krásu a bohatství. Tak zněla i část modlitby, která byla předtištěna v kostele. Naši radní a
zastupitelé povedou jistě naše městečko tak, aby
se nám tady společně dobře žilo, jako dosud. To
je naše přání. O dobrou atmosféru se musíme postarat i my všichni, kteří tu žijeme.
Dnes máme 10. 10. 2018 a naše rozhlasová
„Dvojka“ nám sdělila, že je Světový den duševního zdraví a nejen to, i Světový den zraku. Tak ať
dobře prozřeme a nenecháme se připravit „blbou
náladou“, kterou sem tam někdo šíří, o dobrou
náladu a jasnou mysl. Důvěřuji těm, kteří na radnici zasednou nebo už sedí, že rozum a dobré srdce je povedou správnou cestou k prospěchu
města a tedy nás všech, co tu žijeme.
Ráda bych aspoň touto cestou poděkovala dosluhující naší paní starostce Idě Jenkové,
která se o nás starala, aby nám tu bylo dobře a
to se jí podařilo a všem, kteří s ní nesli společně odpovědnost za naše úspěšné městečko. Ido,
velice jsem si Tě vážila a vážím. Jsi mojí paní
STAROSTKOU!

Jarca Seidelová

Balonky

Přibližně v roce 1988 jsem o prázdninách
doprovázel slovenské přátele naším krajem.
Na cestě pod Velkou Kupou jsme objevili balonek s lístkem z oblasti Norimberka. Pamatuji
se jen, že jsme divili. K přeletu přes naše území stačilo podle záznamu asi 12 hodin.
Dne 5.9.2010 jsem objevil další balonek
na dosti nepřístupném místě nad Hájkovou
roklí. Tento pocházel z Rudníku a vypuštěn
byl 4.9.2010. Podivnou shodou okolností byl
nalezen dost brzy.
Další balonek jsme s pravnukem Dájou objevili v roce 2011 poblíž pramene Metuje. Ten
k nám doletěl z oblasti Lipska. Odesilatelům
jsme napsali a oni tu za týden byli.
A nyní ve 40. týdnu pan Miloš Kubeček
ze Suchého Dolu donesl štítek z balonku
z Olbernau, což je kousek nad našimi severními hranicemi.
Při četnosti balonků předpokládám, že i
někdo jiný podobné balonky objevil.
Poskytněte své objevy a napište nám.
Karel Pfeiffer
Kostelní 101, 549 54 Police nad Metuji
email: kp.br@tiscali.cz

Polický měsíčník - listopad 2018

Báseň stařenky

Text by se měl stát povinným studijním materiálem pro zdravotnicky personál v domovech
seniorů i rodiny. Báseň napsala žena, která zemřela v oddělení pro dlouhodobě nemocné.
Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte.
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.
Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.
Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potřebuje však krmit a přebalovat.
Tohleto vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.
Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let
s bratry a sestrami sládl život jako med.
Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kyticí.
A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šťastný domov pro své děti.
Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,

jak rostly, už mohli jsme uzlovat popaměti.
A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.
Padesátka přišla, ale s ní další malí,
co u mě na klíně si jak ti první hráli.
Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.
Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen.
Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždyť pořád miluje a nepřestala být živá.
Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.
Otevřete oči, sestřičko, teď, když to všechno víte,
neuvidíte seschlou stařenu...
Teď už - MĚ uvidíte!

Z internetu vybral František Janeček

STAŇ SE ZNOVU MYŠÍ

Ateisté hlupáci a darebáci, kteří jsou velice pyšní na své bohatství, nejsou schopni vidět
věci tak, jak se skutečně mají. Správným balzámem pro jejich oči, aby znovu viděli v pravém světle, je proto přivést je zpět k chudobě. Chudý člověk aspoň vnímá, jak je chudoba
nepříjemná, a proto nechce, aby druzí byli ve stejně těžké situaci jako on. Dokonce i dnes
se stává, že když člověk, který byl dříve chudý, získá peníze, má zájem je používat k mnoha
lidumilným činnostem, jako je otevírání škol pro nevzdělané a nemocnice pro nemocné.
S tím se pojí jeden poučný příběh: „Staň se znovu myší“. Jednu myš stále honila kočka, a
proto myš přišla za jedním světcem se žádostí, aby z ní udělal kočku. Když se stala kočkou,
pronásledoval ji pes, a když se potom stala psem, pronásledoval ji tygr. Když se však stala
tygrem, zahleděla se na světce a na jeho otázku: „Co teď chceš?“ Odpověděla:“ „Chci tě
sežrat!“ Nato světec tygra proklel slovy: “Staň se znovu myší!“ Podobné věci se dějí po
celém vesmíru. Živá bytost putuje nahoru a dolů a někdy se stává myší, jindy tygrem a tak
podobně. Živé bytosti jsou povyšovány a ponižovány podle zákonů přírody, ale pokud má
některá velké štěstí, získá stykem se svatými osobami semínko oddané služby Bohu a její
život se stává úspěšným.
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala M. Jandová

MĚSTSKÁ POLICIE
Uplynulý podzimní čas provázelo slunečné počasí, tak jako snad nikdy předtím.
Městská policie kontrolovala sportoviště,
dětská hřiště a veřejná prostranství.
Kontejnerová stání se velmi často topí
v přehršlích odpadu, který je pokládán
mimo kontejnery, zejména po víkendech.
Lidé ke třídění přistupují velmi zodpovědně
a po konzultacích jsou některá stání posílena, zvažuje se změna frekvencí odvozů.
Proběhly dva volební víkendy. Městská
policie pomáhala se zajištěním a dohledem
nad řádným průběhem.
Stále se utkáváme s občany, kteří si z veřejných prostranství dělají svá bydliště, zejména s jedním, ale pozor není zdaleka sám.
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Legislativa je v tomto směru velmi zaostalá, domovské právo neexistuje a sezení na
lavičce v podnapilém stavu není zakázáno.
Pomáhali jsme vylovit klíče spadlé do
kanálu, když už klíče spadnou, tak snad
vždycky jen tam.
Spolupracovali jsme s kriminální policií
na několika případech.
Zajišťovali jsme dopravu při instalaci
veřejného osvětlení na Ostašské ulici.
Kontrolu jsme prováděli ve sběrném
dvoře.
Společně se sociálním odborem jsme
provedli několik kontrol coby doprovod
v rodinách.
Městská policie

Matematické rekreace
listopad 2018

Překontrolujte si nejprve řešení úloh
matematických rekreací z říjnového čísla
Polického měsíčníku.
1. Hledané součiny:

15=
⋅ 93 1395; 27
=
⋅ 81 2187; 35
=
⋅ 41 1435
2.
a) 28 + 59 + 61 = 31 + 49 + 68 = 148
b)

282 + 592 + 612 = 312 + 492 + 682 = 7986
17 + 59 + 68 = 28 + 37 + 79 = 144
17 2 + 592 + 682 = 282 + 37 2 + 792 = 8394

A nyní opět nové úlohy pro zbystření
mozkových závitů:

1. Číslo 100 vyjádřete početním
výrazem, v němž bude všech deset
cifer (0, 1, 2, 3 … 9) a libovolná
znaménka.
2. Devět číslic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
seřaďte do tří skupin po třech tak,
aby číslo vzniklé z prvních tří bylo
třetinou čísla z posledních tří a
prostřední číslo aby bylo rozdílem,
vzniklým odečtením prvního
od třetího. Pořadí číslic můžete
libovolně měnit.
Řešení těchto úloh najdete na str. 35.
Připravil František Janeček
Odpovídám na zveřejnění mého jména
v nadpisu vašeho článku. „Jak jsme běželi
na Hvězdu aneb jak pan Schmiedt pomoci
nepřišel“. Nechápu, proč bych pomáhal při
běhu na Hvězdu, chtěl jsem jako divadelní
profesionál vést divadelní ochotníky, nebylo mi to umožněno, chtěl jsem vystavovat
obrazy, nebylo mi to umožněno, chtěl jsem
pozvednout chatrnou úroveň polické kultury, nebylo mi to umožněno. Takže byla dobrá vůle, ale nikdo o ni nestál.

Jiri Schmiedt

Náboženská obec Církve
československé husitské
v Polici nad Metují
Vás zve na

vzpomínku na zesnulé
do sboru Apoštola Pavla

v neděli
4. listopadu 2018
v 10.00 hodin.
Za radu starších CČSH
Jan Trojtl
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Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Závěr liturgického roku

Máme tu listopad a s ním krásně vybarvený podzim, kterým nás příroda každoročně
udivuje. Oproti tomu podzim lidského života, bývá někdy naopak vybarvený smutnými
barvami. To ale k životu patří, a pokud přijmeme to, že na těžkosti života nemusíme být
sami, pak se to dá lépe zvládnout a i závěrečné
období života může být krásné a inspirující.
Většinu hospodářských činností už máme za
sebou, a pokud ne, tak si přejme, abychom to
stihli do prvních sněhů či trvalejších mrazů. V
církvi nyní prožíváme poslední měsíc liturgického roku a v neděli 2. prosince vstoupíme dobou adventní do liturgického roku nového. Na
počátku měsíce jsme prožili Slavnost Všech
svatých, kdy jsme se obraceli k našim patronům a světcům, skrze které působil a prozařoval na svět Bůh. Poté jsme v křesťanské naději vzpomněli na naše zesnulé, kterým jsme
prokázali službu modlitby a přímluvy. Tato
zastavení jsou pro nás důležitá jednak proto,
abychom si uvědomili, že nejsme pány nad
životem ani smrtí, ale také proto, abychom
i v těchto situacích objevili Boží blízkost a
naději na spásu a věčný život. V průběhu listopadu nás pak čeká už jenom několik méně
významných památek a svátků a v jeho závěru
Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou ukončíme
liturgický rok.

POŘAD BOHOSLUŽEB
v tomto období:

yy 1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH,
mše svatá od 18.30 hod.
yy 2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ, bohoslužba ve
hřbitovní kapli od 16.30 hod.
Dále jako obvykle:
yy v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
yy ve středu mše svatá od 8.30 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností od
18.00 hod
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY:

• v úterý po bohoslužbě (19. – 20. hod.)
• ve středu po bohoslužbě (9. – 10. hod.),
případně podle potřeby po domluvě s
knězem

Neděle před Slavností Ježíše
Krista Krále je tradičně DNEM

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
1. listopadu
- Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu
- VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
4. listopadu
- 31. neděle v mezidobí (cyklus B)
11. listopadu
- 32. neděle v mezidobí, Památka sv.
Martina, biskupa
13. listopadu
- Památka sv. Anežky České, panny
17. listopadu
- Den studenstva, státní svátek
18. listopadu
- 33. neděle v mezidobí, Den Bible
23. listopadu
- v královéhradecké diecézi SLAVNOST
SV. KLEMENTA I., papeže a
mučedníka, hlavního patrona
25. listopadu
- Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
(končí cyklus B)
30. listopadu
- Svátek sv. Ondřeje, apoštola
2. prosince
- 1. neděle adventní (začíná cyklus C)
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BIBLE

Z knihy Petra Šabaka
Pane Bože, co mám (v kostele) dělat?
Obdivuji ty nadšence, kteří s odvahou
otevřou zažloutlé listy prastaré knihy: „Přečtu
si tu Biblí svatou, když je tou nejvydávanější
knihou na světě.“ Většinou končí po několika
stránkách. Vůbec Bibli nechápou, a tak ji založí zpět hluboko do svých knihovniček mezi
jinou nečtenou literaturu. Taková je zkušenost
mnoha lidí, se kterými jsem mluvil. Netrapte
se zbytečně. Máte-li onu počáteční odvahu,
kupte si Bibli, která je přeložena do srozumitelnějšího jazyka.
„JAKOU BIBLI SI MÁM POŘÍDIT?“
Slyším vaši otázku. Náš český národ je velmi
bohatý na překlady Biblí. Dějiny české Bible
začínají s příchodem Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu. Ti přeložili Bibli do staroslověnštiny. K tomu složili předmluvu, která
se nazývá Proglas. Dovolte mi odcitovat několik slov našich věrozvěstů: „Jako bez světla radost mít nebude oko patřící na všechno
stvoření Boží, neb vše ani není krásné ani
viditelné, tak i každá duše bez knih, neznající zákona Božího, zákona Písem duchovního, zákona zjevujícího ráj Boží. (...) Nahé
jsou všechny národy bez knih a nemohou

zápolit beze zbraně s protivníkem našich dusí...“
Češi, zdá se mi, vzali soluňské bratry vážně,
a tak máme dochovány české vpisky k
žalmům ze 13. stol. První dochovaná Bible
je o sto let mladší (říká se jí Drážďanská). Už
v roce 1488 vychází česká Bible knihtiskem.
V druhé polovině 16. stol. jsme svědky
opravdu odborné práce na překladu Bible
Kralické a o sto let později vzniká první
ekumenická Bible (řečená Svatováclavská).
To je takový historický exkurz. Jakou Bibli
je dobré si pořídit? Pokud chcete seriózní
překlad, pak si kupte tzv. Ekumenickou Bibli
s deuterokanonickými knihami vydanou poprvé v roce 1979. V kostelech uslyšíte jiný
překlad, tzv. Bognerův. Z něho je vydán jen
Nový zákon. Jsou v něm dobré poznámky,
které osvětlí samotné Boží slovo. Pro rodiny
jsou vydávány Rodinné Bible. Je v nich plno
obrázků, vysvětlivek, které pomáhají pochopit
tyto několik tisíc let staré spisy. Existují i jiné
překlady, ale s nimi se trápit nemusíte, i když
ten, kdo chce studovat Bibli podrobněji, ať se
stane „sběratelem Biblí“. Pomohou mu totiž,
když neumí řecky ani hebrejsky, nahlédnout
do bohatství slov. Přišli za mnou manželé, že
chtějí dát pokřtít své dítě. Vždy si povídáme o
víře. Dostali jsme se na téma Bible. Otec toho
dítěte mi řekl: „Je ostuda, když někdo nezná
Bibli alespoň trochu. Jak potom může rozumět, když ho jiný nazve nevěřícím Tomášem?“
Ten otec měl pravdu. Přesvědčte se také.
MÁM ZAČÍT ČÍST BIBLI OD
ZAČÁTKU? Bible je ve své podstatě celou
knihovnou různých spisů, které někdo začal
psát a sbírat zhruba před třemi tisíci lety a za
nejmladší knihou autor udělal tečku o tisíc
let později, někdy okolo roku sto po Kristu.
Asi je moudré začít s něčím jednoduchým.
Nalistujte si Nový zákon a zakousněte se buď
do Matoušova, Markova nebo Lukášova evangelia. Celá Bible je totiž směrována na osobu
Ježíše Krista, který je naplněním Starého zákona. Nový zákon pak jeho osobu reflektuje.
Evangelia nám podají různé pohledy na jeho
osobu. Dostaneme se tak do centra Bible. Je o
něco těžší začít číst od začátku, ač jsou v první
knize Mojžíšově pěkné příběhy o stvoření, o
ráji, o prvních lidech, o potopě, o patriarších.
Četba těchto stránek může probudit mnoho
otázek. Jestliže je ve vašem okolí někoho, kdo
Bibli zná, můžete se o takovou četbu pokusit.
JAK ČÍST BIBLI? Následuje otázka jak
číst Bibli. Nečtěte ji, jak říkala má profesorka
českého jazyka na gymnasiu, „na vejdělek“,
„nehltejte ji“. Pokud budete číst pozorně a pokud se pokusíte konfrontovat obsah se svým
osobním životem, naleznete v Bibli opravdový poklad. Jeden moudrý člověk, kterého jsem
potkal, mi dal dobrou radu, jak číst Bibli: „Čti
ji tak, jako by to byl dopis pro tebe.“
za ŘK farnost Police n.M.
Ing. Jan Troutnar
Polický měsíčník - listopad 2018

ZE SPORTU

Fotbal dospělých a penaltový příběh Jirky Kollerta

Mužstvo dospělých po třech výhrách v
řadě zavítalo k dalšímu zápasu do Trutnova.
Několik desítek polických příznivců vytvořilo
našim hráčům domácí prostředí v očekávání
dalšího slavného vítězství. Po vyrovnaném
prvním poločase jsme zásluhou gólu Felixe
Awuku vedli 1:0. V poločase druhém jsme náš
výkon ještě zlepšili, vytvářeli si šance, bohužel jsme však nedokázali překonat výborného
brankáře domácích a po jeho zranění ani jeho
nástupce. Tudíž přišlo potrestání v podobě nenápadné střely z dálky a vyrovnání na 1:1. Na
řadě tak byl pro diváky atraktivní penaltový
rozstřel. V něm se projevilo naše výrazné zlepšení po jejich intenzivním tréninku. Zatímco
v minulosti jsme rozstřel prohráli nejdéle po
šesti sériích kopů, nyní jsme ještě po devíti sériích byli ve hře a drželi remízu 7:7.
Desátá série, drama vrcholí. Ze středového kruhu rozvážně přichází kapitán mužstva
Jirka Kollert. Pečlivě si ušlape trávník jako
kocour před uložením se ke spánku, položí
míč na značku a rozbíhá se. Diváci napětím
ani nedýchají. Jirka kopne do míče. Prudká,
nechytatelná rána, daleko mimo dosah brankáře. Góóól! Bohužel ne. Střela míjí branku metr
nad břevnem… Diváci zklamáním vzdychnou
a odchází do restaurace na svého posledního
Krakonoše či Tuzemáka. Ani další penaltový
rozstřel tak pro nás úspěšný nebyl.
Jirkovo počínání a statistiky při penaltách
pečlivě sledujeme. První penaltu proměnil, ve
druhém rozstřelu trefil tyč, potom břevno a poslední dvě překopl. Zapsal se tak nesmazatelně
do dějin polické kopané nejen svými dlouhodobě výbornými výkony, ale také jako střelec
s nejnižší penaltovou úspěšností ze všech hráčů, kteří za posledních 98 let v Polici působili.
Jirkův věhlas tak překročil hranice regionu
neb se pravděpodobně jedná o světový unikát.
P.S. Jirkův synek Sebastian střílí v

současnosti góly z penalt jak na běžícím pásu,
takže je možnost někde se něco přiučit.
S napětím očekávali příznivci polické kopané další zápas v Hradci Králové-Kuklenách
proti společnému týmu Olympie/Kratonohy
“B”, za který nastoupili i bývali ligoví hráči
Filip Klapka a Marek Kulič. Dvacítka polických fanoušků a tři(!) fanoušci domácích viděli
nakonec 10 branek a naši výhru 6:4. V průběhu zápasu jsme vedli již 5:1 a zdálo se, že nic
nemůže ohrozit naše jasné vítězství. Poněkud
jsme však zapomněli, že se na hřišti pohybuje také pan rozhodčí. Ten necelou půlhodinu
před koncem nepochopitelně vyloučil jednoho
z našich nejlepších hráčů Pepu Klapkovského
a z utkání bylo drama. Po snížení na 5:3 se
však projevila genialita našeho trenéra Lukáše
Lorence. Na hřiště poslal svého žolíka, zkušeného veterána Jirku Tauce. Ten sice tentokrát
nebyl nejtěžším hráčem na hřišti, ovšem svým
postáváním ve středovém kruhu natolik zhypnotizoval obránce soupeře, že nebyli schopni
zareagovat na jeho pohyb vpřed po nádherné
přihrávce dalšího veterána Jardy Čermáka.
Jirka okamžitě získal dvacetimetrový náskok
a dohánějte si pak někoho, kdo je rychlý jako
Usain Bolt. Svůj únik vylepšil ještě kličkou
brankáři, střela do prázdné brány, 6:3, a je
rozhodnuto. Nesmíme zapomenout také na
Tomáše Muchu, který po dlouhé době vstřelil
3 góly v zápase neboli vysoce ceněný hattrick.
Škoda, že s námi tentokrát nejel řidič Hubert,
mohl si krásně šestkrát zakroužit na kruhovém
objezdu u “Penny marketu”.
A je tady derby s Novým Městem.
Distancovaný Pepa Klapkovský může zápas
sledovat jen z hlediště. Společně se 150
diváky vidí sebevědomý nástup hostí, kteří
naše hráče převyšují rychlostí i důrazem. To
však jen do té doby, než dostanou první gól
po rohovém kopu. Potom inkasují po střele

Fotbal mládeže a potíže Šneků

Starší žáci po dvou úvodních výhrách zavítali do obnovených lázní Velichovek. Ani
tam přemožitele nenašli a po třech gólech
Vildy Gaveleka a jednom Matěje Khuna zvítězili jasně 4:0. Odveta následovala hned za
týden doma v předzápase dospělých. Vilda si
vstřelení 3 gólů zopakoval, přispěl k výhře 5:2
a jeho dívčí fanklub tak mohl být spokojen.
Za týden odjeli kluci k zápasu na horkou
půdu do Rasošek. Místní borci mají od pradávna pověst tvrdých hochů. Ani tentokrát
nezklamali a kromě toho, že nás porazili 2:1
došlo podle informací z dobře informovaných
a na zápase přítomných kruhů k potyčkám,
které by se daly nazvat slovními jen velmi a
velmi vzdáleně.
Žáci mladší se doma představili proti silnému soupeři Rozkoš Česká Skalice/Červený
Kostelec. Na výsledku 1:7 je pozitivní jedině
fakt, že jsme se stali prvním týmem, který
tomuto družstvu vstřelil gól (Vojta Švorčík).
Polický měsíčník - listopad 2018

Hodnocení zápasu trenérem Jirkou Kollertem:
“Na tento hrozný výkon musíme co nejdříve
zapomenout”.
Dojem mohli vylepšit v zápase v
Teplicích. Rozhodně však nelze říci, že by se
to nějak výrazně povedlo po prohře 1:5 (gól
Ondra Jirman). Ani z komentáře trenéra příliš
spokojenosti opět nečišelo. Tak snad už příště
doma proti družstvu Hronov/Náchod.
Výše zmíněné družstvo nedosahovalo
takové úrovně jako soupeři předchozí, takže
se nám docela dařily pohledné kombinační
akce s častou střelbou. Ta však byla v mnoha
případech nepřesná a vyhráli jsme tak “pouze” 7:2. Ondra Jirman 3 góly, Vojta Švorčík
2 góly, Matěj Prouza 1 gól. Do počtu sedmi
ještě jeden chybí. A ten vsítil náš “největší”
fotbalista Seba Kollert hlavou!!! Celý tatínek.
Ten, pokud nás paměť neklame, také jednou,
kdysi dávno, gól hlavou vstřelil.
Seba si tak výrazně zvýšil sebevědomí a

z dálky, následuje několik branek po našich
hezkých akcích, jedna penalta a když vše sečteme, tak nám vychází rekordních 7:0 pro nás
(Jarda Jaroš 3x, Felix Awuku a Tomáš Mucha
2x). Spokojené diváky poněkud zklamal žolík
Tauc, který nejenže nepředvedl ani jedno sólo
přes půlku hřiště, ale též zmařil vyloženou
šanci.
Následuje zápas v Kunčicích se soupeřem,
který v předchozím ročníku měl potíže s udržením v soutěži, letos ale patří k nejlepším.
Naši hráči začali výborně, ujali se vedení 2:0
(Pepa Klapkovský a Felix Awuku), další dvě
dobré šance nevyužili a v posledních vteřinách
1.poločasu si nechali vstřelit gól.
Začátek 2.poločasu stojí za to popsat.
Centr Jardy Jaroše letí přesně na hlavu Tomáše
Muchy, ten pečlivě míří a trefuje tyč. Od ní
se míč odráží proti noze Musy Ansumy, ten
jej prudce napálí a trefuje pro změnu břevno.
Teplicko-ghanská spolupráce Mucha-Musa
tak přinesla nejvzrušivější okamžik zápasu,
gól však nikoliv. Zanedlouho ještě brankář
domácích vyráží hlavičku Marka Jandíka na
břevno, takže ani tato šance gólem nekončí.
Neskórují již ani domácí, tudíž vítězíme 2:1.
Tímto vítězstvím jsme se dostali na 1.místo
soutěže.
Po návratu domů proběhlo na počest vítězství krátké posezení na polickém hřišti.
Někteří aktéři zápasu pak toto posezení stylově zakončili v časných ranních hodinách při
tanečku v areálu kulturního stánku na Žděřině,
kde nechyběl ani náš milý host z Ghany, Musa
Ansuma.
Jak dlouho na čele soutěže vydržíme, o
tom se rozhodne v dalších zápasech, včetně
derby na hřišti v Broumově, které proběhlo
v rámci oslav 100. výročí založení republiky
přesně 28. října.
Vojtěch Kvapil, příznivec polické kopané

za týden na Babí si již počínal jako starý mazák a dvěma góly rozhodl o našem vítězství
2:1.
Následuje krátká zpráva o potížích některých hráčů z družstva Šneků ze starší přípravky. Pamětníci si možná pamatují jistého
Petra Víta, který svého synka Matěje občas
vyslal na zápas bez kopaček, jindy jej místo do
Broumova odvezl do Hronova, případně odjel
na zápas v neděli místo v sobotu. Petr má nyní
zdatné nástupce v podobě rodiny Švorčíkovy
z Police a Bernardovy z Machova.
Nejprve ke Švorčíkům. Jednoho mrazivého rána Kamil své manželce Evě nedostatečně očistil okénka u auta. Ta zasedla za volant,
nastartovala a odjela směr Zábrodí, aniž by si
všimla, že taška se sportovní výbavou synka
Matěje zůstala opuštěná ve “sběráku”. V serpentinách nad Hronovem se Matěj skromně
otázal, zda vezeme i tašku. Po důkladné prohlídce interiéru auta bylo konstatováno, že
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tomu tak není. Nalezena byla pouze bedýnka
se šiškami. Následovala tak celkem logicky
cesta zpět. Na druhý pokus se taška vskutku již
dovezla, s jedinou vadou na kráse. Kopačky v
ní chyběly… Matěj tak musel celý turnaj odehrát s kopačkami vypůjčenými. To Bernardovi
po návratu z okraje Červeného Kostelce na
druhý pokus kopačky přivezli, nepřivezli však
již mamku Honzy, která tuto situaci psychicky
nezvládla a raději zůstala doma. Neviděla tak
tři vítězství Šneků na tomto turnaji po výborném výkonu všech hráčů.
Při zápolení dvou týmů v kolektivních
sportech je vcelku běžnou praxí, že soupeři nastupují k zápasu v jednotných dresech.
Toho je si vědom i hlavní trenér Šneků, pečlivý Dan Denygr. Ten, aby nedošlo k pochybení, připravuje si na nedělní klání dresy již
ve čtvrtek a odváží je do místa svého bydliště,
do osady Pěkov-Hony. Tak tomu bylo i před
turnajem v Provodově. V neděli Dan se svojí manželkou a dcerkou Stázinkou cestou do
Provodova navštívil Penny market v Polici.
Zakoupené zboží pečlivě uložili do kufru auta,
aniž by shledali nějakou podezřelou okolnost.
Kufr zabouchli a jeli vesele dál. O několik
kilometrů dále, mezi Hronovem a Policí, přišlo Danovi na mysl, že by bylo dobré zkontrolovat přítomnost tašky s dresy. Přítomnost
tohoto zboží však zaznamenána nebyla, takže
následovala cesta zpět do osady i s dlouhým
čekáním na semaforech v Bukovici. Nakonec
vše dobře dopadlo a turnaj Šneci odehráli ve
svých oblíbených dresech.
Mladší přípravka (společné družstvo
Police/Machov) se v dalším turnaji představila na domácím hřišti pod Borem, v Machově.
Nejprve změřila síly s Červeným Kostelcem a
přehrála jej 10:1. Následoval duel s děvčaty z

Náchoda. Děvčata se od minulého zápasu výrazně zlepšila a posílila o mimořádně schopnou brankářku. Nedošlo tak k žádnému zapůjčení brankáře a hře tří proti čtyřem jako
minule, ale celkem k vyrovnanému zápasu,
alespoň ze začátku. Dost dlouho byl stav vyrovnaný 1:1. Nakonec jsme zvítězili výrazně
11:2. Našími nejlepšími střelci na turnaji byli
Tadeáš Šula (Machov, r.2012) a Šimon Bitnar,
oba vstřelili 5 branek.
Za týden v Hronově opět souboj s
Červeným Kostelcem, ale výrazně rozdílným
výsledkem. Namísto výhry 10:1 prohra 1:4.
Co platno, že jsme při tréninku poctivě trénovali, jak si počínat před brankou soupeře, když
při zápase bylo všechno jinak a hůře. Náladu
jsme si spravili v duelu s Hronovem, který
jsme porazili 9:6, i když po poločase 3:4 prohrávali. Nejlepší náš střelec Matyáš Peška, 5
gólů. Debut za mladší přípravku si odbyl Kuba
Kovář.
Je až neuvěřitelné, jak pravidelně dokážeme prospat první poločasy zápasů se
Zábrodím, s kterým jsme si výkonnostně rovni. V prvním utkání podzimu jsme jej prohráli
1:7 a nyní na jejich domácím hřišti 0:4. Potom
jsme čtyřmi góly Matyáše Pešky v řadě vyrovnali, leč alespoň na toužený penaltový rozstřel nedosáhli a prohráli těsně 4:5. S Novým
Městem jsme sice vyhráli 9:3, ale s výkonem
trenéři příliš spokojeni nebyli. Kluci všechno
řešili až příliš individuálně a za celý zápas si
pořádně nenahráli. Matyáš Peška přidal 3 góly
a stal se tak se sedmi brankami naším nejúspěšnějším střelcem na turnaji.
Následující sobotu jsme daleko cestovat
nemuseli neb jsme další turnaj odehráli vPolici. Nejprve jsme nastoupili proti Broumovu.
Pohledný a vyrovnaný zápas jsme vyhráli 7:4.

Hattrickem se blýskl Šimon Bitnar.
Již potřetí na podzim jsme v zápase následujícím nastoupili proti děvčatům z Náchoda.
Děvčata přijela bez své mimořádně schopné
brankářky, tak jsme jim půjčili brankáře našeho. V 1.poločase to byl Šimon Bitnar a ve druhém Jirka Kiezler. V naší brance pak působila
jejich brankářka Dorka. Zvláště Jirka podal
vynikající výkon a naši kluci mu nebyli schopni skoro celý poločas dát gól. Nakonec jsme
vyhráli jen 9:5. I v tomto zápase jsme měli
třígólové střelce, a to Tadeáše Šulu a Matěje
Bernarda. Své první dvě branky za mladší přípravku vstřelil Kuba Kovář.
Tulení a lachtaní mláďátka musela za dalšími soupeři cestovat až do daleké Jaroměře.
Tam si oba týmy poradily s domácími 7:4 a
9:3, zatímco s Provodovem prohrály 3:7 a
6:10. O týden později se vodomilná zvířátka
musela po souši přepravit do neméně vzdálených Rasošek. Ty bývaly v šeru dávných věků
častým soupeřem našeho týmu dospělých.
Naši nejmenší je nyní porazili shodně 11:4.
Poněkud hůře dopadla naše mláďátka v duelech s Novým Městem. Výsledky byly také
podobné, ale poněkud nepříznivější: 2:18 a
1:16.
Další turnaj proběhl v Náchodě a oba naše
týmy výhradně remizovaly. S Náchodem 5:5 a
3:3 a ve vzájemném, bratrovražedném souboji
4:4. O týden později jsme turnaj odehráli na
hřišti spřáteleného Machova a podlehli domácím 4:6 a 3:8 a Velkému Poříčí 3:12 a 3:10.
Zápasů našich mládežnických týmů proběhlo na podzim opravdu hodně a další nás
ještě čekají. O těch ale až příště, uzávěrka listopadového čísla měsíčníku nečeká.
Kamil Švorčík, náhradní trenér Šneků
Vojtěch Kvapil, trenér mladší přípravky

Šneci zvládli lépe derby, Želvy mají lepší koncovku

Za
luxusního
počasí
pokračovala soutěž starších přípravek v září a říjnu.
V pořadí čtvrté kolo odehrály oba polické
týmy na hřištích soupeřů. Hráči Želv na břehu poloprázdné přehrady Rozkoš v České
Skalici utržili dvě porážky a jednu výhru. V
úvodním zápase nestačili na Velkou Jesenici
1:8 – branka Séba Kollert. Druhý zápas hráči přidali a Provodov „Komety“ vyprovodili přídělem pěti branek (2x Samuel Friml,
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2x Jiří Peška a Šimon Friml) při konečném
skóre 5:2. Nejtěžší zápas s vedoucím týmem domácí České Skalice výsledkově nevyšel a přes snahu našeho týmu hrát fotbal,
odešli hráči poražení 11:1 (Jan Dvořák).
Šneci cestovali v rámci stejného kola přes
kopec do Meziměstí. Úvodní zápas nezačal
dobře, prohráváme 0:2. Do poločasu jsme
otočili na 3:2 (Šimon Krtička, Ondřej Ducháč,
Marek Kubeček), ale závěr zápasu náš soupeř

z Nového Města n. M. otáčí ve svůj prospěch
na 4:3. Tudíž jsme bez bodu. Druhý zápas
po vlastním gólu soupeře z Provodova vyhráváme šťastně 1:0 a poslední měření sil je
z naší strany zvládnuté a porážíme domácí
Lokomotivu 3:0 (2x Šimon Krtička, vlastní).
Následuje v úterý 25. září přátelským utkáním Šneků v Trutnově, kde se jim postavil
tým místních holek ročníku 2008. Hrajeme
celkem čtyři zápasy s výsledky 3:1, 3:1, 3:1,
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3:1 vždy pro Trutnov a gól za Polici vždy
Jan Bernard. Přesto, že se jednalo o přátelské
utkání, bylo k vidění několik kvalitních kombinací jak hráček Trutnova, tak hráčů Police.
Páté kolo přeboru přípravek opět hrajeme na
hřištích soupeřů. Šneci cestují do Zábrodí,
kde stále fouká studený vítr od místních rybníků. Vítr hráčům nevadil a přivezli všech
9 bodů po těchto výsledcích: Šneci – Velké
Poříčí 3:1 (Patrik Hušek, Šimon Krtička,
Ondřej Ducháč), Šneci – Jesenice/Zábrodí
9:5 (3x Ondřej Ducháč, 2x Jan Bernard,
2x Matěj Klimeš, Patrik Hušek, Šimon
Krtička) a Šneci – Meziměstí 5:3 (3x Jan
Bernard, Patrik Hušek, Šimon Krtička).
Želví tým zajížděl do sousedního Hronova,
kde uhrál jedno vítězství po výsledcích:
Želvy – AFK Hronov 4:5 (Michal Fakta, Seba
Kollert, Samuel Friml, Jiří Tauc) dále Želvy
– Nové Město 2:4 (Seba Kollert, Petr Kiezler)
a Želvy – SK Babí 13:0 (4x Michal Fatka,
3x Sebastian Kollert, 2x Jiří Peška, Jiří Tauc,
Samuel Friml, Šimon Friml, Petr Kiezler).
Nejvíce jsme se těšili na šesté kolo, kdy se oba

týmy znovu představily na domácím stadionu v Polici nad Metují. Třetí a poslední bylo
derby obou našich týmů. Měření sil vyznělo
lépe pro Šněky, kteří své bratry porazili 3:2
(Vojta Jelínek, Anastázie Denygrová, Patrik
Hušek – Sebastian Kollert, Jan Dvořák), druhé zápasy: Šneci – Velké Poříčí 1:2 (Vojta
Jelínek) a Želvy – Provodov „Hvězdy“ 3:3,
pen 4:5 (Seba Kollert, Šimon Friml, Jiří
Peška). Konečně poslední zápasy hracího dne:
Šneci – Provodv „Hvězdy“ 2:4 (Anastázie
Denygrová, Patrik Hušek) a Želvy – Velké
Poříčí 7:2 (4x Samuel Friml, 2x Sebastian
Kollert, 2x Jiří Peška, David Klikar).
Předposlední sedmé kolo se Želvy znovu
představily domácímu publiku. Neponechaly
nic náhodě a braly všech devět bodů za vítězství: Želvy – Velké Poříčí 9:2 (3x David
Klikar, 2x Jiří Peška, Samuel Friml, Michal
Fatka, Adam Malý, Jiří Tauc). Druhý zápas téměř stejný výsledek proti Novému Městu 9:3
(4x Michal Fatka, 2x Sebastian Kollert, David
Klikar, Jan Dvořák, Šimon Friml). Poslední
zápas se podařilo brankáři udržet nulu – Želvy

– Meziměstí 5:0 (2x Michal Fatka, Sebastian
Kollert, Smaul Friml, David Klikar).
Šnečí tým zajížděl do Provodova. Po prospaném úvodu utkání se již nepodařilo ze
stavu 0:4 vyrovnat, ale pouze korigovat prohru s Hronovem 3:5 (Šimon Krtička, Vojtěch
Jelínek, Petr Mitterwald). Druhý zápas proti neporažené České Skalici nezačal dobře.
Prohráváme 0:2, ale kontaktním gólem Stázky
Denygrové se dostáváme do hry. Zkušenosti
hráčů České Skalice rozhodly o konečné
výhře 1:5. Náladu jsme si spravili v posledním utkání proti domácímu Provodovu
„Kometám“. Hra nebyla žádný zázrak, ale zápas jsme si pohlídali a vyhráli 3:0 (Anastázie
Denygrová, Šimon Krtička, Patrik Hušek).
Jak si hráči povedou v závěru podzimu a na
jaké umístění budou výkony stačit, se dozvíte
v dalším vydání měsíčníku.
Daniel Denygr, Jiří Kollert,
Luděk Friml, Jiří Krtička
realizační tým starší přípravky

Zhodnocení sezóny 2018 – AMK Police

Jako první byla na
řadě v roce 2018 výroční členská schůze, která
se konala v sobotu dne
24.2.2018 od 17:00 hod.
v Polici nad Metují v Pellyho domech v občerstvení u Martina Exnera. Dne 7.4.2018
se v Pellyho domech v Polici nad Metují
uskutečnil 40. Ples motoristů. Tentokrát
zahrála skupina Návštěvníci. Od jara jsme
se připravovali na 2. ročník Poháru České
republiky v závodu minikár, který se v letošním roce konal 1. a 2.9.2018 na silnici
č. III/30316 mezi obcí Bezděkov nad Metují
a městem Police nad Metují. Opětovně nám
sobotní doprovodný program částečně zhatil déšť. I tak se závody dle ohlasu jezdců
a členů komise minikár z Autoklubu České
republiky vydařil a pro příští rok máme přislíbeno mistrovství České republiky.
I v letošním roce jsme v 10 případech
stavěli pódium a stan DSO Policka pro
ostatní organizace či obce. Největší „nápor“
bývá o letních prázdninách, kdy máme někdy problém sehnat dostatečný počet členů.

Zatím se to však, díky členům výboru, daří.
Jediným naším stálým jezdcem je Miloš
Thér, který se pravidelně zúčastňuje na
svém historickém motocyklu zn. ČZ přírodních okruhů v kategorii Klasik 175. Tyto
závody pořádá Českomoravská asociace
motocyklového sportu a Autoklub České
republiky. O jeho úspěších pravidelně informuje náš člen Josef Máslo alias Čvaňhák,
který dělá Milošovi doprovod. Miloš byl
dokonce vyhlášen sportovcem roku za rok
2017 v okrese Náchod. Ostatní aktivní členové se nepravidelně zúčastňují amatérských závodů v enduru v blízkém okolí.
Během roku jsme zvelebovali klubovnu a dílnu našeho automotoklubu, čehož
bychom nedosáhli, nebýt dotace ze strany
města Police nad Metují. Dotaci jsme využili nejen na zakoupení potřebného materiálu, ale i na provoz, zejména pak na zaplacení elektřiny. Klubovna a dílna slouží všem
členům našeho klubu, kdy zde disponujeme
různými zařízeními či nářadím. Dále zde
pravidelně probíhají schůze výboru.

TJ Sokol Police nad Metují
Vás srdečně zve

na oslavy 150. výročí svého založení.
Oslavy proběhnou 17. 11. 2018 od 14:00
v polické sokolovně. Připraven bohatý
program. Občerstvení zajištěno, od 15:00
vystoupí kapela Šlapeto.
Polický měsíčník - listopad 2018

za AMK Police – Petr Dostál

Matematické rekreace
– řešení ze str. 31
1. 100 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ⋅ 9
100 = 50

1
38
3
27
+ 49
; 100 = 90 + 8 + 1 ;
2
76
6
54

2. Tři hledaná čísla jsou 219, 438, 657.
Připravil František Janeček

ZUMBA

srdečně vás zvu na pravidelné fitness
hodiny plné energie, skvělé hudby
a dobré nálady.

Každé úterý - ZŠ Suchý Důl
18.30 - 19.30hod.

Pavlína Nosková, tel.: 723 419 937
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování

V neděli 21.10. jsme na Nebíčku
uspořádali běh Okolo Ostaše - 45. ročník lyžařského přespolního běhu, závod
Poháru přespolních a lyžařských běhů
Královéhradeckého kraje a veřejný závod, 18. ročník Memoriálu Miroslava
Hejnyše. Celkově se závodu účastnilo
349 běžců od Liberce po Skuhrov nad
Bělou. Tímto závodem naši závodníci zakončili podzimní (běžeckou)
část Poháru KHK, která zahrnovala
také závod na Mísečkách, ve Vrchlabí,
v Trutnově a v Machově.
Běhů se účastnily všechny věkové
kategorie. V Polici za náš klub startovalo 62 dětí a 10 dospělých, v Machově
56 dětí a 6 dospělých a na vzdálenějších
závodech kolem 40ti. Jsme rádi, že téměř všechny naše děti nejen pravidelně
trénují, ale také reprezentují klub na
závodech.

na soustředění. 2.a 3. skupina – Trčkov
v Orlickém Záhoří, 4. skupina – Pec
pod Sněžkou, Havlovka, 5.skupina –
Orlické Záhoří, Lasówka. Připravovat
se budeme na zimní sezónu na kolečkových bruslích a lyžích.
Polickou plesovou sezónu zahajujeme 17. listopadu Lyžařským plesem v Pellyho domech. Věříme, že se
místenky prodají již 1.11. dopoledne.
Těšíme se na kvalitní taneční hudbu
v podání orchestru HF BAND, který o půlnoci vystřídá taneční skupina
MEDIUM.

Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi
Činnost klubu finančně podporuje
MŠMT, Královéhradecký kraj
a město Police nad Metují

Na podzimní prázdniny se chystáme

Tři důvody, proč vyrazit v listopadu do Hronova

V minulých měsících jsme vám přinášeli
tipy na krátké i dlouhé (cyklo)výlety krajinou
Kladského pomezí. Listopad ovšem bývá pro
řadu z nás obdobím, kdy preferujeme kratší
cesty za zážitkem. Pokud si zvolíme jako naši
destinaci Hronov, budeme mít hned tři možnosti, co zde tento měsíc podniknout.
Začněme od letošní novinky. V parku
u římskokatolického kostela Všech svatých
vznikl meditační park s růžencovými zastaveními. Právě sem se můžeme vydat posedět,
popřemýšlet, či obdivovat umělecky kované
stojany s obrázky inspirovanými místním lidovým uměním a ztvárněné rukama malířky
Evy Skořepové z České Skalice. Dvacet zastavení znázorňuje shodný počet tajemství,
která obsahuje modlitba růžence. Jde o výjevy
ze života, umučení a oslavení Ježíše Krista.
V bezprostřední blízkosti kostela Všech svatých má své místo také pomník P. Josefa
Regnera Havlovického, vlasteneckého kněze
a nejvýraznější postavy národního obrození
na Náchodsku.
Druhou možností, kam můžeme vyrazit,
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je Interaktivní muzeum pro chytré hlavy Pod
čepicí. Letošní expozice je zaměřená na mikro- a makrosvět. Navštívíme badatelnu s
mikroskopy, zvětšovacími skly, mikro- i makrofotografiemi živočichů, rostlin a obyčejných
věcí. Pochopíme tu, že častokrát ty nejmenší
věci hrají největší a nejdůležitější roli v našem
životě. Pro malé i velké je připravena také
muzejní tvořivá dílna plná inspirace, nápadů i materiálu k tvoření a kreslení. Nechybí
ani oblíbená zatemněná UV kabina s novou
svítící hlavolamovou skládačkou.
Zábavnější způsob jak dětem (i
sobě) připomenout, jak fungují fyzikální jevy i (mikro)svět kolem nás
asi nenajdeme. Otevřeno je o víkendech od 9 do 11:30 hod. a od 13 do
17 hod. a to až do 30. 12. 2018. Ve
všední dny můžete muzeum navštívit odpoledne po telefonickém nebo
mailovém objednání. Více na www.
muzeumpodcepici.cz.
Posledním důvodem, proč zamířit do Hronova, jsou akce, které

se zde uskuteční. Každý pátek si můžete prohlédnout Jiráskovo divadlo i zevnitř, 16. 11.
2018 se zúčastnit Večerního toulání masek
nebo zamířit na Vánoční trhy, kde můžeme
načerpat inspiraci i zakoupit dekorace pro náš
dům či byt. Letos se uskuteční 25. 11. 2018 na
náměstí Čs. armády a v Sále Josefa Čapka. Na
celodenní akci nebude chybět ani doprovodný
kulturní program.
Na viděnou u nás v Hronově!
Mgr. Jiří Švanda, Kladské pomezí
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POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Dle zákona je majitel povinen nechat očkovat svého psa proti vzteklině od 6 měsíců stáří a pak ho pravidelně přeočkovávat dle
vakcinačního schématu, který udává výrobce vakcíny, což je 2 - 3 roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy přeočkovat každoročně. Ne vždy může být pes plně zdráv
a tím plně imunitně odpovídat tvorbou protilátek po očkování. Možná i díky této pravidelnosti u nás zaběhlé již několik desetiletí, je ČR
již několik let prostá vztekliny. Vakcinace v příhraničních oblastech je pak díky migraci divoké zvěře z Polska ještě doporučitelnější.
Přeočkování kombinantních vakcín je nutné dle vakcinačního schématu výrobce, zpravidla jednou ročně, jinak toto očkování ztrácí
účinek.
Toto hromadné očkování se netýká psů, kteří jsou individuálně očkováni během roku v ordinacích svých veterinářů
Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti let. Psi by měli být na vodítku a méně hodní jedinci by měli být opatřeni
náhubkem.

Termín hromadné vakcinace bude v sobotu 17. 11. 2018

Hlavňov:
Hony:
Pěkov:
Bukovice:
Police:

velké parkoviště
u bývalé prodejny
u požární nádrže
u prodejny
u požární zbrojnice
u autoopravny na Sibiři
u kotelny na sídlišti
náměstí u radnice
parkoviště u střediska

08.20 - 08.25 hod.
08.25 - 08.30 hod.
08.35 - 08.40 hod.
08.45 - 08.50 hod.
08.55 - 09.10 hod.
09.10 - 09.15 hod.
09.15 - 09.20 hod.
09,20 - 09.25 hod.
09.25 - 09.30 hod.

Radešov:
Česká Metuje:
Žďár nad Metují:
Suchý Důl:
Slavný:

u truhlárny
u hospody
u hospody
na Pohoři u tabule
před hospodou
u hřiště

09.30 - 09.40 hod.
09.45 - 10.00 hod.
10.05 - 10.10 hod.
10.15 - 10.20 hod.
10.20 - 10.25 hod.
10.30 - 10.35 hod.

Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v průběhu listopadu
a prosince i v ambulanci v Suchém Dole 130,- Kč.
Ordinační hodiny:

Po - Čt: 17.00 - 18.00 hod.

Veterinární ambulance
Suchý Důl

Prodej RD

v Polici nad Metují.
Blízko centra.
Pozemek 359 m2.
Tel: 773 123 092
NABÍDKA PRÁCE
Nabídka sezónní práce na úpravu zahrady
v Polici nad Metují (úprava a údržba
zeleně, ořez stromů a keřů, stříhání růží…
zazimování zahrady) – jednalo by se
o 2-3 dny na jaře a 2-3 dny na podzim.

Bližší informace na tel.: 722 959 509
Polický měsíčník - listopad 2018

Pá:

15.00 - 16.00 hod.

MVDr. Kulich Miroslav
tel: 602 628885

HLEDÁME
zájemce o roznášku
zákaznických novin
na dohodu o provedení práce.
Roznos 1x týdně, noviny Vám
dovezeme domů.

Kontakt : 603 149 464
Nově nabízíme

MĚŘENÍ ZRAKU

INEKO – OPTIK BROUMOV
Nutné telefonicky objednat

na tel. čísle 491 487 826

Informace:
Pobočka INEKO – OPTIK Police n. M.
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PRONAJMU
OBCHOD u náměstí
v Polici nad Metují
o rozloze 30 m2
Kontakt: 736 480 070

Čištění koberců,
čalouněného nábytku,
sedaček, křesel, židlí
a matrací

Čištění mokrou cestou
(doba schnutí minimální).
Ceny dle velikosti plochy a znečištění.
MARTINA HULÍNOVÁ – Police nad Metují
e-mail: m.hulinova@seznam.cz
tel.: 608 775 813
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• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.
Zabýváme se výkopovými pracemi mini bagrem JCB
8025 jako jsou přípojky (voda, kanalizace, elektřina,
plyn), výkopy bazénů, jezírek, septiků, jímek či rýhy.
Provádíme základy
staveb,
terénní úpravy,
čištění potoků,
zapůjčení kontejnerů a další
práce po domluvě.

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
.217$.7
7(/
(0$,/0,&+$/%(1(6#7,6&$/,&=
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KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ

KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
Polický měsíčník - listopad 2018

RESTAURACE SOKOLOVNA
Vás zve na

TRADIČNÍ PODZIMNÍ
HODY
při příležitosti oslav 150 let
od založení TJ Sokol
v Polici nad Metují.

Pronajmu

17. LISTOPADU 2018
Otevřeno od 10:00 hodin
Od 15:00 hodin hraje skupina

Šlapeto

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/

NEBYTOVÝ PROSTOR
vhodný pro
kancelářské účely v centru
města Police nad Metují.

Kontakt: 733 766 964

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

27. 11. 2018 v 15.00 hod.

Police n. Metují 29. 11. 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
Tiskárny B.N.B. spol. s r.o. Velké Poříčí
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

Polický měsíčník - listopad 2018
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V POLICI NAD METUJÍ

LISTOPAD 2018
Pellyho domy

Kolárovo divadlo

KURZY SPOLE� ENSKÉHO
TANCE PRO MLÁDE�

KU�A� KY A SPASITELKY
Sobota 3. 11. od 19:00

Sobota 3. 11. od 10:00 (+ zahájení prodeje
vstupenek na slavnostní v�ne� ek)

Hra je sou� asnou paralelou � echovových T�í
sester a zárove� volnou variací na jejich téma.
Hra získala n�kolik ocen�ní na p�ehlídkách
amatérského divadla. Divadlo EXIL Pardubice.
Vstupné: 100 / 80 K� .

Pátek 9. 11. prodlou� ená lekce
Sobota 17. 11. od 10:00
Sobota 24. 11. od 18:00
/ Sál Pellyho dom�
Vstupné: 40 K� / lekce.

ZÁPIS DO KURZU 2019
od 5. 11. do 23. 11. P�ihlá�ky a více informací
k dispozici na www.policko.cz nebo
v Informa� ním centru v Pellyho domech.

SAHARA 1978
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
HORSTA BAUERA
Sobota 10. 11.�ned�le 18. 11.

23. PLES LY�A��
Sobota 17. 11. od 20:00

Výprava horolezc� náchodského okresu
do poho�í africké Sahary. Výstava p�ístupná
od 10. 11. do 18. 11., denn� od 13:00 do 18:00.
Vernisá� s promítáním: pátek 9. 11. od 17:00.

/ Sál Pellyho dom�
Vstupné: 120 K� . Prodej vstupenek od 1. 11.
v Informa� ním centru v Pellyho domech.

PRODANÁ NEV�STA
Sobota 10. 11. od 19:00

Ostatní akce
SVATOMARTINSKÝ TRH
A MARTINSKÁ D�EV�NKA
Sobota 3. 11.
/ Masarykovo nám�stí a D�ev�nka
Trh, ukázky �emesel (9:00� 16:00) v D�ev�nce.
Konání trhu bude spojeno s dopravními
omezeními v centru m�sta.

150 LET OD ZALO�ENÍ
SOKOLA V POLICI N. MET.
Sobota 17. 11.

/ Sokolovna, Tyr�ova ul.
Restaurace Sokolovna: od 10:00 zv��inové
hody a od 15:00 kapela � lapeto.
Sokolovna: od 14:00 cvi� ební hodinka
k oslav�. Vystoupení oddíl� z Police i okolí,
sletové vystoupení. Více na http://gymnastikapolice-n-m.mozello.cz

ZIMNÍ TÁBO�ENÍ
NA HV�ZD�
Pátek 30. 11.�ned�le 2. 12.
/ Hv�zda v Broumovských st�nách
www.turistipolice.cz

Komická zp�vohra na slova K. Sabiny a hudbu
B. Smetany. 42 herc�, zp�vák�, komediant�
a muzikant�. Inscenace získala � etná uznání
na p�ehlídkách. Spolek divadelních ochotník�
Alois Jirásek Úpice. Vstupné: 100 / 80 K� .

� ERT A KÁ� A
St�eda 14. 11. od 17:00
Veselá pohádka na motivy Bo� eny N�mcové,
pro d�ti od 4 do 10 let. Divadelní agentura
Praha. Vstupné: 60 K� .

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Pátek 16. 11. od 19:00
Bláznivá komedie z léka�ského prost�edí
od uznávaného divadelního autora.
Divadelní soubor J. K. Tyl Mezim�stí.
Vstupné: 100 / 80 K� .

P�ipravujeme
2. 12. PRVNÍ ADVENTNÍ NED�LE
3. 12. ADVENTNÍ KONCERT
20. 12. VÁNO� NÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA HYB� E
Vstupenky ji� v prodeji.

27. 3.

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
40

HRADI� �AN & JI�Í PAVLICA
Prodej vstupenek od 5. 11.

Upozor�ujeme náv�t�vníky akcí po�ádaných Pellyho domy, � e organizátor bude
z vybraných akcí po�izovat audiovizuální
záznam, který bude slou� it pro jeho
vlastní, nekomer� ní, pot�eby.

Kino
/ Kolárovo divadlo
KLAPZUBOVA XI.
Úterý 6. 11. od 19:00
Sportovní komedie z roku 1938 nato� ená
podle knihy Eduarda Basse. � SR 1938 /93 min.
Vstupné: 80 K� / 70 K� dr� itelé PellyKarty.

ZBOROV
� tvrtek 8. 11. od 19:00
Filmové zpracování bitvy z r. 1917,v ní�
� eskosloven�tí legioná�i poprvé bojovali jako
armádní jednotka. Film vyniká rekonstrukcí
vále� ných boj�. � SR 1938 / 109 min.
Vstupné: 80 K� / 70 K� dr� itelé PellyKarty.

V� ECHNO BUDE
Úterý 20. 11. od 19:00
Typický outsider � trnáctiletý Mára a jeho
kamarád dvanáctiletý Hedu� podnikají cestu
za svobodou. Road movie / Drama / Komedie.
� R/Slovinsko/Polsko/Slovensko, 2018, 85 min.
Vstupné: 80 K� / 70 K� dr� itelé PellyKarty.

Provozní doba IC v listopadu: Pond�lí a st�eda 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00; úterý, � tvertek a pátek: 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00.

KULTURA

PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Úterý 27. 11. od 17:30
P�est�hovali se do nových dom�, kde na n�
� ekají nové kutilské výzvy a nové p�íhody.
Animovaný / Rodinný. � R 2018, 75 min.
Vstupné: 70 K� / 60 K� dr� itelé PellyKarty.

Muzeum papírových
model� / Zelený dome� ek
VÝSTAVA PIVNÍCH ETIKET
� tvrtek 1.�ned�le 18. 11.
Vernisá� : 1. 11. od 18:00.

KVÍ� EROVSKÁ SIRKA
� tvrtek 22. 11.�ned�le 2. 12.
Výstava d�tských výtvarných prací ze sout�� e
�Kví� erovská sirka�.
Vernisá� : 22. 11. od 16:00.

Informace o dal�ích akcích muzea:
www.mpmpm.cz

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

Polický měsíčník - listopad 2018

Oprava prameniště u hřbitovní zdi a oplocení vstupní části hřbitova
Akce z Programu regenerace MPZ pro rok 2018
Město obdrželo pro rok 2018, prostřednictvím Ministerstva kultury ČR, dotaci ze státního rozpočtu, z Programu regenerace měst-

ských památkových rezervací a zón, ve výši
135.000,- Kč. Z této dotace byla hrazena jednak obnova prameniště s otevřenou kapličkou,
které je součástí hřbitovní ohradní zdi v severozápadní části hřbitova, a také obnova oplocení, které je součástí vstupní (západní) části
hřbitova. Celá ohradní hřbitovní zeď a oplocení se nachází na pozemku města p.č. 87 v katastrálním území Police nad Metují, a je kulturní

památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Obnovu prameniště i
oplocení provedla na základě
výběrového řízení firma VPS,
vše pro stavby s.r.o Náchod,
pod dohledem Národního památkového ústavu, územního
pracoviště v Josefově. Realizace spočívala v demontáži
jednotlivých kamenných schodů a zábradlí, s následným
odtěžením stávajícího materiálu pod schodištěm a pro
opěrnou stěnu. Opěrná stěna,
která slouží jako ochrana nové schodišťové
konstrukce, byla provedena ze ztraceného
bednění, vyplněného betonem a vyztuženého ocelí. Za opěrnou stěnou byla v její patě
provedena drenáž, která odvádí zemní vodu
potrubím do prameniště. Rozebrané schodové stupně byly nově usazeny do betonového
lože a prostor pod schodištěm byl současně
s montáží schodů vyplněn štěrkodrtí, která
byla průběžně hutněna. Stávající zábradlí bylo
očištěno, opraveno, natřeno a znovu nainstalováno. Stěny kapličky nad prameništěm, které
jsou z umělého kamene, byly omyty tlakovou
vodou a vyspraveny. Oplechování kapličky
bylo demontováno a nahrazeno novým, měděným. Plocha vedle výklenku kapličky byla
natřena silikátovou barvou, odstín bílá. Levá
i pravá plocha vedle kapličky byly očištěny a
doplněny omítkou stejné struktury. Obě části

Obnova zeleně v předpolí hřbitova

Po obnově cest a plotu ve vstupní části
hřbitova byla provedena i dlouho avizovaná
obnova zeleně v předpolí hřbitova. Hlavním
prvkem je široký kůrový záhon, přimknutý
k plotové stěně, rozdělený vstupními cestami, který bude celý porostlý modře kvetoucím barvínkem. Z něho se zvedají dvě řady
bíle kvetoucích keřů, v přední řadě trojpuků,
kvetoucích na jaře, v zadní řade hortenzií
kvetoucích v létě. Nad nimi vévodí dva páry
bíle kvetoucích stromových hlohů, lemujících vstupní brány. I když jsme při jejich vý-

sadbě byli limitováni prostorem, který nám
umožnily pařezy původních smrků, jejich
umístění se nakonec podařilo dobře. Obě
strany kůrového záhonu doplňují samostatně
stojící šeříky a sochu P. Marie v rohu umocní bíle kvetoucí třešeň ptačí. Toto jednoduché
a zároveň bohaté řešení nám může evokovat
zadradu Eden, Ráj, kde bylo člověku dobře
a kam by se jistě jednou rád vrátil. Máme
naději, že se nové výsadbě bude dobře dařit a návštěvníkům hřbitova se bude líbit.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

byly natřeny silikátovou barvou v odstínu bílá.
Vrchní pískovcová část kapličky nad oplechováním byla zrestaurovaná odbornou firmou s
licencí. Na samotný vrchol kapličky byla znovu osazena nová ozdobná pískovcová koule
s podstavcem. Co se týká obnovy oplocení,
tak byly odstraněny staré rezavé plotové dílce,
přeloženy pískovcové bloky podezdívky na
obnovený základ a osazeny nové plotové dílce.
Můžeme s potěšením konstatovat, že se
podařilo stylově a v dobré kvalitě obnovit další
památkově chráněnou část městského hřbitova, která dotváří sídelní historické jádro našeho
města a věříme, že to ocení všichni návštěvníci.
Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP

Oslavy vzniku první republiky 1918

Sázení lípy na Havlatce 1918

Slavnostní přísaha okresu polického Československému státu
3. 11. 1918

Sázení lípy v Bezděkových sadech 2018

Vzpomínka na padlé ve světových válkách

