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Josef Voříšek - Náměstí v Polici nad Metují (Foto: archiv CKV Pellyho domy)

Tereza Burianová, 10 let, Suchý Důl

Oprava chodníku v Tyršově ulici před muzeem Merkur
Asi poslední započatou a skončenou stavební akcí tohoto
roku byla oprava chodníku před muzeem Merkur v Polici nad
Metují. Oprava sice nebyla nikterak rozsáhlá, ale nesla sebou
jistá rizika, zejména volbu správného termínu realizace s ohledem na rizika spojená s počasím. Nakonec však započala na přelomu měsíce listopadu a prosince tohoto roku. V rámci opravy
chodníku došlo k rozebrání stávající dlažby, vydolování starých
obrubníků, odtěžení podkladních vrstev, kontrole a případné
opravě dešťových svodů, doplnění izolací proti vlhkosti, nainstalování nových obrubníků, vytvoření nového podkladu z kameniva a pokládka nové dlažby. Všechny tyto práce se podařilo udělat firmě VPS z Náchoda přibližně do poloviny prosince,
což vzhledem k ročnímu období lze považovat za úspěšný počin.
Vítek Hynek, investiční technik

Nové užitkové
vozidlo
v technických
službách
Do technických služeb jsme pořídili nové
vozidlo. Některé naše vozy jsou staré téměř
40 let. Dosluhují. Náklady na jejich údržbu,
opravy a provoz jsou vysoké. Proto se snažíme náš vozový park postupně obměnit.
Nové užitkové vozidlo české značky ZEBRA jsme zakoupili na leasing. Tato multikára bude sloužit především pro místní hospodářství a postupně nahradí starou techniku.
TS

INFORMACE Z RADNICE

Prosinec na radnici…

… byl v typickém shonu a lehkém stresu před koncem roku. Pravý opak toho, co
si všichni přejeme, jeden druhému, klidné
a pohodové svátky. Ovšem každý prosinec
je výjimkou potvrzující pravidlo… tak čemu
se vlastně divím. Na druhou stranu proběhlo
mnoho a mnoho příjemných a milých setkání se zajímavými lidmi, která přinesla hodně
pozitivních chvil i myšlenek. Věřím, že se staronové i nově získané kontakty podaří zužitkovat ve prospěch města.
Vrátím se nyní ještě na konec listopadu,
kdy ve výstavních prostorách Zeleného domečku proběhla vernisáž výtvarných dětských prací a zároveň vyhodnocení soutěže
Kvíčerovská sirka. Soutěž byla vyhlášena ve
spolupráci s Klubem sběratelů Policka a vyhodnocená díla byla zpracována na etikety
zápalek, které se staly milým suvenýrem pro
vítěze v jednotlivých kategoriích. Sešlo se velké množství hezkých prací, které budete moci
obdivovat i Vy prostřednictvím letošních obálek Polického měsíčníku. A navíc, jako bonus,
rozhovor s autorem či autorkou dané kresby,
malby, grafiky… Díky za skvělý nápad a účast
v soutěži.
První prosincový víkend patřil tradičně
již 55. ročníku Zimního táboření na Hvězdě.

Půlkulaté, ale rozhodně velké, výročí. Není
úplnou samozřejmostí, že se akce dožije tolika ročníků. Je za tím práce a obětavost generací pořadatelů, kterým patří veliký dík
a uznání nejen za dobrou propagaci regionu.
Poděkováním budiž mrazivé počasí, doplněné popraškem sněhu a spokojenost účastníků
z celé republiky.
Na pozvání pana starosty z partnerského
města Radków jsem se zúčastnil Jarmarku
Bozonarodzenioweho
Gminy
Radków.
Rozhodně doporučuji k návštěvě, hlavně
Vám, kteří máte rádi tradice v podobě svátečních pokrmů. Na své si přijdou i milovníci regionálních výrobků. Podobná akce proběhne
i před Velikonocemi a bude prostor na možnou
prezentaci šikovných hospodyněk, či zručných umělkyň velikonočních.
Příjemnou zprávou je, že začaly pracovat
nové osadní výbory v našich místních částech.
Po Radešově a Hlavňově byl na dalším jednání zastupitelstva města ustaven i OV v Pěkově.
Postupně jsme s místostarostou navštívili jednání všech OV, která se nesla v pozitivním
a konstruktivním duchu a já jsem rád, že jste si
vybrali zástupce, kteří mají chuť a elán pracovat pro Vás a vaši vesnici. Rozběhly se valné
hromady a výroční schůze spolků působících

v našem městě. Snažím se je navštěvovat,
získávat informace, podpořit. Probíhala mikulášská a vánoční setkání v domově důchodců, v domě s pečovatelskou službou i v senior klubu. Jsem rád, že v předvánočním čase
nezapomínáte na své blízké, na naše starší
spoluobčany a děkuji všem za práci pro ně,
podporu materiální i fyzickou. Náš DPS Javor
byl podpořen i výtěžkem z adventního koncertu, děkujeme. V předvánočním čase jste přichystali mnoho vernisáží zajímavých projektů
a výstav. Na všech byla pěkná účast a věřím,
že mezi svátky jste si našli chvíli na jejich navštívení, určitě za to stojí.
Ani město nezahálelo a s většinou z Vás
jsme se potkali na rozsvěcování vánočního
stromu, adventních trzích a předvánočním
vytrubování. Milá setkání, povídání, vyslovení přání jeden druhému. Velké poděkování
za přípravu pracovníkům kultury a městské
policii.
Skončil rok starý, trochu se vžilo výroční
a osmičkový, který mnoho přinesl a mnoho
vzal. Stojíme nyní na prahu roku nového a já
bych Vám rád jménem města i jménem svým
popřál zdraví, úspěchy, pozitiva a sociální ji-stoty, aby ten nový rok mnohem více přinesl,
než vzal…
Jirka Beran

Složení vedení města a jeho orgánů ve volebním období 2018 - 2022
ZASTUPITELSTVO MĚSTA:

Toman a Michal Vacek

Ing. Jiří Beran (SPRM) - starosta
Mgr. Jiří Škop (ODS) - místostarosta
Jan Antl (ODS) - radní
Mgr. Eva Kašparová (SPRM) - radní
Mgr. Olga Landová (SPRM) - radní
Mgr. Jaroslav Souček (ODS) - radní
Ing. Jiří Vlček (SPRM) - radní
Lubor Bořek (SPRM)
Ing. Matěj Brát (SPRM)
PharmDr. Ingrid Denygrová (Nezávislí)
Ing. Josef Havlíček (SPRM)
MUDr. Adéla Hažmuková (ODS)
Tomáš Horák (Nezávislí)
Ivan Konečný (Nezávislí)
Michal Mucha (ČSSD)
Marek Plný (ČSSD)
Ing. Jan Pohl (SPRM)
Petr Rutar (ODS)
Radek Starý (ČSSD)
Mgr. Martina Váňová (ODS)
Ing. Pavel Žák Ph.D. (SPRM)

Osadní výbor Radešov
předseda Jan Krtička, členové Eva Pápaiová
a Jan Román

VÝBORY ZM:
Finanční výbor ZM
předseda Ivan Konečný, členové Michal
Mucha a Ing. Josef Havlíček
Kontrolní výbor ZM
předseda Radek Starý, členové PharmDr.
Ingrid Denygrová a Jiří Seifert
Osadní výbor Hlavňov
předseda Martin Vaniš, členové Monika
Hrnčířová, Milan Rotter, Jan Špulák, Bohumír
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Osadní výbor Pěkov
Předseda Jakub Pokorný, členové Ing. Norbert
Marel, Zdeňek Pohl, Milan Kozár, Ivan
Konečný a Vladimír Vacek
Praporečník města
Ing. Jan Pohl, náhradník Ing. Josef Havlíček.
KOMISE RADY MĚSTA:
Komise sociální zdravotní a bytová
předseda: Mgr. Olga Landová, členové: Ing.
Milada Denksteinová, Zdeňka Lacinová,
Hana Plná, Michal Mucha, MUDr. Daniel
Blažek, MUDr. Adéla Hažmuková
tajemník komise: Ilona Kejdanová, vedoucí
sociálního odboru MěÚ
Komise pro výstavbu, dopravu a rozvoj
předseda: Ing. Pavel Žák, Ph.D., členové:
Radek Matoušek, Miroslav Pfeifer, Ing. Tomáš
Verner, Mgr. Martina Váňová, Ing. Matěj Brát,
tajemník komise: Ing. Pavel Scholz, vedoucí
IMŽP
Komise pro obřady a slavnosti
předseda: Věra Králováo, členové: Jana
Ťoková, Zdeňka Šváblová, Věra Steinerová,
Jaromíra Matějíčková, Marie Ryšavá
tajemník komise: Dagmar Hambálková,
matrikářka
čestný člen: Věra Klusáčková

aktivistky: Jana Knittelová, Jana Rösslová,
Marie Středová, Martina Jiránková, Alena
Rösslerová
Komise pro životní prostředí
předseda: Ing. Kateřina Šrámková, členové:
Ing. Radko Kříž, Ph.D., Bohumil Stiller
tajemník komise: Ing. Jan Troutnar, IMŽP
Letopisecká a místopisná komise
předseda: Jindra Vaníčková, členové: Šárka
Pokorná, Jaroslav Škop, Milan Košťál, Štěpán
Horák
tajemník komise: Ing. Jiří Beran, starosta
Havarijní a povodňové komise
předseda: Ing. Jiří Beran, členové: Mgr. Jiří
Škop, Ing. Jan Troutnar, Ing. Pavel Kalibán,
Jiří Hubka, Tomáš Horák
Grantová komise
předseda: Ing. Josef Havlíček, členové: Mgr.
Martina Váňová, Ing. Milada Denksteinová,
Ing. Zdeněk Kolář, Ing. Jan Miler, Ing. Radko
Kříž, Marek Plný, Jaroslav Beran, Bohuslav
Rieger, Petr Rutar
tajemník komise: Dominika Čečetková,
dotace
Pracovní skupina programu regenerace
města
předseda: Mgr. Jiří Škop, členové: Ing. Pavel
Žák Ph.D., Ing. Matěj Brát, Ing. Tomáš
Hejzlar, Ing. Viktor Vlach, David Vávra,
Martin Schirlo, Renata Steinerová, Ing. Jiří
Beran.
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ
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Poplatek za odpady v roce 2019 Poplatek ze psů v roce 2019 beze změn

yy základní sazba poplatku pro rok 2019 je 684 Kč
yy sazba poplatku bude snížena o 108 Kč poplatníkům, kteří jej
uhradí v plné výši nejpozději do 30.4. 2019 – zaplatí tedy konečných 576 Kč za celý rok
Ostatní úlevy a osvobození dle vyhlášky č.2/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování odpadu - v plném znění na
webových stránkách města:
http://www.meu-police.cz/radnice/vyhlášky-a-narizeni/
Připomínáme ohlašovací povinnost vyplývající z vyhlášky, a to
v 15 ti denní lhůtě hlásit veškeré změny, které mají vliv na povinnost
platit místní poplatek za odpady /vznik a zánik trvalého pobytu,
narození dítěte, nárok na slevy a osvobození/
Zodpovědnost za úhradu poplatku za nezletilé nesou se všemi
právními důsledky plně jejich zákonní zástupci !!!
Povinnost platit tento poplatek se vztahuje i na občany s trvalým
pobytem na městském úřadě a cizince s jakýmkoliv druhem pobytu
na území města.

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

Oba poplatky můžete platit již od 2.1.2019, přímo v pokladně MěÚ,
kancelář č. 11 – přízemí vpravo /každý pracovní den/ nebo bezhotovostně
převodem na účet č.9005-4629551/0100, VS – rodné číslo. Bližší údaje
k platbě uveďte do poznámky.
Poplatky lze také platit platební kartou na terminálu přímo v pokladně
úřadu – platbu kartou hlaste prosím předem.

Případné bližší informace:

tel. 491 509 991 - Adamová Daniela /odpady/
tel. 498 100 916 - Hlaváčková Jana /psi/
web: www.meu-police.cz
záložky: město/informace o odpadech/odpadový poplatek
Daniela Adamová, Jana Hlaváčková, FSO - poplatky

Vodné a stočné pro rok 2019 Pečovatelská služba

Stočné pro obyvatele a průmysl Policka připojené na městskou
kanalizační síť a ČOV, která je v majetku města Police nad Metují.
Stočné s napojením na ČOV
Stočné bez napojení na ČOV (jen kanalizace)

39,93 Kč/m3
12,68 Kč/m3

Stočné pro průmyslové vody (účtuje TS Police) 48,03 Kč/m3
Čištění dovezené OV (účtuje TS Police)
230,00 Kč/m3
Odstředění a sušení kalů (účtuje TS Police)

300,00 Kč/m3

Ceny stanovené společností VaK Náchod a.s. pro obyvatele a firmy,
které jsou v obchodním vztahu s dodavatelem služeb VaK Náchod
a.s. a jsou připojené kanalizační sítí na ČOV v majetku VaK Náchod
a.s.
Vodné			
40,42 Kč/m3
Stočné s napojením na ČOV 40,48 Kč/m3
Výše uvedené ceny jsou pro konečného uživatele a jsou s DPH (15 %)
Kalkulace ceny vodného je možné shlédnout na stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Náchod www.vakna.cz. Kalkulace
ceny stočného pro obyvatele Policka připojené k ČOV města Police
nad Metují pak na stránkách Města Police nad Metují www.meupolice.cz a Technických služeb www.tspolice.cz.
Pro úplnost uvádím ceny vodného a stočného minulých roků v Kč /
m3 včetně DPH (ceny jsou ovlivněné i změnou sazby DPH v letech
2011 až 2018.
VaK Náchod
vodné
stočné

Police
stočné

rok 2018

37,80

38,41

38,41

rok 2017

37,10

36,89

36,75

rok 2016

36,56

35,82

35,17

rok 2015

36,57

35,81

33,48

rok 2014

35,88

35,12

32,57

rok 2013

35,10

32,97

30,56

rok 2012

32,78

32,58

30,19

rok 2011

30,07

29,89

29,60

…probíhá před koncem roku ve velkém
spěchu a nasazení pečovatelek. Všude se
uklízí, nakupuje, shání dárky. Pečovatelky
zajišťují všechny tyto činnosti dvakrát, ve
vlastních domácnostech, ale i v domácnostech uživatelů pečovatelské služby.
I přes některé pracovní problémy, které
se občas vyskytnou, zajistí vždy všechno ke
spokojenosti všem občanům, kteří jejich pomoc potřebují. A udělají si čas
i na zábavné odpoledne, jakou je již pravidelná návštěva Mikuláše, anděla
a čertů, kterým k tanci hrála Maruška Ryšavá s Hildičkou Bednářovou.
Bylo to moc pěkné odpoledne. Další každoroční akcí je předvánoční posezení u vánočního stromku, nechybí dárečky a krásně zazpívané koledy od
polického DAM TRIA, u kterého občas i nějaká slza ukápne.
Děkujeme obyvatelům pečovatelského domu, kteří potěšili pečovatelky a vedoucí sociálního odboru krásnou kytičkou a drobným dárečkem.
Pečovatelky děkují touto cestou za příspěvek 10.000,-Kč z Adventního
koncertu, který pořádal David Novotný za podpory města. Darovaná částka bude použita na nákup invalidního vozíku a chodítek.
V letošním roce zajistí pečovatelky nejnutnější služby (koupání, péče
o vlastní osobu..) i během vánočních svátků. Za to jim patří velký dík.
Od ledna 2019 bude pečovatelská služba rozšířena o další pracovnici.
Vzhledem k tomu, že se pečovatelská služba zajišťuje i do okolních obcí,
v odpoledních hodinách a o víkendech, bylo nutné k tomu kroku přistoupit.
Děkuji pečovatelkám za jejich obětavou práci během celého roku.
Přeji všem zaměstnancům pečovatelské služby, ale i všem klientům,
kteří jejich pomoc využívají, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v nadcházejícím roce.
Ilona Kejdanová, vedoucí sociálního odboru

Cena stočného pro čističku odpadních vod Police nad Metují
je limitovaná SFŽP (Státní fond životního prostředí), který spolufinancoval revitalizaci ČOV a tímto institutem byla stanovena pro
rok 2019 na hodnotu 43,00 Kč/m3 s možnou tolerancí – 10%. Při
výpočtu kalkulace se pohybujeme na možné spodní hranici ceny,
aby především pro občany města Police nad Metují byla toto cena
co nejpřijatelnější.
Ing. Pavel Kalibán, jednatel TS Police nad Metují, s.r.o.
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Zpráva o činnosti ZO ČSŽ
Hlavňov za rok 2018

V sobotu 24. listopadu pořádaly Pěkovské ženy malé společné posezení.
Bilancovalo se, co přinesl tento končící rok, plánovalo se do roku 2019.
2. prosince byl slavnostně rozsvícen vánoční stromek u místní kapličky, děti
hrající na dechové nástroje navodily vánoční atmosféru. Později byl promítnut
film z oslav 100 let Československé republiky, které proběhly v září u rybníka na
Honech.
V úterý 4. prosince bylo po třech letech veřejné jednání Osadního výboru
v Pěkově, spojené s „Hovory s radnicí“, kterých se účastnil polický starosta i místostarosta. Místní občané tak mohli vyjádřit své názory na dění v obci, dozvěděli
se, jaké akce se na příští rok plánují a také jména těch, kteří po příští volební období
chtějí pracovat v osadním výboru.
Loutkové divadlo uvedlo pohádku „Kašpárek se čerta nebojí“ – sobota 8. prosince 2018.
Šárka Pokorná

Setkání přátel a obyvatel Hlavňova

Český svaz žen v Hlavňově uspořádal v pátek 23.listopadu 2018 od 19 hod.
v místním malém kulturním stánku - víceúčelové klubovně již tradiční přátelské
setkání s občerstvením, hudbou a zábavou pro seniory a přátele Hlavňova.
Na akci byli pozváni jak senioři místní, senioři chalupáři , ale i ostatní občané
Hlavňova.
Na přípravě občerstvení a celé akce se pod taktovkou Dáši Krausové podíleli
Marcela Vágnerová, Lada Štefaniaková, Iva Zeisková a Lucka Krausová. Výborný
guláš byl opět od Josefa Špačka.
O hudbu se postarali: Marie Ryšavá z Pěkova na harmoniku, Jaroslava
Janečková z Holic na klávesy, Jan Osoba na housle, Jiří Osoba na violu a vozembouchy, sourozenci z Bukovice.
Kdo měl chuť si přijít popovídat o problémech současného života v Hlavňově
i ve společnosti, o tom co se nám libí, co nás trápí, kdo si chtěl zazpívat nebo
i zatančit, přišel a byl jistě spokojen.
Účastníci děkují hlavňovským ženám za pozvání, zajištění kulturního programu, za výborné občerstvení a vzornou obsluhu. Těší se, že příjemně prožitý večer
s přáteli se bude v jarním období opakovat.
František Janeček

Nejprve mi dovolte popřát do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a dobré nálady.
Nyní se vrátím k akcím konaným v roce 2018. První
akcí roku byl turnaj „Člověče, nezlob se“, který se konal 10.2.2018. S organizací nám velmi pomohla Monika
Kotrncová, která zajistila i hlavní ceny pro vítěze. Tímto ji
ještě jednou děkujeme za skvělý nápad a podporu. Turnaje
se zúčastnilo celkem 16 dětí a 16 dospělých. Vítězem dětské kategorie se stala Nikola Krausová a v dospělé kategorii vyhrál Honza Kotrnec. Oba se pak na závěr utkali
o putovní pohár – krásnou dřevěnou figurku v nadměrné
velikosti, kterou si nakonec domů odnesl absolutní vítěz
Honza Kotrnec. Atmosféra byla úžasná, hráčská vášeň
nás neopustila ani po skončení turnaje, děti odešly domů
a dospělí ještě hráli dlouho do nociJ. Druhý ročník turnaje plánujeme na 23.2.2019 a už nyní se těšíme na hojnou
účast.
Kvůli obsazenosti klubovny, resp. hřiště, jsme Dětský
den, odsunuli až na 24.6.2018.
Děti ale o nic nepřišly, opět si vyzkoušely tradiční disciplíny jako shazování plechovek, házení balónků na cíl,
lovení rybiček, stavění věže z dřevěných kostek, skákání
v pytli, slalom s kočárkem aj. Za odměnu si odnesly sladkou odměnu a drobné ceny.
Bohužel se nám nepodařilo najít vhodný podzimní termín na uspořádání oblíbené akce „Spaní dětí v klubovně“,
spojené s odpoledním programem, takže jsme se rozhodli
tuto akci přesunout na jaro.
První říjnovou sobotu jsme jako každý rok pomáhali
hasičům ve stánku s občerstvením při hasičské soutěži.
V sobotu 20. října se konala Drakiáda. Tentokrát sice
bylo chladno, celý týden téměř bez větru, ale sobotní odpoledne nám krásně foukalo, že nebyl problém dostat všechny draky do vzduchu. Zhruba po hodině létání, jsme šli do
klubovny, kde děti dostaly čaj a buchtu. Poté si vyrobily
dráčky na výzdobu oken či dveří.
Dne 23. listopadu jsme pořádali „Hlavňovské posezení“. K tanci i poslechu nám zahrálo oblíbené „kvarteto“ ve
složení Maruška Ryšavá, Jaroslava Janečková, Jiří a Jan
Osoba.
Moc děkujeme J
Prvního prosince jsme společně s osadním výborem
uspořádali „vánoční setkání občanů“ spojené s rozsvěcením vánočního stromečku.
V neděli 9. prosince jsme se zúčastnili zájezdu do Prahy,
pořádaného Okresní radou ČSŽ. Měli jsme zajištěnou
prohlídku Obecního domu a navštívili jsme muzikál „Muž
s železnou maskou“ v divadle Broadway.
Děkujeme Městu Police nad Metují za finanční podporu,
díky níž můžeme naše akce pro děti a veřejnost pořádat.
Za Hlavňovské ženy D. Krausová

Rozpis lékařů

stomatologické služby

leden 2018

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

V době uzávěrky nebyl rozpis
k dispozici.
Polický měsíčník - leden 2019
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Jarní příměstský tábor v Polici nad Metují
Vážení rodiče,
Rádi bychom vás upozornili, že příměstské tábory v Polici nad Metují pokračují.
Během jarních prázdin se uskuteční jeden tábor v termínu 4. – 10. 3. 2019 ve věku
od 6 do 12 let. Příměstský tábor se ukuteční
pod záštitou Muzea papírových modelů za dohledu dvou zkušených lektorek.
A protože je tábor spolufinancován
z Evropského sociální fondu, je nutné dodržet
následující pravidla:
yy rezervovat místo (telefonicky nebo emailem)
yy osobně donést vyplněné formuláře na MěÚ
v Polici nad Metují (kancelář č. 25 správa
dotací, kde bude zkontrolována jeejich úplnost)
yy uhradit tábor do 25. 2. 2019

UPOZORNĚNÍ

Dotační pravidla upřednostňují děti, které
se tábora ještě neúčastnili, proto je nutné místo
rezervovat!
Vaše místo Vám bude potrvrzeno do
24 hodin.
Sníženou cenu mohou čerpat děti, jejichž
rodiče:
yy mají trvalé bydliště na území Královéhradeckého kraje
yy jsou v Královéhradeckém kraji zaměstnaní
(forma pracovního poměru nerozhoduje)
yy jsou OSVČ
yy jsou studenti v řádném nebo rekvalifikačním studiu
yy jsou registrováni na Úřadu práce a aktivně
si hledají zaměstnání
yy matka je na mateřské nebo rodičovské do-

volené, ale má trvající pracovní poměr
yy mají trvalé bydliště na území Královéhradeckého kraje
yy jsou v Královéhradeckém kraji zaměstnaní
(forma pracovního poměru nerozhoduje)
yy jsou OSVČ
yy jsou studenti v řádném nebo rekvalifikačním studiu
yy jsou registrováni na Úřadu práce a aktivně
si hledají zaměstnání
yy matka je na mateřské nebo rodičovské dovolené, ale má trvající pracovní poměr (dokládá potvrzení z OSSZ)
Pokud splňujete podmínky dotace zaplatíte
150,- Kč/den nebo 450,- Kč/týden.
Kontakt :
Xénie Hambálková,
taboryvpolici@seznam.cz, tel. 775 686 987

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V POLICI NAD METUJÍ JARNÍ TÁBOR V MUZEU
PAPÍROVÝCH MODELŮ - BROUMOVSKO NA DLANI 4. - 10. BŘEZNA 2019

Tábor pro děti od 6 do 12 let. Cena 450,Kč za celý týden nebo 150,-Kč za den. V ceně
oběd v Družstvu vlastníků v Polici nad Metují,
cestovné a svačina.

pondělí
7:30-8:30 po příchodu rozcvička těla i mysli
v Muzeu papírových modelů, vystřihovánky,
3D puzzle
8:30 odjezd do Broumova
- program v Broumovském klášteře
„Broumovsko skrytou kamerou“
Děti se stanou na chvíli dobrodruhem,
vydají se po stopách jelena, zajíce nebo rysa.
Promění se v přírodovědce, který umí pozorovat dalekohledem nebo sledovat živou přírodu
pomocí fotopastí. Poznají základní druhy zvířat žijících na Broumovsku, uvidí unikátní záběry divočiny pořízené v CHKO Broumovsko
– to vše poutavou zábavnou formou pod vedením zkušeného lektora.
12:35 odjezd do Police
13:00- 14:00 oběd, odpočinek, hry, procházka
15:00- 15:30 – malba pytlík na svačiny
úterý
7:30-8:30 po příchodu rozcvička těla i mysli
v Muzeu papírových modelů, vystřihovánky,
3D puzzle
8:30 odjezd do Broumova
- program v Broumovském klášteře „Voda
voděnka“
Pohádkové vodní bytosti dětem představí
sebe a své vodní kamarády z řeky. V jaké řece
se jim líbí? Co je naopak trápí? Pomůžeme nemocnému ráčkovi k uzdravení? Děti formou
her, vyrábění a pohybových aktivit poznají
život pod hladinou a získávají kladný vztah
k celému vodnímu ekosystému.
12:35 odjezd do Police
13:00- 14:00 oběd, odpočinek, hry, procházka
15:00- 15:30 – malba na keramiku
středa
7:30-8:30 po příchodu rozcvička těla i mysli
v Muzeu papírových modelů, vystřihovánky,
3D puzzle
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8:30 odjezd do Broumova
- program v Broumovském klášteře
„Skriptorium - Kouzla barev“
Víte, kdo to byl iluminátor? Že ne? Pojďte
tedy s námi do středověké barvírny, která
vám jeho profesi představí blíže. Zavedeme
vás do světa bádání a experimentování. Máte
zde možnost naučit se kulinářskému řemeslu
„mistra míchače“ a společně tak vytvořit pomocí různých pracovních technik a postupů
barvy různých odstínů a konzistencí. A to vše
bez chemie, na přírodní bázi, podle receptů
našich benediktinských předků.
12:35 odjezd do Police
13:00- 14:00 oběd, odpočinek, hry, procházka
15:00- 15:30 – malba na polštář a další zdobící
techniky
čtvrtek
7:30-8:30 po příchodu rozcvička těla i mysli
v Muzeu papírových modelů, vystřihovánky,
3D puzzle
8:30 odjezd do Broumova
- program v Broumovském klášteře
„Knihtisk“
Pojďme společně prozkoumat vynález
knihtisku. Co je to knihtisk? Proč byl tento
vynález tak významný? Kdo byl Johannes
Gutenberg? Vymyslíme společně svou vlastní encyklopedii zvířat, vytvoříme bestiář
podle fantazie. V roli středověkého písaře
vyzkoušíme psaní brkem a
inkoustem v klášterní písárně. Poté, jako dělníci první
Gutenbergovy knihtiskařské
dílny, objevíme tisk pomocí
šablon a liter na replice středověkého knihtiskařského
stroje.
12:35 odjezd do Police
13:00- 14:00 oběd, odpočinek, hry, procházka
15:00- 15:30 – malba na
plátno
pátek
7:30-8:30

po

rozcvička těla i mysli v Muzeu papírových
modelů, vystřihovánky, 3D puzzle
8:30 odjezd do Broumova
- program v Broumovském klášteře „Žít
baroko“
Program seznamuje žáky základních škol
s barokní kulturou, hlavními rysy barokní architektury, výtvarného i sochařského umění,
tak i částečně s hudbou. Tento program klade
důraz na intenzivní prožitek a okamžité využití nabytých vědomostí v praxi. Je v maximální možné míře využíváno barokních interiérů
i exteriérů Kláštera Broumov. Žák je nejprve
seznámen se základní charakteristikou barokního slohu, poté získané znalosti uplatní v komunikační hře, která je založena na poznávání
typických barokních prvků. Žáci se společně
s lektorem seznámí se všemi sochami svatých
na klášterní balustrádě, a dozvědí se, proč je
každému svatému přidělen atribut. Poté žáci
vytvoří živou barokní sochu a edukační program zakončí v klášterním kostele sv. Vojtěcha
při vznešeném zvuku kostelních varhan
12:35 odjezd do Police
13:00- 14:00 oběd, odpočinek, hry, procházka
15:00- 15:30 – dokončení všech prací, rozloučení s táborem
Už teď se na Vaše děti nesmírně těšíme.
Martina Váňová a Daniela Vojtěchová

příchodu
Polický měsíčník - leden 2019

Místní akční skupina Stolové hory: rok 2018 nejen dotační

Počátek nového roku vybízí
k zamyšlení nad
rokem uplynulým
a nutno na úvod
podotknout, že pro Místní akční skupinu Stolové hory (MAS), která podporuje
a rozvíjí regiony Hronovska, Policka a město
Náchod, byl v pozitivním smyslu slova turbulentní. Podařilo se nám vyhlásit 8 výzev
v oblastech zemědělství, životního prostředí, zaměstnanosti, dopravní infrastruktury
a občanské vybavenosti na území MAS.
A do této chvíle MAS schválila přidělení
dotace pro celkem 32 projektů! U projektů zaměřených na zemědělství a lesnictví
čekáme na hodnocení Ministerstva zemědělství, ale v dalších oblastech se už projekty realizují. A které to jsou? Například
v Bezděkově nad Metují se oprav dočkal
kostel sv. Prokopa, jenž momentálně prochází náročnou rekonstrukcí vnějšího pláště
a dvou hřbitovních zdí. Dále se v Polici nad
Metují o letních prázdninách uskutečnily

příměstské tábory, které budou pokračovat i v následujících dvou letech. Jedním
z projektů zaměřujících se na bezpečnější
dopravu v obcích je výstavba lávky pro pěší
přes železniční trať, která propojuje ulice
Na Letné a Za Tratí v Náchodě. Tímto samozřejmě výčet realizovaných akcí nekončí,
neboť jsme nelenili ani v závěru roku, kdy
jsme vyhlásili dalších 5 výzev, v rámci kterých podpoříme předškolní vzdělávání nebo
rozvoj sociálních služeb.
Kromě přerozdělování finančních prostředků se MAS zaměřuje v rámci svého největšího projektu na rozvoj regionu
i v oblasti předškolního, základního a neformálního vzdělávání na Náchodsku.
Formou seminářů podporujeme i vzdělávání dospělých; zkraje roku 2018 jsme na
Slavném uspořádali seminář pro zemědělce
a lesníky. Pro stejnou skupinu byl určený
seminář o agrolesnictví, uskutečněný v září
v Polici nad Metují. V létě jsme se zúčastnili akce Farmářské filmové léto na ekofarmě
v Bělém a k příležitosti oslav 100. výročí

vzniku Československa jsme ve spolupráci
s Městem Stárkov uspořádali akci spojenou
s výsadbou lípy svobody doplněnou o bohatý doprovodný program.
I v nadcházejícím roce vyhlásíme další
výzvy, již nyní probíhá příprava čtyř výzev,
jež napomůžou například hasičům k pořízení techniky nebo krajině při výsadbě dřevin v alejích. MAS bude nadále sdružovat
místní města, obce, neziskový sektor, podnikatele a další k naplňování krásného, ale
nelehkého údělu, kterým je rozvoj regionu.
Děkujeme všem našim členům a dalším příznivcům za to, že jsou v tomto s námi na
jedné lodi. Celému regionu MAS Stolové
hory přejeme, aby i nadále na radnicích
a obecních úřadech seděli osvícení starostové a starostky, kteří dohlédnou i za hranice
svého města.
O našich aktivitách se více dozvíte na
www.mas-stolovehory.cz a najdete nás také
na facebooku.
Mirka Soldánová

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Sběrná místa vánočních
stromků

na domácí kompost nebo do hnědých kontejnerů na sběrných místech a vyřazená elektrozařízení a baterie do elektroobchodu, sběrných
kontejnerů na elektro nebo do sběrného dvora.
Děkujeme za pochopení.

stanovišť nebylo město vázáno původním
seznamem.
Celé znění odpadové vyhlášky je k nahlédnutí na internetových stránkách města.

Hnědé kontejnery na
Novela městské vyhlášky biopodpad
o stanovení odpadového
systému města

Vánoční doba zanedlouho skončí a s ní
i trvanlivost přírodních vánočních stromků,
zvláště smrčků. Brzy proto nastane jejich úklid
a opět vyvstane otázka kam s nimi? Nejlépe
je tyto stromky využít doma - po řádném
odstrojení je možné je zkompostovat, nebo
spálit v kamnech či na ohni. Ti kdo tuto možnost nemají, mohou je (odstrojené !!!) odnést
na sběrné místo u hřbitovní zdi pod sídlištěm, nebo je odložit prostřednictvím sběrného dvora do kompostárny. Děkujeme
předem, že je neodkládáte na jiných místech po městě.

Více odpadů po vánocích

Po Štědrém dnu a Silvestru se zaručeně objevilo ve vašich domácnostech poněkud více
odpadu, než bývá obvyklé. Především jsou to
různé obaly, různé vyřazené elektrospotřebiče
či elektronika a jiné věci, které byly nahrazeny
novými, a také bioodpad. Chtěli bychom vás
proto vyzvat k tomu, abyste všechny tyto odpady řádně vytřídili a odložili na místa k tomuto určená. Především plasty, papír a sklo do
barevných kontejnerů na tříděný odpad, kuchyňské bioodpady do domácího kompostéru,
Polický měsíčník - leden 2019

Na posledním loňském jednání schválilo
zastupitelstvo města novelu Vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území města Police nad Metují. Tato novela přinesla do odpadového systému města tři
drobné změny:
yy bioodpad rostlinného původu byl rozdělen na dvě skupiny, první skupinou
je odpad z kuchyní a potravin, který se
odkládá na domácí komposty, do hnědých
sběrných nádob označených „bioodpad“
na některých z veřejných sběrných stanovištích, případně do městské kompostárny
nebo do velkoobjemových kontejnerů na
bioodpad; druhou skupinou je ostatní bioodpad, a to především ze zeleně, který se
odkládá na domácí komposty, do městské
kompostárny nebo do velkoobjemových
kontejnerů na bioodpad,
yy dále byla vložena nová složka komunálního odpadu, a to jedlé oleje a tuky, které
se odkládají do sběrného dvora, případně
do sběrného vozidla při mobilním sběru,
yy poslední úpravou je vypuštění přílohy se
seznamem veřejných sběrných stanovišť
tříděného odpadu, a to z toho důvodu,
aby v případě operativních změn těchto

Na některých veřejných sběrných místech
tříděného odpadu po městě, jsou umístěny hnědé kontejnery s nápisem bioodpad. Jak bylo už
dříve uváděno a jak to nyní nově stanovuje
městská vyhláška, tyto hnědé kontejnery jsou
určeny pro odkládání biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a potravin. Není
možné do těchto kontejnerů odkládat biodpad
ze zeleně. Takovéto jednání bude posuzováno
jako porušení obecně závazné vyhlášky města.
Děkujeme za pochopení.
Vývoj postojů obyvatel k třídění odpadů podíl třídičů odpadu se za 15 let v ČR zvýšil
o 10 procentních bodů. Třídí už 73 % lidí!

Komunální odpad již třídí skoro ¾ obyvatel
České republiky. To dokazuje, že pro většinu lidí
se již tato činnost stala takřka každodenní rutinou.
Zajímavé je ale zjištění, že nejvíce se o tuto problematiku zajímají obyvatelé Jihomoravského,
Moravskoslezského a Zlínského kraje a kraje
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Vysočina. Vyplývá to z průzkumů zaměřených
na vývoj postojů obyvatelstva k třídění odpadů, které si nechává zpracovávat společnost
EKO-KOM.
Od roku 2003 se rozšířila „třídičská základna“ o 10 procentních bodů – z 63 na 73
% obyvatel. Z výzkumu přitom vyplynulo, že
k nejvyšším meziročním změnám došlo mezi
roky 2003 a 2006. Vysvětlení je logické – téma
třídění odpadů bylo tehdy poměrně nové a tím
pádem i velmi atraktivní. Během finanční krize, v letech 2007–2009 došlo naopak k poklesu
účasti, pak se situace znovu stabilizovala. V posledních pěti letech bylo ale tempo růstu pomalejší – to je dáno částečně stárnutím populace, a
také pomalým rozvojem sběrné sítě v těch obcích
a městech, kde zatím není třídění odpadů prioritou. Zbývající 27procentní část obyvatel tvoří
netřídiči a tzv. faktičtí netřídiči. Prvně jmenovaní
(20 %) se do systému sběru odpadů nijak nezapojují a nijak se tím netají. Zato faktičtí netřídiči
(7 %) v průzkumech deklarují svoji účast na třídění komunálního odpadu, označují se za třídiče,
ve skutečnosti ale svůj odpad netřídí. V tomto
případě lze vypozorovat efekt sociálního nátlaku
– to znamená, že dotázaný na otázku odpoví tak,
jak si myslí, že by měl odpovědět, aby byla společensky korektní. Průzkum také upozornil na
lokální rozdíly. Napříč všemi kraji mají lidé různé podmínky pro třídění odpadu. Zajímavé je například subjektivní vnímání docházkové vzdálenosti ke kontejnerům na tříděný odpad. Zatímco
v Karlovarském a Pardubickém kraji je hodnocena vzdálenost k barevným kontejnerům jako dostatečně blízká pro více než 80 procent obyvatel,
na Vysočině a v Jihočeském kraji jsou „blízko“
zhruba pro 60 procent lidí. Podíl obyvatel, kteří
se v Královéhradeckém kraji zajímají o informace o tříděném odpadu je 55% a 81% hodnotí, že umístění kontejnerů je blízko.

podle elektronického zpravodaje systému
Eko-kom, č. 22, 2018

Jak funguje zpětný
odběr pneumatik

Pneumatiky nejsou komunálním odpadem
a jejich likvidaci platíte již v ceně při jejich zakoupení. Proto je žádoucí, aby dosloužilé pneumatiky byly co nejkratší cestou vráceny zpět
výrobci, a nekončily jako odpad na sběrném
dvoře či dokonce odhozené na „černé“ skládce.
Je snad již dostatečně známé, že občané mají
možnost staré pneumatiky odevzdat bezplatně,
v rámci zpětného odběru, na místě prodeje – tedy
v pneuservisu nebo autoservisu, a to bez ohledu na značku či místo jejich nákupu. Je potřeba začít tuto možnost plně využívat a tím ulehčit městské pokladně. Pneuservisy, autoservisy
a místa prodeje pneumatik jsou přirozená místa
sběru, nikoliv sběrný dvůr. Jako autorizovaný

kolektivní systém organizující svoz a likvidaci pneumatik, funguje nezisková společnost
s ručením omezeným ELT Management Com
pany Czech Republic s.r.o. (Eltma), která za
pojeným firmám umožňuje plnění povinností
zpětného odběru pneumatik v České republice. Financování samotného systému je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz a likvidace je v rukou zpracovatelů, vybraných na
základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou
sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky jsou následně využívány jak materiálově,
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tak také energeticky. Materiálovému využití
předchází separace ocelových kordů, textilu
a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou
dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro dětská hřiště, sportoviště, tlumící podložky pod koleje, náhrady
za kovové poklopy a další produkty. Zařízení
na energetické zpracování pneumatik musí mít
povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu
a monitoring jejich spalování a vzniku emisí.

Místa zpětného odběru zřizují všechny povinné
osoby (tedy výrobci a dovozci pneumatik) a jejich seznam najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí, v sekci Zpětný odběr výrobků,
v odkazu Pneumatiky a oleje - http://www.mzp.
cz/cz/odber_pneu. Zde najdete místa zpětného
odběru těch výrobců, kteří se rozhodli plnit své
zákonné povinnosti samostatně. Místa, která bezplatně sváží provozovatel kolektivního systému
Eltma pro povinné osoby, které se účastní kolektivního systému, najdete na stránkách www.eltma.cz v sekci Sběrná místa. Síť sběrných míst se

neustále rozšiřuje, proto je dobré pro aktuální
situaci vždy navštívit výše uvedené internetové stránky.
dle informací spol. Eko-kom sestavil
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

K cirkulární ekonomice
a efektivnější spotřebě
zdrojů se musíme hlásit
již nyní

Co je cirkulární ekonomika? Je to koncept,
který je integrální součástí udržitelného rozvoje.
Zabývá se způsoby, jak zvyšovat kvalitu životního prostředí a lidského života pomocí zvyšování
efektivity produkce.
Klíčové je, aby používané materiály byly
navzájem odděleny do dvou nezávisle cirkulujících okruhů, jež se řídí rozdílnou logikou. První
operuje s látkami organického původu, které jsou
snadno odbouratelné a není u nich proto problém
navrátit je zpět do biosféry. Druhý operuje se
syntetickými látkami, jež by měly být do produktů vkládány tak, aby bylo možné je z nich následně extrahovat a opět použít, a nebylo tak nikdy
nutné je do biosféry navracet.

Pavel Telička, místopředseda
Evropského parlamentu

Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu
(IPCC) nedávno zveřejnil zprávu, která varuje
před rychlým oteplováním planety. Podle ní lze
cíle Pařížské dohody z roku 2015 naplnit jen pomocí rychlých a dalekosáhlých změn ve všech
oblastech společnosti, a to včetně lepšího využívání zdrojů a efektivnějšího zacházení s odpady.
V současné době spotřebováváme 1,7 planety
ročně. Do atmosféry vypouštíme více oxidu
uhličitého, než mohou ekosystémy absorbovat,
těžíme tolik dřeva, že se nestíhají lesy obnovovat a dochází rovněž k nadměrnému rybolovu.
Tento rok jsme spotřebovali zdroje, které se obnoví během jednoho roku, již 1. srpna. Pokud
bychom měli tímto nebo rostoucím tempem pokračovat i nadále, může to přinést katastrofické
dopady. Je tedy jasné, že musí dojít ke změně,
což nemusí hned znamenat, že budeme muset
žít asketickým životem. Základ je v lepším využívání zdrojů. Je zřejmé, že musíme provést
systémovou změnu ve způsobu, jakým výrobky

vyrábíme, konzumujeme a vyhazujeme. K cirkulární ekonomice a efektivnější spotřebě zdrojů
se musíme hlásit již dnes. Jsem přesvědčen, že
cirkulární ekonomika představuje velkou příležitost, a to nejen pro životní prostředí, ale také
pro vznik zcela nového průmyslového odvětví
a rozvoj bioekonomiky, k níž nedávno představila Evropská komise novou strategii. Je jasné,
že přechod na cirkulární ekonomiku, jejíž princip spočívá ve vnímání odpadu jako strategické
suroviny, bude něco stát. Zapotřebí budou především počáteční investice. Z dlouhodobého
hlediska se však bude jednat o celkové snížení
nákladů. Jak uvádí nejen zpráva Mezivládního
panelu OSN pro změnu klimatu, s efektivnějším využíváním zdrojů a šetrnějším zacházením
s životním prostředím musíme začít co nejdříve.
Jde vlastně o to, jakým způsobem se chováme
k vlastní krajině. Jakým způsobem se o ni staráme? Jaké obnovitelné zdroje bychom z ní
měli čerpat? A jak bychom s nimi měli zacházet?
Situace na evropské scéně
Na evropské úrovni je cirkulární ekonomika
a efektivní nakládání se zdroji jednou z nejdůležitějších priorit. Před několika měsíci EU přijala novou legislativu k odpadům a je nyní již na
samotných členských státech, aby zajistily její
řádnou implementaci. Díky zlepšení a sjednocení metodik výpočtů a statistik a zavedení jasných
cílů pro recyklaci přinese tento balíček velkou
změnu. Další velká změna pak přijde s připravovanou legislativou k zákazu některých plastových výrobků, u níž jsem stínovým zpravodajem.
Přestože tato legislativa cílí primárně na plastový
odpad v mořích a oceánech, není pravda, že by
se nás, vnitrozemského státu, tato problematika netýkala. Do Česka se dostávají produkty
z moře, v nichž se může plast nacházet. Nebezpečí
pak představují především takzvané mikroplasty,
což jsou malé plastové částečky menší než 5 milimetrů. Mořští živočichové je snadno přijímají
jako potravu, čímž dochází nejen k ohrožování
jednotlivých živočišných druhů, ale také se prostřednictvím nich mohou dostat do potravinového řetězce. Malé částečky plastů byly nalezeny
například i v mořské soli, dostat se ale mohou i
do vzduchu, pitné vody či do medu. Mnoho plastového odpadu se navíc do moří a oceánů dostává
právě z pevniny. Evropa každý rok vyprodukuje
až 25,8 milionů tun plastového odpadu. Z toho
se jen 30 % recykluje, zbytek se skládkuje nebo
pálí. V České republice je navíc poměrně špatná
situace ve skládkování. Odpad se dostává kvůli
nedostatečnému zabezpečení skládek do okolí,
kde ovlivňuje kvalitu půdy. Jelikož je problém
znečišťování moří přeshraniční, je nezbytné přijmout společné opatření, které by omezilo znečišťování vod plastovými výrobky na jedno použití. Směrnice požaduje, aby členské státy přijaly
opatření vedoucí k dosažení významného snížení spotřeby takových výrobků. Některé z nich,
u nichž existují dostupné a udržitelné alternativy,
by mohly být úplně zakázány. Zákaz některých
plastových výrobků bude ale více než jakákoli
jiná legislativa vyžadovat změnu spotřebitelských návyků. Lidé si zvykli využívat pohodlí
jednorázových produktů a obalů a jejich spotřeba
dnes, bohužel, naopak roste. Proto je třeba informovat a vzdělávat, aby bylo občanům EU jasné,
proč se na této legislativě pracuje. Aby si nemysleli, že se jedná jen o další „diktát z Bruselu“,
ale o opatření, které řeší problém, který bychom
rozhodně neměli bagatelizovat.

sestavil Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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KNIHOVNA
Sherlockem Holmesem v knihovně

My jsme v obsahu našli skloňování a můžeme se podívat, jak se skloňovalo na počátku 20. století.
Adresa webových stránek digitální knihovny Studijní a vědecké

Práce v knihovně je mimo jiné práce s infomacemi. Vypátrat některé
požadované informace je někdy přímo detektivka. Ale máme řadu dobrých
pomocníků – volně dostupné nebo i ty přístupné knihovnám či placené zdroje, databáze o článcích, knihách, faktech, digitalizovaných dokumentech. V tomto roce vám zkusíme každý měsíc představit pátrání po odpovědi na dotaz čtenářů a představit vám tak možnosti, které v knihovně máme.
V lednu zapátráme po odpovědi na dotaz: Čeština se stále vyvíjí,
podle jakých vzorů skloňovali žáci podstatná jména ve školách na začátků
20. století?
Na pomoc jsme si vzali digitální knihovnu Studijní a vědecké knihovny
v Hradci Králové. Co to je? Na webových stránkách této knihovny v nápovědě se dočtete: Digitální knihovna může obsahovat digitalizované dokumenty (například vzácné a ohrožené dokumenty digitalizované v národních
programech Memoriae Mundi Series Bohemica a Kramerius) i elektronické
dokumenty vytvořené přímo v digitální podobě (například odborné články
ve formátu PDF).
Přístup do Digitální knihovny je omezen přístupovými právy. Metadata,
tj. bibliografické a další popisy dokumentů jsou přístupné všem, obrazová
data dokumentů nechráněných autorským zákonem také, obrazová data
chráněná autorským zákonem pouze uživatelům přistupujícím z počítačů
umístěných v prostorách příslušné knihovny vlastnící dokument.
Buď v knihovně (tam vám rády pomůžeme s vyhledáním odpovědi na
dotaz) nebo i doma na svém počítači můžete začít hledat. Zapište hledané slovo a klikněte na symbol lupy, v našem případě jsme zadali „česká
mluvnice“ a zároveň v levém sloupci omezení času - datum 01.01.1901
- 31.12.1901.

knihovny v Hradci Králové: http://kramerius4.svkhk.cz/search/

Společné čtení se Senior klubem Ostaš
Našlo se nám 328 dokumentů sbalených v 16, tj. česky 328 stran v 16
dokumentech, ve kterých se vyskytly námi zadané termíny. Určitě znáte
z vyhledávání v internetových prohlížečích. A hned první dokument je
„Krátká mluvnice česká“ od Jana Gebauera. Je možné si ji otevřít a začít
listovat.

Další ročník společného čtení se seniory ze Senior klubu Ostaš zahájíme 8. ledna 2019. Opět se sejdeme v dětském oddělení od 15 hodin a opět
požádáme pana Františka Pivoňku o předčítání. A další setkání v prvním
pololetí se uskuteční 5. února, 5. března, 2. dubna, 7. května a 4. června
2019.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Víkendový kurz tvůrčího psaní hravě
s Pavlou Trnkovou

Třeba máte talent, třeba máte chuť nebo potřebu napsat příběh, povídku, román … Právě proto se knihovna rozhodla využít nabídku paní
Mgr. Pavly Trnkové a začátkem března 2019 uspořádá v knihovně víkendový kurz tvůrčího psaní. Autorka kurzu je zkušená lektorka, jak
se můžete přesvědčit na adrese http://www.acz-kurzy.cz/tvurci-kurzy/
tvurci-psani-hrave-s-pavlou-trnkovou.
Během kurzu budete mít možnost potkat lidi se stejnou krevní skupinou a ve vzájemné inspiraci tvořit a sdílet první literární počiny. Společně
si budete hrát se slovy, zvuky i smysly a pozorovat, jak Vám tyto podněty
pomáhají v tvůrčím procesu.
Kurz je určen jak pro ty, kteří nikdy nic nenapsali, tak i pro ty, kteří
teprve sbírají odvahu vynést na světlo světa ze šuplíků svá již hotová dílka.
Přesný termín a podmínky zjistíte v lednu v knihovně a na jejích webových stránkách. Přijďte si pro přihlášku a informace.

Vaše knihovnice
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Nabídka knih:

yy Slimáková, Margit: Velmi osobní kniha o zdraví.
Česká dietoložka prezentuje své
třicetileté zkušenosti a výsledky
vědeckého bádání z oblasti výživy a péče o zdraví. Zaměřuje se
na nejčastější výživové omyly,
škodlivost diet. Pitný režim, prospěšnost čaje a kávy. Přirozený
pohyb a jiné pohybové aktivity.
yy Maršálková, Jitka: Putování za
památnými stromy- toulky Šumavou.
Kniha se věnuje příběhu památných listnatých i jehličnatých
stromů, jejich okolí i celým alejím na Šumavě, a to rovněž ve
spojitosti s kulturními památkami.
yy Saucierová, Jocelyne: Pršeli
ptáci.
Oceňovaná próza francouzsky píšící kanadské autorky je
komorním příběhem o povaze
stáří a stárnutí, o hodnotě lidského přátelství, o ceně svobody
i o posledním silném citovém
vzepětí.
yy Janečková, Klára: Pád do tmy.
Román o životě dvou sester, které navždy poznamená jejich sebestředný a násilnický otec.
yy Lakosil, Jan: Sudety 1938.

yy

yy

yy

yy

yy

Kniha přibližuje Sudety 1938
pohledem důstojníků německé
armády. Jejich poznatky a postřehy sepsané bezprostředně
po návratu z nasazení v Sudetech představují velmi zajímavé
svědectví nejen o obsazení odstoupených oblastí, ale i o utajovaných válečných přípravách
na přepadení Československa.
Madeleine, Laura: Cukrářova
dcera.
Romantický příběh, který nás
zavede do Paříže okolo roku
1910.
Gris, Daniel: Říkají mi Lars.
Drsná česká krimi o Larsovi, bývalém policistovi, nyní soukromém očku, který svým klientům
plní jakákoliv přání a potřeby.
Pronská, Jana: Rebelka.
Romantický historický příběh
s odvážnou hrdinkou v hlavní
roli, zasazená do kulis středověkých Uher.
Nadal, Rafel: Paní Stendhalová.
Dramatický příběh z katalánského venkova v čase občanské války ve Španělsku.
Weaver, Tim: Údolí mrtvých.
Nová detektivka.
Dáša Ducháčová

Vyšlo 57. číslo sborníku
Rodným krajem

V prvních prosincových dnech spatří světlo světa další 57. číslo
vlastivědného sborníku Rodným krajem. Také toto vydání, podobně
jako to červnové, bude z podstatné části věnováno osmičkovým výročím. Dozvíte se tak o událostech, které se odehrály v našem regionu v říjnu a listopadu 1918, pojednáno je o osudech dvou válečných
pilotů z Teplic nad Metují, kteří létali v období první světové války.
Vzpomenuto bude několika články na Karla Čapka, zejména na jeho
poslední týdny života na podzim 1938. V souvislosti s rokem 1948
a nastolením komunistické diktatury je v aktuálním Rodném kraji
otištěn článek, který popisuje dramatické okolnosti odchodu hronovské rodiny Jandáčků do emigrace. Kromě témat, která se váží
k různým výročím, se 57. číslo věnuje mj. úpické pobočce České astronomické společnosti, historii hornictví v Markoušovicích, či některým významným regionálním osobnostem.
Velmi hezké pojednání
věnoval do tohoto vydásborníku Rodným krajem
ní Rodného kraje „otec
číslo:
zakladatel“
sborníku
• Závěr života
57/2018
Karla Čapka
František Drahoňovský,
• Rozhovor
který se vyznává ze své
s výtvarníkem
Petrem
lásky k jeho rodnému
Čuhaničem
kraji, který leží upro• Rok 1918
v Hronově
střed Českého ráje.
To vše a ještě mnoho dalšího zajímavého
čtení nabízí na dlouhé
a pohodové večery 57.
Cena
57
číslo Rodného kraje.
2018
sborníku
40 Kč
Informace o distribuci
na tel.: 491 465 919,
K dostání v obvyklých předprodejích
e-mail: mksck@mksck.
a regionálních informačních centrech
Informace
o předplatném a distribuci: 491 465 919
cz.
nebo mksck@mksck.cz

Vyšlo nové číslo
se Jirás
e Aloi
k kraj
sborní atří Čapků
ědný
br
Vlastiv Němcové a
Boženy

ka,

Tomáš Šimek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea

V listopadu 2018 slavili:
75 let paní Eva Foglarová
paní Iva Rozumová
paní Marie Pfeiferová
paní Eva Nováková
paní Emilia Adámková
paní Jiřina Hüblová
pan Slavomír Vít
80 let paní Alena Rokytenská
85 let paní Marie Škopová
paní Zdeňka Suchánková
pan Josef Berka
90 let paní Marcela Černá
paní Eva Sudková
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a
krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme jubilanty, kteří budou teprve slavit své výročí, a nepřejí si být
jmenováni v této rubrice, nebo si nepřejí návštěvu
komise pro obřady
a slavnosti, aby toto sdělili předem
na matriku MěÚ Police nad Metují.
hambalkova@meu-police.cz,
tel. 491 509 990
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Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky
tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.12.2018 město
Police nad Metují 4061 obyvatel.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Zlatá svatba
Manželé František a Božena Soumarovi oslavili dne 8. 9. 2018 v pensionu Majka na Slavném
zlatou svatbu.
Jménem obce Suchý Důl Vám k tomuto významnému jubileu gratulujeme a přejeme mnoho
štěstí, zdraví a vzájemného porozumění i v následujících letech.

Poděkování
Rády bychom touto cestou poděkovaly všem zaměstnancům Domova důchodců
v Polici nad Metují za laskavou a pečlivou
péči, která byla věnována paní Blance
Šťastné.
Velké díky patří především sestřičkám, ošetřovatelkám a ošetřovateli, a to za
ochotu, osobní přístup a snahu, se kterou
se o maminku/babičku starali a zpříjemňovali jí pobyt do posledního okamžiku.
Babička, jak sama říkala, byla
v Domově důchodců spokojena nejen
s péčí a lidským přístupem, ale také se
stravou, programy a aktivitami, které obohatily její, i když krátký pobyt.
Přejeme Domovu důchodců nejen
mnoho spokojených klientů, ale především
sílu a odhodlání do dalších dní.
Markéta a Mirka Bernardovy,
Jana a Klára Obršálovy
Rádi bychom touto cestou poděkovali
manželům Veronice a Lukáši Čápovým,
kteří neváhali poskytnout první pomoc
v sobotu 8.12.2018 naší mamince, kterou
našli na ulici v bezvědomí a pohotově zavolali Záchrannou službu. Velice si vážíme
jejich odhodlání pomoci zachránit lidský
život.
Rodina Týfových
Polický měsíčník - leden 2019

KULTURA
PELLYHO DOMY
PŘEDNÁŠKA O TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ SPOJENÁ S EXKURZÍ

Sobota 12. 1. 2019
Tomkova 53 a Pellyho domy
Přednáška o tradiční čínské medicíně, o medicinálních houbách a o čínských bylinkách spojená s exkurzí ve firmě MycoMedica/YaoMedica.
MycoMedica je rodinná firma z Police nad Metují, která se zabývá výrobou medicinálních
hub už více než 10 let. Filosofie firmy je jednoduchá - vyrábět a prodávat produkty, které
jsou kvalitní, bezpečné a hlavně účinné. Od
září tohoto roku má MycoMedica mladší
sestřičku, která se věnuje výrobě alkoholových
tinktur z čínských bylinek.
Přednášet bude Milan Schirlo, zakladatel
MycoMedicy a zároveň dlouholetý a zkušený
terapeut a praktik tradiční čínské medicíny.
Harmonogram:
► 9–10 hod exkurze v prostorách společnosti
MycoMedica/YaoMedica (Tomkova 53, Police
nad Metují)
► 10–14 hod přednáška v Pellyho domech
Vstupné: 50 Kč (hradí se na místě)

KOLÁROVO DIVADLO
NÁŠ TIP
MALÝ PRINC NA ZEMI

Pátek 25. 1. 2019 od 17:30 hod
Divadlo Metro Praha
Unikátní představení černého divadla pro
všechny věkové kategorie. V nejnovějším z
originálních představení autorů Michala Urbana a Františka Kratochvíla se společně s Malým princem podíváte na lidské počínání na
planetě Zemi. Prostřednictvím humorných,
tajemných i dechberoucích momentů si uvědomíte, kam planeta naším vlastním chováním směřuje a co všechno se může stát… a
nebo co se dá ještě zachránit?

Zamilujete si iluze vytvořené černým divadlem a pestrá taneční čísla ztvárněná nadšeným týmem profesionálních herců a tanečníků. Malý princ na Zemi je nonverbální představení pro děti i dospělé ze všech částí světa.
A díky interaktivitě našeho představení se
může také stát, že vy sami se stanete jeho
herci na jevišti…
Přijďte na představení kombinující současný
tanec, pantomimu, hudbu a unikátní techniku černého divadla, a ponořte se do myšlenek Malého prince, který je na svých cestách
vesmírem fascinován Zemí. Jeho kouzelný příběh poté, co procestoval ostatní vesmírné
krajiny, i střízlivý pohled na dnešní způsob života na naší planetě, Vás dostanou!
Po představení následuje krátký workshop,
během kterého diváci uvidí techniku některých černodivadelních efektů.
Vstupné: 250 Kč

KINO
KRÁLÍČEK PETR

Úterý 8. 1. 2019 od 17:30 hod
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný
život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový
majitel statku se však o svůj životní prostor
dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak
začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním a
obyvateli
zahrady.
Rodinný / Animovaný / Komedie / Dobrodružný / Fantasy. USA, 2018, 95 min.
Vstupné: 70 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

HOVORY S TGM

Malý princ procestoval mnoho vesmírných
krajin, aby zjistil, co je v životě skutečně důležité. Nejvíc ho ale zaujala Země, krásná a podivuhodná planeta, kde se její obyvatelé chovají laskavě i ušlechtile a nezodpovědně i
krutě zároveň. Když se na sebe zahledíte jeho
očima, třeba vám pomůže vidět věci, kterých
si běžně nevšímáte.

Polickýměsíčník
měsíčník
– červen
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Čtvrtek 17. 1. 2019 od 19:00 hod
Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva symboly československé demokracie na vrcholu,
stejně jako celé Československo. Kniha, která
vznikala celý rok, a která má národu představit jeho prezidenta, je hotová. Karel Čapek vyhledá v zahradě zámku v Topolčiankách Masaryka. Chce mu nabídnout část honoráře za
knihu jejich hovorů, která vzniká k 10. výročí
mladé Československé republiky. Prezident
ale není v dobrém rozmaru, jeho dcera mu totiž zakázala knihu vydat. Toto setkání nebude
snadné. Čapek sice spěchá, celou situaci nemůže ale nechat bez odezvy a nechává se zatáhnout do vzrušené debaty. Debaty o dcerách, o světě, o politice i politicích, o Češích, o
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lásce a o ženách. Masaryk ukazuje, že není
pouze tatíček zakladatel a chladná ikona z
učebnic, ale muž z masa a kostí. Vedle svých
dějotvorných myšlenek a světonázorů odhaluje i schopnost vysoké politiky či dokonce intrik. Hovoří mimo jiné o svém mileneckém poměru a znovuobjevené sexualitě. Střet dvou
velikánů z různých generací má výbušný potenciál, přestože jejich jedinou zbraní jsou vycházkové hole a slova.
Drama / Historický. Česko, 2018, 80 min.
Vstupné: 80 Kč

Jako vstupné můžete darovat obnošené dětské oděvy nebo boty, preferujeme zimní. Vše
pošleme místním etnikům do horských oblastí
severního Vietnamu, kde je život opravdu
tvrdý.

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVĚ V PRODEJI

Pohlednice s fotografiemi Jana Pfeifera
V prosinci se sortiment informačního centra
rozrostl o osm nových pohlednic. Lze zakoupit
např. zimní krajinu, které dominuje stolová
hora Ostaš, východ slunce na Jiráskových skalách či kaple na Hvězdě.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Úterý 22. 1. 2019 od 19:00 hod
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák,
na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný
způsob života utrží hned několik ran. Dostane
výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opět
naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na
jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek)
se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se
stal ženou, protože „ženský to mají v životě
mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim
bídně.“ Ráno Karel zjistí, že následkem noční
alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany
(Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako
Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem,
ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle
a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší?
Komedie. Česko, 2018, 95 min.
Vstupné: 80 Kč / 70 Kč držitelé PellyKarty

AŽ NA SEVERNÍ PÓL

Úterý 29. 1. 2019 od 17:30 hod
Patnáctiletá Saša je dcera bohatých aristokratických rodičů v Rusku konce 19. století. Sní o
dalekém severu a truchlí nad osudem svého
dědečka Oloukina, významného vědce a polárníka, který se dosud nevrátil ze své poslední
expedice, na které se pokusil dobýt Severní
pól. Oloukine předal své poslání výzkumníka
Saše, ale její rodiče, kteří už jí začali sjednávat
svatbu, to vůbec neschvalují. A tak se Saša
rozhodne vzepřít svému osudu, uprchne z domova a je odhodlaná Oloukina nalézt… i kdyby
měla dojít až na Severní pól.
Animovaný. Francie, 2015, 81 min.
Vstupné: 80 Kč

OSTATNÍ AKCE
do 31. 1. 2019
Masarykovo náměstí 18, Police nad Metují

DĚTI RÝŽE

CHARITATIVNÍ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Výstava polického fotografa Milana Schirla z
jeho nedávné cesty po severním Vietnamu.
Polický měsíčník - leden 2019

Vstupné: 50 Kč za osobu (děti a senioři 20 Kč)
nebo dětské boty a oblečení (to preferujeme,
zimní)
Výstava otevřena úterý až neděle: 10:00–
11:30 a 14:00–16:30.

PŘIPRAVUJEME
KARNEVAL NA SNĚHU / NA LEDĚ

Neděle 3. 2. 2019 od 14:00 hod
Připravujeme karneval na lyžařském vleku Nebíčko nebo na kluzišti na sídlišti. Masky na jakékoliv téma vítány. V prodeji budou teplé nápoje.
Konání akce bude záviset na klimatických podmínkách!!!, sledujte www.policko.cz a výlepové plochy.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Neděle 24. 2.
Sál Pellyho domů

2019

od

14:00

hod

HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Středa 27. 3. 2019 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo
Koncert známého hudebního tělesa.
Vstupné: 490 Kč

BROUK V HLAVĚ

Autorem snímků je mladý místní fotograf Jan
Pfeifer, jehož záběry jste mohli vidět při Diashow v únoru 2018. Věříme, že pohlednice
budou skvěle doplňovat stávající nabídku.
Malá pohlednice: 6 Kč, velká pohlednice: 8 Kč.

Pátek 12. 4. 2019 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo
Studio DVA divadlo Praha
Filip Blažek a Jitka Schneiderová v nejhranějším díle francouzského dramatika Georgese
Feydeaua, které patří mezi nejslavnější situační komedie všech dob. Co mají společného
téměř dokonalý manžel pan Champboisy s poněkud slaboduchým hotelovým sluhou Boutonem? Jak dopadnou záletníci a čím budou potrestáni? A kdo vlastně nasadil paní Marcele
brouka do hlavy? V proslulé dvojroli se představí Filip Blažek.
Hrají: Filip Blažek, Jitka Schneiderová, Roman Štabrňák, Michal Slaný, Lukáš Král, Lucie Pernetová / Anna Fixová, Petr Pěknic,
Štěpán Benoni, Berenika Kohoutová, Jiří
Ployhar, Kristýna Janáčková, Lukáš Kofroň /
Václav Liška, Mojmír Maděrič.
Vstupné: 520 / 490 Kč

KELÍMKY SEA TO SUMMIT

Do prodeje jsme nově zařadili kelímek Delta
od firmy Sea to Summit. Využití pro něj můžete najít např. na venkovních akcích na teplé
nápoje, na výlety, do kempu, ale i na denní používání. Kelímek Delta využívá patentovaný
systém ProtexTM, který izoluje dno nádobí
tak, aby se uživatel nepopálil od horkých nápojů. Kelímek je vyroben ze zdravotně nezávadného Nylonu 66, bez BPA. Lze ho mýt v
myčce, nelze používat v mikrovlnné troubě.
V nabídce je modrá, oranžová a šedá varianta.
Objem 473 ml, hmotnost 62 g.
Cena Kč 140 Kč
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SLEVA: NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ 2019

Kalendář s ilustracemi Jaroslava Soumara
v prodeji za 55 Kč.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018

Rok 2018 uplynul jako voda a máme tu rok
2019. Než se vrhneme do přípravy další turistické sezony, ohlédněme se za uplynulým rokem v oblasti cestovního ruchu.
V roce 2018 naše informační centrum navštívilo 8 200 osob. Zahraniční turisté tvořili 2%
z celkové návštěvnosti. Reálná návštěvnost
našeho města je však daleko vyšší, neboť ne
každý, kdo k nám zavítá, vyhledá informační
centrum. Nejčastěji lidé přicházeli do informačního centra nakoupit dárkové předměty,
upomínkové předměty a tiskoviny, dotázat se
na kulturní památku, atrakci nebo si zakoupit
vstupenky, případně se dotázat na kulturní
program. Hojnou měrou jsou využívány také
služby tisku, kopírování a skenování.
Polici nad Metují a Policko jsme prezentovali,
tak jako každý rok, v letním a zimním vydání
turistických novin Kladského pomezí a Broumovska. Oblast Kladského pomezí jsme také
reprezentovali na veletrhu cestovního ruchu
Infotour v Hradci Králové. Aktivně jsme spolupracovali s destinačními společnostmi Broumovsko a Kladské pomezí, ve kterých jsme
jako město členy.
Prodejní sortiment se v uplynulém roce rozšířil o nové svíčky s motivy Police od firem JCandles a UNIPAR, kraslice paní Hany Váňové,
které jsou nositeli značky regionální produkt
Broumovsko, pískované obrázky s místními
motivy od Jaroslava Soumara, hrnek z českého porcelánu s motivem radnice, 8 nových
pohlednic s fotografiemi Jana Pfeiffera a nové
regionální publikace.
Za finančního přispění Královéhradeckého
kraje se nám podařilo v loňském roce již popáté zorganizovat Vycházky Polickem. Uskutečnilo se jich celkem sedm a s účastníky jsme
se vydali např. za orchidejemi na Machovsko

či za historií do Stárkova. Tentokrát jsme na
vycházkách spolupracovali nejen s Muzeem
Náchodska, ale i se Správou CHKO Broumovsko. Po celé léto se místní i turisté mohli zapojit do soutěže s Polickým questem a vyhrát
jednu z cen. Ani v oblasti publikační činnosti
jsme v roce 2018 nezaháleli a vydali jsme propagační brožuru Příběhy Policka, která se věnuje známým polickým osobnostem, jako byli
např. Vilém Pelly, bratři Pejskarovi či otec stavebnice Merkur Jaroslav Vancl. Také jsme aktualizovali a nechali dotisknout kapesního
průvodce Polickem.
Ne vždy nám však vyšlo vše tak, jak jsme si
představovali. V plánu jsme měli více nových
propagačních materiálů, z nichž jsme informovali např. o brožuře Po stopách Viléma
Pellyho, a v hlavě jsme měli několik zajímavých projektů, které se však z různých důvodů
nepodařilo realizovat. Získali jsme tím však základy, na kterých budeme moci stavět v dalších letech, a to se jistě počítá.
Za kolektiv informačního centra Vám přeji do
nového roku hodně zdraví a štěstí.
Mgr. Nikola Plná
Provozní doba infocentra v LEDNU:
Pondělí, středa
9:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek
9:00 – 15:00
Polední přestávka:
11:30 – 12:00
Město Police nad Metují
Organizační složka Pellyho domy
hledá

zájemce o brigádu

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, emailová 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.)
Nabízíme
• Zajímavou práci v příjemném pracovním
prostředí
• Možnost získat praxi v oblasti cestovního
ruchu a služeb
• Možnost profesního rozvoje
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 31. 1. 2019.
Kontakty:
Mgr. Nikola Plná, tel. 491 421 501 nebo Jana
Rutarová, tel. 602 645 332
Více o činnosti Informačního centra:
www.pellyhodomy.cz a www.policko.cz

Muzeum Náchodska informuje
Otevírací doba Muzea města Police nad Metují
mimo sezonu

Mimo turistickou sezonu je Muzeum města Police nad Metují a Muzeum zimních
sportů v benediktinském klášteře zpřístupněno pouze každou první sobotu v měsíci,
což vychází v tomto měsíci na 5. leden 2019. Otevřeno je od 10.00 do 14.00 hod.
Mimo tento den lze muzeum navštívit po předchozí domluvě. Návštěvu je ale nutno
dohodnout alespoň s týdenním předstihem. Kontakty najdete na www. muzeumnachodska.cz.

Stará barokní roubená škola z roku 1785

Stará škola Dřevěnka bude otevřena od 2. do 13. ledna 2019, denně mimo pondělí. Mimo tyto dny lze starou školu navštívit pouze po předchozí objednávce.

Český řemeslný pohyblivý betlém Zdeňka Farského

Do 13. ledna 2019 lze ve staré škole Dřevěnce zhlédnout Český řemeslný pohyblivý betlém náchodského řezbáře Zdeňka Farského. Otevřeno je denně mimo pondělí
9.00–12.00 a 13.00–16.30. Na Nový rok (1.1.) bude zavřeno. Vstupné 30,- a 15,- Kč.
Mgr. Jan Tůma
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
26. a 27. 1.
9:00 – 17:00 hodin

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

Jako každý poslední víkend v měsíci, je i
tentokrát pro návštěvníky – a nejen ty
nejmenší – připravena interaktivní dílna
přímo v expozici.

Zadražil pracuje v celcích, kdy jeho
vystřihovánka „Těžká hasičská technika“
obsahuje tři modely, vznikají na výstavě i
jakési příběhy.
Určitě nevynechte možnost a přijďte se
podívat na modely Ivana Zadražila a zažít si
s ním některý z jeho příběhů. A nezáleží na
tom, jestli se odehrávají na hradě či zámku,
na stavbě nebo na dálnici. Důležité je, že
jsou.

LEDEN 2019
STŘEDY V MUZEU
Modelářský kroužek
15:00 – 17:00 hodin

Začínáme čtvrtý rok modelářského kroužku
při Muzeu papírových modelů. Zatím se
můžeme pochlubit několika medailemi,
diplomy a oceněními na nejrůznějších
soutěžích v Čechách i v Polsku.
Naše
děti
se
pravidelně
účastní
celorepublikových
klání
papírových
modelářů, kam rádi jejich výtvory vozíme.

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… 

VÝSTAVY:

IVAN ZADRAŽIL:
SVĚT PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Muzeum papírových modelů

Model Mohyly míru, která stojí na bojišti u
Slavkova, momentálně vzniká pod rukama
jednoho z mladých modelářů v Muzeu.
Dovolím si za všechny, kterým kroužek
přirostl k srdci, popřát „našim“ dětem
mnoho dalších úspěchů a pokračování
v jejich skvělé práci.
Přijďte nebo přiveďte svoje dítě do Muzea,
aby se podívalo, jak vypadá práce modeláře.
Nemusí začít chodit hned, nemusíte zaplatit
hned vše najednou, můžete se prostě přijít
podívat, zhodnotit a pak se vrátit. Vedoucím
kroužku je Luboš Matěna – několikrát
oceněný modelář.
Cena za jednorázový vstup je 30,- kč.
Jedno pololetí: 400,- kč
Celý rok: 800,- kč
Pro druhé dítě z rodiny je cena za kroužek
zvýhodněna! (Pololetí 250,- kč; celý rok
450,- kč)
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Přímo v expozici Muzea je k vidění průřez
tvorbou tohoto autora z Vysočiny. Kromě
oblíbených modelů architektury, které mu
přirostly nejvíc k srdci, si zde můžete
prohlédnout mnoho dalšího. Těžkou
techniku, osobní automobily, vrtulníky,
tanky…

Dva modely korunují část výstavy, která je
věnovaná právě technice: modely pásového
rypadla a pásového dozeru Caterpillar.
Na nich lze prezentovat jakési moto autora:
chci dělat jednoduché modely, které ovšem
musí vypadat hezky. A na příkladu právě
těchto dvou modelů můžeme bez nadsázky
říci, že se mu to daří.
Kromě těchto dvou strojů stavební
techniky, může návštěvník obdivovat
techniku záchranářskou. Tím, že Ivan

K výstavě vyšel katalog, který si můžete
v Muzeu zakoupit.
Většinu vystavených modelů si můžete
v Muzeu zakoupit a doma potom slepit.
Výstava
Ivana
Zadražila,
jednoho
z nejpilnějších autorů papírových modelů
v Čechách, je prodloužena do konce března
2019.

TOMÁŠ NOSEK:
S NADHLEDEM…

Zelený domeček
10. 1. – 3. 2. 2019
Vernisáž 10. 1. od 18:00 hodin

Výstava fotografií „S nadhledem…“ Tomáše
„Tyjáčka“ Noska představí svět skutečně z
nadhledu a s nadhledem člověka, který je
zvyklý vidět svět právě z této perspektivy.
Tomáš Nosek je kominík, který zná
důkladně střechy a vršky domů nejen v
okolí rodné Police nad Metují, ale vlastně v
téměř celé republice. A možnost podívat se
třeba na Prahu z nadhledu se jen tak
neopakuje. Třeba i z tohoto praktického
důvodu
není
návštěva
výstavy
promarněným časem.
K netradičnímu úhlu pohledu, danému
pracovní činností autora přidává výstava i
onu pověstnou přidanou hodnotu. Při
pohledu shůry totiž může člověka
napadnout, zda jsou všechny ty malicherné
problémy a potíže, které přináší lidský
život, vlastně tak podstatné? Odpověď v
kombinaci nadhledu autora a nečekané
krásy světa viděného shůry pak může být
pouze negativní. Skutečně důležité věci se
totiž odehrávají jinde – uvnitř člověka a jsou
i pojmenovatelné: štěstí, pohoda, láska…
Skrze fotografie nabízí Tomáš Nosek i
takovýto pohled do vlastní duše.

Přijďte se podívat na svět očima
neobyčejného kominíka!
Výstavu pořádá Muzeum papírových
modelů s podporou Města Police nad
Metují. ¨
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V době inventury v Muzeu papírových
modelů bude otevřena od pondělí do
pátku od 9:00 do 15:00 hodin na
požádání v Muzeu.
Jinak podle běžné otevírací doby.

!!! POZOR !!!

Od pondělí 7. 1. do pátku 18. 1. bude
Muzeum papírových modelů kvůli
probíhající inventuře a drobným
úpravám expozice uzavřeno.
Děkujeme za pochopení a těšíme se od
soboty 19. ledna v Muzeu na shledanou!


!!! POZOR !!!
***

A na začátku Nového roku 2019 Vám
přejeme mnoho krásných chvil a osobní
i pracovní spokojenosti. Aby se Vám
lépe vstávalo a nebáli jste se výzev,
které před Vás osud postaví.

Za Muzeum papírových modelů,
Pavel Frydrych

Český řemeslný betlém Zdeňka Farského

Od sedmého prosince 2018 mají obyvatelé Police nad Metují jedinečnou příležitost
ve staré škole Dřevěnce zhlédnout Český řemeslný betlém náchodského řezbáře Zdeňka
Farského. Přes čtyři metry dlouhý a dva metry vysoký pohyblivý betlém vyrobil Zdeněk
Farský na přání svého stálého zákazníka.
Police nad Metují je jediným místem, kde
bude betlém před předáním objednateli vystaven pro veřejnost.
Unikátní betlém se rodil celé čtyři roky
(2014–2018). První rok vznikal návrh jak
bude vypadat a jakým způsobem bude rozpohybován. Další tři roky pak zabrala vlastní
výroba. Betlém vyřezal Zdeněk Farský, při
sestavení tohoto unikátního díla ale měl také
pomocníky – Kamila Regnera, který je autorem truhlářských prací, a Jiřího Kozáka, jenž
betlém osvětlil. Celkem bylo na betému odpracováno 1724 hodin.
Autor betlému Zdeněk Farský se narodil v roce 1962 v Trutnově. Dnes žije
v Náchodě, kde také pracuje jako řezbář-sochař. Řezbařině a figurální tvorbě se věnuje
již čtyřicet let let, od svých patnácti. Prvními
vzory mu v začátcích byly figurky, které vyřezával jeho dědeček, a také malířská a grafická
díla jeho otce. Úplné střední vzdělání ukončil
v roce 1989 na SOU Praha v umělecko řemeslném oboru. V letech 1989–1995 pracoval
jako mistr odborného výcviku ve vyhlášené
dílně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci.
V roce 1995 si pak otevřel soukromou řezbářskou dílnu v Náchodě. Vytváří volnou plastiku
(dřevo, kámen), madony, betlémy, popřípadě
repliky zcizených soch podle dochované dokumentace. Je dlouholetým členem Unie výtvarných umělců České republiky a vystavuje
v rámci výtvarných salonů i samostatně. Jeho
díla dnes najdeme v soukromých sbírkách
nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech
amerických. Farský je také členem sdružení
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přátel betlémů. Kromě vánočních výstav
v řadě míst Čech a Moravy (Praha, Uherské
Hradiště, Náchod, Rychnov nad Kněžnou,
Malé Svatoňovice, Hodonín, Nové Město nad
Metují) vystavoval své betlémy několikrát
také na setkáních betlémářů v USA, například
v roce 2005 v Santa Fe v Novém Mexiku, roku
2007 v Columbusu v Ohiou, či v roce 2009
v Salt Lake City v Utahu.
O svých betlémech Zdeněk Farský
říká: „Při tvorbě vycházím z betlemářských
tradic svého kraje, ale i z témat současných,
která přizpůsobuji poetice betlémů“. A to je
i případ Českého řemeslného betlému. Betlém
je zasazen do české krajiny. V betlému tak jsou
zachyceny mnohé památky, počínaje hradem
Loket, přes Pravčickou bránu, Panskou skálu, Ještěd, Frýdlant,
Sněžku, zámek v
Náchodě, Teplicko
– Adršpašské skály,
zámek Jánský Vrch,
až po Děvičky na
Pálavě.
Zobrazen
je ale také Pražský
hrad, hospitál v
Kuksu, kaplička na
Plhově v Náchodě,
či Zelená věž v
Pardubicích. V betlému je umístěno
padesát tři figurek
zvířat a šedesát
devět postav znázorňujících tradiční česká řemesla. Najdeme
zde ševcovskou a řezbářskou dílnu, českou
hospůdku, skláře, bednáře, truhláře, dřevaře,
kovářskou dílnu, ale i výjevy z vinice a polních prací. Figurky jsou asi 15 cm vysoké
a práce na jedné trvala od prvotní skici až po
finální úpravu deset až patnáct hodin. Unikátní
mechanizmus pohybující figurkami je ukrytý

přímo uvnitř figurek. Na povrchovou úpravu
je použita metoda patinovaní, které dodává
řezbám na plasticitě. Celý betlém je vyřezán
z lipového dřeva, pouze kostra a hřídele jsou
zhotoveny z pevnějšího javoru.
Unikátní pohyblivý betlém je možné
zhlédnout do neděle 13. ledna 2019.
Jan Tůma, Muzeum Náchodska
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OBRÁZky Z OBÁLKY

V roce 2019 se na obálce
Polického měsíčníku budeme setkávat s dětskými pracemi dětí z Police a okolí.
Cílem Obrázků z obálky
je nabídnout nám dospělým,
trochu jiný pohled na naše
město a na místa kde žijeme.
Kreslení, malování pro mě vždycky bylo,
a asi už navždy bude, ten nejupřímnější způsob vyjádřit sebe sama. Tak se nechme inspirovat dětmi, které žijí mezi námi. Dětmi, ze
kterých už brzy budou dospělí a budou se víc
a víc podílet na podobě našeho města.
Cit pro estetiku, výtvarno a fantazii máme

úplně každý, jen někdo má nutkání tyto dovednosti trénovat a tím je rozvíjet. Tak se třeba
za pár let s některým z autorů z letošní obálky
setkáme v některé z prestižních galerií.
Obrázky z obálky budou po celý rok přinášet různé pohledy na různá, nám všem důvěrná místa. Uvnitř měsíčníků nejdete vždy
krátké představení autora obrázku.

papírových modelů v Polici nad Metují.
Máš v Polici oblíbené místo?
Ano, knihovnu. Tam ráda chodím. Čtu tam
knížky.
Od kdy maluješ?
Od vždycky. Do ZUŠ na výtvarku chodím od
druhé třídy.

Tereza Burianová,
10 let, Suchý Důl

Co ráda maluješ?
Paneláky, ty se dobře malujou. Tužkou je to
nejlepší. Ráda maluju z ptačí perspektivy.

Autorka je žačkou ZUŠ Police nad Metují,
malba vznikla pod vedením paní učitelky Mgr.
Petry Nádaždyové, jako soutěžní práce.
Tereza se s dílem zúčastnila v roce 2018
soutěže Polická sirka, kterou vyhlásil Klub
sběratelů Policka, působící pod Muzeem

Jak podle tebe bude vypadat Police, až budeš
dospělá?
Stejně. Ale budou tady jiný obchody.
Mgr. Martina Váňová

Na co by ses zeptala pana starosty?
Na nic.

Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
ve spolupráci se SDH Nízká Srbská

VÁS ZVOU NA

25.1.2019 od 20,00 hod

sobota 12. ledna 2019 ve 20 hodin

vstupné 70,-Kc

Akce ve Velkém Poříčí – leden 2019

yy 1. ledna 2019 v 17.00 hodin - Novoroční ohňostroj, v prostoru pod kostelem, ulice Školní
yy 26. Ledna 2019 od 20.00 hodin - 50. ples MO KDU-ČSL v sále Obecního
domu ve Velkém Poříčí, hudba Michal Meisner ze Dvora Králové, soutěž
o ceny, domácí kuchyně, vstupné 80,- Kč
Petra Bartlová, knihovník a kulturní pracovník

Do Českého Betléma nejen za betlémy

Lednové počasí bývá nevyzpytatelné.
Nízké teploty nás sice nutí nosit zimní kabáty a čepice, ale nedá se s přesností odhadnout,
zda bude venku kromě mrazu také nějaký
sníh. Proto se dnes vydáme na výlet, který si
užijeme za bílé pokrývky i bez ní.
Novému Městu nad Metují se říká mnoha jmény - město na skále, perla mezi renesančními městy a Český Betlém. S posledním
označením přišel v 19. století spisovatel Jan
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− k tanci a poslechu Vám zahraje
kapela REFLEX z Hronova pod
vedením Petra Lokvence
− taneční vystoupení:
taneční klub AKCENT Dobruška
− vstupné 80 Kč (včetně místenky)
− předprodej místenek na Úřadu městyse Machov
od 12. prosince 2018 v úředních hodinách (Po, St 8–12, 13–17)

− mládeži do 16 let nepřístupno
− bohatá tombola − hlavní cenou je vyhlídkový let!
− ZDARMA! odvoz po skončení plesu do Police n. M. a Hronova

K tanci a příjemnému posezení při taneční muzice zvou pořadatelé

Hlavní sponzoři: Česká pojišťovna – Jan Koláčný, ERV Jaroměř, P. I. B. & Partners s. r. o. Náchod, CDS Náchod

Neruda, který byl v novoměstských lázních
Rezek na léčebném pobytu.
Pokud se vydáme do jeho historického
centra, máme hned několik možností, jak zde
strávit příjemný čas. Nejprve prozkoumáme
jeho unikátní dispozici i zajímavou architekturu. Čtveřice podloubí nás skryje před případným sněžením či deštěm a my se budeme
alespoň moci věnovat detailům - obnoveným
renesančním štítům na severní straně, domovním znamením i barevnosti jednotlivých
domů, mezi kterými se nachází dominantní
zámek.
Pokud se vydáme na kraj jedné ze stran
náměstí, zjistíme, že tudy můžeme projít
dozadu a obkroužit celé centrum z vnějšku.
Této síti propojených uliček se říká Zadomí a
každá z nich má unikátní charakter. Půjdeme
kupříkladu kolem věže Zázvorky s galerií a
podél zámeckého valu s lipovou zámeckou
alejí, která prochází obnovou a bude brzy

zpřístupněna veřejnosti. Mihneme se kolem
sochy Bedřicha Smetany na místě, kde dříve
stával pivovar, ve kterém sládkoval skladatelův otec. Pokračujeme k vodárenské věži
u zámku, projdeme zadomím a ocitneme se na
okraji náměstí, kde se napojíme na uličku za
kostelem. Po cestě si všímáme zbytků opevnění. Jakmile se ocitneme u kostela, můžeme
nahlédnout také dovnitř. Vchod nalezneme
trochu netradičně v podloubí.
Od kostela se vydáme na poslední zastávku naší cesty. Pokračujeme za sochu zakladatele města, až dojdeme k Městskému muzeu.
U něj se nachází vyhlídková plošina, odkud se
můžeme pokochat krásnými výhledy na tzv.
Hradčany, skalní podloží i řeku Metuji. Svůj
výlet zakončíme návštěvou výstavy Betlémy
v muzeu, která probíhá až do 2. 2. 2019 a je
přístupná od úterý do soboty v časech 10:00–
12:00 a 12:30–16:00 hod.
Text a foto: Jiří Švanda
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POHLEDY DO HISTORIE
Historie vzniku kalendáře

Náš letopočet se opět
přehoupl do dalšího roku.
Na otázku kolikátého je
dnes, je jednoduchá odpověď, stačí mít po ruce
kalendář, diář či mobil
apod. Už od základní školy si pamatujeme, že rok má 365 dní a že jsou
i smolaři, kteří se narodili 29. února a tak mají
narozeniny jen jednou za čtyři roky, protože
jen jednou za čtyři roky má rok o jeden den
více a bralo se to jako fakt. Ovšem proč se
Velká říjnová revoluce slavila až v listopadu,
to mnohým z nás zamotalo hlavu. A to je příležitost podívat se na to, jak se v průběhu staletí
kalendáře měnily.
Ve starém Římě se od 8. století před naším
letopočtem užíval kalendář, který měl 355 dní
a skládal se z 12 lunárních měsíců. Aby se délka roku v římském kalendáři přiblížila ke skutečnému střídání ročních období, každý druhý
rok se podle vzoru Řeků i starých Židů vkládal po 23. únoru dvaadvaceti nebo třiadvacetidenní měsíc, kterému se říkalo Mercedonius.
Léta se počítala od založení Říma (753 př. n.
l.). Ani vsouváním 13. měsíce se nevyrovnala
skutečná délka roku podle oběhu Země kolem Slunce. Za necelých 700 let byla odchylka římského kalendáře od toho“slunečního“
o plných 67 dní!
Aby se zamezilo dalším zmatkům v římském kalendáři, provedl Gaius Julius Caesar
(* 100 př. n. l. – † 44 př. n. l.) v roce 46 př. n. l.
reformu římského kalendáře. Na základě výpočtu hvězdáře Sosigenese z Alexandrie zavedl nový, tzv. juliánský kalendář, ve kterém se
délka každého roku počítala 365 a čtvrt dne.
Vyrovnání se jednoduše dosáhlo tím, že každý
čtvrtý rok (přestupný) měl 366 dní.

Osudové ženy

Krásné a osudové ženy jsou nedílnou součástí historie lidstva. Mají na svědomí řadu významných událostí, činů a nejeden muž kvůli jejich půvabu vyrazil do války.
V letošním seriálu uvedeme postupně medailony žen naší i světové historie, vědy i kultury,
které přinesou informace o životě, činnosti a
proslulosti těchto osobností v historickém
kontextu.

Helena Trojská

První příběh z cyklu nazvaného Osudové
ženy vypráví příběh tváře tak krásné, že kvůli
ní do války vyplulo tisíc lodí – tváře Heleny
Trojské.
Když trojský princ Paris rozhodoval, která z antických bohyň je nejpůvabnější, zvolil
Afrodíté. Ta mu z vděčnosti přislíbila za manželku nejkrásnější ženu světa. Byla jí Helena,
dcera boha Dia, která však již patřila spartskému králi Meneláovi. Není jisté, jestli ji Paris
natolik okouzlil, že s ním utekla, nebo ji odvlekl násilím, ale odešli spolu do Tróje. Aby
Helenu získal zpět, požádal zhrzený Meneláos
o pomoc svého bratra Agamemnóna. Společně
Polický měsíčník - leden 2019

Aby Caesar zajistil hladký přechod na
Juliánský kalendář, rozhodl se vyrovnat jej
se
skutečnými
ročními obdobími. Za tímto účelem vydal dekret,
jímž rok 46 př. n.
l. (708 let po založení Říma) prodloužil na 445 dní,
o dva další měsíce.
Jarní rovnodennost v tomto roce
připadla na 24.
Gaius Iulius Caesar
března.
Počítání podle
juliánského kalendáře se používalo
až do zavedení
„věčného“ neboli
gregoriánského
(řehořského) kalendáře, který vyrovnal odchylku
5 hodin, 48 miŘehoř XIII.
nut a 46 sekund.
Papež Řehoř XIII (latinsky Gregorius) totiž
v roce 1582 Bulou Inter gravissimas vyhlásil reformu juliánského kalendáře. Po 4. říjnu
1582 následoval hned 14. říjen 1582, aby se
skluz vyrovnal. Aby v budoucnosti nedocházelo k odchylování gregoriánského kalendáře
od slunečního roku, přestupným se stal pouze ten rok začínající století, který je dělitelný
číslem 400. Přestupné byly tedy roky 1600
a 2000, nepřestupné byly 1700, 1800, 1900,
ačkoli byly dělitelné čtyřmi.
Jednotlivé země korekci zaváděly postupně

v následujících letech, některé až ve 20. století. V Evropě přijaly gregoriánský kalendář nejprve Itálie, Španělsko, Portugalsko a Polsko.
V Rusku platil juliánský kalendář až do roku
1918 (tj. včetně Říjnové revoluce, která podle
něj byla v říjnu, ale podle gregoriánského
kalendáře v listopadu). V českých zemích
se počítalo podle juliánského kalendáře až
do začátku roku 1584, pak se i zde poměrně
rychle prosadil kalendář gregoriánský (Čechy
6. ledna 1584, Slezsko 12. ledna 1584 a Morava
3. října 1584). V Řecku byl gregoriánský kalendář přijat až v roce 1923.
Ani gregoriánský kalendář není bez nevýhod. Předbíhá se o jeden den za 3323 roky, má
čtyři různé délky měsíců. Nový rok nepřipadá
na stejný den v týdnu, což znamená, že i měsíc nebo čtvrtletí může začít jakýmkoliv dnem
v týdnu. Není ani stejné pololetí (181 a 184
dní) či čtvrtletí. Neexistuje shoda mezi daty a
dny od týdne k týdnu, od měsíce k měsíci nebo
rok od roku. Čím hlouběji do historie, tím je
obtížnější zjištění a náročnější nejen na počítání, ale i na logickém myšlení. Existuje sice
stoletý kalendář, kde si člověk může poměrně
jednoduše zjistit, jaký den byl a bude v určitém datu ale jen od roku 1901 až do roku 2036.
Matematici Univerzity v Marylandu už
představili nový kalendář, který by odstranil
nevýhody gregoriánského kalendáře, a lze jen
doufat, že nebude v život uveden brzy. Pro
ekonomiku a plánování bude možná přínosem, ale pro lidi?
Dnes jsou pro nás samozřejmé různé
podrobné plánovací nebo digitální diáře. Až
vezmete do ruky ten na letošní rok, možná se
na základě těchto řádek trochu zamyslíte nad
jeho bohatou historií.

shromáždili nevídanou flotilu řeckých lodí,
na kterých se plavili i takoví rekové jako nepřemožitelný Achilles a lstivý Odysseus. Tak
začal jeden z nejznámějších vojenských střetů
v dějinách a válka u trojských bran nakonec
trvala dlouhých devět let. Helenu rmoutilo,
že je příčinou takového krveprolití, a její cit
k Paridovi, který
nebyl tím, čím se
na první pohled
zdál, ochladl. Když
princ padl a město bylo lstí dobyto,
Meneláos svou ženu
s láskou přijal zpět a
ona se po jeho boku
s úlevou vrátila do
Sparty. Helena už
navždy zůstala symbolem krásné, ale
přelétavé ženy, která je opěvována, ale
také zatracována.
Pověst o krásné
Heleně a o trojské

válce se těšila mimořádné oblibě i v pozdějších staletích. Jen pro příklad – již za vlády
Karla IV. byla přeložena do češtiny a Kronika
trajanská se dokonce stala první tištěnou
knihou v tomto jazyce. Na její popularitě se
nepochybně podepsala i určitá choulostivost
příběhu, a tak není divu, že se již ve starořecké mytologii a poezii objevily příběhy nejen
o jediném Helenině únosu, ale o celé řadě jejích avantýr.
Helena zůstala od antických dob symbolem krásné záletné ženy, která byla opěvována, ale i zatracována a odsuzována. Výčet
jejích zobrazení antickými i novodobými
umělci by byl velmi dlouhý. Byla zobrazována na plátnech malířů, ztvárněna sochaři, ale
také hudebníky a dramatiky.
Česká mincovna vydala v srpnu 1916 zlatou uncovou minci, jejíž reverzní strana je portrétu Heleny Trojské věnována beze zbytku.
Naznačená tunika, věnec ve vlnitých vlasech
a komplikované náušnice jenom podtrhují
krásu spanilé tváře s typickými středomořskými rysy.
Připravil František Janeček

Připravil František Janeček
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Tradice svátku Tří králů

Svátek Tří králů (6. leden) je spjat s legendou o mudrcích, které přivedla zázračně zářící
hvězda z Východu do Betléma, aby se poklonili novorozenému Ježíši. Křesťané slaví tento
svátek jako Zjevení Páně, jeden z největších
svátků církevního kalendáře.
Obsah legendy se postupem let měnil, základ ale vycházel z biblického příběhu z doby,
kdy se narodil Ježíš Kristus. V té době vládl
v Jeruzalémě král Herodes. Tenkrát přišli do
Jeruzaléma tři mudrci z Východu a ptali se po
nově narozeném židovském králi, jemuž chtěli
vzdát hold. Herodes je na základě rad svých
rádců poslal do Betléma. Tam se mudrcům
zjevila betlémská hvězda, která je dovedla
přímo do stáje k Ježíškovi. Dítěti odevzdali
přinesené dary: zlato, které označovalo královskou důstojnost, kadidlo, jež symbolizovalo modlitby, a myrhu (vonná pryskyřice) jako
znamení člověčenství.
Tu noc jim zjevil sen a poradil jim, ať
se raději při své zpáteční cestě vyhnou městu Jeruzalému, což také učinili. Podobný sen
se zjevil i Josefovi (Ježíšův otec), který mu
radil, ať odvede svou rodinu do Egypta, což
také učinil. Herodese rozzlobilo, že se mudrci do Jeruzaléma nevrátili a ze strachu o moc

nechal v Betlémě a okolí zabít všechny chlapce do dvou let. Až když Herodes zemřel, mohl
se Josef s rodinou vrátit do izraelské země.
O dalších osudech mudrců vyprávějí legendy.
Apoštol Tomáš je údajně vysvětil na biskupy
a po mnoha letech úspěšné misionářské činnosti zemřeli v několika dnech po sobě. Jejich
těla byla podle legendy uložena do společného
hrobu.
Až v 5. století našeho letopočtu byli tito
tři mudrci - králové pojmenováni jako Kašpar,
Melichar a Baltazar. Všechna tři jména se
dnes již používají velmi zřídka. Kašpar je
jméno orientálního původu a znamená „nosič,
strážce pokladů, pokladník“, Melichar se vykládá jako obměna jména Melchior tj. hebrejsky „král světla“, popř. „můj král světlo“,
a nakonec Baltazar je babylonského původu
a znamená „ochraňuj život králi“, popř. „(bůh)
Bál ať ochrání krále“. Dodnes je připomínají
malé děti - koledníci. Zatímco dříve se za ně
převlékaly chudé děti, které tak měly poslední
možnost vykoledovat zásoby jídla na zimu, od
roku 2000 tak činí děti, které vybírají peníze
na Tříkrálovou sbírku, jež pomáhá potřebným
lidem.
U nás v Čechách je zažité žehnání domů,

při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční
písmena jmen „Tří králů“: Kašpar, Melichar
a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus mansionem benedicat - Kristus žehnej tomuto příbytku“. Tři
křížky za písmeny (K+M+B+) přitom nejsou
znaménky plus, ale symbolizují Nejsvětější
Trojici - tzn. Otce, Syna a Ducha Svatého.
Svátkem Tří králů je završeno vánoční
období. Proto se i tento den nejčastěji odstrojuje vánoční stromek. Po tomto svátku nastává pro křesťany období klidu, které trvá do
Masopustu, po němž až do Velikonoc nastává
40denní půst.
Tento den je nesmírně bohatý z hlediska pranostik. Známá pranostika Na tři krále o skok dále odráží prodlužování dne (od
zimního slunovratu je den delší o 20 minut).
Některé pranostiky si však doslova odporují.
Buď předpovídají pokračování studené zimy
– Na tři krále zima stále, anebo naopak její konec – Již nás mrazy nepoplení, minulo tě Boží
křtění.
Připravil František Janeček

ŠKOLSTVÍ
Z polické mateřinky

…dnes přinášíme další ze série společných zamyšlení tentokrát na téma „Malý
tyran“ Máte ho doma? Nemálo dnešních
dětí rozhoduje o všem: co budou jíst, kdy
půjdou spát, co budou dělat… Jsou neustále centrem dění a pokud něco neběží podle
jejich představ, vztekají se a jsou agresivní.
Vše se točí kolem nich, rodiče především
naplňují jejich potřeby, z toho jsou pak vyčerpaní a ptají se, kde udělali chybu.
Označovat dítě jako tyrana se může zdát
poněkud extrémní. Bohužel, tento termín
v mnoha aktuálních případech není vůbec přehnaný. Vztahuje se k velice reálné
a specifické rodinné situaci, ve které základní hierarchické struktury a autority jsou
zcela narušeny a panuje prostředí bezhraničnosti. Rodiče již nevystupují jako autorita, jejich pozice nejsou upevněné a běžná
pravidla buď neexistují, nebo jsou dítětem
ignorována.
Ať už je příčina agresivního a neuctivého chování dítěte jakákoliv, zásadním problémem je inverze autorit. Největší zbraní
dítěte tyrana je strach a stud rodiče. Strach
z reakce jejich dítěte, strach z ohrožení.
Rodiče se mohou obávat chování dítěte
ve společnosti, zejména v ranném dětství
a u prvního dítěte, kdy si s chováním dítěte
nevědí rady a obávají se soudu a pohledů
okolí. Několik jednoduchých zásad instalovaných již v batolecím věku, může pomoci
pozdější inverzi předejít. Zaprvé je pro rodiče důležité vědět, že zpracování agrese je
součástí vývoje dítěte. V raném dětství je
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občasné agresivní chování zcela normální
a není nutné jej interpretovat jako nespokojenost s výchovou rodičů. Batole zkrátka nemá ještě možnost své agresivní pudy
kontrolovat. Svým podrážděným chováním
vám také může dávat najevo hlad, únavu,
nemožnost se vyrovnat s náročnou situací nebo nadměrnou stimulací. V každém
případě platí: zachovat klid, nenechat se
chováním dítěte destabilizovat nebo vyprovokovat, ale naopak klidně trvat na jasných
zásadách a podporovat správné chování.
Dalším důležitým pomocníkem je empatie. Pokud správně porozumíte emočnímu rozpoložení vašeho batolete, můžete mu
pomoct svou emoci a frustraci lépe zpracovat a vyjádřit. Nejnovější korelační studie
školní úspěšnosti a pozdějšího životního
úspěchu ukazují, že nejdůležitějším faktorem úspěchu není výkonnost ani dobré
výsledky, ale emoční inteligence. Způsob,
jakým vaše dítě vychází s ostatními, jak se
dokáže uplatnit ve vrstevnickém kolektivu,
to je to podstatné. Proto chcete-li mít úspěšné dítě, věnujte se jeho pocitům a učte ho
od malička jak s emocemi pracovat a jak je
přijatelným způsobem vyjadřovat, aby je jejich okolí co nejlépe pochopilo. Pokud vaše
dítě ventiluje smutek agresí, nepřistupujte
na to. Hledejte jeho primární emoci, příčinu
frustrace a pracujte s ní.
Zkoušení hranic. Proč děti neustále
zkoušejí naši trpělivost? Právě takto se
nejlépe učí. Tímto chováním si „ohmatávají“ svět a dospělácká pravidla, aby mohly

nalézt bezpečný prostor, kterému rozumí.
Proto je tak důležité být důsledný. Co se
stane, pokud bouchnu maminku? Co udělá?
A když to udělám znova? Tato část výchovy
je velice únavná, ale pokud se vytrvá, má
rodič v období adolescence na čem stavět.
Naše děti na nás spoléhájí. Proto bychom se
jim od malička měli ukazovat jako rodiče,
kteří věří sami sobě a své přirozené autoritě. Nesuďte vaše děti ani sebe, nestyďte se
za ně ani za sebe. Vysoká škola rodičovství
bohužel neexistuje, ale schopnost si přiznat,
že jste udělali chybu, je pro vaše dítě velikým vzorem. Rodiče si často myslí, že musí
být perfektní, důležitější však je, aby byli
autentičtí.
S přibývajícím věkem je nutné přiřazovat rozumné povinnosti, které je schopné v domácnosti zvládnout. Nepodceňujte
jeho schopnosti, ale také ho nepřetěžujte.
Například tříleté dítě je zcela schopné v domácnosti zastávat jednu povinnost denně,
prostírat stůl, nebo odnášet vlastní talíř do
myčky. Adekvátně ho po zvládnutí úkolu
oceňujte a chvalte. Držte se zásady Marie
Montessori: „Chcete – li změnit negativní
chování dítěte, nečiňte to neustálým upozorňováním na ně, nýbrž posilujte v dítěti
to dobré, aby to špatné mohlo postupně odstoupit do pozadí.“.
(Čerpáno z internetu a časopisu
Informatorium pro MŠ)
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti.
Polický měsíčník - leden 2019

Základní umělecká škola informuje…
Vážení a milí spoluobčané,
děkujeme vám za dosavadní podporu a spolupráci a s PF naší
ZUŠ (jehož autorem je opět náš kolega Jaroslav Soumar) vám
přejeme:
Aby nikdy nevychladla radost z hudby a všech forem skutečného
umění a abychom si vždycky našli čas pro její společné sdílení, i
kdyby snad přišly do našeho života mrazivé chvíle...
A co nejvíce těch opravdu hřejivých okamžiků i v roce 2019
přeje
kolektiv pracovníků ZUŠ v Polici nad Metují
Ať vám to hraje, ladí a pěkně sviští bez karambolů po celý příští
rok!
(ZUŠ)

Červenokostelecká střední
škola NEKONČÍ!

Přes katastrofické zvěsti, které se kolem střední školy v Červeném
Kostelci v poslední době šíří, chceme všem oznámit, že NAŠE ŠKOLA
POKRAČUJE ve své činnosti a STÁLE NABÍRÁ do svých oborů nové
žáky. Pouze se od léta stala součástí nového subjektu – Střední školy
průmyslové, textilní a polygrafické. A co vám či vašim dětem může
naše škola nabídnout?
Pro ty, co mají výtvarné nadání, zato matematika jim moc nejde,
je určený úspěšný čtyřletý studijní obor Modelářství a návrhářství
oděvů.
Dalším zájemcům o maturitu nově nabízíme studijní obory
Oděvnictví a Textilnictví, a to i ve zkrácené formě studia. To znamená,
že kdo už maturitu má, může na naší škole za dva roky získat prostřednictvím druhé maturity další odbornost.
Máme však co nabídnout i těm, kteří si na maturitu netroufnou.
Nabízíme již zavedený učební obor Gumař-plastikář, jehož absolventi jsou nejen velmi žádaní na trhu práce, ale rovněž i velmi dobře placení. Dále lze u nás studovat tříletý učební obor Výrobce textilií nebo
staronový učební obor Krejčí, který lze absolvovat rovněž ve zkrácené
formě studia.
A tak pokud ještě přemýšlíte nad svou budoucností či budoucností
svých dětí, přijďte se do naší školy podívat. Kdy? Ve dnech otevřených

dveří 30. ledna a 6. února 2019, případně kdykoli se vám to bude hodit.
Rádi vás provedeme po škole a poskytneme veškeré informace. Podívat
se můžete také na www.ssck.cz a na náš facebook. Těšíme se na vás!
Ing. Romana Vlachová

Den otevřených dveří 2018: A pak že studenty nebaví matematika...

Za velmi slušné účasti proběhl v sobotu 1.prosince Den otevřených dveří Gymnázia Broumov.
V učebně matematiky bylo stále plno. Budoucí
studenti zkoušeli zábavnou formou záludnosti královské disciplíny matematiky a šla jim docela dobře.
Den otevřených dveří Gymnázia Broumov ale nebyla
jen netradiční výuka matematiky. K vidění toho byla
spousta - výstavka historických map a atlasů, přehlídka výrobků ze 3D tiskárny, interaktivní angličtina,
modely deskriptivní geometrie, učebna biologie tradičně plná živých tvorů - tentokráte morčata, potkani a hlemýždi, pokusy v laboratoři chemie, výstavka
výtvarných prací studentů, fyzikální experimenty,
výukové programy v učebně výpočetní techniky,
nemůžeme opomenout ani kvízy v učebně českého
jazyka. A k tomu nádavkem pohodová atmosféra občas okořeněná povzdechy nedávných absolventů - já
bych se tak vrátil zpátky, bylo zde vždy dobře. A to
jsme rádi. Doufáme, že se zde budou dobře cítit i budoucí studenti. V příštím školním roce gymnázium
otevře jednu třídu víceletého a jednu třídu čtyřletého
gymnázia.
(mk)

Polický měsíčník - leden 2019
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Listopadové seniorské
aktuality

Setkání Senior klub Ostaš v listopadu,
předposlední před odcházejícím rokem 2018.
Paní předsedkyně, jako vždy dobře naladěná, několika vlídnými slovy přivítala a spolu
s kulturní referentkou a ostatními z výboru
doplňovala závěrečné informace k odjezdu,
který se bleskově blíží, do Prahy na avizovaný
muzikál „Čas růží“.
Nečekaná návštěva příjemně překvapila.
Představil se nově zvolený pan starosta Ing.
Jiří Beran, nástupce naší paní Idy Jenkové.
Chci jí touto cestou dodatečně poděkovat.

Byla to ona, kdo stál u zrodu Senioru klubu
Ostaš, vždy s inspirativním nápadem a radou, velice přátelská. Paní Ido, smekáme před
Vámi. Křehká bytost, která zodpovědně zvládla vše s úsměvem a grácií. Děkujeme rovněž
Městu Police nad Metují bez jehož podpory
by to nešlo. Vyšlo nám vždy vstříc a za slušné
jednání s námi, seniory, díky. Pane starosto,
Vám přejeme sílu, trpělivost, dobrý start do
činnosti, kterou veďte tou nejlepší cestou.
Je to „mlaďoch, sympaťák“ a my nejsme
„sudičky“, ale chceme Vám do „poháru
života nalít vrchovatě“, nervy na uzdě,
nezlomnou energii. Sloužit dnešní společnosti
není rozhodně procházka v růžové zahradě,
mnohdy i bodláčím! My Vám věříme, Vy to
ukočírujete! Když slouží zdraví, doma zázemí,
kde to klape, zvládne se i nezvládnutelné…
Příklad máte ve svém otci – sportovci, který
bezmezně propadl „bílému šílenství“. Na
svých „prkýnkách“ brázdil stopu na Nebíčku,
pokořil Jizerskou 50 a úspěchy, diplomy a nejednu medaili přivážel i ze světového klání.
Za tím vším se skrývaly roky dřiny, tréninky,
disciplinovanosti, pokory a srdce, které do
sportu vkládal. To vše jsme obdivovali. My,
kteří jsme již za zenitem, máme z lyžování
nezapomenutelné zážitky a vzpomínky, které
v nás zůstávají. Bohužel, čas spěchá jako
bláznivý a tělíčko už stávkuje. Vám, který jste
pro nás a naší zemi zanechal nezapomenutelné
okamžiky, děkujeme.
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Pan Václav Hybš
Kdo by v Kvíčerově neznal „Vaška“?
Dovolujeme si toto oslovení. Jsme jeho vrstevníci, kamarádi, spolužáci. Veselá kopa, je pro
každou „srandičku“. Několik z nás za jeho éry
s nechutí docházelo ke slečně Zdeňce Židové
a vrzali a vrzali na piáno. „Komu není shůry
dáno v apatyce nekoupí“. Zatím co my jsme při
první překážce odpadli ze hry, Venda už byl za
Taxisovým příkopem. Kdo umí, ten holt umí!
Bystrý děda hned po otci Václavovi zjistil, že
ten chlapeček inklinuje k hudbě. V domě v suterénu začal s ním procvičovat. Venda vyzkoušel celou řadu nástrojů, ale ta trumpeta byla
celoživotní láska. Geny jsou mocná čarodějka.
V tomto příběhu tři Václavové, muzikanti, ale
ten nejmladší, když nahoře rozdávali umělecký talent, bylo mu dáno desetkrát a navíc
nášup. Jeho schopnosti a preciznost přinášely
první úspěchy, ohlasy u publika. Poznal nepřehlednou řadu věhlasných hudebníků z branže,
zpěváků, orchestrů, špičkových sólistů, skvělých seskupení, profesionálních umělců až se
představil s tím jeho, vlastním Orchestrem
Václava Hybše. Každoročně se těšíme na
Vánoční koncert, to je přímo balzám na duši
v tom Adventském čase vzpomínání, rozjímání a klidu. Všelék na tuto uspěchanou dobu.
Stává se vše konzumem bez kouzla očekávání,
nějak se krásnu vzdalujeme. Zaplať Pánbůh,
že obrázky v knížkách našeho Josefa Lady
nestárnou a tak můžeme tu pomyslnou štafetu
předávat potomkům, číst povídky čisté krásy,
zimu se závějemi sněhu o nejhezčích svátcích
hlavně dětí, o štěstí a radosti z dárků skromných. Ona ta pohoda není jenom v bohaté
nadílce. „Kde jsou noty, tam je bída“ – kniha
o starostech a radostech podaná velice pěkně na „stříbrném podnose“. O pouti Václava
Hybše jsme shlédli krásný dokument od pana
Miroslava Šolce. Jemu rovněž patří poděkování, že nám „fanda“ tohoto žánru dává použít
nejedno hezké odpoledne jako to dnešní. „Náš
dům zní smíchem“. To byla Mlékárna prarodičů. Tam jsme chodili už pro tu legraci. Mléko
se nalévalo do džbánků a občas se tam nějaká
„perla“ z naší kvíčerovské hantýrky vyslechla…Jednou v sychravém podzimu se vracel
pan Hybš, děda, z funusu
promrzlý a na babičku volal
do kuchyně: „Bábo, prdni
honem do kamen ať se vohřejem!“ – řekněte, není to
perla z krásného náhrdelníku, která zůstává i když se
jich moc a moc rozkutálelo
a to je zlé. V mlékárně se
rozhodně blbá nálada nekonala. Doba byla všelijaká,
ale humoru, koření života,
nechybělo. O dobrém srdci mladého Václava Hybše
se dá říci, že stojí oběma
nohama na zemi, pýcha ho
nezašla. Důkazem je setkávání se spolužáky. Vždy si
čas najde. Vrací se s nimi do

mládí, dětství s vzpomíná se. V tom věku jsou
ony nezapomenutelné. Jeho kamarádství, snad
nejvřelejší, je s Honzou Kulhavým „Velo“,
přezdívka také Jan Kulhavý „telefonista“. Až
se budeme z Vánočního koncertu vracet domů
budou zbývat čtyři dny do Štědrého dne a
v nás budou dlouho doznívat krásné melodie
a koledy, rozhodně jedna z nezapomenutelných „Já sním o Vánocích bílých, Vánocích
jaké z dětství znám. Zněly zvonky saní a každé
přání splnilo se nám….“
Přejeme každému s dobrou vůlí a panu
Václavovi ještě mnoho let ve skvělé kondici.
Vždyť léta jsou strohá čísla nic neznamenající,
vůbec nic. V našich očích jste stále ten kluk na
kterého jsme pyšní, máme Vás rádi a „Přijďte
pobejt, jste tu doma!“

Prosincové seniorské
aktuality

Senior klub Ostaš měl setkání v Pellyho
domech 11. 12. 2018. Přítomno bylo 81 seniorů. Protože v listopadovém čísle Polického
měsíčníku z technických důvodů naše příspěvky nevyšly, nyní napravujeme. Tenhle zážitek si budete moci „vychutnat“ po Silvestru.
Omlouváme se!
Chumelenice, na jakou jsme dlouho čekali a přesto se dostavilo 81 čilých, duchem
mladých seniorů a ještě tři nové dámy podaly
přihlášky. Jedna z Kanady Harney Elizabet, pí
Vichterová, pí Žižková a Emilka Hejnyšová.
Hned začátek odpoledne začínal rušněji než
bývá zvykem – boj o zakoupení losů z nadílky
„Senioři – Seniorům“ - no nekupte to! Zájem
jak ve frcu: Nakonec se dostalo na každého
i na ty, co neměli „kliku“, to pro pořádek.
Sprinterky pí Steinerová, Kosová, Bártová
a jiná ochotná děvčata, orientační závod je
nula. Toto byly Polické zatáčky v interiéru Bravo! Začalo se baštit…! Pan starosta Ing.
Jiří Beran přišel mezi nás se zdravicí k svátkům obdarovávání a s přáním do roku 2019
hlavně zdraví a spokojenost. Stejné přání vyslovil závěrem i náš František. Podávání rukou, polibky i nepolíbeným, skvělá nálada. Do
tohoto mumraje přišel pan Jaroslav Kasal se
svými skvělými pěvci. Nádherné, nesmrtelné
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melodie zakončeny českými koledami. Z paní Květy Vídeňové
sršela veselá nálada a její maminka upekla kolem 100 ks nádherně ozdobených perníčků. Obdivovali jsme její vynaložený čas
a obětavost. Stromeček pod pódiem jako kdyby mrkal a nestačil
se divit – božské melodie přeci do tohoto poklidného očekávání
patří. Nebylo tak vždycky. Chrámový sbor nás naladil na dobrou
náladu, které je stále nějak poskrovnu. Děvčata z výboru s
pí Janou Němečkovou počítaly finanční zisk. Klaplo to do haléře,
který už v platidlech není. Nic si nepůjčily, bylo to dozorováno
vyšší instancí. Akurátní !
Tak se pomalu začalo stmívat, sál v Pellyho domech potemněl a my jsme v dobrém rozmaru vycházeli na náměstí tentokrát
„pocukrované“, nádherně svítil stromeček – a ten božský klid.
Vánoce klepaly na dveře a nový rok byl už nedočkavý. Co nám
přinese, to je tajemství. Hlavně, aby se to tempo a shon trošku
zklidnily, už kvůli zdraví lidí.
Tak všechno dobré nejen celý rok, ale i pro budoucnost našich dětí a pro tu naši malu zemičku. Mějte se jak nejlépe umíte.
Kde nás najdete? http/www Police cz
Sport a Volný čas Senior klub Ostaš
Hana Krejčová

Vyjádření náměstka hejtmana Vladimíra Dernera odpovědného za oblast
sociálních věcí k příspěvku paní Věry Kašíkové z prosincového čísla
zpravodaje, konkrétně k situaci v Domově důchodců v Polici nad Metují:
Po první schůzi paní Věry Kašíkové a Idy
Jenkové s náměstkem hejtmana Vladimírem
Dernerem začal Královéhradecký kraj činit kroky k prověření celkové situace
v Domově důchodců. V organizaci proběhly kontroly Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje, Okresní správy sociálního zabezpečení, Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj
a Pardubický kraj, Inspekce poskytování
sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí, Odborového svazu zdravotnictví
a sociální péče České republiky.
„Dovoluji si reagovat na připomínky paní Kašíkové k charakteru organizace
v současné době. Paní Kašíková nazvala
stav jako „poskytování služeb lůžek následné
péče“ s tím, že jakékoliv stavební i jiné úpravy, zajišťující vyšší komfort klientů, které byly
realizovány za doby, kdy byla ředitelkou, byly
dle jejího názoru zbytečné.
K tomuto je nutné upozornit na skutečnost, že dle námi provedené analýzy je zřejmé, že od roku 2013 do roku 2017 narostl dle
požadavků stanovených krajem podíl osob
(klientů) ve 3. a 4. stupni závislosti na pomoci jiné osoby v organizaci o 42,2 %. Skokově
přitom tento podíl narostl mezi lety 2016 a
2017, a to o 21 %. Průměrný stupeň závislosti na pomoci jiné osoby se pak vyvíjel následovně a odráží výše uvedené:
rok 2013 - 2,09
rok 2014 - 2,31
rok 2015 - 2,42
rok 2016 - 2,64
rok 2017 - 3,30
S tímto trendem je samozřejmě spojeno
zvýšení zátěže pro personál v přímé obslužné
péči. Od roku 2013 do roku 2017 se tato zátěž zvýšila dramaticky z 16,1 na 25,5 bodu,
přičemž průměrná zátěž činí cca 16,7 bodu.
V souvislosti s tím byl postupně v organizaci
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navyšován personál. Organizace vzrůstající
náročnost a zátěž tedy řeší navyšováním personálu v přímé péči, v čemž je plně podporována zřizovatelem.
Paní Kašíková dále zmiňuje v příspěvku
strach příbuzných klientů, kteří jsou nespokojeni s tím, jak organizace nyní funguje. K tomuto je nutno říci, že každý má možnost obrátit se ať už na vedení organizace, nebo přímo
na zřizovatele organizace (Královéhradecký
kraj), a že každá stížnost je odborem sociálních věcí šetřena řádně a v souladu
s Pravidly Rady Královéhradeckého kraje
pro přijímání a vyřizování petic a stížností fyzických a právnických osob, podání a podnětů veřejného ochránce práv. Nic tedy nebrání
případným stěžovatelům z řad příbuzných
klientů, resp. jak naznačujete ani samotným
klientům, aby se na zřizovatele organizace
obrátili. Nediskriminace stěžovatelů je jedním za základních pilířů řádného prošetření
stížnosti a v případě oprávněnosti takovéto
stížnosti je ředitelům všech organizací zdůrazňováno, že stížnost nelze chápat jako konfrontační záležitost, naopak jde o zpětnou
vazbu veřejnosti vůči organizaci. Je rovněž
samozřejmé, že v případě oprávněných stížností organizace přijme potřebná opatření
k nápravě. Takováto stížnost má tedy smysl,
kdy tímto smyslem je napravení závadného
stavu. V žádném případě nikdy nedochází
k „trestání“ klientů či stěžovatelů za to, že
vyjádří svou nespokojenost.
Pokud se v letošním roce kdokoliv ohledně Domova důchodců Police nad Metují obrátil na Královéhradecký kraj se stížností,
týkala se tato problematiky zvýšené zátěže a
personálních vztahů. O stížnosti, týkající se
nevhodné péče o klienty v organizaci, nemá
kraj povědomí. V případě, že je pak doručena
stížnost anonymní, odbor sociálních věcí se
jí rovněž věnuje, nicméně z logiky věci není

možné po jejím prošetření vyrozumět jejího
podatele.
Považuji za důležité zmínit, že způsob
poskytování pobytových sociálních služeb se
za posledních několik let výrazně změnil a to,
co paní Kašíková nazvala „lůžky následné
péče“, je pouze odrazem celostátního trendu
v rámci poskytování pobytových sociálních
služeb - domovů pro seniory, případně domovů se zvláštním režimem. Je zřejmé, že klienti
s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé
osoby vyžadují více služeb péče, než služeb
aktivizačního charakteru, s čímž přicházejí
vyšší nároky na personál. Pokud by organizace v Královéhradeckém kraji tento trend nectily, o tyto klienty by nebylo nijak postaráno,
resp. by zůstávali umístěni ve zdravotnických
zařízeních, ačkoli by již akutní zdravotní péči
nepotřebovali. Kraj se také vyhrazuje vůči
názoru, že investice provedené v průběhu
minulých let do zvýšení komfortu organizace
Domov důchodců Police nad Metují, byly
s ohledem na současné složení klientů
zbytečné.“
Ing. Vladimír Derner
náměstek hejtmana
pro oblast sociálních věcí

PODĚKOVÁNÍ

Český svaz chovatelů, základní organizace Police nad Metují tímto děkuje městu Police nad Metují za poskytnutí finančního příspěvku z grantového
a dotačního programu města ve výši
5000 korun na organizaci a přípravu
tradiční chovatelské výstavy o „polické
pouti.“
Děkujeme
Jiří Hertík
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Milí spoluobčané,
setkáváme se spolu na stránkách Polického
měsíčníku v roce 2019 poprvé. Nejdříve vám
chci popřát vše nejlepší do nového roku a
rovněž poděkovat za přízeň, kterou jste nám
v loňském roce i v letech předešlých projevovali. Chci vás ujistit, že Domov důchodců v
Polici nad Metují je domovem otevřeným. Rádi
vás zde přivítáme u příležitosti různých oslav
a kulturních akcí, stejně i ve všední dny. Vítáni
jsou jak rodinní příslušníci našich uživatelů, tak
přátelé a příznivci našeho domova. V roce 2019
plánujeme uspořádat spoustu akcí, o nichž vás
budeme informovat. Srdečně vás na ně zvu a těším se na naše společná setkávání.
Máte zájem dozvědět se o domově více? Pak
jsou následující informace právě pro vás. Za pomoci našeho zřizovatele se nám podařilo vybudovat jeden z nejmodernějších domovů důchodců v Královéhradeckém kraji, který se nachází
v poklidné části města. Celý komplex domova
je bezbariérový a nabízí 20 jednolůžkových, 19
dvoulůžkových a 2 třílůžkové pokoje pro celkem 64 uživatelů. Součástí každého pokoje je
sociální zařízení s WC, sprchový kout a umyvadlo. Pokoje jsou vybavené novým nábytkem.
Chodby jsou prostorné a dostatečně prosvětlené.
Uživatelé využívají ke zpříjemnění pobytu několik společenských místností s televizemi. Na každém poschodí naleznete kuchyňku pro uživatele
vybavenou lednicí, varnou konvicí a mikrovlnnou troubou.
Důležitou součástí péče o uživatele je
nabídka pohybových aktivit. K tomu účelu slouží krásná tělocvična, která je vybavená různými
pomůckami, přístroji k procvičování a rovněž
speciálním cvičebním lůžkem pro individuální
cvičení. Před 3 lety jsme pořídili do tělocvičny
interaktivní tabuli. Toto zařízení využíváme každodenně v rámci aktivizací uživatelů domova.
Součástí péče o uživatele je rovněž pravidelná
fyzioterapie. Speciální místnost pro fyzioterapii
je nadstandardně vybavená přístroji napomáhajícími zlepšování hybnosti. Laser, ultrazvuk,
elektroléčba a magnetoterapie jsou léčebné procedury, které můžeme dle potřeby uživatelům
poskytnout. O správný průběh procedur a bezpečí uživatelů pečuje specializovaný, ale zároveň
velice empatický personál domova.
Velmi oblíbenou činnosti, zejména u obyvatelek, jsou ruční práce. K těmto účelům, a nejen
k nim, využíváme terapeutickou místnost a také
velkou společenskou místnost, ve které probíhá
spousta společenských, kulturních a jiných akcí.
K dispozici je také reminiscenční (vzpomínková)
místnost, která je zařízená starobyle a probíhají
v ní aktivity spojené se vzpomínáním na staré
časy.
V kapli probíhají každou neděli bohoslužby
slova a jednou za měsíc i mše svatá. V celém
areálu domova je pro uživatele domu zajištěno
internetové připojení.
O tom, že do pobytových zařízení jsou ze zákona přijímání pouze žadatelé s vysokou mírou
závislosti na pomoci druhé osoby, jsem vás již
informovala několikrát. Je to logické, protože
osob s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby neustále přibývá. Jestliže je v domácím
prostředí senior, který potřebuje neustálou péči
a rodina již ani za pomoci terénních služeb ji není
schopna zabezpečit, je nevyhnutelné této rodině
pomoci a převzít tuto náročnou roli. Umístění
ve zdravotnickém zařízení často není možné. Je
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vázáno jen na akutní potřebu zdravotní péče.
Řešením je v těchto případech umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb našeho typu.
Tým odborně zdatných a empatických profesionálních pracovníků našeho domova je připraven
svým uživatelům zajistit důstojný život. Zejména
rodiny, které dlouhodobě pečovaly o nemocné
blízké, jsou schopny ocenit naši pomoc.
Vzhledem k narůstajícímu počtu seniorů vyžadujících celodenní odbornou péčí nastavil náš
zřizovatel - Královéhradecký kraj, který dotuje
provoz domova v současné době již téměř polovinou prostředků potřebných pro jeho bezproblémový provoz a chod, tato pravidla:
přijímat uživatelé, kteří již nejsou schopni zůstat ve svém přirozeném prostředí ani za
pomoci rodiny a terénních sociálních služeb.
Nutnou podmínkou přijetí není přiznaný příspěvek na péči ve III. a IV. stupni závislosti.
Je mnoho žadatelů, kteří nikdy o příspěvek
nežádali, protože o této možnosti nevěděli, nebo
se jejich stav zhoršil náhle a byli hospitalizováni v nemocnici. Takové uživatele samozřejmě
přijímáme taky, jestliže naši pomoc opravdu potřebují 24 hodin denně.
přijímat žadatele z celého Královéhradeckého
kraje a také ty, kteří mají vazbu na
Královéhradecký kraj.
V současnosti máme 45 uživatelů (70,3 %)
z Police nad Metují a přilehlých obcí, a dalších
15 uživatelů (23,5 %) z okresu Náchod. Jen 4
uživatelé (6,2 %) z celkového počtu 64 jsou
z jiného regionu. Pokaždé pečlivě zkoumáme
každou žádost a provádíme sociální šetření,
abychom se rozhodli správně.
Vzhledem k tomu, že do zařízení přijímáme
uživatele, kteří vyžadují náročnější péči, narůstá
i fyzická a psychická zátěž pracovníků v přímé
péči. Na tomto místě chci poděkovat našemu
zřizovateli, který naslouchá našim potřebám
a průběžně navyšuje počet pracovníků v přímé
péči. Pro přiblížení uvádím počty uživatelů ve
3. a 4. stupni závislosti v procentech z celkového
počtu 64 a počty pracovníků v přímé péči (stav
k 31.12.):
V roce 2011 48,39 %, v roce 2012 35 %,
v roce 2013 39,06 %, v roce 2014 49,21 %,
v roce 2015 to bylo 56,45. V této době bylo v přímé péči celkem 20 pracovníků.
Od 1.7.2016 navýšil zřizovatel počet pracovníků o 2. K 31.12.2016 stoupl počet těchto
uživatelů na 69,84 %.
1.7.2017 navýšen počet pracovníků v přímé
péči o 3. K 31.12.2017 stoupl počet uživatel ve 3.
a 4. stupni závislosti na 79,7 %.
V roce 2018 nám zřizovatel navýšil od 1.1
počet těchto pracovníků o 2 a od 1.7. o další 4
pracovníky i přesto, že se již počet uživatel ve 3.
a 4. stupni závislosti zvýšil jen minimálně tj. na
82,8 % (k dnešnímu dni).
Od 1.1.2019 máme již schváleno zřizovatelem další navýšení pracovníků o 4. Celkový počet pracovníků od 1.1.2019 bude tedy 35, což
je od roku 2016, kdy začal prudce stoupat počet
uživatelů ve vyšších stupních závislosti o 15 pracovníků více (z původních 20 na 35).
V kvalitě poskytovaných služeb i pracovních
podmínek je naše organizace na vysoké úrovni. To potvrdilo i sedm externích kontrol, které
v naší organizaci v roce 2018 proběhly za účelem
odhalení rezerv. Jednalo se o tyto kontroly:
3 kontroly z Krajské hygienické stanice

kontrola z Okresní správy sociálního
zabezpečení
kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro
Královéhradecký a Pardubický kraj
inspekce poskytování sociálních služeb
z MPSV
kontrola Odborového svazu zdravotnictví
a sociální péče ČR
Pro naši práci je podstatné, že žádná z uvedených kontrol neobjevila jakékoli pochybení.
Naopak, Inspekce poskytování sociálních služeb
z Ministerstva práce a sociálních věcí, která je
nejdůležitějším kontrolním orgánem v oblasti
kvality poskytování sociálních služeb, konstatovala zřetelný kvalitativní posun oproti inspekci,
která v organizaci proběhla v roce 2013. Tento
fakt je pro nás důležitý zejména proto, že letošní
inspekce probíhala v době, kdy struktura uživatelů vyžadovala mnohem náročnější péči. Stav personálu v přímé péči byl výrazně oslaben vzhledem k velkému počtu dlouhodobých nemocí
a čerpání řádných dovolených. Důležitou součástí
inspekce byly rozhovory kontrolních pracovníků
s jimi vybranými uživateli a všemi přítomnými
zaměstnanci z přímé péče. Za dosaženou úroveň
péče a odstranění nedostatků z minulé inspekce
jsme byli členy inspekčního týmu pochváleni.
Toto hodnocení je pro nás inspirací pro následující období a rovněž motivací, abychom ve svém
úsilí vytrvali.
Pro srovnání poslouží následující tabulka
poměru splněných kritérií, které byly předmětem
kontroly inspekcí poskytování sociálních služeb roce 2013 a 2018. Hodnocení bodem 3 značí
nejvyšší kvalitu hodnocených kritérií.

Bodové
hodnocení
kritéria kvality

inspekce
kvality
2013

inspekce
kvality
2018

splněná kritéria
hodnocená bodem 3

48 %

74 %

splněná kritéria
hodnocená bodem 2

33 %

15 %

splněná kritéria
hodnocená bodem 1

14 %

11 %

splněná kritéria
hodnocená bodem 0

5%

0%

Tímto bych chtěla zároveň poděkovat všem
našim pracovníkům v přímé péči i pracovníkům
ostatních úseků, kteří neúnavně pečují o naše
uživatele s maximálním nasazením a dávají do
své práce nejen svoje fyzické síly, ale i kus svého srdce. Zvlášť velké ocenění zasluhují ti, kteří
v letních měsících - v době dovolených a vysoké
nemocnosti pracovníků v přímé péči zvládli svoji
práci na jedničku.
V dalších číslech Polického měsíčníku vás
budeme informovat o tom, co vše děláme na jednotlivých úsecích péče o uživatele pro naplnění
našeho poslání.
Bližší informace o plánovaných a probíhajících akcích naleznete na našich webových
stránkách.
Máte konkrétní otázku? Chcete se dozvědět
o domově a poskytované péči více? Pak neváhejte, pište, volejte nebo přijďte za námi. Rádi vás
domovem provedeme a zodpovíme vaše dotazy.
S přáním pohodových zimních dnů

ředitelka DD Police nad Metují
Mgr. Jana Šrámková
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Přišel k nám i MIKULÁŠ

V sobotu 1. prosince 2018 uspořádal
DOBROČINNÝ FOND PRO POZŮSTALÉ
z. s. pro členy i veřejnost Mikulášskou zábavu.
V suchodolské restauraci Kačáma nás přivítala usměvavá obsluha, krásný sál i veškeré zázemí. Všichni suchodolští občané jsou určitě
hrdi za tak funkční společenský stánek.
Sál se postupně naplňoval hosty, kteří přinášeli dárky pro Mikuláše a obdivovali
dobrůtky, které připravily ženy na podporu
našeho spolku. Po uvítání všech přítomných a
sdělení organizačních záležitostí spustila hudba manželů Langrových z Hronova. S krásným vánočním programem nás potěšily děti
ze ZŠ v Suchém Dole, za režie paní ředitelky
Mgr. Lenky Soumarové, paní Zdeny Schirlové
a Veroniky Šolínové. Vystoupení se dětem velice povedlo. Provedly nás adventním časem
až do Nového roku. Naladily nás na atmosféru Vánoc s vysvětlením všech tradic. Sladkou
odměnou jim byl dort ve tvaru podkovy, který

zhotovila paní Eva Klímová.
Krásné melodie doprovázely tanečníky,
personál kuchyně připravil chutné jídlo a nadešel čas příchodu Mikuláše, andělů a čerta.
Svým příchodem navodili atmosféru tajemna
a děti, které byly přítomny, přihlížely se zatajeným dechem. Mikuláš a andělé rozdávali
velké množství dárků, což způsobilo u přítomných radost a veselí. Poté se opět roztančil
sál. I paní Marie Chaloupková byla vyzvána
k tanci do kola s tančícími a to i za odměnu,
jak nastavila linii činnosti spolku. Už v úvodu
ji přivítal a poděkoval za více než 15ti letou
činnost předseda spolku p. Karel Macoun.
Všem hostům bylo na závěr Mikulášské zábavy popřáno krásné prožití adventního času,
krásných Vánoc v pospolitosti a zdraví a šťastný rok 2019.
Na závěr bychom chtěli vyslovit poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci

Mladí hasiči VELKÉ LEDHUJE
prosincové akce
Setkání se seniory v domově důchodců

Dne 6.12 jsme se s dětmi vypravili do
domova pro seniory v ulici Na Sibiři. Svoji
návštěvu jsme si předem domluvili s paní ředitelkou, a tak už na nás dědečkové a babičky
netrpělivě čekali ve společenské místnosti.
Děti předvedly ukázkový nástup jednotky, rozhození a smotání hadice a také několik
uzlů, které se stihly naučit už v loňském roce.
Zazpívaly společně s kytarou, na kterou je doprovodil Aleš Trojtl, známé písničky jako „Co
jste hasiči, co jste dělali“ a „Okolo Hradce

v malé zahrádce“. Senioři společně pokyvovali nebo se i přidali k dětem a zpívali spolu
s nimi. Také si zkusili, jak je taková smotaná
hadice těžká a jak to tedy děti u soutěží asi nemají lehké.
A nakonec jsme všem popřáli krásné
Vánoce a stálé zdravíčko a děti rozdaly svoje
vlastnoručně vyrobená vánoční přáníčka - některá s vánoční tematikou a některá i s tematikou hasičskou. Od zástupců domova pak za
svoji návštěvu a šikovnost dostaly pamlsky,
které venku s radostí hned ochutnaly.
Vedoucím, dětem a věříme, že i seniorům,
se akce velmi líbila.

Zdobení vánočního stromečku
pro zvířátka
A 13.12 místo Mikulášské besídky, kterou
mají děti ve školkách i školách, jsme vyrazili do lesíka nad Červeňákem. Krásně nám na
chumelilo, a tak byla procházka pro děti velmi
zábavná. Všechny byly obalené, jako sněhové
koule.
Náš malý výlet měl ale i cíl a tím bylo ozdobení vánočního stromečku pro zvířátka. Děti
měly z domova nachystané mrkvičky, jablíčka, pomeranče a jiné pamlsky, které si společně s rodiči šikovně navázaly na provázky,
Polický měsíčník - leden 2019

Mikulášské zábavy: personálu restaurace,
manželům Langrovým, učitelkám a dětem
ze ZŠ v Suchém Dole. Poděkování patří i ženám, které připravily dobrůtky: Evě Klímové,
Daně Vítkové, Heleně Térové, Pavlíně
Vítové, Heleně Šrůtkové, Janě Kohlové a Evě
Horákové a její dceři, které se staraly o dárky
a p. Rubáčkovi, který zajistil přepravu účastníků Mikulášské zábavy. A také všem nejmenovaným, kteří přiložili ruku k dílu. Rovněž
děkujeme MÚ v Polici nad Metují za celoroční podporu spolku.
V neposlední řadě patří poděkování Vám
všem hostům, kteří jste přijeli s dobrou náladou podpořit svou přítomností Mikulášskou
zábavu. Spokojená nálada odcházejících je
pro nás největší odměnou.
Všem členům a příznivcům spolku přejeme šťastný a ve zdraví prožitý nový rok 2019.
Jednatelka spolku: Věra Kašíková

a tak jsme vyrobili
opravdu
krásný stromeček.
Měli jsme s sebou
i cukroví a několik
termosek s teplým
čajíkem. Ten ale
ani nebyl potřeba,
protože všechny
děti se pěkně zahřály sáňkováním
na sjezdovce s
improvizovaným
umělým
osvětlením, o které se
postaraly dětské
čelovky a baterky všeho druhu. Nemohly chybět ani prskavky pro radost a za odměnu.
Cestou zpět se vyválely ve sněhu i děti,
které ještě možná zůstaly trošku suché a po
závěrečném nástupu, kde jsme se s dětmi rozloučili a popřáli jim krásné a bohaté Vánoce,
se už určitě těšily domů na výbornou večeři.
Za mladé hasiče a vedoucí Velké Ledhuje
přejeme všem příjemně strávené vánoční
svátky.
Jana Letzelová, Aleš Trojtl,
Věrka Králová a Míra Kollert

21

Mateřské centrum Ma Mi Na
Před Vánoci byl program v centru opravdu nabitý. Letos třináct dětí čekalo
na příchod Mikuláše, anděla a čerta. Na žádné dítko
neměl čert políčeno a tak
anděl mohl všechny obdarovat malými balíčky
s drobným mlsáním. Chtěla bych poděkovat
všem, kdo jste se zapojili do charitativní akce
Děti rýže. Nakonec jsme na vernisáži mohli
předat dvě krabice oblečení, které snad pomohou a potěší kde je potřeba. Předvánoční setkání
s Terezou Melíšovou se bohužel neuskutečnilo
z důvodu nemoci. Těšíme se snad na náhradní
termín v novém roce. V pondělí před Vánoci
jsme vyrazili ozdobit stromeček pro zvířata a
nadělit jim tak pár dobrot. Měli jsme štěstí na
čerstvě napadlou sněhovou nadílku a lehce mrazivý den, který podtrhovala vánoční atmosféru.
Děti se i letos ke konci roku mohli radovat
z nově pořízených hraček. Do centra přibyla
nová dětská kuchyňská linka, kufřík plný vybavení pro malé doktory a doktorky, dřevěné

deskové bludiště i dvě tavící pistole pro maminky a babičky na tvoření doma i v centru.
Hledáme nové zvídavé děti do programu
ZVÍDÁLEK, který probíhá každou středu od
9-11 hod. Program je určen 2-3 letým dětem bez
rodičů. Čeká je dopoledne plné povídání, básniček, písniček, vyrábění i hraní. Neváhejte a hlaste se na emailu mcmamina@centrum.cz nebo
se přijďte podívat!
Od ledna otvíráme nových pět lekcí KURZU
ŠITÍ NA ŠICÍM STROJI. Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé. Fotky výrobků, které se
podařily ušít holkám z prvního kurzu, najdete na
našich facebookových stránkách. Zájem prosím
hlaste na email MC. Děkujeme!
Na posledy v roce 2018 jsme se sešli ve čtvrtek 20.12. nad spoustou dobrého cukroví a parádně jsme si to v hojném počtu užili…
V Novém roce od 7. ledna opět fungují
všechny dopolední programy. Zveme všechny nové i stávající maminky, přijďte se k nám
podívat.
V roce 2019 přejeme všem hodně zdraví,

štěstí a pohody! Vaše MaMiNa
Krásné svátky a mnoho splněných přání
Vám i Vašim dětem přeje

Za MC MaMiNa Andrea Plná

Astronomický klub Police nad Metují
ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE

V roce 2019 uvidíme 3 „velké“ astronomické
úkazy:
yy 21. ledna úplné zatmění Měsíce,
yy 16. července částečné zatmění Měsíce,
yy 11. listopadu přechod Merkuru přes Slunce
Následující obrázek znázorňuje průběh úplného zatmění Měsíce v pondělí 21. ledna 2019.
(Nejsou zakreslené polostínové fáze zatmění.)

připojeném obrázku) nebude u nás pozorovatelný, Měsíc bude již pod západním obzorem.
Při lednovém zatmění bude Měsíc v souhvězdí Raka.
Časové údaje úplného zatmění Měsíce 21. 1.
2019:
1. začátek částečného zatmění 4 hodiny 34
minut
2. začátek úplného zatmění 5 hodin 41 minut
3. střed úplného zatmění 6 hodin 12 minut
4. konec úplného zatměníb6 hodin 43 minut
5. konec částečného zatmění 7 hodin 50 minut
Poslední úplné zatmění Měsíce jsme pozorovali 27. července 2018.

Kometu 46P/Wirtanen (viz PM
na listopad 2018)

Zatmění bude dlouhé 1 hodinu a 2 minuty.
Závěr částečné fáze zatmění (pozice č. 5 na

22

jsme pozorovali fotograficky (Libor Vacek) a
pak i vizuálně triedrem 7 x 50 dne 29.11. ve
20 hodin 36 minut. Pro špatné počasí jsme v
prosinci (do 20. 12.) kometu Wirtanen zatím
nepozorovali.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

20. ledna v 10 hodin SEČ
vstupuje do znamení Vodnáře,
v lednu se den prodlouží
o 1 hodinu a 6 minut, Země je
Slunci nejblíže 3. ledna
v 6 hodin (147,1 miliónu km),
MĚSÍC
6. v novu, 14. v první čtvrti,
21. v úplňku – úplné zatmění,
27. v poslední čtvrti,
MERKUR	 není pozorovatelný,
VENUŠE ráno vysoko nad
jihovýchodním obzorem,
MARS
v první polovině noci
v souhvězdí Ryb,
JUPITER ráno nad jihovýchodním 		
obzorem v souhvězdí Hadonoše,
SATURN není pozorovatelný,
URAN
v první polovině noci v 		
souhvězdí Ryb a Berana,
NEPTUN večer nad jihozápadním 		
obzorem v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police
Polický měsíčník - leden 2019

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

Budoucnost sociálních služeb
Podivný příběh začal již v roce 2016 a týkal se Domova důchodců v Polici, a to v době
kdy paní Ida několikrát vyzývala paní ředitelku k odstoupení a zveřejňovala důvody, často
i tištěné v Polickém zpravodaji na její nelidské chování, aroganci, že neumí komunikovat s klienty, a především nepřijímá potřebné
z Police a okolí. Podobný názor uváděla také
dřívější ředitelka Věra a společně zasílaly
stížnosti na krajský úřad a také se prý sestavovala petice občanů. Bylo mi vždy divné, že
jsem nikde nečetl názor zřizovatele tedy KÚ,
nebo obhajobu stavu od paní současné ředitelky. Nevím jak vy, ale já jsem si jiný názor
přečetl až 3. 9. 2018 v tisku novin MF Dnes.
Ve stejný den jsem také četl další útok paní Idy
na druhé stránce Polického zpravodaje, kde
mimo jiné uvádí, třeba když paní Šrámková
ji požádala o rozšíření pečovatelské služby
v Polici, tak sama o sobě píše, že na to nebude
reagovat uměle bez nabízené poptávky, a tak
zbytečně utrácet peníze. Podivné co? Dále se
diví, že jsou přijímány přednostně klienti se
zdravotním postižením 3a4 a také přijímá nemohoucí v krásném prostředí polického domova, které prý tak chladne. Podivné co? Když
to paní ředitelce nařizuje kraj-zřizovatel a od
toho dostává výplatu. Podivné? Další výrok.
……snažím se aktivně pomoci v kvalitě odcházení……já žádnou pomoc nevidím, jen
samou kritiku. A už jenom jeden výrok paní
Idy. Paní Melicharová učitelka z Police dožívá
v Justince v Hronově, pan Konrád Richter /dříve řečník na pohřbech v Polici/ pak v Novém
Městě. Ani toto její psaní není pravdivé. Ověřil
jsem si, že pana Richtera chtěla jeho rodina mít
ve Městě při ruce a nechtěli, aby byl v Polici.
Co se týká paní Melicharové, tak má velmi
kvalitní služby v Justince. Tam jsou služby
ohodnoceny certifikátem za prvotřídní služby.
Nevím tak proč je chtěla paní Ida mít v Polici,
když podle ní, je tam stav služeb kritický. Pod
pojmem kritický si já představuji třeba havárii vytápění nebo nějakou živelní katastrofu
a o tom jsem nikde neslyšel. Jen těm čtenářům
měsíčníku, kteří se ještě neseznámili s vyjádřením kraje, tak opisuji jeho znění:
V domově přibylo klientů, o něž je obtížnější se starat, vysvětluje spor krajský
úřad. K pochybení ze strany vedení nedošlo
a v domově se údajně v poslední době vše stabilizuje. Takový je názor odboru sociálních věcí
Krajského úřadu, pod který Domov důchodců
Police spadá. Náměstek hejtmana Vladimír
Derner i pracovníci odboru sociálních věcí
se situací v organizaci zabývají, uvedl Jiří
Altman. Ten také upozorňuje, že ačkoliv mnozí působení ředitelky kritizují, je řada jiných
zaměstnanců, kteří stojí na její straně. Proti
sobě stojí dvě skupiny zaměstnanců. Jednu
tvoří ti, kteří převážně pracují v organizaci
déle, druhou většinou novější, mezi které lze
počítat jak vrchní sestru, tak ředitelku. Jádro
sporu tkví podle Altmana v tom, že v domově
důchodců narostl podíl klientů s vyšším stupněm závislosti na pomoc jiné osoby, což klade
na personál nové nároky a způsobuje dočasné
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problémy. V letech 2013 až 2017 se v domově dle požadavků kraje podíl osob ve třetím
a čtvrtém stupni závislosti zvýšil o 42,2 procent
a mezi roky 2016 a 2017 skokově 21 procent.
S tímto trendem je spojené zvýšení zátěže pro
personál v přímé obslužné péči. V souvislosti
s tím postupně v organizaci posilujeme personál. Od 1.7. 2016 došlo k navýšení jeho stavu
o pět pracovníků v sociálních službách a o dvě
zdravotní sestry. Pracovníci krajského sociálního odboru nyní optimisticky předpokládají,
že se situace uklidní, protože věří, že někteří
z nespokojených a přepracovaných polických
zaměstnanců svůj postoj díky nové výpomoci přehodnotí. Poskytování pobytové sociální
služby je náročné, na pracovníky jsou kladeny zvýšené požadavky s ohledem na potřebu
zajištění kvalitní a bezpečné služby. V takovém prostředí samozřejmě vznikají i konflikty,
především na personální bázi. K pochybení
ze strany vedení organizace nedošlo. Je totiž
nutné mít na zřeteli současný trend, který lze
sledovat napříč všemi pobytovými sociálními
službami, kdy nynější skladba klientů těchto zařízení je odlišná od klientely před třemi
lety. Tuto informaci od KÚ zpracoval Ladislav
Pošmura. Můžu k této stránce ještě doplnit, že
každých 14 dní nahlížím do materiálů KÚ, kde
se uvádí, kam hledá úřad nové zaměstnance,
a tak k 15.12 tak pro Domov důchodců v Polici
hledá již jen zdravotní sestru 10. platová
třída+příplatky. Je to velmi dobrá zpráva.
Domov je tak personálně téměř naplněn.
Podle mého názoru kraj selhal jen když začal
obsazovat zařízení klienty s větším postižením a potom teprve posiloval personál. To asi
mělo být naopak. Jen krátce ještě k paní Věře
bývalé ředitelce, co na straně 30 měsíčníku za
prosinec píše. Bude si muset na nové pořádky zvyknout. Jiné podmínky, jiné požadavky
krajského úřadu, jiní klienti. Již nikdy se nevrátí doba, jakým způsobem řídila domov ona.
Může tam být v budoucnu ředitelka jménem
třeba Nováková nebo Švarcová, ale všichni
budou muset do určitého stupně poslouchat
zřizovatele. Ředitel ve všech odvětvích státu je
především manažer a ten je v každé organizaci
zodpovědný téměř za všechno. Řízení domova
paní Věrou je určitě v kronice města zaznamenáno, za 27 let práce, jako velmi úspěšné v té
době a mělo by ji to uspokojit a k dnešní situaci
se již méně vyjadřovat. Třeba když píše, že
v domově je chaos, není tam dostatek zaměstnanců a podobně, mohl by to někdo považovat
za šíření poplašné zprávy. Slyšel jsem jen jednu výtku k její osobě a opravdu nevím, jestli
je pravdivá. Prý byly nedostatky v papírech.
To by mělo být jistě vždy v pořádku. Na hodnocení nové ředitelky je podle mě ještě krátká doba jejího vládnutí. O sociální služby se
jako nový senior zajímám již rok a vím docela
podrobně jak to chodí v Hronově a Broumově.
Teď se budu zajímat co se děje v Polici. Jako
s prvním klientem domova, co jsem se v poslední době setkal bylo 5.12. na chatě Hvězda
při zimním stanování, kam se chodím podívat každým rokem. Otevřu dveře vstupní

haly a nestačil jsem se divit seděl tam Honza
Kulhavý. Říkám, co tady Honzo děláš, někdo
mě říkal, že ležíš v Chocni či Opočně. A on
svým typickým chraplavým hlasem říká: tak to
víš Miloši, teď jsem v Polici. Ptám se: a jak se
máš. Odpověděl: mám se dobře a jsem spokojený, uvolnilo se místo, a tak jsem tady a šoural
se s pomocí vozíku sám na záchod. Já jsem si
toto setkání vyložil tak, že i v Polickém domově se dá spokojeně žít. Znám ho mnoho let,
kdy on jako kalič v Kovopole a já tam chodil
od jiné firmy škemrat o provedení kaličských
prací, a to co nejdříve. Vždy mě vyhověl. Je
ten člověk zajímavý také tím, jakou má dobrou
paměť. I když ho nevidím třeba dva roky, tak
se pro zkoušku zeptám, řekni, kdy jsem se já
narodil a on to ve vteřině ze sebe vysype. Je
také znám jako velký kamarád kapelníka a
rodáka z Police Václava Hybše. Nové vedení
města Police čeká v tomto volebním období
nelehký úkol v sociálních službách. Všechny
kandidující uskupení i strany měly ve svém
programu provést přístavbu pečovatelského
domu. Největší sílu od voličů získali Nezávislí
doposud označovaní jako uskupení paní Idy i
Věry Kašíkové. Věřím, že slib splní a na konci
volebního období představí minimálně projekt.
Nabízejí se dvě možná řešení. Provést přístavbu pečovatelského domu nebo za státní peníze postavit podobné zařízení na zelené louce,
když tuto možnost stát nabízí, že to zaplatí.
Prognózy jsou vcelku jasné. Za třicet let bude
jednou tolik důchodců, v novinách čtu, že by
kraj do té doby nově měl zřídit asi tisíc nových
lůžek v našem kraji. Tak na co čekat. Bude
se hlavně jednat, kdo to zaplatí. Také z tohoto důvodu se domnívám, že by nové vedení
města mělo přehodnotit současné vztahy kraje
a města kvůli vedení domova důchodců, které
já považuji za dosti chladné, raději za přátelské, aby se náhodou nestalo, že až bude město
žádat kraj o příspěvek na nějakou sociální stavbu, aby se náhodou úředníci nerozhodli raději
podpořit stavbu třeba v Horní Dolní Lhotě před
Policí. Delší čas se domnívám, že nová stavba
by se hodila vedle Rijádu s příjezdem i od ubytovny s pěkným parčíkem. Nové vedení Police
má výhodu, že v úzkém vedení města je paní
Kašparová, ředitelka domova v Broumově
a ta jistě odborně posoudí všechny možnosti a
doufám také, že ji pan starosta Beran služebně
vyšle za město za paní Šrámkovou s návrhem
na ukončení sporů. To by jistě přivítal i kraj.
Závěrem musím napsat, i když máme svoji samosprávu, na dobrém chodu města Police
nám velice záleží. Mnozí využívají služby ve
městě, pracují v místních firmách. Já jsem
sám tam pracoval bez přestání 47 let, a tak
také znám hodně jak to ve městě chodí. Také
kultura ve městě je na vysoké úrovni a my ze
Suchodola ji rádi využíváme.
Hodně odvahy a síly k prosazování vašich volebních programů, zdraví, spokojenost,
štěstí v roce 2019 všem občanům Police nad
Metují a okolí přeje
Miloš Kubeček ze Suchodola.
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Cestovní horečka

Jak se balí člověk na cestu v průřezu let.
5 let (rok 1982 – dovolená s rodiči): nejdůležitější je si sbalit: hračky – autíčko a indiány +
tu „prďáckou“ čepici a novou mikinu, se kterou určitě ohromím všechny holčičky na pískovišti a naštvu všechny kluky (jenom nechápu, proč mi táta nechce sebou vzít tatrovku, ve
který by mě mohl vozit).
7 let (rok 1984 – dovolená s rodiči): určitě si
sebou musím vzít tu knížku se slovy, protože
už umím číst. Na autíčka kašlu, ale indiány si
raději zabalím. A hlavně: aby mi máma nezabalila sebou tu pitomou čepici, o který pořád
tvrdí, jak se mi líbila. Ale na pouti jsem si koupil brýle, který mají na okraji zrcátka, takže
vidím i za sebe.
10 let (rok 1987 – dovolená s rodiči): co si asi
tak sebou mám vzít. Možná tu digitální hru, co
přivezl brácha z Leningradu. Dál nevím, určitě
zase dostanu ty pitomý sandály, ale míč sebou
brát nebudeme. Proč? Táta tvrdí, že si tam určitě budu moc nějaký míč půjčit. Naštěstí mi
už vyrostla hlava, takže tu pitomou čepici sebou určitě brát nebudeme.
13 let (rok 1990 – dovolená s rodiči): stoprocentně nesmím zapomenout vzít to tričko, co
jsme koupili v Rakousku. A taky ty kraťasy
pod kolena, protože v těch krátkých vypadám
jako Hitlerjungend nebo blbeček z východu. A
pak ten časopis, kde je reportáž z nuda pláže…

16 let (1992 – školní výlet): do batohu musím propašovat cigarety, aby je naši neviděli.
A dobrý by bylo vzít pár piv, ale bacha, aby
to moc necinkalo. A šátek na hlavu. Máma mi
připravila oblečení, jako kdybych jel na půl
roku do Antarktidy.
20 let (1997 – stopem do Turecka): pár konzerv, spacák, cigára, flašku na pití, polívky
od Vitany, karimatku, nějaký tričko. Ponožky
nejsou potřeba, chodím na boso v sandálech…
25 let (2002 – stopem do Dánska): když si
vzpomenu, že jsem si bral na cestu konzervy
a táhnul se s nima jak blbec přes půl Evropy.
Takže: cigarety, něco ke čtení, deník, flašku na
pití, karimatku, spacák, pár kousků oblečení…
26 let (2003 – stopem do Švýcarska, lezení):
sakra, jedna karabina je lehoučká, deset jich
už něco váží a zaberou kupu místa. A samozřejmě všechny potřebný verky, od od maček,
přes nějaký vklíněnce po pár smyček. A nějaký
jídlo, lano bere Fritz…
28 let (2005 – stopem do Francie): asi stárnu.
Balím si víc a víc oblečení – kdybych na stopu
promokl, kdybych si to propotil, kdybych se
potřeboval převlíknout, na hlavu čepici, kdyby svítilo Slunce a šátek, kdyby naopak nesvítilo, foťák… cigarety, flašku na pití, karimatku. Už si jsem schopnej zabalit za deset minut
a skoro poslepu…
33 let (2010 – letadlem do Paříže): potvrzení

Hoj ty Štědrý večere, ty tajemný svátku,

cože komu dobrého, neseš na památku.
Hospodáři štědrovku, kravám po výslužce, kohoutovi česnečku, hrachu jeho družce. Loňský
začátek mého psaní byl Jan Neruda, letos jsem
si zaskočila ke K.J. Erbenovi. A všechnu poezii, kterou mám ještě v paměti, je z Polické
základní školy od pánů učitelů češtiny Karla
Baudyše a Františka Šedy. Dnes je v této škole
ZUŠ a zůstalo tam tedy kus vědění i poezie
s hudbou a všelikými moderními médii. Ale
o tom jsem se už také zmiňovala, když mně
to leží všechno tak na srdci, Police je pro mne
svatyně, ke které se utíkám, když je mi nejhůře
a k duši ségry Boženky, která se mnou zůstává
a ochraňuje mě. Jako děti jsme se modlívaly:
Andělíčku můj strážníčku, opatruj mě mou
dušičku, opatruj ji ve dne v noci od škody
a od zlé moci. A všechny děti v naší rodině
jsem tuto modlitbičku naučila a příležitostně
je kontroluji, zda ji nezapomněly. To ze mne
mají „velkou radost“ a čekají sladkou odměnu.
Nedočkají se, protože moderní maminky
sladkosti zavrhují. Končí pomalu adventní
čas, čas příchodu narození Krista Pána, ten už
je netrpělivě jako Ježíšek očekáván zejména
dětmi a po snad bujarém Silvestru se k nám
dokulí rok 2019 a copak nám to asi přinese?
To záleží také na nás všech!
Chtěla bych v tomto čase věnovat vzpomínku na osobnost Václava Havla, prvního
prezidenta naší země po dlouholeté vládě komunistické totality. Ano, mnoha lidem není
příjemná, a to zvláště těm, kteří vzpomínají na
léta, kdy nás otročili a rádi by teď znovu obnovovali jejich pořádky a ideologii. Nevěřme
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jim, zatahují nás do stejného marasmu jako
před rokem 1989, naštěstí těch pravověrných
už ubývá, ale objevují se v jiných, rafinovaných, a o to nebezpečnějších podobách.
Pan prezident Václav Havel zemřel
18.12.2011 a jeho idea „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ není jen fráze. Frází
a hříčkou je pro ty, kteří znevažují pravdivost
těchto slov a smysl této myšlenky. Není to
fráze. Převzal tato slova z Ježíšova poselství,
z poselství sv. Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, sv.
Václava a také od Mistra Jana Husa a Jiřího
z Poděbrad. Nad sídlem státu ji také vztyčil první československý prezident Tomáš
Garigue Masaryk.
Prezident Václav Havel zasvětil celý život
záchraně a obnově české svobody, usiloval
o suverenitu národa, vládu racionality, tolerance a úcty k druhému, projevoval se tak,
že neznal nenávist a závist. Buďme štastni
a važme si toho, že nám otevřel dveře svobody,
důstojnosti a získal národu celosvětový
respekt. Teprve teď objevujeme, koho jsme
ztratili. Vypadá to tak, že velké osobnosti jako
prezident Havel, zahýbou světem, až když
nejsou mezi námi. A především Václav Havel
byl člověčí ve všem všudy! Vážím si ho stál
víc a více a je mi nejmilejší ze všech novodobých politiků a elit, které se nám, jak je říkáno
a psáno, prezentují, ale k opravdovým elitám
mají dle mého úsudku daleko.
Zdraví a boží požehnání do roku 2019 přeje dne 16.12.2018
Jarca Seidelová

o zaplacení ubytování, hotovost, kartu.
Martinou navrhovaný kufr rázně odmítám: „S
kufrem jezdí jenom divný lidi,“ říkám a balím
batoh. Množství oblečení se oproti minulým
létům zvětšuje, ale zase není potřeba spacák
a karimatka. Stejně tak narůstá i množství
potravin.
37 let (2014 – dovolená v ČR): hlavně aby se
to vešlo do malýho auta. Já malý batoh a ve
velkým batohu skoro všechny věci. Martina
tašku přes rameno a batoh na výlety. Ještě že
jedeme jenom na prodloužený víkend, být to
na týden, už bysme museli připojit vozík…
Větu, že by se nám to pohodlně vešlo do jednoho kufru, s naprostým klidem ignoruju.
40 let (2017 – dovolená, Martina a Samuel):
potvrzení o zaplacení. Hotovost. Kartu.
Navigaci. Oblečení – moje kupička je nejmenší, i když oproti stavu před dvaceti lety je mnohonásobně větší. Co s tím budu dělat? Budu se
dvakrát denně převlíkat? Martinina hromada
(s povzdechem: „Snad mi to bude stačit,“)
a Samuelova kupa, která několikanásobně převyšuje jeho výšku. Konstatování, že do kufru
by se nám to líp rovnalo, odbudu větou, že já
se s kufrem přeci nebudu tahat.
41 let (2018 – dovolená v Egyptě: Martina,
Samuel a já): Martina koupila a zabalila kufr.
Mlčím, když se na něj dívám…
Pavel Frydrych

K článkům o DD

Poslední dobou jsme svědky nevybíravých útoků na paní ředitelku Domova důchodců v našem městě. Nechtěl jsem na tyto
články reagovat, protože rozhodně nevím, kde
je pravda. Slyšel jsem naprosto opačný názor,
ale nezaznamenal jsem, že by ho někdo prezentoval veřejně v PM.
To, čeho jsme nechtěnými svědky, je nezakrývaná zášť a slova, která nepatří do tohoto
zpravodaje.
Možná je úmyslem přesvědčit veřejnost,
že je paní ředitelka neschopná, arogantní a ke
klientům necitlivá. Měl jsem tu čest ji jednou
při své návštěvě DD zdálky pozorovat a myslím, že přístup ke klientům má velmi vstřícný
a milý. Nevěřím tomu, že kontrola zřizovatele,
Královéhradeckého kraje, byla špatně provedena. A na závěr mé poznámky: Zatímco kritika kraje je nevhodná, pomluva fyzické osoby
a zvláště veřejná nepatří takto jednostranně
podaná do PM a navíc by mohla být trestná.
Jaroslav Mazač

Hrajeme si s čísly

Řešte následující jednoduché úlohy, namáhejte přitom trochu své mozkové závity:
Číslo 100 zapište pomocí všech číslic od
1 do 9 a znamének pro sčítání nebo odčítání.
Pořadí číslic od 1 do 9 je zachováno vzestupně
nebo sestupně.
Číslo 1000 zapište osmi stejnými číslicemi.
Můžete použít znaménka +, -, x, :
Řešení úloh zašlete nejpozději do 5. února
2019 na adresu janecekf@cbox.cz. Tři nejrychlejší a úplná řešení budou odměněna.

Připravil František Janeček
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Úspěch cestopisu JUMP N Travel Vietnam

7.12. v pražské Lucerně proběhlo vyhlášení
Mezinárodního festivalu outdoor filmu 2018. Na festival
se celkem přihlásilo 1289 filmů z různých koutů světa
a společně s nimi i ten náš, sportovně-cestovatelský dokument - JUMP N Travel Vietnam. Vyhlášení probíhalo
ve 4 kategoriích a nám se podařilo umístit se na 1. místě
v kategorii Cestopisy. Byla to naše první účast na filmovém festivalu a hnedka to dopadlo takhle parádně.
Více o festivalu: https://www.outdoorfilms.cz/
Článek o vyhlášení: https://www.outdoorfilms.cz/
festival-zna-viteze-cen/
Více info o filmu: http://jumpntravel.cz/vietnam/
Jan Jenka

BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ

Existuje nespočetně mnoho vesmírů a v každém
z nich je nekonečné množství planet, které jsou osídleny
různými druhy živých bytostí v různých přírodních kvalitách. Šrí Višnu (Kršna-Bůh) se zjevuje v každém vesmíru
a v každém jednotlivém druhu žijících společenství. Své
transcendentální zábavy projevuje mezi živými bytostmi, aby v nich vyvolal touhu vrátit se zpět k Bohu. Pán
nikdy neztrácí své původní transcendentální postavení.
Projevuje se však ve zdánlivě rozličných podobách, podle
času, podmínek a dané společnosti. Někdy sestupuje Sám
a někdy zplnomocňuje vybrané živé bytosti, aby jednaly
jeho jménem. V každém případě je však smysl jeho příchodů tentýž – Pán chce, aby se trpící živé bytosti vrátily
zpátky domů, zpátky k Bohu. Štěstí, po kterém živé bytosti dychtí, nelez nalézt v žádném koutě nedozírných vesmírů a nesčetných hmotných planet. Věčné štěstí, které živá
bytost hledá, lze nalézt v Božím království. Zapomnětlivé
živé bytosti, očarované hmotnými kvalitami, však o království Božím nic nevědí. Pán proto přichází, aby buď
Osobně jako inkarnace nebo prostřednictvím Svého zplnomocněného představitele, milovaného Božího syna, šířil poselství Božího království. Tyto inkarnace nebo Boží
synové však nehlásají návrat k Bohu jen v lidské společnosti, činí tak všude, ve všech společenstvích, mezi polobohy i mezi jinými tvory, nežli jsou lidé.
Ze Šrímad Bhagavatamu opsala M. Jandová
Polický měsíčník - leden 2019

Polická ZUŠ nikdy nezklame

Byli jsme s Lidunkou šťastní, když jsme dostali lístky do Kolárova divadla na
Rybovu vánoční mši. A pak nadšení výkonem souboru pod bravurním vedením
Michaely Michalové s pěveckým sborem, který nacvičila Miriam Blažková z naší
Základní umělecké školy (ZUŠ).
V souvislosti s Vánocemi jsme většinou náchylní věřit na zázraky. Provedení
Rybovy mše ohromným souborem, který sestavili pro tento účel ředitel a učitelé
ZUŠ, naši polští přátelé, jež jsme na provedení pozvali z Kladska, za zázrak považovali. My však sledujeme práci učitelů této školy i jejich vysoké profesní i osobní
kvality po léta a víme, že to žádný zázrak nebyl.
Je nám dohromady 153 let a „fenomén“ ZUŠ vidíme jako zákonitý výsledek práce, konané tak, jak už to někteří zapomínají. S nadšením, pokorou a s nezbytnou
vírou, že nejsme páni tvorstva, avšak lidé nadáni schopností tvořit to nejkrásnější, co
na této Zemi vytvořit lze. Proto její žáci získávají první místa na soutěžích, absolventi
zakládají úspěšná hudební tělesa, hrají ve světových orchestrech a jsou vítáni všude,
kam přijdou, nejen jako muzikanti.
V roce 2018 jim opravili školu. Některým se to zdály vyhozené peníze. Chce se
mi volat, vytvářejme takovým lidem co nejlepší podmínky pro jejich práci. Vždyť
v případě polické ZUŠ jde o školu, která má víc žáků než místní Základní škola a
umístit zde dítě považují rodiče i z okolí za prestiž. V logu má, že je „škola plná
umění“. Třeba dodat, že i plná lásky. A láska a umění neobyčejně kultivují duši. Co
si lze pro dítě víc přát?
Je mi upřímně líto, že nedovedu lépe vyjádřit naše city vůči učitelům a vedení této
obdivuhodné školy, jejíž jméno otvírá dveře a srdce i v Praze. Proto si dovolujeme jen
skromné a upřímné: „děkujeme vám, drazí přátelé, a přejeme dobré zdraví a hodně sil
ze zdroje, který jste dokázali najít a umíte z něho čerpat. Učíme se to od vás“.
S láskou Jindřich a Lidunka Horklovi
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INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba vánoční a liturgické
mezidobí

Otevřel se před námi nový rok, poslední
z první dvacítky, a prožíváme první dny měsíce ledna. Vánoční svátky zanedlouho odeznějí
a letošní vánoční doba bude pomalu končit.
V našich srdcích snad bude ale i nadále přítomná radost z Boží blízkosti, kdy byla naplněna
dávná i nedávná proroctví a Bůh sám nás přišel znovu pozvat do Božího království, znovu
nám nabídnout spásu a ujistit nás o svém milosrdenství. Obdaroval nás a stále obdarovává
Láskou, Pokojem a Nadějí. Budeme-li o tyto
dary dobře pečovat a dělit se o ně s druhými,
vydrží nám snad nejen do příštích Vánoc, ale
napořád. S důvěru v Boží pomoc a vedení se
vydejme na neznámou pouť rokem 2019.
V neděli 6. ledna prožijeme Slavnost
Zjevení Páně (lidově Tří Králů). V jejím duchu se v tomto období vydají do ulic skupinky
dětí a dospělých na Tříkrálovou sbírku. Sbírku
pořádá již tradičně Charita Česká republika a její výtěžek bude věnován potřebným.

Z CÍRKVÍ
Děkujeme všem, kteří jakkoli pomohou a kteří
také přispějí koledníkům do kasiček. V neděli
13. ledna pak oslavíme Svátek Křtu Páně a večer se rozloučíme s dobou vánoční. Následně
vstoupíme do období liturgického mezidobí,
které potrvá do 6. března, kdy Popeleční středou zahájíme dobu postní. Připomínáme, že
1. leden je také Světový den modliteb za mír
a týden od 18. - 25. ledna je vyhlášen jako týden modliteb za jednotu křesťanů.
Vánoční betlém s jesličkami v polickém
farním kostele bude vystaven do svátku
Uvedení Páně do chrámu (lidově hromnice),
tedy do soboty 2. února. Prohlédnout si ho můžete v době bohoslužeb nebo individuálně po
domluvě s knězem.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
1. ledna - Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE (1. neděle po Slavnosti
Narození Páně)
6. ledna - Slavnost Zjevení Páně (Tří králů),
cyklus C
13. ledna - Svátek Křtu Páně, cyklus C
17. ledna - Památka sv. Antonína, opata

18. ledna - Památka Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů
20. ledna - 2. neděle v mezidobí, cyklus C
24. ledna - Svátek sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
25. ledna - Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola
27. ledna - 3. neděle v mezidobí
31. ledna - Památka sv. Jana Boska, kněze
2. února - Svátek Uvedení Páně do chrámu
(hromnice)
3. února - 4. neděle v mezidobí

POŘAD BOHOSLUŽEB:
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:
yy v úterý po bohoslužbě (19. – 20. hod.) a ve
středu po bohoslužbě (9. – 10. hod.), případně podle potřeby po domluvě s knězem
za ŘK farnost Police n.M.
Ing. Jan Troutnar

MĚSTSKÁ POLICIE
V prosinci městská policie prováděla preventivní kontroly v obchodech a na prostranstvích kolem nich , neboť předvánoční čas
dělá s lidmi divy.
Preventivní kontroly probíhaly na prostranství před Zuškou, kde vyučování končí
již za hluboké tmy..
Krátká poznámka k ranním kontrolám
u školy…společně s policií provádíme ranní
dohled u školy, tak aby byl na komunikaci dodržován v době, kdy je špička, alespoň nějaký

Až se jaro zeptá…

Všeobecně známé rčení, “až se zima zeptá,
co jsi dělal v létě”, lze v případě fotbalistů poopravit na slogan “až se jaro zeptá, co jsi dělal
v zimě”. Mladí poličtí fotbalisté mohou jaru
klidem odpovědět: nelenošili jsme.
Starší přípravka kromě pravidelného
tréninku ve školní tělocvičně jezdí přes zimu
trénovat i na umělou trávu na venkovním hřišti
v Náchodě. Navíc se začátkem prosince zúčastnila turnaje v hale v Červeném Kostelci. Tam
jezdíme pravidelně a tak víme, že v zápasech
nikdy moc gólů nepadá (velká hala, malé branky,
těžký míč).
Nejinak tomu bylo i tentokrát. V úvodním
zápase jsme remizovali s pozdějším vítězem
z Jaroměře 0:0, když jsme byli jediným týmem,
který s nimi neprohrál. Následovalo těsné vítězství 1:0 s Provodovem (gól Michal Fatka). Co se
počtu branek týče, zvyklostem se vymykal duel
s Kocbeřemi, v němž jsme zvítězili 4:1 (Michal
Fatka a Seba Kollert 2x). Do sítě dalšího soupeře,
Rtyně, se trefil pouze Seba Kollert a vzešla z toho
remíza 1:1. K domácímu Červenému Kostelci
jsme se chovali jako slušní hosté a nechali jej
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řád. Děti chodí po přechodu pro chodce, tak
jak se má…nikoli však dospělí. Je to trochu
obtížné dohlížet na bezpečnost dětí a vést je
k tomu, aby se rozhlížely a chodily po přechodech, když se v té době kolem bezhlavě
vrhají do cesty mnozí dospělí hlava nehlava.
Prosíme Vás tedy,zatím prosíme, kdo chodíte
ráno v blízkosti základní školy přes cestu…
choďte po přechodu pro chodce..vytváříte tak
příklad pro děti, které samy mnohdy na Vaše
počínání upozorňují.

Spolupracovali jsme s technickými službami při provádění zimní údržby…
Zajistili jsme provedení opatření při úniku
plynu.
Doprovázeli jsme při kontrolách pracovníky státní veterinární služby a zajišťovali odvoz odebraných zvířat.
Vše dobré …
ved.Strážník MP Petr Zima

ZE SPORTU
vyhrát 1:0 (naše jediná porážka, i když po dobrém výkonu). V našem předposledním vystoupení jsme přehráli druhý tým Provodova
3:0 (Tauc, Jelínek, Kollert) a bylo jasné, pokud
neprohrajeme s naším posledním soupeřem,
Novým Městem nad Metují, obsadíme pěkné
3.místo. Tak se i stalo po bezbrankové remíze.
Mladší přípravka přijala pozvání na turnaj na “umělce” v Bělovsi, který se konal již
v listopadu. Kromě nás a domácího Náchoda
se zúčastnil Hronov a Paramo Pardubice. Hrálo
se dvoukolově a všechny zápasy byly velice
vyrovnané. Naši kluci podlehli Náchodu 1:3
a 3:5, s Hronovem vyhráli 3:1 a remizovali 1:1,
s Paramem 2:1 vyhráli a 3:4 prohráli.
Škoda, že pro nedostatek týmů byl zrušen
tradiční a zvláště trenérem oblíbený (výborné
zákusky z dílny či spíše trouby broumovských
maminek) Čertovský turnaj v Broumově.
Náhradou jsme sehráli přátelské zápasy mezi
dvěma týmy Broumova a dvěma z Police/
Machova. Výsledky 0:3, 1:2, 0:2, 3:0, 1:0, 0:1.
Někteří kluci z mladší přípravky jezdí
přes zimu trénovat do Náchoda. Výkony

Matyáše Pešky a Jirky Kiezlera natolik zaujaly
náchodského trenéra, že je vzal na halový turnaj do Hradce Králové, kde nastoupili v dresu
Náchoda proti prvoligovým týmům. Jirkovi se
podařilo vstřelit 2 góly pražské Spartě a je pravděpodobně jediným hráčem z Police, který toto
kdy dokázal. Jeho úspěch nesnižuje ani fakt, že
Spartě v současnosti střílí góly kde kdo…
Trénuje minipřípravka i mladší a starší
žáci, o jejich turnajové aktivitě však zatím
zpravodajové měsíčníku žádných zpráv nemají.
Dospělí doposud s tréninkem nezačali neb
teprve nedlouho před Vánocemi důstojně zakončili úspěšnou sezónu formou zabíjačky nejen pro sebe, ale i pro příznivce polické kopané.
O to intenzívnější bude jistě trénink po Novém
roce.
Přejeme všem fotbalistům, jejich rodinám,
příznivcům fotbalu i spoluobčanům, které
nechává fotbal chladným, úspěšný nový rok,
pokud možno bez malérů a průšvihů.

Jirka Kollert, trenér starší přípravky
Vojta Kvapil, trenér mladší přípravky
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Konec roku byl pro nás ve znamení „čekáme, až nachumelí“.
Nezaháleli jsme, trénovali v tělocvičně a běhali venku. Jedno opravdu
nepříznivé odpoledne jsme využili k návštěvě expozice zimních sportů
muzea v polickém klášteře. Děti si prohlédly historické kousky: lyže,
brusle, saně, lyžáky. Někteří našli na fotkách své dědečky a strýčky.
Výklad pana Tůmy byl obohacující.
Týdenní soustředění na Černé hoře 1.- 8.12. si užila čtvrtá tréninková skupina s trenérkou Kristýnou. Sněhu moc nebylo, ale lyžovali
a trénovali naplno. Tréninkové plány byly splněny. Děti skvělé.
11. prosince jsme poprvé lyžovali na Nebíčku a příznivá předpověď
na další dny nám dodala odvahu k uspořádání soustředění pro menší lyžaře v Trčkově v Orlickém Záhoří (12.-16.12.) Přesunutí původně plánovaného termínu - čekání na sníh - se vyplatilo. Soustředění
bylo parádní – na prosinec výborné sněhové podmínky, 20cm prašanu,
naším dovezeným skútrem projeté tréninkové okruhy přímo u chaty
(Hanýskova práce), výlet na Velkou Deštnou, řádění jen tak v hromadách sněhu s čelovkama, Křižákovy rozcvičky, Kátiny večerní hry atd.
Na to všechno jsme měli sílu díky vydatné a bohaté stravě, kterou nám
servírovala Nikola. Všem děkujeme za pomoc a podporu.
Sportovkové Vánoce ve středu 19.12. jsme si užili venku s polickým questem a zakončili losováním dárečků u rozsvíceného stromečku
na terase papírového muzea. Děkujeme kavárně v zeleném domečku za
zázemí a ohřátí. Dětí se sešlo
55. Je nás hodně.
Na konci prosince se
chystáme do Deštného
na první lyžařské závody
Poháru královéhradeckého
kraje a hned 6.1.2019 pořádáme další závod my. Chtěli
bychom na Nebíčku, ale uvidíme, zda nám sněhové podmínky budou přát. Pokud ne,
vyjedeme opět do Orlických
hor na tratě Skuhrováků.
Kromě krajského poháru se chystáme uspořádat
i populární středeční pohár.
Chtěli bychom začít 9.1.
v Polici, ale uvidíme, co na
to paní Zima. Náhradní tratě Duszniki Arena (PL) jsou
v jednání, sledujte prosím
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naše stránky, termíny se budou operativně měnit. Na 9.-13.1. plánují
v Dušníkách biatlonový IBU CUP, doporučujeme se tam zajet podívat.
Že budeme projíždět turistické trasy jsem sliboval už minule, tak
čekejte, jen co bude na čem ;-) Informovat opět budeme přes ski.kladskepomezi.cz a bilestopy.cz.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi
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XVI. Český sraz zimních turistů bude v Polici nad Metují
Klub přítel turistiky Spartak Police nad
Metují (KPT) byl požádán šéfem zimní sekce Klubu českých turistů (KČT) Otakarem
Bourou, aby uspořádal XVI. Český sraz
zimních turistů. A to i přesto, že Klub přátel
turistiky v Polici není členem KČT.
Žádost jsme vyslyšeli a hned od první
chvíle nám bylo jasné, že na této akci se
musí kromě nás podílet i Město Police
nad Metují, CKV Pellyho domy a také
Královéhradecký kraj. A aby toho všeho nebylo málo, tak se během chvíle z Českého
srazu stal sraz Československý, protože na
Slovensku nenašli pořadatele pro jejich 52.

M�sto
Police
nad
Metují
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Slovenský zimní sraz turistů. A tak po ose
– vedení KČT – zimní sekce KČT doputovala slovenská žádost do Police. Kdo by si
nechtěl zdvojnásobit organizační starosti,
kdo by se nechtěl starat o to, zda budou mít
slovenští turisté kde si vyměnit EURa…?
Navíc v tuto chvíli můžeme zodpovědně
říci, že přihlášených turistů ze Slovenska je
víc, než těch českých. A aby toho všeho nebylo ještě málo, tak se nám ozvala i skupina
turistů z Polska.
V tuto chvíli máme za sebou velký
kus práce, která byla třeba snazší o to, že
nám v maximální možné míře vyšli vstříc

majitelé penzionů a hotelů na Broumovsku
a Policku a stejně tak nám vyšli vstříc třeba i ředitelé škol a sokolové. Kromě hotelů,
penzionů a ubytoven se bude spát i v tělocvičnách a sokolovnách. A ti nejotužilejší si
můžou sraz zpestřit spánkem pod širým nebem na Žděřině. Podobně vstříc nám vyšli
i v jídelně Družstva vlastníků, kde se budou
moci účastníci srazu stravovat.
Všechno vypukne ve čtvrtek 14. února a až do neděle 17. 2. 2019 se Police
nad Metují stane hlavním městem turistiky v rámci České republiky, Slovenska
a Polska. Centrem srazu bude horní část
Masarykova náměstí (před hotelem Ostaš) a Pellyho domy. Horní
část náměstí bude v době srazu de
facto uzavřena pro automobilovou dopravu.
Dovolujeme si poprosit občany Police nad Metují o trpělivost po dobu konání akce, která
může někomu zkřížit jeho plány.
V té době se totiž po městě a jeho
okolí bude pohybovat 700 – 800
návštěvníků. Věříme, že celá
akce bude dobrou vizitkou nejen
polického KPT a města Police
nad Metují, ale i regionů Policka
a Broumovska a celého Kraje.
V únorovém čísle Polického
měsíčníku
Vás
seznámíme
s podrobnostmi celé akce. Ale
už teď si můžete mnoho věcí
najít na stránkách www.turistipolice.cz a na našem facebooku
Český-zimní-sraz-turistů-2019.
V tuto chvíli je na místě poděkovat za pomoc a spolupráci
Městu Police nad Metují, CKV
Pellyho domy a Muzeu papírových modelů.
Samozřejmě se nebráníme
pomoci dalších spolků, institucí
či jednotlivců. Pokud nám chcete pomoci přímo na místě, ozvěte se bez váhání na telefon Petra
„Pindejse“ Scholze: 603 392 889.
XVI. Český sraz zimních turistů pořádá Klub přátel turistiky Spartak Police nad
Metují z. s. ve spolupráci s KČT
Broumov, ÚV KČT – sekce lyžařské turistiky, pod záštitou
místostarosty Police nad Metují
Mgr. Jiřího Škopa a prvního náměstka Královéhradeckého kraje
Mgr. Martina Červíčka.
Za organizační tým XVI.
Českého srazu zimních turistů a 52.
Slovenského zimního srazu turistů
„tiskový mluvčí“
Pavel Frydrych.
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Novoroční závody

Horolezecký klub Ostaš otevírá novou sezónu 2019 tradičně sérií závodů v lezení na obtížnost. Hlavní událostí bude Novoroční open
2019, který je zařazen do kalendáře závodů
Českého poháru Českého horolezeckého svazu.
Uskuteční se v sobotu 12. ledna 2019 v prostorách Sokolovny v Polici nad Metují, kde stojí
lezecká stěna klubu. Pro dopolední kvalifikaci
budou připraveny tři cesty. Odpoledne a v podvečer proběhne finále mužů a žen. Po celý den
může veřejnost zdarma přijít fandit závodníkům,
z nichž celá řada je členy reprezentace. K vidění
tedy budou výkony lezců reprezentujících naši
zemi na závodech světového poháru či mistrovstvích světa a Evropy. Přijďte tedy nasát atmosféru a seznámit se s novým olympijským sportem, který bude k vidění na OH v Tokiu.
Týden na to pořádáme i závod pro mladé
naděje z okolních lezeckých klubů. Takováto setkání jsou pro mnohé z nich prvním seznámením
se závodním pojetím lezení. Běhen dopoledne
se děti z Police, Broumova, Hronova, Nového
Města, Trutnova a dalších poperou s připravenými lezeckými cestami. Odměnou jim bude nejen
pocit z dobře odvedeného výkonu, ale věcné
ceny, za než děkujeme našim partnerům.
Pro Horolezecký klub Ostaš je příprava
závodů velkou výzvou a příspěvkem k rozvoji a podpoře tohoto sportu, tak typického pro
naši oblast. Děkujeme všem sponzorům, v čele
s Městem Police nad Metují, za podporu naší
činnosti. Více informací můžete sledovat na
www.hkostas.cz.
Tomáš Hornych
předseda HKO

VYKLÍZENÍ DOMŮ,
BYTŮ, GARÁŽÍ A VŠEHO
tel.: 608 103 810
Hledáme brigádníky
do restaurace
a to na plac
i do kuchyně.

Tel.: +420 721 510 710
Zdoňov 193,
Teplice nad Metují
Zn. nástup ihned!
Polický měsíčník - leden 2019

Pronajmu
byt 2 + KK

v Polici nad Metují
o rozloze 50 m2.

Kontakt: 736 480 070
Nově otevřená kavárna v Polici nad Metují

KrAFÁRNA

V „Zeleném domečku“ poblíž autobusového
nádraží vedle Muzea papírových modelů.

Každý den otevřeno od 9 do 18 hodin.
Pro rezervace volejte

na číslo 776 636 078.
Těšíme se na Vás!
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PEJSKAR & spol., spol. s r.o. , Žďárská 296, Police nad Metují

přijme pracovníka na pracovní pozici:

MISTR / MISTROVÁ BALIČEK A EXPEDICE.
Jedná se o vedení pracovních týmů na středisku balení a expedice s nepřetržitým provozem. Nástup je možný
ihned. Praxe v oboru a znalost práce na PC je výhodou.
Požadujeme komunikativnost, spolehlivost a odpovědnost. Důraz také klademe na organizační schopnosti a
týmovou práci uchazeče o tuto pozici.
Po zapracování garantujeme plat až 26.000,- Kč měsíčně.

přijme pracovníka na pracovní pozici:

SKLADNÍK - SKLADNICE.

Jedná se o práci s ručně vedeným manipulačním el. vozíkem, kdy hlavní pracovní náplní je manipulace a
uskladňování palet s výrobky do řízeného skladu. Nástup je možný ihned.
Praxe v oboru, znalost práce na PC a platný průkaz pro manipulaci el. palet. vozíku je výhodou.
Požadujeme spolehlivost a odpovědnost. Důraz také klademe na týmovou práci uchazeče.
Po zapracování garantujeme plat až 18.900,-Kč měsíčně.
Naši zaměstnanci dostávají bonus za bez nemocnost, mohou využívat firemní podporu volnočasových aktivit
(výlety, vstupenky, zájezdy). Další výhodou jsou i zaměstnanecké nákupy v naší podnikové prodejně, závodní
stravování.
Nabídky s životopisem zasílejte na e-mail: pavelkova@pejskar-uzeniny.cz, tel.:778777214,774739485

INEKO-OPTIK
Nově nabízíme

MĚŘENÍ ZRAKU
PÁTEK 4. 1. OD 19 HOD. PROMÍTÁ MARCELA KRČÁLOVÁ

Veď mě dál, cesto má…
SOBOTA 5. 1. OD 18 HOD. HRAJE KAPELA SPLAV
PÁTEK 11.1. OD 19 HOD. PROMÍTÁ ING.CTIBOR KOŠŤÁL

Nejasná beseda
PÁTEK 18. 1. OD 19 HOD. PROMÍTÁ RNDR. PETR RYBÁŘ

Laponskem ve zlatém podzimu
SOBOTA 19.1. OD 18:30 HOD. HRAJÍ KAMARÁDI OSADY 5
VÍKEND 25. 1. - 27. 1. ZVĚŘINOVÉ HODY
PÁTEK 25. 1. OD 19 HOD. PROMÍTÁ LADISLAV MIČEK

Světem českých rybníků
Hospůdka na Ostaši „U Malíků“
Petr Malík, 604 371 576, www.ostas.eu
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Nutné telefonicky objednat
na čísle 491 487 826
Informace:

Pobočka INEKO – OPTIK Police n. M.

Koupím

vzduchovky
a staré hračky
Kontakt: 608 103 810
Polický měsíčník - leden 2019

PRONAJMU
OBCHOD u náměstí
v Polici nad Metují
o rozloze 30 m2
Kontakt: 736 480 070

PRACOVNÍ
NABÍDKA
Společnost Broumovské stavební sdružení s.r.o.
PŘIJME zaměstnance těchto profesí:
FINANČNÍ ÚČETNÍ

Požadujeme praxi, samostatnost.

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

ROZPOČTÁŘ, PŘÍPRAVÁŘ STAVEB, STAVBYVEDOUCÍ
Požadujeme praxi, samostatnost.

STAVEBNÍ A PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
Požadujeme odbornost, praxi.

STROJNÍK

Požadujeme strojnický průkaz, praxi.

ZEDNÍK, INSTALATÉR, ZÁMEČNÍK - ÚDRŽBÁŘ
Požadujeme odbornost, praxi.

Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, stálou práci.
Nástup možný ihned.
Životopis zasílejte na e-mail: mzdy@bssbroumov.cz
Více informací poskytneme na tel.: 491 523 545

KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ

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

Operátor/ka gumárenské výroby,
mzda 33 000 Kč až 35 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

• 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.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ

Polický měsíčník - leden 2019
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ADAPT electronic CZ s.r.o.

se sídlem v Nízké Srbské 101, Machov,
zabývající se výrobou v oblasti
elektroniky a kabelové konfekce,
hledá nové spolupracovníky na pozice:

PRACOVníK (CE) VÝROBY
•
•

•
•

Jednosměnný provoz, nové pracovní prostředí aj.
Možnost práce na HPP, nebo zkrácený pracovní úvazek
Benefity - stravenky, příspěvky na dopravu a dovolenou,
možnost dalšího vzdělávání – např. NJ
Nástup možný ihned nebo dle dohody

Tel. 733 125 661, e-mail: info@adapt-electronic.cz

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/

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

Množstevní slevy se neposkytují
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150 let polického Sokola 17.11.2018

150 let polického Sokola 17.11.2018

Děti rýže - vernisáž výstavy 7. 12. 2018

Děti rýže - vernisáž výstavy 7. 12. 2018

Foto: Milan Schirlo

Představení 4 sestry 8.12.2018

Česko zpívá
Čert a Káča_DAP
Praha -koledy
14. 11. 12.12.2018

II.prodloužená v Pellyho domech - 9. 11.

Česko zpívá koledy 12.12.2018

Česko zpívá koledy 12.12.2018

Rodina je základ státu_DS Meziměstí - 16. 11.

V POLICI NAD METUJÍ

LEDEN 2019
Pellyho domy

Kolárovo divadlo

P�EDNÁ� KA O TRADI� NÍ
� ÍNSKÉ MEDICÍN�
SPOJENÁ S EXKURZÍ
Sobota 12. 1.

GENTLEMEN SINGERS:
NOVORO� NÍ KONCERT
Ned�le 6. 1. od 19:00

P�edná�ka o tradi� ní � ínské medicín�,
o medicinálních houbách a o � ínských
bylinkách spojená s exkurzí.
P�edná�et bude Milan Schirlo, zakladatel
MycoMedicy a zárove� dlouholetý a zku�ený
terapeut a praktik tradi� ní � ínské medicíny.
► 9:00� 10:00 exkurze v prostorách
spole� nosti MycoMedica/YaoMedica
(Tomkova 53, Police nad Metují).
► 10:00� 14:00 p�edná�ka v Pellyho domech
Vstupné: 50 K� (na míst�).

Muzeum papírových model�
VÁNO� NÍ PRÁZDNINY V MUZEU

Úterý 1.1.�ned�le 6. 1.
V pr�b�hu prodlou� ených váno� ních prázdnin
bude Muzeum mít otev�eno od 9:00 do 17:00!

CO � ERT NECHT�L, MIKULÁ�
P�INESL A AND�L DAL

Do ned�le 6. 1. 2019
/ Zelený dome� ek
Výstava prací d�tí ze Z� Police nad Metují a Z�
Hradební Broumov na Mikulá�ské téma.
Vstupné dobrovolné.

TOMÁ� �TYJÁ� EK� NOSEK:
S NADHLEDEM�
/ Zelený dome� ek
Výstava fotogra� í, které p�edstavují m�sta
z nadhledu ze st�ech a komín�. Vernisá� 10. 1.
od 18:00. Otev�eno dle otevírací doby Muzea.
Vstupné dobrovolné.

IVAN ZADRA�IL: SV�T
PAPÍROVÝCH MODEL�
Výstava jednoho z nejplodn�j�ích autor�
papírových model� v expozici Muzea.

MUZEUM D�TEM
Sobota 26. 1. a ned�le 27. 1., 900�17:00
Interaktivní dílni� ka pro nejmen�í.
V dob�od 7. do 18. ledna
bude Muzeum z d�vodu
inventury uzav�eno!

Vokální soubor Gentlemen Singers je � eským
mu� ským profesionálním oktetem, vít�zem
mezinárodních sout�� í a pravidelným ú� astníkem významných festival� od USA a�
po Ji� ní Koreu. Vstupné: 250 K�

MALÝ PRINC NA ZEMI
/� ERNÉ DIVADLO
Pátek 25. 1. od 17:30
Nonverbální p�edstavení pro d�ti i dosp�lé
v podání Divadla Metro Praha.
Malý princ procestoval mnoho vesmírných
krajin, aby zjistil, co je v � ivot� skute� n�
d�le� ité... Po p�edstavení následuje krátký
workshop, b�hem kterého diváci uvidí
techniku n�kterých � ernodivadelních efekt�.
Vstupné: 250 K� .

Kino/Kolárovo divadlo

Patnáctiletá Sa�a je dcera bohatých rodi� �
v Rusku konce 19. století. Sní o dalekém
severu a truchlí nad osudem svého d�de� ka,
významného v�dce a polárníka, který se
dosud nevrátil ze své poslední expedice...
Animovaný. Francie, 2015, 81 min.
Vstupné: 80 K� .

Ostatní akce
� ESKÝ �EMESLNÝ POHYBLIVÝ
BETLÉM ZDE�KA FARSKÉHO

do ned�le 13. 1.

/ Stará �kola D�ev�nka, Hv�zdecká ulice
Betlém dopl�uje men�í výstava historických
hra� ek ze sbírek Muzea Náchodska.

D�TI RÝ�E
/CHARITATIVNÍ VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ
do � tvrtka 31. 1.

Rebelský králí� ek Petr � � e veselý bezstarostný
� ivot spolu s ostatními zví�átky na farm�. Nový
majitel statku se v�ak o sv�j � ivotní prostor
d�lit nemíní � a u� v�bec ne se zví�aty. A tak
za� íná bizarní válka o teritorium � mezi ním
aobyvateli zahrady. Rodinný / Animovaný /
Komedie / Dobrodru� ný / Fantasy. USA, 2018,
95 min. Vstupné: 70 K� / 60 K� dr� itelé
PellyKarty.

/ Masarykovo nám�stí 18
Charitativní výstava fotogra� í polického
fotografa Milana Schirla z jeho nedávné cesty
po severním Vietnamu. Jako vstupné m�� ete
darovat obno�ené d�tské od�vy nebo boty,
preferujeme zimní. V�e po�leme místním
etnik�m do horských oblastí severního Vietnamu, kde je � ivot opravdu tvrdý. Kmotrou
výstavy je here� ka a výtvarnice Ha Thanh
� petlíková. Za va�i pomoc d�kujeme!
Sponzoruje MycoMedica a YaoMedica.
Vstupné: 50 K� za osobu (d�ti a senio�i 20 K� )
nebo d�tské boty a oble� ení (to preferujeme,
zimní). Výstava otev�ena úterý a� ned�le:
10:00� 11:30 a 14:00� 16:30.

HOVORY S TGM
� tvrtek 17. 1. od 19:00

P�ipravujeme

KRÁLÍ� EK PETR
Úterý 8. 1. od 17:30

Nový � eský hraný � lm ukazuje Tomá�e
Garriguea Masaryka ne jako vlídného tatí� ka,
nýbr� pragmatického a ostrého politika...
Drama / Historický. � esko, 2018, 80 min.
Vstupné: 80 K� .

PO � EM MU�I TOU�Í
Úterý 22. 1. od 19:00
Film s Ji�ím Langmajerem a Annou Polívkovou
titulní otázku ne�e�í, ale spí�e dává... Komedie.
� esko, 2018, 95 min. Vstupné: 80 K� .

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

A� NA SEVERNÍ PÓL
Úterý 29. 1. od 17:30

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.

Prodej vstupenek v Informa� ních centrech v Polici nad Metují a v Náchod�, pokud není uvedeno jinak.
Provozní doba IC v lednu: 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

3. 2. KARNEVAL NA SN�HU/NA LED�
P�ipravujeme karneval na ly� a�ském
vleku Nebí� ko nebo na kluzi�ti
na sídli�ti. Bude záviset na klimatických podmínkách.

27. 3. HRADI� �AN & JI�Í PAVLICA
Koncert známého hudebního t�lesa.
Vstupné: 490 K� .

12. 4. BROUK V HLAV�
Studio DVA divadlo Praha, v hlavní roli
Filip Bla� ek. Vstupné: 520 / 490 K� .

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

