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INFORMACE Z RADNICE
Říjen na radnici…

Milí poličáci, dovolte mi se na začátku
lehce vrátit ke konci měsíce září, kdy proběhlo několik zajímavých akcí. S místostarostou jsme v broumovském dřevníku podpořili
konferenci Učení pro život 2021 pořádanou
v rámci rozvoje vzdělávání na Náchodsku –
MAP 2, s celorepublikovým dosahem. Byli
jsme osloveni přípravným týmem z MAS
Stolové hory, a protože jsme pro každou
legraci, na jedno dopoledne jsme se proměnili
v baristy a přítomným vařili kávu. Soudě dle
ohlasů káva chutnala a lehká recese se vydařila. V partnerském Radkowě byla slavnostně
vysvěcena renovovaná socha Panny Marie.
Jedná se o společný projekt, u nás dokončujeme opravu a renovaci sochy Panny Marie na
Záměstí. KHV Metuje společnou vyjížďkou
z polického rynku pomyslně zamkli letošní
sezónu, své mazlíčky zazimují, aby je zase na
jaře v celé kráse mohli předvést. Velké ohlasy
byly na další skvělý ročník Pivního triatlonu
v Hlavňově. Sousední Suchý Důl oslavil tradiční posvícení. Nabytým víkendem, hasičská
soutěž, traktoriáda, průvod, mše svatá, taneční
zábavy. Děkujeme za pozvání. Příběhy našich
sousedů. Krásný projekt natáčení vzpomínek pamětníků a mezigenerační spolupráce.
Tradičním a velmi úspěšným účastníkem je
tým dětí z naší ZUŠ. Blahopřejeme. Den seniorů. Důstojně oslavený svátek našich nejstarších, setkáním v Pellyho domech s krásným
programem. Večer zakončený besedou s uznávaným kardiochirurgem profesorem Janem
Pirkem, nejen o medicíně, sportu nebo zdravé
stravě. Díky všem, kteří se aktivně podíleli na
přípravě a realizaci.
Začátkem října jsme na radnici přivítali nového správce polické farnosti, P. Mgr.
Ľubomíra Pilku. Domluvili jsme vzájemnou

spolupráci a vyjádřili naději, že se mu v našem
kraji bude líbit a bude v naší farnosti spokojený. Hlavňovští hasiči uspořádali další ročník
soutěže družstev Imitace zásahu při požáru.
Nezanedbali přípravu a v silné konkurenci
dokázali v domácím prostředí získat první i
druhé místo. Gratulujeme. Naplno se rozběhly
přednášky podzimního semestru Polické univerzity volného času. Je skvělé a moc nás těší,
jaký je z Vaší strany zájem, vždy je plný sál.
Svědčí to o zajímavých tématech připravených
přednášek. Chtěl bych také poděkovat členům
komisí rady města a osadních výborů za jejich
záslužnou práci pro naše město. Témata řešili
komise pro životní prostředí, sociální, bytová
a zdravotní, pro obřady a slavnosti nebo osadní výbor Pěkov a Radešov. Dále pokračujeme
v jednáních ohledně stomatologické péče.
Vystoupil jsem s naším problémem v rámci
celorepublikového kulatého stolu, pořádaného
k tomuto tématu Svazem měst a obcí, který
má zajištění lékařské péče jako jednu z priorit. Důležité je, že díky tomu se začíná rozhýbávat ministerstvo, stomatologická komora
i pojišťovna. Další jednání, tentokrát hlavně
kvůli víkendovým pohotovostem, jsme měli
s krajským radním pro zdravotnictví, panem
doktorem Finkem. Věřím, že v tom nezůstaneme sami a nastane posun k lepšímu. Svaz měst
a obcí měl také sněm, na němž byly schváleny
priority 2021+, které budou dále rozpracovány v akčním dvouletém plánu. Jsem rád, že
se nám podařilo do priorit zahrnout i oblast
lesnictví s trvale udržitelným hospodařením
v návaznosti na současnou kůrovcovou kalamitu. Ta byla hodně diskutována i na setkání
v Pellyho domech svolaném zástupci iniciativy za šetrnou těžbu v CHKO Broumovsko.
Musím zde poděkovat za velmi kultivovanou

Příjem žádostí do grantových programů města
Police nad Metují pro rok 2022

Oznamujeme, že od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021 mohou zájemci
žádat o dotaci z rozpočtu města Police nad Metují v rámci dotačních
programů Akce pro veřejnost, Spolková činnost, Mimořádné úspěchy
jednotlivců a Sociální oblast.
Žádat lze písemnou formou, tj. osobně v podatelně Městského úřadu Police nad Metují, nebo zaslat poštou na adresu: Město Police nad
Metují, Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54, Police nad Metují. Novou
povinností týkající se povinných příloh k žádosti o dotaci je doložení
úplného a platného výpisu z evidence skutečných majitelů.
Grantové programy, žádosti, pokyny pro žadatele a zápisy z jednání grantové komise naleznete na webových stránkách města Police
nad Metují ve složce „Rozvoj města“, následně ve složce „Dotační
programy
města“
https://www.meu-police.cz/rozvoj-mesta/
dotacni-programy-mesta/.
V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na e-mailu: kohlova@
policenm.cz.
Tereza Kohlová
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POZVÁNKA

na 6. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2021,
které se bude konat

ve středu
3. listopadu 2021
v 17.00 hodin
na sále
Pellyho domů.

a plodnou diskuzi mezi odborníky lesníky,
správci zdejších majetků, kteří přijali pozvání
a veřejností.
Na závěr jsem si nechal dvě věci. V prvé
řadě vítání občánků. Velmi milá setkání s dětmi a jejich rodinami, uvítání do života a poděkování, neboť právě oni jsou tou nezastupitelnou nadějí pro budoucnost a další rozvoj
našeho krásného města. V řadě druhé volby.
Po dlouhých letech přinesly velkou změnu
v zastoupení parlamentních stran. A také velikou naději. Nebude to vůbec jednoduché,
ale přejme si, aby nová vláda měla hodně sil,
zodpovědnosti a úcty k občanům, dokázala
realizovat svoje programové priority a začala
posouvat naši zemi ze současné ekonomické
krize a zadluženosti. Přeji nám všem, aby se
naděje začala měnit v realitu a mohli jsme
být patřičně hrdí na to, že žijeme v České
republice.
Jirka Beran

Rozpis lékařů

stomatologické služby

listopad 2021

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

06. – 07. 11. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov IV.

775 717 666

13. – 14. 11. NEOBSAZENO - zubní pohotovost je sloužena
v dalších 8 oblastech v Královéhradeckém kraji
a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
17. 11.
NEOBSAZENO - zubní pohotovost je sloužena
v dalších 8 oblastech v Královéhradeckém kraji
a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
20. – 21. 11. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov
27. – 28. 11. MUDr. Šárka Šejvlová
Husova 931, Jaroměř

481 812 944
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Říjen pohledem místostarosty
V tomto vydání mírně se v rámci svého
bloku nebudu tolik věnovat zajímavostem ze
své agendy, ale zaměřím se více na informace k investičním akcím města a investicím
na území města, neboť kolem těchto akcí je
řada podstatných informací, které je na místě
předat i Vám, abyste byli v obraze, a nepodléhali tradiční uliční či pavlačové šuškandě.
Takže, čtěte a šiřte rychle, než to smažou!

Rekonstrukce ulice Horní
a komunikace za radnicí

V letošním, finančně napjatém roce jsme
do plánu investic zahrnuli obě tyto poměrně
rozsáhlé opravy. V případě ulice Horní jsme
při sestavování rozpočtu tajně doufali v to, že
se nám podaří uspět s naší žádostí o dotaci,
kterou jsme v prosinci loňského roku podali
na Ministerstvu pro místní rozvoj, nicméně
v červnu jsme se dozvěděli, že jsme dotaci
nezískali. I přes tento neúspěch, a nejistý vývoj v oblasti daňových příjmů města, jsme se
v radě města shodli na tom, že obě stavební
akce chceme v letošním roce zvládnout, přičemž jsme se pokusili omezit jiné rozpočtové výdaje tak, aby konec roku pokud možno
skončil vyrovnaným (nebo jen mírně schodkovým) rozpočtem.
Od března letošního roku jsme se pak
soustředili na výběr zhotovitele stavby.
S ohledem na výši investice jsme pak museli
striktně postupovat podle zákona o zadávání
veřejných zakázek, což v konečném důsledku
znamenalo v první fázi vybrat externího dodavatele, který se na výběr zakázek v režimu
zákona specializuje, a v druhé fázi to znamenalo vedení zadávacího řízení v prostřednictví tzv. Národního elektronického nástroje.
V průběhu řízení jsme řešili jak dodatečné
dotazy uchazečů, tak jejich nedisciplinovanost
z hlediska dokladování podaných nabídek, potažmo pak i odstoupení některých uchazečů.
Přes veškerou snahu o zdárné dokončení řízení se tak podařilo smlouvy o dílo k provedení
stavby uzavřít až v září s tím, že jsme se ocitli
v období dodavatelské krize, kdy na stavebním trhu není možné zajistit některé klíčové
stavební výrobky (např. silniční obruby, či jiné
betonové prvky). Vybraný zhotovitel – společnost STRABAG a.s. – pak bojuje i s kapacitními limity, a to jak svými, tak s limity svých
subdodavatelů, bez kterých není schopen sám
stavbu zvládnout.
V posledním říjnovém týdnu jsme se dozvěděli od zhotovitele nemilou zprávu, že
(z důvodů již výše popsaných) nám nemůže
garantovat dokončení stavby v ulici Horní v
letošním roce. Z toho důvodu jsme přikročili k odložení realizace na jarní měsíce, neboť máme za to, že by nikdo z obyvatel ulice
Horní v konečném důsledku neocenil náš tlak
na provedení stavby ve chvíli, kdy by kvůli
nedostatku materiálů, pracovníků či subdodávek zůstala stavba stát, a všichni museli do
jara běhat rozestavěnou stavbou a blátem.
Druhá silniční stavba – rekonstrukce komunikace za radnicí – přechází také do roku
2022 s tím, že v případě příznivých podmínek
by byly stavební práce zahájeny v závěru února výstavbou kanalizace.
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Rekonstrukce koupaliště

Po řadě let se v letošním roce do rozpočtu
města podařilo zařadit zahájení rekonstrukce
velkého bazénu našeho koupaliště. Součástí
rekonstrukce je i kompletní výměna bazénové technologie. I zde jsme naráželi od počátku
přípravy investice na řadu problémů, přičemž
příprava zadávacího řízení i jeho průběh de
facto kopíruje průběh výše popsaného výběru
zhotovitele rekonstrukcí našich komunikací.
V případě veřejné zakázky na rekonstrukci
koupaliště má však výsledek řízení zajímavější dohru v podobě vyloučení uchazeče
s nejlepší nabídkovou cenou. Ano, tento tvrdý krok jsme byli z pozice zadavatele nuceni
učinit ve chvíli, kdy již vybraný a radou města
schválený uchazeč (firma Lacus Technology
s.r.o.) nedoplnil před podpisem smlouvy o dílo
zákonem vyžadované podklady. Ve chvíli, kdy
měla vlastní rekonstrukce podle plánovaného
harmonogramu začít, jsme tak stáli před problémem, zda na jedné straně schválit za vítěze
veřejné zakázky firmu, která se umístila v zadávacím řízení na druhém místě (s cenou vyšší
o 1 mil. Kč), nebo zda veřejnou zakázku zrušit
a vyhlásit nové zadávací řízení i za cenu, že
se zahájením prací již nezapočne v letošním
roce. Finanční hledisko nakonec zvítězilo,
a rada města se přiklonila k vyhlášení nového výběrového řízení, které bude vyhlášeno
v první polovině listopadu.
V tuto chvíli tak na základě okolností,
které jsme nemohli ovlivnit, počítáme s tím,
že by k zahájení prací mohlo dojít na konci
února, případně na začátku března. Budeme
samozřejmě usilovat o to, aby byly práce dokončeny nejpozději do 30. 6. 2022, a my mohli koupaliště na letní sezónu otevřít. V případě
dobrých klimatických podmínek pak budeme
vybraného zhotovitele tlačit k urychlení prací,
aby bylo možné případně otevřít i v termínu
dřívějším, ale počasí je vždy velká loterie,
a tak by v tuto chvíli bylo krajně nezodpovědné dřívější dokončení slibovat.

Oprava odvodňovací štoly kláštera
(foto na vnitřní straně obálky)

Tato akce není investiční akcí města,
nicméně život ve městě ovlivňuje v mnoha
ohledech, proto je na místě, sdělit k této akci
několik aktuálních informací. Připomenu, že
akce byla vyvolána na základě zjištění závažných statických poruch na objektu kláštera, jejichž příčina byla shledána ve zhoršení únosnosti klášterního podloží. Při pátrání
po příčinách zvýšené hladiny podzemních vod
pod klášterem bylo zjištěno, že odvodňovací štola, která odvádí vody z pod kláštera, je
v úseku pod komunikací v ulici na Babí poškozena, v důsledku čehož neodtéká voda
z podloží kláštera plynule, jak by měla, ale že
dochází k jejímu zpomalení a zadržení v zemině, což právě (v případě jílových vrstev)
způsobuje změny ve vlastnostech. Bylo tak
rozhodnuto, že je třeba (byť nově zrekonstruovanou) komunikaci rozkrýt, a vadu na vedení štoly odstranit. Investiční akci zajišťuje
Benediktýnské opatství, jako vlastník kláštera,

přičemž náklady zásahu hradí jak vlastník
kláštera, tak částečně Královéhradecký kraj.
Na začátku akce došlo k velkým zdržením, které jsme nelibě nesli všichni, kterým
stavba ztížila cestu do školy, do zaměstnání či
k domovu. S investorem i zhotovitelem jsme
jednali, avšak nebylo v jejich silách cokoliv
urychlit. Důvodem zdržení na počátku prací
bylo řešení ochrany středotlakého plynovodu, který měl být původně po dobu stavby
přerušen, nicméně zhotovitel stavby – firma
SVOBODA – přišel s návrhem jiného řešení
ochrany plynovodního vedení, které by provádění prací následně pomohlo urychlit bez nutnosti přerušení dodávek plynu. Ovšem i toto
nové řešení si vyžádalo součinnost ze strany
správce plynovodního vedení, na kterou se poměrně dlouho čekalo. Následně bylo zjištěno,
že projektovou dokumentací navržený systém
odvodnění stavebního výkopu, který má odvádět i vody z podzemí kláštera po dobu stavby,
není možné realizovat tak, jak bylo navrženo,
a že si tak stavba vyžádá širší, než původně
plánovaný, zábor veřejného prostoru, včetně
záboru (a uzavření) chodníku. Po odhalení
klíčových podzemních vedení nastal ještě problém se způsobem přerušení a nahrazení poměrně kapacitního vedení městské kanalizace,
které bylo třeba při výkopových pracích dočasně přerušit. Současně je třeba v řádu dní vyřešit výškové osazení nové odvodňovací šachty
právě ve vztahu ke stávajícímu kanalizačnímu
vedení. V místě stavby se objevuje celá řada
podzemních vedení, která nejsou zmapována,
nebo jsou uložena v rozporu s předpisy, což
je v části dědictví doby a v části nesolidnost
firem a organizací, které daná vedení v minulosti realizovaly. Dalším problémem je pak
podloží v hloubce, kde se počítalo s uložením
nového vedení odvodňovací štoly, které je natolik zvodněné, že bude třeba odtěžit přibližně
další 0,5 m zeminy. Firma SVOBODA se snaží
všem problémům čelit a hledat rychlá a účinná
řešení, nicméně již v době uzavírky měsíčníku
je zřejmé, že původní termíny uzavírky komunikace nemohou být splněny (právě z důvodu
výše uvedených skutečností). Daný technický
zásah je odborně velmi náročný a nezbývá si
přát, aby se vše podařilo zrealizovat tak, aby
v daném místě všechna podzemní zařízení
fungovala v budoucnu bez potíží, a aby se doprava (jak pěší, tak silniční) mohla brzy vrátit
do normálu.
Život v rámci investic města a investic
ve městě není tedy v tomto období vůbec jednoduchý, a doufejme, že odměnou za všechna
omezení, příkoří a těžkosti nám všem bude
dobrý výsledek.
U akcí, které jsme nuceni odložit, se
omlouváme všem, kteří se již radovali, že se
začne „něco dít“, nicméně, musíme věci brát
tak, jak je život přinesl, a nepřestat doufat, že
se nám vše podaří dohnat v roce příštím.
Závěrem přeju všem klidný čas období
Dušiček, naplněný cestami na místa, kde zavzpomínáme na ty, kteří již nejsou mezi námi,
a kteří nám byli blízcí. Pevné zdraví všem!
Jirka Škop
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MĚSTSKÁ ZELEŇ

Obnova zeleně na hřbitově

Z důvodu nevhodného estetického i fyzického stavu a nemožnosti hlubšího zmlazovacího řezu, bylo přistoupeno k realizaci
obnovy dřevin v prostoru rozptylové loučky,
ve spodní pravé části městského hřbitova.
V nastávajícím období vegetačního klidu budou vykáceny přerostlé tisy a nevhodné smrky
na SV straně, a proschlé jalovce na straně JZ.
V následujícím jarním období pak bude vysazena nová linie vysokého živého plotu z tisů
a na ni budou navazovat linie nízkých živých
plotů ze zimostrázů. Na spodní straně bude
zvýrazněn vstup bíle kvetoucími hortenziemi
a stávajícím skalníkem s podsadbou bergenií,
v horní části plochy vlastní rozptylové loučky pak budou vysazeny dvě himalájské břízy,
ve vícekmenné formě.

Obnova dřevin na sídlišti

Na základě požadavku místních obyvatel
bude provedeno odkácení starých přerostlých klečí mezi bytovými domy čp.292 a 293.
Do prázdného místa budou na jaře, po domluvě s místními, dosazeny nové dřeviny.

Obnova topolů kanadských
v cihelně

Z důvodu investičních záměrů na pozemcích za kompostárnou a pokročilého stáří s počátečním prosycháním, začíná město plánovat
obnovu stromořadí kanadských topolů podél
cesty k cihelně. Tento záměr nebude jednoduchý, neboť stávající kanadské topoly již narostly do značných dimenzí. Místo původních
obrovských topolů zde bude vysazeno nové
stromořadí stromů s menšími sloupovitým
korunami.

Výsadba u Cikánky

Začátkem listopadu bude v lokalitě
Cikánka provedena výsadba 3 smrků, které
nahradí původní 3 vzrostlé smrky, pokácené
v loňském roce ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. Oproti původnímu plánu nepůjde o komunitní výsadbu.

Další městské výsadby

V tomto období bude na veřejných plochách ještě vysazeno několik stromů - javor
babyka na náměstí, lípa stříbrná u parkoviště
nad špýcharem, smrk omorika s okrasnou třešeň vedle poslední bytovky u Ostašské ul., 2
malokorunné olše nad mysliveckou chalupou
v Radimovské ul., jeřáb prostřední u nového
parkoviště pod Havlatkou, třešeň v zahradě
DPS a 2 smrky omorika ve vnitrobloku bytovek pod náměstím.

Pěstební opatření

V průběhu roku bylo také provedeno
několik pěstebních opatření/prořezů na stávajících stromech. Prořezána byla 2. polovina lipového stromořadí ke Žděřině, vrba
v Bezděkových sadech, provedena úprava
podjízdné výšky jírovce v Hlavňově a výřez
náletových dřevin v ul. Ke Koupališti, nad
koupalištěm a u nátokových a výtokových
objektů pod Klůčkem. V závěru sezóny bude
ještě provedena úprava podjízdné výšky lip
a javorů v ulicích nad divadlem a výřezy
náletových dřevin před Nebíčkem a v horní
části Ledhujské ul.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

KONTROLA KVALITY VODY Z JULINKY

V rámci pravidelné kontroly vody, pra- vyššího obsahu dusičnanů (38 mg/l), není tato
menící z artézského vrtu Jůlinka na polickém voda vhodná pro přípravu umělé výživy
náměstí, bylo provedeno podzimní kont- kojenců (limit pro přípravu kojenecké stravy
rolní kolo, se zkráceným rozborem odebra- je 15 mg/l). Protokol o zkoušce č. 9145/2021
ných vzorků. Kontrolu zajišťuje a garantuje je k dispozici na polické radnici, na odboru
na základě smlouvy o dílo RNDr. Ivan Koroš, IMŽP. Následná kontrola bude provedena
jednatel Hydrogeologické společnosti Praha. na jaře 2022.
Odběr vzorků vody Hodnoty vybraných ukazatelů letošního podzimního kontrolního kola:
proběhl
začátkem
října, při vydatnosukazatel
jednotka skutečnost
limit
ti přetoku cca 0,5 l/s
tvrdost (Ca+Mg)
mmol/l
3,0
2,0 - 3,5
a jejich analýzu proželezo
mg/l
< 0,05
max. 0,20
vedla
akreditovaná
Ekologická laboratoř
mangan
mg/l
< 0,02
max. 0,05
PEAL s.r.o. Praha.
dusičnany
mg/l
38
max. 50
Výsledky jsou porovdusitany
mg/l
<
0,06
max.
0,50
návány s vyhláškou č.
amonné ionty
mg/l
< 0,15
max 0,50
252/2004 Sb., v platném znění, kterou se
TOC (celk. organic. uhlík)
mg/l
1,6
max. 5
stanoví
hygienické
konduktivita
mS/m
56,3
max. 125
požadavky na pitnou
zákal
ZF(n)
0,07
max. 5
vodu, a četnost a rozsah její kontroly.
Escherichia coli
KTJ/100 ml
0
max. 0
Z výsledků vyplýkoliform. bakterie
KTJ/100 ml
0
max. 0
vá, že voda z Jůlinky
je středně mineralizovaná a po stránce chemicIng. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
ké i bakteriologické i nadále vyhovuje limiRNDr. Ivan Koroš, HG společnost, s.r.o.
tům pro pitnou vodu bez úpravy. Z důvodu
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KÁCENÍ DŘEVIN
ROSTOUCÍCH MIMO LES

S přicházejícím zimním obdobím utlumují dřeviny většinu svých růstových procesů
a nastupuje období vegetačního klidu. To
je nejvhodnější pro kácení dřevin rostoucích
mimo les. Tak to také stanovuje vyhláška
č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která upřesňuje zákon
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Ve zdejším regionu je období vegetačního
klidu stanoveno od 1. listopadu do 31. března
kalendářního roku.
V souvislosti s kácením dřevin proto připomínáme, že podle výše uvedených právních
předpisů je pro pokácení dřeviny rostoucí
mimo les potřené povolení, a to pokud se
jedná o:
yy dřevinu, která je součástí stromořadí,
yy dřevinu s obvodem kmene 80 cm a více
ve výšce 130 cm nad zemí,
yy a souvisle zapojené porosty dřevin o ploše
větší než 40 m2.
Na území města Police n. M. vydává toto
povolení (formou rozhodnutí podle správního řádu) Městský úřad Police n. M.,
na základě žádosti vlastníka či nájemce
pozemku, na němž strom roste. Formulář
žádosti je k dispozici na městském úřadě
nebo na internetových stránkách města.
Pokácení je možné povolit pouze ze závažného důvodu, po vyhodnocení funkčního
a estetického významu dřeviny. Pro zmírnění
ekologické újmy, způsobené pokácením dřeviny, se předepisuje náhradní výsadba nových
dřevin.
Platí ale také výjimky, kdy povolení k pokácení není potřebné. Jedná se o:
yy dřeviny, které nedosahují výše uvedeného obvodu kmene nebo plochy,
yy ovocné dřeviny rostoucí v oplocených
zahradách u bytových nebo rodinných
domů v zastavěném území obce,
yy kácení z pěstebních důvodů za účelem
obnovy nebo výchovy porostů, z důvodů
zdravotních nebo při výkonu oprávnění
podle zvláštních předpisů (v ochranném
pásmu el. vedení, apod.); takováto kácení ale musí být 15-dní předem oznámeno
městskému úřadu,
yy dřeviny, pěstované na pozemcích vedených v KN, ve způsobu využití, jako
plantáž dřevin,
yy dřevin, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo
hrozí-li škoda značného rozsahu; takovéto kácení ale musí být do 15-ti dnů od jeho
provedení oznámeno městskému úřadu.
Nenechávejte podávání žádostí o povolení ke kácení dřevin na poslední chvíli, protože je možné, že se pak nestihne do 31. března
vyřídit a budete muset s kácením počkat až
do příštího období vegetačního klidu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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INFORMACE PRO PROVOZOVATELE KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA

Začíná topná sezona, proto je dobré si připomenout některé povinnosti a také možnosti,
jak včas řešit případné problémy s nevyhovujícími kotli na pevná paliva (které slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění domácností), za pomoci dotací.

¾¾ Víte, že máte povinnost pravidelně provádět kontrolu technického stavu a provozu kotle na pevná paliva, sloužícího jako
zdroj tepla pro ústřední vytápění?
Již v roce 2016 stanovil zákon č. 201/2012
Sb. o ochraně ovzduší (v §17 odst.1 písm.h)
provozovatelům spalovacích stacionárních
zdrojů na pevná paliva (KTSP) o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně, a které slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
povinnost provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby,
která byla proškolena výrobcem kotle a má
od něho udělené oprávnění k jeho instalaci,
provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Doklad o provedení kontroly, vystavený odborně způsobilou
osobou, potvrzující, že stacionární zdroj je
instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem, musíte
předkládat na vyžádání obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností.
Z kontroly kotle pak vyplynou doporučení pro správný způsob jeho provozování,
kam patří jak volba správného paliva, které
splňuje požadavky stanovené výrobcem kotle,
tak i správný způsob jeho obsluhy a údržby.
Uvedená doporučení vedou k dosažení významné úspory a prodloužení životnosti kotle. Naproti tomu nerespektování některých
pokynů a povinností, může vést k poškození

zdroje a významnému zvýšení emisí znečišťujících látek, které následně zatěžují široké
okolí.
Databázi odborně způsobilých osob
(OZO), tedy těch, kteří provádějí kontrolu, je
možné najít na www stránkách Ministerstva
životního prostředí ČR: https://ipo.mzp.cz/.

¾¾ Víte, že od 1. září 2022 nelze provozovat
staré kotle na pevná paliva?
Zvláštní pozornost je vhodné věnovat povinnosti provozovatelů která stanovuje, že
od 1. září 2022 lze provozovat pouze kotle
na pevná paliva, splňující emisními limity
uvedené v zákoně na ochranu ovzduší.
Jak běžný provozovatel (vlastník) pozná,
zda může zdroj (kotel na pevná paliva), i nadále po uvedeném termínu provozovat? Má-li
zdroj, tzv. 3. třídu dle ČSN EN 303-5 a vyšší,
pak ano. Emisní třídu kotle je možné dohledat
na výrobním štítku daného kotle nebo v návodu k použití, případně ji sdělí pracovník, který
provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle. Pokud není údaj uveden
na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný
výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat nebude.
Pokud kotel nesplňuje alespoň 3. třídu podle
výše uvedené normy, je nutné ho co nejdříve
vyměnit, a to nejpozději do 1. září 2022.
V současnosti je možné čerpat na výměnu kotle podporu z tzv. „kotlíkových dotací“,
které budou pokračovat až do roku 2022.
Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95 % dotaci.
Veškeré zatím dostupné informace lze získat na stránkách www.kr-kralovéhradecky.cz/
kotliky a na infolince 722 960 675 v pracovní
době 8-16 h. nebo na e- mailu: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz. Nová výzva
na kotlíkové dotace bude vyhlášena začátkem
roku 2022.
Vyměnit si kotel s dotací budou mít možnost i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 %
na výměnu neekologického kotle z dotačního
programu Nová zelená úsporám - https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/.
¾¾ Možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění bude pouze

Den seniorů v Polici nad Metují

30. září se nám svět tak trochu vrátil do starých kolejí. Mezinárodní
den seniorů sice připadá na 1. října, ale my jsme se do oslavy pustili
v předvečer. Chtěli jsme vyhovět hvězdě našeho programu panu profesoru Janu Pirkovi, přednímu českému kardiochirurgovi, který k nám
zavítal z Prahy. V Pellyho domech se nás sice setkalo trochu méně,
než tomu bylo v předchozím ročníku (v roce
2019), ale radost ze
setkání byla o to větší. Všichni doufáme,
že se i nadále budeme
moci potkávat se Senior
klubem Ostaš i při dalších
příležitostech.
Poděkování patří všem
účinkujícím, ať už to
byly děti ze ZUŠ, pan
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do konce srpna 2022. Od září 2022 by
kotle nesplňující minimálně 3. emisní třídu neměly být vůbec používány, nebudou
tedy již přijímány ani žádosti o dotaci
na jejich výměnu!

Je důležité upozornit, že v případě nedodržení povinností hrozí sankce ve výši
do 20 000,- Kč (neprovedení kontroly)
a do 50 000,- Kč v případě provozování kotle
nesplňujícího emisní požadavky, nebo při spalování zakázaných paliv. Zákon také umožňuje uložit provedení opatření ke zjednání
nápravy či následně rozhodnout o zastavení
provozu kotle.
S ohledem na dotační možnosti doporučujeme případnou výměnu kotle řešit včas, abyste předešli postihům, které jsou vždy až tím
nejzazším krokem. Je vždy účelnější využít finanční prostředky na zlepšení stavu než placení sankcí. Výměna nevyhovujících kotlů a jejich správné provozování se projeví na čistším
ovzduší v obcích i ve městě, ze kterého budou
profitovat všichni obyvatelé.
Podle sdělení Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí bylo
území města Police nad Metují zařazeno
do oblasti, kde dochází, na základě dlouhodobých analýz, k trvalému překračování
imisního limitu pro karcinogenní benzo(a)
pyren. Tato látka je do ovzduší vypouštěna
především z lokálních topenišť, z nevyhovujících kotlů na pevná paliva. Z tohoto důvodu
bylo město vyzváno Městský úřadem Náchod,
odborem životního prostředí (orgán ochrany
ovzduší), k zapojení do Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod.
Program spočívá ve vypracování časového
plánu provedení opatření ke snížení překračovaného imisního limitu a identifikaci
domácností, které využívají k vytápění pevná paliva. Měl by být vypracován do konce
letošního roku. Součástí programu bude i kontrola výše uvedených zákonných požadavků
orgánem ochrany ovzduší. Program by měl
napomoci k účinnému a trvalému zlepšení
kvality ovzduší ve zdejším regionu.
MěÚ Náchod, odbor životního prostředí
(orgán ochrany ovzduší)
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Milan Košťál s programem Zmizelá Police, nebo kapela hronovských
ochotníků. Dík patří i těm, kteří pomáhali s organizací a obsluhou.
Všichni se nám postarali o příjemné a zajímavé odpoledne, které pak
pokračovalo besedou v Kollárově divadle. Pan profesor Pirk s noblesou
jemu vlastní odpověděl na všechny naše dotazy a přidal také spoustu
zajímavostí a laskavého humoru. Myslím, že jedna jeho
rada platí pro všechny věkové
kategorie a týká se dlouhého
a spokojeného života. Pan profesor radí: buďte veselí a trochu sportujte! A my se budeme
těšit na setkání s vámi v příštím
roce. Den seniorů se v Polici
nad Metují určitě zabydlí.
Mgr. Olga Landová
vedoucí sociálního odboru
Polický měsíčník listopad 2021

Technické služby informují
Jaká byla letošní sezona 2021 na polickém
koupališti?

Letošní sezónu na koupališti jsme mohli zahájit 19. 6. 2021.
Měsícem s největší návštěvností 2 208 návštěvníků se stal červenec.
Celková návštěvnost za letošní sezonu, která trvala 49 dní byla 4 716
návštěvníků. Počasí a covidová opatření nám v letošní sezoně moc
nepřály. Horké dny s tropickými teplotami často střídal déšť a brány
koupaliště tak musely zůstat veřejnosti uzavřeny. Dny s největší návštěvností se stal víkend Polické pouti, kdy koupaliště navštívilo 968
návštěvníků. Novinkou pro letošní sezónu byla karta „návštěvníka
Broumovska“, která má za úkol přilákat další návštěvníky koupaliště
z řad hostů a ubytovaných v Polici nad Metují a jeho okolí.

Zima za dveřmi

Blíží se chladné období spojené s mrazíky, sněhem a ledovkou
a s ním i nástrahy uklouznutí nohou nebo auta na vozovce.
Technické služby se začaly zásobovat posypovým materiálem.
V současné době máme 75 tun štěrku a 32 tun písku. Až se nás tedy
zima „zeptá“ jsme připraveni.
Chceme Vás tímto v souvislosti se zimní údržbou poprosit o parkování mimo městské komunikace, které se udržují vyhrnováním sněhu.
Usnadníte nám tak naši práci při zimní údržbě komunikací.
Plán zimní údržby najdete na našich stránkách: www.tspolice.cz
Děkujeme a přejeme Vám bezúrazové a bezpečné chladné období,
které nastává…

Deratizace

Od 43. týdne proběhne
ve městě a okolí podzimní celoplošná deratizace.
Pokud víte o místě se zvýšeným výskytem hlodavců,
informujte nás na emailu:
evidence@tspolice.cz nebo
na tel.: 724 131 722
Pracovníci TS.

MILOSTIVÉ LÉTO
Máte dluhy vůči městu (nájemné, poplatky za odvoz komunálního
odpadu, poplatky za psy atd.), zdravotní pojišťovně, dopravnímu
podniku, ČEZ, České televizi, Českému rozhlasu a podobným
veřejnoprávním subjektům a tyto dluhy jsou již vymáhány
exekučně?

MILOSTIVÉ LÉTO bude probíhat
od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.
Dlužníci díky němu získají příležitost, jak se vymanit z dluhové pasti a
začít znovu žít normální život.

Pro nadcházející sezónu je připraven projekt rekonstrukce plaveckého bazénu, úpravny a rozvodů vody. V současné době jednáme
o tom, zda celá rekonstrukce koupaliště proběhne v naplánovaném termínu. Případná rekonstrukce by však neměla ohrozit další letní sezónu. Za všechny zaměstnance koupaliště, kteří se starali o jeho provoz
– strojníci, plavčíci, pokladní, uklízečka, obsluha občerstvení…, Vám
návštěvníkům děkujeme za přízeň a budeme se těšit zase napřesrok!

Graf návštěvnosti počtu osob za jednotlivé roky 2010-2021

Uhradíte-li v této době jistinu dluhu a 908 Kč odměnu
exekutora (poplatek + DPH) a napíšete mu, že uplatňujete
Milostivé léto (část 2 čl. IV., bodu 25, zákona č. 268/2021 Sb.)
budete exekutorem osvobozeni od zbývající části dluhu a
exekuce bude zastavena, tzn. nebudete muset hradit úroky,
poplatky advokátům ani penále.

Nejste si jisti, zda na vaše exekuce můžete využít
akci MILOSTIVÉ LÉTO?
Nevíte, jak postupovat, abyste této mimořádné
akce mohli využít?
Můžete nás kontaktovat na níže uvedených tel. číslech a domluvit
si s námi schůzku. Vyhodnotíme, zda zákonné podmínky
splňujete a pokud ano, celým procesem vás provedeme.
Poradna pro lidi v tísni Oblastní charity Hradec Králové
Kotěrova 847, Hradec Králové 500 03
mob. 777 737 612, tel. 495 591 382
provozní doba: PO-ČT 8-12, PÁ 8-12

Polický měsíčník listopad 2021
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Oznámení o konání
revize údajů katastru
nemovitostí v k. ú.
Radešov nad Metují

Katastrální úřad pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Náchod Vám
oznamuje, že v období od 6. 12. 2021 přibližně do 30. 6. 2021 bude v katastrálním území
Radešov nad Metují provedena revize souladu
údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Předmětem revize jsou hranice
pozemků, obvody budov a vodních děl, druh
a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, hranice katastrálního území a další údaje a prvky polohopisu katastrální
mapy.
Kontaktní osobou je Ing. Jana Říhová –
tel. 491 407 887.

NĚCO Z RADEŠOVA:
DRAGON CUP 2021 1.
ročník

V sobotu 9.10.2021 proběhl na radešovském hřišti 1. ročník v létání draků nazvaný
Dragon-cup 2021. Počasí bylo nádherné,
sluníčko svítilo a foukal ten „správný“ vítr.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Kategorie
dětí s kupovanými nebo ručně vyrobenými
draky a kategorie dospělých, kteří soutěžili
výhradně s vlastnoruční výrobou.

Za příznivého větru se k obloze vznesly
jak draci z papíru, tak i drak z netkané textilie
na záhonky, vyrobený Anetkou Voborníkovou.
Ta si z kategorie „dětí“ také zasloužila 1. místo, protože její drak létal nejdéle, nejvýše
a vzdálenost přistání draka k předem určenému bodu byla nejbližší. Dokonce ani drak
vyrobený z pytle na odpadky si nevedl špatně. A to jsme si mysleli, že vzhledem k lehké
konstrukci nepřežije ani první vzlet. Z kategorie dospělých zvítězil Jirka Vošlik Vošlajer se

svým handmade minidrakem
(viz foto), který ač přichycen
vlascem na navijáku rybářského prutu, vznášel se vzduchem
nejdéle ze všech.
Děkujeme hlavně za krásné počasí a ten správný vítr,
organizátorům
DRAGON
CUPu a doufáme, že se tradice udrží i do dalších let. LETU
DRAKŮ ZDAR.
Za SDH Radešov
Květoslava Vídeňová
a Vladimír Kalvach,
foto: Květoslava Vídeňová ml.
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Hasičům z Hlavňova se po Covidové pauze zadařilo

První říjnovou sobotu 3. 10. 2021 se
po roční Covidové pauze opět uskutečnila
hasičská soutěž s názvem „Imitace zásahu
při požáru“ na fotbalovém hřišti v Hlavňově.
Soutěž se konala již po třiadvacáté. Kdo si
vzpomene na poslední ročník, nezapomene
na déšť, promočené hřiště a bláto. Tento rok
nám však počasí opravdu přálo. Celý den svítilo slunce a snad i díky tomu jsme měli jak
opravdu velkou účast diváků, tak s ohledem
na situaci, i solidní účast soutěžících - celkem
8 družstev.
Bohužel nemohlo dorazit družstvo SDH
Bezděkov nad Metují, které vyhrálo poslední
dva ročníky první místo a mělo tak šanci si náš
putovní pohár nechat už napořád doma (byl by
to již třetí putovní pohár co si od nás odvezli). Naopak za námi zavítalo družstvo dorostu
z SDH Bystré a družstvo žen z SDH Česká
Metuje. Mladí kluci z SDH Bystré vypadali
opravdu nadšeně, když viděli jinou soutěž než
klasický požární útok, který mají jistě nadřený. Kromě dopravy vody z umělého vodního
zdroje k terčům je totiž čekalo běh k automobilu, jízda automobilem, vyložení veškerého
potřebného nářadí, přetlakový ventil uprostřed
vedení hadic či průlez oknem.
Z domácích hasičů jsme poskládali dvě
družstva a díky intenzivní přípravě i nové
technice jsme získali první a druhé místo. Třetí
místo si odvezl SDH Suchý Důl. Při vyhlášení výsledků zhodnotil celou akci i bratr Ivan
Kraus, starosta KSH KHK, a pogratuloval

všem zúčastněným sborům k jejich výkonu.
Je to již druhý ročník kdy nás finančně
podpořila Místní Akční Skupina Stolové Hory.
Díky MASce jsme opět prvnímu družstvu zakoupili dva páry zásahových rukavic, které
tedy letos zůstaly doma a my je využijeme pro
naši výjezdovou jednotku v případě již neimitovaného zásahu. O další finanční podporu se
postaral Královéhradecký Kraj s programem
„Regionální rozvoj“, konkrétně „Podpora
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
v Královéhradeckém kraji“. Díky finanční
podpoře jsme v minulém roce zrenovovali
naší požární stříkačku PS12, se kterou jsme
se mohli bohužel předvést jak divákům, tak
ostatním soutěžícím až tento rok. V letošním

roce jsme díky krajské finanční podpoře zakoupili i bezpečnostní a ochranné pomůcky
– především zásahovou obuv, rukavice, nové
helmy a zásahové komplety. Třetím podporovatelem akce je Město Police nad Metují. Co
se vybavení týče, tak jsme investovali opravdu
hodně času i peněz do obnovy našeho zásahového vybavení. Za finanční podporu všem
zmíněným moc děkujeme.
V neposlední řadě patří poděkování všem
účastníkům, kteří se podíleli na organizování
letošního ročníku soutěže. Myslím, že akce se
opravdu vydařila a už nyní se těšíme na další
ročník.
Za SDH Hlavňov, Aleš Berger

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
!!! ZMĚNA SVOZU TŘÍDĚNÝCH
ODPADŮ V POLICI NAD METUJÍ !!!

Město Police n. M., ve spolupráci se spol.
Marius Pedersen a.s., nastartovalo 1. etapu
změny svozu tříděných odpadů.
Od ledna 2022 bude svážet plasty s nápojovými kartony a papír také přímo od
domů.
Občanům zapůjčí zdarma 2 barevně
odlišené nádoby ve velikosti klasické popelnice (120 l), které si umístí k domům a budou
je přistavovat k vyvážení. O zapůjčení nádob
je možné se přihlásit na webových stránkách města www.policenm.cz, nebo přihláškou na letáku, který je k dispozici na radnici a
v informačním centru v Pellyho domech.
Nádoby budou předávány od poloviny
listopadu v areálu polických technických
služeb. Termíny předání budou upřesněny.
Zároveň s tímto svozem bude upravena
také četnost vývozu směsného odpadu na 1x
za čtrnáct denní celoročně.
1. etapa se týká rodinných a řadových
domů v katastrálních územích Police n. M.
a Velké Ledhuje. 2. etapa pak naváže pravděpodobně od 2. pololetí 2022, a bude se týkat
jednak bytových domů, a dále katastrálních
uzemí Radešov, Hlavňov, Pěkov a Hony.
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Další informace k zaváděné změně najdete na webových stránkách města a na
výše uvedeném letáku.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE KOVŮ
V ČESKU

Je jedno, jestli jste na festivalu a v ruce
držíte plechovku abyste vydrželi do rána,
nebo sedíte na zahradě a vychutnáváte
si v tichu lesa z plechovky vychlazenou limonádu. Nezáleží ani na tom, zda cestujete do teplých krajin, a aby na vás nepřišlo
spaní, dopřáváte si z plechovky lahodnou
ledovou kávu, nebo jestli sedíte s kamarády u táboráku a pijete z ní za zvuků kytary
pivo. Všechny tyhle rozdílné chvíle ale mají
jedno společné - - plechovku, tedy kovový
obal, ze kterého bude zanedlouho poté odpad. Kovové obaly sloužily ještě donedávna
jen jako obalový materiál zejména pro energetické nápoje a pivo. Dnes tomu tak zdaleka není, jejich užití je v obalovém průmyslu

mnohem pestřejší a hojnější. Výhodou používání obalů z kovů je, že je můžeme recyklovat (za splnění určitých podmínek) donekonečna, podobně jako je tomu v případě skla.
(Papír má životní cyklus omezený pouze na 5
- 7 použití.) O tom, že hliník lze recyklovat
neustále dokola, hovoří i data z USA, kde jsou
dodnes v oběhu ¾ hliníku, vyrobeného
od roku 1888. Tak jako u ostatních využitelných odpadů, i v případě zpracování kovového
odpadu při výrobě nových produktů, šetříme
nejen primární suroviny potřebné při výrobě,
ale také energie a emise. V Česku lze posledních několik let sledovat čím dál větší oblibu
kovových obalů. Dokazují to nejen výsledky
třídění a recyklace kovového odpadu, ale také
nové trendy v obalovém průmyslu. A plechovky zažívají opravdu rozmach.

Jak jsme na tom s tříděním kovů
a jejich zpracováním?

Podle informací z roku 2019 vytřídil
každý z nás průměrně 13,9 kg kovového odpadu. Roste také počet šedých sběrných
nádob, kam můžeme kovové odpady třídit.
V polovině roku 2020 bylo na území České
republiky k dispozici 53 000 šedých nádob.
Kovy je také možné, kromě výkupny, předávat např. ve sběrných dvorech, v některých obcích do nádob na třídění odpadu
s jinými odpady nebo např. v rámci speciálních akcí, jako jsou tzv. železné soboty.
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Rostoucí tendenci v třídění kovových obalů můžeme sledovat meziročně v rámci celé
České republiky. Tento trend je ovlivněn
především:
yy dostupnější sběrnou sítí kontejnerů na třídění kovů,
yy větším rozšířením kovů u výrobců jako
obalového materiálu (poptávka ze strany
spotřebitele, dostupnost a recyklovatelnost
= optimalizace nákladů),
yy z důvodu pandemie v roce 2020, kdy lidé
nakupovali potraviny s vyšší trvanlivostí,
které jsou často baleny do kovových obalů,
yy intenzivní osvěta.

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.10.2021
město Police nad Metují 3980 obyvatel.

Svatby
Svatební sezona 2021 pomalu bude vzpomínkou – ale září ještě ano, ještě se ANO
hrdě prohlašovalo…
4.9. Jan Macek a Michaela Vrátná
u radešovské kapličky
4.9. Jan Žid a Miriam Kalhousová
na Slavném u Majky
12.9 milý a veselý obřad na zahradě
25.9. svatba v zahradě Penzionu 65
25.9. João Miguel Baluga Soares
a Kristýna Lanta v obřadní síni

Celých 99 % vytříděných kovových odpadů putuje k recyklaci do hutí nebo speciálních provozoven. Míra recyklace kovových
obalových odpadů byla v roce 2019 okolo
60 %. Je to dobrý výsledek, kterým zároveň
plníme i míru recyklace, stanovenou směrnicí
EU.

Jaké kovové obaly a předměty třídit
do šedých nádob na kovy?

yy uzávěry od nápojů a zavařovacích sklenic,
yy nápojové plechovky, konzervy,
yy hliníková víčka od jogurtů (nikoliv z pokoveného plastu!),
yy hliníkové obaly od potravin (ne kombinované),
yy fólie od tavených sýrů či čokolád,
yy prázdné kovové tuby od kosmetiky (pasty
a krémů),
yy kovové nádoby od aerosolů po kompletním
vyprázdnění (spreje od laků na vlasy, šlehaček, antiperspirantů, deodorantů apod.),
yy menší celokovové předměty (trubky, kohouty, baterie, hrnce, klíče, hřebíky, šrouby, ešusy, příbory, součástky,

yy kancelářské sponky) a další rozměrově
vhodný kovový odpad.

A jaké druhy obalů naopak
do šedých nádob na kovy nepatří?

yy obaly od barev, ředidel, lepidel, chemikálií
a dalších nebezpečných odpadů,
yy odpady obsahující těžké či toxické kovy
(olovo, rtuť), ani kovové součásti vozidel
(ty patří na schválená vrakoviště).
V Polici je pro odkládání kovových obalů
a drobných kovů, na veřejných sběrných místech, aktuálně umístěno 22 šedých sběrných
nádob velikosti 240 l, které jsou sváženy 1x
za 14 dní.
Třiďte proto kovy, ať soused se to doví,
a možná potom, kdo ví, i on začne třídit kovy.
Manželce pak poví, že i Oldřich Nový, také
třídil kovy; a možná potom, kdo ví, se soused
od ní doví, že i ona třídí kovy.
Z informací spol. Eko-kom a.s. a stránek
www.samosebou.cz sestavil
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea
V září 2021 slavili
70 let paní Zdeňka Šolcová
paní Blanka Exnarová
paní Miluše Řeháková
paní Věra Vídeňová
pan Josef Nekvinda
pan Pavel Švec
75 let paní Vlasta Schmidmayerová
paní Marie Čečetková
pan Josef Kašpar

80 let
85 let
90 let

pan Jiří Popadinec
pan František Bieľak
pan Václav Rejchrt
pan František Lukavský
paní Eva Reimannová
paní Bohumila Pfeiferová
pan Václav Jakoubek
pan Antonín Nyč

Vítání občánků
V sobotu 16.10.2021 jsme přivítali
další občánky našeho města. Bohužel se
podzimní virózy nevyhýbají ani nám –
omluvilo se 5 vítaných dětí a prořídly i
řady dětiček, které na akci recitují dětské
říkanky. Přesto jsme přivítali tyto děti:
Tomáš Kutheil
Tadeáš Zbořil
Johanka Kollertová
Adéla Vlčková
Linda Búžiková
František Štencl
Miroslav Křivda
Leontýna Teichmanová
Emily Marie Klepalová
Jakub Jirman
Eliška Heinzelová
Jonáš Berka
Rozálie Fulková
Teo Ducháč
Matyáš Janovský
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Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho krásných dní
plných pohody v dalších letech.
Prosíme jubilanty, kteří budou
teprve slavit své výročí a nepřejí
si být jmenováni v této rubrice,
nebo si nepřejí návštěvu komise
pro obřady a slavnosti, aby toto
sdělili předem na matriku MěÚ
Police nad Metují
hambalkova@policenm.cz,
491 509 990

Dagmar Hambálková, matrikářka
Polický měsíčník listopad 2021

KNIHOVNA
Společné čtení
se Senior klubem Ostaš

V nabitém kulturním programu úterních
odpolední se sejdeme ve výstavní místnosti
ve třetím patře Pellyho domů neboli konferenční místnosti (tak jako minule) až 30. listopadu 2021 v 15 hodin a opět požádáme pana
Františka Pivoňku o předčítání.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Regionální výročí

Chceme vám připomenout kulatá či půlkulatá výročí osobností či událostí spjatých
s Polickem buď místem svého narození, úmrtí
nebo působení. Všechny osobnosti, které jsme
v Polickém měsíčníku připomínali a ještě připomínat budeme, najdete na našich webových
stránkách: www.knihovna-police.cz / Pro dospělé / Regionální výročí.

Brandejs, Stanislav 

*12.11.1891 Police nad Metují
+13.4.1957 Praha

Regionální historik, diplomat, publicista,
překladatel, člen mnoha učených společností, regionální historik a předseda krajanského
spolku „Ostaš“ v Praze.
Narodil se v Polici nad Metují v rodině kožešníka Františka Brandejse a jeho
manželky Kristýny Kejdanové. Stanislavův
strýc byl polický kronikář Josef Brandejs.
Po maturitě na gymnáziu v Broumově vstoupil do kláštera křižovníků v Praze. Klášter
však opustil a studoval němčinu a slovanské
jazyky na filozofické fakultě pražské KarloFerdinandovy univerzity; přednášky navštěvoval na české i německé univerzitě. Během
studií byl již suplujícím učitelem na dívčím lyceu v Praze VII. a na obchodní akademii (místo neurčeno); studia ukončil promocí v roce
1915 a stal se doktorem filozofie. Od roku
1917 byl profesorem na Vyšší obchodní škole
v Hořicích.
Dne 7. 1. 1918 se Stanislav Brandejs
v Hořicích oženil s Ludmilou Rudlovou
(1895–1979). Manželé Brandejsovi měli čtyři děti: tři syny, RNDr. Stanislava Brandejse
(1918–1976, profesor Univerzity Karlovy),
Jiřího Brandejse (1947–2000, promovaný filozof, redaktor), a PhDr. Jana Brandejse, CSc.
(1952–1997, archeolog) a dceru Ludmilu
Rulfovou–Brandejsovou (1922–1993).
Po rozpadu Rakousko-Uherska prošel
Stanislav Brandejs diplomatickými a konzulárními kursy. V roce 1920 byl přijat do československých diplomatických služeb a byl
odeslán do Bělehradu. Na vyslanectví pracoval do října 1925 jako legační tajemník. Po návratu pracoval na ministerstvu zahraničních
věcí a v letech 1929–1934 byl vyslán na generální konzulát ve Vídni. Po dvou letech práce v Praze byl odeslán nejprve do Bulharska,
od roku 1937 do vzniku protektorátu pracoval
jako generální konzul v Kolíně nad Rýnem.
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Se vznikem Protektorátu Čechy a Morava
došlo ke ztrátě československé mezinárodněprávní subjektivity; zahraniční záležitosti přešly na německé úřady a diplomaty. Československá diplomacie zanikla
a Stanislav Brandejs byl zaměstnán na ministerstvu sociální a zdravotní správy a na ministerstvu hospodářství.
Zachoval si blízký vztah ke svému rodišti a byl předsedou pražského spolku rodáků
z Police nad Metují a okolí Ostaš. V době okupace (1940) vyšla jeho nejvýznamnější publikace Kniha o Polici nad Metují a Policku,
která se do roku 1941 dočkala tří vydání. Byl
členem učených společností, v přednáškové
činnosti se zaměřoval na historii kraje, příp.
osobnosti (Alois Jirásek, Božena Němcová,
Karel Čapek, Josef Čapek, Sigismund
Bouška).
Za německé okupace se Stanislav Brandejs
zapojil do činnosti odbojové skupiny Parsifal,
která vznikla v kruzích československých
diplomatů a měla za cíl spojení s exilovou
vládou. V březnu 1945 byl zatčen a do konce
okupace vězněn.
Po skončení 2. světové války se Stanislav
Brandejs vrátil na ministerstvo zahraničích
věcí, kde byl povýšen na ministerského radu.
Na počátku roku 1946 se stal generálním
konzulem v jugoslávské Lublani, odkud byl
odvolán v roce 1948 a poté dán do výslužby.
Zdroje:

yy Databáze Studijní vědecké knihovny v Hradci Králové Výročí regionálních osobností
https://aleph.svkhk.cz/F?func=direct&doc_
number=000057975&local_
base=hka10&format=999
yy https://cs.wikipedia.org/

Zdroje v naší knihovně:

yy BRANDEJS, Stanislav: Kniha
o Polici nad Metují a Policku. Díl
I.: Dějiny do roku 1914 -- Police
nad Metují : Městská rada, 1940.
-- 269 s.

a sloužil jako pilot 15. pozorovací letky, leteckého pluku M. R. Štefánika č. 3 v Piešťanech.
2. 10. 1940 byl přijat do RAF VR v hodnosti
AC2. V prosinci byl vyznamenán čs. medailí
Za chrabrost. 28. 10. byl povýšen na poručíka
letectva a byla mu udělena písemná pochvala
Inspektorátu čs. letectva. U transportní jednotky zůstal až do konce války. Slavnostním
dnem se pro něho stal 17. 5. 1945, kdy přistál
jako první čs. západní letec na Dakotě MK IV,
K 6 780 na letišti v Praze-Ruzyni. Až do svého
definitivního návratu do vlasti dne 17.8.1945
převážel repatrianty do republiky. V únoru
1946 v hodnosti kapitána letectva byl demobilizován a propuštěn do zálohy. Nastoupil jako
dopravní pilot u ČSA. Zahynul jako štábní
kapitán letectva v záloze při havárii letounu
ČSA v Řecku v říjnu 1948. Za svoji bojovou
činnost byl několikrát vyznamenán. Ke dni 1.
6. 1991 byl ministrem obrany mimořádně povýšen „in memoriam“ do hodnosti plukovníka
letectva.
Zdroje:

yy Databáze Studijní vědecké knihovny v Hradci Králové Výročí regionálních osobností
https://aleph.svkhk.cz/F?func=direct&doc_
number=000060211&local_
base=hka10&format=999

Zdroje v naší knihovně:

yy PTÁČEK, Josef: Letci okresu Náchod v zahraničním odboji : 1939-1945 -- Vyd. 1. -- Náchod
: Okresní úřad ; Dobruška : Expedice F.L.Věka,
1995. -- 58 s.
yy RAIL, Jan: Přes překážky ke hvězdám : (příběhy
letců z Kladského pomezí v letech 1914-1918
a v letech 1939-1945 -- První vydání. -- [Náchod] : Jan Rail a Zdeněk Rail, 2018. -- 327
stran : ilustrace, portréty, faksimile. -- Obsahuje
bibliografii

Vaše knihovnice

Čaroděj MODROMIR
nová venkovní hra pro celou rodinu

KINCL, František 
*1892 +16. 11. 1981

Obchodní jednatel na odpočinku, sběratel a erudovaný znalec
výtvarného umění, spoluautor publikace „Police nad Metují, město
a okolí“, vydané roku 1959.
Zdroje v naší knihovně:

yy KINCL, František : Police nad Metují Město a okolí. -- 1. vyd. -- Praha
: STN, 1959. -- 61 s.

Foglar, Václav 

*28.11.1916 Machov
+21.12.1948 Kalamaki
Letec, operační pilot 313. čs.
stíhací peruti RAF a dopravní válečný pilot.
Operační pilot 313. čs. stíhací
peruti RAF a dopravní válečný pilot. 1.10.1935 nastoupil do Školy
leteckého dorostu v Prostějově oddíl pilotů. Po dvou letech služby
byl vyřazen v hodnosti desátníka
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Nabídka knih:
¾¾ Nussbaumová, Laureen: Židovská hvězda.
Životní osudy Hanse Calmayera, který se
během druhé světové války zasloužil o záchranu Židů v nacisty okupovaném Holandsku. Vzpomínky americké spisovatelky
židovského původu, která díky úsilí tohoto
muže přežila holocaust.
¾¾ Klečacký, Martin: Poslušný vládce okresu.
Postavení a činnost okresního hejtmana
a proměny státní moci v Čechách v letech
1868-1938.
¾¾ Vrchovský, Ladislav: Stará fotografie.
Příběh Bedřicha, Jaroslava a Heleny začíná
v roce 1938 v Československu okupovaném
nacisty. V té době vznikl v protektorátu Čechy a Morava odboj proti hitlerovskému
Německu - ilegální armáda a organizace
Obrana národa. Co všechno se odehraje v životě hlavních hrdinů a jak dopadne v této nelehké době jejich přátelství? Proč v těžkých
dobách často i ti nejlepší a nejvěrnější tak
snadno převléknou kabát?

¾¾ Stehlík, Eduard: Češi proti Hitlerovi.
Vzpomínky na osudy českých mužů a žen,
kteří se dokázali postavit nacistickému režimu v rozhovoru novináře Martina Brabce
s vojenským historikem Eduardem Stehlíkem.
¾¾ Poncarová, Jana: Cyklistka - osud poslední
baronky.
Blanka Marie Battaglia byla amatérskou
cyklistkou a poslední členkou rodu po přeslici. Její dobrodružný život se stal autorce
předlohou pro napsání románu.
¾¾ Strnadová, Anna: ... stačilo jen říct Jáchymov.
Novela na základě vzpomínek a dopisů
vypráví životní příběh Miroslava Hampla
a současně odkrývá každodenní život politických vězňů v uranových dolech.
¾¾ Sparková, Muriel: Dívky bez prostředků.
Novela jedné z nejlepších poválečných britských spisovatelek zachycuje Londýn v roce

1945, kdy se mladé ženy snaží začít nový život v novém světě. Autorka čerpá z vlastních
zkušeností, kdy po válce a bez prostředků
našla útočiště v ženském penzionu.
¾¾ Nesměrák, Martin: Ve znamení lukostřelce.
Titul z autorovy série historických románů,
zasazených do landštejnského panství třináctého století, začíná případem uprchlého
válečného zajatce.
¾¾ Körnerová, Hana Marie: Setkání v Opeře.
Milostný historický román z Francie 19. století, jehož hrdinka nekonvenčním způsobem
získává informace o svém budoucím, dosud
neznámém choti.
¾¾ Gibneyová, Patricia: Nebezpečná místa.
Irský napínavý román s detektivní zápletkou.
¾¾ Klevisová, Michaela: Prokletý kraj.
Román s kriminální zápletkou, zasazený
do drsných šumavských hor.

Dáša Ducháčová

KULTURA

Muzeum Náchodska informuje

Listopadová výzva!

Muzeum stavebnice Merkur připravilo pro své návštěvníky novou hru. Každý, kdo se zúčastní, může vyhrát Výroční
stavebnici Merkur. Stavebnice s označením Výroční stavebnice
202o vznikla ke stému výročí založení firmy Inventor v Polici
nad Metují. A protože Merkur je znám svou variabilitou, tak
stavebnice obsahuje celou stovku variant modelů!
„Listopadová
výzva“ – tak se
nová hra jmenuje.
Její pravidla jsou
jednoduchá. Každý,
kdo během listopadu navštíví Muzeum
stavebnice Merkur
dostane vstupenku
s datumem. Tu potom stačí vyfotit či
naskenovat a fotografii poslat na facebook Muzea stavebnice Merkur. Na začátku prosince 2021 proběhne slosování a šťastný výherce se může těšit na svou výhru.
Pracovníci Muzea stavebnice Merkur se s výhercem spojí
a dohodnou se na termínu předání ceny. A potom se už můžete
těšit na krásný dárek pod vánoční stromeček.
Podrobná pravidla najdete na webu Muzea stavebnice
Merkur (https://www.merkurpolice.cz/) anebo našem facebooku: https://www.facebook.com/Muzeum-stavebnice-Merkur.
Všechny účastníky soutěže prosíme, aby si dali pozor na facebookový profil a skutečně se ozvali na ten správný, protože aktuálně existuje
několik
podobných
profilů a jejich názvy
mohou být matoucí.
Správný odkaz najdete
na webových stránkách Muzea stavebnice Merkur!
Muzeum stavebnice
Merkur
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P olice nad  M etují

Obchůzkové postavy (vánoční výstava)

Minulá zima příliš nepřála setkávání, a tak věříme, že v letošním roce budeme moci obnovit tradiční výstavy, které Muzeum Náchodska pořádá ve vánočním období v polické Dřevěnce. Návštěvníkům bychom rádi představili
tzv. obchůzkové postavy, jež během adventu navštěvovaly každou domácnost
našich předků.
Do dneška se dochovala tradice obchůzek těchto postav jen v minimální
míře (např. sv. Mikuláš), víte ale proč a kdy dříve chodily Barborky? Že to
byly dívky oblečené v bílém? A že sv. Lucie je jedna z mála historicky doložených postav mučednic? Pokud vás zajímá více, přijďte do vánočně vyzdobené
Staré školy Dřevěnky v Hvězdecké ulici. Dozvíte se něco nejen o křesťanských světcích a svátcích, ale také o lidových tradicích, jež mají mnohdy svůj
původ v pohanských dobách.
Výstava bude veřejnosti přístupna od 19. listopadu 2021 do 9. ledna 2022
a to denně kromě pondělí 10 - 12 a 13 - 16 hod. Otevírací doba během vánočních svátků bude zveřejněna na www.muzeumnachodska.cz.

Svatý Martin
v Dřevěnce

Muzeum Náchodska
a Cech panen rukodělných zvou u příležitosti Martinských trhů
v sobotu 6. listopadu
2021 do staré polické školy Dřevěnky
na Svatomartinské posezení. Členky cechu
budou předvádět tradiční rukodělné techniky i dobové regionální pokrmy. Starou
školu lze navštívit
od 9.00 do 16.00 hod.
Těšíme se na Vás!
Andrea Kösslerová,
Muzeum Náchodska

Polický měsíčník listopad 2021

PELLYHO DOMY INFORMUJÍ
INFORMACE K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM SOUVISEJÍCÍM S COVID-19

Vážení příznivci kultury,
prosíme, před návštěvou kulturních akcí si
ověřte aktuální platná opatření na
covid.gov.cz/situace/kultura nebo na
www.pellyhodomy.cz.
Změna níže uvedených pořadů nebo
termínů je vyhrazena.
Děkujeme za pochopení,
těšíme se na viděnou.
Kolektiv Pellyho domů

ZÁPIS DO KURZU SPOLEČENSKÉHO
TANCE PRO MLÁDEŽ NA ROK 2022
Přihlášky
a
bližší
informace ke kurzu
společenského tance
a výchovy pro mládež
budou k dispozici od
15.
11.
2021
v Informačním centru
v Pellyho domech a na
www.pellyhodomy.cz

NAKRESLI SKŘÍTKA VILÉMA A VÍLU
METUJKU
Soutěž pro děti pokračuje do 14. listopadu
Začátkem června proběhla dobrodružná
a úkoly naplněná cesta „Putování s vílou Metujkou a skřítkem Vilémem“. Cesta měla však
jeden malý háček – vílu ani skřítka bohužel
ani koutkem oka nikdo z účastníků nezahlédl.
Měli jste větší štěstí? Potkali jste je v létě na
výletě, na zahradě, nebo třeba u rybníka
nebo na koupališti? Není totiž vůbec jednoduché je spatřit.
Přicházíme k vám s prosbou, jestli byste nám
skřítka a vílu nezkusili ztvárnit. Buďto tak, jak
jste je zahlédli, nebo tak, jak si myslíte, že by
Metujka a Vilém mohli vypadat. Zahnuté
boty, sandálky, čepice do špičky, brýle, šaty,
sukně, piha na nose, křídla, modré oči, nos
jako bambulka… ?? Je jen na vás, jakou podobu jim dáte.
Obrázky nám můžete nosit do Informačního
centra v Pellyho domech během celého
podzimu, nejpozději do poloviny listopadu.
Z obrázků, které shromáždíme, uděláme před
vánocemi v Pellyho domech výstavu. Soutěž
je pro malé, ale i větší děti, které rády malují
a kreslí. Svůj výtvor nezapomeňte, prosím, na
zadní straně označit jménem a příjmením,
věkem a nějakým kontaktem. Těšíme se na
vaše obrázky,
Daniela, Hanka a Jana

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
V INFORMAČNÍM CENTRU

Připravujeme pro vás vánoční výstavu, která
bude od 6. 12. do 23. 12. probíhat
v Informačním centru v Pellyho domech.

Polický
měsíčník
– červen
Polický
měsíčník
listopad
20212014 – strana 1

Těšit se můžete na produkty od výrobců
a tvůrců z našeho regionu - drátkované a slaměné ozdoby, keramiku, koberce, paličkované a háčkované dečky, kované výrobky,
skleněné šperky a spoustu dalších doplňků
a dekorací, které jistě potěší nejen vás, ale
i vaše blízké.
Výstava bude otevřena v pracovní dny od
8:30 do 16:00 hod, o sobotách od 8:30
do 11:30 hod.
Také chystáme vánoční dílničku pro děti,
která proběhne v prosinci (datum ještě
upřesníme). Děti si budou moci vyrobit
drobnou vánoční dekoraci nebo malý dárek.

PELLYHO DOMY
KURZ SPOLEČENSKÉHO TANCE

soboty / Společenský sál
6. 11. od 10.00 hod / 13. 11. od 18.00 hod 2. prodloužená / 20. 11. od 10.00 hod / 27.
11. 2021 od 18:00 hod
Vstupné: 50 Kč / lekce

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ AMATÉRŮ

Čtvrtek 4. 11. 2021 od 17:00 hod
/ Společenský sál
Automotoklub Police nad Metují v AČR pořádá školení řidičů amatérů.
Vstupné zdarma.

MUZEUM BRATŘÍ ČAPKŮ MALÉ SVATOŇOVICE

Úterý 9. 11. 2021 od 14:30 / Společenský sál
O okolnostech vzniku Muzea bratří Čapků
v souvislosti s Celonárodními oslavami v červnu roku 1946, o založení Společnosti bratří
Čapků i o zajímavostech z expozic muzea
bude vyprávět paní Eva Hylmarová. Přiblíží,
jaký byl podíl význačných osobností na vzniku
a vývoji muzea a přiblíží celkový přínos Muzea bratří Čapků do kulturního života regionu. Přednáška v rámci Polické univerzity
volného času je určena také pro širokou
veřejnost.
Vstupné: 80 Kč

ADVENTNÍ DRÁTKOVÁNÍ

Čtvrtek 18. 11. 2021 od 17:00 hod
/ Konferenční místnost
Další tvoření s Lenkou Vítkovou Kozárovou.
Přihlášky předem na tel. 724 924 863.
Účastnický poplatek: 300 Kč/osoba/4 výrobky
(každý další výrobek 60 Kč)

LYŽAŘSKÝ PLES

Sobota 20. 11. 2021 od 20:00 hod
/ Společenský sál
Vstupné: 150 Kč

SEN SAFARI

Úterý 23. 11. 2021 od 17:30 hod
/ Společenský sál
Setkání s Ing. Lenkou Vágnerovou, dcerou
Josefa a Zdeňky Vágnerových, předsedkyní
správní rady Nadace Josefa Zdeňky Vágnero-

vých. Přednáška o životě a práci Josefa Vágnera, zakladatele safari v ZOO Dvůr Králové
nad Labem. Projekce snímků z afrických
odchytů zvěře Josefa Vágnera. Součástí
přednášky bude i představení a prodej knih:
reedice první knihy manželů Vágnerových
SEN SAFARI (SAFARI DREAM) a nové knihy
ŽELVA VYPRAVUJE – knihy dvaceti pohádek
pro děti, které na výpravách v Africe zachytil
a nashromáždil Josef Vágner.
Povídat si budeme nejen o velkých afrických
expedicích Josefa Vágnera a transportech
zvířat s nimi spojených, ale i o budování ZOO
Dvůr Králové nad Labem. Přednáška v rámci
Polické univerzity volného času je určena
také pro širokou veřejnost.
Více o nadaci na http://www.zoo-safari.cz/
Vstupné: 80 Kč / 40 Kč děti

KINO
MIA A BÍLÝ LEV

Čtvrtek 4. 11. 2021 od 17:30 hod Desetileté
Mie se obrátí život vzhůru nohama poté, co
se její rodina rozhodne odjet z Lon-dýna na
lví farmu v Africe. Když se narodí krásný bílý
lev Charlie, Mia znovu najde štěstí a k
rostoucímu lvíčeti si vytvoří zvláštní pou-to.
Když Charlie dosáhne tří let, Miin život se
znovu otřese v základech. Dívka totiž odhalí
znepokojivé tajemství, které skrývá její otec.
Mia je rozrušena myšlenkou, že by se Charliemu mohlo něco stát, a rozhodne se s ním
utéct. Oba přátelé se vydávají na neuvěřitelnou cestu napříč jihoafrickou savanou
a hledají jinou zemi, kde by Charlie mohl
prožít
svůj
život
na
svobodě.
Vstupné: 70 Kč

KAREL

Úterý 9. 11. 2021 od 19:00 hod
Celovečerní dokumentární film Olgy Malířové
Špátové přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Režisérka natáčela
s Karlem Gottem po dobu celého jednoho
roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl
nezvykle osobní až intimní pohled na život
slavného zpěváka, jaký se doposud široké
veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům,
nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův
nadhled a humor.
Vstupné: 120 Kč

JEDINĚ TEREZA

Čtvrtek 11. 11. 2021 od 19:00 hod
Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším
bodě. Co udělá zamilovaný člověk, aby ji
zachránil? Úplně všechno. Navzdory tomu, že
ho čekají četné nástrahy, omyly a fatální
nedorozumění. Láska prostě bolí. Romantická komedie plná trapasů a omylů, která
názorně dokládá, že boj o lásku může být
někdy neuvěřitelná šichta, zvlášť když vám
život dává jednu facku za druhou.
Vstupné: 80 Kč
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73. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
IMPROVIZAČNÍ ZÁPAS
/ Paleťáci

Pátek 5. 11. 2021 od 19:00 hod
Hokej na divadle, divadlo v hokeji! Zápas je
jedním z nejstarších improvizačních formátů.
Vznikl v sedmdesátých letech v Kanadě jako
fúze hokeje a divadla. V zápase proti sobě
stojí hráči dvou týmů rozlišených barevnými
dresy. Představení je rozděleno do krátkých
strukturovaných scének s jasnými pravidly,
na jejichž dodržování dohlíží všemi milovaný
a nenáviděný rozhodčí. Diváci po každé
scénce hlasují o tom, který tým byl lepší
a který si tedy zaslouží bod. Vítězí ten, který
jich získá nejvíc. Diváci v průběhu večera
zadávají témata pro jednotlivé scénky
a hlasováním přidělují týmům body. V neposlední řadě mohou diváci vyjadřovat svůj
názor na schopnosti a výroky rozhodčího
házením nafasovaných papučí. Základem
představení je čistá improvizace. Neexistuje
žádný scénář ani předepsané role. Vše vzniká
přímo na jevišti před očima diváků za doprovodu
živé
hudební
improvizace.
Vstupné: 100 / 80 Kč

S TVOJÍ DCEROU NE
/ Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí

Pátek 12. 11. 2021 od 19:00 hod
Komedie o dvou docela obyčejných manželských párech, které se snaží řešit manželskou
krizi. Ovšem za nechtěné pomoci dospívající
dcery a zloděje, který jde zcela poctivě krást,
se může jejich záměr trochu zvrtnout…
Vstupné: 100 / 80 Kč

PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
/ Divadelní soubor OCHOS Smiřice

Pátek 19. 11. 2020 od 19:00 hod
Příběh člověka, který se rozhodl brát šílenství
okolního světa jako inspiraci. „Spousta lidí si
namlouvá, že jsou šílený, ale jejich tajemství
je v tom, že jsou úplně normální. Když se
rozhlídneš kolem, uvidíš spoustu jakoby
pomatenejch lidí, ale nikoho, kdo by doopravdy zešílel. Neuvidíš nikoho běhat po ulici
ve spodním prádle.“ „Spousta lidí tady chce
bejt šílená, protože šílenství znamená absolutní svobodu. Ale to jim nemůže vyjít. Skutečný šílenství je stejně vzácný jako genialita
nebo absolutní sluch.“
Nahořklá komedie o Petrovi a panoptiku
okolo něho. Je divný Petr nebo je divné vše
okolo něj? Jsou lidé, kteří ho obklopují vyšinutí, šílení? Nebo je šílený on sám?
Doporučená přístupnost od 15 let.
Vstupné: 100 / 80 Kč

NAHORU - Na horu!
/ NoDivSe Nové Město n. Metují

Pátek 26. 11. 2021 od 19:00 hod
Odhodlání, nadšení, výzva, soupeř. Nenávist,
láska, přátelství. To vše cestou nahoru. Setkání neznámých lidí i dobrých přátel. Setkání
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dvou lidí, kteří se měli najít. To vše cestou na
horu.
V roce 1991 poznamenala jedna výprava na
Mont Blanc několik lidí. Dvě party, dva lidé v
nich a jedna čtyřtisícovková výzva. Nikdo z
nich to nečekal, ale na hoře se něco změnilo.
Která parta dorazí nahoru první? Dorazí na
horu opravdu všichni? A co ten muž z jedné
party a žena z druhé party?Uvidíte nevídané,
uslyšíte neslýchané! První autorská inscenace
souboru NODIVSE, která je inspirována skutečným vyprávěním skutečných lidí, kteří byli
nahoře na hoře.
Vstupné: 100 / 80 Kč
73. Polické divadelní hry pořádá město Police
nad Metují, Pellyho domy - Centrum kultury,
vzdělávání a sportu, ve spolupráci s Divadelním spolkem Kolár Police nad Metují.
73. Polické divadelní hry a oslavy 200 let
Kolárova divadla
jsou realizovány
za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

OSTATNÍ AKCE
VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ

Úterý 2. 11. 2021 od 16:00 hod / urnový háj

SVATOMARTINSKÝ TRH

6. 11. 2021 od 8:00 hod
Masarykovo náměstí a Dřevěnka
Dřevěnka otevřena 9:00 – 16:00 hod.

DEN VETERÁNŮ

Čtvrtek 11. 11. 2021 v 16:00 hod
Památku obětí všech válek uctíme pietní
vzpomínkou na polickém hřbitově a následně
před radnicí.

PŘIPOMÍNKA 17. LISTOPADU 1989

Středa 17. 11. 2021
Pojďme si připomenout události roku 1989.
U kašny bude připraveno pietní místo, kde
lze zapálit svíčku, přinést květinu apod. Prosíme, nepokládejte svíčky přímo na kašnu.

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Neděle 27. 11. 2021 od 17:00 hod
/ Masarykovo náměstí
Tradiční setkání na náměstí. Příchod Mikuláše a jeho družiny, jarmareční pohádka Divadla Lůza “O hledání anděla” (délka cca 30
min). Na program bezprostředně navazuje
rozsvícení vánočního stromu na náměstí.
Teplé nápoje v prodeji.
Akci podporuje Nadace ČEZ.

PŘIPRAVUJEME
VÁNOČNÍ DIAMANT

/
Liduščino
divadlo
Roztoky
Pátek 3. 12. 2021 od 18:00 hod
Andílek ztratí kouzelný vánoční diamant,

který plní tajná přání. Kvůli němu se v hájovně maminka s tatínkem nejspíš nedočkají
vytouženého miminka. Tak to Andílek nemůže nechat a společně s tulákem Kašparem
přijdou na to, jak všechno napravit. Miminko
se narodí právě o vánocích a svátky jsou jako
z pohádky. Hraná pohádka pro děti od 3 do
10 let. Délka představení: 55 min
Vstupné: 60 Kč

ADVENTNÍ KONCERT (7. 12. 2021)
VÁNOČNÍ KONCERT (19. 12. 2021)
Kolárovo divadlo
Koncerty Základní umělecké školy Police nad
Metují. Prodej vstupenek pro veřejnost od
15. 11. 2021
Vstupné: 100 / 80 Kč

NA ZLATÉM JEZEŘE

/ Agentura Harlekýn
Úterý 14. 12. 2021 od 19:00 hod
V kouzelném prostředí na březích Zlatého
jezera tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Normen a jeho c
h á p a j í c í ž e n a Ethel, starající se o
muže i domácnost s neutuchajícím půvabem
a noblesou.
Hrají: Ladislav Frej, Simona Stašová, Marika
Procházková, Vasil Fridrich/ Jan Teplý ml.,
J a r o mír Nosek / Karel Zima, Jakub Jan
Černý / Filip Antonio / Michal Pazderka /
Kryštof Zapletal
Vstupné: 590 / 570 Kč

PRODEJ VSTUPENEK
NA AKCE POŘÁDANÉ PELLYHO DOMY
 Informační centrum - Pellyho domy
tel. 491 421 501
 Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 1, Náchod
tel. 491 426 060
 Informační centrum Hronov
nám. Čs. armády 500, Hronov
tel. 733 539 960, 491 483 646

INFORMAČNÍ CENTRUM
Kalendář POLICKO 2022

Stolní kalendář na rok 2022 vydává, jako
každý rok, Dobrovolný svazek obcí Policko.
Kalendář s fotografiemi Jana Pfeifera bude
k dostání v Informačním centru během října.
Cena: 99 Kč

PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA
(říjen - duben)
Pondělí – pátek: 8:30 – 11:30 a 12:00 – 16:00
Sobota, svátky: 8:30 – 11:30
Polední přestávka: 11:30 – 12:00
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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

LISTOPAD 2021
Otevřeno:
Pondělí, čtvrtek, pátek:
11:00-17:00
Víkendy, svátky, prázdniny:
9:00-17:00
Úterý, středa: ZAVŘENO!!!

Každý čtvrtek se scházíme v Muzeu
papírových modelů. Kroužek vede
Luboš Matěna, který je už
uznávaným modelářem a majitelem
několika medailí a pohárů ze soutěží.
Mezi nimi vynikají tituly druhého
vicemistra Polska a vicemistra České
republiky.

Každoročně se děti z kroužku
účastní
modelářských
soutěží
pořádaných Centrem papírových
modelů. A jsme nadšeni z toho, že
podobně pravidelně vozíme do
Muzea medaile a diplomy!

VOLNÝ VSTUP
DO MUZEA

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ
DOSPĚLÝCH
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Pondělí 8. 11.
11:00-17:00
Muzeum papírových modelů
V rámci projektu Týden vzdělávání
dospělých, pořádá Muzeum Den
otevřených dveří.
Týden vzdělávání dospělých je
celostátní, ale i celosvětová akce na
podporu účasti dospělých na jejich
vzdělávání v dospělosti. V rámci
Týdne vzdělávání dospělých se konají
stovky akcí po celé ČR, které mají
podobu ukázkových kurzů, testování
znalostí, dnů otevřených dveří,
testování dovedností a celé řady
dalších aktivit. Muzeum papírových
modelů se tohoto projektu zúčastňuje
už pátým rokem a jsme rádi, že
můžeme přispět „svou troškou do
mlýna“ ku prospěchu smysluplné
akce.

Pondělí 1. listopadu
11:00-17:00
Tradičně každé první pondělí mimo
prázdniny je vstup do Muzea zdarma
pro všechny návštěvníky.

Na začátku listopadu mají návštěvníci
Muzea naposledy možnost si
prohlédnout výstavu Ondřeje Hejla
nazvanou „Architektura“. Ta skončí
v pátek 5. 11. a od soboty se můžete
všichni těšit na výstavu dakarských
speciálů!

MODELÁŘSKÝ
KROUŽEK
Každý čtvrtek
od 15 do 17 hodin

Polický měsíčník listopad 2021

Cena za kroužek:
Pololetní: 400,- Kč (cena za druhé
dítě 250,- Kč)
Roční: 800,- Kč (cena za druhé dítě
500,- Kč)
Jednorázová: 30,- Kč
Nemusíte se hned zavázat, že budete
chodit celý rok. Stačí přijít a jednou
dvakrát si to odzkoušet.
Modelářský kroužek podporuje
firma Betexa.

Týden vzdělávání dospělých pořádá
Asociace
institucí
vzdělávání
dospělých v ČR ve spolupráci
s Úřadem práce.
Ale dnem otevřených dveří podpora
projektu Týden vzdělávání dospělých
nekončí. Pro letošek jsme ve
spolupráci s Lidovou dílnou 322
připravili ještě něco navíc: výtvarnou
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dílnu pro širokou veřejnost s názvem S blížím se koncem výstavy by měl
„Malovaný svícen“.
přijít čas bilancování. Ale to v tomto
okamžiku nepřipadá v úvahu. Proč?
MALOVANÝ SVÍCEN Protože sice končí jedna krátkodobá
výstava, ale tvorba Ondřeje Hejla
Čtvrtek 11. 11.
ještě zdaleka nekončí! Všichni se
15-17 hodin
můžeme těšit na jeho další modely,
Výtvarná dílna
které zaujímají nepřehlédnutelné
pro širokou veřejnost
místo na české modelářské scéně.
Muzeum papírových modelů
Na den Svatého Martina připravila
Lidová dílna výtvarnou dílnu v Muzeu
papírových modelů v Polici nad
Metují. Přijďte si vyzkoušet malování
na sklo a vytvořit si tak unikátní
podzimní dekoraci.

Kostel stětí sv. Jana Křtitele, Dolní Chabry;
Foto: Robert Pešek

A většinu z jeho aktuální tvorby si
můžete zakoupit přímo v Muzeu
papírových modelů. Pak už jen stačí
si doma sednout, vzít do rukou
nůžky, skalpel, lepidlo, pravítko…
a ve finále se pokochat třeba
krásným
modelem
některé
z nepřeberného množství kapliček,
které vznikly pod rukou mistra
Ondřeje Hejla. Anebo krásný model
polické Staré školy Dřevěnky, která
se dostala na obal katalogu k výstavě
a na plakát.
Pro všechny, kteří se z nějakého
důvodu nestihli na výstavu dostat,
nabízíme ještě kousek rozhovoru
s Ondřejem Hejlem. Samozřejmě
V rámci Týdne vzdělávání dospělých něco o autorovi �
pořádá Muzeum papírových modelů, Všeobecně se o Tobě ví, že jsi velkým
Lidová dílna 322 s podporou Úřadu fanouškem především rockové hudby,
práce v Náchodě.
chodíš na koncerty, kupuješ si desky.
Jaké jsou Tvé oblíbené skupiny?
Asi
nejsem
tak
vyhraněný,
VÝSTAVY V MUZEU
poslouchám heavy metal, od
Ondřej Hejl:
Nightwish
po
Arch
Enemy.
V
podstatě
si
užívám
současnou
ARCHITEKTURA
možnost vidět kapely, které jsme
Výstava končí
v dřívějších dobách mohli jen
v pátek 5. listopadu!
poslouchat a závidět těm na Západě
Anebo se jen tak stavte a podívejte se,
jak se maluje na sklo nebo porcelán.
Nechte se inspirovat!
Přesně o tom Týden vzdělávání
dospělých je. Ukázat kolik věcí se na
světě dá dělat a ač se zdá, že za
mnohými musí být nějaké kouzlo
nebo spousta dřiny, tak zrovna
tvoření může být prostě jen zábava!
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– Metallica, Iron Maiden, Saxon,
Behemoth,
Amon
Amarth…
a samozřejmě nevynechám možnost
jít na koncert oblíbených domácích
Arakainů či DYMYTRY. Ale jinak mám
rád především hudbu, která mě
osloví, a někdy nemusí být ani
vyloženě metalová. Dokonce uvažuji
i o návštěvě koncertu třeba
Čechomoru, ten je už z výrazně jiného
hudebního soudku
Také vím, že rád navštěvuješ
zoologické zahrady. Máš nějakou
oblíbenou ZOO nejen u nás, ale třeba i
v cizině? A kolik jich průměrně za rok
navštívíš? A máš nějaká oblíbená
zvířata, že si podle nich vybíráš
i zahrady, kde právě daný druh
chovají?
Přiznám se, že poslední dobou to je
s mými návštěvami ZOO trochu horší.
Nelze nějakou konkrétní vyzdvihnout,
každá z těch domácích má něco, co
stojí za to zhlédnout. V cizině, a to jen
v blízkém okolí, si myslím, že nikdo
neprohloupí návštěvou berlínské,
lipské či nejstarší ZOO na světě –
vídeňské. Obecně mám rád savce.
Ano, každá zahrada má nějaký ten
svůj „klenot“, který stojí za to vidět.
Doma máš akvária s rybičkami. Jak
dlouho se akvaristice věnuješ? Pravda,
nemusíš je venčit, jsou to celkem
nenáročná zvířátka. Ale není to naopak
trochu nuda? Máš s nimi nějaké
zajímavé zážitky?

Katalog k výstavě Ondřeje Hejla
Polický měsíčník listopad 2021

Paříž-Dakar.
Je
téměř
až
neuvěřitelné, že v České republice od
roku 1987 vznikly více jak dvě
stovky modelů kamionů. Nejen
značek Tatra a LIAZ, které
samozřejmě početně vedou, ale
třeba MAN, Kamaz, Perlini, Iveco či
Ginaf.
O samotné výstavě dakarských
speciálů jsme uvažovali už dlouho.
Ale chvíli nám trvalo, než jsme si
dokázali definovat koncept výstavy.
Z Dakaru se na přelomu 80. a 90. let
stal
doslova
celospolečenský
fenomén. Vyšlo několik knih,
Československá pošta vydala sérii 4
poštovních známek s motivem
dakarských speciálů Tatra a LIAZ,
piloti kamionů objížděli besedy po
K výstavě vyšel katalog, kde si můžete
celé republice a zprávy o Dakaru se
rozhovor s Ondřejem Hejlem přečíst
dostali i na stránky takových
celý. A kromě něj je doslova „nabitý“
časopisů, jako byly Květy.
dalšími informacemi.
A mnohé z toho samozřejmě na
výstavě uvidíte.

Akvária mám doma asi od svých
deseti let a nikdy jsem nebyl množitel,
prostě si jen užívám radost
z pokoukání. Akvaristice jsme se
věnovali i s mými syny. V poslední
době trošku „ujíždím“ na krevetkách a
mým asi nesplnitelným snem je
„moře“, tedy mořské akvárium.
I s rybičkami si lze užít, ale tento můj
zážitek nepatří zrovna mezi ty „veselé
z natáčení“: Byl jsem jednou zrovna
v pražské ZOO a volala mi sousedka
z našeho paneláku, bydlící pode
mnou, ať se ihned vrátím domů, že jim
ze stropu kape voda. Prasklo mi
akvárko, a ačkoliv to bylo to menší,
voda protekla do tří bytů pode mnou.

FENOMÉN DAKAR

Výstava papírových modelů
Vernisáž v sobotu 6. listopadu
od 14 hodin
Muzeum papírových modelů

Model kamionu Tatra, který se
v devadesátých letech v Československu stal
téměř synonymem pro nejtěžší
automobilový závod na světě

legendární autor papírových modelů,
pan architekt Richard Vyškovský,
přes pozdější až k těm nejnovějším.
A máme domluveno, že na výstavě
představíme i několik doposud
nepublikovaných modelů!
Výstavu
podpořili
i
dva
nejuznávanější
autoři
modelů
dakarských speciálů – Roman „Spida“
Hruška a Jiří Vinter.

Kamion LIAZ Martina Macíka;
Foto: Jiří Vinter

S kurátorem výstavy Michalem
Erbenem
aktuálně
usilovně
pracujeme na katalogu, aby byl v den
vernisáže k prodeji v Muzeu. A do
toho ladíme poslední detaily
koncepce výstavy a zařizujeme vše
potřebné, aby se návštěvník, který 6.
listopadu po obědě přijde do Muzea,
mohl pouze kochat krásou, kterou
„dakarky“ bezesporu představují.
Výstava chce samozřejmě primárně
představit
tvorbu
českých
a
československých modelářů. Ale
Dakar jako takový se stal skutečně
celospolečenským fenoménem a co
by to bylo za výstavu týkající se
Dakaru, kdyby se na ní neobjevilo
jméno monsieur Dakar Karla
Lopraise, nebo kdyby nepřipomněl
československé a české úspěchy. A
na to vše se můžete v Muzeu
papírových modelů těšit. Výstava
potrvá do jara 2022.

Muzeum dětem

Model kamionu LIAZ z Rallye Paříž-Dakar

Další krátkodobá výstava, která potěší
hlavně milovníky těžkých rallyových
strojí představí modely kamionů,
které absolvovali legendární Rallye

Polický měsíčník listopad 2021

27. a 28. listopadu
9:00 – 17:00 hodin

Ovšem v hlavní roli budou modely
kamionů. Od těch prvních, které pro Tradiční interaktivní dílnička nabízí
časopis ABC a následně pro neopakovatelný zážitek stát se
nakladatelství Albatros vytvořil modelářem přímo v expozici Muzea.
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Pro malé návštěvníky budou
připraveny jednoduché vystřihovánky, které si můžou v Muzeu slepit
a odnést domů jako unikátní suvenýr.
A pro nejmenší budou připraveny
omalovánky, pastelky a čisté papíry.
Interaktivní dílnička je součástí
expozice.

Klub sběratelů Policka ve spolupráci
s Muzeem
papírových
modelů
a s podporou Města Police nad
Metují
každoročně
pořádá
výtvarnou soutěž „Kvíčerovská
sirka“. Loňský ročník bohužel zhatily
známá opatření proti Covid-19 a tak
se pořadatelé dohodli, že pro rok
2021 ponechají stejné téma.
A tak se Kvíčerovské Vánoce objeví
v Zeleném domečku od 25. listopadu
a výstava potrvá do konce Vánočních
prázdni, tedy do 2. ledna 2022.
V průběhu vernisáže proběhne
i předání cen vítězům jednotlivých
kategorií.

sebou dvě stovky modelů letadel
z dílny pana Václava Šnobla, který jich
za svůj život vymyslel a slepil 5.469!
Stánek Muzea bezprostředně sousedil
se stánkem časopisu ABC na jedné
straně a se stánkem Miniboxů Milana
Weinera na straně druhé. V tak krásné
společnosti se samozřejmě pracuje
téměř samo.
A navíc: sídlili jsme v hlavní hale
naproti dveřím, a tak skutečně nikdo,
kdo šel na Maker Faire nemohl
Muzeum papírových modelů minout.
Dílnička byla až do nedělního
odpoledne stále obsazená – dvěma
dětmi, rodinkou a v jednu chvíli se
u stolu tísnily rodinky dokonce dvě!
Na konci října se sejde odborná
Interaktivní
dílničku
v Muzeu komise, která vybere z každé A můžeme potvrdit, že nejen pro děti
papírových modelů podporuje firma kategorie trojici těch nejlepších. Ale bylo velice složité se od tvoření
z papíru odtrhnout!
Betexa.
na výstavě se potom samozřejmě
objeví všechna přihlášená díla.

VÝSTAVA
V ZELENÉM
DOMEČKU

KVÍČEROVSKÁ SIRKA
Výstava soutěžních prací
dětských tvůrců na téma
„Kvíčerovské Vánoce“
Vernisáž ve čtvrtek 25. 11.
od 16 hodin
Zelený domeček
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MPM informuje:
Maker Faire 2021

Ve dnech 11. a 12. září se Muzeum
papírových
modelů
zúčastnilo
veletrhu Maker Faire v Praze, který
se konal v historické budově na
Výstavišti v Praze.
Veletrh
s podtitulem
festival
novodobých kutilů navštívilo během
víkendu přes 6.500 lidí. A bylo se
skutečně na co dívat a kde se poučit
i přiučit. Několik stánků 3D tiskáren,
stánek ČVUT, výroba digitálních
šperků
nebo
solarografických
kamer… a mnoho dalšího.

Muzeum
papírových
modelů
připravilo
papírovou
dílničku
a návštěvníkům jsme připravili
nečekanou podívanou: přivezli jsme

Stánek Muzea na veletrhu maker Faire

Připravujeme:
Na listopad a prosinec připravujeme
tradiční předvánoční dílničky pro
školní
i
mimoškolní
skupiny
a vyčleníme i čas pro širokou
veřejnost.
V rámci předvánočních dílniček
nabízíme možnost ozdobit si vlastní
skleněnou ozdobu nebo vytvořit
unikátní vánoční ozdobu z perliček.
Termíny a kontakt pro objednání
zveřejníme na facebooku Muzea
papírových modelů. Pro předvánoční
tvoření je nutné školní skupinu
předem objednat!
Po celé Vánoční prázdniny bude
v expozici připravena Interaktivní
dílnička pro návštěvníky.
A samozřejmě počítáme s tím, že i na
Štědrý den budeme tradičně vítat
návštěvníky.
Za MPM Pavel Frydrych
Polický měsíčník listopad 2021

Výsadba aleje
za vítěznou jabloň
Přijďte pomoci se
sázením ovocné aleje na
počest Stromu roku 2020
jabloně u Lidmanů
v Machově podél polní
cesty nad parkovištěm
u Řeřišného

•
•
•
•

od 10:00

Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Machov
Moštování
Aktivity pro děti
Opékání buřtů
Soutěž o nejoriginálnější štrúdl
Pečete štrúdl podle rodinného receptu? Nebo do něj dáváte tajné přísady?
Doneste jej na ochutnání a vyhrajte odměnu!

Máte-li lopatu, motyku či pracovní rukavice, vezměte je prosím s sebou.

Více na www.mas-stolovehory.cz

Foto: Jan Záliš

•

sobota

20. 11. 2021

Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.
Specializovaná fotoprodejna v Broumově

Polický měsíčník listopad 2021
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Sbor dobrovolných hasičů Suchý Důl
vás srdečně zve na
v

HASICSKÝ PLES
V sobotu 20. listopadu 2021 od 20:00 hodin
v místním kulturním domě.
K tanci a poslechu hraje kapela NÁVŠTĚVNÍCI
Společenský úbor, bohatá tombola.
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NOVÁ TERASA 2021

I v letošním roce připravil Apeiron
ve spolupráci s Muzeum papírových modelů a podporou Města Police nad Metují
a ZUŠ Police nad Metují kulturní letní program, který nabídnul výstavy, koncerty,
přednášky, besedy a projekce na Terase před
Muzeem, v Zeleném domečku a na sále
ZUŠ.
Připomenu, že i letošní rok jsme s přípravou vyčkávali až do poslední chvíle
a program jsme tak hodně uzpůsobovali
tomu, aby mohl proběhnout za právě platných hygienických opatření.
Ze všech akcí jsme pořídili videa, která si můžete pustit na fb Apeironu, nebo
na youtube kanálu Kultura Polic nad Metují.
(Tam najdete také playlist videí z přednášek Wihanův rok a také záznamy z přednášek a dalších akcí z předchozích let pořádaných Apeironem)

Letošní Terasu jsme zahájili vernisáží
Fratnišek Hodonský: DLÁTEM, KOSTÍ,
KAMENEM. František Hodonský patří už
desítky let mezi nejuznávanější výtvarníky v České republice. Má za sebou téměř
dvě stovky samostatných výstav u nás,
na Slovensku, v Německu, Nizozemí nebo
Francii. V Polici nad Metují autor představil
svou grafickou tvorbu, která vzniká technikou dřevořezu. Kromě tisků, které si sám
tiskne v minimálních nákladech, vystavil
i dřevěné matrice. Název výstavy vlastně
popisoval v základních bodech vznik dřevořezu. (Nejprve práce s dlátem, rytí do matrice a pak tisk na papír. František Hodonský
tiskne tlakem dokonale obroušeného říčního kamene nebo velkou zvířecí kostí.)
Autor v současné době učí na Západočeské
univerzitě v Plzni, před tím pedagogicky
působil v Bánské Bystrici a v Praze.
K Terase patří od jejího samotného
začátku koncerty. V průběhu let v Polici
koncertovali třeba Vladimír Merta, Iva
Marešová, Jana Šteflíčková nebo Jarda
Svoboda. Letošní výběr interpretů byl jasný. Pozvali jsme PAVLA ČADKA, který
do Police nepřijel poprvé. Brněnský písničkář a představitel cellofolku, který se doprovází na violoncello, je už etablovaným
hudebníkem. Na Terase jsme ho přivítali
na dvojkoncertě s Ivo Cicvárkem v roce
2016. Do širokého povědomí se v poslední
době dostal především díky spolupráci s písničkářem Pokáčem. Vznikl jejich společný
duet a od loňského roku spolu absolvovali
několik koncertů.
A v rámci koncertního večera na Nové
Terase 2021 vystoupila českobudějovická
kapela EPYDEMYE. Ta už má své pevné
místo v českém hudebním prostředí. Kapela
získala mj. v roce 2015 žánrovou cenu
Anděl na album „Kotlina“. Ve své tvorbě se
věnují odkazům minulosti nebo intimnějším
Polický měsíčník listopad 2021

a osobním věcem – písně z posledního alba
jsou plné mateřské a otcovské lásky. Polické
publikum skupina uchvátila a snad po té
dlouhé kulturní pauze byla v ten večer neopakovatelná atmosféra.
V červenci proběhlo také promítání
s besedou Martin Mahdal: SEDM HVĚZD
NAD NÁHORNÍM KARABACHEM.
Martin Mahdal patří ke známým autorům dokumentárních filmů. Jedním z jeho
nejmilovanějších míst na světě je území
Náhorního Karabachu. Tedy prostoru, kde
se střetávají zájmy Arménie, Ázerbájdžánu,
Ruska a Turecka. Dokument Sedm hvězd
nad Náhorním Karabachem je posledním
dokumentem před začátkem další z téměř
nekonečného množství válečných konfliktů, které pravidelně ničí tuto krásnou krajinu. Po skončení projekce, která se konala
na sále ZUŠ, následovala debata nejen přímo o filmu. Martin Mahdal navštívil Polici
nad Metují na naše pozvání už v roce 2015,
kdy jsme ve spolupráci s ZUŠ Police nad
Metují uspořádali projektu Jiná mapa.
Poslední červencovou akcí byla přednáška z které se nám podařilo udělat záznam
a je ji možné shlédnout na youtube kanálu
Kultura v Polici. Přednáška Jan Hábl:
NA CHARATKTERU ZÁLEŽÍ – JE
DOBRO UČITELNÉ? se uskutečnila opět
na sále ZUŠ. Jan Hábl je asi nejznámějším
komeniologem v České republice. V loňském roce se stal tváří projektu „Komenský
2020“, který vznikl při příležitosti 350.
výročí úmrtí „Učitele národů“. Docent Jan
Hábl v současné době učí na katedře pedagogiky a psychologie na Univerzitě Hradec
Králové. Je autorem mnoha publikací
o Janu Amosu Komenském.
V srpnu Výstavní prostor v Zeleném
domečku hostil výstavu Jiří Mědílek:
EVIDENCE.
Jiří Mědílek, žije v Martínkovicích, patří
k nejznámějším malířům české výtvarné
scény. Kromě samotné autorské tvorby se
věnuje i grafice a pracoval např. pro Galerii
výtvarných umění v Náchodě, Galerii Dům
v Broumově nebo Národní galerii. Jeho
dílo znají návštěvníci nejen v České republice, ale také v Německu nebo Itálii.

Jiří Mědílek se netají obdivem k ruskému
malíři Kazimiru Malevičovi a mnoho z děl
„Evidence“ přímo k tomuto významného
ruskému výtvarníkovi odkazuje. Výstavu
jsme s Jiřím Mědílkem připravovali několik
let a opravdu se vydařila. A nakonec
proběhla právě tak jak měla, v době, kdy
po řadě let, bylo v České republice (konkrétně v Alšově jihočeské galerii) možné
shlédnout několik Malevičových děl.
Srpnová
projekce:
LAUREL
A HARDY, navazovala na úspěšnou projekci grotesek s živou hudbou, kterou jsme
před několika lety v rámci Terasy pořádali.
I tentokrát se o celý klavírní doprovod obdivuhodně postaral Pavel Čapek z místní
ZUŠ.
Druhá projekce, Filmy polické ZUŠ,
bohužel díky počasí se projekce nakonec
konala v náhradních prostorách v Muzeu
papírových modelů. To, že v polické ZUŠ
se točí kvalitní filmy, je bez debaty. Mnoho
dokumentů, které natočili žáci školy pod vedení pana učitele Vladimíra Berana získalo
ocenění na nejrůznějších filmových soutěžích. Na Terase představila škola průřez
svou dokumentární tvorbou.
Poslední výstava Nové Terasy 2021 patřila polickému malíři. Výstavu Jaroslav
Šolc: SOLARIS jsme připravili jako
průřezovou a tak, aby navazovala na výstavu v polské Świdnici, která v tamním
Muzeu dawniego kupiectwa Muzeum papírových modelů uspořádalo v roce 2019.
Akce Nové Terasy letošní rok navštívilo 625
lidí z řad místních i turistů. Na programu,
přípravách a realizaci se podíleli: Vladimír
Beran, Lubor Bořek, Pavel Frydrych,
Martina Frydrychová, Lukáš Kollert,
Alena Laufrová, Nikolas Letzel, Aneta
Matoulková, Jana Šteflíčková a Tomáš Váňa.
Novou Terasu 2021 pořádal polek Apeiron
s finanční podporou Města Police nad
Metují. Výstavy v Zeleném domečku finančně podpořili firmy Glor a ELPOL
Police. Novou Terasu dlouhodobě podporují Muzeum papírových modelů, Zelenina
Suchomel, SČUG Hollar, Květinářství
U Petry, ZUŠ Police nad Metují a Kavárna
K(r)afárna. Děkujeme
Za Apeiron Martina Frydrychová

LETOŠNÍ SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST

Vážení čtenáři Polického měsíčníku, letošní rok jsme se rozhodli
Svatomartinskou slavnost s lampionovým průvodem na oslavu dne sv. Martina
nepořádat. V této souvislosti chceme připomenout loňský rok, kdy se bohužel
také slavnost nekonala v plném rozsahu. Přesto se nám společně podařilo vybrat
přes 500 kilogramů potravin pro Národní potravinovou banku. Děkujeme za to
ještě i dnes. Děkujeme za pochopení, těšíme se na setkání v příštím roce nebo u
jiné příležitosti.
Za Apeiron Martina Frydrychová
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Oživlá Dřevěnka

Vážení občané a příznivci polické Dřevěnky!
V rámci programu „Oživlá Dřevěnka“, který je spolufinancován
městem Police nad Metují z dotačního titulu „Akce pro veřejnost“
připravujeme:

Svatý Martin v Dřevěnce 6.11.2021 od 9.00 do 16.00
Advent v Dřevěnce 4.12. 2021 od 9.00 do 16.00

Broumovské
diskuse

Více na plakátech a webových stránkách www.drevenka-police.cz
Zapojili jsme se do programu info.nedoklubko.cz
Každý rok se v ČR narodí téměř 9 000 miminek předčasně, kdy
musí být dny nebo týdny v inkubátoru. Podle výzkumu, který proběhl v Dánsku, chapadla háčkovaných chobotniček připomínají pupeční šňůru. Chobotničky musí být z atestovaného materiálu, aby je bylo
možné dezinfikovat. Více na webových stránkách, kde je návod a způsob distribuce.

Dále nás oslovil program:

Ušij tašku, zaměstnej člověka, pod názvem Kašparovo taškaření.
Osmý ročník benefice proběhne 27.11. v oblastní galerii Liberec, kam
lze šité a háčkované tašky zasílat. Eva, Ines a Jiřina jich odeslaly 30
kusů.

Klášter Broumov
3.—6. 11. 2021
Téma
8. ročníku
konference:

Hodnoty a společnost
Proměnila epidemie hodnoty české
a evropské společnosti?
Mají v současné politice hodnoty
své místo?

Babinec Dřevěnce:

Co znamenají hodnoty pro život
člověka a fungování společnosti?

Budeme plést, háčkovat, vyšívat nebo si jen povídat v krásné atmosféře
Dřevěnky.
3.2.2022 /čtvrtek/ od 15.00
		
3.3.2022/čtvrtek/ od 15.00

BROUMOVSKÉ
DISKUSE

Druhý charitativní bazar:

Předprodej vstupenek:
BROUMOVSKEDISKUSE.CZ

Dejte věcem druhou šanci bude 2. - 3. 4. 2022 od 9.00 do 16.00

Velikonoce v Dřevěnce 16. 4. 2022 od 9.00 do 16.00
V květnu a červnu bude v Dřevěnce výstava obrazů Ing. Antonína
Vacka.

Cílem našich aktivit je nebýt lhostejný má smysl!
Vaše „Oživlá Dřevěnka“
www.drevenka-police.cz

Hlavní
mediální partner:

Regionální
partneři:

20 let pomoci dětem oslaví Webrovkafest na Klučance britským blues

Přestože se loňský charitativní festival na podporu dětí z dětských domovů
Webrovkafest na Klučance neuskutečnil (i když byl do puntíku připravený),
podařilo se členům spolku Trutnovská
alternativní scéna domluvit se sponzory
a předat Institutu zážitkové pedagogiky
částku 45 000 Kč. Za tyto peníze si děti
na Klučance užívali téměř celé prázdniny, čímž bylo naplněno poslání akce jako
takové. Měli bychom tedy tento neproběhlý 19. ročník uznat a letos, kdy už je
zase možné se kulturně sdružovat, oslavit
báječných 20 let Webrovkafestu.

Společné veselí vypukne v sobotu 13. listopadu ve 14 hodin 30 minut. Úderem třetí hodiny odpolední zahájí program Ďyvadlo Neklid
svou adaptací hry Václava Havla Audience.
Prostředí sklepní scény je pro toto představení jako dělané a atmosféru hry bezpochyby
znásobí. Ve čtyři hodiny se rozezní první tóny

na hlavní scéně a vystoupí zde kapely Poslední
lež, Pepa Lábus a SPOL., liberecké partičky
Sprostá a ubohá a Scalp, undergroundový kostýmovaný Kabaret Dr. Caligariho či death metalová trojice Tredis- Harm-Any z nedalekého
okolí. Skvělé bude jistě i vystoupení legendárních HC-Crosowerových NAŠROT a třešničkou na narozeninovém dortu bude bezpochyby
britská bluesová kapela Pat Fulgoni (ex Kava
Kava) & Blues Experience.

Ve sklepě se můžete těšit na písničkářského barda Jakuba Nohu, hudebníka, skladatele,

básníka a výtvarníka Jakuba Cermaque a také
zde předvede svou hudební tvorbu návštěvníkům Webrovkafestu notoricky známý Tomáš
Grohregin. Do ranního rozbřesku pak si bude
možné užívat taneční scény v podání trutnovských ColorSound systém. Vlastní DNB set
zde bude mít i Pat Fulgoni okořeněný svým
podmanivým zpěvem.

Novým zpestřením festivalu bude netradiční dražba obrazů, fotografií a dalších
výrobků v naší „Pub & Art Galerii“ tvořené
s láskou fanoušky této kulturní akce. Ano,
je to tak, budete toužit mít aspoň jedno to
dílko doma, aby Vás hřál pocit u srdéčka,
že jste přispěli ještě něco navíc. S pravidly
této dražby vás seznámí na začátku akce zábavná trojice moderátorů PaLábus, Jaixner
a Munky nebo je najdete na našich stránkách
www. webrovkafest.com.
České dráhy v době konání festivalu opět
zprovozní vlakovou zastávku Dědov a domů
vás odveze přistavený autobus. Jízdní řády
a trasy autobusu naleznete taktéž na našem
webu.
Moc se na vás po roční pauze těšíme a věříme, že si spolu 20. ročník náležitě užijeme.
Vždyť 20 let, to je jedna generace a ti, kdož
v raných začátcích na chatě Webrovka zkoušeli své první krůčky, dnes budou tančit mezi
námi.
Trutnovská alternativní scéna z.s.
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Galerie výtvarného umění v Náchodě
Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245, 491 427 321.
Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Vincenc Vingler. ZOO v Náchodě

Vincenc Vingler (1911–1981) se po celou svou tvorbu soustředil na plastiky a sochy
zvířat, výjimečně ztvárňoval lidské postavy,
a to pouze ve vztahu se zvířecím motivem.
(ve svých cyklech Koridy či Cirkusu v 70. letech). Výstava potrvá do 7. 11.

Veronika Psotková – Esence

Veronika Psotková (*1981 v Opavě) je
sochařka, absolventka ateliéru Sochařství
I na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně
(2009). V současné době žije a tvoří v Oboře
u Loun. Věnuje se genderovým tématům
ženství a mateřství. Její tvorba je založena
na principech realistického figurálního sochařství a je pro ni charakteristické vyjádření
radosti z pohybu.
Výstava potrvá do 7. 11.

Domov můj. Umělci-emigranti z území
bývalého Ruského impéria v Československu (ze sbírek GVUN, PNP, MUO aj.)

Výstava ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě, Památníku národního písemnictví, Galerie výtvarného umění
v Olomouci a také z několika soukromých
kolekcí představí výběr toho nejlepšího z tvorby umělců, kteří se jako mladí lidé po ruské
revoluci a občanské válce ocitli na území
Československého státu.
Výstava potrvá do 7. 11.

Náchodský výtvarný podzim
38. ročník přehlídky umění regionu.

(20. 11. 2021 – 9. 1. 2022)
Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby (malba, kresba, grafika, fotografie, koláž, plastika).
Vernisáž v pátek 19. listopadu v 17 hodin.

4. 11. Komentovaná prohlídka
výstavy Vincenc Vingler. Zoo
v Náchodě.

Komentovaná prohlídka výstavy Vincenc
Vingler – Zoo v Náchodě s kurátorem výstavy PhDr. Davidem Chaloupkou. V čase od 15
do 17 hodin. V druhé polovině přednášky
online živý vstup Markéty Vinglerové, která
návštěvníky seznámí s tvorbou svého otce.

25. 11. od 17 hodin
Lukáš Kroulík online

Živé vysílání s jedním z nejlepších londýnských poradců pro osobní styl, jehož domovinou je Rtyně v Podkrkonoší. Lukáš spojuje
postřehy ze své absolventské práce v oblasti
módní fotografie, psychoterapie a stylingu,
aby poskytl jedinečnou kombinaci vhledu
a tvorby výsledného obrazu. Svou vášeň pro
osobní rozkvět vyjadřuje prostřednictvím fotografování osob, které ožívají ve svých vlastních světech.
Přihlášení: https://zoom.us/j/97371007736

POHLEDY DO HISTORIE
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6. 11. 1836  KAREL HYNEK MÁCHA

185 let od úmrtí
Nejvýznamnější představitel českého
básnického romantismu

Narodil se 16. 11.
1810 v Praze, zemřel 6. 11. 1836
v Litoměřicích.
Vystudoval novoměstské gymnázium, později
práva. Nešťastný
Mácha, kterého
trápily i osobní
problémy – očekával narození
nemanželského dítěte a rozešel se s rodiči
– odešel do Litoměřic jako právnický praktikant. Tam se také dověděl o narození syna
Ludvíka a připravil svatbu s matkou svého
syna. V den připravované svatby se však neoženil, nýbrž byl pochován. Při hašení požáru prý nachladl a zemřel na zápal plic. Také
se však mohl napít vody používané na hašení
a zemřít na střevní katar.
Mácha rád cestoval, pěšky se dostal až
do Itálie. Přitahovaly ho opuštěné zříceniny,
divoká příroda, vše tajemné.
Během studia psal básně, velmi se zajímal
o divadlo. Stal se dokonce členem Tylovy herecké družiny.
Z díla:
Máj - nejslavnější česká romantická báseň.
Tato skladba vychází roku 1836, tedy v roce
autorova úmrtí. Posmrtně vyšel román Cikáni
a povídka z pražského prostředí Márinka.
Dílo K. H. Máchy nebylo za doby jeho života pochopeno, některými dokonce odmítáno
(Tyl), nezdálo se být dost vlastenecké. Teprve
generace nových básníků (Hálek, Neruda) začala Máchu označovat za největšího českého
básníka.
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8. 11. 1841  JAN OTTO

180 let od narození
Český nakladatel a knihkupec
Narodil se
8. listopadu 1841
v Přibyslavi, zemřel 29. května
1916 v Praze.
Jeho jméno se stalo synonymem pro
nepřekonatelnou
českou univerzální encyklopedii,
jejichž 28 dílů vycházelo v Ottově nakladatelství v letech 1888-1909. Pracovalo na ní
jen málo redaktorů, ale zato stovky odborných spolupracovníků. Slovník nebyl jediný
z Ottových slavných vydavatelských počinů.
Ottova světová knihovna dosáhla téměř 2000
titulů, než její štafetu převzala Světová četba. Laciná Knihovna národní seznamovala
čtenáře s domácí tvorbou za dostupnou cenu.
Proslulé je také jeho vydání Brehmova života
zvířat. Z časopisů, které vycházely v Ottově
nakladatelství, mají zvučné jméno Lumír,
Zlatá Praha a Světozor.

12. 11 1866  STANISLAV SUCHARDA
155 let od narození
Významný sochař přelomu století

Narodil se
12. listopadu 1866
v Nové Pace, zemřel 5. května
1916 v Praze.
Jeho život rámují pohnuté doby
válečných let –
Prusko-Rakouská
a 1. světová válka., je významným představitelem sochařské generace přelomu 19. a 20.
stol.

Stanislav Sucharda pocházel ze staré řezbářské
a sochařské rodiny Suchardů na Novopacku.
Řadí se tak mezi řadu českých sochařů (
Bohumil Kafka, Josef Wagner, Ladislav Zívr
), kteří vzešli z kraje prosyceného braunovským barokním elementem. Sucharda pocházel z pěti sourozenců, z nichž si všichni zvolili
uměleckou dráhu.
Byl profesorem na Uměleckoprůmyslové škole a na Akademii múzických umění v Praze.
Stal se jedním z důležitých členů Spolku výtvarných umělců Mánes.
Suchardovým vrcholným dílem se stal monumentální pomník Františka Palackého na pražském Novém Městě, který době svého vzniku
symbolizoval úspěšnou emancipaci českého
národa a jeho cestu k vlastní státnosti. Za svého života Sucharda také vytvořil několik realizací pro architekturu, především ve spolupráci
s architektem Janem Kotěrou. Věnoval se rovněž portrétní tvorbě. Obdržel řadu mezinárodních ocenění.

15. 11. 1916  FRANTIŠEK ŽENÍŠEK
105 let od úmrtí
Český malíř a kreslíř

Narodil se 25. května
1849 v Praze v kupecké rodině, zemřel
15. listopadu 1916
v Praze.
Kariéra umělce mu
byla dána do vínku,
protože už od útlého
mládí vynikal kreslířským
nadáním.
Studoval na Akademii
v Praze a ve Vídni. Jeho akademický styl
vždy vyhovoval tehdejšímu oficiálnímu vkusu, byl typickým představitelem českého národního obrození.
Ženíšek je příslušníkem první generace
Národního divadla a zde také můžeme nalézt
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jeho stěžejní díla. V soutěži o malířskou výzdobu Národního divadla vyhrál první cenu
spolu s M. Alšem. Porota mu dala přednost
před Alšem i při ztvárnění cyklu Vlast. Byl
autorem první opery Národního divadla, která byla, bohužel, v roce 1881 zničena požárem. V duchu nové renesance vytvořil osm
alegorických postav pro strop hlediště. Jeho
obrazy doplňují novorenesanční architekturu
interiérů mnoha budov v Praze, mimo jiné připomeňme lunety Národního muzea, okna sv.
Cyrila a Metoděje v Karlíně, nástěnné obrazy v Obecním domě Ženíšek k nim vyhotovil
kartony) a další.
Zajímavou perličkou v Ženíškově tvorbě je
i výzdoba stropu železničního jídelního vozu,
který vyhotovil na zakázku vídeňského dvora
Františka Josefa I.

26. 11. 1926  ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ
95 let od úmrtí

Česká spisovatelka, básnířka, překladatelka poezie, libretistka, pracovnice ženského
hnutí
Narodila 18. listopadu
1847 v Praze, zemřela 26. listopadu 1926
v Praze.
Eliška Krásnohorská,
vlastním
jménem
Alžběta Pechová, měla
sedm sourozenců, ale
otec jim brzy zemřel.
Patřičné
vědomosti
získala v pražském ústavu Svobodově a s pomocí bratrů i přátel je systematicky rozšiřovala. Mezi literární osobnosti ji uvedli Karolína
Světlá a Vítězslav Hálek.
Zabývala se emancipačním hnutím, byla členkou Ženského výrobního spolku českého, který založila Karolina Světlá, a byla redaktorkou
Ženských listů. Přispívala do časopisu Osvěta,
kde se zabývala literární kritikou. K jejím zásluhám patří, že v roce 1890 bylo v Praze založeno první české dívčí gymnázium Minerva
Trvalé místo v literatuře jí zabezpečila

libreta k operám Bedřicha Smetany (Hubička,
Tajemství, Čertova stěna), ale i Zdeňka
Fibicha a Karla Bendla. Překládala Puškina
a Mickiewicze. Nedokázala však pochopit nové proudy v literatuře a bojovala proti
Vrchlického kosmopolitismu v poezii.

28. 11. 1941  MIROSLAV PICHL
80. výročí narození

Známý polický patriot a autor vlastivědných článků a publikací z historie
Police nad Metují
Narodil se 28.listopadu
1941 v Bukovici, v nelehkém období po druhé světové válce, od roku 1946
trvale bydlel v Polici nad
Metují, zemřel 28. března
2016.
Miroslav Pichl úspěšně
absolvoval místní měšťanskou školu. Jelikož byl
i manuálně zručný, dále
rozvíjel své schopnosti na strojní průmyslovce v Novém Městě nad Metují. Studium zakončil maturitou. Umístěnka do zaměstnání
shodou šťastné náhody padla do nedalekého
n.p. Meopta Hynčice se specifickou výrobou
promítaček a fotoaparátů Flexaret. Po dvouleté vojenské službě v Českých Budějovicích až
do konce sedmdesátých let, kdy byla výroba
fotoaparátů zrušena, byl platným článkem vývojové kanceláře s mnoha úspěchy. Následně
nastoupil do polického Kovopolu, kde v podobné vývojářské práci setrval až do důchodového věku. Pestrost jeho koníčků ve volném
čase, ať už to byla práce v technickém zázemí
Kolárova divadla, aktivní motorismus šedesátých let, celoživotní zájem o fotografování,
četba literatury, houbaření, zahrádka. Po šedesátce aktivní cykloturistika nejenom po našem regionu mu nedovolovala ani pomyslet
na nečinnost. Možná se překvapivě i pro sebe
našel, tak zvaně v dějinách našeho města.
Systematicky pátral v dobových materiálech,
objížděl matriky i archivy, shromažďoval

data, která následně řadil a použil v knižním
vydání svých publikací. Pro Mirka to byly
dny, týdny, měsíce, roky mravenčí, systematické práce, která za výsledkem stojí a která ho
zároveň těšila a bavila. 14. prosince 2016 mu
bylo uděleno čestné občanství.
Miroslav Pichl napsal celkem 8 titulů, které
vyšly tiskem. Uvádím je podle data vydání:
2003 - Hostince v Polici nad Metují : stručná historie pohostinství všeobecně, historie
polických hostinců a jejich hostinských, o budovách hostinců a jejich dalších obyvatelích,
historie polických pivovarů, o polických výrobcích kořalky a jejich výčepech
2003 - Stručná historie Police nad Metují
2003 - Historické počátky města Police nad
Metují : 750. výročí první písemné zmínky
2004 - Police nad Metují v datech : stručný
přehled událostí let 993 – 2003
2009 - Sochařské památky Police nad
Metují; Osobnosti Police nad Metují
2010 - Hvězda v Broumovských stěnách: historie v datech a obrazech (spoluautor
František Janeček)
2015 - Listování v polických kronikách
2015 - Police nad Metují – dějiny města
a regionu v běhu let 2 CD
Miroslav Pichl se vždy hlásil k odkazu polického písmáka Josefa Brandejse, z jehož
úctyhodných zápisů často čerpal a jenž se mu
stal v mnoha ohledech vzorem. Jako by větu,
jíž charakterizoval Josefa Brandejse v knize
o osobnostech Police nad Metují, psal sám
o sobě. Tato věta zní: Všem jeho současníkům
imponovala vytrvalost, s jakou své kronice
věnoval celý svůj volný čas, jak houževnatě
šel za každou zdánlivě nepatrnou zprávičkou,
o níž se domníval, že by mohla mít pro jeho
dějinný soupis nějaký význam (s. 21).
V osobě pana Miroslava Pichla jsme ztratili na Policku velmi pracovitou a ojedinělou
osobnost, zaníceného badatele a historika našeho regionu, patriota, ale především dobrého
a čestného člověka.
Připravil František Janeček

Vybrané události z historie Hlavňova a okolí

Počet činných mechanických a ručních
tkalcovských stavů na Policku v roce
1926:

POLICE NAD METUJÍ 450 mechanických a 29 ručních stavů, BĚLÝ 52 ručních,
BEZDĚKOV 18 mechanických a 52 ručních,
BUKOVICE 260 mechanických a 12 ručních, SUCHÝ DŮL 21 ručních, HLAVŇOV
3 mechanické a 35 ručních, LEDHUJE 10
mechanických a 8 ručních, SLAVNÝ 15
ručních, ŽĎÁR 32 mechanických a 13 ručních, PĚKOV 6 mechanických a 10 ručních,
PETROVICE 3 mechanické a 13 ručních
stavů.
Ručním tkalcovstvím se tehdy ještě zabývalo cca 4 % všeho obyvatelstva, většinou
venkovského.

2. – 5. prosince 1930
SČÍTÁNÍ OBYVATELSTVA - HLAVŇOV

150 domů, 628 obyvatel; národnost: čsl. 621,
německá 7; nábož. vyznání: řmk. 497, evang.
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3, čsl. 85. ¡ Místní část HVĚZDA – 1 dům, 2
obyvatelé.

6. prosince 1946

se v Hlavňově poprvé rozsvítila elektrická
světla.

9. listopadu 1950

se konala plenární schůze místního Národního
výboru (MNV) Hlavňov, na které Josef
Novák, referent n. p. Turista v Polici n. Met.,
hovořil k shromážděným občanům o významu
silnice na Hvězdu v Broumovských stěnách
pro zvelebení turistického ruchu na Policku.
O stavbě silnice následně jednala i rada MNV
Hlavňov dne 17. listopadu t. r., kdy bylo shledáno, že stavba silnice si vyžádá cca 70.000
pracovních hodin. Usneseno, že muži z obce
od 17 do 60 let povinně odpracují každý po 30
hodinách, ženy byly z této povinnosti vyjmuty, dobrovolně však mohly pomoci. Nakonec
však z celé záležitosti sešlo a stavební záměr
se nerealizoval.

24. listopadu 1950

„konána byla radní schůze, do které přizváni byli zástupci obce Hlavňova,
Tělocvičné jednoty Sokol a Sportovního klubu. Účelem svolání byla akce správy Státních
lesů a vybudování silnice na Hvězdu, a která
žádá závazně, kolik pracovních hodin by bylo
možno v příštím roce odpracovati dobrovolně na stavbě silnice. Zástupci obce Hlavňov
hlásí, že v prvním roce odpracují 4.500 hod.,
obec Police pak 12.000 hodin. Tento příslib
bude oznámen předsedou správě Státních lesů
v Broumově.“ (Kronika města Police nad Metují)

29. března 1953

vyhořela od krátkého elektrického spojení hospodářská usedlost p. PINKAVY v Hlavňově.

18. července 1953
zapálil
blesk
p. KLEINERA
do základů.

v

hospodářské
Hlavňově.

stavení
Vyhořelo

Zdroj: Věnováno M. Pichlem
Vybral František Janeček
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Počátky československého trampingu na Policku,
trampská osada Šarkán 1931 – 2021 Bělý – 90 let (část čtvrtá)
Země trampů zaslíbená Manitouvem políbená v době protektorátu a na konci války v květnu 1945.

Malebná skupinka příznivců a kamarádů v únoru 1942

Dámy merendy

Přes „totální nasazení“ některých kamarádů a přes všeobecnou
tíseň, která jako těžký mraky dolehla i na naši osadu, dokázali jsme
udržet pravidelný osadní život po celou dobu okupace a 2. sv. války.

Věra Čejková a Míla Pohl

Milan Katschner a Věra Čejková

Scházeli jsme se, to už mnozí ženatí, abychom se vzájemně posilovali ke šťastnému překonání doby, která v dějinách národa nezná obdoby. A podařilo-li se někdy našemu kamarádovi ing. Josefu
Beranovi, který tehdy byl vedoucím polesí, do něhož naše osada
přináležela, ukořistit jezevce, nebo dokonce složit tehdy u nás ještě
vzácného jelena. V tu dobu byly svolány hody o jakých se v onom
nejvyšším napětí ani nesnilo. V době, kdy už od Sovích hor bylo
slyšet dělostřelbu na samé hranici protektorátu a Sudet to bylo dost
troufalé a takové shromáždění pak nebralo konce. Odcházeli jsme
z něho s novou silou a vůlí k překonání posledních překážek. Mnozí
z nás se zasloužili při přechovávání a stravování sovětských zajatců
– uprchlíků. A téměř všichni se zbraní v rukou v prvních květnových dnech roku 1945 připravovali podmínky pro život v osvobozené vlasti.
Pokračování příště na téma: „Druhá silná erupce trampingu“ na
přelomu padesátých a šedesátých let.
Lyžářská merenda únor 1942

Veselý společník a věrný přítel Šarkánů od roku
1934 Míla Pohl a Věra Čejková v roce 1942
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Ustupující německá armáda počátkem května 1945
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Polická revoluční garda a v jejich
řadách členové osady Šarkán

8Návrat revoluční gardy z úspěšné akce v prvních dnech
května 1945, to byli skuteční hrdinové II. světové války
Připravil: Vladimír Linhart Police n. M. (foto: archiv autora)

Jak šel čas Polickem – listopad 2021
13. listopadu 1905
byla schválena stavba nové cesta na Babí.
Listopad roku 1907
František Richter nechal ke svému hostinci
čp. 49 v Tomkově ulici přistavět divadelní sál
s jevištěm, které se v pronájmu stalo na dlouhou dobu působištěm „Spolku divadelních
ochotníků Kolár“.
7. listopadu 1910
zemřel polický farář, děkan P. Cyril Kaněra,
OSB.
9. listopadu 1913
bylo zahájeno pravidelné elektrické osvětlování ulic města.
23. listopadu 1915
byla rozpuštěna Česká obec sokolská – „pro
bratrské smýšlení o Rusku a Srbsku.“
14. listopadu 1916
byly pro všeobecný nedostatek barevných
kovů pro válečné potřeby vyvěšeny a odvezeny z Police tři malé zvony.
14. listopadu 1917
proběhla druhá etapa rekvizicí zvonů
na Policku.
18. listopadu 1919
odeslal knihař Antonín Krtička dopis následujícího znění:
„Slavnému aprovisačnímu úřadu v Polici n.
Metují.
V úctě podepsaný Antonín Krtička knihař zde,
dovoluje si tímto uctivě prositi o příděl as 2 kg
mouky pšeničné na vaření škrobu pro svoji
knihařskou dílnu.“
Listopad roku 1920
Byl založen „Sportovní klub“.
29. listopadu 1920
byla uzavřena dohoda o sloučení obcí Police
a Velké Ledhuje.
27. listopadu 1922
začal jezdit na nádraží poštovní autobus.
20. listopadu 1934
bylo zahájeno budování nové silnice z Police
nad Metují na Slavný.
13. listopadu 1936
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uspořádal pěvecký spolek „Hvězda“
k oslavě svého 75letého trvání spolu s místním „Hudebním sdružením“, které dovršilo
30 let své umělecké činnosti, v Sokolovně
„Jubilejní koncert“.
23. listopadu 1938
byla vytyčována nová státní hranice
na Slavném.
24. listopadu 1938
oslavili broumovští Němci připojení k Říši
pochodňovým průvodem na Hvězdu.
14. listopadu 1941
sloučil vicepresident české zemské školní rady v Praze obecnou školu chlapeckou
a dívčí v Polici nad Metují v jedinou školu.
2. listopadu 1942
zemřel František Pejskar, zakladatel místní
továrny na uzenářské zboží.
6. listopadu 1943
se konal na náměstí odvod koní pro válečné
účely.
Podzim roku 1944
Někteří zdejší učitelé byli povoláni na práce při výstavbě továrny na tanky a skladů
v Račicích nad Trotinou u Hradce Králové.
5. listopadu 1945
zahájila znárodněná firma Pelly znovu textilní výrobu.
7. listopadu 1945
byla mezi Policí n. Met. a Broumovem zavedena pravidelná autobusová linka.
9. listopadu 1950
se konala plenární schůze místního Národního
výboru (MNV) Hlavňov, na které Josef Novák,
referent n. p. Turista v Polici n. Met., hovořil
k shromážděným občanům o významu silnice
na Hvězdu v Broumovských stěnách pro zvelebení turistického ruchu na Policku.
23. listopadu 1953
byl naposledy otevřen oblíbený výletní hostinec hostinského Jaroslava Ježka
na Slavném, nazývaný „U zajíce“.

27. listopadu 1954
zemřel v místním starobinci ve věku 94 let
Josef Sova, bývalý zdejší ředitel měšťanských
škol a starosta města v letech 1926-1930.
1. listopadu 1956
byla v Polici nad Metují zřízena dvouletá
Mistrovská zemědělská škola.
10. listopadu 1956
bylo na polích okresu Broumov ještě nesklizeno 62 hektarů brambor a 13 hektarů obilí. Přitom již byla celá krajina pokryta slabou
vrstvou sněhu (!).
17. – 24. listopadu 1958
byly prováděny hloubkové sondy geologického podloží uvažované malé vodní nádrže
v údolí za mlýnem v Ochozi.
21. listopadu 1969
byly v Kolárově divadle uspořádány oslavy
výročí 20 let založení národního podniku
Kovopol (tj. vyhlášení samostatného podniku
roku 1950) a 75 let výroby bruslí (tj. založení
fy Katschner roku 1886).
14. listopadu 1970
se konala slavnostní schůze Divadelního
spolku Kolár uspořádaná k výročí 150 let
trvání ochot-nického divadla v Polici nad
Metují.
12. listopadu 1971
byly dokončeny opravy vnějšího pláště budovy Sokolovny – fasáda, střecha, žlaby.
1. listopadu 1980
byly zahájeny 35. Polické divadelní hry.
21. listopadu 1980
zemřel Jan Kulhavý, známý svou pověstnou
opravnou bicyklů v domku čp. 159 na Záměstí.
Listopad roku 1985
Ke konci měsíce byl dán do provozu nový asfaltový úsek silnice pod Petrovicemi s nově
vybu-dovaným mostem přes řeku Metuji.
15. listopadu 1990
byla schránka s dokumenty, nalezená při
opravách zvonice hřbitovní kaple, vrácena
na původní místo.
Připravil František Janeček
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KALENDÁRIUM - listopad 2021
Zajímavé osobnosti, události, objevy a vynálezy
•

•

Listopad (Z valašského kalendáře)
• 1. listopadu 1781 – císařský patent zrušil
nevolnictví
• 2. listopadu 2000 – na Mezinárodní
vesmírnou stanici vstoupila první stálá
posádka
• 3. listopadu 1414 – Jan Hus dorazil
do Kostnice, kde byl o tři dny později
papežem Janem XXIII. zahájen kostnický
koncil
• 4. listopadu 1945 – na ustavující
diplomatické konferenci v Londýně bylo
podepsáním ústavy založeno UNESCO
• 5. listopadu 1882 – na pražském Žofíně
poprvé zaznělo souborné provedení Mé
vlasti
• 6. listopadu 1893 – zemřel v Petrohradě
na choleru Petr Iljič Čajkovskij, ruský
hudební skladatel (* 7. května 1840)
• 7. listopadu 1811 – v Miletíně se narodil
se Karel Jaromír Erben, sběratel lidových
písní, básník a překladatel († 21. listopadu
1870)
• 8. listopadu 1620 – české stavovské vojsko
bylo poraženo v bitvě na Bílé hoře v Praze,
čímž skončilo české stavovské povstání
• 9. listopadu 1989 – Pád Berlínské zdi:
západní a východní Berlín se spojily a byl
také otevřen zbytek hranice mezi NDR
a NSR
• 10. listopadu 1483 – narodil se Martin
Luther,
německý
teolog,
kazatel
a reformátor, zakladatel protestantismu
(† 18. února 1546)
• 11. listopadu 1939 – na následky zranění při

•

•
•
•

•

•

•
•

demonstraci proti německým okupantům
28. října v Praze zemřel student Jan Opletal
12. listopadu 1980 – kosmická sonda
Voyager 1 se během svého letu nejvíce
přiblížila Saturnu a poprvé vyfotografovala
jeho prstence
13. listopadu 1941 – narodila se Marie
Rottrová, zpěvačka
14. listopadu 1847 – zemřel Josef
Jungmann, český spisovatel a filolog,
překladatel (* 16. července 1773)
15. listopadu 1670 – v exilu v nizozemském
Amsterdamu zemřel učitel národů Jan
Amos Komenský, veliký český spisovatel
a
zakladatel
moderní
pedagogiky
(* 28. března 1592)
16. listopadu 1810 – v Praze se narodil
Karel Hynek Mácha, český básník,
největší představitel českého romantismu
(† 6. listopadu 1836)
17. listopadu 1939 – v důsledku
manifestačního odporu českého lidu proti
okupaci při pohřbu Jana Opletala, byly
v protektorátu Čechy a Morava uzavřeny
vysoké školy, vedoucí představitelé
vysokoškoláků byli zatčeni a popraveni
a stovky českých studentů byly zbity
a odvlečeny do koncentračních táborů
18. listopadu 1883 – po požáru bylo
poprvé otevřeno Národní divadlo v Praze
Smetanovou Libuší
19. listopadu 1969 – Program Apollo:
Apollo 12, jako druhý pilotovaný let
po Apollu 11, přistálo na Měsíci a astronauté

KDO BYL SVATÝ MARTIN

Svatý Martin z Tours byl římský voják,
poustevník a biskup, který žil mezi lety 316
– 397 našeho letopočtu. V Římskokatolické
církvi patří mezi nejznámější a nejoblíbenější
světce, zároveň je prvním světcem v historii,
který nezemřel mučednickou smrtí. Je zakladatelem prvních klášterů ve Francii a jeho
osoba je spojována s mnoha legendami.
Asi nejznámější svatomartinská pověst
je o tom, že prochladlému žebrákovi daroval část svého pláště. Druhý den se mu zjevil
Ježíš Kristus oblečený v onom darovaném
kabátě. Po tomto zážitku zasvětil Martin svůj
život Bohu. Později se svatý Martin stal patronem vojáků, jezdců, hus a vinařů. Proto
jsou s ním spojovány i mnohé lidové pranostiky o jídle a víně. Připomeňme si některé
méně známé:
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Charles Conrad a Alan Bean vystoupili
na povrch
20. listopadu 1910 – zemřel Lev
Nikolajevič Tolstoj, jeden z největších
ruských a světových spisovatelů (* 9. září
1828)
21. listopadu 1344 – Karel IV., Arnošt
z Pardubic a Jan Lucemburský položili
základní kámen ke gotické novostavbě
katedrály
svatého
Víta,
Václava
a Vojtěcha na Pražském hradě
22. listopadu 1963 – v Dallasu v Texasu
byl
zavražděn
americký
prezident
John F. Kennedy (* 29. května 1917)
23. listopadu 1792 – v Chlumci nad
Cidlinou se narodil Václav Kliment
Klicpera, zakladatel českého dramatu,
zvláště veselohry († 15. září 1859)
24. listopadu 1969 – Program Apollo:
Kosmická loď Apollo 12, jež byla
19. listopadu na Měsíci, úspěšně přistála
v Tichém oceánu
25. listopadu 1895 – narodil se Ludvík
Svoboda, generál a československý
prezident († 20. září 1979)
26. listopadu 1926 – zemřela Eliška
Krásnohorská, vlastním jménem Alžběta
Pechová, česká spisovatelka známá
především jako autorka dívčí literatury
(* 18. listopadu 1847)
27. listopadu 1895 – Alfred Nobel
podepsal svou poslední závěť a odkázal
31 miliónů tehdejších švédských korun
na fond každoročního oceňování vědeckých
a jiných zásluh, z čehož pak vznikla
Nobelova cena
28. listopadu 1695 – na náměstí v Plzni
byl popraven Jan Sladký Kozina , vůdce
chodského povstání (* 10. září 1652 )
29. listopadu 1378 – zemřel Karel IV.,
český král a římský císař z dynastie
Lucemburků (* 14. května 1316)
30. listopadu 1997 – český prezident
Václav Havel přijal demisi vlády Václava
Klause, čímž začala vládní krize
Připravil František Janeček

yy Na den svatého biskupa Martina milý
hospodář a jeho družina husy jedí, víno
k tomu pijíce, štědrého Martina chválíce.
Páni, žáci a kněží se radují, neb se jim koledy přibližují. Pacholci a dívky svobodu
mívají a u jiných pánů se zjednávají.
yy O svatém Martině husa nejpěkněji zpívá.
yy Na svatého Martina nejlepší je husina; pohleď na hruď i na kosti, poznáš jaká zima
se přihustí. Je-li kobylka martinské husy
hnědá, bude málo sněhu a na holo mrznout; je-li však bílá, bude hodně sněhu.
Tak jako každý rok i letos otevřou milovníci vinné révy první lahve mladých svatomartinských vín 11. 11. v 11 hodin a 11 minut. Připijme si s nimi na oslavu podzimu.

Připravil František Janeček
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ŠKOLSTVÍ

Základní umělecká škola informuje…
Co pro vás v tomto čase chystáme?

Předchozí období bylo poznamenáno útlumem všech aktivit pro naši
veřejnost – vždyť poslední velké vystoupení naší školy v Kolárově divadle proběhlo na konci února 2020, a to úspěšnými reprízami celoškolního
autorského představení muzikálu PLAVÁČEK!
Od té doby jsme veškeré aktivity museli přenést do virtuálního světa
a teprve v závěru minulého školního roku jsme mohli začít pořádat některá vystoupení ve veřejném prostoru, ať už to byla velká akce OPEN ZUŠ
na polickém náměstí, koncert ve Zdoňově, absolventský koncert smyčcového oddělení na koncertním sále ZUŠ, nebo různé menší koncerty
ve škole nebo na nádvoří kláštera.
Tento školní rok jsme zahájili s nadějí, že nám už žádná administrativní opatření nebudou bránit nejen ve výuce, ale také v prezentacích výsledků naší práce na veřejnosti. Proto intenzivně pracujeme na tom, abychom
vám mohli nabídnout setkání s našimi žáky na těchto akcích a koncertech:

¾Podzimní
¾
koncerty

V listopadu se na koncertním sále ZUŠ během dvou koncertů představí především sólisté. Koncerty budou v úterý 16. a 23. listopadu vždy
od 17:00 hodin.

¾Adventní
¾
koncert

V úterý 7. prosince vás pak zveme do Kolárova divadla, kde připravujeme od 18 hodin Adventní koncert, na kterém vystoupí pěvecké
sbory, orchestry i sólisté či menší soubory a skupiny.
Předprodej vstupenek bude zahájen 15.11.2021 v Infocentru Pellyho
domů.

¾Vánoční
¾
koncert

V neděli 19. prosince pak připravujeme do Kolárova divadla Vánoční
koncert. Bližší informace přineseme v příštím čísle Polického měsíčníku.
V předvánočním čase budou také na sále ZUŠ probíhat vánoční třídní
večírky jednotlivých učitelů a jejich žáků.
Srdečně vás zveme na všechny chystané akce a nezbývá nám než doufat, že zhoršující se epidemická situace opět nepřekazí naši snahu o společné setkávání s hudbou…
Vaše ZUŠ

Projekce dokumentárního filmu Síla lidskosti pro žáky
Po dlouhé době protiepidemických opatření měli ve středu 13. 10. 2021 žáci 2. stupně
ZŠ Police nad Metují možnost v Kolárově divadle zhlédnout film režiséra Matěje Mináče
Síla lidskosti o záchranné akci, kterou pomáhal organizovat Nicholas Winton a díky které
se podařilo zachránit 669 československých
dětí převážně židovského původu. Projekce
filmu byla doplněna besedou s dramaturgem
Zdeňkem Tulisem. Žáci měli možnost klást
otázky. Pan Tulis zajímavě hovořil o osobních
setkáních s Nicholasem Wintonem a o vzniku
filmu.
Film žákům přiblížil nejenom kapitolu
z dějin 20. století a vzbudil emoce, ale donutil
nás všechny k zamyšlení nad významem pomoci v dnešní době.
Na film navazujeme ve výuce – v hodinách dějepisu, českého jazyka, občanské
a výtvarné výchovy. Vznikla řada zajímavých
prací. Žáci hodnotí Nicholase Wintona jako
statečného, obětavého, hodného člověka, který pomáhal lidem, zachraňoval cizí životy.
Hovoří o něm jako o zachránci, borci, gentlemanovi, hrdinovi.
Jsme rádi, že jsme se zapojili „do turné“
Polický měsíčník listopad 2021

tohoto filmu. Viděli ho rovněž žáci a studenti v Hronově a Broumově. Věříme, že akcí
ovlivníme postoje žáků, předejdeme rasismu
a antisemitismu, upozorníme na hodnotu míru
a života bez válečných konfliktů. Projekci

finančně podpořilo Město Police nad Metují.
Za podporu děkujeme.
Mgr. Naděžda Dvořáková,
Mgr. Kateřina Nekvindová,
ZŠ a MŠ, Police nad Metují
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Z polické mateřinky...

Máme tu podzim a jako tradičně ho celá naše školka přivítala
u našeho krásného javoru, který se tou dobou začal krásně zbarvovat. Společně jsme si zazpívali písničky a představili si maskoty našich tříd. S podzimem však přišly i různé nemoci, takže dětí
ve třídách bývalo někdy poskrovnu. Děti, které do školky chodily,
si vyzkoušely různé činnosti spojené s podzimem. Pouštění draků,
hrabání listí, dlabání dýně, všechny třídy si upekly dobroty z jablíček, zkoušela se krájet zelenina, ovoce.
První budova opět uspořádala v rámci projektu Malý zahradník výstavku „Krakonošova zahrádka“ z donesených výtvorů dětí
a rodičů, musíme všem poděkovat a pochválit je, většina rodin se
aktivně zapojila.
Od října probíhá ve třídách pedagogická diagnostika dětí.
Naše MŠ zakoupila za nemalé peníze licenci diagnostiky iSophi dle věku dětí, kde pedagogové mohou sledovat vývoj dítěte
např. v oblasti např. zrakového a sluchového vnímání, verbálního myšlení, jemné i hrubé motoriky, sociálního porozumění,

předmatematické gramotnosti a prostorové orientace. Další vzdělávání dítěte je poté zacíleno na procvičování zjištěných nedostatků.
Každý rodič dostane z dané diagnostiky výstup a ideální je, když
i doma rodiče s dětmi procvičují problematické oblasti ve vývoji
dítěte. Tato diagnostika se provádí dvakrát ročně, pedagog pracuje
s každým dítětem individuálně po dobu asi 40 minut.
K dětem, které chodí do kroužku sportovní průpravy, přiletěl
nový kamarád sokol Pepík, který bude sledovat jejich sportovní
úspěchy během roku. Získali jsme ho v rámci zapojení do projektu
Sokola „Se Sokolem do života“.

KURZ TYPOGRAFIE PRO VEŘEJNOST

Tvoříte plakáty/letáky pro své firmy, organizace, klienty či
spolky? Pak jsme právě pro vás připravili tři kurzy, které vás provedou a zasvětí do tajů typografie. Naučíte se např. správně umisťovat písmo na stránku, poznat vhodnost barev, používat správné rozměry titulků i ilustrací či správně psát slova, nad kterými
tak často váháme. Vaše plakáty se prostě stanou dokonalými.
Přednášejícím
bude
pan
Ing.
Petr
Michal,
vystudovaný
typograf
s
dlouholetou
praxí.
Kurzy se uskuteční 10. a 25. listopadu a 9. prosince
v
budově
střední
školy
v
Hronově.
Nutná je rezervace předem na machovam@spsow.cz, tel.: 702
269 240

Pěkný podzim přejí zaměstnanci MŠ na sídlišti

Zasedací místnost Střední půmyslové školy Otty Wichterleho
Hostovského 910
549 31 HRONOV

Comic
Sans

Gramatiku známe všichni,
tak proč ne typografii?
Ing. Petr Michal

Co je typografie
a k čemu ji využiji?
10. listopadu 2021
17.00–19.00 h

Přihlášení předem na:

16 krát

Od typografie k pravopisu,
gramatice a zase zpět
25. listopadu 2021
17.00–19.00 h

machovam@spsow.cz
702 269 240

Kompozice, barvy,
pokročilá práce s textem
9. prosince 2021
17.00–19.00 h

bysme

(jméno, telefon, e-mailový kontakt, vybrané kurzy)
cena jednoho kurzu je 900 Kč

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Tradiční podzimní dny otevřených dveří se na našich školách
v Hronově, Velkém Poříčí a Červeném Kostelci uskuteční v pátek 19. a sobotu 20. listopadu. Přijďte se podívat, jak vypadají
naše učebny, odborné dílny, domov mládeže, výtvarné ateliéry.
Součástí jsou i módní přehlídky našich studentek po oba dny
v Červeném Kostelci.
Markéta Machová, www.spsow.cz
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DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
GYMNÁZIA
BROUMOV
sobota 27. 11. 2021, 9:00 – 12:00
Během Dne otevřených dveří můžete nejen
získat informace o studiu, ale také se
pobavit již tradičními experimenty,
ukázkami a programy, kterými Vás
provedou žáci gymnázia.
Bližší informace:
www.gybroumov.cz
info@gybroumov.cz
731 159 961
491 521 276

Společným úsilím k vlastním snům

Studenti na hradech a zámcích, ve firmách či podnicích
ACADEMIA MERCURII soukromá
střední škola v Náchodě pořádala pro své studenty v letních měsících odborné praxe.
Studenti oboru cestovní ruch vyjeli na hrady, zámky, pevnosti, ale také do informačních
center a cestovních kanceláří, například: státní
zámek Český Krumlov, Jindřichův Hradec,
Horšovský Týn, Bouzov, Červená Lhota aj.
Náplní odborných praxí těchto studentů byla
hlavně průvodcovská činnost, tedy naučení
se textu, zjištění místních historických a geografických znalostí. Studenti pak chodili
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na náslechy průvodcování a pak již museli vše
zkusit sami….. a úspěch se dostavil, všichni
žáci zvládli jak přípravu, tak vlastní průvodcování! Pro ty žáky, kteří vykonávali praxi
v informačních centrech či cestovních kancelářích, bylo cílem seznámit se a zkusit si administrativní práci.
Studenti ekonomického lycea měli během
své praxe zjistit informace o vzniku dané společnosti, dále pak její právní formu, jaká je její
hlavní a vedlejší činnost a vlastnická a organizační struktura.
Také zjišťovali informace o zákaznících,
dodavatelích, konkurenci společnosti a jejím
obchodním trhu celkově. Studenti se také zabývali propagací společnosti, její komunikací
s veřejností a zákazníky.
Posledním úkolem žáků bylo
vytvořit analýzu SWOT.
Získané informace, žáci
zpracovali formou seminární práce, kterou odevzdali
svému vedoucímu učiteli.
V posledním kroku si žáci
připravili PowerPointovou
prezentaci a připravili se
na obhajobu své práce.
Ústní obhajoby probíhaly v týdnu od 13. do 17. září.
Každý student v přiděleném
termínu předvedl pomocí
PowerPointové prezentace

obhajobu své seminární práce. Ostatní studenti a hodnotící komise kladli prezentujícím
dotazy a vedli s nimi diskuzi. Samotní studenti
hodnotili jak odborné praxe, tak vypracování
seminární práce a její obhajobu, jako velice
poučné a přínosné.
Smyslem těchto praxí není jen odborná
stránka, ale také to, že se studenti učí pracovat
s lidmi – to se v lavicích školy naučit nedá.
Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Náchodská nemocnice nabízí podání monoklonálních
protilátek na zmírnění průběhu onemocnění Covid-19
Náchodská nemocnice sleduje vývoj
podzimní covidové situace, která si v našem
regionu zatím vyžádala hospitalizaci pouze
několika lidí a covidová oddělení proto dosud nebylo potřeba aktivovat. Nemocnice má
však také nástroj, jak hospitalizaci u rizikových pacientů účinně předejít. Tím je ambulantní covidový stacionář, kde mohou lékaři
pacientům podat léky na zmírnění průběhu
nemoci. Vysoká účinnost této léčby, která funguje na principu podání tzv. monoklonálních
protilátek, byla prokázaná již během jarní
vlny Covidu-19. Podmínkou je včasné podání
těchto léků, v prvních dnech zjištěné nákazy.
Monoklonální protilátky mohou být podány
i lidem, kteří ještě nemají prokázaný výskyt
viru v těle, ale mají na nemoc podezření, např.
po rizikovém kontaktu s nakaženým člověkem, za předpokladu, že nebyli očkováni.
Léčba v covidovém stacionáři je určena lidem,
kteří spadají do kategorie vysoce rizikových
pacientů. Jsou to zpravidla lidé starší 65 let
s chronickým onemocněním, ale i lidé mladší,
kteří se léčí se závažnými chorobami. Kritéria
jsou uvedena v článku na webových stránkách Oblastní nemocnice Náchod – www.

nemocnicenachod.cz. Pokud se považujete
za rizikového pacienta a je Vám prokázána
nákaza Covid-19, nebo jste byli v rizikovém
kontaktu, informujte okamžitě svého praktického lékaře, který vyhodnotí oprávněnost indikace a domluví podání protilátek v covidovém stacionáři náchodské nemocnice.

Aplikace posilující očkovací
dávky proti Covidu-19

Očkovací centrum Oblastní nemocnice
Náchod zahájilo aplikaci posilujících dávek
vakcíny proti Covidu-19. Podmínkou pro aplikaci třetí, ev. druhé dávky (po očkování jednorázovou vakcínou) je minimálně šestiměsíční
odstup od posledního očkování. Výsledky
studií ukazují, že přibližně po šesti měsících
od ukončeného očkování postupně klesá účinnost ochrany (z 96,2 % na 83,7 %), a tedy roste pravděpodobnost nákazy i u očkovaných.
Tento pokles lze eliminovat právě posilující
dávkou. Ochrana po očkování rychleji klesá
u starších lidí nebo u lidí s oslabenou imunitou
či chronickým onemocněním, podobně jako
je tomu i u očkování proti jiným nemocem.
Základní výhodou očkování je ochrana před
onemocněním COVID-19, zejména před jeho

závažným průběhem, případně před hospitalizací nebo před úmrtím. Přestože mohou onemocnět i řádně očkovaní, je pravděpodobnost
jejich nákazy a rizika závažného průběhu onemocnění významně nižší než u neočkovaných.
Podání posilovací dávky pravděpodobnost
případné nákazy a jejího závažného průběhu
mnohonásobně sníží a zabezpečí vyšší ochranu zdraví u rizikových lidí. Některé studie
uvádějí, že po aplikaci posilovací dávky se
hladina ochranných protilátek zvýší dokonce
pět až jedenáctkrát více než po podání druhé
dávky. Tento nárůst protilátek současně posílí i ochranu proti dosud známým novým variantám viru, například proti variantě delta.
K objednání na posilující očkovací dávku jsou
všichni očkovaní, u kterých uplynula šestiměsíční lhůta od posledního očkování, vyzváni
automaticky SMS zprávou. Poté je možné se
objednat buď v centrálním rezervačním systému, nebo u praktického lékaře anebo přijít
do našeho očkovacího centra bez registrace.
Aktuální nižší zatížení našeho regionu je výsledkem vyšší promořenosti a proočkovanosti
vakcinační látkou o vysoké účinnosti.
Mgr. Renata Dušková, MBA
Samostatný referent pro styk s veřejností

Poděkování za podporu Českého dne proti rakovině 2021

Bohužel již podruhé neproběhl Český den
proti rakovině v tradičním termínu druhou
středu v měsíci květnu jak na východě Čech,
tak i v celé České republice. Z důvodu ochrany celé společnosti proti hrozbě koronaviru
byl květnový termín jubilejního 25. ročníku
této veřejné celonárodní sbírky opět odvolán
a akce přesunuta na příznivější dobu, tedy
na středu 29. září. V loňském roce mnohé
dlouhodobě spolupracující subjekty, především z řad středních škol, z důvodu v regionu
se rychle šířící epidemie na poslední chvíli
odřekly svou účast. Letos však již byla situace o poznání lepší. Kampaň byla zaměřena
na prevenci nádorů ledvin, močového měchýře a prostaty, jejichž výskyt je u nás bohužel
vysoký. V zájmu snížení rizika všech typů
nádorů i odolnosti proti chorobám vůbec by
si měl každý již od mládí osvojit způsob života zahrnující pravidelnou fyzickou aktivitu,
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zdravou výživu a duševní pohodu, na což upozorňovaly i letáky.
Celkem se do prodeje symbolických kytiček měsíčku lékařského se zelenou stužkou
zapojilo 32 skupin dobrovolníků z Náchodska,
Trutnovska, Jaroměřska, Broumovska, Policka
a Novoměstska, z toho 12 středních škol, jejichž přínos sbírce je vždy největší. Do spolupráce se zapojila mnohá zdravotnická zařízení,
informační centra a další obětaví dobrovolní
prodejci v regionu. Znovu se také osvědčil stánek náchodské Ligy proti rakovině na náměstí. Ochota veřejnosti přispět na tuto tradiční
sbírku byla značná. Historicky nejlepší výsledek z roku 2019 náchodská Liga proti rakovině letos překonala o 32 563 Kč, což je naprosto nečekaný úspěch! Na celorepublikový účet
sbírky bylo celkem poukázáno 311 299 Kč.
Nelze zde jmenovat všechny dobrovolné prodejce, velké uznání si však zejména zaslouží
studenti a pedagogové Střední průmyslové
školy stavební a Obchodní akademie arch.
Jana Letzela Náchod, která přispěla vybranou
částkou v rekordní výši 65 373 Kč, na druhém
místě pak Střední průmyslová
škola Otty Wichterleho – Centrum
propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí s 42 833 Kč, dále potom Gymnázium Jaroslava Žáka
Jaroměř s vybranými 38 128 Kč
a také Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, která vybrala
29 146 Kč. Velmi také pomohli

skauti z Náchoda a Červeného Kostelce, kteří
dohromady odevzdali 18 046 Kč.
Upřímné poděkování patří všem prodejcům – žákům, studentům i jejich pedagogům,
skautům a dalším dobrovolníkům, především
pak členům výboru LPR Náchod za jejich
obětavý přístup k organizaci sbírky. Velký dík
za spolupráci také patří každoročně pracovníkům a pracovnicím České pošty Náchod a jejího depa. Celý náš region je již po mnoho let
oblastí, kde má Český den proti rakovině vždy
vstřícné přijetí a podporu veřejnosti, mnoha
dárců z řad občanů. A nemění na tom nic ani
složitá covidová situace. Srdce příznivců sbírky zůstala i v nelehkých letech otevřená pro
pomoc druhým. Zároveň je také důležité, že
významná část výtěžku sbírky se rok co rok
vrací zpět do regionu, v první řadě pro Hospic
Anežky České v Červeném Kostelci.
Děkujeme a ze srdce přejeme všem hlavně
pevné zdraví!
MUDr. Vladimír Müller,
Ing. Libuše Kučerová a Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod, z. s.
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Oblastní charita 
Červený Kostelec 
informuje

Jednotka
intenzivního života –
promítání s besedou

Oblastní
charita
Červený
Kostelec srdečně zve na promítání
oceněného dokumentárního snímku
Jednotka intenzivního života režisérky Adély Komrzý. Film pojednává
o oddělení paliativní péče ve Fakultní
nemocnici v Praze a hledá odpovědi
na otázku: „Jak žít dobrý život s nemocí“ Po promítání filmu proběhne
beseda lékaři Hospice Anežky České,
diváci tak budou mít příležitost zeptat se na zkušenosti s péčí o těžce
nemocné a umírající pacienty a dozvědět se více o praxi v této oblasti
zdravotnických služeb.
Kde: Kino Luník v Červeném
Kostelci, Manželů 		
Burdychových 367
Kdy: 23. 11. 2021 v 17:00
Vstupné: 50 Kč

POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Dle zákona je majitel povinen nechat očkovat svého psa
proti vzteklině od 6 měsíců stáří a pak ho pravidelně
přeočkovávat dle vakcinačního schématu, který udává
výrobce vakcíny, což je 2-3 roky. Vakcinuji vakcínou
Biocan R, která drží až 2 roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této
nemoci nechat psy přeočkovat každoročně. Toto
hromadné očkování se netýká psů, kteří jsou
individuálně očkováni během roku v ordinacích svých
veterinářů.
Během této hromadné akce bude možno nechat psy
přeočkovat i kombinačními vakcínami, případně
dočipovat neočipované psy. Pro čipování však preferuji
návštěvu veterinární ordinace.
Psi by měli být doprovázeni osobami staršími patnácti
let. Psi by měli být na vodítku a méně hodní jedinci by
měli mít náhubek.

Termín hromadné vakcinace bude
v sobotu 20.11. 2021.
Hlavňov:
Hony:
Pěkov:
Bukovice:
Police:

Konference
paliativní péče

Oblastní
charita
Červený Kostelec pořádá konferenci „Terénní
paliativní péče a mezioborová spolupráce“, zaměřenou
na aktuální témata a rozvoj hospicové
péče. Na programu budou příspěvky
z praxe nemocničních i hospicových
lékařů a dalších oborů. Konference je
otevřená odborné i laické veřejnosti.
Registrace je možná do pátku 5. 11.,
pro přihlášení prosím využijte formulář, který je k nalezení na stránkách
Oblastní charity Červený Kostelec.
www.ochck.cz
Kdy:

11. 11. 2021 od 9:00

Kde:

Beránek Náchod, Masarykovo
náměstí 74

Vstupné: 50 Kč
Polický měsíčník listopad 2021

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

velké parkoviště
u bývalé prodejny
u požární nádrže
u prodejny
u požární zbrojnice
u autoopravny na Sibiři
u kotelny na sídlišti
náměstí u radnice
parkoviště u střediska
u truhlárny
u hospody
u hospody
na Pohoři u tabule
před hospodou
u hřiště

08.20 - 08.25 hod.
08.25 - 08.30 hod.
08.35 - 08.40 hod.
08.45 - 08.50 hod.
08.55 - 09.10 hod.
09.10 - 09.15 hod.
09.15 - 09.20 hod.
09.20 - 09.25 hod.
09.25 - 09.30 hod.
09.30 - 09.40 hod.
09.45 - 10.00 hod.
10.05 - 10.10 hod.
10.15 - 10.20 hod.
10.20 - 10.25 hod.
10.30 - 10.35 hod.

Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v
průběhu listopadu a prosince i v ambulanci v Suchém
Dole 200,- Kč.
Ordinační hodiny:

PO - ČT
PÁ

17.00 - 18.00 hod.
15.00 - 16.00 hod.

Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav tel: 602628885
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Český zahrádkářský svaz základní organizace v Polici nad Metují
Letošní Podzimní výstava 

Letošní rok
skromnější, přesto
pěkná!
Poličtí zahrádkáři pro letošní rok
opět připravili výstavu na sále Pellyho
domů.
Bohužel,
trend neúčastnit se
a ani nepořádat letošní rok zahrádkářské akce se dotkl i nás.
Přes menší zájem vystavujících jsme se přesto
rozhodli výstavu připravit. V letošním roce to
byla opravdu jedna z mála možností, jak se
sejít.
Jak důležitá je pro nás, polické zahrádkáře, tradice této výstavy snad nejlépe vystihuje
přiložená fotografie. Ta dokumentuje výstavu
polických zahrádkářů z roku 1931 v sokolovně. Historie prezentace regionálních výpěstků
je v Polici opravdu dlouhá a bohatá. Za tuto
nalezenou fotografii děkujeme zahrádkáři,
dlouholetému členu výboru a také svého času
předsedovi, panu Janu Tothovi.

Letošní rok jsme výstavu regionálních
výpěstků a podzimních dekorací obohatili
o téma bylinky.
Toto téma se prolínalo celou výstavou
i doprovodným programem. Novinkou také
bylo, že jsme výstavu svěřili do odborných
aranžerských rukou paní Ivaně Krtičkové,
za což ji velmi děkujeme. A děkujeme také
Martinu Cibulkovi, který nám zajistil svoz
výpěstků na Pellyho sál. Letošní rok bohužel
nedošlo k prezentaci škol a školek prostřednictvím soutěže Kouzlíme s květinou.
Součástí letošní výstavy byla také naše už
tradiční Semínková banka, kterou jsme před
několika lety založili a shromažďujeme v ní
regionální semena. Navazuje na ni stůl přebytků s výpěstky květin, léčivek i zeleniny.
Na výstavě jsou návštěvníkům semena i výpěstky zdarma k dispozici, nebo k výměně.
Jsme rádi také za donesení semen vlastních
výpěstků, a tím obohacení banky. Semínkovnu
především hýčká paní Marií Vítkovou. (najdete ji na přiložené fotografii). Rok od roku náš
stůl přebytků, který stále rozvíjíme, dostává

víc prostoru. Proto nezapomeňte, a i příští rok
si na Podzimní výstavu přijďte pro přebytky
od místních pěstitelů.
Doprovodný program k výstavě byl letošní
rok skromnější, přesto se nám podařilo uspořádat přednášku paní Miroslavy Dostálové,
která zvolila stále aktuální téma – Lečivé rostliny, jejich pěstování a použití. Její cenné rady
ohledně využití bylinek při přípravě čajů i při
léčbě nemocí s ohledem i na jejich jedovatost
či případné následky užití ocenili všichni přítomní posluchači.
Na výstavě byly vystaveny výpěstky
od více jak 20 polických zahrádkářů.
Výstavu navštívilo něco málo přes dvě stě
návštěvníků.
Výstavu připravili (abecedně): Martin
Cibulka, Anna Faturová, Martina Frydrychová,
Ivana Krtičková, manželé Plachtovi, Zdena
Talíková, Hana Thérová, manželé Vítkovi
Výstava byla uspořádána s podporou
ÚS ČZS Náchod. Děkujeme také jmenovitě
předsedovi Tomášovi Böhmovi. Výstava byla
finančně podpořena prostřednictvím grantového programu Městem Police nad
Metují.

KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ
V MĚSÍCI

Konzultace
a poradenství členů
výboru základní
organizace

Máte zahradu? Přijďte se poradit,
jak pěstovat, sázet, sklízet...
Čítárna polické knihovny, každé
první úterý v měsíci od 16 do 17
hodin. Pokud to epidemiologické
podmínky dovolí.
Více informací a fotografií najdete
na:
Základní organizace
Českého zahrádkářského
svazu Police nad Metují
Za polické zahrádkáře Martina Frydrychová

Poděkování za účast ve volbách

Vážení spoluobčané města Police nad Metují, Pěkova, Honů, Radešova a Hlavňova,
místní organizace ČSSD by Vám touto cestou chtěla poděkovat za Vaši volební účast
ve volbách do Parlamentu ČR. Každý občan, který jde k volbám, vyjadřuje, že mu není
lhostejné, kam bude naše země dále směřovat. Rádi bychom také poděkovali všem
občanům a zaměstnancům města, kteří i v době covidové zasedli ve volebních komisích. Blahopřejeme všem stranám, které se dostaly do parlamentu, k získanému počtu
mandátů. Obzvláště bychom chtěli poděkovat voličům ČSSD za jejich podporu, ačkoli
nyní ČSSD neprožívá dobré období. ČSSD vlastními chybami sama sebe se u voličů
poškodila. Volební výsledek v našem městě - 7,38% je celkem slušný v porovnání s
výsledkem za celou ČR. My, členové místní organizace, věříme a doufáme, že nově
zvolené vedení ČSSD obnoví postupně ztracenou důvěru občanů, začne naslouchat
jejich problémům, bude je řešit a tím si je získá zpět.

Marek Plný, místopředseda
MO ČSSD Police nad Metují
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Slavnost Babího léta

Každý rok v září naše středisko pořádá Babí
léto, akci v přírodě s přespáním ve stanech.
Pravidelně zveme skauty z našeho okresu na sobotní program, který zakončujeme akční hrou.
Sobotní večer se také odehrává klání o ,,Zlatý ešus
„, kuchařská hra, při které soutěžící vaří pouze
na ohni. Tento rok se Babí léto odehrálo v České
Metuji. Jako téma pro sobotní aktivity jsme zvolili
Pevnost Boyard. Účastníci procházeli Maršovské
údolí a plnili úkoly, které je cestou čekaly. Nejnáročnější aktivitou byla
pro většinu účastníků lanová lávka přes ledovou řeku Metuji. Kromě našeho střediska se zapojili i skauti z České Skalice, měli jsme tedy i šanci
společně poznat.
Cílem této výpravy je jak pobyt v přírodě, tak i seznámení se skauty
z jiných středisek. To jsme doufám účastníkům poskytli, odvažuji se říct,
že akce byla velmi povedená.

Skautské středisko Skaláci
Police nad Metují,
zve všechny hravé na:

který se bude konat

v neděli 14. listopadu na sále hasičské zbrojnice
(ulice Radimovská 81, Police nad Metují)

Hrát začneme v 9:00, předpokládaný konec je v 15:00.
Startovné: 50 Kč
Již jedenáctý ročník turnaje bude rozdělen na tři věkové kategorie – spodní
věková hranice je 6 let, horní není. Pro každou kategorii je vybráno několik her
do turnaje. Mimo turnaj, budeme mít připravené další deskové hry, které bude
možné si zahrát.
Soutěží se o hodnotné ceny! Pro přihlášené bude zajištěn řízek k obědu.
Prosíme všechny zúčastněné o dodržování aktuálních nařízení spojených s
epidemií Covid-19. Na místě budou k dispozici samotesty.
Prosím o předběžné nahlášení účastníků P. Samkovi na email:
pajalal@seznam.cz do 8.11.2021
Akci podpořilo město Police nad Metují

Mahulena Nováčková

.

Přípravy zimních novin Kladského pomezí vrcholí

Tradiční zimní vydání turistických novin Kladského pomezí je téměř hotovo. Na
pultech informačních center bude k dostání
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zdarma v průběhu listopadu a od stejné chvíle si jej budete moci přečíst i v elektronické
podobě na našich webových stránkách www.
kladskepomezi.cz.
V novinách najdete hned několik tipů
na pěší výlety malebnou zimní krajinou
Kladského pomezí. Už jste se někdy prošli zasněženým Babiččiným údolím nebo navštívili
ledové království skalních měst v Adršpachu
a Teplicích nad Metují? Rodiny s dětmi mohou vyrazit na procházku po nové Cestě psa
Voříška, která vede po červené turistické trase
z Hronova do Zlíčka. Inspirací pro její vznik
byla Psí pohádka z knihy Devatero pohádek
od Karla Čapka.
Vyšlápnout si můžete také na rozhlednu
Žaltman na stejnojmenném vrcholu Jestřebích
hor, která letos v září oslavila roční výročí od
svého otevření. Při této příležitosti zde byly
osazeny nové infotabule a do konce letošního roku přibydou na
nejvyšší vyhlídkovou
plošinu i panoramatické fotografie s popisky. Zimní přírodu
si můžete užít i v okolí Jaroměře výpravou do Ptačího parku
Josefovské louky, který
se rozkládá v nivě řeky
Metuje. Pokud budete mít štěstí, můžete

zde spatřit i divoké
koně a pratury, kteří
se starají o jejich „údržbu“.
U příležitosti blížícího se desetiletého výročí od úmrtí spisovatele Josefa Škvoreckého
vás pozveme na procházku po jeho rodném
Náchodě. Významné výročí letos oslavilo i
Nové Město nad Metují, které si připomnělo
520 let od svého založení a vydalo novou fotopublikaci s názvem „Město na skále“.
Na vánoční akce vás nalákáme do
Červeného Kostelce a představíme i novinky, které na příští rok chystají ve Rtyni v
Podkrkonoší. Součástí novin bude již tradičně
zimní mapa s vyznačenými lyžařskými trasami a seznamem skiareálů.
Kladské pomezí, o.p.s.,
www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185
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Astronomický klub Police nad Metují
OBLOHA V LISTOPADU

Na připojené mapce je pohled na večerní oblohu jižním až jihozápadním směrem. Vidíme zde ještě letní souhvězdí Střelec, Orel a malé
souhvězdí Delfín.
V souhvězdí Kozoroha svítí jasný Jupiter a Saturn. Nízko nad obzorem ve Střelci září jasná a nepřehlédnutelná Venuše. Večer 9. listopadu
bude mezi Venuší a Saturnem Měsíc 2 dny před první čtvrtí.

v maximu, které letos nastane 12. listopadu uvidět 5 až 10 meteorů.
V minulých letech byly pozorovány meteory, které jasností odpovídaly
svitu Měsíce v úplňku. Zdrojem prachových částic meteorického roje
severní Tauridy je zanikající asteroid.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE vstupuje dne 22. listopadu ve 3 hodiny 34 minut SEČ
do znamení Střelce, den se zkrátí o 1 hodinu a 21 minut,
MĚSÍC

4. v novu, 11. v první čtvrti, 19. v úplňku, 27.
v poslední čtvrti,

MERKUR na začátku listopadu ráno nad východním obzorem
(v souhvězdí Panny), končí velmi dobré pozorovací 		
podmínky,
VENUŠE večer nad jihozápadním obzorem, na začátku listopadu
dosáhne maximální jasnosti (-4,5 mag.)
MARS

v polovině listopadu ráno nízko nad jihovýchodním
obzorem v souhvězdí Vah,

JUPITER večer nad jihozápadem v souhvězdí Kozoroha,
SATURN večer nad jihozápadem v souhvězdí Kozoroha,
URAN

po celou noc v souhvězdí Berana,

NEPTUN v první polovině noci v souhvězdí Vodnáře,

Meteorický roj severní Tauridy
patří k málo početným rojům. Za hodinu pozorování můžeme

Karel VACEK, Astronomický klub Police

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

Aporie a štípání dřeva

Slovník cizích slov definuje pojem „aporie“ takto: obtížný, sporný nebo neřešitelný
problém; bezvýchodnost, neschopnost dospět
k řešení problému, protože obsahuje neřešitelné rozpory. Překlad z řečtiny je vysvětlován
následně: doslova „ne-cesta“, neprůchodnost,
slepá ulička. A znalcům antické filosofie se
vybaví jméno jednoho z nejoriginálnějších
myslitelů Velkého Řecka Zenóna z Eleje. Asi
nejznámější je jeho aporie o Achillovi a želvě.
Ta vylučuje, že by Achilles, ač podstatně
rychlejší, mohl předběhnout želvu, která před
ním bude mít jakýkoliv náskok. Achilles vybíhá z bodu A a želva z bodu B. Když Achilles
doběhne do bodu B, je želva nutně už o kousek napřed v bodě C. Když Achilles doběhne do bodu C, musí být želva zase o kousek
napřed v bodě D. Vzdálenost mezi Achillem
a želvou se sice stále zmenšuje, ale Achilles
nikdy želvu nepředběhne, protože by musel uběhnout nekonečně mnoho úseků cesty v nekonečném čase. (Mimochodem: této
aporii se věnuje i Aristoteles.) Nevím, jestli
v tomto případě víc litovat želvu nebo Achilla.
A teď k tomu štípání dřeva v nadpisu.
Objevuje se to s železnou pravidelností, nejčastěji na podzim. U domů se objevují kupy
špalků a pak se z těch míst ozývá buď zvuk
štípačky nebo sekyrky. A pak lítaj třísky.
Ani mě to letos nemíjí. Kupu špalků na zahradě je potřeba:
1. Naštípat na polínka vejdoucí se do krbových kamen
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2. Vyrovnat je poté podél stěny domu
ale zmenšuje, pořád jenom zmenšuje a z toho
A při téhle práci se mi vybavil Zenón plyne, že stále jí kus zůstává. A svaly bolí,
z Eleje. Aristoteles o něm napsal: První pa- sekyrka je čím dál tím tupější a datum se víc
radox tvrdí, že pohyb neexistuje, poněvadž to, a víc blíží k zimě.
co se pohybuje, musí nejprve dojít do poloviny
No nic, odkládám pomyslné pero
své dráhy, než dojde k cíli... a pak zase do po- a beru zase do ruky sekeru. Zenónův dávný
loviny zbývající dráhy a potom zase a zase. předchůdce Sysifos by mohl vypravovat.
A opět je před námi nekonečný počet pohybů Najednou mi ty špalky připadají jako balvany.
pro překonání nekonečného množství stále se A Havlatka se mi z výšky směje do zpocený
zkracujících vzdáleností na jejichž překonání tváře.
je nutné nekonečné množství času.
Naštěstí se matematika dokázala se
Sekyrka se mihne vzduchem, narazí Zenónovými aporiemi vyrovnat. A od doby
do dřeva a rozštípne špalek. A pak druhý. působení Gottfrieda Wilhelma Leibnitze už
A třetí. A další a další… Jen ten konec je stále vede cesta k jejich jasnému vyvrácení.
v nedohlednu. Když každý den rozštípu poAle ta hromada na zahradě před domem je
lovinu špalků, vždycky mi polovina zbude. sice stále menší a menší, ale nekončí…!
Můžu do toho mlátit, jak chci, můžu se potit PS. Neznáte někdo přesnou definici pojmu
a vypít u toho litry a litry čaje nebo vody nebo „hromada“?
čehokoliv, vždycky polovina zůstane. Vlasta
Pavel Frydrych
Redl sice zpívá, že není písnička
tak dlouhá, aby neskončila, ale
Matematické hlavolamy - listopad
kupa špalků je najednou tak veliPomocí libovolných aritmetických operací s čísly (jako
ká, že prostě nekončí. V příjemnapříklad +, – apod.) si procvičte svoje matematické
ném podzimním počasí přelomu
dovednosti při řešení následujících úloh se stovkou:
září a října roku 2021 nachá1. Vyjádřete číslo 100 použitím pěti jednotek.
zím explicitní důkaz Zenónovy
2. Vyjádřete číslo 100 použitím pěti trojek.
aporie! Nikdy nemůžu rozští3. Vyjádřete číslo 100 použitím jen pěti pětek.
pat všechny špalky, které mám
4. Vyjádřete číslo 100 pomocí čtyř stejných číslic.
na zahradě. Stejně jako Achilles
5. Vyjádřete číslo 100 pomocí šesti stejných číslic.
nikdy nedoběhne želvu, stejně
Uveďte co nejvíce možných vyjádření.
jako šíp nikdy nedosáhne terče!
Autorské řešení najdete na str. 36.
Hromada se sice zmenšuje
s každým nápřahem a štípnutím,
Připravil František Janeček
Polický měsíčník listopad 2021

Cesta za vydáním literární prvotiny
Eliška Pohnerová

„Mami, já budu spisovatel,“ oznámila
jsem doma a máma se pousmála. To mi bylo
čtrnáct. Na jediném flashdisku v mém vlastnictví jsem pečlivě uschovávala originál své
první do konce dopsané knihy a myslela si, že
mám vyhráno.
„Tím se nikdy neuživíš,“ promluvilo
ke mně racionálno hlasem mé matky a já pokrčila rameny. Existencionální starosti typu „jak
si vydělat na živobytí“ totiž nejsou předností
čtrnáctiletých. Ovšem člověku není čtrnáct
věčně.
„Mami, já budu specialista na udržitelný
rozvoj při Organizaci Spojených Národů,“
oznámila jsem doma po maturitě na náchodském gymplu a koupila si kufr. Záhy máma
přiznala, že New York je přece jen daleko
a „copak jsi nechtěla raději psát?“ Tak jednoduché to s maminkami je.
To ovšem neznamená, že máte vydírat rodiče. Jen nepřestávat věřit ve své vášně.
Ale vydat knihu bohužel není tak jednoduché jako přesvědčit matku. Právě naopak.
V mém případě to znamenalo asi sedm let
nadšení, zklamání, zatracení tvorby, její znovunalezení, pláče a apatie. Přitom to začalo
docela slibně.
V roce 2015 jsem naplnila řadu e-mailů ukázkou své knihy a poslala je do světa.
Když se mi v jednom z nich vrátila vydavatelská smlouva, myslela jsem, že se štěstím
zblázním. To mi bylo sedmnáct. „Budu jeden
z nejmladších autorů vůbec!“ Asi týden v kuse
jsem se smála, než má podepsaná smlouva
vzala záhy za své. Dané nakladatelství zkrachovalo. A to bylo všechno.
O několik let a několik knih později jsem
ještě stále plnila pár e-mailů ročně jejich
ukázkami, ale to docela apaticky. V polovině
případů se nevracela odpověď, a pokud přeci
jen přišla, netýkala se knihy jako takové, jen

Volební klání

nebo zápas, utkání, turnaj, tak se volbám
může ve všelijakém významu říkat. Já se
utkávám s tím, co má zvítězit a vypůjčím si
slova našeho významného občana - podnikatele pana Bati. Nacházíme se nyní ve zvláštní době poznamenané nemocí coronavirus,
rozšířené po celém světě a v době začínající
společenské krize. Pan Baťa řekl: „Nevěřím
v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme
zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina,
hospodářský úpadek je následek. V naší zemi
je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se
důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž
se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní
stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře a nedělat dluhy.
Zvykli jsme si, že všechny neduhy vyřeší peníze.“ Možná, že tomu sanování penězi se dá
říkat „babišovina“.

Polický měsíčník listopad 2021

situace trhu: „Mně se kniha líbí, ale sci-fi se
dnes neprodává.“ „Píšete pěkně, ale nikdo si
Vás nekoupí – nejste známá.“ „Začínající autory nepřijímáme, navíc z devadesáti procent
vydáváme překladovou literaturu.“ „S knihami je dnes obecně problém. Lidi nečtou, jen
koukají na televizi.“ A tak dále. Ten očividný
tah na výdělek ve mně narazil na přetrvávající nezájem čtrnáctiletých, jak že si to vydělat
na živobytí. Zklamání z toho, že krásná literatura už dnes není krásná jen výdělečná, mi
vzal vůli psát.
Ale s psaním se nelze rozejít tak snadno.
Zvlášť, když se s Vámi kromě psaní rozchází
i lidé a Vy se potřebujete odreagovat. A pak už
zbývá jen krůček k tomu pustit svoji vlastní
nutkavost do světa.
O šest let později zkouším totéž, byť docela jinou formou – přes platformu POINTA

(Albatros Media), která bere rozhodnutí,
zda vydat či nevydat, z rukou nakladatelství
a vkládá ho do rukou veřejnosti. Funguje to
snadno, právě jako HitHit – v knižním předprodeji trvajícím 30 dní veřejnost přispívá
různými částkami a protislužbou si vybírá
z řady odměn (lze zakoupit docela první výtisky knihy, e-book, vstupenky na autorské
čtení apod.). Cílem je vybrat finální částku
pokrývající náklady knižního vydání, tedy
cílem je přesvědčit nakladatelství, že je kniha prodeje-schopná a výdělečná. Pokud se tak
nestane, peníze se vrací lidem. Pokud je naopak předprodej úspěšný, spouští se příprava
knihy k tisku za pomocí redaktorů, korektorů,
grafiků a sazečů.
V případě mé knihy „Hladoví“ se pro
představu jedná přibližně o 90 000 Kč. Kromě
odměny pro kolegy částka zahrnuje tiskový
arch, měkkou obálku, distribuci a všechny
ostatní náklady na takový počin. Jakékoliv
ostatní náležitosti na sebe ale přebírá už samotné nakladatelství, tím pádem se knize
může poštěstit být dotištěna ve více kusech,
být přeložena do slovenštiny, nebo například
do angličtiny. Největší odměnou se pak může
stát i fakt otevřených dveří do světa autorů –
na stále stejném flashdisku čeká na svou šanci
dalších pět knih.
Ale to bych předbíhala. Nejprve se musí
zadařit v předprodeji.
A pak… pak se jednomu děvčeti dost
možná splní sen, když Albatros rozešle svazky
její vlastní tvorby po republice.
Tak se nechme překvapit.
Vydání knihy můžete od 26. října po dobu
30 dnů podpořit na webové stránce: bit.ly/
KupHladove
Děkuji za Vaši pozornost.
Eliška Pohnerová

Volby do sněmovny máme za sebou a čas
ukáže, jak na tom budeme a jak se budeme
chovat k sobě samým, k přírodě a ve společnosti. V roce 2018 jsme absolvovali volby
komunální, které dopadly dobře dle mých záznamů, protože jsme nebyli extrémně levicoví
nebo pravicoví a do vedení města se dostala
také ČSSD, které přeji totéž pro komunální
volby v roce příštím. Této naší nejstarší straně
patří důstojné místo, avšak pod jiným vedením, než které se jí dostalo nyní. Věřím názoru
Marca Tulia Cicero z roku 55 před naším letopočtem: Rozpočet by měl být vyvážený, státní
pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný
dluh by se měl snížit a arogance úřednictva
by se měla zmírnit a být pod dozorem, pomoc
cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím
nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné
podpory. Tento názor je spíše dobový, ať byl
vyřčen kdykoliv.
A teď nás postihl šok. Dodavatel elektřiny společnost Bohemia Energy entyty s.r.o.

sloužící pro 900 tisíc zákazníků - odběratelů
klidně oznámí, že s dodávkou končí a kancelář
uzavírá z technických důvodů. Vymlouvá se
na velké zvýšení ceny elektřiny a plynu, ačkoliv tuto informaci máme, my občané, již delší
dobu a týká se všech dodavatelů. No, může
si to dovolit tak velký dodavatel? U nás ano,
a ještě nás drze bezprostředně před oznámením „krmí“ na internetu díky, že u něho jako
dodavatele elektrické energie zůstáváme. To
je nebetyčná drzost pro maloodběratele – domácnosti - a není jen k přijetí omluvy. Zůstává
nám půlroční čas na vyhledání nového dodavatele elektřiny a plynu. Uvidíme, jak se změna povede. Jak je vidno, názory podnikatele
Bati i filosofa Cicero jsou pro nás aktuální.
Desátého září byl Den duševního zdraví, tak si toto zdraví pěstujme a nestrádejme
pod tlakem nepříznivého dění, které se vleče
po celém světě. Mějme se rádi a pomáhejme
si! Žádné čau lidi, ale na shledanou v dobrých,
radostnějších časech.
Jarca Seidelová
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Z CÍRKVÍ
Závěr liturgického roku

Zavládl listopad a s ním krásně vybarvený podzim, kterým nás Stvořitel každoročně
udivuje. Většinu hospodářských činností už
máme za sebou, a pokud jsme je ještě nestihli
dokončit, tak si přejme, abychom to stihli do
prvních sněhů či trvalejších mrazů. Ve společnosti prožíváme významné, a podle mírné
většiny potřebné politické změny a v církvi je
před námi poslední měsíc liturgického roku.
Na jeho počátku prožijeme Slavnost Všech
svatých, která nám nabídne příležitost obrátit
se společně k našim patronům a přímluvcům,
skrze které působil a prozařoval na svět Bůh.
Poté, v křesťanské naději, vzpomeneme na
naše zesnulé, kterým tak můžeme prokázat
službu modlitby a přímluvy, na cestě do Boží
náruče. Tato zastavení jsou pro nás důležitá
jednak proto, abychom si uvědomili, že nejsme pány nad životem ani smrtí, ale také proto, abychom i v těchto situacích objevili Boží
blízkost a milosrdenství. V průběhu listopadu
si také připomeneme Den Bible a několik dalších památek a svátků. V závěru měsíce prožijeme Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou
tak jako každoročně ukončíme liturgický rok.
Je to logické, emotivní i prozřetelné zároveň,
neboť při Velikonoční vigilii vyznáváme, že
Ježíš Kristus je začátek i konec, alfa i omega,
je Pánem všech věků a vládne dějinám … Při
této slavnosti několik dětí z našich farností poprvé příjme svátost oltářní - svátostný pokrm
Kristova těla a krve, v podobě chleba a vína.
V neděli 29. listopadu pak vstoupíme 1. adventní nedělí do doby adventní, a do nového
liturgického roku.

Liturgický kalendář:
1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ

ZPÁTKY K BOHU

Tak jako vtělená duše souvisle přechází
v tomto těle z dětství do mládí a stáří, přechází
také v čase smrti do jiného těla. Moudrý člověk není touto změnou zmatený. První pokyn
tedy nabádá, abychom pochopili, že v těle se
nachází duše, která se převtěluje z jednoho
těla do druhého. To je začátek duchovního
poznání. Každý, kdo tuto vědu dobře nezná
či nechce poznat, zůstává pod vlivem tělesného, zvířecího pojetí života. Každý člen lidské
společnosti by měl správně pochopit pokyny

4. listopadu -

Památka sv. Karla
Boromejského, biskupa,
pečovatele o nemocné
7. listopadu 32. neděle v mezidobí
(cyklus B)
11. listopadu - Památka sv. Martina, biskupa
13. listopadu - Památka sv. Anežky České,
panny
14. listopadu - 33. neděle v mezidobí,
Den Bible
17. listopadu - Den studenstva, státní svátek,
21. listopadu - Slavnost JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE (končí cyklus B)
23. listopadu - v královéhradecké diecézi
Slavnost sv..KLEMENTA I.,
papeže a mučedníka, 		
hlavního patrona
28. listopadu - 1. neděle adventní
(začíná cyklus C)
30. listopadu - Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Bohoslužby v listopadu:
Police nad Metují
yy v úterý a v pátek mše sv. od 18.00 hod.
yy ve čtvrtek mše sv. od 8.00 hod.
yy v sobotu mše sv. s nedělní platností od
18.00 hod.
yy v neděli mše sv. od 9.30 hod.
yy v pondělí 1. listopadu - Slavnost VŠECH
SVATÝCH - mše sv. od 18.00 hod.
yy v úterý 2. listopadu - VZPOMÍNKA NA
VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ - mše sv.
od 17.00 hod., poté zastavení ve hřbitovní
kapli a průvod s modlitbami na hřbitově
Machov
yy ve středu mše svatá od 18.00 hod.
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod.

Bezděkov n. M.

yy ve středu mše svatá od 17.00 hod.
yy v neděli mše svatá od 11.00 hod.

Bhagavad – gíty, neboť jedině tak, se může
duchovně povznést a automaticky se zříci falešné představy: “Jsem tělo a vše, co k němu
patří je moje.“ Toto psí pojetí je třeba okamžitě zavrhnout. Člověk by měl být ochotný
poznat duši a Svrchovanou Duši, Boha, mezi
nimiž existuje věčný vztah. Tak může vyřešit
všechny životní problémy a vrátit se domů,
zpátky k Bohu.
Ze Šrímad Bhágavatamu opsala

M. Jandová

Úřední hodiny:

yy v úterý, ve čtvrtek a v pátek po bohoslužbě; případně podle potřeby po domluvě
s knězem.

V neděli 21. listopadu, při Slavnosti
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE,
se uskuteční 1. svaté přijímání dětí
z našich farností.
Kontakt na kněze a další informace
ze života farnosti naleznete také na
webových stránkách farnosti - www.
farnostpolice.cz.

Den bible

V neděli 14. listopadu si připomeneme
celosvětový Den Bible. Bible je natolik významným, inspirativním a životodárným textem, že si zaslouží mít
svůj významný Den.
Nejde o to, aby se
pouze jednou v roce
o Bibli mluvilo nebo
abychom ji jednou za rok otevřeli a četli. Jde
o to si alespoň jednou za rok společně veřejně připomenout její význam a podpořit její
rozšíření a nabídnutí i těm, kdo ještě neměli
možnost ji vit do ruky a číst. Bible je psané
Boží slovo a ve své podstatě je celou knihovnou různých spisů, z nichž nejstarším je kolem tří tisíc let a za nejmladším udělal autor
tečku o tisíc let později, někdy okolo roku sto
po Kristu. Pokud sáhnete po Bibli a začnete
číst, pak čtěte pomalu a pozorně, konfrontujte
obsah se svým osobním životem a naleznete v
Bibli opravdový poklad. Jeden moudrý člověk
řekl: „Čti Bibli tak, jako by to byl dopis pro
tebe.“ Bibli je možné najít také na internetu,
třeba na stránkách www.biblenet.cz.
Mgr. Ľubomír Pilka
Ing. Jan Troutnar

Matematické hlavolamy
– řešení úlohy ze str. 34.
1. 100 = 111 - 11
2. 100 = 3 x 33 + 3 : 3
3. a) 100 = 5 x 5 x 5 – 5 x 5
b) 100 = (5 + 5 + 5 + 5) x 5
4. a) 99 + (9 : 9) = 100
b) (5 + 5) x (5 + 5) = 100
5. 100 = 99 + 99/99
F. J.

MĚSTSKÁ POLICIE
Podzimní čas s sebou nese různé nástrahy,
jsou to zejména výkyvy počasí a ranní mlhy.
Proto hned na začátku upozorňujeme řidiče,
aby nepodcenili přezutí na zimní pneumatiky
a zkontrolovali si i ostatní součásti zimní výbavy. Cyklisty a neméně chodce pak na to, aby
si uvědomovali, jak důležité je býti viděn.
Vandalství ve městě pokračuje, i když některé protagonisty se daří hnáti k odpovědnosti.
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Podařilo se identifikovat mladíka, který
zvesela přenášel dopravní značky, některé pak
odhodil do různých zákoutí, paměť mu osvěžili kamerové záznamy. Důvod svého počínání však nebyl sto vysvětlit.
V průběhu voleb do Parlamentu České republiky, jsme plnili standartní úkoly plynoucí
v rámci této události.
Přivolávali jsme záchrannou službu

k osobám, které její pomoc potřebovali a podle
potřeby jsme jim asistovali.
Uložili jsme několikero pokut za porušení
dopravních předpisů i veřejného pořádku.
Společně s hlídkami Policie ČR provádíme činnost zaměřenou především na prevenci.
Tak hezký podzim.
Petr Zima, ved. strážník MP
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ZE SPORTU

Nová sezóna horolezeckého kroužku

Jako jiné kroužky, tak i Horolezecký klub
Ostaš startuje další ročník lezeckého kroužku. Doplnili jsme stavy o nováčky a je jen
škoda, že jsme s kapacitních důvodů nuceni
celou řadu dalších zájemců odmítat. Je znát,
že díky olympiádě se lezení dostává do podvědomí. I my samozřejmě podporujeme soutěžní ambice našich členů a začátek roku nám
nabídl plno závodů k realizaci. Hned v půlce
září jsme vyjeli do Nového Města nad Metují
na HIS dětský maraton. Lezlo se na skalách
7 cest a 2 bouldery a odvážíme dvě druhá,
třetí, čtvrté a páté místo. Týden na to se konalo Mezinárodní mistrovství ČR v boulderingu. Tam nás zastupovala Míša, která jako
reprezentant ČR to měla povinné. Po postupu

z kvalifikace si v sobotním finále vylezla 4.
místo. Začátkem října jsme pro děti připravili
závody u nás v Polici nad Metují. 33 závodníků
si to rozdalo na třech cestách a nejlepší ve finále. Ani tam jsme nezůstali bez medailí. Evička
s Anežkou braly stříbro a Áďa bronz. Dalším
našim nadějím to tentokrát na bednu nevyšlo.
No, aby toho nebylo málo, tak další víkend jedeme na závody do Vrchlabí. Ty se konají zase
na přírodních skalách. Lezlo se v nově vynýtovaném vápencovém lomu na osmy cestách.
V celkem silné konkurenci si Evička vylezla
pro 2. místo. Dál vezeme dvě čtvrtá a dvě pátá
místa. V soutěži smíšených dvojic pak druhé
a třetí místo. Ve stejný termín cestovala Míša,
v rámci plnění reprezentačních povinností,

na závod Evropského poháru do Portugalska.
Tam v konkurenci 32 závodnic si vylezla dvěma topy a pěti zónama jako nejlepší z Češek
skvělé 12. místo. Všem našim malým závodníkům děkuji za reprezentaci Horolezeckého
klubu Ostaš a města Police nad Metují a přeji
jim do dalších závodů hodně úspěchů. Musíme
taky poděkovat našim partnerů, díky jejichž
podpoře můžeme realizovat všechny tyto aktivity. Děkujeme Městu Police nad Metují,
Outdoor Concept, Rafiky, Tilak, DirectAlpin,
Redpoint.
Tomáš Hornych, předseda

Výsledky 8. Běhu pro hospic

Dne 18. 9. odstartoval 8. ročník Běhu pro
hospic, po roční přestávce opět pod hlavičkou
běžeckého seriálu Primátor Cup. Akce pro
sportovce všech věkových kategorií se letos
zúčastnilo 446 běžců, z toho 129 dětí. Z vítězů
jmenujme alespoň první místa hlavního závodu, tratě na deset kilometrů: V kategorii mužů
zvítězil David Plný, z žen doběhla jako první
Kristýna Mervartová. Gratulujeme nejen jim,
ale i všem dalším umístěným na stupních vítězů. Všem účastníkům pak srdečně děkujeme

Polický měsíčník listopad 2021

za účast a přejeme co nejlepší výsledky v dalším sportování.
Výtěžek letošního běhu, který předběžně
činí 90 000 Kč bude věnován na budování druhé části Centra denních a terénních služeb sv.
P. Pia, které v sobě zahrne dlouho plánované
rozšíření zázemí Mobilního hospice Anežky
České a novou ordinaci pro Ambulanci paliativní péče doplněnou o stacionář léčby bolesti.
Všem běžcům ještě jednou děkujeme, přejeme pevné zdraví a věříme, že další rok se

společně setkáme u 9. ročníku
Běhu pro hospic.
Generálním partnerem Primátor
cupu je firma
Primátor
a.s.,
akce byla podpořena
městem
Červený
Kostelec a množstvím
dalších
věcných dárců
a sponzorů, bez
kterých by nebylo možné závod pořádat. Všem děkujeme
za podporu.
Za OCH Červený Kostelec
Jan Kordina
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
V měsíci říjnu vyvrcholila sezóna
podzimních přespolních běhů. Na rozdíl
od loňské sezóny, kdy byl pohár královéhradeckého kraje zastaven po dvou závodech, se letos podařilo uspořádat a odběhat
všech 5 plánovaných závodů. O prvním
na Mísečkách jsme referovali v minulém
čísle, druhý 28.9. ve Vrchlabí byl již po uzávěrce, takže zde uvedeme krátké zhodnocení: účast 37 Poličáků z celkových 241 běžců, na medaile 6 bronzových, 3 stříbrné a 2
zlaté – Eliška Hůlková a Anička Knillová.
K zamyšlení je, že se nezúčastnil ani jeden
muž kategorie A 1982-2003 a ze sedmi veteránů byli 3 Poličáci. Ženám, které byly
v jedné společné kategorii, vypálila rybník
nestárnoucí Blanka Paulů (1954) a dalších
6 žen se srovnalo, až na jedinou výjimku,
sestupně podle věku.
2.10. se na trutnovské paradráze sešlo
na Memoriálu Květy Lelkové 250 závodníků. Polických bylo 38 a na bedně byla Katka
Cinková 1., Matyáš Novák 2., Tonda Cink
3., Vašek Liskovský 2. a Olda Hornych 3.,
Jáchym Binar 3., Lucka Šretrová 3., Štěpán
Štolfa 3., Míra Hornych 1. a Jan Pohl 2.
Borského krosu 10.10. v Machově se
účastnilo 282 běžců, z toho 69 polických,

čímž jsme překonali domácí Machováky
i početné Trutnováky. Na medaile podle
věku: Maruška Hornychová 3., Adam
Beran 1., Jáchym Zítko 2., Eliška Hůlková
1., Matyáš Novák 3., Tonda Cink 2., Vašek
Liskovský 3., Lucka Šretrová 3., Anička
Beranová 3. v ženách, Míra Hornych 1. veterán a 2. celkově, Jan Pohl 3. veterán a 5.
celkově.

Posledním přespolákem byl 17.10.
polický Běh Okolo Ostaše, kde se na tratích na Nebíčku sešlo 268 běžců, z toho
69 za SKI Police. Na stupně se postavili
Jáchym Beran 2., Maruška Hornychová 1.,
Adam Beran 2., Vašek Liskovský 1. a Olda
Hornych 2., Lucka Šretrová 2. a Jarmila
Troutnarová 3., Honza Pešina 2. a Štěpán
Navrátil 3., Týna Bezušková 3., Jitka
Pešinová 2. a Anička Beranová 3. v ženách
na 5km, Maruška Hornychová 1. z žen
na 12,5km, Honza Beran 2. muž A (3. celkově), Míra Hornych 1. muž B (2. celkově),
Luboš Binar 2. muž C a Míra Hejnyš 3. muž
D. Akce se konala za finanční podpory města Police nad Metují a Královéhradeckého
kraje s pochopením vlastníků pozemků
a správy CHKO.
Tímto během skončila podzimní část
Poháru KHK a nezbývá než doufat, že
po Vánocích bude možno pokračovat plánovanými lyžařskými závody. Průběžné
výsledky poháru žactva jsou na našich
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stránkách (ski.polickej.net). Za vedení klubu musím poděkovat všem pořadatelům,
jak našim, tak i z jiných klubů, že v nelehké
době různých omezení závody uspořádali.
Zároveň děkujeme rodičům, že děti
na závody posílají, i když to mnohdy vyžaduje extra testování.
V sobotu 16.10. odstartoval seriál Středeční vršky těžkým během
na Ruprechtický Špičák. Za Polici bodovali Jindra Pohl 1., Jáchym Binar 1., Olda
Hornych 2., Matylda Pohlová 3., Honza
Pešina 3., Anička Beranová 1. žena A,
Štěpán Štolfa 1. muž A, Jitka Pešinová 1.
a Maruška Hornychová 2. ž. B, Jan Pohl 1.
muž C. Středečňák pokračoval 20.10. teplickým během Na Kraví horu a 26.10. bude
(byl) „Krutoběh“ Žďárky-Závrchy-DolyKončiny-Bukovina-Bludné Skály. Termíny
dalších jsou na našich stránkách.
V říjnu se několik trenérů a zástupce mladšího dorostu účastnili v Trutnově
semináře, který pořádal Kasper – Swix
Team: Tělo a jeho potenciál. Tři přednášky byly opravdu nabité mnoha zajímavými
informacemi.
Po uzávěrce měsíčníku se chystáme
odjet na podzimní soustředění v Trčkově
v Orlickém Záhoří, o průběhu napíšeme
příště.
Podzimní tréninky probíhaly bez omezení, počasí relativně přálo, takže se mimo
běhání našly dny na kolečkové brusle, kolečkové lyže i kolo.
Širokou veřejnost zveme na 25. ples
lyžařů 20. listopadu.
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Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi

p

Činnost klubu a námi pořádané závody finančně podporují: MŠMT, Královéhradecký kraj
a Město Police nad Metují.
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Poličtí lyžaři si dovolují
pozvat své příznivce na...

p
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Fotbalové víkendy, dny všední i sváteční  

Většina zápasů se pochopitelně odehraje o víkendech, některé kategorie však
hrají ve všední den a když je svátek, například Václava, fotbalový program bývá také
pestrý. Naštěstí naši skvělí poslanci sport
o svátcích zatím nezakázali. Snad tak zůstane
i po volbách.
Naše “A” mužstvo zajíždělo k dalšímu
zápasu krajského přeboru do Libčan. První poločas byl soubojem Kuby Matějky s obranou
Libčan. Z jeho centrů do těsné blízkosti branky
jsme pouze dokázali nastřelit tyč a “vykopnout
krtka”. Kubovu střelu pak brankář vykopl špičkou kopačky. A výsledek? Po poločase prohráváme 0:1. Na začátku druhé půle dokonce
0:2. Potom dvě nádherné střely našich hráčů
a srovnáváme na 2:2. Happy end se však nekoná, stačí centr z trestného kopu téměř z půlky
hřiště, dvě hlavičky v naší “šestnáctce” a prohráváme 2:3 v zápase, který byl pro diváka
atraktivní, ale který na naši prohru zpočátku
vůbec nevypadal. Takhle se můžeme pouze dohadovat, zda jsme dostali dvě branky z ofsajdu
nebo ne. Z videozáznamu se to nedovíme, ten
se záhadně ztratil…
Bídná tentokrát byla divácká podpora
týmu. Autobusem dorazilo pouze pět příznivců, včetně synka předsedy, malého Karlíka.
Ten však raději dováděl s místními slečnami
na trampolíně.
V dalším zápase v Třebši již byla divácká podpora trochu výraznější, Karlík dorazil
také. Další štace, další slečna. Celej tatínek
za mlada…
Zápas začal pro nás velice příjemně.
Uběhlo dvacet vteřin, centr Kuby Matějky
a hráč domácích si dává vlastní branku. Do poločasu několik šancí na obou stranách, ale
po rohovém kopu dávají gól pouze domácí.
Ve druhém poločase 4x nastřelujeme tyč nebo
břevno, vyloženou šanci domácích skvěle
likviduje Libor Vacho. Nakonec přece jen naše
vítězství 2:1. Opět zápas pro diváky atraktivní,
s výbornými zákroky obou brankářů. Z našeho
týmu zaujal mimo jiné bezchybným výkonem
na nezvyklém místě levého obránce Mbah
McDon.
V neděli 3.října konečně zápas doma,
s Dobruškou. Přestože soupeř je v tabulce
těsně za námi, naši mají po celý zápas dosti
značnou převahu a hodně možností ke vstřelení branky. Využívají však pouze část z nich
a vyhrávají “jen” 4:0.
Za týden do Vysoké nad Labem. Soupeř
ne zrovna oblíbený. Pamatujeme porážku 0:7
ještě v 1.B třídě, v krajském přeboru domácí
prohru 1:3 a v posledním zápase ve Vysoké
jsme na poslední chvíli zachraňovali remízu
2:2. Co říci k utkání? Naše šance končily střelou nad bránu nebo vedle brány, případně v rukách brankáře. Potom stačil jeden vydařený
protiútok domácích a odjíždíme s prohrou 0:1.
Hrstka polických příznivců převážně důchodového věku na zpáteční cestě tak příliš radostí
nehýřila. Mladí svůj tým v posledních venkovních zápasech nepodporují, raději jezdí po republice a hází jakýmsi kolíčkem po dřevěných
hranolkách. Lákavá na této hře je především
skutečnost, že v jejím průběhu lze doplňovat
tekutiny v jakémkoliv množství a kvalitě.
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Jedním z mála zástupců mladé generace
tak byl opět Karlík Klimeš. Ten se tentokrát
nestal ochráncem místních slečen, ale hlídačem pejska Tobika trenéra Lorence. Úklid
hřiště od psích výměšků však nechal na tatíkovi, který se tohoto úkolu za pomoci spadaného
listí zhostil na výbornou.
Další neděle, 17.října, byla již od rána
z hlediska výsledků (mládežnické týmy) vydařená, radost však zkalila zpráva o úmrtí Honzy
Shirla.
Soupeřem našeho “A” týmu byl Kostelec
nad Orlicí. Tudíž opět jako před týdnem souboj
měst nad řekami. Naši hráči nedali soupeři ani
na chvilku šanci přemýšlet o možném úspěchu. Od začátku zápasu se po pěkných akcích
dostávali do gólových příležitostí a jen několik výborných zákroků brankáře zachránilo
Kostelec od vyšší prohry, než konečných 0:3.
Dalším soupeřem “B” týmu v okresním
přeboru byl Machov. Z dobových záznamů se
můžeme dočíst, že kdysi bylo toto derby velice přitažlivé a na zápasy přišlo i šest stovek
diváků. Tentokráte byl zájem diváků podstatně
menší. Ti, co přišli, litovat nemuseli, viděli docela zajímavý zápas a naši výhru 4:1. Úvodní
branku jsme vstřelili z pokutového kopu. Pro
diváky však bylo nepochopitelné rozhodnutí
trenéra Švorčíka, že důvěru k jeho zahrávání
nedostal penaltový specialista Jirka Kollert.
Částečný úspěch slavil tým na hřišti doposud neporažených Velichovek. Taktickou variantou “prešovský beton” dosáhl na remízu 1:1.
Náš gól patnáctiletý Tomáš Rotter z Velkých
Petrovic.
V zápase na Babí, v sestavě s osmi mladíky, jsme příliš dobrého fotbalu nepředvedli a prohráli 5:0. Škoda, že jsme nedostali
ještě jeden gól, mohl to být již třetí tenisový
“kanárek”…
Při pohledu na tabulku okresního přeboru a postavení našeho dalšího soupeře
z Provodova (poslední místo, nula bodů) se
předpokládalo vítězství našeho týmu. Po utkání však Provodov již bez zisku bodu není.
Porazil nás s přehledem 3:0, když jsme si
za celý zápas nevytvořili jedinou gólovou šanci. Hodně slabý výkon!
Další týden jsme pokračovali v soutěži
ve Stárkově a snažili se po delší době uspět.
Výsledkem našeho snažení je třetí zápas v řadě
bez vstřeleného gólu a prohra 0:2.
Jednou jsi dole, jednou nahoře. To platí
nejen o životě včetně sexu, ale i o zápasových
výsledcích starších žáků.
Po výrazné porážce v České
Skalici 0:8 vítězství v domácím utkání nad Velkým
Poříčím 6:3. No a potom pro
změnu na Babí porážka 0:7,
když nám jeden z hráčů soupeře dokázal sám “nasázet”
šest branek. V zápase dalším k nám zavítali hráči až
z Malšovy Lhoty od Hradce
Králové. Kluci si vytvořili docela dost příležitostí
ke vstřelení gólu. Proměnili
však pouze dvě, soupeř rovněž, takže konečný výsledek

2:2. Penaltový rozstřel 4:5. Jediný hráč, který
penaltu neproměnil, proslul již před časem výrokem: “Já za to nemůžu, já to mám po tátovi”. Znalci polické kopané jistě vědí, o koho
se jedná.
Zápas ve Velkém Poříčí v neděli 17.10.
se vydařil a žáci si odvážejí výhru 6:0. Nejen
s výsledkem, ale i s předvedenou hrou byl tentokráte navýsost spokojený i velice náročný
trenér Jirka Kollert.
Žáci mladší přehráli na hřišti v Polici
Broumov, který dorazil pouze se základní osmičkou hráčů, výrazně 7:1, když o našem vítězství nebylo od začátku pochyb. V Hronově
následně remizovali 2:2, penaltový rozstřel
2:3. Úplně stejný výsledek, jako v předminulém kole v Novém Městě. První říjnovou sobotu jsme nedali ani nejmenší šanci teplickým,
které jsme na jejich hřišti porazili poměrem
9:0. Nejlepší střelec Šimon Krtička se třemi
góly.
V dalším zápase diváci očekávali tým kluků z Náchoda. Očekávání bylo splněno napůl,
tým z Náchoda sice přijel, jednalo se však
o tým dívčí. Dívky spolu hrají již od mladší
přípravky. Na naše kluky tentokráte nestačily
a prohrály 1:11 (Patrik Hušek 5x, Jára Mareš
2x).
V sobotu následující jsme si zajeli pro vysoké vítězství do Meziměstí v poměru 8:2. Dva
góly vstřelil Patrik Hušek a stejně úspěšnými
našimi střelci byli i meziměstští, kteří si vstřelili 2 góly vlastní.
Starší přípravka si v nadcházejícím kole
sedla na vítěznou vlnu. Doma porazila Teplice
8:2 a následně Náchod 6:2. Z této vlny však
poměrně rychle sesedla za týden v Broumově.
S domácími prohrála 5:6. Než se kluci na umělé trávě rozkoukali, prohrávali 0:4. Dotahovali,
dotahovali, dotáhnout nemohli. I proto, že
v nastaveném čase neproměnili penaltu. Další
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zápas dopadl ještě hůře a s Velkým Poříčím
jsme prohráli 3:8. Pochvalu za výkon zaslouží
Michal Mareš, kterého chválil i trenér soupeře.
Kdybychom hodnotili výkony ostatních hráčů
známkami jako ve škole, padla by asi i nějaká
čtyřka…
Další neděli pro změnu ke dvěma zápasům
do Machova. S domácími prohra 6:10, následně s Náchodem také prohra, a to dokonce 2:14.
Ve výše zmíněnou neděli 17.10. odjela
starší přípravka do Rasošek posílena o Jirku
Kiezlera a Matyáše Pešku, hráče, kteří pravidelně hrají za Náchod žákovskou regionální
ligu. Jejich dobrý výkon vytáhl k nejlepšímu výkonu sezóny i ostatní hráče (Matěj
Křepelka, Tristan Lautský, Max Hereta, Jakub
Kovář) a všechny soupeře jsme výrazně přehráli. Nejprve Hronov/Machov 5:1, následně
domácí 13:3 a nakonec Velichovky 14:0.
Mladší přípravka odjela do Machova
pro vítězství nad domácím týmem 7:5, porážku s Hronovem 2:5 a nakonec výhru nad
Rasoškami 9:1.
V sobotu 2.10. v Polici sehrála dokonce čtyři zápasy. Nejprve s Broumovem
9:2 a s Jaroměří 11:2. Následovala odveta s Hronovem, která byla velice napínavá.
Vývoj skóre 3:1, 3:4, 5:4, 5:5, 6:5, takže skončila příznivě pro nás. No, aby si kluci a dívka
Kristýnka pořádně zahráli, tak nakonec ještě
dohrávka s Jaroměří 8:3.
Trenér Petr Hauk svého synka Wildu předělal z útočníka na nekompromisního a důrazného obránce, který je málokdy k překonání.
Do týmu dobře zapadli i současní členové minipřípravky, Kristýnka Kiezlerová a Honzík
Kotrnec z Bukovice, synek hajného. Výrazně

se lepší brankář Tomáš Mach a Kryšpín
Grumlík, dobrou střelu má Matyáš Entler.
Některým dalším hráčům by slušelo větší zaujetí pro hru.
Další série zápasů nedopadla příliš dobře.
Nejprve pondělní dohrávka s Machovem
a prohra 8:11, následně sobotní zájezd
do Sudet a prohra se Stárkovem 1:10, s domácím Broumovem 4:16 a nakonec s Machovem
pro změnu také 1:10. S týmem neodjel brankář, takže museli zaskočit další hráči, včetně slečny Kristýnky. Ta se nechala slyšet, že
příští rok bude gólmankou. Tolik se jí v brance
i přes několik málo obdržených branek v duelu
s Broumovem líbilo.
Určitou zajímavostí jsou poločasové výsledky těchto zápasů. Postupně 4:7, 1:7, 3:7,
0:7. Je vidět, že sedmička nemusí být vždy úplně šťastné číslo…
V sobotu 16.10. ve Stárkově hrálo nejen
naše “béčko” dospělých, ale i mladší
přípravka. Ta byla
poněkud úspěšnější.
Sice na úvod prohrála s Hronovem
3:6, ale v následujících dvou zápasech
zvítězila.
Nejprve
s Českou Skalicí 12:3
a potom s domácími
5:1. V dohrávce pak
stejnému
soupeři
podlehla těsně 5:6.
Bohatý zápasový program má též
minipřípravka, která

do soutěže přihlásila dva týmy. Tuleni přehráli
dva týmy z Náchoda 7:4 a 8:6 a Českou Skalici
8:3. O týden později v Jaroměři místní Lvíčata
12:8 a méně divoká Káčata 21:1.
Lachtani byli úspěšní v duelu s Českou
Skalicí, kterou porazili 13:3. Uspěli i s jaroměřskými Káčaty, poměrem 11:3. Po velkém
boji podlehli Lvíčatům 4:7. Další týden byl
na programu z důvodu různých přesunů zápasů
pouze bratrovražedný duel Tuleni – Lachtani
v Polici, který skončil výhrou Tuleňů 12:4,
když Lachtani se v 1.poločase nejspíš potápěli
někde v oceánu a prohráli jej 0:6.
A ještě jednou do Jaroměře. Lachtani –
Lvíčata 6:2, Káčata 7:4, Tuleni – Káčata 5:4,
Lvíčata 7:0.
Zbývající zápasy podzimní části fotbalových soutěží budou publikovány v příštím čísle měsíčníku.
Vojtěch Kvapil, příznivec polické kopané

Jo! Konečně jsem
vyhrála zlatou cihlu!
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Police nad Metují 183x63 mm 4B 2021 „Manželka“
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PALIVA POLICE NAD METUJÍ spol. s.r.o.
TEL: 491 541 433
EMAIL: palivapolice@email.cz
www.palivapolice.cz
Zásobte se před zimními měsíci včas a za letošní ceny! Nečekejte na zdražení i u
pevných paliv!
Všechny druhy uhlí kromě koksu máme skladem. Své objednávky nám volejte nebo
pište, nebo si domluvte termín vlastního odvozu. Budeme se těšit na spolupráci.
V naší nabídce najdete také spoustu druhů baleného uhlí a briket a NOVĚ máme
skladem také BALENÉ PELETKY CAMELLOT EN PLUS A1.
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

30. 11. 2021 v 15.00 hod.

Police n. Metují 25. 11. 2021 v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech:
491 522 877, 777 621 552
http://autoskolafiedler.cz
KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ

Firma ADAPT electronic CZ s.r.o. se sídlem v Nízké Srbské
- výroba kabelové konfekce hledá spolupracovníky na pozice:

PRACOVNÍK/CE VÝROBY
Popis práce:
Montáž a kompletace kabelů, tj. ručně nebo s použitím
nástrojů.
Požadujeme:
Pečlivost, spolehlivost , manuální zručnost.

Nabízíme:
Smlouvu na HPP nebo DPP , jednosměnný provoz, příspěvek
na dopravu, stravenky, čisté pracovní prostředí, proplácené
přesčasy, zázemí stabilní společnosti.
Zkušenosti s pájením výhodou.
Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Životopisy zasílejte na e-mail: info@adapt-electronic.cz
nebo telefonicky na telefonním čísle 733 125 661

• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.
Zabýváme se výkopovými pracemi mini bagrem JCB
8025 jako jsou přípojky (voda, kanalizace, elektřina,
plyn), výkopy bazénů, jezírek, septiků, jímek či rýhy.
Provádíme základy
staveb,
terénní úpravy,
čištění potoků,
zapůjčení kontejnerů a další
práce po domluvě.

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

Polický měsíčník

- 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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ZPEVNĚNÍ KOMUNIKACE U KOUPALIŠTĚ
V pátek 24. září 2021 byly zahájeny práce na zpevnění komunikace u koupaliště, k domu č. p. 321. Realizaci akce zajistil pan
Michal Baldrych, který byl vybrán na základě poptávkového řízení.
V rámci akce byla odstraněna stávající svrchní vrstva komunikace,
vytěženo podloží, byly doplněny štěrky a uložen přejezdný odvodňovací kanál s litinovým roštem, který je napojen do kanalizačního

potrubí. Nakonec byla provedena pokládka zatravňovacích dlaždic
a zához travním semenem.
Celkové náklady prováděných prací činí 162 000 Kč.
Tímto děkujeme místním obyvatelům za trpělivost a součinnost
při provádění stavebních prací.
Jan Sýkora, investiční technik

KULTURA

LISTOPAD 2021

POLICE
NAD
METUJÍ

Pellyho domy
KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE
PRO MLÁDEŽ
6. 11. od 10.00
13. 11. od 18.00 - 2. prodloužená
20. 11. od 10.00
27. 11. od 18:00
Vstupné: 50 Kč / lekce

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ AMATÉRŮ

Čtvrtek 4. 11. 2021 od 17:00 / Společenský sál
Automotoklub Police nad Metují v AČR pořádá školení
pro širokou veřejnost. Akce je podporována městem
Police nad Metují. Vstupné zdarma.

MUZEUM BRATŘÍ ČAPKŮ MALÉ SVATOŇOVICE

Úterý 9. 11. 2021 od 14:30 / Společenský sál
O zajímavostech z expozic muzea bude vyprávět paní
Eva Hylmarová. Přednáška v rámci Polické univerzity
volného času je určena také pro širokou veřejnost.
Vstupné: 80 Kč

ADVENTNÍ DRÁTKOVÁNÍ

Čtvrtek 18. 11. 2021 od 17:00 / Konferenční místnost
Tvoření s Lenkou Vítkovou Kozárovou. Kapacita limitována,
je třeba přihlásit se předem - tel. 724 924 863.
Účastnický poplatek: 300 Kč / osoba / 4 výrobky
(každý další výrobek 60 Kč)

LYŽAŘSKÝ PLES

Sobota 20. 11. 2021 od 20:00 / Společenský sál
Prodej vstupenek 2. 11. 2021 od 9 hod v Informačním
centru. Vstupné: 150 Kč

SEN SAFARI

Úterý 23. 11. 2021 od 17:30 / sál Pellyho domů
Setkání s Ing. Lenkou Vágnerovou, dcerou Josefa
a Zdeňky Vágnerových. Součástí přednášky bude
i představení a prodej knih.Přednáška v rámci Polické
univerzity volného času je určena i pro širokou veřejnost.
Vstupné: 80 Kč / 40 Kč děti

Kolárovo divadlo
IMPROVIZAČNÍ ZÁPAS / Paleťáci

Pátek 5. 11. 2021 od 19:00
Hokej na divadle, divadlo v hokeji! Improvizační utkání
dvou týmů v divadelních improvizacích na divácká
témata. Diváci rozhodují, kdo lépe improvizoval a který
tým si zaslouží bod. Při vstupu do sálu dostanete papuči
a dvoubarevnou hlasovací kartu. Vstupné: 100 / 80 Kč

S TVOJÍ DCEROU NE / Divadelní
soubor J. K. Tyl Meziměstí

Pátek 12. 11. 2021 od 19:00
Komedie o dvou docela obyčejných manželských párech,
které se snaží řešit manželskou krizi. Ovšem za nechtěné
pomoci dospívající dcery a zloděje, který jde zcela
poctivě krást, se může jejich záměr trochu zvrtnout…
Vstupné: 100 / 80 Kč

http://www.barcode-generator.de

PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
/ Divadelní soubor OCHOS Smiřice

MUZEUM DĚTEM

Pátek 19. 11. 2020 od 19:00
Příběh člověka, který se rozhodl brát šílenství okolního
světa jako inspiraci. „Spousta lidí si namlouvá, že jsou
šílený, ale jejich tajemství je v tom, že jsou úplně normální.
Skutečný šílenství je stejně vzácný jako genialita nebo
absolutní sluch. “Doporučená přístupnost od 15 let.
Vstupné: 100 / 80 Kč

LISTOPADOVÁ VÝZVA

NAHORU - Na horu! / NoDivSe
Nové Město n. Metují

Pátek 26. 11. 2021 od 19:00
Odhodlání, nadšení, výzva, soupeř. Nenávist, láska,
přátelství. To vše cestou nahoru. V roce 1991 poznamenala
jedna výprava na Mont Blanc několik lidí. Dvě party, dva
lidé v nich a jedna čtyřtisícovková výzva. Která parta
dorazí nahoru první? A co ten muž z jedné party a žena z
druhé party? První autorská inscenace souboru, která je
inspirována skutečným vyprávěním skutečných lidí, kteří
byli nahoře na hoře. Vstupné: 100 / 80 Kč

Kino
MIA A BÍLÝ LEV

Čtvrtek 4. 11. 2021 od 17:30
Rodinné dobrodružství o dívce a jejím přátelství s bílým
lvem. Rodinný / Dobrodružný. Francie / Německo
/ Jihoafrická republika, 2018, 98 min. Vstupné: 70 Kč

KAREL

Úterý 9. 11. 2021 od 19:00
Dokumentární film Olgy Malířové Špátové přináší
ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta.
Dokumentární. Česko, 2020, 133 min. Vstupné: 120 Kč

JEDINĚ TEREZA

Čtvrtek 11. 11. 2021 od 19:00
Komedie / Romantický. Česko, 2021, 102 min.
Vstupné: 80 Kč

Muzeum papírových modelů,
Nová terasa, Zelený domeček

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pondělí 1. 11. 2021, 11:00 - 17:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY DAKAR
Sobota 6. 11. 2021 od 14:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pondělí 8. 11. 2021, 11:00 - 17:00

MALOVANÝ SVÍCEN - Tvoření
Čtvrtek 11. 11. 2021, 15:00 - 17:00
Vstupné zdarma

KVÍČEROVSKÁ SIRKA
Čtvrtek 25. 11. 2021 od 16:00 hod / Zelený domeček
Vstupné dobrovolné

Sobota a neděle 27. a 28. 11. 2021, 9:00 - 17:00

Přijďte během listopadu do Muzea stavebnice Merkur a
vyhrajte si pod stromeček výroční stavebnici! Podrobnosti
na webu a facebooku Muzeum stavebnice Merkur.

Ostatní akce
VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ

Úterý 2. 11. 2021 od 16:00 / urnový háj na polickém
hřbitově

SVATOMARTINSKÝ TRH

6. 11. 2021 od 8:00 / Masarykovo náměstí

DEN VETERÁNŮ

Čtvrtek 11. 11. 2021 v 16:00 / Polický hřbitov

SVATOMARTINSKÉ HODY
12. - 14. 11. 2021 / Divadelní klub

PŘIPOMÍNKA 17. LISTOPADU 1989

Středa 17. 11. 2021 / Masarykovo náměstí
U kašny bude připraveno pietní místo, kde bude
možné zapálit svíčku, přinést květinu apod. Prosíme,
nepokládejte svíčky přímo na kašnu.

VEČEŘE NA TITANIKU

Sobota 20. 11. 2021 od 18:00 / Divadelní klub
Zažijete s námi večeři na Titaniku. Desetichodové menu
inspirované dochovanými jídelními lístky, živá hudba a
další zážitky.

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE A ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Neděle 27. 11. 2021 od 17:00 / Masarykovo náměstí
Tradiční setkání na náměstí. Příchod Mikuláše a jeho
družiny, jarmareční pohádka Divadla Lůza “O hledání
anděla” (délka cca 30 min). Na program bezprostředně
navazuje rozsvícení vánočního stromu. Teplé nápoje v
prodeji. Akci podporuje Nadace ČEZ.

PŘIPRAVUJEME
ZÁPIS DO KURZU SPOLEČENSKÉHO TANCE
PRO MLÁDEŽ NA ROK 2022
Bližší informace budou zveřejněny na www.
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ (7. 12. 2021)
A VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ (19. 12. 2021)
Prodej vstupenek pro veřejnost od 15. 11. 2021
INFORMACE K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM SOUVISEJÍCÍM S COVID-19
Dle aktuálních nařízení jsou pořadatelé povinni kontrolovat potvrzení
o bezinfekčnosti. Při vstupu prosím předložte certifikát o očkování nebo
laboratorním testu.
Můžete se otestovat samotestem na místě (vlastním, nebo lze samotest
zakoupit za 70 Kč na pokladně).
Nenechávejte svůj příchod na poslední chvíli. Prostory Kolárova divadla
i Pellyho domů jsou otevřeny vždy 60 minut před začátkem akce.
Nezapomeňte také na respirátor, prosím.
Změna je vyhrazena, sledujte prosím také www.covid.gov.cz nebo
www.pellyhodomy.cz
Děkujeme za pochopení, těšíme se na viděnou v Kolárově divadle nebo v Pellyho
domech.

Více informací na WWW.PELLYHODOMY.CZ

Prodej vstupenek: IC Police nad Metují, IC Hronov, IC Náchod. Provozní doba Informačního centra Police nad Metují : pondělí - pátek: 8:30 - 11:30 a 12:00 - 16:00, sobota a svátky: 8:30 - 11:30.

Vývoj epidemické situace a s ní související nařízení průběžně aktualizujeme na webových stránkách! Každý čtvrtek probíhá v Pellyho domech testování na Covid-19.

