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Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Police nad Metují
Od července 2017 probíhá v základní škole realizace projektu Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Police nad Metují, který je financován z IROP. Do této chvíle je již zrealizována vertikální
zdvihací plošina v budově druhého stupně, dodávka ICT vybavení,
stavební práce a vybavení odborných učeben chemie, přírodopisu

dříve

a fyziky. Poslední část celého projektu, jehož celková hodnota je cca
7 mil. Kč (90% dotace, 10% spoluúčast, 800 000 Kč neuznatelné náklady), bude úprava prostoru před školou. Tato úprava nás čeká v jarních
měsících. Celý projekt by měl být realizován do konce měsíce června.
Mgr. Karel Nývlt, ředitel ZŠ a MŠ

nyní

INFORMACE Z RADNICE
Leden na radnici...

Nový rok se rozběhl s nevídanou rychlostí
a než jsme se nadáli, máme tu únor a nové číslo
měsíčníku. Prožíváme krásné zimní dny, které
nám umožňují i u nás v Polici provozovat různé druhy sportů, aniž by bylo nutné vyjíždět do
okolních hor. Važme si toho a využijme každou
chvíli, kterou máme, k pobytu na zdravém vzduchu. Ruku v ruce s tím musím poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří se na přípravě a úpravě podílejí. Ať už jsou to lyžaři a jejich úprava stop
v širokém okolí nebo sjezdaři a perfektně upravená sjezdovka na Nebíčku a v neposlední řadě
bruslaři, kteří připravili ledovou plochu na sídlišti. Všem veliký dík, že se svou prací a aktivitou podílejí na úpravě sportovišť pro nás ostatní.
Moc mě těší, že jejich práce nepřichází vniveč,
když vidím zástupy lidí na běžkách, sjezdovkách
nebo bruslích.
Mimo zimní radovánky pokračují i pracovní povinnosti. Koordinace Zimního srazu
turistů, který bude v Polici v polovině února,
výroční valné hromady spolků, hasičů, sokolů,
automotoklubu, krčmasenátu… Dál postupně
sbírám informace k situaci v Domově důchodců. Proběhla schůzka s náměstkem i hejtmanem Královéhradeckého kraje, s bývalými zaměstnanci i rodinnými příslušníky některých

obyvatel. Samozřejmě jsem v kontaktu i s paní
ředitelkou. Snahou je situaci zmapovat, některé věci vyjasnit a nastavit spolupráci s městem.
Jako velmi přínosné můžu hodnotit jednání se
zástupci IZS, konkrétně hasičů a velitele oddělení PČR v Polici a seznamovací schůzku s novým vedením města Hronov. Grantová komise
projednala žádosti spolků o finanční podporu na
činnost a aktivity, komise pro obřady a slavnosti připravila plán činnosti na celý rok. Stavební
komise, sociální komise, osadní výbory. Všichni
se snaží zodpovědně plnit svěřené úkoly. Přejme
si, aby jim to vydrželo.
Samotnou kapitolou je příprava rozpočtu
města na rok 2019, který bude schvalován na
veřejném zasedání, 20. února. Nyní prochází připomínkováním v radě a zastupitelstvu.
Pokračujeme v přípravě investičních projektů,
dál jednáme ohledně členství ve společnostech pro Destinační management Broumovska
a Kladské pomezí, probíhají jednání kolem volby do rady Svazu měst a obcí České republiky.
V sobotu 19. ledna jsme s radostí přivítali sedm
nových občánků, přejme jim i jejich rodičům
hodně zdraví, spokojenosti a úsměv na tváři.
Jirka Beran

Kotlíkové dotace – 3. výzva

V průběhu ledna byla vyhlášena další vlna
dotací pro finanční podporu výměny zastaralých kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Vyhlášená výzva se sice týká podávání
žádosti ze strany krajů, nicméně již nyní signalizuje budoucí vyhlášení těchto dotací právě ze
strany krajů již směrem k fyzickým osobám.
V tuto chvíli není úplně zřejmé, jak a kdy vyhlásí dotační výzvu pro „kotlíkoví dotace“ náš kraj,
nicméně Ti z Vás, kteří o podání žádosti uvažují,
jistě ocení základní informace, které se (patrně
k poslednímu kolu) kotlíkových dotací vztahují.

Na co jsou kotlíkové dotace určeny?

Na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním (nesplňujícího požadavky
min. 3. emisní třídy) za nový zdroj tepla, který
splňuje požadavky na tzv. ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES). Požadavky musí být splněny pro
všechny paliva a způsoby přikládání.

Typy podporovaných zdrojů a výše podpory

Podporovanými zdroji jsou tepelná čerpadlo
(zde lze získat dotaci ve výši až 80 % způsobilých
výdajů, nejvýše však 120 000 Kč), dále kotle na
biomasu se samočinnou dodávkou paliva (zde
lze získat dotaci rovněž ve výši až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč), dále pak kotle
na biomasu s ruční dodávkou paliva (kde může
dotace činit až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše
však 100 000 Kč), a konečně plynové kondenzační kotle (u kterých může dotace činit až 75%
způsobilých výdajů, nejvýše však 95 000 Kč).
Přidělená dotace může být navýšena o 7 500
Kč v řadě prvé v tzv. prioritních oblastech (kam
bylo v předešlé výzvě naše město zařazeno),
resp. o dalších 20 000 Kč u záměrů, které budou
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kombinovat výměnu kotle s opatřením podporovaný v programu Nová zelená úspora (pokud
zkombinujete žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému s
dotací na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá
paliva za jiný ekologický a úsporný zdroj tepla
s tím, že nárok na bonus můžete uplatnit do 2 let
od získání dotace na nový kotel).

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé
výdaje)

Dotaci z „kotlíkové dotace“ je možné použít
na nový kotel/zdroj, a to včetně nákladů na jeho
instalaci, dále pak na novou otopnou soustavu
napojenou na tento nový kotel/zdroj, případně
pak na rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, a včetně úpravy spalinových cest, a konečně též na pořízení projektové dokumentace

Kde a kdy je možné o dotaci žádat?

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Informace najdete buď na
webových stránkách našeho kraje (http://dotace.
kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/
Public/GrantPrograms.aspx), nebo u pracovníků
krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.
cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-unie-ehp/kotlikove-dotace/*kopie-1:-*kopie-1:-dotace-na-vymenu-zastaralych-zdroju-vytapeni-_kotlikove-dotace_-z-operacniho-programu-zivot%ADni-prostredi-2014-_-2020-85886/. Dlužno dodat,
že žádosti bude možné opět podávat pouze
elektronicky. Pro pokládání dotazů ohledně
kotlíkových dotací můžete rovněž využít info
e-mail: kotliky@sfzp.cz .
Jirka Škop, místostarosta
(s využitím informací SFŽP)

POZVÁNKA

na 1. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2019,
které se bude konat
ve středu

20. února 2019
od 17.00 hodin

na sále Pellyho domů
Na programu schvalování
rozpočtu města na
rok 2019

Defibrilátor

Dalším krokem ke zvýšení šancí a
pomoci při záchraně lidského života je
nový bod záchrany na polickém náměstí.
V průchodu pod radnicí je umístěn automatizovaný externí defibrilátor, který
je optimalizovaný pro širokou veřejnost,
která by za jeho pomoci měla být schopná
poskytnout efektivnější kardiopulmonální
resuscitaci. Tedy oddálení klinické smrti
a zamezení nevratného poškození životně
důležitých orgánů. Defibrilátor je schopný
elektrickým výbojem obnovit správnou
činnost srdce. Přístroj s obsluhou dokáže
komunikovat a navádět ke správnému použití. Tímto přístrojem jsou vybaveni též
hasiči nebo policie. Police se tak zařadila
k několika málo městům v České republice a jde po vzoru zahraničních měst, kde
jsou již tyto přístroje běžně rozmístěny.
Věřím, že naše IQ je dostatečné na to, aby
přístroj nebyl zneužíván a ničen, aby byl
vždy připraven k použití. Přál bych nám
všem, aby tato situace nemusela nastat,
a když už, tak se šťastným koncem.
Jirka Beran
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Leden z pohledu místostarosty…
Ještě nedoznělo ani novoroční veselí,
a ještě ani nepřestala poštou přicházet zpožděná
novoroční přání, a my byli nuceni zaměřit svůj
pohled vpřed k únorovému termínu projednání
a schválení rozpočtu města na rok 2019. Leden
je tak tradičně měsícem, který se nese ve znamení přípravy rozpočtu jak z hlediska celku,
tak jeho jednotlivých částí (kapitol), tak především plánování investic, oprav a údržby, které
chceme realizovat v letošním roce.
Od jednání o rozpočtu nás tu a tam odváděli jiné záležitosti, z nichž patrně nejmenší
radost nám udělalo oznámení vedení Komerční
banky o ukončení činnosti jejich pobočky v našem městě. Detaily ukončení činnosti ještě
nejsou vyjednány, nicméně již nyní je možné
předeslat, že plán Komerční banky je takový,
ukončit činnost pobočky na počátku jara 2019.
Jak jsem uvedl, toto rozhodnutí Komerční
banky nás nijak netěší, nicméně není v našich
silách a možnostech toto rozhodnutí zvrátit.
Měsíční náklady na provoz pobočky (především ty mzdové) jsou zkrátka dnes již takové,
že absolutně nevyváží počet úkonů pracovníků
pobočky v rámci jednoho měsíce. Vzpomeňme
jen, kdo z nás kdy naposled potřeboval jednat
osobně s pracovníkem pobočky… Mobilní
bankovní aplikace, internetové bankovnictví, či
možnost zadávat příkazy přímo z bankomatu,
jakož i vkládat do něj peníze, to všechno dohromady je sice pohodlné, na druhé straně to
způsobuje neefektivitu jednotlivých poboček,
které pak musí být eliminovány. V tuto chvíli zůstávají činné pobočky Komerční banky
v Broumově, v Hronově a v Náchodě, přičemž
u nás bude Komerční banka nadále provozovat
již jen bankomat v Kostelní ulici.
Větší radost nám přineslo jednání s jednatelkou Kvíčerovské pekárny nad jejich plány
s úpravami prostoru večerky, které budou ve
výsledku znamenat nejen zlepšení vzhledu prostředí, zvýšení bezpečnosti provozu, ale i mírnou změnu koncepce provozu, kdy již nebude
v prodejně nabízen tak široký sortiment zboží
(pivo, cigarety), ale sortiment užší, zaměřený
především na úspěšné výrobky Kvíčerovské
pekárny z farmářských trhů. Současně je pak
záměrem Kvíčerovské pekárny přenést místa k posezení do přední části provozovny.
Součástí rekonstrukce tak bude výměna vchodových dveří, výměna výkladní skříně, oprava
rozvodů elektrické energie, nová dlažba a nové
podhledy. Doufejme, že se vše brzy podaří zrealizovat, a že brzy se budeme moci sami přesvědčit o tom, jak se rekonstrukce povedla.
V druhé polovině ledna jsme po dlouhých
peripetiích, které byly zaviněny především
problémy při zpracování posouzení vlivu změny územního plánu na životní prostředí (dva
záměry navrhovány do stávajících tras biokoridorů, jeden záměr se týká rozšiřování výrobních ploch) předložili zpracovaný návrh změny
územního plánu č. 1 orgánu územního plánování (MěÚ Náchod) k projednání. V brzké době se
tak můžeme těšit na veřejné projednání změny
č. 1, a následně snad již na konečné projednání
v zastupitelstvu města, díky kterému bude poté
možné spustit řadu stavebních záměrů, které
čekání na posouzení vlivu na životní prostřední
několik měsíců brzdilo.
11. 1. 2019 v 11 hodin proběhlo za
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účasti místostarosty otevření senátní kanceláře Martina Červíčka v Náchodě (ve Strnadově
ulici). Tato událost se může samozřejmě zdát
jako nevýznamná, nicméně je třeba zdůraznit,
že právě skrz regionální poslance a senátory
můžeme zkoušet ovlivnit věci, které nás v životě trápí, nebo které nám život ztěžují. Proto
neváhejte, a obracejte se na naše regionálního
senátora se svými problémy. Samozřejmě, ne
všechno lze vyřešit ke spokojenosti stěžovatele, ale některé věci (zejména legislativního charakteru), které nás trápí denně (přehnaná byrokracie, neobvyklá omezení, či nepochopitelné
zákazy zmenšující naše svobody, či dopravní
problémy), budou jistě pana senátora zajímat.
Kontakt na pana senátora je zde: Mgr. Martin
Červíček, brig. gen. v.v.; e-mail: cervicek.martin@centrum.cz; Adresa: Strnadova 48, 547 01
Náchod; nebo na tomto linku https://martincervicek.cz/kontakt/.
V sobotu 12. 1. 2019 proběhl v polické
sokolovně tradiční Novoroční open (viz samostatný článek v tomto čísle). Účast závodníků
byla poněkud slabší, než v jiných letech, přičemž na vině byly tentokrát dva hlavní faktory
– 1. otevírání velké horolezecké stěny v Brně,
které k nám nepustilo řadu výborných závodníků a závodnic (bohužel, o této akci jsme na
podzim, ve chvíli, kdy jsme rozhodovali o termínu openu, nevěděli); 2. konečně začala zima
se vším všudy, a řada závodníků či diváků a
podporovatelů vyrazila raději za zimními radovánkami. Přesto měl závod výborné obsazení
(2 čeští reprezentanti, polští závodníci, ostřílení
harcovníci z Hronova, kteří pamatují začátky
naší stěny, a děvčata z oddílu Komorní výtah
Liberec, jakož i místní lezecké naděje), a tradičně výborná divácká kulisa, za kterou nesmíme nikdy přestat děkovat! To vše jsou příměsi
toho, proč řada lidí stále jezdí do Police za neopakovatelnou atmosférou, kamarádským přístupem a v neposlední řadě za perfektní organizací zajišťovanou naším HK Ostaš, a restaurací
Sokolovna (!). Novoroční pohárek závody pro
mládež
V druhé polovině ledna jsme se sešli se
zástupci sousedního Hronova a probírali jsme
naše záměry v oblasti stavby cyklostezek
v kontextu připravovaných a vyhlášených dotačních výzev. Hronovští kvitovali náš dlouholetý záměr dostavby cyklostezky v úseku Mýto

Zimní údržba aktuálně

Současné klimatické podmínky vyžadují posyp komunikací a chodníků. Technické
služby zajišťují údržbu dle Plánu zimní údržby, ale i dle potřeb. Spolupracují s externími
spolupracovníky, i se správou a údržbou silnic.
Děkujeme za každé upozornění, žádost, kterým se snažíme vyhovět. Přesto všechno není
v našich fyzických silách a možnostech zajistit
100% bezpečnost. Proto opět žádáme i Vás,
spoluobčany o zvýšenou opatrnost a ohleduplnost při pohybu na chodnících a komunikacích.
Také prosíme řidiče, aby v době zimní údržby
omezily stání na veřejných komunikacích, a
tím nám umožnili provádět zimní údržbu plnohodnotně bez nutnosti se opakovaně s technikou vracet. A v neposlední řadě žádáme i
majitelé nemovitostí, aby si zajistili shoz sněhu

– Kozinek, kde se nám v závěru loňského roku
po řadě let podařilo dotáhnout stavbu do stavbu
pravomocného územního rozhodnutí, na které
bychom rádi v roce letošním navázali stavebním povolením a v roce dalším již vlastní realizací, která (jak pevně věříme) proběhne za
pomoci dotačních prostředků z dotačních zdrojů (MAS, SFDI).
Na milé pozvání jsem se účastnil již druhé výroční schůze mladých hasičů, která se již
tentokrát konala na jejich výsostném území.
Založení tohoto spolku je výborným počinem,
a na dětech bylo za ten rok krásně vidět, jak
povyrostly z hlediska hasičských zkušeností
a dovedností. Díky foto prezentacím, přednesené zprávě i prohlídce kroniky jsem měl možnost vidět, kolik toho za ten rok stihly vykonat a
zažít! Klobouk dolů nejen před nimi, ale i před
těmi, kdo je vedou! Držím palce do dalšího
období!
Dalším milým pozváním bylo pozvání na
jednání výboru našeho AMK. Probralo se toho
hodně, přičemž nejdůležitější zprávou z jednání pro město je zájem (a záměr) našeho automotoklubu, uspořádat v Polici další významný
závod motokár, tentokrát na úrovni mistrovství
ČR! Držíme jim v tomto směru palce a jsme
připraveni pomoci, kde to bude možné.
V závěru měsíce jsem se účastnil jednání
kulatém stole na téma Ekologie a její budoucnost v Brně, kde jsem vystupoval s tématem
předcházení vzniku odpadů a analýzy vzorku
směsného komunálního odpadu, přičemž jsem
vycházel ze zkušeností, které jsme získali při
realizaci projektu „Obec na cestě k méně odpadu“. Na tomto jednání jsem získal řadu cenných informací, které nám (jak pevně věřím),
pomohou při dotažení úpravy našeho systému
nakládání s odpadem, a pomohou nám ve výsledku zmenšit množství vyváženého (skládkovaného) směsného komunálního odpadu.
Nyní již vzhlížím k únoru, kde bude stěžejní akcí (vedle projednání a schválení rozpočtu
města) Zimní turistický sraz, pořádaný našimi
turisty! Doufám, že vydrží dobré zimní počasí, a že budeme moci prezentovat při tomto
(českém a slovenském) zimním srazu dobře
„prodat“ krásu krajiny kolem nás a šikovnost
místních lidiček, kteří se na uspořádání srazu
podílejí!
Jirka Škop

a rampouchů ze střech domů, neboť plnou odpovědnost za sníh na střeše, případně za ledové
rampouchy na domě, nese vždy majitel objektu. Nese jak právní odpovědnost za způsobené
škody na majetku, tak i případná zranění kolemjdoucích osob.

Prosincová zimní údržba v číslech:

V prosinci 2018 bylo při zimní údržbě
města odpracováno 243 hodin, 11 hodin naježděno na traktoru, 59hodin vozidlem Ladog, 16
hodin Multikárou se sypačem a 9 hodin v malotraktoru. Bylo použito 25t štěrku, 15t písku a
vysypáno 40kg soli. Celkem nás zimní údržba
v posledním měsíci loňského roku stála 243
000Kč ( cena včetně nakupovaných služeb ).
TS
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V POLICI NAD METUJÍ JARNÍ TÁBOR V
MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ - BROUMOVSKO NA DLANI
4. - 8. BŘEZNA 2019

Tábor je určen pro děti od 6 do 12 let.
Cena je 450,-Kč za celý týden nebo 150,Kč za den. Příměstský tábor trvá každý
den od 7:30 do 15:30 hodin. V ceně je zahrnut oběd v Družstvu
vlastníků v Polici nad Metují, cestovné a svačina. Tábor proběhne v Muzeu papírových modelů.
Jak už název tábora naznačuje, budeme opět poznávat naše
okolí. Tentokrát nám pomůže Broumouvský klášter, který pro
nás připravil prostřednictvím Maiwaldovi akademie animační
program. Zbude čas i na tvoření. Děti si vyrobí pytlík na svačiny, budou malovat na keramiku, na malířské plátno u malířského stojanu, jako skuteční malíři. Z tábora si na památku
odnesou originální polštářek vlastní výroby.
Podrobnější informace k programu tábora naleznete na vyvěšených plakátech, webových stránkách Muzea papírových
modelů a FB Příměstských táborů v Polici nad Metují.

Ještě stále můžete své děti přihlásit!

Tábor je 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
jejich úplnost)
yy uhradit tábor do 25. 2. 2019

UPOZORNĚNÍ

Dotační pravidla upřednostňují děti, které se tábora
ještě neúčastnili (proto je nutné místo rezervovat!)
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 dovolené, ale má trvající pracovní poměr
Kontakt na příhlášení dětí:
Ing. Xenie Hambálková
taboryvpolici@seznam.cz; tel. 775 686 987

Těšíme se. Mgr. Martina Váňová

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

Výběr poplatků probíhá každý pracovní den již od 2.1.2019 !!!
Polický měsíčník - únor 2019
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Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019 je za námi. Do
ulic města se vydalo 14 skupinek. Další

tři koledovaly v Pěkově a na Honech, dvě
v Hlavňově a jedna v Radešově. Koledovalo
se i v ostatních okolních obcích. Jedna kasička byla umístěna v papírnictví u Kohlů. Všem
koledníkům patří velké poděkování za jejich
obětavost, dárcům pak za příspěvky a vřelé
přijetí.
V Polici a přilehlých obcích se sice letos
vybralo o něco méně než vloni (v r. 2018 to
bylo 100 541,- Kč), ale díky okolním vesnicím
je celkový výtěžek vyšší.
Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
ohroženým dětem a dalším lidem v nouzi, převážně v regionech, kde se sbírka koná. U nás
je to konkrétně Dům na půli cesty, Domov pro
matky s dětmi a Charitní pečovatelská služba
v Náchodě. Více informací najdete na webu
www.trikralovasbirka.cz.
Mgr. Kateřina Voláková
asistent pro místní sbírku

Výtěžek v Polici nad Metují
Police nad Metují
Hlavňov
Pěkov a Hony
Radešov
CELKEM

70 432,- Kč
5 455,- Kč
11 036,- Kč
5 760,- Kč
92 683,- Kč

Výtěžek v okolních obcích
Suchý Důl a Slavný
Machov
Bezděkov nad Metují
Česká Metuje
Bukovice
Žďár nad Metují

14 716,- Kč
28 603,- Kč
21 168,- Kč
3 512,- Kč
9 899,- Kč
16 830,- Kč

Rozpis lékařů

stomatologické služby

únor 2019

Letos, první lednovou sobotu, jsme se
v Pěkově i na Honech
mohli setkat se třemi
skupinkami koledníků,
které vybíraly finanční
příspěvky na Tříkrálovou
sbírku. Dospělý doprovod zajistila rodina
Čápových.
Děkujeme
všem, kteří přispěli finančním darem, i těm,
kteří koledovali.
Šárka Pokorná

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

02. - 03. 02. MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
09. – 10. 02. DLK s.r.o.
MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí, Školní 196
16. – 17. 01. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
23. – 24. 01. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov IV.

491 543 398

491 582 381
603 479 132
775 717 666

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
ZMĚNA INTERVALU SVOZU
PAPÍRU A PLASTŮ

V obcích (Radešov, Hlavňov, Pěkov a
Hony) zůstal interval svozu 1x týdně prozatím zachován, papír v úterý
a plasty ve středu. Nebude-li to postačovat, budou přidány kontejnery.

baterií a akumulátorů. To je zhruba 45 %,
které se dostanou do oběhu. Je to už docela slušné číslo, ale stále je to málo a je
co zlepšovat.

Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

BATERIE NEPATŘÍ DO KOŠE

Z kapacitních důvodů nastala po
novém roce v Polici nad Metují změna
intervalu svozu papíru a platů z veřejných sběrných stanovištˇ tříděných odpadů. Namísto svozu 1x týdně se nyní
sváží 2x týdně, obě složky (papír i plasty) ve stejný den, a to v úterý a v pátek.
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Třídění odpadů se stalo
běžnou součástí našeho života a znovuvyužití materiálů,
které obsahují, je z mnoha
důvodů nutností. A netýká se to jenom
těch základních složek - bioodpadu, plastů, papíru a skla, týká se to i baterií. Rok
od roku se zvyšuje množství lidí, kteří
baterie neházejí do koše, ale odnášejí na
sběrná místa. Podle statistik neziskové
společnosti ECOBAT, která se u nás stará
o recyklaci baterií, se v České republice
ročně vytřídí přes 1 600 tun použitých

A proč vůbec třídíme baterie?
Baterie řídím proto, aby neznečišťovaly
naše životní prostředí a proto, že obsahují řadu
kovů, které je potřebné znovu využít. Když
baterie odneseme na sběrná místa, předcházíte
těmto škodlivým procesům a pomáháme šetřit
Polický měsíčník - únor 2019

přírodní zdroje. Ze sta kilogramů baterií
jsme schopni získat 65 kilogramů surovin.
Z tužkových baterií získáváme recyklací ocel,
zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů
baterií pak také olovo, kadmium, kobalt a

stříbro. Tyto suroviny pak využíváme k výrobě nových produktů využitelných například ve
stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů,
ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních
nástrojů.

Sběrná místa použitých baterií
v Polici nad Metuí
Město Police n. M. uzavřelo se spol.
ECOBAT s.r.o., Praha smlouvu už v roce

K o v y z í s k á v a n é z b a t e r i í d í k y re c y k l a c i

Jak doma uchovávat použité baterie
Když baterie doslouží, je správné je odevzdat k recyklaci. Většině z nás se však nechce běhat na sběrné místo s každou použitou
baterií. Praktičtější je nashromáždit jich více
a pak je odnést najednou. Dobré je si vyhradit jedno místo v domácnosti, kam budete
použité baterie odkládat. Dejte si však pozor,
aby se vám nepomíchaly s novými nabitými
bateriemi. Předejdete tak zmatku, kdy nebudete vědět, kterou baterii můžete ještě použít.
V horším případě odevzdáte na recyklaci baterii, která mohla ještě sloužit. Je jen na vás,

zda budete baterie odkládat do oblíbené zavařovací sklenice, misky nebo třeba do igelitového sáčku. V každém případě je skladujte na
suchém místě, a ne v blízkosti tepelného zdroje. Hlavně udržujte baterie mimo dosah malých dětí. Malé děti jsou schopné do úst strčit
celkem cokoliv a spolknutá baterie by mohla
ohrozit jejich zdraví.
Pro skladování baterií je možné také využít designovou krabičku ECOCHEESE. Tu si
můžete zdarma vyzvednout na polické radnici,
a to v jedné ze tří barevných variant - zelená,
modrá nebo růžová.

2014. Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce - město se zavázalo
umožnit systému ECOBAT zřízení míst
zpětného odběru baterií a systém poskytne městu potřebné technické vybavení
a zajistí bezplatný odvoz shromážděných
baterií ze sběrných míst. Kromě většiny obchodů kde se baterie prodávají
a které jsou povinnými místy zpětného
odběru, lze v Polici n. M. použité baterie odložit do červeného kontejneru
na sídlišti, do sběrných boxů na chodbě
pošty, v přízemí Pellyho domů a v patře radnice, a dále ve sběrném dvoře.
Baterie nepatří do popelnice. Další informace o třídění a recyklaci baterií
najdete na www.ecobat.cz.
podle tiskových zpráv spol.
Ecobat s.r.o. Praha sestavil
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea

Svatby

V prosinci 2018 slavili:
70 let paní Eva Kollertová
paní Jarmila Šimková
paní Alžběta Smrčková
paní Růžena Vacková
pan Vladimír Kubeček
pan Jiří Meier
75 let paní Marie Valášková
85 let pan Josef Hejna
pan Rudolf Hruška

V prosinci 2018 jsme oddaly šťastné
páry.

Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a krásné dny plné pohody
v dalších letech.

Dále nabízím zajímavé rozdělení
podle místa obřadu:

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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11.12. Vlastimil Daníček a Andrea Dvořáková v obřadní síni
15.12. jeden sňatek v obřadní síni.
V loňském roce bylo před naším úřadem uzavřeno 62 manželství. Je to nejvíc za celou dobu, co si vedu statistiku,
tj. 15 roků. V některých letech to byla
sotva polovina, průměrně je to 47 obřadů
roč-ně. A za 15 roků jsme oddaly celkem
710 párů.

22x v obřadní síni
14x na různých místech na Hvězdě
7x Suchý Důl a Slavný
5x Velké Petrovice, zejména u Kaštanu
3x na Ostaši
3x na různých místech venku
10 obřadů bylo církevních.
Cizí a „naši“ snoubenci – letos to
bylo skoro napůl, místních (z Police
a blízkého okolí) bylo 33, přespolních
pak 29.

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.1.2019 město Police
nad Metují 4057 obyvatel.
Roční uzávěrka evidence obyvatel odhalila další úbytek, k poslednímu dni roku 2018 mělo naše
město 4067 občanů. V roce 2017 to bylo 4090.
Pohyb obyvatel v roce 2018:
Přistěhovaní – 94
Odstěhovaní – 90
Narození – 29
Úmrtí - 57

Smutné zprávy
S lítostí oznamujeme, že v sobotu 5. ledna 2019 odešla po krátké nemoci naše dlouholetá kolegyně a kamarádka Jana Čekalová. Pracovala jako vedoucí živnostenského úřadu, poté jako administrativní pracovnice.
Budeme vzpomínat.
Těsně před vánoci odešla na věčnost bývalá členka
komise pro obřady a slavnosti paní Věra Klicnarová.
Za město Police nad Metují děkuju za dlouholetou
práci v této komisi, s láskou a nadhledem navštívila
mnohé naše seniory při jejich jubileích.
Dagmar Hambálková, matrikářka
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KNIHOVNA
Společné čtení se Senior
klubem Ostaš

Další setkání na společném čtení se
seniory ze Senior klubu Ostaš se uskuteční 5. února, 5. března, 2. dubna, 7.
května a 4. června 2019. Opět se sejdeme v dětském oddělení od 15 hodin
a opět požádáme pana Františka
Pivoňku o předčítání.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

PRÁZDNINOVÉ PONDĚLÍ
V KNIHOVNĚ

V pondělí 4. března 2019 bude dopoledne
i odpoledne v knihovně připravený hravý čtecí
program pro děti. V dopoledních hodinách od
9 do 12 hodin bude připravené hledání, doplňování, pátrání, objevování ve všech prostorách naší knihovny. Odpoledne pak proběhne
čtení pro předškolní a mladší školní děti spojené s tvořením v čase od 15 do 16.30 hodin,

které se obvykle koná pravidelně ve čtvrtek.
Knihovna bude celý týden otevřena v obvyklou půjčovní dobu. Děti mohou přijít během celého týdne.

Víkendový kurz tvůrčího
psaní hravě s Pavlou
Trnkovou

Psaní je úžasná věc. Popustíte uzdu své
fantazii a mozek se vám rozběhne po neprobádaných cestách k příběhu. Zažijete dobrodružství sami se sebou, objevíte své skryté stránky,
zažijete životy svých postav. Tvůrčí proces
přináší radost. Nezáleží na tom, zda výsledkem je pár veršů, povídka nebo román.
Na této cestě je dobré mít zkušeného
průvodce. Jeho úkolem je inspirovat, vést a
podporovat. Přijměte pozvání na kurz Tvůrčí
psaní hravě s Pavlou Trnkovou. Něco zažijete,
něco si zkusíte a něco se naučíte v příjemné
hravé atmosféře. Strávíte čas s lidmi, kteří
jsou vám v něčem podobní.
Lektorka kurzu: V současné době působí na soukromém osmiletém gymnáziu Open
Gate School, kde učí francouzštinu a je garantem Akademického klubu tvůrčího psaní. Ve

Sherlockem Holmesem v knihovně

V únoru se vydáme po stopách dotazu: Je
možné najít a přečíst si zdigitalizovanou knihu
od Sigismunda Boušky?

Již v minulém Měsíčníku jsme hledali
v digitální knihovně Studijní a vědecké
knihovny v Hradci Králové. Ovšem takových
knihoven je zpřístupněno víc. Co to vůbec digitální knihovna je?
yy Digitální knihovny zpřístupňují pomocí
moderních technologií jako je internet digitální sbírky (digital born), ale i zdigitalizované dokumenty, které byly ze své papírové
podoby převedeny do digitální.
yy Digitální knihovny tak zpřístupňují uživatelům sbírky, které jsou ohrožené zubem
času, historicky vzácné či unikátní. Jedná se o rukopisy, staré tisky, staré noviny
apod. Kromě přístupu k dokumentu získáme i podrobné informace o dokumentu
a jeho tvůrcích.
yy Přístup k sbírkám digitálních knihoven je
úzce provázán s autorským zákonem. Dle
autorského zákona jsou dokumenty (bez
ohledu na formu – papírové, digitalizované,
audioknihy) tzv. volné (tj. bez autorských
poplatků) po uplynutí 70 let od data úmrtí
všech původců díla (pokud jsou životopisná
data známa) a 50 let od vydání. U některých
dokumentů (zvláště periodik) je prakticky
nemožné dohledat životopisná data všech
autorů. V tomto případě může knihovna stanovit určitou časovou hranici. Některé digitální knihovny tak mohou mít volnou část
(dostupnou volně na internetu) a neveřejnou
část přístupnou pouze z vybraných počítačů
knihovny (dokumenty podléhající autorskému zákonu). Jiné digitální knihovny mohou
být vázány na předplatné či smlouvu.
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Česká digitální knihovna (ČDK) obsahuje metadata průběžně sklízená z digitálních
knihoven provozovaných v České republice.
Dokumenty v plném zobrazení jsou uloženy
ve zdrojových/původních digitálních knihovnách, ze kterých jsou při požadavku uživatele na prohlédnutí dynamicky staženy do
webového rozhraní České digitální knihovny.
Uživatel tak stále pracuje v jednom rozhraní
a má možnost využívat všechny knihovny zapojené do ČDK.
Dostupnost
dokumentů je řízena nastavením ve zdrojových/
původních
digitálních
knihovnách.
Odpověď: Na webových stránkách této
knihovny v pravém
horním rohu můžeme
kliknout na vstup do
knihovny a už můžeme
vyhledávat. Zaklikneme
pouze veřejné a napíšeme hledaný termín,

vzdělávacím centru ACZ v Praze vede kurzy
pro dospělé. Některé své práce, především
verše a hudební texty, publikuje na blogu
Venuši prádlo sluší, své povídky publikovala v povídkovém románu Rok čtyř a v knize
Povídky z druhé ruky.
Obsah kurzu: Prostřednictvím speciálních cvičení a her se seznámíte se základy
tvůrčího psaní (hlavní hrdina, popis přímý
a nepřímý, jazyk, dialog, monolog, pointa,
zdroje inspirace). Vzniknou jednoduché texty, které mohou být základem pro navazující
workshop pro začínající literáty a výtvarníky,
který knihovna uspořádá ve spolupráci s partnerskou knihovnou ze Swidnice ve dnech 21.
až 24. 3. 2019.
Termín kurzu: 9. - 10. března 2019
Místo konání: Knihovna města Police nad
Metují
Rozsah kurzu: sobota 6 hodin, 9.00 hod. až
14.30 hod. (přestávka na oběd), neděle 4 hodiny, 9.00 hod. až 12.00 hod.
Cena kurzu: 150,-Kč na materiál
a občerstvení
Přihlásit se je možné u ředitelky knihovny
pí Věry Plachtové na tel. 491 543 230 nebo na
plachtova@knihovna-police.cz
v našem případě Sigismund Bouška. Najde
se nám 40 dokumentů z 5 knihoven. Přečíst si
můžeme digitalizovanou knížku Děti. Ale třeba na knížku Jana Bezděka o houbách se vztahují ještě autorská práva a není veřejně přístupná, pouze na počítačích v dané knihovně.
(naštěstí obě knihy v papírové podobě máme
v knihovně v regionálním oddělení přístupné
ke studiu). Na stránkách je vše přehledně a návodně popsáno.
Vaše knihovnice
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Nabídka knih:

yy Satter, David: Čím méně víte, tím lépe
spíte.
Vnitropolitický a ekonomický vývoj v
Rusku v období Borise Jelcina a Vladimira Putina.
yy Cimický, Jan: Kamarádi.
Dramatický příběh o síle a touze člověka i
o potřebě a pevnosti přátelství.
yy Shawová, Julia: Iluze paměti.
Kniha forenzní psycholožky se věnuje
omylnosti naší paměti a fenoménu falešných vzpomínek.
yy Joffo, Joseph: Z Paříže do Paříže.
Autobiografický román líčí dramatický
příběh útěku dvou židovských chlapců
před fašistickým násilím.
yy Vlasatá, Zuzana: Žlutý baron.
Kniha vypráví příběh pátrání dvou novi-

nářů Deníku Referendum, Zuzany Vlasaté
a Jakuba Patočky, po odpovědi na otázku,
jaké jsou skutečné úmysly Andreje Babiše
v politice. Vzali vážně jeho politická hesla
a začali je poměřovat s realitou.
yy Kubín, Petr: Svatý Vintíř - poustevník,
kolonizátor a diplomat.
Čtivě zpracovaná biografie svatého Vintíře, jednoho z patronů českých zemí.
yy Ackermanová, Diane: Úkryt v zoo.
Román o hrdinských činech manželů Jana
a Toničky Żabińských, kteří za války ve
varšavské zoo, jíž byl Jan ředitelem, ukrývali na tři stovky Židů.
yy Burkeman, Oliver: Protijed- štěstí pro ty,
kteří nemohou vystát pozitivní myšlení.
Pořád se honíme za štěstím, a právě kvůli tomu se cítíme tak mizerně. Abychom

byli opravdu šťastní, možná musíme být
ochotní prožívat více negativních emocí
nebo před nimi aspoň neutíkat.
yy Kuťák, Jaroslav: Josefovská krev.
Soukromý detektiv a jeho asistentka pátrají po pachateli vražd v labyrintu podzemních chodeb josefovské pevnosti.
yy Dušek, Libor: Krkonošští rodáci vzpomínají.
Vzpomínky obyvatel z oblasti Krkonoš na
druhou světovou válku i poválečné období.
yy Sobotka, Richard: Mizející Beskydy.
Publikace připomíná historické i přírodní
zajímavosti, kulturní památky, místní tradice, zajímavé osobnosti a místa beskydského regionu.
Dáša Ducháčová

KULTURA
Vánoční dílny v Muzeu
papírových modelů

I když už jsou Vánoce dávno za námi, dovolte nám se ještě jednou vrátit k Vánočnímu programu v Muzeu papírových modelů a poděkovat.
Především bychom rádi poděkovali učitelkám, asistentkám a družinářkám ze ZŠ Police nad
Metují, MŠ Police nad Metují a ŠD Broumov,
které se s dětmi zapojily do výstavy s názvem
„Co čert nechtěl, Mikuláš přinesl a anděl dal“.
Výstavu prací jste mohli navštívit v Zeleném
domečku po celé Vánoce. Úžasný svět dětské
fantazie v rámci mikulášského tématu představil
řadu nápadů na kreativní tvoření z různých materiálů. Za účast všem velmi děkujeme. Na kanále
YOUTUBE Muzea papírových modelů najdete
video z vernisáže.
Další, komu patří velký dík, je DUV-družstvo
Dvůr Králové nad Labem, které nám vyšlo vstříc
s naším nápadem a byli nám nápomocni materiálem i radou.
V Muzeu jsme na dílnu „Zdobení skleněných
vánočních ozdob“ přivítali 25 školních skupin,
téměř 500 dětí z několika měst. Navštívili nás
třídy jak prvního, tak druhého stupně základních
škol z Police nad Metují, Meziměstí, Broumova,
České Čermné a Teplic nad Metují. Na dílnu,
otevřenou široké veřejnosti přišlo více než šedesát účastníků.
Zároveň se omlouváme, že jsme nevyhověli
všem zájemcům.
Tento program byl spolufinancován
Královéhradeckým krajem prostřednictvím
grantu Tvořivé dílny 2018 v Muzeu papírových
modelů. Budeme se snažit, abychom obdobně
úspěšný projekt zopakovali i v letošním roce.
Mgr. Martina Váňová, lektorka programů
a Pavel Frydrych

Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a
pan Norbert Wintr, náš kamarád a hlauni Nouzinskej
mecenáš, pořádaj

v úterý dne 5. března 2019
!! jedinej mezinárodní !!

„VOSTATKOVEJ MAŠKARNÍ PRŮVOD“
krz celou Lhotu, až do Nouzina,
s nevobyčejnym překvapenim u hranic,
no a přenáramnou veselici na sále u Lidmanů s hudbou

pana Matysky z Bezděkova..
za laskavýho přispění a pochopení
Úřadu městyse Machov a Kvíčerouský pekárny z Police a mnoha jednotliuců.

Po celý cestě bude vyhrávat tradičně dechouka

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

Veškerý vobecenstvo z širokýho vokolí na tu slávu do Lhoty
dovolujeme si s úctou pozvat. Špalír, aby pořánnej kolem
cesty zmáklo, na průvod mávalo a kořaukou nepančovanou
v dobrý náladě porád pryč udržovalo.
Soukromý a uzauřený zábavy v hospodě se može účasnit každej, kdo se jen
malinko vochomejtne kolem průvodu.
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Za sebe věřím, že dokážeme na tyto
skvělé úspěchy navázat a i v roce
s číslicí 19 na konci si budeme ze
soutěží vozit medaile a spoustu
radosti.

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

Badalec: „Člověk přijde, zkusí to, a
pokud k tomu má vlohy, je lapen už
navždy. Skončit nejde.“
Tak si to přijďte zkusit, a pokud budeme
mít pocit, že je to to pravý ořechový,
zkuste třeba náš kroužek…

VÝSTAVY:
IVAN ZADRAŽIL:
SVĚT PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Muzeum papírových modelů
Výstava jednoho z nejpilnějších autorů
papírových modelů v Čechách Výstava
odhaluje
zákulisí
práce
autora
papírových modelů. A ještě víc se Ivana
Zadražil „otevřel“ v katalogu, který
k výstavě vydalo Muzeum a který si
můžete zakoupit.

ÚNOR 2019

VOLNÝ VSTUP DO
MUZEA
Pondělí 4. 2.

od 09:00 do 15:00 hodin

Každé první pondělí v měsíci – kromě
Nechte se inspirovat krásou papíru
prázdnin – jsou dveře Muzea pro
a skvělými úspěchy našich členů
všechny
návštěvníky
otevřeny
a přijďte si zkusit práci modeláře do
ZDARMA!
Muzea!
Cena za jednorázový vstup je 30,- Kč.
Jedno pololetí: 400,- Kč
Jedním z vystavených exponátů je i
Celý rok: 800,- Kč
model zámku Chyše, který se nachází
Pro druhé dı́tě z rodiny je cena za kroužek
v Karlovarském kraji, cca 25 km od
zvýhodněna! (Pololetí 250,- Kč; celý rok
Karlových Varů. Zámek je spojen
450,- Kč)
s pobytem jednoho z největších literátů,
kteří žili v Čechách – s Karlem Čapkem.
Využijte možnosti prohlédnout si
výstavu Ivana Zadražila, nebo jen tak
zavzpomínat na svoje mládí spojené
s časopisem ABC.

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

Středeční odpoledne jsou v Muzeu
vyhrazena pro děti a modelářský
kroužek.
I v letošním roce se chceme účastnit
soutěží papírových modelů, které nám
v loňském roce přinesly spoustu
radosti.
Luboš Matěna – vedoucí kroužku –
bodoval na Mistrovství ČR a stal se mezi
juniory vicemistrem, v Oleśnici se stal
druhým vicemistrem Polska mezi
dospělými a na závěr „papírácké“
soutěžní sezóny si Míša Vaněčková
odnesla zlato ze soutěže v Neratovicích.
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MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
23. a 24. února

od 9:00 do 17:00 hodin
Tradiční interaktivní dílnička pro malé
návštěvníky v expozici Muzea.
Během návštěvy Muzea si můžete
vyrobit vlastní unikátní památku na
naše Muzeum.

„S papírovým modelářstvím se to má
jako s každým jiným koníčkem“, tvrdí
nestor mezi modeláři a jeden
z duchovních otců Muzea, Ladislav

K. Čapek a jeho pomník s bustou v Chyši

„Mé předběžné vzdělání je jenom
doktorát v oboru dějin umění
a estetiky,“ psal Karel Čapek v žádosti
o zaměstnání roku 1916 knihovníkovi
Zemského muzea v Praze. Tady mu to
nakonec nevyšlo, a tak v březnu 1917
přijal místo preceptora v rodině
hraběte JUDr. Vladimíra Lažanského a
stal se domácím učitelem jeho
třináctiletého syna Prokopa IV.
Během krátkého pobytu (Čapek zde
pracoval pět měsíců) tady spisovatel
nasál poměrně dost inspirace ke své
další tvorbě.

Polický měsíčník - únor 2019

Zajímavý však je další osud přátelství
dvou mužů z rozdílných světů – Dr.
Lažanského a Karla Čapka. Když Čapek
z Chyše odjel zpátky do Prahy, už se s
hrabětem Lažanským osobně nestýkal a
ani hrabě se do svého pražského paláce
nevrátil. Podle svědectví archiváře dr.
Cikánka si ale tito dva mužové
dopisovali - viděl prý Čapkovy dopisy
úhledně složené a pečlivě svázané
stužkou.
Žádné se ale nedochovaly – zřejmě se
ztratily při stěhování hraběcího archivu
po druhé světové válce. Skutečným
důkazem o tom, že na starého hraběte
Čapek nezapomněl, jsou ale jeho dva
články v Lidových novinách: „Starý
hrabě“ (vyšel 30. 7. 1925) a „Starý
vlastenec“ (25. 3. 1934). A vůbec
nejdůležitější je, že Čapka krátký pobyt
na zámku ovlivnil tak silně, že se
nepřehlédnutelně promítl hned do
několika jeho děl – románu Krakatit,
divadelní hry Věc Makropulos a povídek
Modrá chryzantéma a Na zámku.

podpory doprovodných programů XVI.
Českého zimního srazu turistů bude
výstava v pátek 15. a v sobotu 16. 2.
otevřena od 9:00 do 19:00 hodin.

PŘEDNÁŠKA
Jiří Horský: Kostarika
Sál Pellyho domů
15. 2. od 19:30 hodin
Vstupné: 50,- Kč

Přednáška horolezce a cestovatele
Jiřího Horského nás zavede do střední
Ameriky a ukáže taje a kouzla
Kostariky. Ač je země tradičně
spojována
hlavně
s pěstováním
banánům, má cestovatelům co
nabídnout. Úžasné mořské pláže,
nedotčenou přírodu, hory a sopky…
a samozřejmě život obyčejných lidí.

JAK TO (SE) TADY
CHODILO
Zelený domeček

Výstava fotografií z akcí
pořádaných Klubem přátel
turistiky TJ Spartak
Vernisáž ve čtvrtek
7. 2. od 18.00 hodin
Otevřeno denně podle otevírací
doby Muzea

Z archivu Klubu přátel turistiky TJ
Spartak Police nad Metují jsme vybrali
několik fotografií, které v průřezu
mapují jeho činnost. V expozici uvidíte
fotografie z Polického vandru, ze
Zimního táboření nebo Silvestrovského
vejšlapu k Čertovce.

prezentaci, která se stala součástí
expozice Muzea.
Na samém konci loňského roku byl
v Místnosti sběratelů nainstalován nový
výstavní panel, který přímo na míru
vyrobil truhlář Miloš Nosek.

Všemi těmito cestami nás cestovatel
provede. A věřte, že umí o svých
cestách poutavě vypravovat!
Po
skončení
přednášky
bude
následovat koncert skupiny Kamarádi
Osady 5. Koncert je v ceně vstupného.

Vznikl tak skvělý nový prvek, který
umožní sběratelům rozšířit svou
expozici a nabídnout návštěvníkům
ještě intenzivnější zážitek z návštěvy
Místnosti sběratelů a Muzea.

POHLED DO EXPOZICE

Tentokrát se zastavíme u pýchy První
republiky – u pevnostního opevnění,
které vznikalo v letech 1935-1938. Je
soustava pevností a pevnůstek
budovaných v pohraničí a na vybraných
vnitrozemských příčkách. Opevnění
bylo budováno proti nepřátelsky
naladěným sousedním státům –
Německu,
Maďarsku,
Rakousku
a Polsku.
Model, na který se zaměříme, je
Pěchotní srub R-S
74
„Na
h o l é m “ . Vystřihovánka vyšla v
časopise ABC v roce 2000 a jejím
autorem je Ing. arch. Milan Weiner –
Předprodej vstupenek začne ve čtvrtek jeden z duchovních otců Muzea.
14. 2. v Informačním centru, přímo na
místě budou lístky k dostání 30 minut
před začátkem akce.
Přednášku s koncertem pořádají:
Muzeum papírových modelů, Klub
přátel turistiky TJ Spartak, CKV
Pellyho domy a spolek Apeiron.

Výstava se koná u příležitosti XVI.
Českého zimního srazu turistů.
Pořádá Muzeum papírových modelů ve Klub sběratelů Policka, který funguje Skutečný pěchotní srub byl vybudován
spolupráci s Klubem přátel turistiky TJ „pod křídly“ Muzea, otevřel pro k zajištění protitankové obrany sedla na
Spartak. Výstava potrvá do 3. 3. V rámci návštěvníky v loňském roce svou hřebeni Orlických hor v nadmořské

Místnost sběratelů
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výšce 750 metrů, jímž prochází silnice
z Bartošovic v Orlických horách do
Rokytnice v Orlických horách.
Železobetonový pevnostní objekt byl
vybudován v nejsilnější III. třídě
odolnosti, používané u izolovaných
pěchotních srubů, takže jeho strop je
silný 250 cm, čelní zeď obrácená
směrem k nepříteli 275 cm a ostatní
týlové stěny 125 cm. Před čelní stěnou
byla ještě předsunuta kamenná
rovnanina o síle 400 cm, opatřená dále
zemním záhozem, která stěnu chránila
před zásahy nepřátelských dělostřeleckých granátů.

Hlavní výzbroj objektu R-S 74 „Na
holém“
se
skládala
ze
dvou
protitankových kanónů spřažených s
těžkým kulometem a ze dvou dvojčat
těžkých kulometů. Tyto zbraně byly
umístěny ve střílnách pod betonem na
obou stranách srubu, odkud působily
bočními palbami směrem k sousedním
srubům (R-S 73 a R-S 75).
Model vyšel v časopise ABC v měřítku
1:200, tedy v měřítku, které je
„domácím písečkem“ Milana Weinera,
autora legendárních miniboxů.
Před několika lety vzal do rukou
vystřihovánku modelář Michal Rozínek,
nazvětšoval ho, samotný srub doplnil
terénem, zalidnil vojáky a dvěma

lehkými tanky. Vznikl tak unikátní
model, který existuje v jednom
jediném exempláři a je k vidění pouze
v našem Muzeu.

R-S 74, vpravo model z ABC v měřítku
1:200, vlevo model zvětšený M. Rozínkem

Pěchotní srub R-S 74 „Na holém“ má
dvě patra – v nadzemním byla
umístěna veškerá výzbroj vč. části
střeliva, telefonní ústředna, místnost
dělostřeleckých
pozorovatelů
a
místnost velitele, kterým byl štábní
kapitán pěchoty Karel Tacheczy.
V podzemním patře byly ubytovny
mužstva a poddůstojníků, skladiště
potravin, střeliva a pohonných hmot,
agregát na výrobu elektřiny a studna
hluboká 13,5 metru.
V roce 1938 tvořilo posádku 37 vojáků
(2 důstojníci, 10 poddůstojník a 25
vojínů).
Pěchotní srub byl v září 1938 plně
vyzbrojen i vybaven, s výjimkou
podlážek v obou zvonech, byl obsazen
svou osádkou a připraven k obraně.
Celý
srub
byl
obehnán
protipěchotními překážkami a byly
umístěny i protitankové překážky a
příkopy.

Po odstoupení Sudet na základě tzv.
Mnichovské dohody byl srub ve dnech
2. až 8. října 1938 vyklizen a jeho
veškeré
zařízení
a
výzbroj
demontovány.

V krátkosti informujeme…
Během ledna proběhla v Muzeu
inventura – prostě jsme to museli
spočítat. Kromě počítání zásob jsme
usilovně pracovali na rozpočtu Muzea
pro rok 2019 a připravili jsme několik
grantových žádostí, které se budou
schvalovat v tomto kalendářním roce.
A samozřejmě jsme pracovali na
expozici. Ve spolupráci s kurátory je
vytvořen koncept expozice, ke kterému
přibydou nové vitríny na Sále
architektury.
Dalším novým prvkem bude vitrína,
speciálně vyrobena pro model rakety
Saturn V. O tomto modelu jsme Vás
informovali
v prosincovém
čísle
Polického měsíčníku. Instalací modelu
rakety Saturn V. chceme připomenout
50 výročí prvního přistání člověka na
Měsíci.

Muzeum v médiích
ČRo Hradec Králové odvysílal ve čtvrtek
10. ledna reportáž z Muzea. Pozvánka
do Muzea se pak objevovala ve zprávách
celý týden.
V repríze pak reportáž vysílala ČRo
Dvojka.
Časopis „Jihočeský filumenista“ přinesl
v číslech 1 - 2 (leden, únor 2019)
obsáhlý článek o soutěži Kvíčerovská
sirka.
Za Muzeum papírových modelů
Pavel Frydrych

Sběratelé pozor !!!!
Hostinec u Lidmanů v Machouský Lhotě
vetešnici, sběratelé a hokynáři ze Lhoty,
pořádaj dne 23.2. 2019 vod 8.00 hod.
na sále hostince, další přeukrutně vohromnou
sběratelskou burzu, na který bude možno
vyměnit či zakoupit /a to je jennou istý/
skvosty nedozírnejch hodnot.
Vítaný ste úplně šecky, kerý se kolem
starožitností a sběratelskejch artefaktů jen
malinko motáte, a na kerý jen trochu dejchlo
to kouzlo, vlastnit něco ve sbírce.
Stolky pro nabízející – zadarmo, vlezný taky žánný
….. šecko jen pro ten pocit
Vobčerstvení zajištění

Polický měsíčník - únor 2019
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PELLYHO DOMY
HASIČSKÝ BÁL

Sobota 9. 2. 2019 od 20:00 hod
Sbor dobrovolných hasičů v Pěkově Vás zve
na svůj tradiční bál. Hraje skupina NÁVŠTĚVNÍCI.
Soutěž o ceny: hlavní výhra LCD televizor a
další hodnotné výhry.
Vstupné: 100 Kč
Místenky od 1. února u J. Kozára, tel. 491
543 308 (731 479 630).
Doprava autobusem SDH zdarma z Honů
směr Police nad Met. v 19:00 hod. Zpět po
dohodě s pořadateli.

XII. OSTROSTŘELECKO-MĚSTSKÝ PLES
Sobota 23. 2. 2019 od 20:00 hod
Hraje Relax Band pod vedením J. Drejsla.
Vstupné: 100 Kč vč. místenky.
Vstupenky v prodeji v IC v Pellyho domech.

KINO
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY

Čtvrtek 7. 2. 2019 od 17:30 hod
Pat a Mat opět v polickém kině, tentokrát se
zimní tematikou…. Blíží se zima a naši známí
kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc
když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která se
jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh
naši dva kutilové vymyslí? Po dovádění na
sněhu přijde vhod horká sauna, tak proč by si
ji rovnou nepostavili. Jak si poradí s vánoční
výzdobou a jaké dárky si kutilové nadělí pod
vánočním stromečkem? A co teprve až si
vyrobí Betlém a oslaví Silvestra. Pro naše dva
kutily není žádná komplikace překážkou
a žádná výzva dostatečně velká.
Animovaný/Rodinný. Česko, 2018, 60 min.
Vstupné: 80 Kč

DĚTSKÝ KARNEVAL:
CESTA OKOLO SVĚTA

Neděle 24. 2. 2019, 14:00 - 17:00 hod
Budeme cestovat okolo světa, ale vítány jsou
masky na jakékoliv téma. Tři hodiny zábavy a
soutěží s osvědčeným týmem společnosti
Dětské akce. Pokladna otevřena hodinu před
začátkem akce.
Vstupné: 40 Kč / 20 Kč děti

KOLÁROVO DIVADLO
FOTKA JAKO ZBRAŇ, FOTKA JAKO
LÉK.
OČIMA DAVIDA TĚŠÍNSKÉHO.
GORDON A PADDY
Středa 13. 2. 2019 od 18:00 hod
Uznávaný fotograf David Těšínský zažil během své krátké kariéry mnohá dobrodružství.
Na cestách po světě nafotil kontroverzní
fotografie, jež vzbuzují zájem.

Objevily se ve slavných denících jako je britský The Sun nebo francouzský Le Monde. Za
svou práci několikrát obdržel prestižní cenu
Czech Press Photo.
Hlavními tématy projekce budou: Tragikomický život japonských businessmanů
v Tokiu, Ženy ve válce na Ukrajině a ostatní,
Revoluční mládež v Íránu, Exorcismus
v Etiopii.
Více na https://tesinskyphoto.com/ Vstupné:
80 Kč
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Čtvrtek 28. 2. 2019 od 17:30 hod
Kdo jsou Gordon a Paddy? Především hrdinové švédského animovaného filmu pro děti.
Ropušák a myška v příběhu plném dobrodružství i sněhu. Paddy je malá myška, která
ze začátku nemá ani jméno, ale má talent a
převezme po starém ropušákovi Gordonovi,
který odchází do důchodu, post šéfa lesní
policie. Zezačátku jen napodobuje Gordonovy metody, ale když dojde ke zmizení dvou
dětí a hlavním podezřelým je obávaná liška,
musí Paddy překonat samu sebe. Co když ale
liška vůbec není tak nebezpečná? Lze děti
zachránit? A kdo je vlastně zachrání? Animovaný / Fantasy. Švédsko, 2017, 62 min.
Vstupné: 70 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

OSTATNÍ AKCE
KARNEVAL NA SNĚHU / NA LEDĚ

Neděle 3. 2. 2019, 14:00 - 17:00 hod
Lyžařský vlek Nebíčko nebo kluziště na sídlišti, v závislosti na klimatických podmínkách!!!
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná!! Soutěže, tombola o ceny. Bude zajištěn
prodej teplých nápojů.
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Pro
aktuální
informace
sledujtewww.policko.cz a fb.com/pellyhodomy.
V případě konání na lyžařském vleku účast
pouze s platnou jízdenkou.
DOPORUČUJEME všem účastníkům
OCHRANNOU PŘÍLBU!!
Vstupné? dobrovolné

Situační komedie, jejíž hrdinové se díky
nečekanému nálezu kufříku plného peněz
ocitnou v neuvěřitelném řetězci stále se
vršících lží, úskoků, výmluv a dokonce i vydírání.

XVI. ČESKÝ ZIMNÍ SRAZ TURISTŮ
14. - 17. 2. 2019

Prodej vstupenek:
v Informačních centrech v Polici nad
Metují (tel. 491 421 501) a v Náchodě
(tel. 491 462 060), pokud není uvedeno
jinak.

Informace na www.turistipolice.cz

PŘIPRAVUJEME
KUŘAČKY A SPASITELKY
náhradní termín

Upozorňujeme návštěvníky akcí pořádaných
Pellyho domy, že organizátor bude z vybraných akcí pořizovat audiovizuální záznam,
který bude sloužit pro jeho vlastní, nekomerční, potřeby.

Neděle 10. 3. 209 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo
Představení Divadla Exil Pardubice.
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč.
Vstupenky v prodeji.

JUMP N TRAVEL - PERU

Úterý 12. 3. 2019 od 18:00 hod
Kolárovo divadlo

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
Vstupenky v prodeji.

INFORMAČNÍ CENTRUM
Vidina bohatství rozmetá nejen poklidný
život spořádaného manželského páru, ale
vtáhne do hry i další aktéry…
Hrají: Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová,
Richard Trsťan, Michal Novotný, Jiří Štrébl,
Sabina Laurinová / Nela Boudová / Andrea
Hoffmannová, Pavel Kikinčuk, Zdeněk Košata / Rudolf Slivka
Vstupné: 520 / 490 Kč
Vstupenky v prodeji od 28. 1. 2019.

NOVĚ V PRODEJI

Absolventská turistická vizitka

V souvislosti s blížícím se turistickým srazem
(14. – 17. 2. 2019) jsme se rozhodli nechat
pro tuto příležitost vyrobit speciální absolventskou vizitku. Vizitka je v prodeji pouze u
nás v informačním centru a k dispozici je
pouze omezené množství. V prodeji od 14. 2.
2019. Cena: 12 Kč

BROUK V HLAVĚ

Polický rodák Jan Jenka a jeho parťák Lukáš
Kulda přivezou do Police nový sportovněcestovatelský dokument, ve kterém se vydávají na třítýdenní cestu po Peru, kde musí
překonat vysoké nadmořské výšky, daleké
vzdálenosti, nebo i místní nepokoje. Jak
vypadá parkour v horách a na starých inckých
ruinách?
Vstupné: 60 Kč. Vstupenky v prodeji.

HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica

Středa 27. 3. 2019 od 19:00
Kolárovo divadlo
Vstupné: 490 Kč. Vstupenky v prodeji.

ZDENĚK IZER: VYPRODÁNO
Pondělí 1. 4. 2019 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo

PRACHY!!!

Úterý 2. 4. 2019 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo
Divadlo Palace Praha
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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.

Počátek roku v informačním centru

S novým rokem přicházejí i nové výzvy a my
se jich chopili hned od začátku. Počátkem
měsíce jsme dokončili a odeslali žádost o
grant Královéhradeckého kraje na podporu
činnosti informačních center. V rámci jejího
zpracování jsme si vytyčili hlavní projekty
letošní turistické sezony a směr, kterým se
v tomto roce v naší činnosti vydáme. Započali
jsme s přípravami pokladů, kterým se budeme nyní věnovat až do jara, tak aby bylo,
doufejme, vše včas připraveno na hlavní
turistickou sezonu. Zúčastnili jsme se setkání
redakční rady turistických novin Broumovska
a připravovali jsme články do letního vydání
těchto novin. Komunikovali jsme se zástupci
redakční rady novin Východních Čech a Kladského pomezí ohledně jejich letních čísel.
Vzniklo také další číslo bulletinu pro poskytovatele služeb, čímž jsme navázali na loňské
celoroční snahy o zlepšení komunikace
s ubytovateli a stravovateli na Policku. Nejen
pořadatelé turistického srazu, ale i my, zástupci cestovního ruchu, se připravujeme na
únorový turistický sraz, vytváříme zásoby
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zboží k prodeji i zásoby propagačních materiálů, vymýšlíme organizaci a strategie a doufáme, že ten nápor turistů zvládneme
s grácií.
Držte nám pěsti.
Mgr. Nikola Plná

Provozní doba infocentra v ÚNORU:
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

Otevírací doba Informačního centra
v době konání XVI. Českého zimního
srazu turistů (14. – 17. 2. 2019)

Místo výkonu práce:

Čtvrtek 14. 2.
Pátek 15. 2.
Sobota 16. 2.
Neděle 17. 2.

Požadavky:

9:00 – 22:00
7:30 – 21:00
7:30 – 19:00
8:00 - 13:00

Vzhledem k očekávanému velkému počtu
turistů se může prodloužit doba na vyřízení
Vašich požadavků.
Děkujeme za pochopení.
Město Police nad Metují
Organizační složka Pellyho domy
hledá

zájemce o sezónní práci na rok 2019 na

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

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ
ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

Místo výkonu práce:
Víceúčelové sportoviště, Malá Ledhuj,
Police nad Metují (cca duben - říjen)

Požadavky:
• časová flexibilita
• manuální zručnost
• kladný vztah ke sportu
• příjemné vystupování, komunikativnost,
ochota
• spolehlivost, samostatnost, odpovědnost,
• bydliště v Polici n. Met. či blízkém okolí
výhodou
• aktivní znalost práce na PC (e-mailová
pošta, Internet)
Náplň práce:
• zajišťování provozu Víceúčelového sportoviště (pokladní a dozor sportoviště, drobná
údržba, úklid zázemí)
• prodej občerstvení návštěvníkům
• komunikace s návštěvníky
• zajišťování venkovních akcí pořádaných
organizační složkou Pellyho domy
Zájemci, prosíme, zašlete stručný životopis
na email rezervace@sportvpolici.cz,
nebo přineste osobně do Informačního centra, Masarykovo náměstí 75,
549 54 Police nad Metují.
Kontakt: Martin Balák, tel. 778 499 437
www.sportvpolici.cz
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PSO jízda rokem 2019

Informační centrum v Pellyho domech, Masarykovo nám., Police nad Metují
• 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

Naši milí posluchači a čtenáři, se zpožděním Vám přejeme vše nejlepší do roku
2019! V roce minulém jsme toho spoustu zažili – od lednového plesu Smíme prosit?, přes
Smetanovu Litomyšl a O2 arenu, až po vyvrcholení koncertní sezóny benefičním večerem
Panta Rhei na Klučance – a děkujeme Vám,
že jste mnozí u toho byli s námi. Odehráli
jsme celkem 15 koncertů, měli jsme tu čest
hrát dohromady pro 31 tisíc diváků, a věnovali jsme 484 787 Kč Nadačnímu fondu Hospital
Broumov. Především díky Vám budeme na
rok 2018 rádi vzpomínat!
A vážíme si také Vaší účasti na novoročních koncertech 12. ledna v Jiráskově divadle
v Hronově, kterými jsme společně zahájili rok
2019, ve kterém nás toho ještě spousta čeká.
V březnu nás můžete slyšet v Brně a Trutnově,
v květnu ve Vambeřicích a Solnici, v červnu
v Pacově a na již tradiční Smetanově
Litomyšli, a na začátku prázdnin nás čeká
BUSKING TOUR pro dobrou věc! Na devět
letních dnů se z nás stanou pouliční muzikanti.
Objevíme se u nás v Polici, Hradci Králové,
Praze, Plzni, Karlových Varech, Drážďanech
a Liberci. V každém z těchto sedmi měst vybereme někoho, kdo potřebuje pomoc, a celý
výtěžek z hraní věnujeme daným lidem, nebo
organizacím. Náš orchestr se tak stane pravděpodobně tou největší putovní pouliční kapelou
na světě – v Česku určitě. Čekejte nás na nečekaných místech! A v září se na nás můžete
těšit opět v Praze, kde otevřeme novou sezónu
Jatkám 78.
Pokud u toho všeho chcete být s námi,
sledujte nás na našem webu, Facebooku
a Instagramu.
Tak na shledanou. Budeme se na Vás těšit!
Za PSO, Šimon

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.
Kontakty:
Mgr. Nikola Plná, tel. 491 421 501 nebo Jana
Rutarová, tel. 602 645 332
Více o činnosti Informačního centra:
www.pellyhodomy.cz
www.policko.cz

13

OBRÁZky Z OBÁLKY
VALERIE ŠTEFANIAKOVÁ
10 let, Hlavňov

Autorka je žačkou výtvarného oboru ZUŠ Police nad
Metují. Studuje také
druhým rokem hru na
violoncello.
Malba
vznikla
jako soutěžní práce pod vedením
paní učitelky Petry
Nádaždyové.
Co je na obrázku z obálky, se dozvíte přímo od autorky.
Valerie, jaké místo z našeho okolí je na malbě?
Je to Hlavňovský rybník.
Máš ho ráda, proto jsi ho namalovala?
Ano, k zimě patří Vánoce. K Vánocům kapr,
tak proto jsem ho namalovala.
Máš v Polici, nebo třeba v Hlavňově nějaké
nej nej oblíbené místo?
V Polici chodím hodně ráda do knihovny. Tam
si povídám s kamarádkama. V Hlavňově je
moje nejoblíbenější místo les. Chodím tam
nejvíc s mamkou. V zimě ale moc ne.
Co ráda maluješ?
No, nejvíc mě baví keramika. Dělat vázy na
kruhu. Ale maluju taky ráda.
Na co by ses zeptala pana starosty, kdyby to
takhle seděl s tebou on?
Na to, kolik mu je let.
Tak to ti můžu říct já, je mu 41 let.
A jak podle Tebe bude vypadat Police
a Hlavňov, až budeš dospělá. Až nebudeš chodit do žádné školy?
Rozhodně tu bude víc domů.
Co by Ti chybělo, kdyby tu nebylo?
Nejvíc ZUŠka a les. V Hlavňově by mi chybělo všechno.
Valerie děkuju a ať se Ti daří nejen na kruhu.
Mgr. Martina Váňová

Za tradicemi do úpické Dřevěnky
Město Úpice leží v srdci kraje, který je malebnou Krakonošovou zahradou. Tak ji ve své
rané sbírce povídek pojmenovali bratři Čapkové.
Kousek od centra města, v ulici Žižkova čp. 92,
nalezneme Dřevěnku z 16. století. Jde o nejstarší
dochovaný dům v Úpici a zároveň národní kulturní památku, která byla loni po náročné rekonstrukci zpřístupněna veřejnosti.
Navštívit ji můžeme i v únoru a připomenout
si tak v čase Hromnic, masopustu a karnevalů
život prostých lidí na přelomu 19. a 20. století. S ním nás seznámí stálá expozice Dřevěnky
s názvem Jak se žilo. Zároveň si můžeme prohlédnout také krátkodobou výstavu Lidová architektura v Královéhradeckém kraji. Poslouží nám
jako inspirace pro další výlety.
Dřevěnka je provozována Městským muzeem a galerií J. W. Mezerové, které má svou
hlavní expozici umístěnou ve staré radnici na náměstí T. G. Masaryka. Zde můžeme během února
navštívit výstavu Hledání zmizelé Úpice VII. se
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zaměřením na padesátá léta minulého století. K
vidění je zde také rozsáhlá národopisná expozice, jež má svůj základ ve sbírce předmětů denní potřeby shromážděných z iniciativy MUDr.
Antonína Čapka (otce slavných bratrů). Hlavním
tématem je práce v zemědělství a zpracování lnu.
Muzeum také ve svých prostorách prezentuje nejslavnější osobnosti Úpice. Zmapován
je tu sedmnáctiletý pobyt rodiny
Čapkových v Úpici se zaměřením
na doktorskou i osvětovou činnost
dr. Antonína Čapka, dětství a mládí
Heleny, Josefa a Karla Čapkových
i jejich další osudy. Část expozice je věnována Devateru pohádek
a jejich vztahu k našemu kraji.
Ve staré radnici se také nachází galerie, která nabízí návštěvníkům možnost seznámit se s dílem
úpické rodačky, akademické malířky Julie Winterové Mezerové

(1893–1980). Tvořila v ateliéru v Praze, při
pobytech ve Francii, na cestách, ale především
v rodném kraji, kterému zůstala celý život věrná
a malířsky jej objevila pro okolní svět.
Muzeum i Dřevěnku můžeme navštívit od
úterý do soboty (9–12, 13–17 hod.) a v neděli
(13–16 hod.). Více informací naleznete na www.
mmgu.cz
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Přehled kulturních akcí pořádaných Muzeem Náchodska v měsíci únoru 2019
Stálá expozice muzea Dějiny
Náchoda a Náchodska

Kašírované masopustní masky
- tvořivá dílna

Stálá
expozice
Muzea
Náchodska
v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp.
18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Součástí je
rovněž ojedinělá expozice figurek vojáčků čsl.
armády první republiky v miniatuře Měli jsme
se bránit – 1938 modeláře a sběratele Lubora
Šušlíka. Organizované výpravy lze objednat na
tel. čísle 777 764 654 nebo na e-mailu muzeumna.expozice1@seznam.cz. Otevřeno denně
mimo pondělí 9-12, 13-17 hod., avšak POUZE
na základě telefonické dohody!!! V úterý volejte
na telefonní číslo: 491 423 248, v ostatních dnech
na číslo 777 764 654.

Blíží se období
masopustních průvodů
a v Náchodě proběhne již
třetí ročník sousedského
masopustu. Pokud chcete být originální, přijďte
si vyrobit vlastní kašírovanou masku.
Kdy: 16. 2. 2019
od 10.00 do 14.00
Kde: Náchod - přednáškový sál muzea v 1. patře staré radnice čp. 1 na
Masarykově náměstí
Cena: 45 Kč/osoba
Z důvodu omezené kapacity si prosím zarezervujte místo do 13. 2. 2019 na e-mail: libricka@
muzeumnachodska.cz , nebo tel. 491 423 248

Z formy na stůl
– jak se odlil porcelánový hrnek
Muzeum Náchodska srdečně zve do výstavní síně muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) na
výstavu užitného porcelánu. Porcelán je nejdokonalejší a u nás nejmladší hmotou používanou v keramické
výrobě. Předměty z
tohoto materiálu jsou
zastoupeny v každé
domácnosti. Přijďte
se tedy podívat na
vybrané předměty
českého porcelánu
ze sbírek muzejního depozitáře a
technologii výroby,
zprostředkovanou
surovinami a materiály používanými k výrobě.
16. února, 26. února a 26. března 2019 vždy od
15 hodin proběhnou komentované prohlídky s
malou ukázkou výroby. Vstup na komentované
prohlídky zdarma. Výstava bude zahájena vernisáží 31. ledna 2019 v 17 hodin a potrvá do 31. 3.
2019. Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-17
hod.

Sbírka předmětů z období ČSSR
Staré věci nepatří do starého
železa

Muzeum Náchodska vyhlašuje sbírku předmětů z éry ČSSR. Pro připravovanou výstavu
hledáme především vybavení na dovolenou, fotografie a pohledy.
KDY: 19. 2. 2019 (15.00 -16.00 hod.)
KDE: v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí
v Náchodě
Za Váš zájem a podporu předem děkujeme!
Více informací: www. muzeumnachod.cz
a Fb Regionální muzeum v Náchodě.

Dekorace porcelánu
– tvořivá dílna
Na výstavě Z formy na stůl – jak se odlil
porcelánový hrnek, je k vidění dekorované zboží
různými technikami. Jednou z možností je dekorace barvami na glazuru. Pokud vás láká seznámit se s touto technikou, přijďte si vytvořit
vlastní dekor na porcelán. K dispozici budou barvy, pomůcky a porcelánový hrnek. Dekorované

výrobky po výpalu nad 800 °C můžete používat
běžným způsobem nebo využít jako originální
dárek. Techniku hravě zvládnou všichni tvořiví návštěvníci i děti v doprovodu dospělých.
Případně můžete přinést vlastní porcelán.
Kdy: 16. března 2019, od 9 do 13 hodin
Kde: Náchod – přednáškový sál muzea v 1. patře
Staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí
Cena: 200 Kč/osoba
Z důvodu omezené kapacity si prosím zarezervujte místo do 14. 3. 2019 na tel.: 491 423 248
nebo kumstova@muzeumnachodska.cz

Tužme se!
150 let Sokola v Náchodě
Muzeum Náchodska pořádá do dubna 2019
sbírku věcí, které se vztahují k sokolskému hnutí.
Dárci mohou nosit kroje, cvičební úbory, náčiní,
fotografie, odznaky i jiné předměty, které ilustrují historii i současnost spolku.
Předměty ze sbírky budou nejprve využity
při přípravě výstavy zaměřené na připomenutí
vzniku Sokola v Náchodě před 150 lety a následně budou používány i při dalších výstavách.
Přinést je můžete kdykoliv do muzea (vždy se
jménem dárce a kontaktem na něj) nebo ve vyhlášených termínech přímo na osobní schůzky
s muzejními kurátory.
KDY: 19. 2. 2019 (15.00 -16.00 hod.)
KDE: v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí
v Náchodě
Za Váš zájem a podporu předem děkujeme!
Více informací: www. muzeumnachod.cz
a Fb Regionální muzeum v Náchodě

Pevnost Dobrošov v únoru
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs.
pohraničního opevnění z let 1935-1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí. V únoru je možnost prohlídky ve všední dny, a to POUZE na
objednávku s dostatečným předstihem, přičemž
minimální počet zájemců o návštěvu pevnosti je
pět osob. Návštěvu pevnosti lze objednat na tel.
čísle 724 120 498, či elektronicky: pevnost.dobrosov@seznam.cz.

Vila Čerych - Česká Skalice
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POHLEDY DO HISTORIE

Pranostiky, pověry, zvyky, tradice
Na Hromnice o hodinu více…

Z hlediska církevního kalendáře je
v tomto měsíci významným dnem 2. únor.
Slaví se svátek Uvedení Páně do chrámu neboli Očišťování Panny Marie, známý jako
Hromnice (z občanského kalendáře zmizely
v roce 1984). Podle Nového zákona (II. část
Bible) Ježíšova matka Maria přinesla v tento
den spolu se sv. Josefem svého syna 40. dne
po narození do jeruzalémského chrámu, aby
ho obětovali Pánovi. Původně byl tento den
pravděpodobně svátkem staroslovanského
boha ohně a hromu Peruna. Tímto dnem také
dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů, často i z domácností a někde
také vánoční stromek.
V lidovém křesťanství se Hromnice staly
důležitou oslavou přicházejícího jara. Svátek

byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem jak napovídá jeho název.V tento
den se světívaly svíce, tzv. hromničky. Svěcení
hromničních svíček mělo být symbolikou
Kristova světla a očisty za hříchy. Svíčky se
pak rozžíhaly během roku při hromobití.
Možná proto lidé připisovali tomuto dni
tak velký vliv na počasí. Z hlediska pranostik
je to totiž nejvýznačnější den, k Hromnicím
se v českém prostředí váže nejvíce pranostik,
kolem čtyřiceti. Nejznámější pranostikou je
„Na Hromnice o hodinu více“. Je to pranostika výstižná, protože v tomto období je den
v porovnání s obdobím okolo zimního slunovratu delší až o 80 minut. Zajímavá je pranostika „Na Hromnice musí skřivánek vrznout,
i kdyby měl zmrznout“. Jedná se o nejstarší

dochované české rčení, které existovalo pravděpodobně už v polovině 15. století. Jeho obsah je však znehodnocen kalendářovou reformou z roku 1584, protože 2. února bychom jen
stěží mohli slyšet skřivánka (pranostika podle
původního kalendáře připadala na pozdější datum). Naopak pravdivější je pranostika:
„V únoru když skřivan zpívá, chudobný rok
potom bývá“. Ze známých „hromničných“
pranostik ještě některé: Na Hromnice zima
s létem potkala se. Na Hromnice vezmi dvě
kabanice. Přejdou Hromnice – konec sanice. Zelené Hromnice – bílé Velikonoce. Na
Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.
Připravil František Janeček

Osudové ženy

Kleopatra - egyptská královna

Další příběh z cyklu nazvaného Osudové
ženy vypráví příběh Kleopatry - jedné z největších a nejvýraznějších panovnic na egyptském trůnu, které padali k nohám nejmocnější
muži antického světa.
Kleopatra se narodila v roce 69 př. n. l.,
byla poslední panovnicí řecko-egyptské dynastie Ptolemaiovců, která převzala vládu
nad Egyptem po smrti Alexandra Velikého
Makedonského. O jejím dětství není celkem
nic známo, byla třetí dcerou krále Ptolemaia
XII. Byla známá jako po všech stránkách
velmi vzdělaná Řekyně, hovořila plynule několika jazyky, včetně afrických. Jako první
z Ptolemaiovců hovořila egyptsky. Podle dobových záznamů jí bylo teprve sedmnáct let
a podle závěti, kterou napsal její otec, stala
se královnou spolu se svým bratrem, kterému
bylo teprve deset let. Spoluvláda na tehdejší
dobu znamenalo manželství. Jelikož král byl
nezletilý, začaly určité problémy, s kterými
Kleopatra nesouhlasila.
Vztahy se vyhrotily a Kleopatra vládla
sama. Za její vlády byl Egypt velmi bohatou
říší, měl dobře zorganizovaný daňový a bankovní systém, její zásluhou byly postaveny
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nádherné stavby. Kleopatra se opírala o moc
římské říše, která byla v tomto regionu dominantní. Její chování porušovalo ptolemaiovskou tradici, podle které osamoceně vládl král.
To vzbuzovalo nelibost, tuto situaci zkomplikovala neúroda způsobená nedostatečnými
záplavami Nilu. Následně vznikaly další nepředvídatelné komplikace. V Egyptě vypuklo
povstání a byla stažena i část římských vojáků. Kleopatra musela z Egypta utéct. Uprchla
neznámo kam a podařilo se jí utéct s dostatečným množstvím zlata, aby mohla uvažovat o
zahájení bojů o svůj návrat k moci. Hovořilo
se, že utekla do Arábie a odtud do Sýrie.
V Sýrii se jí podařilo postavit armádu, se kterou měla v plánu vstoupit do Egypta a obsadit
ho.
Proti této armádě vytáhl Achillás s králem.
Dříve než se mohly tyto armády střetnout,
došlo k události, která tuto válku rozhodla
jinak. Do Egypta uprchl Pompeius, který byl
poražen v římské občanské válce. Poručnická
rada se tak dostala do bezvýchodné situace
a jakékoliv její jednání by vedlo ke stejným
následkům. Nakonec se rozhodli Pompeia popravit. Do Alexandrie dorazil i Julius Caesar,
který ho pronásledoval a Ptolemaios mu jako
dar předložil Pompeiovu hlavu a doufal, že si
ho tak nakloní. Caesara to rozzlobilo a prohlásil, že zavraždili římského konzula a jeho
zetě a že tato smrt pro římského občana takového postavení je potupou Říma. Vzniklé
situace ovšem využil ve svůj prospěch a s jednou polovinou legie, s níž do Egypta přišel,
zůstal a začal situaci v Egyptě řešit – dosadil
Kleopatru na trůn. Podle legendy Kleopatra
pronikla k němu tajně, byla zavinutá do koberce a Caesara naprosto okouzlila svou krásou
a šarmem.
Caesar nechal zničit v Alexandrijském přístavu mocnou egyptskou flotilu a při této příležitosti shořela i největší knihovna. Po smrti

Ptolemaia XIII. Kleopatra odjela s Caesarem
do Itálie a byla tam dva roky. Z jejich svazku
se narodil syn (malý Caesar), budoucí egyptský král. V roce 44 př. n. l. byl Caesar úkladně zavražděn. Kleopatra se vrací zpátky do
Egypta, ví, že si musí najít nového ochránce.
Po Caesarově smrti se zamilovala do Narcise
Antoniuse. Antonius s ní žil deset let, usadili
se v Alexandrii a měli spolu tři děti.
Kleopatra se cítila ohrožena Oktaviánem
(Caesarův prasynovec; snažil se o ukořistění
veškerých dědických práv po svém prastrýci a tak o posílení své moci), který proti ní
vedl krutý boj. Ten nakonec zbavuje Antonia
hodnosti konzula a Kleopatře vyhlašuje válku. Římané pod vedením Marcem Agrippou
Egypťanyv námořní bitvě u Acta drtivě porazili. Kleopatra, zpravená o Antoniově údajné
smrti, uniká a uchyluje se do bezpečí své nedokončené hrobky v Alexandrii. Antonius prchá z prohrané bitvy. Později spáchá sebevraždu. Roku 30 př. n. l. je Kleopatra Octavianem
zajata a má být odvlečena jako jeho triumfální
válečná kořist do Říma. To však Kleopatra
nikdy nedovolí a raději si vezme život. Jak
vlastně Kleopatra umřela se přesně neví.
Hovoří se, že byla uštknuta jedovatým hadem
(egyptskou kobrou) anebo se otrávila prudkým jedem. O osudu Kleopatřiných dětí se
toho moc neví, jen to, že Octavius je svěřil své
sestře a Caesarova syna nechal popravit, aby
nebylo ohroženo jeho postavení.
Kleopatřin život a osud patří mezi nejvděčnější témata pro zpracování dramatické
(Shakespeare), výtvarné (Rubens) i filmové
(dvoudílný velkofilm z roku 1963 s nezapomenutelnou Liz Taylorovou v hlavní roli).
Faktem však zůstává, že Kleopatřiným dobrovolným odchodem ze života odešla do historie
i svébytná staroegyptská civilizace. Její smrtí
končí samostatnost Egypta.
Připravil František Janeček
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Z historie zvoničky v Hlavňově

Kdy byla postavena původní zvonička pro zvon v Hlavňově na
chalupě čp. 50 není známo. V roce 1869 však byla již velice sešlá,
byla proto zbořena a postavena nová. Do báně na jejím vrcholu
vložen byl spis sepsaný tehdejším hlavňovským učitelem Josefem
Vikem. Spis (jeho opis) doslovně zaznamenán:
Na památku. Věžička tato pro zvon jest nově vystavěna v měsíci říjnu 1869 nákladem všech sousedů hlavňovských. – Toho času
představeným byl Antonín Weiser, rolník čp. 42, radní Josef Borna,
rol. čp. 33 a Karel Winter, rol. čp. 34 – Výborové byli: Jan Jirků,
rol. čp. 29, Antonín Kollert, rol. čp. 31, Antonín Kinzel, rol.čp. 39,
Antonín Janeček, pol. zahradník čp.2, Václav Kubeček, pol. zahradník čp. 19, a Josef Mareš, chalupník čp. 4. – Místním učitelem
toho času byl Josef Vik, rozený v Křižanově panství Náchodského,
myslivcem na Hvězdě byl pan František Žák. – Zvoníkem toho
času byl František Hofman, majetník chalupy č. 50, na které věžička tato stojí. – Věžičku tu vystavěli hlavňovští tesaři a sice Jan
Michl, chalupník čp. 85, a Václav Pohl, chalupník čp. 72. – Zvon
tento Velebným hlasem svým vyzývá křesťany hlavňovské každodenně k modlitbám, protož dbej každý na jeho hlas, pokud jsi živ,
abys potěšiti se mohl, až tobě umíráčkem zvoniti budou do hrobu. – Všecko cti a chvále Boží! A duše všech věrných zemřelých
skrze milosrdenství boží ať odpočívají ve svatém pokoji, amen. –
Každý si připamatuj, kdož uslyšíš potřikrát denně milý hlas zvonu,

Studentský ples

Každoročně již od podzimu žijí poslední ročníky středních škol přípravami
na slavnostní událost – studentský ples.
Nejinak tomu bylo letos i v Centru propagační tvorby Velké Poříčí. Ale nechme
promluvit samotné aktéry. Jako první to
bude Nela Múčková, maturantka oboru
Propagační design. „Všichni jsme si chtěli
tyto slavnostní chvíle pořádně užít i s našimi rodiči, přáteli a hosty. Celý ples se nesl
v duchu filmu, a proto jsme se snažili vše
do posledního detailu vymyslet tak, aby
se každý divák cítil jako filmová hvězda.
Začali jsme šerpováním a poté nastal čas
našeho předtančení. Mnozí z nás měli trému, ta se však prvním krokem vpřed změnila v úsměv a pak nás už doprovázela skvělá
přátelská atmosféra, jakou jsme snad nikdy
předtím nezažili. Ples utíkal jako voda a my
si užívali zábavu na tanečním parketě. Pak
nastal čas našeho půlnočního vystoupení a
my jsme sál doslova rozjeli s naším auťákem. Velké díky patří především naší paní
třídní učitelce MgA. Václavě Henclové,
která nám dodávala sílu vše v klidu zvládnout,“ připomíná Nela.
Natálie Rudolfová za maturanty oborů
Reprodukční grafik a Tiskař na polygrafických strojích na ples vzpomíná takto: „Naše
třída nechávala všechny přípravy klasicky
na poslední chvíli. Ale myslím, že i přes
všechen stres jsme se s tím poprali nakonec
velmi dobře. Až na nepovedené vystřelení
konfet při fotografování dopadlo vše podle
plánu. Po půlnočním překvapení přišla na
řadu skvělá houslistka, díky které celý sál

Polický měsíčník - únor 2019

milostivé vtělení Syna božího Ježíše Krista a pros jej, aby kříž umučení a smrt jeho na tobě zmařeno nebylo, nýbrž abys dosáhl koruny
věčné slávy. Amen. – Oroduj za nás Svatá boží rodičko, abychom
hodni učinění byli zaslíbení Kristových. Amen. – (Tak zní spis.
113. Do spisu toho vloženo bylo několik kusů toho času kovových,
drobných běžných peněz.)
Zvon byl pravděpodobně zrekvírován v roce 1917 pro válečné
účely, tak jako většina zvonů v té době. Koncem roku 1919 obecní
zastupitelstvo rozhodlo o likvidaci této zvonice. V polovině roku
1922 bylo rozhodnuto o postavení zvonice nové vedle příjezdové cesty ke statku čp. 33, která zároveň měla sloužit jako památník obětem 1. světové války. Po roce 1945 sem byla připevněna
deska se jmény obětí druhé světové války. Podrobnější informace
o zvonici najde čtenář v publikaci Hlavňov –vesnice pod Hvězdou,
kterou vydalo město Police nad Metují v roce 2016, jejím autorem
je Michal Bureš s kolektivem.
PS: V roce 2018 na zvonici byla připevněna nová deska
Polických zastavení. V posledních desetiletích se zvonilo jen při
úmrtí hlavňovského občana. Kolem roku 1987 ustalo zvonění úplně. Nebylo by vhodné tento zvyk opět obnovit a trochu se pozastavit, vzpomenout a rozloučit se?
Z pamětní knihy obce Hlavňova vybral
František Janeček

ŠKOLSTVÍ
doslova ožil. Roztančila všechny žáky, rodiče, učitele a hlavně ing. Karla Vykopala,
kterému patří náš velký dík za super organizaci plesu. Všichni jsme si ho moc užili a klidně bychom si ho zopakovali ještě
jednou!“
Za žáky posledního ročníku učebního
oboru Tiskař a Aranžér se k plesu vyjádřil
Nikolas Sivák: „Letošní ples byl podle mého
názoru velmi vydařený. Obzvlášť kreativní
vystoupení tříd se zábavnou show. Spojení
filmů a tanečních kreací se mi velmi líbily,
hlavně když se jednalo o filmy Madagaskar
anebo Čertova nevěsta. A jako třešnička
na dortu půlnoční překvapení s electro a
drumovou hudbou,“ pochválil spolužáky
Nikolas. A za třetí ročník oboru Kadeřník

shrnula názory spolužáků Veronika
Kávová: „Přípravy absolventského plesu
jsme nepodcenili a slavnostní předtančení
jsme trénovali od října. Rádi bychom poděkovali za organizaci plesu panu učiteli
Vykopalovi a naší třídní učitelce Mgr. Livii
Součkové za pomoc s přípravou. Zároveň
bychom chtěli poděkovat našemu moderátorovi, kterým byl vtipný a kreativní Honza
Říčař. Krásné prostory Městského divadla
Dr. Josefa Čížka nám umožnily prožít náš
kouzelný ples na 100 %. Spokojené pohledy našich učitelů nás pohladily po duši
a nezapomenutelné vzpomínky nám zůstanou navždy v srdci.“

Mgr. Renata Lelková
Centrum propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Seniorské aktuality

V hojném počtu jsme se 15. 1. sešli
v Pellyho domech v roce 2019, v úvodu o slovo požádala předsedkyně pí H. Tremčinská,
která upřímně přivítala dnešní přítomné.
Uvedla další dvě ženy, které už patří do té
naší seniorské rodiny. Rozrůstáme se, a to je
známka, že tu nejsme zbytečně. Vítejte pí R.
Středová a pí M. Beranová.

A jako poslední host byla vedoucí
Pečovatelské služby v Polici n. M. Ilona
Kejdanová. Všichni tyto hosté nás obšírně za-

zdravě nabíjí. Dávají do ní celé své já, celé
srdíčko. Došlo i na hodnocení, to ve volné
diskuzi o zdravotní obsluze v našem městě
a nikdo neměl negativní postoj. Rovněž 100%
účast seniorů mile překvapila.
V závěru, abych to maličko odlehčila
jednu radu: „Radujme se z každého dne, kdy
se probudíme, ať už z postele lezeme tře-

Velice vzácnou návštěvu jsme přivítali potleskem a byli rádi, že přijde mezi nás. Bylo
to na vážnější téma, ale důležité, podstatné,
patří to k našemu životu. Nebudeme zde donekonečna. Odcházení z něho není lehké, těžce
nemocný má jen jedno přání: „Uzdravit se!“.
Lékařská věda dokáže zázraky, bohužel, nedaří se to vždycky. My žijeme v podzimu života,
jsme senioři, zhoubné a nevyléčitelné nemoci
jsou utrpení nejen pro truchlící, ale lidi z rodiny, kterým těžká situace změní život. Dnešní
setkání v rámci projektu: „Rozvoj regionálního
partnerství na území obcí Královéhradeckého
kraje“, do něhož patří i Náchod. Aktivity projektu koordinuje Mgr. Kateřina Tylšová, koordinátor školství Bc. Pavel Schuma.
1) Terénní program Aufori o.p.s. - Bc. Adéla
Vlčková

světili do své činnosti, tolik záslužné a obdivuhodné. Necelé dvě hodiny nesmírně podstatných informací, ukázek z Hospice a rad, jak
postupovat individuálně, jednak doma, když
se nemocný nedokáže o sebe postarat, vyžadují odbornou pomoc v nouzi, ale i v terénních podmínkách. Bezplatně půjčují zdravotní
pomůcky. Obdrželi jsme odborné příručky.
Bylo to, jak jsem se už v začátku zmínila vážné téma, které nám v součtu tohoto těžkého
údělu každého navede ke změně postoje, odbourat strach. Všichni dnešní aktéři si zaslouží
náš velký dík, rovněž za pohoštění, kterého se
nám dostalo!
Tito viditelní Andělé jsou nesmírnou oporou. Je zajímavé, že od sestřiček neslyšíme
nářky, zaujatost v této nelehké činnosti, slova
„nerada“ apod. Naopak, mnohé tato profese

ba po čtyřech, ale lezeme, žijeme. A tak to
ještě dlouho bude, to mi věřte! Až přijde ta
„Starkovská“ už to nebudeme vědět! Proč brečet už teď!
Veliká omluva letí do Machova, manželům Thérovým, kteří ta „Srdéčka“, krásné
dílo vypracovali a my to přifařili naší pí Zd.
Vídeňové. Omlouvám se nebyl to záměr, ale
nepřesná informace. Zdena každý rok vyrábí
dárky pro náš SKO i tak jí děkujeme, bylo jich
přes 100. Chumelí se chumelí, naše aktuality
jsou konečné, jako by se nechumelilo.
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

2) Vedoucí soc. služby tísňové péče Život
o.p.s. HK – Bc. Renata Šarounová
3) Soc. pracovník mobilního Hospice Anežky České oblastní Charity Červený Kostelec – Bc. Zdeňka Kafková a Lucie Thérová

Akce Tj Sokol Hlavňov
podpořené městem
Police nad Metují
v roce 2018

TJ Sokol Hlavňov z.s. v roce 2018
zorganizovala a uspořádala několik akcí,
které byly podpořeny z grantového programu města Police nad Metují. Byly
to, zimní tábor v Krkonoších na chatě
Madica, ve dnech 23. 2 – 26. 2. 2018,
výlet spojený s bowlingem v Meziměstí
21.4.2018, tajný výlet 19. 5. 2018 a letní
tábor v Martínkovicích ve dnech 5. 7. –
8. 7. 2018. Výše uvedené akce podpořilo
město Police nad Metují finanční částkou
15 000 Kč.
Milan Rotter, předseda
TJ Sokol Hlavňov z.s.
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Zprávy z DD Police nad Metují

Milí spoluobčané, ráda bych Vám skrze
následující řádky dala nahlédnout do Domova
důchodců Police nad Metují, konkrétně do
práce fyzioterapeuta nebo PSS (pracovník
v soc. službách) pro rehabilitaci.
Do DD jsem jako fyzioterapeut nastoupila
v roce 2000 na částečný úvazek. Dostala jsem
k dispozici jednu malou místnost se skromným vybavením. Všechny společné aktivity
jako třeba skupinové cvičení se odehrávaly
v jídelně obyvatel. Individuální terapie probíhaly v místnosti pro individuální fyzioterapii
nebo na pokojích obyvatel.
V roce 2010 po vytoužené přístavbě a rekonstrukci stávající budovy se obyvatelé těšili
na stěhování do nových pokojů s vlastní koupelnou a WC. A nejen oni se těšili...
I rehabilitace se stěhovala: dostali jsme
krásnou světlou tělocvičnu vybavenou potřebným nábytkem a prostornou místnost pro individuální fyzioterapii s kancelářským stolem.
Byla a jsem i nadále za to vše moc vděčná.
Všechny prostory jsme okamžitě zabydleli
a užívali si nové místnosti, soukromí, široké
chodby s dostatkem místa pro nácvik chůze a
další výhody. Tehdy už jsem pracovala na plný
úvazek. Bylo to potřeba, po stěhování se navýšil i počet obyvatel DD ze 42 na 64.
Postupně jsme vnímali potřebu rozšířit
naši péči a věnovat se více uživatelům upoutaným na lůžko, a tak od roku 2017 zřizovatel
odsouhlasil naše volání o navýšení pracovních
sil na „poli“ rehabilitace o 1 pracovníka v sociálních službách. Na novou kolegyni jsem se
moc těšila, práce bylo hodně a úkolů, které
jsem za směnu nemohla stihnout, také. Tato
pracovnice – ve zkratce PSS pro rehabilitaci
je vyškolena v konceptu Bazální stimulace I.
a II., má kurz Masáže ve zdravotnictví, zkušenosti se seniory z předchozího zaměstnání.
Provádí Bazální stimulaci (BS) u obyvatel,
kterým je BS indikována a pomáhá mi i s dalšími úkony: nácvik chůze, kondiční cvičení na
lůžku, masáže, cvičení na motomedu, také se
zapojuje při organizaci společných akcí.
Jednou z těchto akcí je skupinové cvičení.
Mezi obyvateli je velmi oblíbené, rádi se ho
účastní. Když z nějakého důvodu není, slyším
hlasy, že mnohým chybí. Indikuje ho lékařka,
účast je ale dobrovolná. Koná se 3x týdně dopoledne v tělocvičně. Vítám a vážím si každého, kdo přijde. Cvičíme v sedě na židlích,
cviky jsou jednoduché. Panuje dobrá nálada,
častokrát se společně zasmějeme. Po rozcvičení těla trénujeme i mozek, protože i on, podobně jako svaly, chátrá, pokud ho nepoužíváme.
Tato navazující aktivita je v režii aktivizační
nebo sociální pracovnice. Čteme si různé zajímavosti, které se vztahují k danému dni nebo
období, řešíme kvízy, hádanky, vědomostní
soutěže… Také si promítneme něco, co nás
potěší, rozesměje nebo vede k zamyšlení.
K tomu užíváme interaktivní tabuli s promítačkou a notebookem - i toto vše je součástí
výbavy tělocvičny.
Individuální fyzioterapie je indikována
obvodním nebo odborným lékařem (např.
léčebná tělesná výchova, fyzikální terapie,
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nácvik chůze, měkké a mobilizační techniky košíček na osobní věci nebo nákupy. Na trhu
atd.). Pak je na domluvě fyzioterapeuta s uži- je mnoho různých typů. Další hojně využívavatelem, kdy se předepsaná terapie uskuteč- nou pomůckou jsou klasické nebo francouzské
ní. Jistě si dokážete představit, že čas fyzio- hole. Pro uživatele, kteří potřebují větší oporu
terapeuta a PSS pro rehabilitaci je omezený nebo jsou např. po ortopedických operacích
vzhledem k celkovému počtu našich uživatel používáme chodítka. I těch je mnoho typů,
(64). Vždy se ale snažíme vyhovět co možná u nás máme chodítka pultová. S kolegyní nejnejdříve a spravedlivě „podělit“ všechny, kteří raději pracujeme s chodítkem Topro Taurus
to potřebují. Tyto úkony mnohdy poskytujeme s hydraulickým zdvihem.
i nad rámec tzv. garantované nabídky - srozuNaši práci vnímám nejen jako zaměstnámitelně řečeno: jak dlouho si uživatel musí ní, ale mnohem více jako poslání. V mnohých
počkat na to, kdy se mu opět budeme věnovat domovech pro seniory fyzioterapeuta vůbec
(např. nácvik chůze, fyzikální terapie, LTV, nemají. Zdravotní pojišťovny nehradí v těchto
SLTV atd.).
zařízeních jeho úkony, takže je na zřizovateli,
Individuální terapie probíhají v míst- zda ho v zařízení chce mít a zaměstná ho.
nosti pro fyzioterapii, na pokojích uživatel
Mám vždy radost, když můžu někoho ponebo v tělocvičně, kde můžeme využít široký
těšit třeba jen vlídným slovem nebo úsměvem,
elektricky polohovatelný cvičební stůl, ribstol,
když vidím, že se stav člověka po našich terarůzné cvičební pomůcky (overbally, therabanpiích zlepšil - například ustoupí bolesti, posílí
dy, dynairy, velkou masážní podložku ke stise svaly, zlepší se správné držení těla, nebo
mulaci, pomůcky k procvičování ruky atd.)
když se někdo postupně dopracuje k tomu,
Pravidelně zde také probíhá cvičení na motoaby mohl zase chodit. Je za tím spousta prámedu. I toto cvičení je oblíbené, zvlášť když
ce a někdy i dřiny nás všech - od pečovatelek
si k tomu promítneme něco pěkného na přání
přes sestry a konče námi, kteří s tím dotyčným
(před letošními svátky jsme sledovali záznam
cvičíme, trénujeme, řešíme každou maličkost,
vánočního koncertu Hradišťanu, oblíbený je
jen aby mohl být zase o krůček samostatnější.
i A. Bocelli, K. Gott, Spiritual kvintet atd.)
A když to jde, radost mám velikou… A nejeUživatelé mohou cvičit horní nebo dolní konnom já, ale i ten, kterému bylo pomoženo,
četiny. K tomuto cvičení slouží přístroj APT
a to je moc dobře. Tato radost a vděčnost naa Motomed Letto. Druhý zmiňovaný je mobilšich obyvatel je pak velkou odměnou pro mě
ní a velmi variabilní, takže je využívaný i pro
osobně a myslím, že nejenom pro mě, ale i pro
uživatele upoutané na lůžko. Pořídili jsme ho
všechny moje kolegyně a kolegy.
v roce 2017.
R. Gáborová, fyzioterapeut
Fyzikální terapii aplikujeme v místnosti
DD Police nad Metují
pro individuální fyzioterapii. Máme k dispozici kombinovaný přístroj
BTL pro fyzikální terapii,
Český zahrádkářský svaz – ZO v Polici nad Metují
kde je elektroléčba s vakuovou jednotkou, ultrazvuk
Pozvánka
s handsfree sono aplikátona výroční členskou schůzi,
rem, laser s kombinovanou
laserovou sprchou (infrakterá se koná v sobotu 23. února 2019
červená a červená). Máme
ve 13.30 hod v sále Hasičské zbrojnice.
i přístroj BTL k aplikaci
magnetoterapie s bohaProgram:
tým vybavením apliká□□ Úvodní slovo o programu schůze
tory. (Magnetoterapii lze
□□ Vystoupení muzikantů
uživateli aplikovat i na
□□ Zpráva o činnosti a hospodaření v minulém
jeho pokoji.) K aplikaci
roce
tepla používáme rašelinové
□
□
Volby nového výboru základní organizace
nosiče tepla. Nahřívají se
□
□
Odborná přednáška – téma v jednání
ve vodní lázni v ohřevové
□
□
Je třeba připravit si finance na členský
vaně. Dále používáme sopříspěvek. Společně se známkou obdržíte
lux, inhalační přístroj, přenosnou vířivou koupel.
již tradičně Rukověť zahrádkáře a „pár
Důležitou
součássemínek“. Kdo nemůže přijít, přijďte zaplatit
tí naší práce je nácvik
v půjčovní době do knihovny
běžných denních činnos□□ Připravte si dotazy, připomínky či poznámky
tí a také nácvik chůze u
k činnosti, případně návrh na zájezd. Kdo má
uživatel, kteří potřebují
zájem pracovat ve výboru, nechť se přihlásí
pomoc. Velkou pozornost
u současných členů výboru nebo před
věnujeme i výběru pomůcky
zahájením schůze.
individuálně
každému,
□
□
Během schůze bude podáváno malé
kdo ji potřebuje a žádnou
občerstvení.
nemá. Velkou oblibu našich
obyvatel mají rolátory Všechny členy srdečně zve výbor ZO ČZS
nízké vozíky se sedačkou,
v Polici nad Metují
brzdami, někdy mají třeba i
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XVI. Český zimní sraz turistů a 52. Slovenský zimní sraz turistů

Od čtvrtka 14. února do neděle 17. února bude Police nad Metují hostit významnou
turistickou akci s mezinárodním přesahem.
Zimní sraz českých a slovenských turistů určitě výraznou měrou podpoří turistický ruch
v celém regionu a bude propagovat jak město
Polici nad Metují samotné, tak celý region,
potažmo Královéhradecký kraj.
Součástí srazu bude i bohatý doprovodný
program, na kterém se podílejí všichni organizátoři a spolupracovníci. Už od čtvrtečního
odpoledne bude pro turisty připravena interaktivní šifrovací hra, kterou připravili poličtí
skauti. Podklady budou k dostání při registraci. Samotná registrace bude probíhat v Pellyho
domech. Ve čtvrtek od 9:00 do 22:00 hodin
a v pátek a sobotu už od 7:30 do 22:00.
V rámci srazu bude otevřena i výstava fotografií z akcí pořádaných Klubem přátel turistiky TJ Spartak v Zeleném domečku s názvem
„Jak se/to tady chodilo“. Vernisáž proběhne
o týden dřív – ve čtvrtek 7. 2. od 18:00 hodin.
Slavnostní zahájení se uskuteční ve čtvrtek 14. února od 19:00 hodin na náměstí.
Kromě hlavního pořadatele Petra Scholze,
turisty přivítá v Polici 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, pan Martin
Červíček a za Město potom místostarosta, pan
Jiří Škop.
Součástí srazu budou i dvě bohoslužby
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V pátek
v 18:30 a v sobotu v 18:00 hodin.
Doprovodný kulturní program začne
v pátek. Od 19:00 hodin v Kolárově divadle
zahrají místní ochotníci hru „Hráči“. Vstupné
je 50,- Kč a předprodej bude zahájen ve
čtvrtek.
O půl hodiny později – od 19:30 – začne
na sále Pellyho domů přednáška horolezce
a cestovatele Jiřího Horského, který Zimní
sraz „zahřeje“ povídáním o Kostarice. Po
skončení přednášky bude následovat koncert
skupiny Kamarádi Osady 5. Předpokládaný
začátek koncertu je od 21:00, ale může být
posunut s ohledem na skončení přednášky.
Vstupné na obě akce na „Pelláku“ je 50,- Kč,
předprodej začne ve čtvrtek a na místě si bude
možné zakoupit vstupenky půl hodiny před
začátkem akce.
V sobotu večer se uskuteční „Papučový
bál“, tradiční doprovodná akce Zimních srazů. V letošním roce budou bály dokonce dva
– oba začnou ve 20:00 hodin. Ten větší proběhne na sále Pellyho domů a zároveň s ním
bude odstartován bál i ve Žďáře.
Ještě před začátkem bálu se na náměstí
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s XVI. Českým zimním srazem turistů a 52. Slovenským zimním srazem
rozloučíme. Zakončení srazu začne v
19:00 hodin.
Pro přihlášené turisty je vymyšleno celkem 9 turistických tras,
na které se v pátek a sobotu budou
moci vydat s doprovodem místních průvodců. 5 tras je pěších a
4 jsou určeny pro lyžaře. Lyžařské
výlety se uskuteční samozřejmě za
předpokladu dobrých sněhových
podmínek.
Sraz podpoří i místní Muzea. Muzeum
papírových modelů bude mít nad rámec normální otevírací doby otevřeno v pátek a v sobotu od 9:00 do 19:00 hodin. Muzeum Merkur
ve stejné dny bude vítat návštěvníky od 9:00
do 18:00 hodin. A Muzeum Města Police nad
Metují a Vaňkovo muzeum zimních sportů
bude otevřeno ve čtvrtek od 12:00 do 15:00
hodin a od pátku do neděle od 9:00 do 12:00
hodin.
Prosíme občany Police nad Metují o trpělivost po dobu konání srazu, která snadno
může někomu zkřížit jeho plány. Srazu se zúčastní asi 800 lidí, kteří se budou pohybovat
přímo po městě nebo v jeho okolí. Centrem

srazu budou Pellyho domy a horní část náměstí (před hotelem Ostaš). Horní část náměstí
bude od čtvrtka do neděle pro automobilovou
dopravu buď uzavřena úplně, nebo bude provoz v těchto místech omezen.
Všechny podrobnosti se dočtete na stránkách www.turistipolice.cz a na našem facebooku Český-zimní-sraz-turistů-2019.
Za výraznou pomoc a podporu při organizaci této akce děkujeme Městu Police nad
Metují, CKV Pellyho domy, Muzeu papírových modelů, spolku Apeiron, skautům Police
– středisko Skaláci a Muzeu Merkur.
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 zimního
srazu turistů a 52. Slovenského zimního srazu
turistů, „tiskový mluvčí“ Pavel Frydrych

M�sto
Police
nad
Metují
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Police plná strašidel

Ze tmy od Kolárova divadla vybíhá tříčlenná skupina. Udýchaně se
zastaví pod lampou a jeden z nich vytahuje z kapsy malý sešitek. Nad
ním se rozvíjí živá diskuse.
„Říkám ti, je to pozpátku...“
„Ale ani náhodou, musíš číst každé třetí koukej …B…A…M…“
Netrvá dlouho a skupina se dohodne, vytáhne mapu a zkontroluje
směr. Po chvilce strávené na světle se opět vrhají do temnoty, kde na ně
čeká další ze strašidel.
Za středisko Skaláci Police nad Metují bychom Vás chtěli pozvat
na šifrovací závod - Police plná strašidel. Závod se bude odehrávat v
sobotu 23. února 2019 v ulicích města Police nad Metují. Registrace
začne od 15:00 v Kolárově divadle. Závodí tříčlenné hlídky, skautské
hlídky budou rozděleny do třech kategorií podle věku, čtvrtá kategorie
je určena pro veřejnost a je bez věkového omezení. Principem závodu
je vyluštit co nejvíce šifer do 1 hodiny a najít v ulicích ukrytá strašidla. V šifře se vždy skrývá název ulice a bližší popis místa, kde se
dané strašidlo nachází. Zaregistrovat se můžete předem na email policeplnastrasidel@seznam.cz. Startovné je na místě 150 Kč/hlídka, v
případě zaregistrování se do 10.2. pouze 50 Kč/hlídka. Více informací
a podrobnější pravidla najdete na webu, nebo na Facebooku střediska.
http://skalaci.skauting.cz/akce-vse/127
Na závod je dobré si vzít papír, tužku, hodinky a dopředu se podívat
jak takové šifry vypadají. Případně si klíče k šifrám vytisknout, nebo
přepsat do zápisníku.
Ukázky šifer:
1) Slony trápí rýma až šeptají. Iva donesla Lídě autoatlas.
2) LIATSRŠDA
http://strasidla.net/dokumenty/Vzory_sifer.pdf?v=0
(řešení –1)čti jen každé první písmeno ve slově, 2)první čteme písmeno
uprostřed a poté jedno z každé strany)
Budeme se na Vás těšit.
Za skautské středisko - Aneta Lukešová

100 let skautingu v Polici nad Metují

V letošním roce slavíme v našem středisku 100 let od jeho založení, při té příležitosti budeme pořádat v průběhu roku několik akcí a
výstavu. O první akci je napsáno již výše - orientačně šifrovací závod
Police plná strašidel, který je určen nejen pro skauty, ale i pro širokou
veřejnost. V průběhu roku bychom rádi postupně poodhalili prostřednictvím měsíčníku i historii našeho střediska. Hlavním zdrojem pro
články bude bakalářská práce Martiny Noskové.

Střípky z historie skautského střediska
Skaláci - Začátky

V Polici nad Metují byl chlapecký skautský oddíl založen v roce
1919 Václavem Augustinem Noskem. Ten během války sloužil ve
Francii a jako legionář na Slovensku. Když se po válce vrátil domů,
založil v Polici skautský oddíl a stal se jeho vůdcem. Václav Nosek ve
dvacátých letech odešel znovu z Čech, tentokrát za prací do Francie
a tím je jeho skautská činnost přerušena. Po návratu se přestěhoval do
Prahy a iniciativu v Polici přebírá br. Linhart. Ten přihlásil v roce 1920
skupinku asi 26 chlapců k organizaci „Svaz Junáků“. Od této chvíle
je polické středisko zastoupené v pražském ústředí. Mělo dvě družiny, z nichž byly sestaveny dva oddíly, kterým se postavil do čela br.
Linhart jako sborový vůdce. První oddíl vedl V. Krmaš a oddíl druhý
br. Sedlický z Bukovice. Po několika měsíční činnosti byly oba oddíly
sloučeny. K tomuto oddílu početně dosti slabému, se přihlásil k spolupráci p. Vít, který v Polici a okolí vedl zálesáckou družinu „ Černá
ruka“. Tito utvořili samostatný oddíl, jehož vedoucím byl br. Vít, zástupcem jeho bratr Jar. Vít a rádcem br. Oberšal a br. Krátký.“ Oddíl
měl při založení 30 členů. Po pětileté činnosti oddílu byl z neznámých
důvodů jeho dosavadním vůdcem opuštěn a vedení převzal br. Krátký,
který svojí velikou láskou ke skautingu oddíl pozvedl k nové radostné
práci.
První schůzky chlapců se konaly v pivovaře u Nosků, poté jim byla
vyhrazena jedna třída ve škole, následně místnost v Pellyho domech.
Podnikali spoustu výletů do okolí – na Ostaš, Hvězdu, Hejšovinu,
Korunu, Špičák a Bor a také udržovali úzké vztahy s junáky z okolních
měst. Prvního května každého roku se konaly župní tábory. Ten první
se konal na Turově za účasti okresního zpravodaje Ing. Všetenského.
Ten také daroval středisku několik stanů po ruských zajatcích. Druhý
tábor byl v Babiččině údolí u České Skalice, třetí v Dobrušce. V roce
1922 podnikli junáci
třídenní putovní tábor
na Krkonoše. O jejich
činnosti svědčí též
článek v novinách Lidové proudy.
Krom krátké přestávky, kdy byl Václav
Oberšal na vojně, vedl
oddíl až do roku 1937.
V roce 1928 se vrátil
Karel Krátký, který byl
zvolen jeho zástupcem
a posléze pokladníkem. Je hlavně jejich
zásluhou, že se skautská myšlenka šířila a
podařilo se jim vychovat mnoho skautů na
celý život.

Na fotografii Karel Krátký.

První dívčí oddíl v této oblasti nevznikl přímo v Polici nad Metují,
ale v sousední Bukovici v roce 1921. Vedl ho pan Sedlický. Oddíl
v Polici nad Metují byl založen až v období protektorátu.
Skautské středisko
Polický měsíčník - únor 2019
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Saar Gummi Czech překročila čtyřmiliardovou hranici
Hranici 4 miliard korun překročily
vloni tržby červenokostelecké společnosti
Saar Gummi Czech, předního evropského
výrobce pryžových těsnění pro automobilové karosérie. Celkové tržby 4,15 miliardy byly o téměř 300 miliónů korun vyšší
než v roce 2017. Ziskovost společnosti je
přitom v celosvětové skupině Saargummi
nejvyšší.
Na růstu obratu se již projevil přinos
nové haly za téměř 300 miliónů korun,
ve které se výroba rozjížděla od června.
Zvýšená kapacita umožnila přijmout další
zakázky a společnost převzala z německé
sesterské společnosti výrobu těsnění pro
Mercedes a BMW. Pozitivní vliv na tržby
měl i prodej gumárenských směsí ostatním závodům skupiny Saargummi, které
firma vyrábí v mísírně směsí postavené
v Červeném Kostelci v roce 2013 za 250
miliónů korun.
K novým projektům, které firma vloni
rozjela, patří dodávky dílů na nový model Mercedes třídy A a A Coupé. K těmto

dílům přibyly od listopadu také díly na
nový model Mercedes třídy B. Jedná se
o vnitřní těsnění dveří a těsnění kufru. Při
výrobě těchto dílů firma používá novou
technologii spojování PE fólií.

Mezi odběratele společnosti patří většina v Evropě vyráběných značek a firma
aktuálně získala ocenění Dodavatel pro
auto roku 2019 za výrobu těsnění pro současný model Ford Focus.
-pl-

Mateřské centrum Ma Mi Na
Začátkem nového roku jsme se
opět sešli a podnikli
několik akcí. Zajeli
jsme do Walzelu v
Meziměstí a potrénovali na umělé lezecké stěně. Sházíme se pravidelně v pátek
dopoledne v Sokolovně. Chystáme se do
solné jeskyně v Náchodě. Těšíme se i z bohaté sněhové nadílky a vyrážíme s dětmi na
saně i boby.

V lednu některé děti začaly navštěvovat mateřskou školku, uvolnilo se nám tedy
několik míst do dopoledního programu
ZVÍDÁLEK. Rádi bychom přivítali děti
nové. Program je určen pro předškolkové
děti bez přítomnosti rodičů, je vedený dvěma lektorkami. Náplní jsou různé básničky,
písničky a říkanky, které se děti učí, dále
výtvarné tvoření, krátké učení s obrázky
a magnetickou tabulí, pohybové hry a volná
činnost. Zájemci volejte nebo pište na kontakty MC.

Od ledna pokračujeme v kurzu ŠITÍ NA
ŠICÍM STROJI. Od triček, mikin, tepláků,
spodního prádla a čepic i nákrčníků pro děti
jsme pokročili na dámská trika, šití kapes
a zipů. Přijďte si s námi ušít něco na sebe
nebo jen tak pro radost.
V lednu otevíráme již třetí skupinu
KURZU ANGLICKÉHO JAZYKA PRO
PŘEDŠKOLÁKY. Doposud děti absolvovaly 10 lekcí ve dvou skupinách. Jednotlivé
lekce probíhají formou hry a zábavných
úkolů vhodných pro děti tohoto věku. Do
třetí skupinky, která začíná 30.1.
od 15:45 by se ještě tři děti vešly. V případě zájmu kontaktujte
Andreu Michálkovou na emailu

andrea.michalkova@post.cz

MC MaMiNa zve na besedu s Hanou Kleinerovou
O LÁTKOVÝCH PLENKÁCH.
Akce se koná ve čtvrtek 7. února
2019 od 17:00 do 18:30 v prostorách MC MaMiNa. Vstupné je 50
Kč.
Lektorka je maminkou dvou
dětí. Nabízí sdílení informací a
vlastních zkušeností s používáním látkových plen – jak na to,
sestavení výbavičky, pomoc při
problémech. Dále s bezplenkovou
komunikační metodou a ekologickými jednorázovými plenkami.
Přihlášky posílejte na email MC!!!
Za MC MaMiNa Andrea Plná
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Astronomický klub Police nad Metují
OBLOHA V ÚNORU

je na připojené mapce zobrazena tak jak ji uvidíme hodinu po půlnoci nad jihem. Poloha Měsíce platí pouze pro 20. únor.
Všechna souhvězdí na mapě patří k souhvězdím jarním. Budou nás
provázet především v následujících měsících. Na konci března uvidíme
stejná souhvězdí nad jihem již kolem 22. hodiny.

Počasí v závěru roku 2018 pozorování komety nepřálo. Osvědčeným
triedrem 7 x 50 jsme ji krátce spatřili až 31.12. v 18 hodin 7 minut.
Hned první den roku 2019 jsme kometu uviděli ve 22 hodin 5 minut ale
opět jen krátce mezi mraky.
Další vizuální i fotografické pozorování 46P/Wirtanen se podařilo
L. Vackovi pomocí nového zrcadlového dalekohledu D203/1000 dne
18. ledna v 18 hodin 30 minut.
(Kometa 46P/Wirtanen měla být původně cílem pro veleúspěšnou
evropskou kosmickou sondu Rosetta. Technické problémy s přípravou
sondy způsobily odklad startu a tím i zpoždění. Jako náhradní cíl pro
sondu Rosetta byla vybrána kometa 67P/Churyumov-Gerasimenko).

Pohledy do vesmíru

Kometa 46P/Wirtanen prošla přísluním (viz. PM 11/2018) a nyní
je již mimo dosah triedrů a malých astronomických dalekohledů.
Poprvé jsme ji pozorovali fotograficky (Libor Vacek) a pak i triedrem 7 x 50 dne 29.11.2018.

SLUNCE vstupuje do znamení Ryb 19. února v 0 hodin 4 minuty,
den se prodlouží o 1 hodinu a 37 minut,
MĚSÍC
4. v novu, 12. v první čtvrti, 19. v úplňku, 26. v poslední 		
čtvrti,
MERKUR ve druhé polovině měsíce večer nad západním obzorem,
VENUŠE ráno nad jihovýchodním obzorem,
MARS
v první polovině noci v souhvězdí Ryb a Berana,
JUPITER ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Hadonoše,
SATURN ráno nízko nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí
Střelce,
URAN
večer nad jihozápadem v souhvězdí Ryb a Berana,
NEPTUN není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
PODĚKOVÁNÍ PEČOVATELKÁM
A SOUSEDŮM Z JAVORU

Není už žádným tajemstvím, že nás opustila naše
milovaná maminka, babička a prababička, Marie
Škopová. Poslední roky svého života už netrávila v bělské chaloupce, ale v polickém Domově s pečovatelskou
službou „Javor“.
Když se do Javoru měla stěhovat, měli jsme obavy,
jak změnu prostředí zvládne, a zda se jít bude v novém
místě dobře žít. Ale tyhle naše obavy se naštěstí brzy
ukázaly jako velmi liché!
Babička v Javoru pookřála, a doslova celá ožila.
Hrozně moc jí bavily všechny pořádané akce, do kterých se tak ráda zapojovala. V Javoru našla řadu dobrých sousedů, ba přátel. Ráda se účastnila i akcí pro
seniory, pořádaných ve městě mimo prostředí domova,
a konečně se s vervou zapojila i do akcí spojených s
naší mateřskou školkou, ať se jednalo o taneční vystoupení či pečení cukroví.
Přes zdravotní problémy, které přicházely, byla pořád vitální, veselá a milá. Z jejího elánu se v závěru loňského roku nedalo vytušit, že jsme s ní oslavili poslední
Vánoce, a že přání do nového roku je poslední, které
jsme si vzájemně dali.
Bude nám všem moc chybět.
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat jak celému personálu Javoru, za pomoc, péči a přístup, jaký
mají k obyvatelům domova, tak i sousedům z Javoru,
neboť díky Vám všem prožila „naše babička Máňa“
krásné poslední roky života, a my jsme za to moc vděční! Děkujeme!
za celou rodinu vnuk Jiří
Polický měsíčník - únor 2019

Desatero důstojného stáří
1. Jak v přírodě rozbřesk, dny a noci plynou, tak i v životě člověka po narození
pokračuje dětství, mládí, dospělost a stáří.
Připrav se na to!
2. Nevěř tomu, že stárnutí a stáří znamená nemoc. Uvědom si, že i ve stáří přináší
život krásu a radost.
Uč se žít a hledej!
3. Dlouhověkost je výhodou, pokud v něm prožiješ mnoho zdravých let.
Základem toho je být střídmý v jídle, radosti, práci, spaní a žalosti.
4. Ve všem buď umírněný, jenom láskou, pomocí a lidskostí nešetři.
I když budeš odkázán na cizí pomoc a péči, svoji důstojnost si chraň jako oko v
hlavě !
5. Když Tě život zkouší, nevzdávej to.
Pokud to můžeš ovlivnit, nezůstaň sám, vyhledávej společnost, zůstaň činorodý.
Pokud žijeme, na nic není pozdě.
6. Nikdy nezapomeň, že i tys byl mladý a připomeň mladým, že i oni budou staří
pokud se toho dožijí.
7. Ve stáří jsou nejkrásnějším dárkem vnoučata, žij pro ně!
8. Tvoje největší poklady v životě jsou zkušenosti a znalosti, ale cenu mají jenom
tehdy, pokud je použiješ a rozdáš.
9. Život je pomíjivý, čas nezastavitelný a ten nezastavitelný tikot hodin můžeš jenom
zpomalit .
Nalezni důvod, proč a jak se toho dosáhnout .
10. Starý člověk žije v přítomnosti a vzpomíná na minulost, musí mu záležet na tom,
jakou stopu zanechá po sobě v srdcích jeho následovníků, kteří budou pokračovateli jeho názorů a myšlenek.
Záleží jen a jen na tobě, jak prožiješ čas, který Ti byl určen a jak zvládneš důstojně
loučení.(Seneca)
Zůstaň dobrým člověkem !

Z internetu vybral František Janeček
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Novoroční předsevzetí

Je ráno a v datu jsou dvě jedničky: 1. 1.
Starý rok už byl unavenější a unavenější, takže
mládí vpřed. Je poměrně brzo ráno. Včera jsem
vstával ještě vloni a šel spát už letos. Podivný
slovíčkaření. V podstatě se to jednou za rok
opakuje jako přes kopírák. Celý silvestrovský
večer uklidňujeme Daisy, která je ze všech
těch petard a ohňostrojů vyděšená, přejeme si,
aby ani jedna rána Samuela nevzbudila a na
Nový rok vstávám po několika málo hodinách
spánku, abych probral kotel z noční letargie
a jako každý Nový rok odhaduju, jak dlouho
nám letos ještě vydrží uhlí a ve vzduchu se kolem mě vznáší všechna novoroční předsevzetí,
která většinou vydrží tak do Tří králů.
Jeden Nový rok se trochu vymykal: 1.
1. 2000 jsme očekávali Konec světa. Kolaps
všech počítačových sítí, kdy se podle apokalyptických scénářů měla oblohou potulovat nikým neřízená letadla, protože autopilot se nevyrovnal se změnou letopočtu, vlaky se měly
proti sobě řítit na stejné koleji atd. Nic z toho
se nestalo. Dost možná na Nový rok 2000 (či
Silvestr 1999) proběhlo víc novoročních předsevzetí, než je běžný novoroční průměr.
1. 1. 2019: mlha, nikde ani náznak sněhu, unaveně spící Daisy a Samuel bez jakýchkoliv problémů vstává normálně v sedm
ráno. Maminku necháváme spát a děláme si
chlapský dopoledne. Vařím snídani (kaše s

banánem) a když si jdu k ranní kávičce zakouřit, pouštím mu k snídani písničky Včelích
medvídků. Rozesměje se a říká: „Bijá, bijá,
bijá...“ (Překlad z české necelé dvouletštiny
do dospělé češtiny: „Bílá, bílá, bílá…“ - název
jedné z písniček z pohádky.)
Když tedy stojím s kafíčkem a cigaretou
venku před domem a dívám se na zelenou
zahradu prvního lednového dne roku 2019,
přemýšlím o tom, jaké předsevzetí bych si
měl dát? Co si dávají jako předsevzetí více
jak čtyřicetiletí lidé? S nadsázkou: ještě před
pár dny to pro mě byli skoro-důchodci, a ač
ten čtvrtý křížek už visí nějaký čas na mých
bolavých zádech, nějak si to neuvědomuju
(nepřipouštím?).
Kdysi jsem četl článek Alberta Einsteina,
kde se přiznal, že byl vyděšený z toho, co
Teorie relativity způsobila. Nikoliv ve fyzice, ale ve společnosti, potažmo filosofii.
Všechno je relativní, slýchal najednou kolem
sebe. Všechny etické hodnoty, filosofické jistoty – všechno je relativní. Ovšem rozvinutím
této myšlenky dospěl k až absurdnímu závěru: Pokud je vše relativní, musí být relativní
i relativita všeho. A pokud je tedy relativita
relativní, platí vše popřené a popíratelné tak
jak platilo doposud. Podobně jako násobení
dvou záporných čísel zplodí kladný výsledek.
Takže i mých víc jak čtyřicet let je relativně

My tři králové jdeme k vám

štěstí a zdraví vinšujem vám. Tak se
nám v Ostašské představili králové Kašpar,
Melichar a Baltazar s paní průvodkyní
Voborníkovou, a to co nám vinšují tuze
potřebujeme. Připojuji fotografii, abyste si
krále, jak se patří prohlédli.

Nedá mi to, abych i při této příležitosti
oslav tří králů nevzpomněla na spisovatele
Karla Čapka, který zemřel před osmdesáti
lety, 25.prosince 1938, v divné době začátku
druhé světové války. Část české společnosti
psala do Lidových novin nenávistné dopisy,
dehonestující, tak výjimečnou osobnost
jakou byl milovaný spisovatel. A něco mi
to připomíná k dnešku. Cožpak na Václava
Havla, jehož letošní osmileté výročí úmrtí
nenavodilo některé „niemandy“ ke sprostým
urážkám? Ale na to je odpověď právě z Karla
Čapka, jeho nedokončeného románu „Život
a dílo skladatele Foltýna: „Ano, mnoho se
změnilo, ale lidé zůstali stejní. Jenom že teď
vím líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný
vždycky, kdo je věrný je věrný i teď. Kdo se točí
s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že
teď přišla jeho chvíle, myslel vždycky jen na
sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím
nebyl vždycky. Je to přesná charakteristika
nadčasového pozorovatele lidí - Karla Čapka.
Pasuje se na naši dobu.
Další smutná událostí tohoto období je
smrt Jana Palacha, který dobrovolně z tohoto
slzavého údolí odešel dne19.ledna 1969. Jako
živá pochodeň vzplál před Národním muzeem
16.ledna 1969. Tento mladý člověk, student
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ekonomie a posléze filosofie se nesmířil
s okupací Československa vojsky Varšavské
smlouvy. Jeho protest nebyl mladickým
výstřelkem, nýbrž promyšleným činem.
Vysvětlení současného předsedy KSČM pro
anglické listy The Gardian, že sovětskými
vojáky, okupanty, byli převážně Ukrajinci,
kteří řídili okupaci, je směšné a hlavně lživé.
Sovětské politbyro z roku l966 – 1971 se
skládalo z Rusů. Sovětský svaz tvořily nejen
národy střední Evropy, ale rovněž Asie, a
tedy všechny byly jejich obyvateli a kdo na
argumentaci předsedy skočí, nezná historii.
Z tanků, projíždějících Prahou se na nás
„zubily“ tváře různých národností SSSR.
Student Palach chtěl vyburcovat svým činem
společnost z rezignace. Leč to se nepodařilo.
Sklonili jsme hlavy a šlapali podle scénáře
známých zrádců. Vážím si postoje MUDr.
Kriegela, který jediný z našich vládních
představitelů, kteří byli uneseni do Moskvy,
odmítl podepsat protokol oklešťující naši
svébytnost, a to zejména “dočasným pobytem
sovětských vojsk“ na našem území. I tak se
tedy dokázal zachovat člen KSČ, zatím co
ostatní se zbaběle podrobili diktátu Moskvy.
V této souvislosti stojí za zmínku, že na počest
tohoto uneseného byla zřízena cena MUDr.
Františka Kriegela Nadací CHARTY 77. Těžce
jsem prožívala toto smutné období, jehož
důsledkem pak byl můj ne příliš dobrovolný
odchod z místa mého působiště po promoci.
A tak stále jsem v myšlenkách a konáních
pod odkazem toho, kdo nás chtěl probudit

relativních. I ta novoroční předsevzetí jsou
relativní (ovšem pouze relativně), stejně jako
relativně budoucnost už existuje, jen my ji zatím neznáme.
Trochu těžké myšlenky na Nový rok, ale
nejspíš za to můžou klimatické podmínky.
Kdyby napadlo dvacet, třicet čísel sněhu, vyběhl bych se Samuelem ven a postavili bysme
minimálně jednoho sněhuláka, ale spíš by jich
bylo víc než míň, a pak bysme sbalili sáňky
a šli někam na kopec. Takhle to spíš vybízí k
tomu, abych se šel na zahradě podívat, jestli
se náhodou nesnaží ze země vyrazit sněženky
a ocúny.
Přesto než jsem dokouřil, tak jsem si jedno novoroční předsevzetí dal. A když píšu
tenhle fejeton, vzpomněl jsem si na písničku
„Pozvání“ Karla Plíhala, kde zpívá: Znám príma fór: přijde pán jednou k doktorovi, / ten se
ho zeptá: „Co je vám?“, / pán smutně řek‘ …,
jenže dál ti to nedopovím… Takže si své novoroční předsevzetí nechám pro sebe. Chce se
mi napsat, že přeju všem kolem, aby dokázaly
svoje novoroční předsevzetí naplňovat. Jenže
zároveň si vzpomenu, že všechno je relativní.
Včetně té relativity. Tak kdo se v tom má sakra
nakonec vyznat?!
Pavel Frydrych

z letargie tak, abychom se stali svéprávnými
občany této prapodivné země, která se nechá
často ošálit líbivými slovy i skutky. Stalo se to
v „Palachově týdnu“ v roce 1989. Ale opravdu
jsme se poučili?
Teď by se slušelo zmínit se také o radosti
této zimy, která mi připomíná dětství. Prostě
v lednu mrzlo a nás děti nemohla zastavit ani
paní Kulichová, pro nás děti Kuliška, která
nám spílala, když jsme jí uklouzaly cestu
na Záměstí v Rokli, vedoucí příkře z jejího
bydliště do města. Teď se jí nedivím, ale
pozdě „bycha“ honit. Prostě jely jsme dolů
Roklí až k Pejskjarově fabrice a žádná auta
nás nemohla zastavit, protože dopravní ruch
se nekonal. Ale ještě dnes se v duchu paní
Kulichové omlouvám, jsem asi v jejím věku
a šourám se jako ona, ale popel z kamen mi
nikdo na Ostašské nesype a neuklouzává. Tak
paní Kulichová tam nahoře, odpusťte nám
nezvedeným „záměšťákům“, že jsme vás
takhle trápily.
A ještě něco z myšlenek moudrých, dnes
Miroslava Horníčka: Čas plyne a člověk se
učí pokoře. Ve vzpomínkách si občas udělejte
úklid. Vymeťte zbytečné, spalte chmurné,
oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky
své minulosti. Tolerance se získává jako
humor, teprve zráním a věkem. Smích je
jediný způsob, jak propašovat mládí do
pozdního věku. Tak se snažme, v Polici se žije
fajn!
Jarca Seidelová
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Tajemství několika českých rčení
1. O sto šest

Dělat něco o sto šest znamená dělat to naplno. Vše začalo u sázky dvou přátel uzavřené
v roce 1880, kde jeden se vsadil s druhým, že do
svátku sv. Jana Nepomuckého získá přízeň dívky, do které byl zamilovaný. V den, kdy započalo
jeho úporné snažení o srdce své vyvolené, zbývalo do 16. května, kdy se slaví Nepomuckého
svátek, 106 dní. Dnes například kverulanti o sto
šet zasílají na úřady veřejné správy žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

2. Jdi do háje

Dnes velmi nevinně znějící nadávka, kterou
nejspíše v konkurenci vulgárních termínů, kam
můžete někoho poslat, nikoho nepobouří a neurazí. Dříve ale slovo háj znamenalo hřbitov, tudíž
pokud jste někoho poslali do háje, naznačovali
jste mu tím, že by měl zemřít. To už tak mile
nezní.

3. Být z něčeho jelen

Rčení, které poukazuje na něčí zmatenost
a nedostatek důvtipu, vzniklo za první světové
války, když čeští vojáci museli v rámci císařské armády Rakouska-Uherska bojovat po boku
Maďarů. Ti se během nástupu hlásili při vyvolání
svého jména právě vykřiknutím slova: „jelen“,
což je maďarský výraz pro: „přítomen“. To, že
maďarština používá slovo, které zní jako české
jméno zvířete, spolu s často nízkou inteligencí maďarských branců, přišlo Čechům legrační
a celé se to ujalo a používalo i po válce.

4.Houby s octem

Když se Ježíšovi dostalo houby s octem,
neprojevoval velké nadšení. Když se o někom
řekne, že o něčem ví houby s octem, znamená to,

že neví o dané věci vůbec nic. S nějakými hříbky
v láku to ale nemá nic společného, původ rčení
je nutno hledat v bibli, kde ukřižovanému Ježíši,
který trpí žízní, římský voják posměšně podá na
kopí napíchnutou houbu namočenou v octu, tedy
něco, z čeho se rozhodně nenapije a je tedy úplně
k ničemu.

5. Oslí můstek

V přeneseném významu označení spojení
dvou nesouvisejících témat vzniklo v dobách,
kdy byla jízda na oslu levnější formou jízdy na
koni. Osel ale na rozdíl od koně neuměl přejít
nebo přeskočit ani sebemenší příkop a všude se
tak musely stavět malé lávky, aby se jezdec vůbec někam na oslu dostal. Zmapováno je i první
použití sousloví oslí můstek v dnešním významu,
které použil ve 14. století filosof Jean Buridan.

6. Dávat si bacha

Takto vypadal obávaný kancléř Alexandr
Bach, podle kterého si bacha nedáváme. Poměrně
rozšířené vysvětlení je, že synonymum k tomu,
když si má někdo dávat pozor, vzniklo podle
jména absolutistického kancléře Alexandera
Bacha, před kterým se každý musel mít na pozoru. Realita je ale prozaičtější, „bacha“ si totiž
lidé dávali už dávno před Bachovým narozením, jedná se o českou zkomoleninu německého
„Obacht!“, což znamená v žargonu zlodějů právě
„dej si pozor“.

7. Je to na draka

Prohlášení, že je něco k ničemu, je v této
formě takové téměř až pohádkové. Nenechte se
ale mýlit, místo pohádek o dracích je původ rčení nutno hledat tak leda ve slovníku německých
vulgarismů. Drak totiž není ničím jiným než zkomoleninou německého „Dreck“, což znamená

Nebojte se matematiky

Je škoda, že jistá část naší mládeže přijímá
matematické vědomosti, které ji škola dává,
zcela trpně a bez zájmu. Je to škoda pro tyto
mladé lidi samé a je to samozřejmě škoda i pro
celou naši společnost. Vždyť matematika nejsou samoúčelné knižní moudrosti vymyšlené
jen pro trápení žáků, ani to není suchopárné
počtářství, v němž má úspěch ten, kdo si lépe
osvojil nějakou sbírku vzorečků. Matematika
je mohutný nástroj, který nám usnadňuje práci při nejrůznější činnosti a v poslední době
proniká i do těch povolání, v nichž bychom
ji nikdy nehledali. Chtěl bych proto zejména
mladé čtenáře Polického měsíčníku – v jejich vlastním zájmu –získat k vážnějšímu
studiu matematiky. Domnívám se, že jedna
z nejschůdnějších cest k tomu vede přes tzv.
„rekreační matematiku“. Proto v každém čísle
PM z ní uvádím několik úloh, jejich řešení zasílejte na e-mailovou adresu janecekf@cbox.
cz. Vzorová řešení budou vždy uvedena v následujícím čísle PM.
V lednovém čísle Polického měsíčníku
jsem uvedl v odstavci HRAJEME SI S ČÍSLY
tyto dvě jednoduché úlohy k řešení:
1) 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.
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2) Číslo 1000 zapište osmi stejnými číslicemi. Můžete použít znaménka +, -, x, /
Podívejme se na jejich řešení:
1.
100 = 123 − 45 − 67 + 89

100 = 98 − 76 + 54 + 3 + 21

100 = 123 + 4 − 5 + 67 − 89
100 = 1 + 2 + 3 − 4 + 5 + 6 + 78 + 9

100 = 9 − 8 + 76 + 54 − 32 + 1
100 = 9 − 8 + 76 − 5 + 4 + 3 + 21

100 =1 + 23 − 4 + 56 + 7 + 8 + 9

100 = 98 − 7 − 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1

100 = 12 − 3 − 4 + 5 − 6 + 7 + 89

100 = 9 + 8 + 76 + 5 − 4 + 3 + 2 + 1

2.
(1111
=
− 111) :1 1 000 nebo ( 2 222
=
− 222 ) : 2 1 000 atd . až

9 999 − 999 ) :9
(=

1 000, nebo 888=
+ 88 + 8 + 8 + 8 1 000

Pokračujme těmito úlohami na přemýšlení
v únoru:
1) Kniha má 498 stran, které jsou v horním rohu očíslovány. Určete, kolika číslic je k tomu užito a kolikrát bylo při
číslování užito číslice 0.
2) Představme si, že na první pole normální šachovnice položíme jednu korunu
a na každé následující o jednu korunu
více než na předcházející. Vypočtěte,
kolik korun je na celé šachovnici.
Zlomek 16/64 můžeme „zkrátit“ tím, že
v čitateli i ve jmenovateli vynecháme číslici
6; dostaneme tak zlomek 1/4 Je zajímavé, že
ke stejnému výsledku dojdeme, jestliže čitatele i jmenovatele zlomku16/64 dělíme číslem

výkal. Tudíž když je něco na draka, je to zároveň
na ho*no.

8. Kout pikle

Nejslavnější pikle kuli proradní rádci
v Šíleně smutné princezně. Dnes podobní jedinci
sedí v parlamentu. Hovorový výraz pro to, když
na někoho vymýšlíme nějakou zákulisní a nekalou věc, kupříkladu spřádáme jakýsi komplot.
Pikle je pak množným číslem slova pikel, což
byla malá středověká bodná zbraň, která šla lehce ukrýt a pak někomu nepozorovaně vrazit do
zad. Její výroba měla tedy s dnešním intrikařením leccos společného.

9. Být v čudu

Většina lidí chápe tento výraz pro to, že někdo nebo něco zmizelo tak, že se jedná o zkomoleninu „být v čoudu“, tedy utíkat pryč tak,
že se za člověkem práší. Historie nám nabízí
ještě jedno humornější vysvětlení. ČUD neboli
Českomoravské úvěrové družstvo byl podnik,
který lidem nabízel půjčky. Jeden ze zakladatelů
svou kampeličku vytuneloval a s penězi zmizel
neznámo kam. Ti, kteří přišli o peníze, tak rázem
věděli, že jejich úspory jsou v „ČUDu“.

10. Chytat lelky/ lelkovat

Lelek - malý líný pták, jehož chytání je zbytečné. Lelek je malý hnědý pták, který celý den
spí a aktivní je jen k večeru, kdy loví hmyz. Líní
lidé, kteří nic nedělají, jsou tak stejní jako tento
ptáček. Co se jeho chytání týče, ptáčníci věděli, že právě vzhledem k neaktivitě lelků je přes
den prostě chytit nemohli a tak úsloví s chytáním
lelků používali k naznačení toho, že se zabývají
něčím zbytečným a nepotřebným.

připravil František Janeček

16 (to je krácení, kterému se učí ve škole).
Najděte další příklady zlomků, v nichž je možno „krátit“ tím, že v čitateli a ve jmenovateli
vynecháte společnou číslici (je jich celkem
13).
Připravil F. Janeček

Kulturní zážitek

v sobotu 5. ledna letošního roku
jsem se zúčastnila Tříkrálového koncertu v hronovské evangelické modlitebně.
Zde vystoupila folková skupina Chvíle
z Hronova. A poté se představil chrámový sbor od Vás, z Police nad Metují.
Krásné hlasy, texty a souznění s hudbou.
Kdybych stála kdekoli na světě a slyšela
hlasy účinkujících, tak si budu myslet, že
se stal zázrak...
Vřelé díky za výjimečný zážitek.
Hana Nejedlá

Poděkování

Chceme touto cestou poděkovat panu
starostovi, náčelníkovi městské policie
p. Zimovi a strážmistru p. Valchařovi, dále
panu Rutarovi za pomoc v nouzi.
Šrotovi
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Nevšední zážitek

Jistě znáte pojem rodinné stříbro.
Obvykle se jedná o něco cenného, a to ať
už v materiálním, nebo duchovním slova smyslu. Jde o věci malé i velké, významné i nevýznamné, ale každopádně
jde o něco, čeho si vážíme, co hýčkáme
a chráníme jako oko v hlavě. Dost už ale
rčení a úsloví. Chci vám povědět něco o
PSO.
Před pár lety by ve mě zmínka o
dětském amatérském symfonickém orchestru vyvolala pocit nedůvěry a také
zvědavosti. Z nedůvěry jsem už dávno
venku a zvědavost mne neopouští ani
v roce 2019. Co zase nacvičí, co zahrají,
čím překvapí, čím nadchnou? 12.1. nás

bylo na novoročním koncertě v Hronově
jistě víc. Tleskali jsme dlouho a ve stoje. Byli jsme nadšení výkonem i atmosférou. Měli jsme silný zážitek a radost.
Uvědomila jsem si, že jsem na ty lidi
pyšná. Na jejich nadšení, mládí, píli a
odvahu. Vždyť řekněte sami, kdo to má?
PSO už zdaleka není jen skupina
nadšených amatérů z Police a okolí.
Jsem ráda, že nesou naše jméno do světa
a přeji hodně štěstí jim i jejich skvělým
spolupracovníků a hostům. Pro mne,
jako pro Poličáka, je srovnání s rodinným stříbrem málo. PSOhlavci jsou totiž
zlatí.
Mgr. Olga Landová

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí
Vstoupili jsme do nejkratšího měsíc roku
a s ním i do druhého poločasu aktuální zimy.
Prozatím se zdá, že tento druhý bude chladnější a více zimní. Uvidíme. V církvi bude únorový čas ve znamení liturgického mezidobí a
nebude nijak zvlášť liturgicky košatý. V pátek
2. února prožijeme svátek Uvedení Páně do
chrámu (lidově „hromnice“). Připomene nám
biblickou událost z Lukášova evangelia, kdy
podle židovských předpisů Ježíšova matka
Maria, 40 dní po narození chlapce, navštívila jeruzalémský chrám, prošla symbolickým
očistným obřadem a přinesla Bohu oběť za
prvorozeného syna. V chrámě se setkali se
starcem Simeonem a prorokyní Annou, kteří v něm rozpoznali Krista - Spasitele světa.
Simeon prohlásil: „Nyní můžeš Pane propustit
svého služebníka podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi
připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu“.
Kéž bychom i my měli tolik moudrosti, pokory a tak otevřené a čisté srdce, abychom, až
se naplní čas, toto dokázali vyslovit. Na 10.
února pak připadá památka sv. Scholastiky,

Služba pánu

Na světě jsou dvě věci, které mohou živé bytosti
uspokojit. Toho, kdo je zcela zabraný hmotou, uspokojuje jedině smyslový požitek, zatímco toho, kdo je
osvobozený od podmínění hmotnými kvalitami, uspokojuje jedině prokazování lásky – plné služby pro potěšení Pána. Živá bytost je tedy vždy služebník a nikoli
obsluhovaný. Podmínky vytvořené vnější energií dávají člověku iluzorní pocit, že je obsluhovaný, ale ve skutečnosti tomu tak není, on sám je sluhou svého chtíče,
touhy, hněvu, lakoty, pýchy, šílenství a nesnášenlivosti.
Pokud pomocí duchovního poznání přijde k rozumu,
uvědomí si, že není pánem hmotného světa, ale pouze služebníkem smyslů. Tehdy prosí o službu Pánu a
tak začíná být šťastný, aniž by byl v iluzi takzvaného
hmotného štěstí.
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala M. Jandová

Z CÍRKVÍ
řeholnice, dvojčete sv. Benedikta, zakladatele Řádu benediktinů. Její sochu můžeme najít v průčelí našeho polického kostela, mezi
benediktinskými světci – sv. Vintířem, sv.
Prokopem a již zmíněným sv. Benediktem. V
pátek 22. února ještě oslavíme svátek Stolce
svatého apoštola Petra. Kristus řekl Petrovi,
mimo jiné: „Ty jsi Petr - Skála - a na té skále
zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou.“ Proto nástupcové Petrovi - papežové, stále pokračují v jeho službě. Současný
nástupce - František, téměř denně oslovuje
lidi věřící i nevěřící z nejrůznějších národů a
kultur, tak jako sotva kdo jiný. V Římě a na
jeho cestách kontinenty přichází mnoho lidí,
aby ho viděli a slyšeli jeho slova útěchy a povzbuzení. Svátek Stolce svatého Petra je připomenutím tohoto, už téměř dva tisíce let trvajícího, a přitom stále velmi aktuálního poslání.

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.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

ÚŘEDNÍ HODINY:

31. ledna - Památka sv. Jana Boska,
kněze, zakladatele Salesiánů
2. února - Svátek Uvedení Páně do
chrámu (hromnice)

3. února - 4. neděle v mezidobí (C)
10. února - 5. neděle v mezidobí, 		
Památka sv. Scholastiky,
řeholnice, patronky 		
benediktinského řádu
17. února - 6. neděle v mezidobí
22. února - Svátek stolce svatého 		
apoštola Petra
24. února - 7. neděle v mezidobí,
3. března - 8. neděle v mezidobí
V únoru budou BOHOSLUŽBY
v Polici n. M. podle obvyklého pořadu:

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
yy V lednu městská policie kontrolovala zejména parkování vozidel v souvislosti
s prováděním zimní údržby.
yy Zajišťovali jsme ve spolupráci s majiteli
nemovitostí úklid pádem hrozící led a sníh
za střech na chodníky, zejména ve středu
města.
yy Usměrňovali jsme dopravu a dohlíželi na
provoz v ranních hodinách u základní školy.
yy Doručovali jsme celou řadu písemností
osobám, které se na adresách svých trvalých bydlišť nezdržují, anebo jejich kontaktování je složité.
yy Na základě oznámení občanů jsme odchytli
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celkem šest pejsků, kteří však ihned putovali ke svým majitelům.
yy Uloženy byly pokuty pejskařům za stále se
opakující prohřešek, tedy neuklízení …
yy Zákaz kouření je v platnosti již takřka dva
roky a stále se nedaří jej prosadit do praxe.
Dnes bychom rádi upozornili prostřednictvím Polického měsíčníku na zákaz kouření na autobusovém
nádraží. Zákon zakazuje kouření v krytých zastávkách a na
nástupištím ve vymezeném prostoru, není-li prostor vymezen,

platí zákaz kouření 5 metrů před označníkem zastávky a 25 za ním, bráno ve směru
jízdy hromadného dopravního prostředku.
Šířka pomyslného pásu je pak 5 metrů.
Převedeno tedy na naše podmínky. Na polickém autobusovém nádraží není možno
kouřit v prostoru celé Husovy ulice po straně, na níž jsou zastávky, a to samé platí po
celé délce chodníku v Tyršově ulici. Dále
pak zákaz platí na obě zastávky v Ostašské,
všechny v Pěkově a pochopitelně i v Hlavňově. Nedodržování tohoto nařízení se
dostává pod kritiku obyvatel a bude cílem
kontrol. Postihy za porušení tohoto nařízení jsou poměrně citelné.
ved. strážník MP Petr Zima
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ZE SPORTU

Želvy přivezly z Broumova bronz, Šneci ze Stěžer výprask

Fotbal se nehraje jen na podzim a na jaře,
ale i v zimních měsících. Jak si vedli hráči
starší přípravky, si popíšeme v následujících
řádcích.
Zimní příprava a halová sezona začala
hráčům v polovině listopadu. Ještě než jsme
poprvé zavítali do polické haly, tak trenér
Daniel narukoval do Hlušic k prvnímu bloku
studia trenérské licence UEFA „B“. Kdyby
býval věděl, do čeho trenér jde, asi by se spokojil se svým „céčkem“, ale z boje se neutíká
a je třeba studium úspěšně zakončit zkouškou
v březnu 2019.
Prvních ostrých zápasů se dočkala
Stázka Denygrová na turnaji výběrů OFS
Královehradeckého kraje. Během soboty 17.
listopadu vybojovala s dalšímí děvčaty z trutnovského okresu třetí místo.

naše hráče přehráli v poměru 6:3 (branky:
Tauc, Zmátlo, S. Friml).
Další ročník interního mikulášského turnaje sehráli všichni poličtí hráči v domácí
hale. K vidění bylo několik kvalitních utkání. Vítězem se stal tým „Slavie“ ve složení:
Michal Fatka, Jirka Tauc a Matěj Klimeš.
Ještě ani nedoznělo silvestrovské veselí
a trenér Daniel znovu rukoval. Třetí blok studia se tentokrát přesunul do Hradce Králové.
Několik testů a metodických výstupů trenér
zvládl a pomalu se připravuje na finálový blok
v únoru, kde na studenty čekají další testy
a metodické výstupy.
Prvními zápasy nového roku 2019 byla
první dvě kola stěžerské ligy pro Šneky. Jak
už napovídá nadpis příspěvku, nejednalo se
o vydařený výlet. První zápas: Police „Šneci“

Velkého úspěchu se děvčata MFK Trutnov
dočkala o den později ve stejné hale. V kvalitně obsazeném turnaji WU11 holky vyhrály první místo. Obranné duo Anastázie
Denygrová a Anna Hauferová nepouštělo
soupeřky do zakončení a zároveň se útočnice činily. Posuďte sami: Trutnov – Viktoria
Plzeň 3:0, Trutnov – Třebeš 5:0, Trutnov –
Sparta Praha 5:0, Trutnov – Dukla Praha 1:2
a Trutnov – Liberec 1:0. Krásné první místo a
vítězství proti Spartě si budou fanoušci dívčího týmu dlouho pamatovat.
Ale teď už k našim borcům z Police.
Po
počátečním
váhání
realizačního
týmu jsme se rozhodli oba týmy přihlásit do zimní halové stěžerské ligy.
První zápasy čekaly na Želvy 16. prosince.
Během prvního zápasu si doslova podaly hráče ze Sokola Malšova Lhota. Hlavně vysoká
produktivita útočníků znamenala vysokou
výhru 14:2 (branky: 2x Kollert, 2x Zmátlo,
2x Š.Friml, 4x Fatka, S. Friml, Dvořák, Tauc,
Peška). Druhý zápas byl pro hráče o poznání náročnější. Borci z Chlumce nad Cidlinou

– Olympia Hradec Králové 1:14 (branka:
Matěj Klimeš) a druhý zápas: Police „Šneci“
– Újezd 2:15 (branky: Jan Bernard, Alexandr
Palla). Dlouhosáhle popisovat, co se dělo na
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hřišti asi nemá cenu. Byl to zmar.
Ten samý den, jen v jiné hale se „Želvy“
dočkaly bronzu. Hráči cestovali přes Honský
průsmyk do sousedního Broumova. Výsledky
turnaje: Police „Želvy“ – Broumov „Draci“
4:2 (branky: Zmátlo, Peška, Kollert, Fatka),
Police „Želvy“ – Slovan Broumov „Vlci“ 4:6
(b: 2x Fatka, Kollert, Klikar), Police „Želvy“
– AFK Hronov 1:2 (branka: Peška) a Police
„Želvy“ – Výběr dívek OFS Náchod 2:1
(branky: Kollert, S. Friml). Výkony nakonec
stačily na pěkné třetí místo. Gratulace k první
„bedně“ v novém roce.
Další dvě kola stěžerské ligy pokračovala pro oba týmy 19. a 20. ledna. V sobotu
zajížděly do nafukovačky „Želvy“. Postupová
matematika zněla jasně. Pokud dvakrát vyhrají, budou hrát ve skupině o první místo.
Matematika vyšla. Želvy přivezly dvě výhry:
Police „Želvy“ – FC Hradec Králové „Dívky“
6:5 (branky: 3x Jan Dvořák, 2x Séba Kollert,
Michal Fatka) a Police „Želvy“ – TJ Sokol
Třebechovice 10:3 (branky: 4x Samuel Friml,
2x Michal Fatka, 2x Séba Kollert, Jan Dvořák,
Jiří Peška). Hráči odvedli poctivé výkony
a mohou se v únoru těšit na zápas s nejlepšími
týmy ze druhé skupiny.
Po úspěchu Želv padlo očekávání na
„Šneky“ zda se také dočkají první novoroční
výhry. Bohužel se tak nestalo. I přes zlepšený výkon se hráčům výsledkově nedařilo a ze
Stěžer znovu odjeli poraženi: Police „Šneci“
– Sokol Prasek 5:13 (branky: Ondřej Ducháč,
Šimon Krtička, Stázka Denygrová, Patrik
Hušek, Jan Bernard). Druhý zápas proti domácímu týmu vyšel střelecky naprázdno a i přes
řadu šancí odcházíme poraženi vysoko 0:12.
Šneci budou v únoru ještě jednou cestovat do
Stěžer k závěrečnému zápasu skupiny proti
Sokolu Třebeš.
Jak se povede hráčům ve stěžerské lize
a Šnekům na mezinárodním turnaji v Náchodě
se dozvíte v dalším vydání měsíčníku.
Daniel Denygr, Jiří Kollert,
Luděk Friml, Jiří Krtička
realizační tým starší přípravky
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Máme sníh, trénujeme konečně v Polici, Jirka Černý nám projíždí
tréninkové stopy na Nebíčku i stopy turistické v okolí (ski.kladskepomezi.cz a bilestopy.cz.).
A hlavně naplno závodíme. 29. prosince 2018 jsme zajeli na první
lyžařský závod Poháru královéhradeckého kraje do Orlických hor do
Luisina údolí. Název „údolí“ není úplně na místě, protože od parkoviště
jsou tratě cca 2 km do kopce směrem k Velké Deštné. Za Polici sem
vyjelo závodit 31 dětí a 9 dospělých.
A pak začala smršť lednových závodů:
6. 1. – Druhý závod Poháru KHK, který pořádal náš klub na Nebíčku.
Navzdory sobotní oblevě se podařilo naházet solidní trať a po letech
jsme nemuseli tento závod přeložit do Deštného, což mělo kladné ohlasy nejen polických diváků, ale i trenérů přespolních klubů. Účastnilo se
celkem 189 závodníků z Královéhradeckého Kraje. Za Polici bojovalo
54 dětí a 12 dospělých.
9. 1. – První závod Běžkových střed, Polické kritérium, námi pořádaný
na Nebíčku. Účast našeho klubu – 49 dětí a 11 dospělých.

13.1. – Třetí závod KHK spolu s Libereckým krajem, na Benecku.
Závod pouze pro žactvo. Nás reprezentovalo 33 borců.
16.1. – Druhý závod Běžkových střed, Machovské kritérium. Opět vysoký počet našich závodníků: 34 dětí, 15 dospělých.
20. 1. – Čtvrtý závod KHK, „Špindlerovská Buď Fitka“, ve Špindlerově
mlýně. Naše účast: 24 dětí a 4 dospělí. Tento závod byl zároveň
Krajským přeborem. Titul Přeborník kraje získal ve své kategorii Ivan
Hornych – gratulujeme! Jak by řekl pan učitel, krásná práce!
Průběžné a dílčí výsledky závodů Poháru KHK a Běžkových střed
uveřejňujeme na našich stránkách, fotky na FB.
Leden zakončíme 25.1. účastí výběru na ČP staršího žactva
v Jablonci nad Nisou a 30.1. opět závodem Středečního poháru –
Teplické kritérium.
Jedeme naplno a trénink střídá závod. Téměř všem dětským závodníkům poskytujeme závodní lyže, o jejichž přípravu se stará Tonda
Pohl s Jirkou Černým. Připraveny musí být perfektně na každý jednotlivý závod, tedy dvakrát týdně cca 30 párů lyží… V místě závodu pak
opět mažou Tonda a Honza Pohlovi a další chlapi: Pítrs Sulzbacher,
Beranovi, Jirka Meier, Pavel John, Michal Stuchlík, Míra Hornych
a další. Trenérky s maminkami se mezitím starají o rozcvičení a včasné
postavení závodníků na start. Bez tohoto týmu by to v tomto počtu dětí
nešlo, děkujeme.
Skol!
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi

Činnost klubu finančně podporuje MŠMT, Královéhradecký kraj
a město Police nad Metují
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Novoroční Open 2019

Stěna Horolezeckého klubu Ostaš přivítala v sobotu 12. 1. 2019
závodníky na 28. ročníku závodu v lezení na obtížnost Novoroční
OPEN 2019. Nová závodní sezóna tak tedy již tradičně začala právě
v Polici nad Metují. Závod je pravidelně součástí rankinku Českého
poháru, což mu přidává na zájmu lezců i diváků. Proto zde byly i
letos k vidění skvělé závodní výkony!

Tomáš Binter ve finálové cestě

Natálie Tužová ve finálové cestě
(foto: J. Škop)

Děkujeme ČHS, HUDY, AIX, REDPOINT, MANMAT, JUKO,
MĚSTO POLICE NAD METUJÍ, SOKOL, RESTDAY, ZELENINA
SUCHOMEL, BONATI a členům HKO.
Tomáš Hornych, předseda HKO

Stavitelé lezeckých cest – Pavel Alberto
Hrubý a Jiří Prťka Koutský – pro závodníky připravili tři kvalifikační cesty. Kvalifikační dopoledne uteklo jako voda a do odpoledních finálových pokusů postoupilo 10 mužů a 7 žen.
V 15 hodin se už stěna plnila diváky lačnícími po dobrých výkonech a ženy začaly ukusovat první lezecké metry svých finálových pokusy. Už v kvalifikacích viditelná převaha lezkyň
z HO Komorní výtah z Liberce se ukázala naplno
právě ve finále. Boje na stěně rozehřály diváky
na vrchol dne, kterým bylo finále mužů. To po
mírné přestavbě lezecké cesty následovalo bezprostředně po finále žen. I ve finále mužů byl vidět výkonnostní rozdíl mezi místními lezci, borci
z kategorie „masters“ (což je nevypsaná kategorie pro borce, kteří na naší stěně závodili již v 90.
letech minulého stolení) a skutečnými závodníky
z české reprezentace. Lezci se postupně prokousávali finálovou cestou až nakonec Tomáš Binter
s Honzou Zímou dolezli do stejného chytu ve
stropě lezecké stěny, a spadli pár kroků od konce
(TOPU) cesty! Diváci byli spokojeni z dramatického vyústění! O konečném pořadí rozhodovali
až rozhodčí, kteří hodnotili pokusy obou borců.
Rozdílovým ve prospěch Tomáše Bintera se nakonec ukázalo včasné procvaknutí postupového
jištění, jakož i aktivní pohyb ve snaze dolézt ještě
dál než před ním dokázal Honza Zíma. Nakonec
byli s rozhodnutím „jury“ spokojeni i sami lezci,
neboť nevyužili práva na podání protestu, a hned
po finále si vyzkoušeli svoje neúspěšné kroky
z finálového pokusu napravit (mimo závod).
Závěrečný ceremoniál ocenil prvních šest
žen a mužů. Vítězství si z Police odváží Eliška
Novotná a Tomáš Binter. Na druhém místě
Natálie Tužová a Jan Zíma. Třetí místo si vybojovala Klára Hašková a Albert Musil.
Nezbývá než blahopřát vítězům a ostatním
hodně štěstí v dalších závodech. Děkujeme také
našim partnerům za pomoc a podporu závodu.
Polický měsíčník - únor 2019

Cykloturistický oddíl při TJ Slavoj
Teplice nad Metují pořádá běžecký závod

ZLÁMANÁ BĚŽKA
23. ročník

Sobota 16. 2. 2019 – Start 12:00

Závod o „Zlámanou běžku“ vede po tradiční trati
s vlastním značením
POZOR – Trasa i pro turisty
Trasa „Pro turisty“ - Vlčí roklí do Adršpašských skal a po
cyklotrase zpět k lyžařské chatě po turistickém značení
Start i cíl U lyžařské chaty pod sjezdovkou
Startovné 50,- Kč
Prezentace od 11:30 do 11:55 hod.
Vyhlášení vítězů Po doběhu třetího závodníka (kategorie: muži/ženy)
Občerstvení v cíli – čaj a tatranka
Každý závodník i turista se účastní na vlastní nebezpečí !
V případě špatných sněhových podmínek se závod
o „Zlámanou běžku“ poběží po trase „Pro turristy“.
Po závodě je možnost dalšího občerstvení přímo na lyžařské chatě.

ZlomenaBezka_100x150mm_012019_v01.indd 1
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Číslo nabídky: 18702
Pobočka: Camelot Náchod, Husova 330, 549 54 Police nad Metují

Byt OV 2+1, Police nad Metují
795.000,- Kč za nemovitost
včetně provize a služeb
Nemovitost:
Typ nabídky:
Vlastnictví:
Plocha:
Okres:
Obec:
Plyn:
Elektřina:
Voda:
Odpad:
Velikost:
Podlaží:

Byty
prodej
osobní
57 m2
Náchod
Police nad Metují
není plyn
230V
dálkový vodovod
ČOV pro celý objekt
2+1
1z2

Druh budovy:
Topení:
Garáž:
Sklep:
Výtah:
Kabel. TV:
Vybaveno:
Vybavenost:
Energ. třída:

cihlová
Ústřední - tuhá paliva
ano
ne
ne
ne
G - Mimořádně
nehospodárná

Reality 11 Vám zprostředkují exkluzivní prodej bytu v osobním vlastnictví o dispozici 2+1 v širším centru města Police nad
Metují. Parkování možno na dvoře před domem nebo v garáži. Byt se nachází v přízemí. Vstup ze společné chodby do
předsíně se vstupy do koupelny (vana, umyvadlo, bojler), samostatné WC, spižírna, úložný prostor. V předsíni je kotel na tuhá
paliva, dále vstup do kuchyně s jídelnou (orientace jih) průchozí do obývacího pokoje (orientace jih) a dále do ložnice
(orientace západ). Celková podlahová plocha je 57,5 m². IS: obecní vodovod, elektrika původní, vytápění kotlem na tuhá
paliva - ústřední topení. Zaveden telefon, internet. K bytu náleží garáž (vlastníkem město Police n. M.) v bezúplatném
pronájmu. Dále společné prostory (prádelna, kolárna...). Bytový dům se nachází v širším centru města Police nad Metují autobusové nádraží 400 m, škola 400 m, náměstí 600 m, lékaři 800 m. Doporučujeme prohlídku. Financování nemovitosti
zajistíme za Vás. Ev. číslo: 18702.

Daniel Denygr
776 342 569
denygr@reality11.cz
www.reality11.cz/camelot-nachod
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INEKO-OPTIK
BROUMOV
nabízí

MĚŘENÍ ZRAKU
Nutné telefonicky objednat
na čísle 491 487 826

Informace
Pobočka INEKO – OPTIK Police n. M.

Koupím

vzduchovky
a staré hračky
Kontakt: 608 103 810

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

26. 2. 2019 v 15.00 hod.

Police n. Metují

28. 2. 2019 v 15.00 hod.

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

VYKLÍZENÍ DOMŮ,
BYTŮ, GARÁŽÍ A VŠEHO
tel.: 608 103 810
KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ
• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.

Pátek 1.2. od 19 hod. promítá paní Věra Ivanovičová

TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA
Pátek 8.2. od 19 hod. promítá pan Martin Stiller

NAPŘÍČ AUSTRÁLIÍ NA KOLE
Sobota 9.2. od 18 hod. hraje Pavel Macháček a spol.
Pátek 22.2. od 19 hod. promítá pan Oldřich Jenka

DOLOMITY 2018 a PODZIM NA POLICKU

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

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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Novoroční koncert Gentleman Singers - 6. 1. 2019

Dlouhonoční vytrubování - 23. 12. 2018

SKI areál na Nebíčku - 20. 1. 2019

II.prodloužená v Pellyho domech - 9. 11.

Příprava ledové plochy na sídlišti - 18. 1. 2019

