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Radostné Vánoce, mnoho štěstí a zdraví v novém roce přeje město Police nad Metují

Osvětlení autobusové
Instalace dopravních značek do nové ulice
zastávky v Pěkově - Honech
V uplynulých dnech byla osazena
Další veřejné osvětlení bylo naistalováno do Pěkova na autobusovou zastávku, která zde vznikla při rekonstrukci silnice. Osvětlení bylo přidáno pro zvýšení
bezpečnosti a lepší viditelnosti v těchto místech.

dopravními značkami nově vzniklá
Brandejsova ulice a horní část ulice Na
Bělidle, ze které se stala jednosměrka.
Jen pro představu, umístěno zde bylo
celkem 16 nových dopravních značek!
Dopravní situace je zde nová, proto prosíme řidiče, aby dbali zvýšené
opatrnosti při projíždění těmito místy.

Elektrický rozvaděč
na Honech

U Honského rybníku byl na žádost
Osadního výboru Pěkov realizován
elektrický rozvaděč, který po revizi
bude sloužit při konání kulturních akcí,
které zde místní obyvatelé pořádají.
Technické služby

Foto: Oldřich Jenka
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14 dní na radnici…

… je v kostce velmi rychlý sled událostí,
mnoho nového, očekávaného i nečekaného.
Vesměs pozitivního – možná jen proto, že se
mě všichni v začátcích snaží šetřit a zároveň
pomáhat, jak jen při plnění svých povinností
můžou…
Již ustavující zastupitelstvo se neslo v přátelském duchu, první milé překvapení. Hned
tím druhým byla Vaše účast – sál Pellyho
domů byl hodně plný, nestačily ani připravené
židle. Co víc si přát? Stejnou účast při dalších,
„běžných“, veřejných jednáních zastupitelstva
města a určitě bohatou diskusi. Zastupitelé
jsou Vámi zvolení a jsou tu pro Vás, stejně
jako celé vedení města. Nebojte a nestyďte se
na ně obracet.
Rád bych, tak jako na zastupitelstvu,
i zde v měsíčníku poděkoval odcházející starostce Idě Jenkové za mnohaletou a obětavou
práci pro město. Nevynechala a podpořila
snad každou aktivitu ve městě a okolí, vtiskla
duši mnoha projektům a akcím napříč generacemi, jejímu oku neuniklo nic, co by městu
přišlo vhod, pozvedlo ho a posunulo někam
dál. Pomyslná laťka vedení města je díky Idě
hodně vysoko a nebude vůbec jednoduché ji
překonat. Poděkovat chci i odcházejícím radním a zastupitelům za odvedenou práci, kvalitní rozhodování a plnění svěřených úkolů.
S tím se ruku v ruce nese přání, pokračujícím
a nově zvoleným radním i zastupitelům, všeho
dobrého, mnoha sil a dobrých rozhodnutí ve
prospěch rozvoje našeho města.
Dále proběhlo jednání valné hromady
Dobrovolného svazku obcí Policka proběhlo
v České Metuji, za účasti staronových i nově
zvolených starostů a místostarostů všech členských obcí. Po uskutečněné volbě se do křesla
předsedy svazku vrací zástupce Police.
Připomněli jsme si Den válečných veteránů, pietní akcí na hřbitově, za účasti polických
ostrostřelců, spolku vojenské historie T-S 20
Pláň, skautů a široké veřejnosti. V letošním
roce jako 100. výročí od konce 1. světové
války…
Aby kulatých výročí nebylo málo, slaví
též polický Sokol. A sice 150 let od svého
založení. V sobotu 17. listopadu toto krásné jubileum oslavili, jak jinak než cvičením.
Slavnostní nástup a ukázky cvičení jednotlivých skupin polického Sokola, podpořené

Termín vydání
lednového čísla
Polického měsíčníku
Oznamujeme našim věrným čtenářům, že první číslo Polického měsíčníku v roce 2019 vyjde z důvodu
vánočních dovolených až v pondělí
7. ledna 2019. Děkujeme za pochopení.
Pavel Pohner
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vystoupením zástupců sokolů z okolních
měst, sledovala zaplněná sokolovna. Bylo
milé a potěšující sledovat, kolik mládeže
v dnešní době cvičí v Sokole. Je to úžasné
a velký dík patří všem obětavým činovníkům.
Předsednictvo svazu cestovního ruchu
Kladské pomezí a správní rada Branky, o.p.s.
se sešly ve Velkém Poříčí. Volbou doplnily nové členy, které následně potvrdí valná
hromada. Pokračují dlouholeté projekty jako
cyklobusy nebo úprava běžeckých stop. Pak i
novější, jako Toulavý baťoh nebo Festival zážitků. Ve všech jsme zapojeni a více informací
k nim získáte v informačním centru.
Zasedala poprvé nově zvolená rada města
– jednání zahajovací, seznamovací, v přátelském duchu i atmosféře. Rada bude zasedat
pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech.
Proběhlo mnoho dalších drobných jednání,
převážně seznamovacích, a mnoho milých
setkání se spolky, skupinami i jednotlivými
občany. Snahou bylo vyslechnout a v rámci
možností odpovědět nebo pomoci. To považuji za velmi důležité – aby občané věděli, že
jak úřad, tak vedení města jsou otevření všem,
připraveni naslouchat, diskutovat a pomáhat.
Začíná advent, blíží se Vánoce. Budou
příležitosti se potkat, popřát si. Při rozsvěcení
stromu na náměstí, při adventních koncertech,
při předvánočním vytrubování… Stejně ale
využiji i tyto stránky, abych Vám všem popřál klidný a příjemně strávený adventní čas,
bez zbytečného shonu a stresu, krásné svátky
v kruhu rodiny a přátel a také pevné zdraví a
vykročení pravou nohou do nového roku.
Jirka Beran

Přání místostarosty

Jak praví klasik: „Čas oponou trhnul“, a
my stojíme opět tváří v tvář posledním týdnům
roku. Bude to letos konečně jiné? Splníme si
všechna vyřčená předsevzetí o tom, jak si nenecháme udělat ze života před vánocemi „blázinec“ či „peklo“? Sám jsem na to zvědav…
Ale dovolím si drobný odhad, že to vyjde asi
jen některým z nás, kteří jsou nadáni darem
plánování předvánočních povinností, a uměním odmítat, když už je opravdu potřeba říct
DOST. Žel, sám tímto uměním moc nedisponuji, přesto to zase zkusím zvládnout lépe, než
vloni, a Vám přeju to samé!
Dovolte mi, abych Vám alespoň touto
cestou popřál poklidné prožití adventních dní
a následně příjemné prožití Vánoc v kruhu
Vašich rodin, či Vašich nejbližších. Přeji Vám
všem, ať prožijete Vánoce v radosti, spokojenosti a pokoře.
Do roku 2019 Vám všem přeji hodně
zdraví, hodně odvahy a síly, jakož i dostatek
nadhledu, které jsou potřebné pro zvládnutí
těžkých chvil, které nám přináší každodenní
život.
V úctě
Jirka Škop, místostarosta

POZVÁNKA

na 6. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2018,
které se bude konat
ve středu

12. prosince 2018 od
17.00 hodin
na sále Pellyho domů

Byla NALEZENA ČERNÁ KOČKA
Pohybovala se kolem panel. domu u firmy
Hauk (ul. 17. listopadu) již začátkem listopadu. Je přítulná, podle očí se zdá být zdravá,
automaticky chodí na kočkolit. Komu chybí,
volejte, prosím, tel. č. 722 025 662.
J. P.

Rozpis lékařů

stomatologické služby

prosinec 2018

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

01. – 02. 12. MDDr. Petr Houštěk (zaměstnanec ZNL)
Poliklinika ZS Machov
602 333 466
08. – 09. 12. MUDr. Ludvík Neoral
491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 452
15. – 16. 12. MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují
491 543 844
22. 12.
DLK s.r.o. - MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí, Školní 196
491 582 381
23. 12.
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov 491 502 425
24. 12.
DLK s.r.o. - MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí, Školní 196
491 582 381
25. 12.
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují
602 333 460
26. 12.
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov 491 502 425
29. – 30. 12. MUDr. Lukáš Neoral ml.
491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 427
01. 2019
MUDr. Lukáš Neoral ml.
491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 427
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Vysvětlení jedné nedokonalosti rekonstrukce Ostašské ulice
Jak bylo patrno z lidově vytvořeného
vzkazu projektantovi rekonstrukce Ostašské
ulice, který byl několik týdnů umístěný za autobusovou zastávkou ve směru na Broumov,
ne vše se při provádění generální opravy podařilo. Z řady rozhovorů, e-mailů a telefonátů
na toto téma je zřejmé, že nespokojenost občanů je poměrně silná, přičemž musím dodat,
že se nikomu nedivím. Nespokojeni jsme i my,
leč (obdobně jako v loňském roce v Pěkově),
město při realizaci těchto staveb tahá za kratší
konec provazu, a ústupky, které někdy činíme,
činíme při vědomí, že ze dvou špatných rozhodnutí musíme jedno vybrat. A když to neučiníme my, rozhodne zástupce investora, a ten
(jak jsme se často přesvědčili) má u provádění
staveb na řadu řešení diametrálně odlišný názor, než my.
Tedy, jak vlastně vzniklo ono „kvalitní“
řešení jízdních pruhů?
Prvotně bylo ještě ve volebním období
2006 – 2010 zastupitelstvem vybráno projekční řešení, které v úseku od autobusové zastávky po křižovatku ulic Ostašská a Na Sibiři
navrhovalo pravostranně vedle jízdního pruhu
umístit odstavné parkovací pruhy pro podélné
parkování (náhrada za zrušená stání u hřiště, a
možné parkování pro akce na Nebíčku) s tím,
že mezi tímto pruhem a chodníkem bude realizována cyklostezka (ukončená výjezdem do
jízdního pruhu před křižovatkou ulic Ostašská
a Na Sibiři) – viz obr. 1. V letech 2010 – 2017
jsme se k řešení cyklopruhů a cyklostezky
opakovaně na jednáních s investorem stavby
(Královéhradecký kraj) vyjadřovali kriticky
(především proto, že nám přišlo zřízení cykloopatření nedůvodné s ohledem na to, že jak
v úseku Bukovice a Pěkova, tak v průjezdním
úseku přes město směrem na Hronov, žádná
bezpečnosti opatření pro cyklisty realizována
nejsou, a tudíž projekční řešení ani na jedné
straně na nic nenavazuje). Přičemž jsme též
navrhovali vést cyklodopravu souběžnou ulicí
Na Sibiři. Nicméně se nám vždy dostalo odpovědi, že zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů je nutnou součástí projektu, především

obr. 1
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z důvodu potřeby získat na stavbu dotace, přičemž bez dotací Kraj tuto komunikaci opravovat nebude. Na jednání u ředitele krajské
Údržby silnic jsme dokonce navrhovali, že
nám postačí provedení opravy pouze ve formě
provedení frézingu a položení nového asfaltového koberce bez nutnosti zásahu do základových konstrukcí stavby. I toto řešení bylo
odmítnuto, respektive ponecháno jako záložní
řešení v případě, kdy by Kraj nezískal na opravu komunikace potřebnou dotaci.
Při realizaci stavby pak došlo k tomu, že
se (po provedení celé jedné poloviny komunikace, včetně obrub, odvodnění a středových
ostrůvků) po geodetickém vytyčení linií druhé
poloviny rekonstruovaného úseku zjistilo, že
v šířce, kde má být umístěn jízdní pruh, odstavný parkovací pruh, cyklostezka a chodník,
chybí přibližně 80 cm pro to, aby všechny tyto
pruhy měly svou normou a stavební dokumentací předepsanou minimální šířku. Bylo třeba
rozhodnout, která část stavby bude vypuštěna
(obětována), neboť s ohledem na již zrealizovanou část stavby nebylo možné uvažovat
o přesunu osy komunikace. Je nezpochybnitelné, že jízdní pruh a chodník zrušeny být
nemohly. Vybírali jsme tedy mezi zrušením
odstavných stání a cyklostezky. Nakonec bylo
upuštěno od realizace cyklostezky. Ovšem
s tím, že cyklopruh bude (přes jeho fyzické
ukončení za autobusovou zastávkou) protažen
tím, že v krajnici vozovky (podle bíle přerušované čáry oddělující jízdní a odstavný pruh)
bude proveden nástřik vodorovného dopravního značení (viz obr. 2), aby byl pohyb cyklistů
řidičům signalizován až do konce úseku (kde
ovšem beztak cyklista vjede do jízdní pruhu
a nemá de facto jinou možnost). Toto řešení
bylo na místě při kontrolním dnu schváleno
dopravní policií, která jej označila za dostatečně bezpečné, mimo jiné i s ohledem na šíři
jízdního pruhu v dalších průjezdních úsecích
obcí (Bukovice a Pěkov).
Při provádění dopravního značení zhotovitelem stavebního díla pak nedošlo k nástřiku
piktogramů cyklisty v úseku podél odstavných

stání, čímž vznikla poměrně bizarní situace.
S tímto řešením jsme nebyli spokojeni a usilovali jsme o provedení dle dohody popsané
výše. V tomto směru se za nás postavil jak
krajský náměstek pro dopravu (p. Červíček),
tak por. Kult z náchodské dopravní policie.
Žel počasí již neumožnilo provedení domluveného dopravního značení a my nyní musíme
obr. 2

čekat do jarních měsíců, kdy klimatické podmínky provedení nástřiku umožní.
Je nám líto, že tak dlouho vyhlížená a
připravovaná rekonstrukce klíčové páteřní
komunikace ve městě skončila určitým rozladěním a nespokojeností. Stejně rozmrzelí
jsme skončili již vloni po opravě komunikací
v Pěkově a Na Babí, kdy u obou staveb nejsou
všechna místa řešena dobře ve vztahu k místním podmínkám, a dodnes řešíme „spáchané“
nedokonalosti PROJEKTŮ. Důraz na slovo
„projektů“ jsem pak dal zcela záměrně, neboť
všechny problémy, které na stavbách vznikly
při jejich realizaci, nebo které se ukázaly až po
realizaci, mají společný jmenovatel, a tím je
nedokonale připravená
projektová dokumentace stavby. V tomto
směru budeme nadále
apelovat na Kraj, aby
zlepšil přípravu staveb
a zpřísnil podmínky
pro projekční firmy
(min. v odpovědnosti
za nešvary a nedokonalosti, či chyby v projektových dokumentacích, a ve vyšší aktivitě
projektantů při řešení
těchto chyb, které často
brzdí stavbu, prodlužují termíny realizace
a nás nutí k přijímání
špatných či ještě horších rozhodnutí).
Mgr. Jiří Škop,
místostarosta
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Poděkování všem voličům

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří přišli v říjnu k volebním urnám a tím vyjádřili, že jim
není lhostejný život a vývoj našeho města. Na listopadovém veřejném zasedání zastupitelstva města
bylo ustanoveno nové vedení města. Všichni se shodli na tom, že
budou pokračovat v práci pro naše město s takovým nasazením,
jak bylo nastaveno v předchozích volebních obdobích. A tím také
děkujeme všem za jejich obětavou práci.
Stále platí:

„Pro lidi. Proč? Protože lidi za to stojí.“
Za hnutí Nezávislí

Ivan Konečný

Zimní údržba města a okolí

Před pár dny jsme se těšili z babího
léta a téměř letních teplot a dnes, o pár dnů
později, padají první sněhové vločky. Pro
toto roční období nic zvláštního, i tak pro
mnohé přišla zima nečekaně
V pondělí 19.11. vyjeli první posypové vozy i z polických technických služeb.
Na nadcházející zimu jsme připraveni.
Na skladě máme 80t štěrku a 55t písku.
Připravena je i posypová sůl. Protože žijeme v chráněné krajinné oblasti, tak sůl na
posyp komunikací zde používáme pouze v mimořádných případech, když je vyhlášen kalamitní stav. Poté se přisypává do písku.
Připravené jsou i stroje. Traktor Zetor Proxima, který slouží
k vyhrnování sněhu ze silnic, stroj Ladog a malotraktor Hinomoto,
které používáme především k vyhrnování chodníků. Dále máme
k dispozici Multikáru se sypačem a několik sněhových fréz.
A kdy vyjíždíme vyhrnovat (sypat)? Nejpozději do 30ti minut
vždy, když napadne více jak 5 cm sněhu nebo pokud nastala horší
sjízdnost komunikací - např. ledovka.
Pracujeme podle tzv. Plánu zimní údržby, který pravidelně
schvaluje Rada města. Po schválení bude umístěn na stránkách
TS.
Přes všechnu připravenost a snahu nejsme schopni zajistit
sjízdnost a hlavně schůdnost všech komunikací a chodníků tak,
aby byly zcela bezpečné. Proto žádáme Vás, občany, abyste i vy
dbali zvýšené opatrnosti a přizpůsobili chůzi a vaši obuv stavu
komunikace. Aby ta sněhová nadílka byla především pro radost,
a ne pro zlost.
Pěkné zimní dny přejí pracovníci
Technických služeb Police nad Metují.

První adventní neděle v Pěkově
a Dlouhá noc na Honech

Již tradičně zahájíme období
Adventu rozsvícením vánočního
stromku u kapličky v Pěkově 1. adventní neděli, které se říká železná,
2.12.2018. Je to čas, kdy si připomeneme, že se opravdu blíží vánoční
svátky, setkáme se se sousedy, připijeme si horkým punčem nebo čajem a trochu zvolníme v životním a
pracovním tempu. Touto dobou se ve
většině domácností začíná s pečením
vánočního cukroví a výzdobou, např.
jmelím. K tomu všemu také posloucháme koledy.
Tento adventní čas zakončíme 4.
adventní nedělí 23.12.2018 u zvoničky na honské návsi.
Sousedé přinesou ochutnat své
domácí cukroví a jiné dobroty, u kterých si můžeme opět připomenout, co
se za ten uplynulý rok všechno přihodilo. Horké nápoje a koledy k tomu
neodmyslitelně patří.
Na všechny se upřímně těšíme.
Za Sdružení pro rozvoj Pěkova a Honů

Ivan Konečný

Letošní vánoční strom na polickém náměstí
Advent, čas radostného očekávání a přípravy na Vánoce. Znamením tohoto času
jsou mimo jiné i rozsvícené vánoční stromy,
které již tradičně zdobí české návse a náměstí. Polické náměstí letos krášlí naše nejrozšířenější jehličnatá dřevina - smrk ztepilý.
Je to náš domácí druh s původním rozšířením
ve střední a jihovýchodní Evropě (od Alp po
Balkán), kde tvořil spolu s dalšími dřevinami
horské a podhorské lesy. V nižších polohách
byl přirozenou součástí porostů mokřin a rašelinišť, nebo obsazoval kaňonovitá údolí s
teplotní inverzí. Souvislé původní porosty se
nacházely také v severní a severovýchodní
Evropě, kde sahaly od Norska přes Polsko až
na východ po Bělorusko a horní Povolží. U nás
byl jeho původní výskyt ve vysokých horách, v
nížinách jen v chladných roklích (např. Labské
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pískovce). Jako rychle rostoucí produkční dřevina se u nás začal hojně pěstovat za třicetileté
války, kdy ho na svých pozemcích zaváděl především Albrecht z Valdštejna. Smrkové monokultury jsou ale málo odolné a trpí vývraty a
polomy, s následným rozvojem chorob a škůdců. Je velmi citlivý na imise oxidu siřičitého,
což v minulosti vedlo k velkým kalamitám, s
odlesněním horských hřebenových partií, zejména Krušných hor. V posledních letech je
jeho největším problémem napadení podkorním hmyzem – lýkožrouty. Dorůstá výšky 30 50 m a dožívá se stáří 200 - 300 let. Kvést začíná zpravidla až ve stáří 60 let a nekvete každý
rok, ale v intervalech 4 - 5 let. Jeho dřevo má
velmi dobré všestranné využití.
Letošní vánoční smrk je ze sídliště, kde
rostl v těsné blízkosti jižní strany haly firmy

Hauk s.r.o., na hraně svahu s vyústěním dešťové kanalizace z vedlejších garáží. Jeho stáří
je cca 40 let a byl zde vysazen v osmdesátých
letech minulého století, v době ozeleňování
sídliště. Pokácení, transport na náměstí a ozdobení opět zajistily polické technické služby, ve
spolupráci s firmou Autojeřáby Řehák a Janem
Beranem.
Rád bych touto cestou popřál všem polickým občanům i příležitostným poutníkům, aby
světlo vánočního stromu na polickém náměstí
a poselství od betléma pod jeho korunou, pomohlo nalézt jistotu v temnotách a zmatcích
dnešní doby, zklidnilo shon adventního času
a navodilo pokojnou a požehnanou atmosféru času vánočního. Klidný advent a radostné
Vánoce přeje
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Terénní a sadová úprava na Malém Rynku

Ve střední části „venkovského“ náměstí
Malý Rynk se nachází pás zeleně. Jedná se o
úzkou terénní vlnu s různorodou směsicí keřové a stromové vegetace z různých dob, se
sporadickým travním pokryvem. Urbanistická
i estetická kvalita tohoto pásu je už delší čas
nevalná a je těžké ji v tomto rozložení a stavu nějak výrazně zlepšit. Navíc zde došlo po
dokončení obnovy zpevněných ploch k částečné a neucelené terénní úpravě. Z tohoto důvodu se město rozhodlo pro radikální řešení.

Prvním krokem bude vyřezání většiny dřevin, které se tu nacházejí, a to z důvodu
jejich špatného stavu nebo nevhodnosti.
Druhým krokem bude úprava terénu vysvahováním, aby dostal plynulý tvar a nesjížděla
z něho hlína na vozovku. Třetím krokem
pak bude zatravnění a výsadba nových dřevin. Představa je taková, že uprostřed bude
vysazeno stromořadí z malokorunných třešní
pilovitých, varieta Amanogava, které bude doplněno skupinami keřů. Zároveň bude v jižní

okrajové části pásu, na stávající 12m hluboký vrt, osazena ruční pumpa pro příležitostné
čerpání užitkové vody. Vydatnost vrtu je cca
2m3 vody denně, a bude-li pravidelně čerpána,
mohlo by dojít i ke zlepšení její kvality. Okolí
pumpy bude vydlážděno a doplněno o lavičku. Věříme, že tato radikální úprava výrazně
přispěje k urbanistickému zkvalitnění této historické části města.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

O D PA D OV É H O S P O D Á Ř S T V Í

Úvodní informace

V průběhu letošního roku došlo k nárůstu
tříděného odpadu, především plastů a papíru,
což se projevuje přeplňováním kontejnerů
na některých veřejných sběrných místech.
Je to způsobeno i využíváním sběrných míst
firmami. Město by mělo v co nejkratší době
dokončit kontrolu, jak firmy nakládají s odpady a v rámci úpravy odpadového systému
pro ně nastavit pravidla. Z kapacitních důvodů svozové firmy není momentálně možné pokračovat ve svozu vytříděného odpadu dvakrát týdně, jako tomu bylo v letních
měsících, proto budou některá sběrná místa
kapacitně posílena. Od nového roku pak
bude svoz probíhat dvakrát týdně celoročně.
Dalším opatřením, které město plánuje od

Vánoce se blíží, odpady nás tíží

Máme tu opět adventní čas a s ním spojenou přípravu na Vánoce. Je fajn, že se
máme dobře, ale má to i své stinné stránky.
Jednou z nich je to, že tváříme stále více odpadů, a to není dobře. Měli bychom se spíše
snažit tvorbě odpadů předcházet, to bude
ale ještě nějaký čas trvat, než pro to změníme podmínky a návyky. Když už to ale
tak je, bylo by dobré věnovat více úsilí a
péče tomu, jak naložíme se vzniklým odpadem – jak ho správně vytřídíme a odložíme tam, kam patří. Městu na tom velmi
záleží a snaží se tomu pomáhat. Jedním
z konkrétních kroků je bezplatná nabídka
tašek do domácnosti, pro ukládání a odnos
vytříděného papíru, skla, plastů
a nápojových kartonů na veřejná
sběrná místa. Jde o sadu tří barevně
ve středu, podle daného časového harmonogramu)
rozlišených tašek z netkané plasv Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech.
tové textilie, na boku vybavených
NEBEZPEČNÝ ODPAD, OBJEMNÝ ODPAD - suchým zipem pro vzájemné spojeodkládají se do sběrného dvora a na stanovištích
ní, s nosností do 10 kg. Tašky jsou
mobilního sběru
k dispozici ve dvou velikostech,
ODĚVY a TEXTIL - odkládají se do kontejne- větší sada - cca 25 x 35 x 50 cm a
rů na veřejných sběrných stanovištích u Penny menší sada - cca 25 x 25 x 40 cm.
Marketu a na sídlišti a do sběrného dvora
Město je pořizuje ve spolupráci se
KOVY - odkládají se ve sběrném dvoře nebo společností EKO-KOM, a.s. Kdo
v soukromé sběrně (v ul. Ke Koupališti)
je má, jistě oceňuje jejich praktičPOUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ - odkládá se ve nost, kdo je ještě nemá, může si
sběrném dvoře
je vyzvednout na polické radnici.
ZBYTKOVÝ ODPAD - odkládá se do soukro- Momentálně je k dispozici pouze
mých popelnic a kontejnerů, svážen bude ve menší sada.

druhého pololetí příštího roku, bude zavedení svozu plastů a papíru z nádob od jednotlivých domů, ve spojení s přesnější evidencí.
Tomuto bude předcházet informační kampaň,
technické, organizační a finanční dojednání
se svozovou společností, zajištění a distribuce nádob, programové vybavení a organizační projednání na úrovni města. Cílem je
zefektivnění městského odpadového systému
a zvýšení podílu vytříděných využitelných
složek odpadu, v tomto případě plastů a papíru (kterých je v polických popelnicích, podle
provedené fyzické analýzy, stále ještě nějakých 20%), a tím snížení množství směsného
komunálního odpadu ukládaného na skládky.

Nakládání s komunálními odpady v Polici nad Metují v roce 2019
PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONY - odkládají
se společně do žlutých popelnic a kontejnerů na
veřejných sběrných stanovištích, svážet se budou
2x týdně v pondělí ve středu.
PAPÍR - odkládá se do modrých popelnic a kontejnerů na veřejných sběrných stanovištích, svážet
se bude 2x týdně v úterý a ve čtvrtek .
ČIRÉ a BAREVNÉ SKLO - odkládá se do bílých a zelených kontejnerů a popelnic na veřejných sběrných stanovištích, svážet se bude 1x za
3 týdny.
BIOLOGICKÝ ODPAD rostlinného původu
Z KUCHYNÍ A DOMÁCNOSTÍ - odkládá se do
domácích kompostérů a na domácí komposty, a
dále do hnědých kontejnerů na veřejných sběrných stanovištích, svážet se bude 1x týdně v pátek.
BIOLOGICKÝ ODPAD rostlinného původu ZE
ZELENĚ - odkládá se do domácích kompostérů
a na domácí komposty, dále do kompostárny (v
sezóně v PO, ve ST a v SO), mimo sezónu ve ST
a v SO) a také do sezónně přistavovaných kontejnerů (2x ročně) v Radešově, Hlavňově, Pěkově
a na Honech; pro transport do kompostárny bude
možné od města zakoupit vak.
VYŘAZENÁ ELEKTRZAŘÍZENÍ, BATERIE
a ÚSPORNÁ SVÍTIDLA - odkládají se v elektroobchodech, do červených kontejnerů (vyjma
svítidel) na veřejných sběrných stanovištích, do
malých sběrných nádob (vyjma svítidel) na radnici, v Pellyho domě a na poště, do sběrného dvora (mimo sezónu ve ST a v SO, v sezóně v PO,
ve ST a v SO) a na stanovištích mobilního sběru
(2x ročně ve 20. a 40. kalendářním týdnu, vždy
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čtvrtek a v pátek, podle stávajícího rozdělení:

čtvrtek:

Brandejsova, Dukelská, Dvořákova, Fučíkova,
Gagarinova, Horní, Hvězdecká, Jiráskova, K
Drůbežárně, K Sídlišti, K Vodojemu, Ke Koupališti,
Ke Strážnici, Ledhujská, Malý rynk, Mírová, Na
Bělidle, Na Sibiři, Na Splachově, Na Struze, nad
pekárnou, Ochoz, Ostašská, Pod Klůčkem, Příčná,
Radešovská, Slunečná, Smetanova, Soukenická,
V Domkách, V Rokli, U Plovárny, U Lesovny,
Wihanova, Hlavňov, Hony, Pěkov, Radešov

Přáním města je, aby Vás třídění odpadu (i když je to povinnost)
bavilo, aby odpadla výmluva, že
to doma není kde skladovat a aby
ubývalo směsného nevytříděného
odpadu v popelnicích. Třídí celá
Police, je to snadné velice.

pátek:

Bělská, Hrnčířská, Husova, Komenského náměstí, Kostelní, Malá Ledhuj, Masarykovo nám.,
Na Babí, Na Prádle, Nádražní, Pod Havlatkou,
Radimovská, Školská, Tomkova, Tyršova, U
Damiánky, U Opatrovny, Zahradní, Žďárská, 17.
listopadu, Pod Jasany, Na Letné.
Polický měsíčník - prosinec 2018

Svozový kalendář:

Svoz směsného
odpadu
a sběrný dvůr
o vánocích
V době letošních
vánočních svátků, tedy
v 52. kalendářním týdnu,
bude směsného odpad
z popelnic a kontejnerů svezen mimořádným
svozem mimo čtrnáctidenní harmonogram, a to
ve čtvrtek 27. a v pátek
28. prosince. Zároveň
oznamujeme, že v tomto týdnu, ve středu 26.
prosince bude zavřený

odpadový sběrný dvůr.

v k.ú. Radešov n. M., Hlavňov, Pěkov a Hony
měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

svozové týdny
1., 2., 3., 4., 5.
6., 7., 8., 9.
10., 11., 12., 13.
14., 15., 16., 17.
19., 21.
23., 25.,
27., 29.
31., 33., 35.
37., 38., 39.
40., 41., 42., 43., 44.
45., 46., 47., 48.
49., 50., 51., 52.

v k ú. Police n. M. a Velká Ledhuje
měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

svozové týdny
1., 3., 5.
5., 7., 9.
9., 11., 13.
14., 15., 16., 17.
18., 19., 20., 21., 22.
23., 24., 25., 26.
27., 28., 29., 30.
31., 32., 33., 34., 35.
36., 37., 38., 39.
40., 41., 42., 43.
45., 47.
49., 51., 52.

V případě změn v uvedených termínech svozu, vás budeme včas informovat městským
rozhlasem, v Polickém měsíčníku a na internetových stránkách města.

Městská kompostárna

Od září letošního roku byla v ulici V domkách,
vedle odpadového sběrného dvora, otevřena městská kompostárna. Za první dva měsíce provozu
si k ní poličtí občané postupně nacházejí cestu a
přáním města je, aby se stala běžnou a nepostradatelnou součástí nakládání s odpady (biologicky
rozložitelnými odpady ze soukromé i městské
zeleně), respektive aby vzniku odpadu předcházela. Po dohodě s provozovatelem byla pro
letošní rok kompostárna již uzavřena. V nejbližší době bude navezený biomateriál podrcen,
smíchán a uložen do první kompostové zakládky.

Podle průběhu zrání pak bude zakládka překopávána, aby měla dostatek vzduchu a vláhy. Po
dozrání pak dojde k přesátí kompostu a bude připraven k prodeji. V době uzavření kompostárny
bude možné bioodpad odložit do kontejneru
ve sběrném dvoře. V případě potřeby odložení většího množství bioodpadu (např. větví),
se obraťte na městský úřad, odbor IMŽP.
Kompostárna bude znovu otevřena od 1. dubna 2019. Otvírací doba bude v pondělí, ve středu a
v sobotu, a to ve stejných časech jako sběrný dvůr.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Uza v ř en í
městského
úřadu
31. 12. 2018

Oznamujeme, že v pondělí 31. 12. 2018 bude
Městský úřad Police
nad Metují pro veřejnost
uzavřen. Děkujeme za
pochopení.
Ing. Pavel Pohner,
tajemník MěÚ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni
uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k
20. 11. 2018, město Police nad Metují 4065
obyvatel.

Jubilea

V říjnu 2018 slavili:
70 let paní Ludmila Sokolová
paní Emilie Novotná
pan Zdeněk Kadidlo
pan Karel Klusáček
75 let paní Jana Dreschselová
pan Miroslav Vaněk
80 let pan Jiří Adámek
85 let paní Eliška Rutarová
paní Irena Strauchová
pan Ladislav Šolc
90 let paní Marta Plná
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a
krásné dny plné pohody v dalších letech.
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Sňatky
Svatební sezona roku 2018 pomalu a jistě končí. Nabíráme záznamy na
příští léto a těšíme se.

13. 10.
Pavel Čapek a Eva Dosoudilová
v obřadní síni
27. 10.
Jan Táborský a Lenka Jirková
před kaplí na Hvězdě

Prosíme jubilanty, kteří budou teprve slavit své výročí, a
nepřejí si být jmenováni v této
rubrice, nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili předem na
matriku MěÚ Police nad Metují.
hambalkova@meu-police.cz,
tel. 491 509 990
Dagmar Hambálková, matrikářka

27. 10. 2018 Jan Táborský a Lenka Jirková
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K N I H OV N A

Nabídka knih:
Společné čtení se Senior klubem Ostaš

Naposledy v tomto roce se sejdeme při společném čtení se
seniory a opět požádáme pana Františka Pivoňku o předčítání.
Setkáme se na začátku adventní doby

4. prosince 2018 v dětském oddělení od 15 hodin.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Novinky regionální literatury

Povídky z druhé ruky

V minulém čísle měsíčníku jste se dočetli o autorském čtení z knihy Povídky z druhé ruky, kdy čtyři autorky představily své povídky. Kniha byla v listopadu v Praze
pokřtěna a hledá si už své čtenáře. Díky jedné z autorek, polické Olze Landové, máme
knížku i v naší knihovně. A o čem vlastně povídky jsou, v úvodu knihy napsal vydavatel a lektor kurzu tvůrčího psaní, jehož žáci povídky napsali, pan René Nekuda:
„Už dlouhou dobu se mezi spisovateli říká, že všechno již bylo napsáno a že všechny
základní typy zápletek jsou obsažené v Bibli nebo v antické mytologii (podle toho, co
je komu bližší).
Musím se přiznat, že mě nikdy žádné téma nefascinovalo tak moc a tak dráždivě,
jako právě „omezenost“ příběhových struktur. …Povídky z druhé ruky se tedy rozhodly zkoumat jedinečnost v zavedených strukturách. A právě toto velké téma jsme
se snažili vměstnat do textů. Autoři si vybrali vždy jeden obecně známý příběh, ve
kterém našli něco, co souzní s jejich vlastním životem, a přidali do něho svůj odlesk
neopakovatelnosti a jedinečnosti.“
A šli s kůží na trh. Jak se jim to povedlo, se můžete přesvědčit při čtení povídek.

Neboj se vrátit domů

Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem. Tato kniha byla představena návštěvníkům podvečera, který proběhl v Pellyho domech 8. 11. od 17 hodin. Během
rozhovoru v knize paní Svatošová prozradila hodně ze svého života, ale i hodně ze
svých názorů. Představuje se jako žena, pro niž je práce ve zdravotnictví především
práce s pacientem a pro pacienta. A na to navazuje i její obrovské dílo při zakládání
hospicového hnutí v naší republice. Oporou i celoživotním smyslem pro ni je její
křesťanské přesvědčení, díky němuž vše zvládala a zvládá. A že jí k tomu nechybí
humor, se můžete přesvědčit při čtení knihy. S autorčiným věnováním se stala součástí
regionálního fondu.
Myslím, že účastníci podvečera se mnou budou souhlasit, když napíši s tichým
obdivem: Díky, paní Svatošová.

REALITA - REalita nebo KLAM

Reklama je všude kolem nás a většinou ji čteme přesně tak, jak si její tvůrce přeje.
Vzbuzuje v nás touhu po produktu či službě, po něčem, co musíme najednou mít. Proč
tomu tak je?
Tak přesně to se dozvěděli žáci 7., 8. a 9. tříd při seminářích, pořádaných Studijní
a vědeckou knihovnou v Hradci Králové s podporou nadace Open Society Fund
Praha. Jsme jedním ze tří krajů, kde semináře pořádají. Jako hlavní lektorka vystoupila Mgr. Vanda Vaníčková, která působí na Katedře společenských věd PdF Univerzity
Palackého v Olomouci. Aktivně se věnuje různým formám vzdělávání od koordinace
škol v přírodě a letních táborů po organizaci vlastních vzdělávacích akcí či školení
učitelů a knihovníků.
Podle ohlasů žáků i učitelů se s tématem strefila a všichni jsme se poučili a snad se
už nenecháme reklamou nachytat.

PF 2019

Více času na skvělé knihy, více důvodů k úsměvu a pevné zdraví v roce 2019.

přejí knihovnice z polické knihovny
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yy Kalenská, Renata: Doktor vězeňských
věd.
Knižní podoba rozhovorů, které vedla
novinářka Renata Kalenská s českým
spisovatelem a bývalým politickým vězněm Jiřím Stránským.
yy Rail, Jan: Přes překážky ke hvězdám.
Příběhy letců z Kladského pomezí v letech 1914-1918 a v letech 1939-1945.
yy Ankowitsch, Christian: Proč Einstein
nenosil ponožky.
Autor čtenářům názorně, chytře a zábavě
předvádí, jak okolní svět a způsob vnímání vlastního těla ovlivňují naše myšlení - a přidává praktické tipy, jak tuto
souhru co nejlépe využít k vlastnímu
prospěchu.
yy Glaserová, Světlana: Trosečník sibiřský.
Vyprávění o době stalinského teroru
v Sovětském svazu z pohledu malého
chlapce, který tuto perzekuci zažil na
vlastní kůži.
yy Balga, Matěj: Saudade - na kole a v kajaku kolem světa.
Melancholií protkaná cestopisná prvotina provede čtenáře tříletým autorovým
putováním kolem světa.
yy Jenoff, Pam: Světla zimní noci.
Příběh o přátelství dvou žen odehrávající se za druhé světové války.
yy Vojtěchová, Věra: Jóga pro seniory.
Kniha je plná praktických informací –
jak cvičit, rady, jak zpomalit stárnutí, jak
správně dýchat, relaxovat, či jaké cviky
na které konkrétní potíže pohybového
aparátu jsou uzdravující.
yy Bader, Hanuš: Přežil jsem to.
Autentické paměti českého rodáka, jejichž těžištěm jsou vzpomínky na boj
o přežití v nacistických koncentračních
táborech.
yy Jamesová, P. D.: Holčička, která milovala hřbitovy a jiné povídky.
Soubor šesti povídek P. D. Jamesové,
jejichž obsahem jsou sice vraždy, ale
vraždy neodhalené.
yy Seethaler, Robert: Celý život.
Rozsahem nevelký, ale působivý příběh
prostého venkovského člověka, jenž
svůj celý život tráví uprostřed alpského
údolí, z něhož je přechodně vytržen pouze jednou a nedobrovolně, a to v průběhu druhé světové války.
Dáša Ducháčová

Polický měsíčník - prosinec 2018

K U LT U R A

V POLICI NAD METUJÍ

II.

IV.

III.
......................................................

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

www.pellyhodomy.cz
Polický měsíčník - prosinec 2018

Ostatní akce:
ADVENTNÍ KONCERT
Pond�lí 3. 12. od 19:00
/Kolárovo divadlo
Vystoupí Hana K�í� ková, Pepa
Vágner a Jana Fabiánová.

ADVENTNÍ KONCERT Zu�
Úterý 4. 12. od 17:00
/ Kolárovo divadlo
Tradi� ní koncert p�ipravují
mlad�í � áci ZU� Police n. Met.
Prodej vstupenek od 27. 11.
v IC v Polici n Met. a v Náchod�.

V.
VÁNO� NÍ KONCERT ZU� :
� ESKÁ M� E VÁNO� NÍ
J. J. RYBY
Ned�le 16. 12. od 18:00
/ Kolárovo divadlo
Prodej vstupenek od 27. 11. v IC
v Polici n. Met. a v Náchod�.

VÁNO� NÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA
HYB� E � VYPRODÁNO
� tvrtek 20. 12. od 19:30
/ Kolárovo divadlo

MUZEUM D�TEM
Sobota 29. a ned�le
30. 12., 9:00�17:00

� ESKÝ �EMESLNÝ
POHYBLIVÝ BETLÉM
ZDE�KA FARSKÉHO
� tvrtek 6. 12.�ned�le 13. 1.

/ Muzeum papírových model�
Interaktivní dílni� ka pro v�echny
náv�t�vníky, se zimní tématikou.

/ Stará �kola D�ev�nka
Monumentální betlém doplní
men�í výstava hra� ek ze sbírek
Muzea Náchodska.
Vernisá� 6. 12. od 17:00.

SILVESTROVSKEJ VEJ� LAP
K � ERTOV�SKÁLE
Pond�lí 31. 12.

CO � ERT NECHT�L, AND�L
P�INESL A MIKULÁ� DAL
� tvrtek 6. 12.�ned�le 6. 1.
/ Zelený dome� ek
Výstava prací � ák� polické Z� .
Vernisá� 6. 12. od 16:00.

Více na www.turistipolice.cz

Provozní doba IC v prosinci: Pond�lí a st�eda 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00; úterý, � tvertek a pátek: 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00.
Prodej vstupenek v Informa� ních centrech v Polici nad Metují a v Náchod�, pokud není uvedeno jinak.

ADVENTNÍ
A VÁNO� NÍ � AS

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

Pellyho
domy
Police
nad
Metují
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Muzeum papírových
modelů
!!! POUZE PRO
OBJEDNANÉ SKUPINY!!!

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

9:00 – 15:00 hodin

V předvánočním čase připravilo Muzeum ve
spolupráci s DUV – Družstvo Dvůr Králové
nad Labem a s podporou Královéhradeckého kraje dílnu pro objednané
skupiny.
Nabízíme unikátní možnost vymyslet si
vlastní design skleněných ozdob na vánoční
stromek.

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

PROSINEC 2018
VOLNÝ VSTUP DO
MUZEA
Pondělí 3. 12.

od 09:00 do 15:00 hodin

Muzeum otevírá svoje dveře během prvního
pondělí v měsíci zdarma!

Modelářský kroužek při Muzeu začal
soutěžní sezónu v únoru v Brně, odkud
si Luboš Matěna odvezl titul vicemistra
republiky. Zlaté zakončení roku 2018
dává naději, že i příští rok se budeme ze
soutěží vracet s medailemi a tituly.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
PRO MALÉ I VELKÉ
21. – 23. 12.

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

12:00 – 15:00 hodin

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

Každou středu od 15.00 hodin se
v Muzeu můžete setkat s Lubošem
Matěnou – vycházející hvězdou české
modelářské scény – a společně
s ostatními začít pronikat do tajů
papírového modelářství.
Lubošova práce v Muzeu s dětmi
přináší první ovoce: ze soutěže
Neratovický papír si odvezla zlatou
medaili za vítězství v kategorii starších
žáků
Míša
Vaněčková!
V ostré
konkurenci jedné z nejobsazovanějších
soutěží v rámci klání papírových
modelářů a modelářek se neztratil její
drobný model sovy. Ta nakonec svou
kvalitou porazila všechny ostatní a po
zásluze vezeme do Police diplom a
medaili za vítězství.
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Zkušený lektor dětem vysvětlí, jak na to a
potom už nebude nic scházet k tomu, abyste
si domů odnesli unikátní ozdobu, kterou na
žádném jiném stromečku nejdete.
Dílnička je zpoplatněna a je určena
výhradně objednaným skupinám.

Nechte se inspirovat krásou papíru a
skvělými úspěchy našich členů a
přijďte si zkusit práci modeláře do
Muzea!
Cena za jednorázový vstup je 30,- Kč.
Jedno pololetí: 400,- Kč
Celý rok: 800,- Kč
Pro druhé dítě z rodiny je cena za
kroužek zvýhodněna!
(Pololetí 250,- Kč; celý rok 450,- Kč)

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH
OZDOB
Od pondělí 3. 12.

Přijďte najít klid a pohodovou
atmosféru v předvánočním shonu do
Muzea papírových modelů. Na poslední
víkend před Štědrým dnem jsme
připravili Vánoční dílničky pro malé i
velké. A skutečně to bude stát za to.
V rámci dílniček totiž nabízíme
unikátní program, pod heslem: Jedno
unikátní Muzeum; tři předvánoční dny;
pět dílniček.
Připravili jsme pro vás těchto pět
tvoření, která stihnete během jednoho
dne a všechny své výrobky můžete
využít hned během těchto Vánoc:
- zdobení vánočních perníčků
- zdobení vánoční ozdoby
- vystřihovánka do okna
- svícen na stůl
- náušnice v dárkové krabičce.
Nenechte si ujít možnost vyrobit si
vánoční výzdobu, ale třeba i originální
vánoční dárek. To vše během jednoho
odpoledne v Muzeu!
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Stejně jako v každém jiném odvětví
výtvarného umění, i v práci konstruktéra
papírových modelů prochází autor různými
„obdobími“ a samozřejmě vývojem
v tvorbě. Na zmiňovaných modelech
Kamene a Karlštejna je jasně vidět, kam až
se Ivan Zadražil dostal.
I tyto modely si můžete v Muzeu zakoupit a
doma i ho slepit. K výstavě vyšel i katalog,
který je možné si v Muzeu zakoupit.

CO ČERT NECHTĚL, ANDĚL
PŘINESL A MIKULÁŠ DAL

Zelený domeček
Výstava prací žáků
polické ZŠ
Vernisáž ve čtvrtek
6. 12. od 16.00 hodin

Dílnička je zpoplatněna cenou 45 Kč
za osobu.

Pořádá Muzeum ve spolupráci s DUV –
Družstvo Dvůr králové n/Lab. a s podporou
Královéhradeckého kraje.

MUZEUM DĚTEM
25. – 31. 12.
9:00 – 17:00 hodin

Interaktivní dílnička pro děti, kterou
Muzeum pořádá každý poslední víkend
v měsíci, bude tentokrát připravena po
celou dobu Vánočních prázdnin.
Na ty nejmenší bude čekat v Muzeu
překvapení v podobě možnosti vytvořit si
vlastní papírový model.
Interaktivní dílnička je v ceně vstupného do
Muzea.

A pokud se zadaří, nechte se inspirovat a
přijďte se podívat na náš kroužek. Nabízíme
i možnost jednorázového vstupu zpoplatněného 30,- Kč.

ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA…
24. 12.
10:00 – 15:00 hodin
Vstup ZDARMA!

Nemusíte Sedět doma u otevřeného
okna a čekat, kdy přijde.  Jako každý
rok, i letos, bude mít Muzeum otevřeno
na Štědrý den. Letos otevíráme ráno
v 10:00 a končíme před soumrakem
v 15:00 hodin.
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Přijďte si zkrátit čekání na Ježíška do
Muzea. V expozici si budete moci
poslechnout vánoční koledy, prohlédnout si
vánoční výzdobu a užít si nejkrásnější
svátky trochu jinak.
Přede dveřmi necháváme stres a shon a
v kouzelné atmosféře Vánoc nabízíme
prohlídku světa z papíru. Kde jinde chcete
najít klid a pohodu, než v Muzeu!

VÝSTAVY

Otevřeno denně podle otevírací
doby Muzea

V Zeleném domečku představujeme tvorbu
dětí z místní základní školy na mikulášské
téma. Čert, anděl a Mikuláš vždy na začátku
listopadu přichází na svět, aby se rozhlédli,
obdarovali hodné děti a těm zlým dali kus
uhlí, jako výstrahu, že na zlého člověka čeká
peklo.

IVAN ZADRAŽIL:
SVĚT PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Muzeum papírových modelů

Ivan Zadražil je jedním z nejpilnějších
autorů či konstruktérů papírových modelů
v celé České republice.
Výstava v Muzeu papírových modelů
představuje jeho tvorbu v průřezu a v celé
její pestrosti: od modelů techniky
k architektuře a zase zpět. Právě
retrospektivní rámec výstavy nabízí zcela
nečekaná setkání s jedinečnou možností
porovnání vývoje autora.
V Muzeu můžete hned vedle sebe vidět dva
krásné modely hradů: hrad Kámen u
Humpolce, který byl prvním hradem, jenž
vzešel z dílny Ivana Zadražila.
A hned vedle stojí nejznámější český hrad –
hrad Karlštejn, který je zatím posledním
„papíráckým“ počinem autora.

Jak vidí děti tuto známou trojici? A projevuje
se v jejich dílech strach? Nebo radost a
naděje? Přijďte se podívat do Zeleného
domečku.

VITRÍNA

Iveta Osobová: Zátiší

Obraz z roku 2018 s jednoduchým a
všeříkajícím názvem „Zátiší“ se stal novým
exponátem ve vitríně u Muzea papírových
modelů.

Pohled do expozice výstavy Ivana Zadražila
s hrady Kámen a Karlštejn

10

Polická autorka Iveta Osobová v něm
v zjednodušené
zkratce
odhaluje
kompozici, ve které rezignovala na
realistické zachycení a soustředila se
prioritně na barevnou kompozici.
Vyvážený obraz se stěžejní červenou,
černou a modrou barvou, z níž doslova
křičí plastická malba váz, trochu
provokuje právě svými jasnými barvami.
Právě téma zátiší v kombinaci se
zjednodušením tvarů a výraznou, čistou
barevností, vytváří jakési vnitřní pnutí,
které evokuje neklid obrazu a ten se
potom přenáší i na diváka. Ale smyslem
obrazu není provokovat. Dá se říct, že
autorka v symbolické rovině zaznamenala stav, kdy člověk cítí dvě téměř
protichůdné emoce. Zátiší jako téma
evokuje spíše meditativní pocity a
uklidnění, ostrý kontrast barevných
ploch a plasticita malby váz vnáší do
tématu nepokoj; jakoby bylo potřeba
jednu emoci okamžitě vyvážit druhou a
dát vzniknout vyváženému stavu.

POHLED DO EXPOZICE

V dnešní slovní prohlídce expozice Vám
představíme dvě zákoutí, která byste
určitě neměli přehlédnout.
Pro první se vydáme do Plzeňského
kraje a zastavíme u vodního hradu
Švihov.
Zakladatelem hradu, který je poprvé
zmiňován v roce 1375, byl rod pánů z
Rýzmberka ze Skály. Během husitských
válek byl obléhán husitským vojskem a
jeho posádka se vzdala až po vypuštění
hradních příkopů.
V letech 1480–1489, na příkaz
tehdejšího majitele panství Půty
Švihovského z Rýzmberka, byl nákladně přestavěn ve slohu pozdní gotiky. V
dostavbě opevnění po jeho smrti
pokračovali jeho synové, kteří si na
stavbu pozvali známého architekta
Benedikta Rejta. Po rodu Švihovských
hrad v roce 1548 převzali Kavkové z
Říčan, jejich špatné hospodaření je ale
již v roce 1598 donutilo hrad prodat
rodu Černínů z Chudenic.
Poté přišla třicetiletá válka. Hrad tehdy
bezúspěšně obléhala švédská vojska.
Po válce, zřejmě ze strachu před
možnou „nedobytnou líhní protihabsburského odporu“, vydal habsburský
císař Ferdinand III. nařízení k demolici
hradu. Díky neustálému oddalování k ní
však v plném rozsahu nikdy nedošlo,
byla pouze pobořena část hradebního
opevnění. Hradní paláce, kaple a zbylé
bašty byly později změněny na panskou
sýpku. V držení rodu Černínů zůstal
švihovský hrad s malými přestávkami
až do roku 1945, kdy byl zestátněn.
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podle všeho tím nejpodstatnějším
impulsem pro vznik tohoto krásného
modelu.

V krátkosti informujeme…

Modely hradu Švihov – vlevo rekonstrukce
stavu z XV. století, vpravo současný stav.

V expozici Muzea nabízíme unikátní
možnost pohledu na hrad v době, kdy byl
v plné kondici a na dnešní stav.
Na přelomu let 1993 / 1994 vycházela
v časopise
ABC
na
pokračování
vystřihovánka Vodního hradu Švihov. Ta
představila hrad v podobě, jakou měl
v XV. století a vzešla z dílny legendárního
autora papírových modelů, pana
architekta Richarda Vyškovského. A hned
vedle stojí model současného stavu hradu
Švihova. Ten vydala Betexa v roce 2006 a
autorem modelu je Robert Navrátil.
Muzeum nabízí unikátní možnost
porovnat to, jak se přes všechny zásahy
změnil kdysi nedobytný hrad.
Za druhým modelem se koukneme
vlastně hned za roh. Modelem, který není
dobré minout, je rodný dům Aloise
Jiráska v Hronově.
Tento model je nejstarším, který expozice
Muzea nabízí – vystřihovánku totiž
vydalo nakladatelství B. Kočí v roce 1930!
Poté, co jsme vystřihovánku získali
darem, ji do „3D“ podoby slepil modelář
Jan Kubík. Nenechte se oklamat, protože
model reflektuje stav roku 1930 a do
dnešního dne prošla stavba a celé její
okolí ohromnými změnami.

V sobotu 18. 11. jsme se zúčastnili
modelářské soutěže Neratovický papír. O
úspěchu Míši Vaněčkové jsme Vás už
informovali a další výsledky Vám
představíme
v následujícím
čísle
Polického měsíčníku.
Fotografie z Neratovic si můžete
prohlédnout na našem facebooku.
Muzeum získalo dva úžasné modely.
Prvním je Elektrická lokomotiva polských
drah SM 42.999, kterou Muzeu zapůjčil
modelář Vojtěch Volný z Liberce. Její
délka dosahuje úžasných 48 cm!
Druhým modelem je model rakety Saturn
V. z mise Apollo 11 – tedy raketa, která
vyvezla první lidi na povrch Měsíce.
Modelář, pan Kajlík z Chebu, na modelu
pracoval několik let, ale výsledek stojí
určitě za to. Výška rakety je totiž
neskutečných 240 cm!
Oba dva modely jsou momentálně
uloženy v depozitu. Ještě musí projít
závěrečnou revizí kurátorů, ale určitě
během co nejkratší doby budou
nainstalovány v expozici.

Model Saturnu V. v dílně modeláře, rozdělen
na jednotlivé stupně (foto: archiv A. Kajlíka)

Muzeum v médiích

Samotný vznik vystřihovánky je dán
dvěma skutečnostmi. Tou první je
„hledání“ osobností, ke kterým by se
tehdy mladý stát mohl hlásit. A mistr
Alois Jirásek v té době patřil mezi
nejznámější Čechoslováky. Nesmíme
zapomínat třeba na skutečnost, že byl
čtyřikrát navržen na Nobelovu cenu za
literaturu… A druhou skutečností byla
jeho smrt 12. března 1930, která byla

Poslední číslo Muzejních novin nevynechalo ani Muzeum papírových modelů.
V adventní příloze MF Dnes se objeví
pozvánka do Muzea. Představí v krátkosti
nabitý Vánoční program Muzea a zve
všechny z blízkého i vzdáleného okolí
k návštěvě v době Adventu.
A na závěr příspěvku Muzea si Vám i za
své spolupracovníky a za všechny, kteří
Muzeu pomáhají či pomáhali, dovolím
poděkovat za Vaši přízeň a věřím, že se
v roce 2019 buď přímo v Muzeu, nebo na
některé z doprovodných akcí, potkáme.
Zároveň přejeme všem krásnou pohodu
Vánočních svátků a hodně štěstí a
spokojenosti do roku 2019.

Za Muzeum papírových modelů
Pavel Frydrych
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Jeden svět nahlíží do historie i na vzájemné vztahy

Také na letošní podzim-zimu jsme připravili několik podvečerů s lidsko-právními
dokumenty, které se nevešly do březnové
nabídky festivalu Jeden svět. Jeden svět – to
jsou filmy, které se dívají pod povrch, z nečekaných úhlů, se souvislostmi, s následnou
debatou.
V pátek 30. listopadu od 19 hodin zveme spolu s Muzeem papírových modelů na
Projekt Babička. Babička jako projekt? Když
se trojice mladíků z Velké Británie, Německa
a Maďarska rozhodne vyzpovídat svoji vlastní
babičku, zdaleka netuší, co všechno se dozví a
že hlavním úkolem nebude jen propátrat minulost, ale umět se s ní srovnat. Díky ochotě přistoupit na hru svých vnuků obnažují tři
ženy své ryze osobní příběhy, které – každá na
jiné straně fronty – zažily během druhé světové války: setkávají se tu maďarská židovka,
dávná obdivovatelka Hitlera a bývalá britská
špionka. K vážnému tématu druhé světové
války přistupují mladí filmaři s příjemnou lehkostí, ale s dostatkem sebereflexe. Občas sice
šlápnou vedle... „Myslíš si, že jsme blbí? Na
stupnici od jedné do desíti?“ dostává babička
otázku po jednom takovém přešlapu. „Pět,“
zní upřímná odpověď. O tom, jak pohlížet
do historie, jak se vyrovnávat s odvahou, ale
i spornými skutky našich předků, budeme
debatovat s Petrem Bergmannem, spisovatelem, nakladatelem a historikem Broumovska,
mimo jiné autorem nedávno skončené výstavy
připomínající zajatecký tábor z 1. světové války u Martínkovic.
O týden později, v pátek 7. prosince od

SDH Suchý Důl

19 hodin uvedeme spolu s Pellyho domy
v Kolárově divadle švédský snímek Silvana.
Jestli vám jméno Silvana Imam nezní úplně
švédsky, nepletete se. Do koktejlu její identity vstupuje nejen to, že otec je Syřan a matka
Litevka, Silvana je také lesba a rapperka. Je
rok 2014, jí je 27, vydává první desku a rozjíždí se slibná hudební kariéra. Se svými feministickými a antirasistickými texty, které
silně ovlivňuje její sexuální orientace, se ve
Švédsku brzy stává idolem. Režisérkám se v
emotivním filmu podařilo zachytit soukromí
slavné „power pussy“, která se na pódiu ničeho nebojí, po koncertě ale často o sobě samé
pochybuje. Nemusíte mít rádi rap, abyste podlehli kouzlu jejího charisma, křehkého i drsného zároveň. Vsaďte se, že po většinu filmu
zapomenete, že sledujete dokument a ne hraný
film.
Již několik let nám z dramaturgie jarního festivalu těsně vyklouzly snímky mapující zásadní téma domácího násilí. Tento dluh
chceme alespoň částečně splatit v pondělí
10. prosince. V sále ZUŠ Náchod (Tyršova
247) promítneme od 16 hodin dokument
Lepším člověkem. Attiye bylo 16, když na
střední škole potkala o něco staršího Stevea.
Pro oba to byl první vážný vztah a pár spolu brzy začal bydlet. Tahle zkušenost dívku
málem stála život. Steve Attiyu bil prakticky
každý den jejich dvouletého vztahu. Chrlil na
ni rasistické nadávky, mlátil ji pěstmi, škrtil
ji, až omdlévala. „Myslela jsem si, že takhle
to ve vztazích chodí,“ vzpomíná Attiya během terapeutického sezení, kterému přísedí i

srdečně zve na

Štěpánskou

ZÁBAVU

25. 12. 2018 od 20:00 hod.
Kulturní dům
Suchý Důl
k tanci
a poslechu
hraje kapela
Ledvin Stones
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Steve. Dvacet let od jejich rozchodu souhlasil
s tím, že se setkají před kamerami a dotknou
se hluboko uložených ran. O tom, proč může
být agrese, na rozdíl od násilí, OK a jak ji lze
zdravě vybít, či že je rovnost žen a mužů také
mužské téma, budeme debatovat s terapeutem
a koučem Petrem Sojákem z Ligy otevřených
mužů (skype), o možnostech pomoci obětem
násilí pak s Martinou Ptáčkovou, poradkyní
pro oběti při Probační a mediační službě.
Vstup na všechny akce je zdarma. Za tým
polického Jednoho světa zve Pavlína Binková.
Pavlína Binková

Sběratelé pozor !!!!
Hostinec u Lidmanů v Machouský
Lhotě vetešnici, sběratelé a
hokynáři ze Lhoty, pořádaj
dne 15.12. 2018 vod 8.00 hod.
na sále hostince, další přeukrutně
vohromnou sběratelskou burzu, na
který bude možno vyměnit či
zakoupit /a to je jennou istý/
skvosty nedozírnejch hodnot.
Vítaný ste úplně šecky, kerý se
kolem starožitností a
sběratelskejch artefaktů jen
malinko motáte a na kerý jen
trochu dejchlo to kouzlo, vlastnit
něco ve sbírce.
Polický měsíčník - prosinec 2018

Pár vět k obálce…

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

JOSEF VOŘÍŠEK
Nejtěžší je první čára
Po celý letošní rok jsem měla možnost
na obálce Polického měsíčníku představit zajímavé výtvarníky, kteří v Polici nad
Metují žijí, tvoří, nebo se tady narodili.
Všichni více či méně získali věhlas i za hranicemi města. Dvanáctým výtvarníkem je
Josef Voříšek. Kreslíř, který zachytil Polici
nad Metují a Policko neskutečným způsobem. Jeho práci budou obdivovat i další
generace.
Josef Voříšek se narodil v roce 1934
ve Vysokém Chvojně, v okrese Pardubice.
Ve svých patnácti letech přišel do podniku
Veba v Polici nad Metují. Policko si hned
zamiloval. Miloval nejen krajinu, ale i práci
a lidi. Vebě věnoval veškerou svou energii a
sílu a zůstal ji věrný až do roku 1991, kdy
musel odejít ze zdravotních důvodů.
Když přemýšlel, co dál, čím zaměstnat
mysl a ruce, vzpomněl si na léta mládí, kdy
jeden rok navštěvoval s partou nadšenců
kroužek kreslení a malování pod vedením
profesora Dufka z Broumova. S pochopením a podporou své ženy začal kreslit podle
skutečnosti, kterou už dávno odnesl čas,
podle fotografií zapůjčených Bohumilem
Rolcem, Oldou Plachtou a paní Libuší
Jiráskovou (z pozůstalosti po panu Pellym
– bratranci továrníka Pellyho). Zde uplatnil
svoji schopnost poměrně věrně reprodukovat skutečnost a svůj textilácký smysl pro
detail. Kreslil i na výletech a pobytech v
Čechách a na Moravě.
Věnoval se především perokresbám a
na řadě obrázků z Police a okolí zachytil
domy, které již dávno nestojí. Několik let
ilustroval i kroniku města. Originály obrázků věnoval Městu Police nad Metují, které
je deponovalo ve Státním okresním archivu
v Náchodě.
V roce 2011 Dobrovolný svazek obcí
Policka vydal kalendář na rok 2012 pod
názvem „Putování časem na Policku rukou
Josefa Voříška“. V celém kalendáři jsou
lavírované kresby pana Voříška z celého
Policka. V mnoha domácnostech tento kalendář přetrval do dnes.

Mimo turistickou sezonu je Muzeum města Police nad Metují otevřeno pouze první
sobotu v měsíci od 10,00 do 14,00 hodin., aktuálně tedy 1. prosince 2018. Mimo tento den
lze muzeum navštívit po předchozí domluvě.
Návštěvu nutno dohodnout alespoň s týdenním předstihem. Kontakty najdete na www.
muzeumnachodska.cz.

Stará barokní roubená škola
z roku 1785

Stará škola Dřevěnka bude otevřena od 7.
do 30. prosince 2018 denně mimo pondělky a
mimo první a druhý svátek Vánoční 24. a 25.
12. 2018. Mimo tyto dny lze starou školu navštívit pouze po předchozí objednávce.

Adventní Dřevěnka

Muzeum Náchodska a Cech panen rukodělných zvou u příležitosti Adventních trhů
v sobotu 8. prosince 2018 do staré polické
školy Dřevěnky na tradiční předvánoční den
řemesel. Členky cechu budou předvádět tradiční rukodělné techniky. Návštěvníci se tak

mohou těšit na ukázky předení na kolovrátku,
zpracování ovčí vlny, paličkování, drátkování,
výrobu figurek z kukuřičného šustí, vánoční
výzdobu a mnohé jiné. Starou školu lze navštívit od 9.00 do 16.00 hod. Těšíme se na Vás!

Český řemeslný pohyblivý
betlém Zdeňka Farského

Muzeum Náchodska zve návštěvníky do
staré školy Dřevěnky v Polici nad Metují na
Český řemeslný pohyblivý betlém. Pro návštěvníky je připravena unikátní příležitost
zhlédnout monumentální čtyři metry dlouhý
a dva metry vysoký mechanický betlém náchodského řezbáře Zdeňka Farského. Betlém
doplní menší výstava historických hraček ze
sbírek Muzea Náchodska. Vernisáž výstavy
proběhne za účasti autora ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 17.00 hod. Výstavu lze pak
navštívit od 7. prosince 2018 do 13. ledna
2019. Otevřeno bude denně mimo pondělky.
O vánočních svátcích 24. a 25. 12. 2018 bude
zavřeno. Zavřeno bude také na Silvestra (31.
12.) a na Nový rok (1.1.). V pátek 28. prosince
2018 budou od 14.00 do 16.30 probíhat komentované prohlídky, kterými návštěvníky
provede autor betlému Zdeněk Farský.
Mgr. Jan Tůma

Čerpáno z textu k výstavě v roce 2009 ve
Staré škole v Polici nad Metují
Mgr. Martina Váňová

Polický měsíčník - prosinec 2018
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Vychází stolní kalendář s reprodukcemi starých vyobrazení z Broumovska

Již patnáctým rokem vychází stolní
kalendář s reprodukcemi starých vyobrazení z Broumovska,
Policka, Stárkovska,
Teplicko-adršpašska a
Machovska. Kalendář
je jednou z nejdéle
trvajících a nepřerušených novodobých
tradic v regionu, každoročně přináší novou
sestavu více než padesáti historických pohlednic s lokalitami z celé oblasti bývalého
okresu Broumov, potažmo současné CHKO

uvedených v kalendáři nebyla od doby svého
vzniku již nikdy publikována a na veřejnosti jsou neznámá. Poskytují nejen romantický
pohled na oblíbená místa v dobách dávno minulých, jsou také dokladem vývoje osídlení,
hospodaření, architektury a kulturní vyspělosti regionu. Vedle krajinných a
urbánních vedut jsou v kalendáři
zařazeny také rytiny a litografie
madon, silný odraz mariánského
kultu, který se v období gotiky a
později znovu v barokní době na
Broumovsku a v okolí pěstoval.
Panna Marie byla všudepřítomným prvkem religiozity a výrazem
důvěry místního obyvatelstva v
ochranu vyšší moci, kterou laskavá Bohorodička reprezentovala.
Umělecké podoby broumovských,
vernéřovických, suchodolských
a svatoňovických madon provází

kalendářem a přináší do něj pro rok 2019 hlas
krásy, naděje, soucitu a porozumění. Udržení
vydávání kalendáře je možné jen díky vytrvalé
podpoře mnoha sponzorů, kterým je nutné vyslovit poděkování.
Petr Bergmann

Sbor dobrovolných hasičů Suchý Důl
vás srdečně zve na
v

HASICSKÝ PLES
V sobotu 12. ledna 2019 od 20:00 hodin
v místním kulturním domě.
K tanci a poslechu hraje EMMA ved. Emil Maryška.
Společenský úbor, bohatá tombola.

Broumovsko. Letošní, 15. výroční kalendář
je pojednán jako zvláštní vydání, ve kterém
jsou staré pohlednice nahrazeny vedutami
v provedení mistrů rytců, malířů a kreslířů
zvučných jmen, kteří zachycovali podobu regionu před sto a více lety. Mnohá z vyobrazení

„DĚJINY“ - ZŠ BABÍ

24. října uspořádalo město Police
nad Metují slavnostní večer k výročí
vzniku Československé republiky.
Největším zážitkem večera, snad pro
všechny účastníky, bylo vystoupení
žáků ZŠ Babí, nazvané „ DĚJINY“.
Výborně zkomponované pásmo s využitím zpěvu, scénického tance, divadla a recitace, provedlo diváka historií od pravěku až po války 20. století.
Publikum se bavilo, tleskalo během
představení a bylo dojaté vtipným a
téměř profesionálním výkonem dětí.
Vystoupení uzavřelo naprosté ticho
v sále. Na jevišti probíhala válka.
Dojem z představení těchto našich
dějin ve mně zůstane nadlouho.
Zápotočná Hana, Teplice nad Metují
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Děti z hronovského DDM objevovaly život našich předků

Pavel se teple oblékl, obul, vzal kbelík,
baterku a vypravil se na noční zahradu k
pumpě. Byla tma, zima, chalupa daleko, ale
voda ze studny je nezbytná. Jiná totiž na
chalupě není. Poté se odebral do dřevníku
pro pár polen, aby mohl přiložit do kamen a
pak si dal konečně uvařit vodu na čaj.
Příběhem připomínající spíše starou knihu
se snažili dva dny žít robinsoni - děti z kroužku Mladý Robinson z DDM Domino Hronov.
Na stoleté chalupě, která pamatuje doby
Rakouska-Uherska, toho stihli opravdu hodně.
„Turistická základna v majetku Asociace
turistických oddílů mládeže ČR, kde jsme trávili akční víkend, nabízí právě to nezbytné minimum. Nenaleznete zde Wifi, ba ani koupelnu.
Zato suché WC, vaření na kamnech, pro dřevo
se chodí do dřevníku, nádobí se myje v mycím
stolu, voda se donáší ručně. Spí se na postelích
na chladné půdě. Je to nezbytné minimum,“
komentuje výbavu chalupy vedoucí akce.
Děti tak byly vrženy do života našich
předků, střídaly se ve službách na mytí nádobí

a nošení dřeva a vody, všechen volný čas trávily v jediné velké společenské místnosti, kde
se zároveň vařilo. Mobily v jejich rukou vystřídaly karty, místo televize zpívaly s kytarou
a hrály společné hry. Přes den stihly výlet do
skal a v noci si pro ně vedoucí přichystali noční hru.
Ty dva dny prostě stály za tu námahu, za
to menší odříkání našeho všudypřítomného
pohodlí. Z akce se vratí totiž sice unavení, ale
samostatnější a podstatně bohatší.
DDM Domino Hronov nabízí širokou škálu volnočasových aktivit. V rámci celoroční
pravidelné činnosti pořádá také akce pro veřejnost a zážitkové akce pro děti. Chcete li toho
být součástí, sledujte nabídku na webových
stránkách organizace.
www.dominohronov.cz
Karel Neuschl
Kontakt:
tel.: 775 031 950
neuschl@dominohronov.cz

Programy prosince 2018

Městys Velké Poříčí a Galerie 102
• 1. 12.2018 hudební skupina Damtrio, od 17.00
hodin v sále Obecního domu, vstupné 60,- Kč,
předprodej na podatelně úřadu Velké Poříčí
• 1. 12.2018 rozsvícení vánočního stromku od
19.00 hodin na náměstí před Obecním úřadem
• 7. 12.2018 Rockový wánoce od 18.00 hodin, koncert, v sále Obecního domu, vstupné 100,- v předprodeji na podatelně úřadu
Velké Poříčí,130,- Kč na místě v den konání
koncertu
• 14. 12.2018 Taneční večery, hraje skupina Modeus od 18.00 – do 22.00 hodin, sál
Obecního domu, vstupné 50,- Kč
• 29. 12.2018 Malina Brothers & Garcia, koncert od 18.00 hodin, sál Obecního domu,
vstupné 130,- Kč v předprodeji, 160,- Kč na
místě v den konání koncertu

Polický měsíčník - prosinec 2018
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P O H L E DY D O H I S TO R I E

K A L E N D Á R IU M

Osobnosti českého malířství a sochařství – prosinec

1. prosince 1847 se v Ronově nad
Doubravou narodil český malíř – krajinář 19.
století Antonín Chittusi. Narodil se v česko-italské rodině. Jeho děda byl italským
kupcem, který se usadil v Ronově. Rodina
natolik splynula
s českým prostředím, že malířův
otec Jan už byl
v Ronově starostou. Chittussi
byl
společně
s M. Alšem vyloučen z pražské
Akademie, protože v akademické
malbě nenacházel
uspokojení. Pro
své vzory odešel
do Francie, kde se věnoval krajinomalbě, a
jeho rukopis se uvolnil. Na pařížském Salonu
vystavoval krajinky z Francie, ale i z Čech.
Po návratu domů se setkal jen s druhořadým
úspěchem. Až následující slavíčkovská generace ho označila za ukazatele nové cesty v krajinářství. Zemřel v Praze 1. května 1891 ve
věku 43 let.
17. prosince 1887 se narodil v rodině
ševce v Hrusicích vynikající český malíř, karikaturista a ilustrátor Josef Lada. Z Hrusic a
okolí také čerpal řadu námětů svých obrazů.
Byl to jeden z nejpopulárnějších výtvarných
umělců, přímý pokračovatel Mikoláše Alše.
Větší část jeho díla je určena dětem. Kromě
světa zvířátek byla Ladovým inspiračním
zdrojem vesnice a život na ní, tak jak si ho

zapamatoval z dob svého dětství. Proslul i
jako autor Českého betlému. Snad nejznámější
z Ladovy tvorby jsou ilustrace k Haškovu románu Dobrý voják Švejk; pro Švejka nakreslil
na 1339 kreseb. Z Ladových autorských knih
jsou nejznámější Svět zvířat, Veselý přírodopis, Fidlovačka, Dvanáct pohádek z celého
světa a Bubáci a hastrmani. Byl rovněž autorem výprav, scén a kostýmů k divadelním
hrám i operám uváděným Národním divadlem
a hlavním výtvarníkem úspěšného českého
filmu režiséra Josefa Macha Hrátky s čertem
z roku 1956, natočeného podle stejnojmenné
pohádkové divadelní hry Jana Drdy. Celkově
za svůj život Lada namaloval okolo čtyř set
obrazů a přes patnáct tisíc ilustrací. Zemřel 14.
prosince 1957 ve věku 70 let.

Připravil František Janeček

Stalo se před sto lety - listopad 1918

Tímto dílem uzavíráme seriál, který nás
měsíc po měsíci provedl událostmi převratného roku 1918, roku, ve kterém vznikla
Československá republika. Republika byla
sice vyhlášena již 28. října 1918, ale ještě
v prosinci, a vlastně i na počátku následujícího roku, musela bojovat o svou územní
celistvost, a také na mírové konferenci dosáhnout definitivního vymezení svých hranic.
V průběhu prosince probíhala postupná
vojenská likvidace sudetoněmeckých separatistických provincií. Ta začala již 29. listopadu vojenským obsazením Mostu. Dne
8. prosince byly obsazeny Mariánské lázně,
o den později Teplice, 12. prosince padlo
Ústí nad Labem a 14. prosince byl obsazen
Liberec. Následovalo 16. prosince Znojmo
a 18. prosince Opava. Jako vůbec poslední
byl 24. prosince 1918 obsazen Žacléř. Obětí
na obou stranách bylo minimum – většinou
stačil pouze fakt, že se před městem objevily oddíly československé armády. Němečtí
separatisté se poté obrátili s žádostí o pomoc na velitelství německé armády. Velitel
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28. prosince 1966 zemřel v Brně jeden z
nejvýznamnějších sochařů české meziválečné
avantgardy Vincenc Makovský. Narodil se
3. června 1900 v Novém Městě na Moravě.
Vystudoval Akademii výtvarných umění v
Praze u Bohumila
Kafky
a
Jana
Štursy. Vedle sochařství se věnoval
malbě, designu a
také pedagogické
činnosti, a to nejprve v průběhu války
na zlínské Škole
umění a po válce na
Fakultě architektury Vysoké školy
technické v Brně.
Jeho působení ve
Zlíně mělo dalekosáhlý dopad na poválečný
vývoj českého průmyslového designu, neboť na Škole umění založil se svým žákem
Zdeňkem Kovářem nový studijní obor tvarování strojů a nástrojů. Sám mimo jiné vytvořil
v roce 1940 model soustruhu R50 v měřítku
1:1. Makovského tvůrčí výraz prošel několika
názorovými proměnami, od civilismu přes kubismus až po surrealismus, aby se v druhé polovině své tvůrčí dráhy vrátil zpět k realismu.
Vrcholné období jeho tvorby spadá do třicátých let, kdy se také stal v roce 1934 zakládajícím členem Skupiny surrealistů v ČSR. Do
tohoto období spadá jeho vynikající bronzová
plastika Dívčí sen z let 1932–1934.

německé armády generál Gröner si dokonce
chvíli pohrával s myšlenkou obsadit údolí Labe v Čechách, nakonec k tomu ale nedošlo. Gröner chtěl k tomuto účelu využít
Mackensenovu armádu, jež v té době na své
cestě domů právě procházela Českými zeměmi. Když však její vojáci neprojevili sebemenší touhu znovu riskovat své životy, padly
i tyto naděje. Do konce roku 1918 tak bylo
celé historické území bývalé Koruny české
(s výjimkou Těšínska) pod kontrolou pražské
vlády.
Dne 10. prosince 1918 zrušilo Revoluční
národní shromáždění šlechtické tituly, řády
a výsady z nich plynoucí. Zákon č. 61/1918
vešel v platnost 18. prosince 1918.
Dne 19. prosince 1918 vydalo francouzské ministerstvo zahraničí prohlášení, že
Československo jako spojenecký stát má právo podržet až do rozhodnutí mírové konference území v rámci historických hranic českých zemí. Ve stejný den uzákonilo Národní
shromáždění, jako jedno z prvních na světě,
osmi hodinovou pracovní dobu.

Po vyhlášení státní samostatnosti Praha
netrpělivě čekala na návrat Tomáše Garrigua
Masaryka z emigrace. První československý
prezident vyplul z New Yorku 20. listopadu a
po zastávkách v Londýně, Paříži a Římě, byl
v pátek 20. prosince slavnostně uvítán v železniční stanici Horní Dvořiště. Poté poprvé
veřejně vystoupil na zcela zaplněném velkém
náměstí v Českých Budějovicích. V sobotu
21. prosince 1918 přijel prezident Masaryk
do Prahy. Při jeho triumfální cestě vlakem z
Českých Budějovic jej v železničních stanicích na trase do hlavního města vítaly tisíce
občanů. V jednu hodinu odpoledne vystoupil
z vlaku na nádraží císaře Františka Josefa, a
poté zamířil do tehdejší královské čekárny,
kde se pozdravil s reprezentací země. Po přivítání s Karlem Kramářem, prvním premiérem ČSR, pronesl Masaryk svůj první proslov.
Ve čtyři hodiny odpoledne složil ve sněmovně
na Malé Straně prezidentský slib. V neděli 22.
prosince 1918 přednesl Masaryk na Pražském
Hradě své První poselství, ve kterém nastínil
koncepci Československého státu.
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Dne 24. prosince se Maďarsko podvolilo nótě Dohody o stanovení demarkační čáry
na Slovensku a do 20. ledna 1919 obsadila
Československá armáda zbytek Slovenska.
Vojenské obsazování separatistických německých pohraničních provincií se dotklo i
Broumovska – 2. prosince 1918 byl šedesáti
vojáky z Josefova bez většího odporu obsazen
Broumov, jehož němečtí obyvatelé odmítli
přijmout Československou republiku a požadovali připojení k provincii Deutschböhmen.
Tamní stočlenná Občanská garda a ozbrojení
dělníci, kteří zde po vzoru Sovětů v Rusku
vytvořili 27. listopadu Radu dělníků a rolníků, byli odzbrojeni. Následně byl ustanoven
Okresní výbor. Broumovsko tak bylo definitivně připojeno k Československé republice.
Dne 8. prosince sehráli poličtí ochotníci
„Rozveselenou rodinu“ od F. X. Svobody.
V prosinci to nebyla jediná hra, kterou nastudovali. O Vánočních svátcích 25. a 26.
prosince dávali dvakrát hru „Magelona“ od
Josefa Jiřího Kolára.
Dne 9. prosince 1918 se v polické škole
za přítomnosti zástupců místního Národního
výboru konala přísaha učitelů do rukou
okresního školního inspektora Františka
Paula. Po přečtení oběžníku ministra škol
složili všichni učitelé slib věrnosti republice
tohoto znění:
„Slibuji, že budu své vychovatelské povinnosti podle nejlepšího svědomí vykonávati, mládež svěřenou k dobru, pravdě a kázni
vésti, že budu prospěch školství vždy na zřeteli míti, že budu platné zákony a předpisy
zachovávati a že budu na svém místě ze všech
sil k povznesení česko-slovenské republiky
pracovati.“ Ministerstvo školství a národní
osvěty vydalo v této době množství opravných nařízení. Například byla zastavena
„disciplinární řízení proti učitelstvu vedená
z důvodů politických a vyzvány okresní školní rady k návrhům na rehabilitaci potrestaných“, byly zrušeny místodržitelské výnosy
a nařízeno vypustit z kvalifikačních tabulek
vyznačení politického chování žadatele, bylo
zakázáno užívat blanketů vysvědčení s podtiskem rakouského orla. Také byl vydán výnos o zmodernizování školství, které „musí
býti vybudováno v duchu českém na základech demokratických a sociálních“ a nařízeno, aby se do škol vrátily veškeré učebnice a
školní pomůcky konfiskované za války. Bylo
nařízeno otevřít žákovské knihovny a zrušen
zákaz zpěvu vlasteneckých písní. „Obraz císařův a rakouská hymna buď ihned ze všech
učebnic odstraněna. Učitelé mají provésti revisi čítanek, aby se jich mohlo nezávadně v
nových poměrech užívati.“
Dne 21. prosince 1918 byl v Polici uspořádán slavnostní průvod městem na počest
příjezdu prezidenta republiky do Prahy.
Průvodu se účastnila také školní mládež.
Ne každý ale sdílel vlastenecké nadšení,
zvláště když se ukázalo, že by měl pro vlast
také něco udělat. Smutným svědectvím je zápis v kronice polické chlapecké měšťanské
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školy: „Na výzvy, aby vojáci nastupovali
službu, ježto vlast jest v nebezpečí, bylo slyšeti hlasy: »Máme samostatnost, tedy nepůjdu nikam!« V nedaleké, Velké Poříči objevil
se plakát: »Vojáci neposlouchejte, zůstaňte
doma!« Na vlastní uši jsem slyšel výrostka,
vojáka: »Nás by chtěli poslat na Slovensko, a
páni – potvory se budou valašit doma, nikam
nepůjdu!« A přece právě v Praze ve vrstvách
inteligence našla se nejlepší porozumění pro
rázné zakročení ve prospěch Slovenska proti
zhovadilým Maďarům.“
Prostí obyvatelé Police také očekávali, že
současně s vyhlášením samostatnosti a koncem světové války pominou jako mávnutím
kouzelného proutku všechny zásobovací
potíže. Nestalo se tak, a ani se tak stát nemohlo. Vyvolávalo to ve městě velké napětí,
jak to také podrobně popsal řídící učitel Josef
Sova: „30. 12. byla vyslána deputace dělníků
na obecní úřad, ježto zde nedošlo do té doby
ke zvýšení dávky mouky na ¾ kg na osobu
týdně. Mimoto horleno, že mouka není pšeničná. Obchodníku Jaroslavu Pášmovi, který
vydával aprovisační mouku hroženo zbitím.
Vytlučena mu okna v zadní místnosti domu.
Dělníci přišedší na obecní úřad, kde jsem
byl přítomen, prohlásili: »Ženy nám řekly,
po čtyři roky jsme trpěly, vy jste nyní přišli z
vojny, nevalašte se a jděte zjednat nápravu!«
Aprovisační komise prohlásila, že není vinna
tím, že nedošlo dosud ke zvýšení dávky, nýbrž
že okresní hejtmanství nepoukázalo moučné
výrobky v žádoucím množství, hejtmanství že
pak nedostalo přídělů od válečného obilního ústavu z Prahy. Bylo marno vysvětlovati.
Člen deputace se na mne obořil: »Však vy
také černý chléb nejíte!« Zval jsem vzápětí nespokojence, aby se šel se mnou domů
přesvědčiti. Teprve po chvíli se uklidnil. Na
vysvětlivky, že lépe se máme než v r. 1916 za
Rakouska, odpověděl jiný deputant: »Tehdy
jsme nesměli mluviti, nechtěli-li jsme býti zavřeni, nyní však si smíme již něco dovoliti.«
Zatím přišly i nedočkavé ženy domáhat se
bílé mouky. Vysvětlováno jim, že ve zdejším
kraji se pšenice téměř nepěstuje. I v Čechách
poměrně málo. Před válkou do Police docházela hlavně mouka uherská. Nelze tedy v
době, kdy jsme odkázáni jen na sebe, dožadovati se mouky bílé. Nevěřily, že by na skladě bílé mouky nebylo. Byly tedy vybídnuty,
aby své dvě zástupkyně vyslaly ku prohlídce
skladiště, kde není než 2 pytle bílé mouky pro
nemocné. Přesvědčily se o tom, ale přesto za
4 dni dostalo se mi hrubého dopisu anonymního, kde jsem viněn s ostatními členy aprovisace, že okrádáme chudinu. Celá moje funkce
aprovisační spočívá v tom, že jsem protokolistou, vyhotovuji uhlenky a vypočítávám, na
kolik čísel došlé uhlí stačí; konám výhradně
práce písařské a nemám ani k penězům, ani
k potravinám a uhlí přístupu. Poněvadž zástupkyně dělnictva do aprovisačních schůzi
nechodily, vybídnuto dělnictvo, aby si vyslalo jiné členy, místo vyslanců došel list
podepsaný organisací národních socialistů
a sociálních demokratů a ten zahaleně viní

členy aprovisace z nepoctivosti: »Nemůžeme
převzíti odpovědnost za dosavadní jednání
aprovisace a nebudeme seděti ve sboru, kde
zasedají členové jmenovaní c. k. okresním
hejtmanstvím.« Ač toto c. k. okresní hejtmanství jmenovalo 4 členy do aprovisace na základě častých stížností dělnických jako své
důvěrníky, aby mohlo takto působiti svými
důvěrníky na polickou aprovisaci za cílem
vydatnějšího a úplnějšího zásobování. Mimo
to 2 učitelům svěřilo referát lístkový a to učitelům Josefu Šulcovi a Josefu Tvrzkému. Tito
jmenovaní členové, zejména oni z řad učitelských byli z nejpilnějších členů aprovisace
a v odměnu za svoji nehonorovanou činnost
dostali četných nadávek od širokých vrstev
obecenstva a zde i od organizací dělnických
urážek. Teprve po měsíci rozmyslili si dělníci
věc a na nové zakročení obce koncem února
každá ze tří politických organizací místních:
stát. dem., social. dem., nár. social. – vyslali
si po třech členech. Vrátivší se z vojny občané
J. Lacina a B. Huptych, obchodníci, vyslovili
se v obecním zastupitelstvu, že nutno učiniti
v aprovisaci pořádek, aby »lid byl uklidněn.«
Byli tedy oba jmenováni do komise aprovisační. Přišli. Když jim v prvé schůzi byly nabízeny funkce, které byly příčinou největších
stesků: sběrna tuků a výdej mouky, nepřijal
funkci jeden ani druhý, vymlouvajíce se, že se
musejí starati o svou rodinu a o své zájmy obchodní. Jak později se zvědělo, domýšleli se
totiž, že tyto funkce jsou příznivě honorovány,
za přidělování mouky za půl dne 10 K. Když
však zvěděli, že skutečnou odměnou jsou pouhé nadávky od obecenstva, ztratili veškerou
horlivost a ochotu.“
V posledním dnu roku 1918 se v Polici
nad Metují stali dvě zaznamenání hodné
události. Dne 31. prosince ukončila svou činnost polická Národní obrana, jejíž předchozí nasazení při zajištění zajateckého tábora
v Broumově dopadlo nevalně. Stejného dne
se konala v polické Sokolovně silvestrovská
zábava. Na pořadu zábavného programu byl
žertovný proslov, dále komický kuplet „Čupr
Lojzíček“ od J. Hrdličky, kostýmní dueto
„Sokolky“, karikaturní kuplet „Koktavý“.
Program pokračoval kostýmním duetem
„Cyklistky“, následovala komická scéna
od Jaroslava Gallata „Čtyři obecní sloupové“, dále kostýmní scéna „Veselé sporťačky“ a salonní dueto „My se ženit nebudem“. Pak pokračovalo komické kostýmní
dueto „Klepny“, kostýmní salonní kuplet
„Minervistka“ a vlastenecká Hašlerova píseň
„Naší zlaté Praze“. Po přestávce následovala
kostýmní dámská scéna s tanci „Bludičky“,
komický kuplet „Rameno spravedlnosti“,
karikaturní dueto „Staří mrzouti“ a časový
kuplet „Pochod keťasů“. Dále následovalo salonní dueto „Amateurky“, poté časový
kuplet „Španělská chřipka“, dámský kuplet
od Karla Hašlera „U nás všechno klape“ a
na konec časový komický kuplet „Vilém na
vandru“.
Jan Tůma - Muzeum Náchodska,
s využitím textů Miroslava Pichla
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Jak se žilo na Policku v osmičkových létech (1928 – 1998)
Z publikace Mir. Pichla POLICE nad METUJÍ v datech ( vydalo město Police nad Metují v roce 2004)
„Osmičkové“ letopočty jsme si v letošním
roce připomínali v nebývalé míře. Podívejme
se ještě na závěr, jak se žilo na Policku v prosinci v letech 1928 – 1988.

1928

1. prosince 1928

byl zrušen polický, teplický samosprávný
okres. Na základě zákona o zemském zřízení
ze dne 14. 7. 1927 byly oba přičleněny k broumovskému okresu, kde byl zřízen okresní úřad. Tyto okresy byly sloučeny v jeden
správní obvod v hranicích politického okresu
Broumov.

2. prosince 1928

se konaly volby do okresního a zemského
výboru.
Do okresního zastupitelstva byli za polický
okres zvoleni: Jan Vavřena, rolník z Radešova
(strana agrární), Karel Beil, učitel z Police
n. Met. (čsl. strana socialistická), František
Dostál, skladník (strana sociálně demokratická) a František Erber, zednický mistr (za
Občanské strany).

9. prosince 1928

byl založen Sbor dobrovolných hasičů v
Radešově.

UDÁLOSTI ROKU 1928, ČASOVĚ
BLÍŽE NEURČENÉ:

yy Byla zahájena výstavba vodovodní sítě v
Polici nad Metují.
yy Zakázkou byla pověřena pražská firma ing.
dr. Josef Bureš. Na stavbu vodovodu si
vypůjčila obec Police nad Metují u místní
Občanské záložny 1,3 milionu Kč. Současně bylo ozhodnuto, aby byl vodovod zaveden do všech obecních budov. Zároveň s
výkopy pro vodovodní řád byla provedena
dosud neexistující kanalizace odpadních
vod v lokalitách Na Babí, na Malém rynku,
Na Strážnici a v Rokli.
yy Byla zahájena tzv. „Mléčná akce“, pořádaná místním odborem „Sociální péče o
mládež“. Padesát školních dětí, vybraných
MUDrem Kacbundou s ohledem na jejich
zhoršený zdravotní stav, dostávalo bezplatně čtyřikrát týdně půl litru čerstvého mléka
z místní Družstevní mlékárny.
yy Příčné přechody přes střed náměstí byly
vydlážděny žulovými kostkami.

1938

11. prosince 1938

byla vytyčována nová státní hranice u Ostaše.
Polická obec se anexi území Ostaše bránila,
bylo však dosaženo pouze dílčího úspěchu v
podobě zachování pěti domů stejnojmenné
osady na českém území.

28. prosince 1938

Schválilo městské zastupitelstvo pro ostrev,
umístěnou na městském znaku, modrou barvu,
a příští den o svém rozhodnutí vydalo vyhlášku. O správnou podobu městského znaku usiloval městský úřad již od roku 1936. Protože
doporučená heraldická barva pro ostrev byla
černá, namítl městský úřad, že se znak „jeví
v barvách velkoněmeckých“ (kombinace
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barev zlatého štítu, červené krokve a černé
ostrve) a navrhl barvu hnědou. Ministerstvo
vnitra však hnědou barvu zamítlo, protože
stupnice heraldických barev hnědou barvu
neobsahuje a uvedlo, že „vzhledem k tomu, že
město odmítá černou barvu ostrve, heraldiky
správně restituovanou a odůvodňuje toto zamítavé stanovisko přesvědčením národním, je
možné z heraldického hlediska jediné řešení, a
to nahrazení barvou modrou, pokud se na tom
městské zastupitelstvo usnese.“

UDÁLOSTI ROKU 1938, ČASOVĚ
BLÍŽE NEURČENÉ:

yy Na naléhání Zemské školní rady, pro nedostatečnost stávajících školních budov,
nechala obec vypracovat návrhy projektů
nové školy od architektů ing. Jindřicha
Freiwalda a arch. Čeňka Mužíka.
yy Nákladem Městského úřadu bylo v konzervátorské dílně Archivu hlavního města
Prahy konzervováno dvanáct městských a
cechovních pergamenových listin z archivu
města Police.
yy Byla zbourána chalupa čp. 56 ve Velké
Ledhuji, dosud patřící pí Grossové (na
kopečku naproti Pellyho parku). Na jejím
místě si postavil novou vilu Václav Vyčítal,
zámečník u fy Pelly.

1948

7. prosince 1948

byly provedeny noční domovní prohlídky
u všech výrobců a obchodníků s textiliemi.
Prohlídky, při kterých byly zabaveny různé
textilní výrobky a zásoby potravin, konali členové závodních rad místních továren za asistence příslušníků Sboru národní bezpečnosti
(SNB).

15. prosince 1948

se konal na sále hostince „U Vacků“ veřejný
„lidový“ soud. Pro zatajené textilní zboží byli
odsouzeni: Adolf Kollert k 25.000 Kčs pokuty
a k jednomu týdnu vězení, Marie Klimešová
a Jaroslav Ansorge k 50.000 Kčs pokuty a 14
dnům vězení.

15. prosince 1948

se zavázali pracující továren národního podniku Východočeské bavlnářské závody (VBZ),
že k výročí 52. narozenin prezidenta Klementa
Gottwalda odpracují „Týden vzorné práce“
a že do zahájení IX. sjezdu KSČ vykrmí ve
svých přičleněných zemědělských závodech
680 kusů prasat.

21. prosince 1948

bylo za občanské války v Řecku sestřeleno
civilní letadlo Československých aerolinií (na
lince Praha – Athény – Haifa), které pilotoval
kapitán Václav Foglar, rodák z Machova (*28.
11. 1916).
Václav Foglar sloužil za 2. světové války v
hodnosti štábního kapitána u letectva v Anglii.
Roku 1939 emigroval do Polska, odtud do
Francie, kde byl nucen vstoupit do cizinecké legie. Před začátkem války byl přidělen
na letecké základny ve Francii a odtud do
Anglie. Mimo četných bojových akcí dopravil

prezidenta Edvarda Beneše na konferenci
státníků do Teheránu, celou jugoslávskou
vládu z Londýna do Bělehradu a roku 1945
některé členy čs. exilové vlády a diplomaty z Londýna do Prahy. Byl nositelem dvou
Československých válečných křížů, tří Čs.
medailí za chrabrost, a dalších šesti vojenských vyznamenání.

1958

4. prosince 1958

bylo usneseno všemi hlasy pléna MNV souhlasit s prodejem budovy jatek (Záměstí čp.
285) spotřebnímu družstvu Jednota Broumov
za odhadní cenu 46.463 Kčs. Budova byla určena pro zřízení městské pekárny.

13. prosince 1958

vykoupil národní podnik Kovopol, na základě uzavřených trhových smluv s majiteli,
řadu domků na pravé straně uliční fronty od
křižovatky s ulicí Pod Havlatkou v tehdejší
Gottwaldově ulici. Získal tak pozemky pro
výstavbu svých nových skladištních a výrobních hal.

14. prosince 1958

byl zahájen prodej v rekonstruovaném obchodě s textilním zbožím (název „TEP“)
v Kostelní ulici čp. 12, s vedoucí Libuší
Volavkovou. Adaptace prodejny byla zahájena dne 15. října, obchod byl během přestavby provizorně umístěn do čp. 92 v ulici „U
Opatrovny“.
Původně zde byl obchod Adolfa Švorčíka s
velkou tradicí a velmi rozsáhlým sortimentem
průmyslového zboží a železa.

UDÁLOSTI ROKU 1958, ČASOVĚ
BLÍŽE NEURČENÉ:

yy Tento rok byl mezníkem pro další vývoj zemědělství na Policku. Až na malé výjimky
zanikla všechna soukromá hospodářství a
začalo společné hospodaření rozhodující
většiny zemědělců v této oblasti. Kolektivizace tak přinesla obrovský úpadek zemědělství v celé republice.
yy Tohoto roku byl zaznamenán velký nadbytek koňského masa. Rolníci, kteří loňského
roku hromadně vstoupili do JZD, se houfně zbavovali svých koní, kteří již nestačili
mechanizované výrobě a stali se pro jejich
majitele přítěží.
yy Naléhavá nutnost udržovat domy, domovní
zařízení, byty a předměty denní potřeby v
dobrém stavu vedla k tomu, že bylo nutno
vytvořit podnik „Drobné opravy a služby“
(DOS, lid. „Doska“). MNV proto vyzval
bývalé drobné živnostníky, zlikvidované
po roce 1948, povětšině pracujících v jiných profesích ve zdejších továrnách, aby
se přihlásili k výkonu drobných oprav po
svém zaměstnání.

1968

Prosinec roku 1968

Kronika města Police nad Metují:
„Předvánoční nákupy jsou tak veliké, jako
žádná jiná léta. Přispívá k tomu nedůvěra ke
koruně, zvyšování mezd, špatná hospodářská
Polický měsíčník - prosinec 2018

situace ve státě jakož i nedostatek některého
zboží.“

po požáru tamního hostince, když vznikl nedostatek vhodného zázemí k občerstvení.

Prosinec roku 1978

byla vyměněna starožitná dřevěná vstupní
brána radnice za moderní kovové, prosklené
dveře.

1978

Byl zprovozněn nový lyžařský vlek na
„Nebíčku“ v délce 215 metrů.
Byly dokončeny celkové práce na novém
kluzišti v Malé Ledhuji (na Krausově louce),
včetně osvětlení a mantinelů.

9. prosince 1978

byl uspořádán již 14. ročník Zimního táboření – poprvé konaný v Broumovských stěnách,
poblíž restaurace na Hvězdě. Místo konání
bylo na Hvězdu přeloženo z tradičního Ostaše

20. prosince 1978

1988

Prosinec roku 1988

Znovu byla obnovena již dříve zrušená opravna hodin v čp. 92 v ulici „U Opatrovny“ – tentokrát jako Drobná provozovna služeb MěNV.

1998

4. a 5. prosince 1998

se konal jubilejní 35. ročník Zimního táboření.

Setkání účastníků bylo první den na Ostaši, na
místě původních srazů, druhý den na Hvězdě.
Účastnilo se 115 osob.

23. prosince 1998

se konalo tzv. „Vánoční vytrubování“ – u
osvětleného vánočního stromu na náměstí zahráli vánoční koledy žesťové trio a kvarteto
ZUŠ.

31. prosince 1998

naposledy rozezněl zvony ve věži hřbitovní kaple zvoník Antonín Švorčík, který tuto
svou dlouholetou dobrovolnou službu pro
stáří ukončil. Novým zvoníkem se stal Petr
Voborník.
Připravil František Janeček

Š KO L S T V Í

Z polické mateřinky

Podzim byl v naší školce pestrý stejně, jako ten náš javor
na zahradě. U něho jsme všichni podzim přivítali písničkami a
přivítali jsme také ježčí rodinku Bodlinkových, kteří se k nám
po prázdninách vrátili. V jablíčkovém týdnu si děti strouhaly
jablka na povidla, která jsme následně použili k pečení koláčů
nebo jablečných muffinů. V zeleninovém týdnu si děti zkusily krájení a strouhání různé zeleniny s ochutnávkou, starší
děti si umíchaly zeleninovou pomazánku, kterou si pak samy
zkoušely mazat na chléb k svačině. Třída Berušek a Kopretin
navštívila Domov důchodců Slunečnice s krátkým vystoupením. První budova nám již poněkolikáté přichystala výstavu
„Krakonošova zahrádka“ z podzimních výtvorů rodičů a dětí.
Předškoláci cestovali do naší spřátelené mateřské školky v polské Swidnici, kde strávili den plný her, dobrého jídla a dárečků.
Podzimní počasí nám letos přálo, chodilo se hodně ven, a proFoto z výletu do Swidnice
tože bylo i dost větrno, užili jsme si draků, které nám věnovala
firma Vitana. Nejdříve jsme si je ale museli s dětmi dle fantazie
nazdobit a vymalovat. Třída Kopretin pozvala všechny na přehlídku prarodičům klidné a spokojené prožití vánočních svátků, splnění všech
zemědělských strojů, které sem donesly děti ze svých pokojíčků. A že přání, hodně času stráveného pospolu v rodinném kruhu a do nového
jich nebylo málo! Posledního října si každá třída vydlabala svoji dýni, roku hlavně zdraví, plno lásky, štěstí a životního optimismu.
ty pak rozsvícené zdobily vchody u obou budov školky. S nastupujícím
Vaše paní učitelky a pan učitel z MŠ na sídlišti.
chladnějším počasím jsme vyprovodili ježky Bodlinkovy a uspali je
na zimu v hromadě listí. Nezapomněli
jsme ani na kulturu, s pohádkou
k nám přijelo divadlo Pernštejni a divadlo Úsměv. Třída Berušek dokonce
sehrála ostatním třídám maňáskovou
pohádku „O veliké řepě“. Od 15. listopadu začal předškolákům plavecký
výcvik v Broumově, celkem 9 lekcí.
Všechny třídy také čeká pečení
zve žáky pátých a devátých ročníků základních škol a jejich rodiče na
cukroví, Kopretinám přijdou pomoct
péct i babičky z pečovatelského domu
Javor. No a taky se už děti jistě těší na
ve čtvrtek dne 17. ledna 2019.
návštěvu Mikuláše s jeho družinou.
Třída Berušek a Kopretin ještě podnikne výlet do ZOO Dvůr Králové,
Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny interaktivní akce, divadelní
kde ozdobí zvířátkům vánoční stroa hudební vystoupení, výstavy a prezentace a možná přijde i kouzelník…
meček. Pilně se nacvičuje na prosincové besídky, a pokud se povedou,
 16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd ZŠ a jejich
jistě bude v každé třídě bohatá narodiči. Informace o čtyřletém gymnáziu.
dílka od Ježíška. A protože chceme i
my rozdávat radost, připojila se naše
 17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd ZŠ a jejich
školka k projektu „Ježíškova vnoučarodiči. Informace o osmiletém gymnáziu.
ta“ a budeme plnit přání jedné staré
babičce, která si přeje dostat namaloPodrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
vané obrázky od dětí.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.
Školka bude uzavřená od 24. 12.
2018 do 2. 1. 2019.
Řezníčkova 451, 547 01 Náchod, tel. 491423243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
Přejeme všem dětem, rodičům i

MÁTE DÍTĚ V 5. ČI 9. TŘÍDĚ?

Už teď můžete významně ovlivnit jeho budoucnost !!

Jiráskovo gymnázium v Náchodě
Den otevřených dveří

Program
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Základní umělecká škola informuje…
Prosinec je již každoročně ve znamení předvánočních akcí a
koncertů.

Vánoční koncerty

Mezi ty největší patří Adventní koncert (letos bude v úterý 4.
prosince) a potom Vánoční koncert, který se uskuteční v neděli 16.
prosince – na něm po několika letech opět zazní Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby.
Oba koncerty pořádáme v Kolárově divadle.
Vstupenky na tyto koncerty je možno zakoupit v předprodeji
v Infocentru v Pellyho domech.

Vánoční večírky a vystoupení

Během prosince budou také na novém koncertním sále ZUŠ
probíhat třídní vánoční večírky, kde pro své nejbližší vystoupí žáci
jednotlivých nástrojových tříd. Podrobné informace získáte na
webových stránkách školy: www.zuspolice.cz.

Dlouhá noc na náměstí a na Hvězdě

V předvečer Štědrého dne, na tzv. „Dlouhou noc“, budou opět
vytrubovat naši trubači od 18 hodin na náměstí, a potom o půlnoci
v pásmu vánočních písní a koled v kapli na Hvězdě.
Srdečně vás všechny zveme ochutnat bohatou nabídku předvánoční muziky a především přejeme pokoj, radost, citlivost a vzájemné porozumění nejen během vánočních svátků, ale i v období
adventu – a pokud možno také po celý následující rok…
(ZUŠ)
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Úspěšní absolventi poříčské střední školy

Centrum propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí se může pochlubit jak současnými
žáky, tak i velmi úspěšnými absolventy. Mezi
ně nepochybně patří Michaela Šimůnková,
studentka plzeňské Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara, která poskytla informace o svém vítězství v prestižní mezinárodní
obuvnické soutěži. „Tento rok jsem měla celý
věnovat pouze bakalářce, ale naskytla se mi
příležitost účastnit se ve spolupráci s jedním
spolužákem z vyššího ročníku mezinárodní
soutěže v návrhu originální obuvi Shake the
future of the footwear sector! I přesto, že naše
spolupráce byla složitá a málokdy jsme se na
něčem shodli, s naším výtvorem jsme se dostali až do finále. Z více jak padesáti přihlášených vybrali v naší skupině do finále šest
týmů. Finalisté byli z celé obuvnické Evropy,
například ze Španělska, Itálie či Portugalska.
V červnu proběhlo finále v Miláně. Soutěž
jsme nakonec vyhráli! Mým největším
zážitkem byla pochvala od porotce Giuseppe
Zanottiho, který ocenil moji část práce na
finálním prototypu.“ Dodáváme, že na letošním pražském Designbloku byly rovněž

prezentovány dvě práce Michaely Šimůnkové.
Další pozoruhodnou absolventkou je
Alžběta Prouzová, která v letošním roce
ukončila studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde se věnovala textilní
tvorbě. Nejprve se zaměřila na historii a tradici modrotisku, následně se začala zajímat o
vývoj nových materiálů z textilní drti a o jejich
praktické využití v protihlukových stěnách. Obyvatelé
Náchoda se s jejím dílem
mohou setkat v exteriéru na
fasádě budovy industriálního
komplexu u starého židovského hřbitova a křižovatky ulic Českých bratří a Na
Hamrech. V loňském roce
proběhla v Galerii výtvarného umění v Náchodě výstava jejího projektu BARK
pod názvem Vjemy, rysy,
obrysy. BARK je modulární
systém akustických panelů
vyrobených z plstěné drti,
která vzniká rozemletím

odpadových kusů. Alžběta tak přispívá ke snížení produkce odpadu, který je jinak odvážen
na skládku a nenachází další užití.
Úspěchy našich absolventů jsou velkou
inspirací i pro současné žáky školy.
Mgr. Dagmar Prokopová
Centrum propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí

ACADEMIA MERCURII v Mnichově na projektu Erasmus+

V týdnu od 15. do 19. 10. 2018 se žáci
střední školy Academia Mercurii v Náchodě
v doprovodu dvou učitelek vydali do německého Mnichova, hlavního města regionu Bavorsko, aby se zúčastnili projektu
„Moving Waters“. Projekt patří do široké
skupiny mezinárodních studentských a učitelských výměnných projektů Erasmus+.
První den po příjezdu se studenti okrajově seznámili s městem, školou a hostitelskými rodinami. Další dny se v rámci projektu
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věnovali prohlídce města, kde mohli spatřit
především historické centrum se známými
památkami, jako například Frauenkirche
nebo městskou radnici. Měli také možnost
vyzkoušet si, jak vypadá vyučování na německé škole. Společně s britskými, nizozemskými, italskými a německými studenty
pak vyplňovali různé kvízy, jejichž tématem byla voda v nejrůznějších podobách a
proměnách.
Studenti také absolvovali procházku

kolem řeky Isar a jejích přilehlých parků.
Měli možnost také navštívit přírodovědné
muzeum v paláci Nymphemburg s výkladem o vzniku vody na Zemi a následnými
pokusy s vodou v laboratoři. Studentům se
nejvíce líbila návštěva termálních lázní s
aquaparkem v Erdingu. Za celý týden poznali mnoho z německé kultury, dověděli
se spoustu zajímavostí o vodě a především
zdokonalili své jazykové znalosti.

Mgr. Šárka Pášmová
učitelka anglického jazyka
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Činnost NF HOSPITAL v roce 2018

Jeden milion korun pomůže pacientům
broumovské nemocnice
Broumovská nemocnice obdrží do konce letošního roku od Nadačního fondu
HOSPITAL BROUMOV nové vybavení
v hodnotě 310 tis. Kč. Spolu s vybavením,
které již nemocnice letos obdržela, se tak
podaří z prostředků Nadačního fondu
HOSPITAL BROUMOV v tomto roce nakoupit a předat do výpůjčky vybavení v celkové hodnotě cca 954 tis. Kč. Předmětem dodávky bylo 7 ks TV přijímačů, 9 ks čističek
vzduchu, toaletní a sprchovací židle, zejména
pro oddělení lůžek následné péče, dále pomůcky pro fyzioterapii. V průběhu listopadu
a prosince letošního roku bude do nemocnice
dodáno další vybavení. Předmětem dodávky
budou polohovací pomůcky pro jednotlivá oddělení, 4 ks kardiackých křesel s podnožkami,

12 ks TV přijímačů na internu, rehabilitační
pomůcky.
Nadační fond HOSPITAL BROUMOV
získal v průběhu letošního roku finanční prostředky na činnost od podporovatelů nejen
z regionu Broumovska a Policka. Nejvíce
činnost fondu podpořilo Město Broumov,
zakladatel fondu, částkou 500 tis. Kč a mladí umělci Polického symfonického orchestru
(výtěžek charitativního koncertu 485 tis. Kč).

Dále se k podpoře nadačního fondu připojil
i Královéhradecký kraj částkou 200 tis. Kč.
K němu se připojila další města a obce, společnosti Z-TRADE s. r. o., HOBRA – Školník
s. r. o., ale i lidé, kteří chtějí nezištně něco prospěšného vykonat, či mají pozitivní zkušenost
s péčí v naší nemocnici.
Nadační fond HOSPITAL BROUMOV,
obdobně jako v předchozích letech, bude i
v příštím roce finančně podporovat činnost
broumovské nemocnice na úseku sociální

Mobilní hospic Anežky České

Červeným Kostelcem i jeho okolím projíždí bílá auta s nepřehlédnutelným červeným
potiskem. Tato auta patří Oblastní charitě
Červený Kostelec – konkrétně Mobilnímu
hospici Anežky České. Zdravotní sestry v nich
ze svého sídla v červenokostelecké Husově
ulici vyjíždí i několikrát denně do okolí 30 km
do domácností svých pacientů. Jejich pacienty jsou převážně onkologicky nemocní, nebo
ti, kteří trpí jinou nevyléčitelnou chronickou
nemocí. Díky nepřetržité péči rodiny a kvalitně zajišťovaným službám mobilního hospice
mohou tito lidé strávit poslední chvíle svého
života tam, kde chtějí nejvíce - ve svém domácím prostředí v kruhu rodiny.
Mobilní hospicový tým netvoří pouze
kvalifikované zdravotní sestry, ale také sociální pracovnice, psycholog a hospicový lékař.
Společně se snaží v domácím prostředí nemocnému a jeho rodině poskytnout potřebné
informace a veškerou možnou zdravotní pomoc ve stejném rozsahu jako v kterémkoliv
zdravotnickém zařízení (nemocnice, LDN,
lůžkový hospic). Kvalifikované zdravotní
sestry se snaží nemocnému poskytovat komplexní zdravotní péči, jejímž cílem je zmírnit příznaky nevyléčitelné nemoci (bolest,
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nechutenství, nevolnost, ...). Mobilní hospic
poskytuje svým pacientům péči nepřetržitě 24
hodin denně, 7 dní v týdnu – a to jak formou
denních návštěv, tak i prostřednictvím pohotovostní linky, na kterou může pacient či pečující osoba v případě jakýchkoliv obtíží či dotazů
zavolat a okamžitě řešit nastalou situaci se
službu konající sestrou.

péče. V současné době dochází šest pracovnic
několikrát týdně na oddělení lůžek následné
péče a v rámci možností zpříjemňují čas klientům aktivní tvořivou činností, cvičením jemné
motoriky, drobným nákupem, dobrým slovem,
hudbou a zpěvem. Takto aktivita stojí nadační
fond ročně cca 130 tis. Kč.

„Potěšilo nás, že se na nadační fond obracejí i učitelé místních škol se žádostí podpořit
činnost dětí ve prospěch naší nemocnice, např.
nákupem barvy, či zasklením obrázků. Stěny
nemocnice tak zdobí obrázky dětí 1. stupně ZŠ
Hradební, žáci ZUŠ připravují výmalbu stropů
některých pokojů dlouhodobě ležících pacientů. Jedná se o činnosti, na kterých se velmi
rádi podílíme“, dodala Ing. Eva Blažková,
předsedkyně správní rady NF HOSPITAL.
Ing. Blažková Eva,
předsedkyně správní rady

Závěr života je těžkým, ale i důležitým
obdobím. Důležitým pro ty, kdo odcházejí, i
pro ty, kteří zůstávají. A díky sestrám mobilního hospice se daří být i krásným. Všichni společně se starají o to, aby nemocný mohl být až
do konce svého života tam, kde mu bylo po
celý život nejlépe, a s těmi, které má nejraději.
Ing. Martin Fišer
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Brigáda Dobročinného
fondu pozůstalých

Velký dík patří paní Reně Středové
a Ivaně Richterové, které dne 06. 11.
hrabaly listí na hřbitově. Brigádu jsme
uskutečnily v rámci Dobročinného fondu pozůstalých, z.s. jako poděkování
za vstřícný přístup Městského úřadu v
Polici nad Metují, který nám poskytuje
dotaci na umožnění pořádání výletu pro
členy FDP. Měly jsme krásné slunečné
počasí a dobrý pocit z vykonané práce.
Věra Kašíková.
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O KHV METUJE

Klub historických vozidel METUJE funguje 21 roků, jedním z hlavních důvodů založení
klubu byla legalizace provozu historických vozidel na pozemních komunikacích. Ze zakládajících 35 členů se klub rozrostl na současných
275 členů. Na pravidelných schůzích, které se
konají každý poslední pátek v měsíci (kromě
prosince a ledna), jsou naši členové informování o vyjížďkách a výstavách, kterých se mohou
zúčastnit a dozvědí se také informace o jízdách
jiných klubů, kde se našim členům líbilo. Na
schůzích jsou informování o novinkách ve veteránském hnutí, například o testování vozidel
na historickou původnost. Na takto otestovaná
historická vozidla pak platí různé úlevy. Na
některých schůzích promítáme videa a fotografie z jízd a výstav. Hodně informací a
fotografii si mohou lidé prohlédnout na
našich webových stránkách. Že poskytované informace jsou využívány, svědčí
vzrůstající počet posádek a jejich historických vozidel na akcích KHV METUJE,
ale i na ostatních jízdách, které pořádají
jiné kluby v okolí, ale i v celé republice.
Někteří členové KHV se zúčastňují i jízd
v zahraničí, například v sousedním Polsku
a Slovensku. KHV METUJE pořádá v posledních letech kolem devíti jízd a výstav,
kde se veřejnosti snažíme ukázat dopravní dědictví nejen České republiky ale i
jiných států. Na vyjížďkách a výstavách,
pak nejhezčím vozidlům a úspěšným posádkám předáváme poháry a ceny, které
získáváme od sponzorů z mnoha okolních firem. Největší naší akcí je výstava
historických vozidel o Polické pouti, kde
nám s financováním výstavy hodně pomáhá čerpání z finančních grantů městského
úřadu v Polici n. Metují. Všem sponzorům
děkujeme za přízeň a poskytnuté dary.

KHV METUJE je členem Asociace veterán Car
Clubu v Hradeckém kraji, která sdružuje okolní
kluby. Tato organizace nás informuje o novinkách ve veteránském hnutí, některé věci se již
podařilo realizovat a na dalších se pracuje a tak
se těšíme, že nám úřady budou vycházet vstříc i
v časech přicházejících.
Budoucnost KHV METUJE vidím v omlazení vedení klubu a předání zkušeností mladší
generaci, snad se nám to bude dařit. Co napsat
na závěr, popřát všem příznivcům starých vozidel do roku 2019 co nejvíce ujetých kilometrů
bez závad a havárií, ale také hodně zdraví a pohodu v životě.
Za KHV METUJE
Vedení klubu
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Podzimní výprava do Jablonce

Na společnou podzimní výpravu jezdíme s dívčím oddílem
každý rok, ale tentokrát byla
pojmuta trochu jinak.
Jely jsme do Jablonce nad
Nisou, kde jsme strávily čtyři
dny výlety po okolí, byly jsme
se podívat do Liberce a využily spousty jeho možností. Měly
jsme opravdu nabitý program,
jak v přírodě, tak ve městě.
Navštívily jsme vědecké centrum IQLandie, zoologickou
zahradu nebo plavecký bazén.
Všechny tyto aktivity byly propojeny tématickou hrou. Pomocí
nočních her a čtení ukázek z
knih jsme putovaly historií, přes

Podzimní prázdniny na Maděře

Vyjeli jsme v pátek - skauti a vlčata. Vlakem jsme dojeli do Poličky
a pak pokračovali pěšky dál na Maděru. Hned po příjezdu jsme bojovali proti Polákům a Maďarům - celé podzimky byly totiž v duchu 100
let republiky. Druhý den byl hodně nabitý. Vyzkoušeli jsme dřívější
obchodování firem. Po obědě bojovali pohraničníci proti narušitelům
o přecházení hranic. V neděli byl velký den oslav vzniku republiky.
Díky rozdávání trikolor v Poličce jsme viděli spoustu spokojených lidí.
Navštívili jsme tam také muzeum, kde měli výstavu ke 100 letům skautingu v Poličce. Odpolední jedení vlastnoručně upečeného dortu bylo
skvělou tečkou za svátečním dnem. Pondělí nabídlo třeba pouštění lodiček (výzva ke koupání ve Svratce taky proběhla). Každý večer jsme
měli ,,Hovory pod kloboukem‘‘ a někdy taky film. V úterý jsme jeli
domů. I přes to, že celou dobu propršelo, tak to bylo opravdu super!
Za chlapecký oddíl Štěpán Kollert
Obě tyto výpravy jsme mohli uskutečnit i díky finanční podpoře
od města Police nad Metují. Děkujeme.
Fotogalerii z akcí a další informace o činnosti střediska naleznete na
střediskovém webu: http://skalaci.skauting.cz/

založení Československé republiky, války a důležitá data
až do současnosti. Měly jsem historický ples, staly jsme
se součástí českosloveských legií a pomohly vytvořit svobodný československý stát. I ty nejmladší účastnice si z her
odnesly nějaké nové informace.
Myslíme si, že výprava se vážně povedla a za to
děkujeme naším vedoucím. A těšíme se na další akce spojené s výročím 100 let od založení Československa.
Za dívčí oddíl Mahulena Nováčková

Tříkrálová sbírka 2019

Tradiční Tříkrálová
sbírka proběhne opět
na začátku ledna, kdy
budou skupinky koledníků obcházet naše
domovy, přát šťastný
nový rok a podporovat tak dílo Charity ČR.
Vedoucí skupinky je vždy vybaven odpovídajícím průkazem a kasička je zapečetěna na
místním úřadě. Děkujeme již předem všem,
kteří koledníkům otevřou své dveře i srdce. 65
% sbírky je vždy určeno pro projekty na území
regionu, 35 % pak pomáhá při národních a zahraničních aktivitách Charity. Pokud by vás tři
králové nezastihli doma a Vy byste rádi přispěli na dobrou věc, jedna kasička bude umístěna také v Knihkupectví Kohl. Děkujeme za
každý dar.
Kateřina Voláková – místní koordinátor
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Najdi si svůj koníček …staň se myslivcem!
Kurz pro adepty myslivosti v roce
2019 bude otevřen
od
ledna
2019.
Výukové dny budou sobota a neděle.
Předpokládané ukončení teoretického kurzu je konec února 2017.
Předměty kurzu pro adepty- Myslivecké
předpisy, Zoologie zvěře, Chov a péče o zvěř,
Myslivecká kynologie, Myslivecká výchova, Způsoby lovu a Myslivecké střelectví.
Cena kurzu pro uchazeče, kteří chtějí být členy ČMMJ - 5 400,- Kč, pro ostatní 6 500,- Kč,
splatnost poplatku za kurz je do 15.1.2019.
V poplatku je zahrnuto pojištění po dobu

konání kurzu, záznamník o přípravě uchazeče, učební pomůcky - penzum Myslivosti,
střelivo a zapůjčení zbraně na praktickou
zkoušku, výuka lektorů a závěrečná zkouška,
která se bude konat cca březen - duben 2020.
Přihlášky podávejte do kanceláře OMS
Náchod, Krámská 731, 547 01 Náchod osobně, poštou nebo e-mailem. Přihlášku
naleznete na stránkách OMS Náchod nebo
přímo v jeho kanceláři.
Uzávěrka přihlášek 15.1.2019.
Případné dotazy směřujte do kanceláře
OMS Náchod - úřední dny pondělí 13-18
hodin, úterý 8 - 14hodin, kontakt 491 426
660, e-mail: omsnachod@seznam.cz
Petr Zima
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Mateřské centrum Ma Mi Na
V listopadu jsme zahájili lezení na umělé stěně každý pátek dopoledne
v Sokolovně. Těšíme se na
každého, kdo by se k nám
rád přidal.

NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME
TYTO AKCE:

MIKULÁŠ přijde nadělovat do MC ve
středu 5.12. dopoledne. Zveme děti ze všech
dopoledních programů. Je nutné se předem
přihlásit na e-mail! V případě velkého počtu
zájemců budou vytvořeny skupinky, které přijdou do MC v určený čas. Pro všechny děti
bude připraven malý balíček (vhodný i pro ty
nejmenší). Cena programu 30,-.

DĚTI RÝŽE - CHARITATIVNÍ VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ Z VIETNAMU

Pan Schirlo pořádá 7. prosinec od 17:00
v Polici nad Metují (kde býval krám Skrblíkův
ráj) charitativní výstavu fotografií z jeho nedávné cesty po severním Vietnamu. Z FB:
„Pokud milujete cestování a do Vietnamu se
teprve chystáte, věřím, že pro vás budou fotografie lákavou inspirací. Jako vstupné můžete
darovat dětské oděvy nebo boty (i obnošené).
Plánujeme vše poslat místním etnikům do
horských oblastí severního Vietnamu. Za vaši
pomoc předem děkujeme.“
Pokud by chtěl někdo akci podpořit, ale
nemohl se vernisáže zúčastnit, MC nabízí
možnost přinést věci každé všední dopoledne
do Maminy do 6. 12. a Martina Váňová předá.

připravte dětem tvrdý chleba, jablíčka, něco
pro ptáčky apod.).
Na čtvrteční dopoledne 20.12. zveme
všechny pravidelné návštěvníky centra na

POSLEDNÍ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ.

Zkusíme se vánočně naladit a ochutnat
cukroví.
Pravidelný provoz centra v letošním roce
zakončíme čtvrtečním dopoledním programem 20.12.2018. V lednu Vás přivítáme

v pondělí 7.1.2019!

ČLENSKÁ SCHŮZE

proběhne v pátek 30. 11. 2018 od 17 hodin
v salónku Penzionu 65. Zveme všechny členy
i nečleny. Hlavním tématem schůze jsou akce
pořádané MC a chod MC, což probereme u
něčeho dobrého k jídlu i pití.
Krásné svátky a mnoho splněných přání
Vám i Vašim dětem přeje
Za MC MaMiNa Andrea Plná

Předvánoční

Setkání s Terezou
Melišovou
spisovatelka, PR managerka, svobodná maminka

a parťačka syna Kuby

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
S TEREZOU MELIŠOVOU

zveme Vás ve středu 12. prosince od 16 hodin na setkání s TEREZOU MELIŠOVOU,
které se uskuteční v prostorách MC. Tereza je
spisovatelka, PR manažerka, blogerka a svobodná maminka, která zážitky se svým synem
Kubou sepsala a vydala v knižní podobě. V
roce 2015 založila blog Dítě jménem Kuba, ke
kterému v roce 2016 přidala i facebookovou
stránku. V roce 2016 byla se svým blogem ve
finále soutěže Blogerka roku, v roce 2017 ve
finále soutěže Mama blog roku. Prvního května 2016 vyšla stejnojmenná kniha. V letošním roce jí vyšla druhá kniha s názvem „Svět
podle Kuby“, který nám na setkání představí.
Výtisk bude možné zakoupit a odnést s podpisem jako Vánoční dárek.
V říjnu letošního roku se navíc stala novou Ženou regionu v hradecké Galerii moderního umění. Se svými kolegyněmi pomáhá
nejen neurochirurgickému dětskému oddělení
pražské nemocnice Motol, ale i Fakultní nemocnici Hradec Králové, dětem z Klokánku v
Teplicích, nebo Azylovému domu pro matky s
dětmi v Hradci Králové.

VÁNOCE V LESE – v pondělí 17.12.

během dopoledního programu půjdeme
ozdobit stromeček zvířátkům. Sraz v 9:30
před MC. Malou procházkou dojdeme ke stromečku, který ozdobíme dobrůtkami pro zvířátka, které si děti donesou (prosíme rodiče,
Polický měsíčník - prosinec 2018

12. prosince od 16. hodin
Mateřské centrum MC Mamina Police nad Metují
Možnost knihy zakoupit
Cukroví vítáno

Vstup zdarma
Akce se koná za podpory Města Police nad Metují
MC MaMiNa, z.s. Na Babí 190, Police nad Metují, tel. 724 545 810, 777 903 029
www.mcmamina.cz, mcmamina@centrum.cz

UPOZORNĚNÍ PRO RYBÁŘE

Povolenky za rok 2018 je možné:

□□ odevzdat v prodejně jízdních kol - Pítrs bikes
v Kostelní ulici
□□ vhodit do schránky na adrese Pod Klůčkem 248,
Police nad Metují.

MO ČRS Police nad Metují
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Astronomický klub Police nad Metují
VÁNOČNÍ KOMETY
46P/Wirtanen

C/2018 V1 Machholz Fujikawa Iwamoto

V lednu 2015 jsme měli možnost pozorovat jasnou kometu s označením C/2014 Q2 Lovejoy (viz PM 2/2015). Kometa se tehdy nacházela v souhvězdí Býka nedaleko hvězdokupy M45 Plejády. Její jasnost
byla na hranici viditelnosti pouhým okem bez dalekohledu.
V závěru letošního roku budeme mít možnost spatřit podobně jasnou kometu s označením 46P/Wirtanen.
K vyhledání komety nám bude stačit malý turistický dalekohled
stejně jako v případě komety Lovejoy z ledna 2015. V prosinci bude
46P/Wirtanen procházet souhvězdími Velryba, Eridanus, Býk, Perseus,
Vozka a Rys vysoko na zimní obloze. Nejjasnější a tedy viditelná i bez
dalekohledu bude ve dnech 15. a 16. prosince, kdy prochází těsně pod
hvězdokupou Plejády. 23. prosince bude kometa těsně u jasné hvězdy
Capella v souhvězdí Vozky.
Na připojené mapce je znázorněna poloha komety 46P/Wirtanen.
Poloha označená písmenem A platí pro večer 15. prosince, poloha
označená B pro večer 23. prosince.

Druhá zajímavá kometa byla objevena 7. listopadu letošního roku
astronomem D. Machholzem. Jedná se o jeho v pořadí 12. kometu objevenou vizuálně! Chování této „vlasatice“ je podivuhodné. Během
prvního týdne po objevení zjasnila o 3 magnitudy! Je tedy možné že se
stane další kometou na obloze pozorovatelnou bez dalekohledu.

Meteorický roj Geminidy
můžeme v závěru letošního roku pozorovat mezi 5. až 16. prosincem. Maximum roje nastane 14. prosince.

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ
Před 50 lety, 21. prosince 1968, odstartovala na cestu k Měsíci raketa SATURN V s kosmickou lodí APOLLO 8. Jednalo se o první let
člověka k jinému kosmickému tělesu. Posádka ve složení F. Borman,
J. Lovell a W. Anders dosáhla dne 24. 12. obežné dráhy Měsíce. Po 10
obletech se vydala na zpáteční cestu k Zemi, kde 27. prosince bezpečně
přistála.
Během devátého obletu okolo Měsíce odvysílala posádka Vánoční
poselství všemu lidstvu v podobě čtení z Bible (Genesis): “Na počátku
stvořil Bůh nebe a zemi“…

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
1. prosince
21. prosince
31. prosince
MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

vstupuje 21. prosince ve 23 hodin 23minut do znamení
Kozoroha. Nastává astronomická zima.
bude den dlouhý 8 hodin a 24 minut
bude den dlouhý jen 8 hodin a 4 minuty
bude den dlouhý 8 hodin a 9 minut
Na konci měsíce bude den již o 4 minuty delší
7. v novu, 15. v první čtvrti, 22. v úplňku,
29. v poslední čtvrti,
ve druhé polovině prosince ráno nad jihovýchodem,
ráno vysoko nad jihovýchodním obzorem,
v první polovině noci v souhvězdí Vodnáře a Ryb,
na konci prosince ráno nad jihovýchodním obzorem 		
v souhvězdí Hadonoše,
není pozorovatelný,
po většinu noci v souhvězdí Berana,
večer nad jihozápadem v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Z VA Š I C H P Ř Í S P Ě V K Ů

Na turistické stezce
Velmi často, jak čas dovolí, utíkáme
s manželkou z hektického ruchu města sem na
Policko za krásnou přírodou a četnými přáteli.
Během občasných pobytů křižujeme po okolí lesní i polní cesty a to většinou za každého
počasí. Máte tu nádherně a tato uklidňující
činnost je pro nás drogou. To na úvod mého
povídání.
Naší nejoblíbenější trasou je pěší průchod z Police přes Žděřinu po modrých značkách dolů k mostu pod Petrovicemi a pak
Maršovským údolím kolem řeky Metuje.
Jezdíme sem již hodně let a tak něco pamatujeme. Konkrétně terénní závody v enduru po
40 let se startem a cílem na Žděřině. Během
nich zvláště v lesních svažitých cestách došlo
k narušení lesní půdy a kamenného podloží,
které po stále trvající erozi pokračuje. S tím
se ale asi již nedá nic dělat. Chtěl bych však
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poukázat právě na tu lesní cestu ze Žděřiny
dolů pod Petrovice.
Koncem jara jsem tudy s manželkou procházel a bylo zrovna po dešti. V dolní části
však byl v úvozu patrný rigol cca 50 cm hluboký navíc se zešikmenými stranami k hranám cesty. Manželka se po jílovém povrchu
smekla a značně si po pádu znečistila oblečení. Bylo po slibné procházce. Po silnici jsme
se vrátili zpět do Police ke známým, kde jsme
začistili blátivé skvrny a ošetřili pár oděrek.
Vznik tohoto hlubokého rigolu byl patrný, neboť až dole pod cestou u mostu byla deponie
velkých klád, které všechny měly na čelech
kusy vyorané zeminy.
Prostě stalo se a tak jsme odjížděli do
Prahy s přesvědčením, že klády budou brzy
odvezeny a rigol zasypán štěrkem pro znovunabytí bezpečné schůdnosti. Nyní jsme po

delší odmlce opět dojeli do kraje zaslíbeného
a vydali se na naši obvyklou trasu. Jaké však
bylo naše překvapení, že nebezpečný rigol na
turisticky frekventované stezce se v úvozu nachází nadále a snad ještě hlubší. Pouze klády
zmizely a jistě již byly zpeněženy, ale rozbitá
cesta přináší jen starosti.
Směrem k zastupitelům města mám proto
jednu žádost, a tudíž i doporučení. Někde na
úřadech bývají tradiční výjezdová zasedání.
Tady bych městským konšelům doporučil zasedání při chůzi s obhlídkou terénu a snad i
rozhodnutím. Myslím si, že turisté i rekreanti
ubytovaní na Žděřině a jen tak procházející
nebo spěchající na nádraží k vlakům si to jistě
zaslouží. Ignorování tohoto nedostatku popularitu městu jistě nepřinese.
Ing. R. Kovář, Praha
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Advent aneb doba předvánoční

Co vlastně pojem „advent“ znamená, kdy
vznikl a jaký je jeho smysl?
„Advent“ je pojmenování odvozené z latinského slova adventu, což znamená příchod.
V křesťanské liturgii se jím nazývá přípravná
doba, jež předchází vánočním svátkům. Začíná
čtyři neděle před Vánocemi a první adventní
den není pro věřící jen upozorněním na blížící se oslavu Kristova narození. Nový církevní
rok totiž nezačíná prvním lednovým dnem jako
občanský kalendář, ale první adventní nedělí.
Křesťanské chápání času se odvíjí od Kristova
narození, k událostem došlo buď ante nebo post
Christum (před nebo po Kristově narození).
V každém novém křesťanském roce znovu ožívá mystérium Kristova narození, smrti a vzkříšení. Církevní rok proto začíná v době, kdy se
věřící připravují na počátek Kristovy události,
tj. jeho vtělení a narození. První den nového
církevního roku je tedy zároveň prvním dnem
adventu, vánočního předhodí, předcházejícího
vánočním svátkům, díky nimž v našich myslích
rok co rok ožívá starodávný příběh o narození
vyvoleného dítěte v betlémském chlévě.
První zprávy o slavení adventu pocházejí ze druhé poloviny 4. století ze Španělska a
Galie (Francie). Zvyk předvánočního přípravného času, který měl v svých počátcích ráz kajícnosti a byl spojen s přísným postem, se rozšířil do ostatních zemí a kolem 6. století pronikl
do Říma. Názory na počátek a dobu trvání se v
jednotlivých zemích po staletí různily. Až v 11.
století a západokřesťanském světě zvítězilo
římské pojetí liturgie a doba trvání adventu se
ustálila na čtyřech nedělích – železné, bronzové, stříbrné a zlaté. Počátek adventu, který trvá
22 až 28 dní, může tak připadnout do týdne od
27. listopadu do 3.prosince.
Zejména v minulosti se měl v adventní
době dodržovat půst, chodit na ranní mše – roráty. Zakázány byly veškeré zábavy, tanec a zpěv.
Přesto měli lidé tento čas rádi. Zahrnoval totiž i

několik pěkných svátků a tradic, které zkrátily
dobu čekání a příprav na svátek nejočekávanější – Štědrý den.V předvánoční době, kdy slunce
vycházelo pozdě a naopak se brzy stmívalo,
obyčeje a zvyky doprovázející svátky hlavních
adventních svatých přinášely trochu veselosti.
Možná i proto, že si ji uchovávaly ještě z předkřesťanských obřadů spojených s oslavami slunovratu. Ženy se scházely na přástkách, kam
někdy přicházeli i muži, a všichni vzpomínali,
co se událo během roku, vyprávěly se pohádky,
historky, legendy a četlo se z Písma.
Během adventu lidé slavili svátky svatých.
Prvním z řady v souhvězdí svatých adventního nebe je svátek sv. Ondřeje. Jeho svátek
30. listopadu zahajuje liturgický rok. Sv.
Ondřej byl jedním z apoštolů a kázal na severu Řecka. Byl pronásledován římskými úřady,
vězněn, mučen, bičován a nakonec ukřižován
na kříži ve tvaru písmene X. V lidové tradici je
svatý Ondřej považován za ochránce nevěst, a
proto se v den jeho svátku dodržovaly zvláštní
magické úkony – věštby, spojené především
s dívčími vdavkami. O jeho svátku například
vdavekchtivé dívky klepaly o půlnoci na kurník a s napětím čekávaly, jestli se jim ozve
kohout, protože pak se měly do roka vdát.
Svatoondřejská noc byla považována za jednu
z nejmocnějších nocí roku a byla jí od pradávna
připisována čarovná moc.
Na 4. prosince připadá svátek sv. Barbory,
patronky všech horníků, vojáků, střelmistrů,
zedníků a dělostřelců. Barboru oslavují především mladé dívky. Rozkvete-li do Štědrého dne
třešňová větvička „barborka“ utržená a daná
do vázy právě 4. prosince, znamenalo to svatbu. S. Barbora žila ve 3. století a byla dcerou
bohatého kupce. Na křesťanskou víru ji obrátil
jeden ze sloužících a Barbora se odmítala proti
vůli otce nové víry vzdát. Její otec, který neměl
křesťany rád, nechal dceru mučit a pak ji setnul
hlavu.
Na památku sv. Barbory chodívaly v předvečer jejího svátku po domech skupiny dívek
zahalené do dlouhých bílých šatů, s rozpuštěnými, rozcuchanými vlasy a bílými obličeji.
„Barborky“, jak se těmto dívkám říkalo, nadělovaly dětem sladkosti.
5. prosince se slaví svátek sv. Mikuláše.
V předvečer jeho svátku očekávají děti nadílku

od Mikuláše, který chodí spolu s čertem a andělem. Jejich pochůzka patří k nejsilnějším dětským zážitkům. S. Mikuláš byl patronem kupců, námořníků, převozníků, rybářů i zlodějů.
Podle legendy se narodil ve 3. století ve zbožné
křesťanské rodině. Údajně obdaroval tři chudé
sestry neobvyklým způsobem – komínem jim
hodil tři zlaté mince, které pak spadly do punčoch sušících se nad krbem. S. Mikuláš rozdal
po smrti svých rodičů téměř všechen majetek
chudým. Stal se biskupem a dožil se vysokého
věku.
13. prosince slaví svůj svátek sv. Lucie.
Také sv. Lucie se narodila ve 3. století v bohaté křesťanské rodině. Po smrti otce přes odpor
matky odmítla bohatého ženicha, který nebyl
křesťan. Vymohla si na matce, aby jí vydala
věno, a to pak rozdala chudým. Lucie je patronkou švadlen, přadlen a kočích. V den jejího
svátku nesměly ženy příst ani prát.
Svátek je spojen s příchodem světla, kdy
se krátí dlouhé zimní noci a prodlužuje se den.
V předvečer svátku svaté Lucie chodívaly
„Lucky“ kolem stavení a v rukou nesly dřevěný nůž, březové koště nebo husí peroutku.
Byly ustrojené do bílého roucha a obličej měly
zahalený bílou plachetkou nebo pomoučený.
Symbolizovaly mimo jiné čistotu, a to nejen
oděním, ale i naznačováním vymetání smetí
z jizby. Tyto postavy nenadělovaly, jen strašily.
Po Lucii už zbytek adventu rychle uběhne
a končí 24.prosince o půlnoci oslavou narození
očekávaného Spasitele.
Čím je pro nás doba předvánoční v současnosti? Záleží na každém z nás, jak ji prožije.
Pro někoho to může být měsíc pohody, klidu
rozjímání a očekávání. Na druhou stranu také
období velkého úklidu, bláznivého nakupování
v přeplněných supermarketech, shánění dárků
na poslední chvíli, měsíc plný stresu a starostí.
To jaké budou ty letošní Vánoce, máme každý
z nás zcela ve vlastní režii. Určitě není třeba zahrnout své nejbližší drahým dárky. Možná by je
více potěšilo více péče a zájmu.
Vánoční svátky plné radosti, pokoje a dobré pohody a v novém roce hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti Vám, čtenářům Polického měsíčníku, přeje
František Janeček

PSO - DĚKUJEM a taky vzpomenu

Ano, jak Vy jste končili Váš skvělý „osmičkový“ koncert na Klučance, tak já začínám.
Taky vzpomenu na skvělého člověka p.
faráře Mariana, který nikdy neublížil a vždy
našel vlídného slova ke každému. Je bohužel
už mezi svými a my jdeme dál.
A toto je vzpomínka na Vaše koncerty,
které taky potěšily jak přítomné diváky, tak i
broumovské pacienty. Opět jste nezklamali,
smekáme před Vaším výkonem i obětavostí.
Taktéž patří poděkování všem, kteří se na koncertu podíleli s přípravami.
A toto jsou čísla, která stojí za to zveřejnit s uznáním: 160 účinkujících, dobrovolníků
přes 60 a techniků + organizátorů asi 30. No
a když jsem v tom výčtu čísel, tak vybraná
Polický měsíčník - prosinec 2018

částka 484 787 Kč taky
nemůže být opomenuta.
Poděkování určitě
patří i CDS za svoz nás
diváků a nemohu poděkovat jmenovitě dalším,
díky kterým se mohl
koncert uskutečnit, jelikož tyto informace
nemám.
Takže DÍKY za nás,
co Vás máme rádi a
už se těšíme na brzkou
shledanou.
Zdeněk B. + Marie M.
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Člověk a úřad

Je to jedna z vymožeností civilizace a asi i
demokracie. Úřad. Místo, kde vládnou razítka;
kulatá, hranatá, obdélníková, elipsovitá a
všelijaká další. Na úřad přichází člověk buď
s nějakou povinností, nebo problémem. Tam
vchází člověk s papírem a odchází s úředním
dokumentem. Takovou moc má razítko, že
mění samu podstatu věci. A nezáleží na tom,
cimrmanovsky řečeno, zda se jednalo o razítkování přímé, nebo s mezi dechem.
Úřad je místo, kde vládnou čísla, pod
kterými se skrývá kdovíco. Může to být číslo
paragrafu (např. Zákon č. 412/2005 Sb. §3
- §79), nebo odkaz na nějaký bod jakéhosi
jednání kdysi a kdesi (např. 8/3VM/2018)
a člověk odchází z úřadu jaksi povznesen,
když se dozví, že 8/3VM/2018-b jasně mluví v jeho prospěch a doma pak na internetu
dlouze hledá, o čem že to vlastně všechno je.
Nakonec se dozví, že je to třeba usnesení o
povinnosti odklízet hovínka po svých psech…
ale 8/3VM/2018-b zní tak nějak „úředně“ a
důstojně.
A v neposlední řadě je Úřad místem, kde
vládnou čísla faktur a fakturovaných částek,
kde se víceméně imaginární peněžní částky
přesouvají z jedné kolonky do druhé, aby nakonec skončily na nějakém účtu a pokud vše
vyjde, byly použity na nákup chleba nebo
samopalu.
A Úřad je místem podpisovým. Tady podpis, že jste převzal hotovost, tady podpis, že
jste předal hotovost, tady podpis, že jste ztratil
hotovost, tady podpis, že hotovost už nikdy
nenajdete a tady podpis, že rušíte předcházející podpisy, protože jste hotovost našel v kapse
svého souseda. A tady podpis souseda, že tam

ta hotovost byla a přemístila se tam nějakým
neuvěřitelně záhadným způsobem, který odporuje přírodním zákonům. A tady podpis, že
i přesto co se stalo, přírodní zákony stále platí.
Člověk přichází na úřad s jakousi pokorou
a odchází mnohdy velice okouzlen; spíš než
okouzlen výsledkem svého jednání, okouzlen tím, že Úřad se ve své velikosti sklonil
k malému človíčkovi a naslouchal mu. Nebo
se aspoň tak tvářil. A nakonec ho pozval na
další jednání. Protože jednání na Úřadech
nutně musí být vícekolové, jinak by mohlo
vzniknout podezření, že třeba úředníci mají
v pracovní době nějaké volnější chvíle. Je to
jako u doktora – málokdy stačí jedna návštěva. „Radši se stavte ještě za týden a my vám
aspoň změříme tlak,“ řekne doktor. „Přijďte
příští týden a my připravíme všechny potřebné
dokumenty,“ řekne Úřad ústy úředníka. Úřad
má ještě také tu moc, že mění zaměstnaného
člověka v úředníka. „Podle předpisu vám
to nemůžu dát teď, musíte vyplnit žádost, tu
musíme posoudit a teprve potom vám bude
buď vyhověno, nebo ne.“
Docela nedávno jsem byl na jednání na
jednom grantovém úřadě. Dvě úřednice na mě
hrály přesilovku a po hodině mírně nesrozumitelných slov (neboť nejsem vlastníkem slovníku byrokratické češtiny) jsem se jim pokusil
vysvětlit, že kromě pohledu úředníka, existuje
i pohled obyčejnýho člověka. „My vám rozumíme,“ odpověděla ta sympatičtější, „ale pochopte, že předpisy mluví jasně.“ Tedy: jsem
rád, že jsme všichni mluvili česky a vzájemně
si rozuměli. O větě, že předpisy mluví jasně,
bych polemizoval. Pro člověka nevybaveného slovníkem byrokratické češtiny mnohdy

SÍLA NASLOUCHÁNÍ

Čestná občanka Police
představila novou knihu

Polická čestná občanka Marie
Svatošová
vybudovala
před
lety
v Červeném Kostelci hospic „Anežky
České“. Tímto smělým a obdivuhodným
činem založila hnutí, které umožnilo i u
nás paliativní péči o pacienty, trpící nevyléčitelnou chorobou. S cílem zachovat
pacientovu důstojnost a podpořit blízké
umírajícího. Dnes jsou hospice skoro ve
všech našich krajích a rozbíhá se úspěšně
domácí hospicová péče.
K myšlence založit hospic Marie
Svatošová 8. listopadu v Polici n. M. řekla: „Hned po revoluci mne napadlo, že
vznikne snaha uzákonit i u nás eutanazii.
A představa, že někdo bude moje pacienty
zabíjet, místo aby jim solidně dosloužil, ve
mně vyprovokovala myšlenku: „musíme
je předběhnout“.“
„Zažíváme obrovskou radost, když
nám pacient dobře umře. Když odchází
smířený s lidmi okolo, smířený s Bohem,
s úsměvem na tváři…“, nadšeně se vyznávala přednášející. Kdyby byla eutanazie přece jen uzákoněna, mají u nás těžce
nemocní i jejich nejbližší možnost volby.
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mluví naprosto nesrozumitelně. Dokonce jsou
chvíle, kdy mi teorie relativity a fenomenologie přijdou daleko srozumitelnější, než jedno
„úřední lejstro“. Konec jednání, kdy jsem
kapituloval a připustil, že Úřad se nemůže na
svět dívat očima obyčejných lidí, tedy: konec
jednání byl příjemně nečekaný. Když jsem se
totiž zvedl k odchodu, ta sympatičtější úřednice mi řekla: „Víte co, řeknu vám aspoň vtip,
abyste si o nás nemyslel, že se neumíme zasmát. Zvířátka v lese se rozhodnou, že si postaví dům. A aby bylo vše podle zákona, pošlou
na stavební úřad lišku, protože je nejchytřejší,
aby zařídila stavební povolení. Liška se za půl
dne vrátí naprosto vyčerpaná a jenom šeptá:
‚Nejde to, není to možný…‘ Druhý den vyšlou zvířátka medvěda, protože je nejsilnější.
Medvěd se po dni na úřadu vrátí vypelichaný
a zničený a stejně jako liška tvrdí, že sehnat
stavební povolení není ve zvířecích možnostech. Zvířátka jsou nešťastná a stále smířenější
s faktem, že si domeček nepostaví. Další ráno
se zvedne vůl a řekne jim, že to jde zkusit. A
vrátí se za hodinu se všemi potřebnými lejstry.
‚Jak jsi to dokázal?‘, ptají se ho zvířátka. ‚Ono
to nebylo tak strašný,‘ odpovídá hrdina dne.
‚Ve vrátnici seděl spolužák, v první kanceláři
strejda, ve druhý bratranec…‘“
I přes tenhle vtip jsem si připadal venku
před Úřadem trochu jako zeměměřič K. naruby. On chtěl dovnitř, já ven. A podle všeho to
vypadá, že stejně jako nešťastný zeměměřič
svou cestu nenajdu. Ani se slovníkem byrokratické češtiny. Ale odcházím obohacen o
jistotu, že někteří z úředníků si ještě umí sami
ze sebe dělat srandu.
Pavel Frydrych

Sám bych raději volil důstojně zemřít
v hospici, než se nechat usmrtit, i když
podle zákona.
Hospice jsou křesťanské a také programově ateistické. Osobně, kdyby na to došlo, budu volit hospic, kde personál ví, že
svět byl stvořen a člověk nepochází z opice. Vždyť již samotné povědomí o božském původu nás vede lepšími cestami.
Ve světě dávají přednost hospicům
domácím, které u nás jen těžko vznikají.
U umírajícího totiž musí rodina zajistit dohled celých 24 hodin. Kdo z nás je ochoten
podstoupit takovou oběť?
Takže nakonec to vychází stejně jako
u každého jiného problému, kterými naše
společnost trpí. „Zajistit dostupnou paliativní péči na smrt nemocným pacientům
znamená především uzdravit mezilidské
vztahy“, řekla Marie Svatošová. Moudrá
to slova, chce se k tomu dodat.
Kniha „Neboj se vrátit domů: Marie
Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem“
je k dispozici na internetu i jako E-kniha.
Jindřich Horkel

Pán Kršna, Nejvyšší Osobnost Božství, se expanduje jednou ze Svých úplných části do celého
hmotného světa. Jeho existenci můžeme zaznamenat i v energii atomu. Hmota, antihmota, proton,
neutron atd. – to vše jsou účinky Pánovy podoby
Paramátmá (nadduše). Stejně jako se oheň může
projevit ze dřeva nebo máslo může být stlučeno
z mléka, přítomnost Pána v podobě Paramátmy
můžeme pocítit metodou autorizovaného poslouchání a přednášení transcendentálních témat, kterými se zvlášť zaobírají védská písma jako jsou
Upanisady a Védanta. Šrímad Bhagavatam je
autorizovaným výkladem těchto védských písem.
Pána lze realizovat přijetím transcendentálního
poselství prostřednictvím sluchu. To je jediný
způsob, jak poznat transcendentální skutečnost.
Stejně jako oheň ve dřevě vznítí jiný oheň, božské
vědomí člověka vznítí jiná božská milost. Jeho
Božská Milost, duchovní mistr zapaluje ve dřevě
živých bytostí duchovní oheň tím, že do vnímavého ucha vloží náležité transcendentální poselství.
Aby živá bytost postupně realizovala božskou
existenci, musí přistoupit k pravému duchovnímu
mistrovi a vnímavě naslouchat. Jen v tom spočívá
rozdíl mezi lidmi a zvířaty. Lidská bytost může
náležitě poslouchat, zatímco zvíře nemůže.
Ze Šrímad Bhagavatomu
opsala M. Jandová
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Říjnové a listopadové oslavy

Říjnové a listopadové oslavy nás dohnaly
a jsou velkolepé až bombastické. A jak by ne.
Vždyť je nám sto roků – sto roků od založení
naší zemičky jako republiky, a to takovými velikány jako Tomášem Garriguem Masarykem,
Eduardem Benešem a Milanem Rastislavem
Štefánikem. A nebyly to jenom tyto tři osobnosti, které pro nás pracovaly v cizině, ale
též domácí významní politici, a to Alois
Rašín, Antonín Švehla, František Soukup,
Jiří Stříbrný a k nim se přidal Slovák Vlado
Šrobár. Na evropském území ještě zuřila I.
světová válka a naši politici již 14.října 1918
oznámili ustavení Prozatímní Československé
vlády, ale 28. říjen se stal dnem převratu a
ukončení vlády habsburské monarchie a na
ulicích se jásalo a strhávaly se rakouské insignie. Ano, to nám jde velice dobře, byli jsme
toho svědky i při jiných příležitostech např. při
odstraňování Mariánského sloupu se sochou
Panny Marie /Immaculáty - neposkvrněné/ ze
Staroměstského náměstí dne 3.11.1918, která
prý byla symbolem bělohorské porážky. Ale
rozumějte rozvášněnému davu!
Oslavy však byly důstojné, televize byla
v permanenci a též v Polici se vzpomínalo
na zlé časy hrozné světové války. Stála přes
milion padlých a raněných. Vzpomněla jsem
si, jak se na televizní obrazovce „krapet“ přepočítala paní Bohdalová, když pravila, že jí
do památečné stovky chybí tři roky, ale hned
byl její věk přiveden na pravou míru a já jsem
si okamžitě vypočítala, že mně se nedostává
k tomuto letopočtu osmnáct roků. Také musím uvést, že můj dědeček Josef Čech byl

Odpady podruhé

Pan místostarosta se vyjádřil k článku
Odpady –odpady. Již nadpis jeho článku
svědčí o tom, že je tu něco špatně. Svůj příspěvek nazval „Reakce na kritické ohlasy
některých občanů“. Vnímat odlišný názor
automaticky jako kritiku je klasický projev
lidí. Nakonec to vidíme a slyšíme dnes a
denně v médiích všeho druhu. Tento článek
„Odpady podruhé“ již však lze považovat
za kritický, protože některá vyjádření místostarosty mi připadnou poněkud laciná. Už
jen řečnická otázka: „Jsou všechny daně
spravedlivé?“ Daně a poplatky jsou produktem zákonů a vyhlášek. A kvalita zákonů a
vyhlášek je odrazem kvality práce lidí, kteří
je připravují. Jak ale sám místostarosta uvedl: „Logiku a spravedlivost v tomto úhlu
pohledu těžko pohledat“. Míněno z pohledu
násobku poplatku za odvoz jedné popelnice.
Pokud jde o vyjádření místostarosty
k historickému příklonu města k systému
výběru poplatku za odpad formou místního
poplatku na principu rovnosti (poplatníkem
je každý), tak v tom nevidím problém. Ano
základní část poplatku (momentálně 250 Kč
za každého občana města) nechť platí každý, kdo je veden v evidenci města. Druhá
část poplatku, která je podílem nákladů za
odpady k počtu obyvatel města, je však tou
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účastníkem této války a jeho jméno je vyryto
na pamětní desce, umístěné na Rathausu.
Ve svém archivu mám dokumentární
záznam s projevem prezidenta Masaryka
v Národním shromáždění k 28.říjnu 1928.
Zdůrazňuje, že k opravdové demokracii nestačí jen instituce, ale k demokracii náleží zejména mravní společenství národa. Platí to i pro
dnešek. Ale co ta zásada znamená? Nikoliv
dnes oblíbené tunelování (světu jsme pro krádeže dali „pěkné“ pojmenování), žádné podfuky, ale služba lidem bez lží a zbytečného
řečnění. Probírala jsem se všelijakými výroky a zaujal mne Churchillův - “Národ, který
zapomene na svou minulost, nemá žádnou
budoucnost.“ Pak jsem si přečetla z týdeníku
„Respekt“ některé výroky našich pánů prezidentů z doby jejich funkčního období a ty trefně vypovídaly o jejich momentálním dějinném
náhledu:
yy Demokracie je diskuse. T. G. Masaryk
(1918-1935)
yy Opíráme se především o Rusko - Edvard
Beneš (1945 -1948)
yy My se do Moskvy chodíme učit, jak vám
zakroutiti krk - Klement Gottwald (19481953)
yy Naše měna je pevná a měnová reforma nebude - Antonín Zápotocký (1953-1957)
yy Maso bude vbrzku. Antonín Novotný (1957
- 1968)
yy Necht´ odpadne, čo je kolísavé, necht´ odpadne, čo je oportunistické - Gustáv Husák
(1975 - 1989)

yy Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí Václav Havel (1989 – 2003). Povedlo se ??
Závěr Washingtonské deklarace o vzniku
Československa, které bylo vyhlášeno 28.října
1918 zní:
Síly temnoty posloužily vítězství světla
- vytoužený věk lidstva svítá. Věříme v demokracii - věříme ve svobodu, svobodu vždy
větší a větší.
Dnem 11.11.1918 bylo vyhlášeno příměří
1. světové války. Dne 11. 11. 2018 po sto letech se konaly velké oslavy v Paříži za účasti
asi 70 nejvyšších představitelů evropských a
světových států, kteří defilovali u Vítězného
oblouku. Mezi nimi byl i náš premiér
A za několik dní bude další vzpomínka
na listopadové události roku 1989, které jsme
s maminkou a kamarády slavili v Praze a za
zvuků hudby „Svatí pochodují“ jsme i my
29. prosince 1989 pochodovali Václavským
náměstím a radovali se ze zvolení Václava
Havla prezidentem svobodné země. Žel, že
mnozí spoluobčané zapomínají, za jakých
obětí jsme se po čtyřicetileté nadvládě komunistů dobrali svobody. Važme si demokracie,
važme si svobody!
A nesmím zapomenout na sokolské oslavy, které 17. listopadu propuknou v Polici
k výročí jeho150.letého založení Sokola.
Těším se nejen na pohostinnou restauraci, pojmenovanou tím správným jménem Sokol, ale
především na sletové vystoupení polických a
okolních sokolských oddílů.
Jarca Seidelová

diskutabilní částí způsobu stanovení jeho
výše. Další zmiňovaný princip solidarity
mi zůstává poněkud nejasný, ale to není
podstatné.
K problematice třídění odpadu, kterému je kladena tak velká váha. Určitě velmi
dobrá věc. Jen je třeba připomenout, že jeho
tříděním odpadu neubyde. Pouze se separuje podle druhu. Takže motivace k třídění
odpadu může být i kontraproduktivní v tom,
že by se odměňovali cestou nějakých slev
ti, kteří sice vytřídí nejvíce odpadu, ale třeba také nejvíce odpadu vyprodukují. Třídit
odpad a snižovat jeho produkci by měli lidé
považovat za samozřejmou věc. Jinak se
jednou tato planeta sama zahrabe v odpadcích. Přitom třídit např. bio odpad se dá třeba i vlastní cestou kompostérů na zahrádce
(nic objevného). Kompostér do tříděného
odpadu jaksi nepřispívá, ale jde o záslužnou
věc, neboť absolutně snižuje objem odpadu.
Existující systém možnosti třídění odpadu
na sklo, papír a plast je pro město velmi
přínosný. Umět tento tříděný odpad však
adresně přiřadit ke konkrétním občanům, či
skupině občanů (byt, č.p., atd.) bych však
považoval za poměrně složitý a možná i nákladný proces. Zvláště v aglomeracích typu
sídliště. Ale iniciativě se meze nekladou.

Vraťme se však k meritu věci. Stávající,
v pravdě historický, systém výpočtu poplatku neodpovídá službě, která je občanům
města poskytována. Za stejnou službu, tj.
odvoz jedné popelnice, se platí odlišný poplatek (v případě více členných domácností
násobky částek). Není to ani logické, ani
správné. V minulosti město vynaložilo nemálo finančních prostředků na plynofikaci.
Rovněž tak občané na pořízení plynových
kotlů. Řada domácností tak mohla opustit
neefektivní, neekologický a vysoko-odpadový systém vytápění pevnými palivy.
Přesto, že tímto domácnosti přispěly ke snížení produkce odpadů (popela) a ke zlepšení ovzduší města v zimních měsících, město na tuto skutečnost, z pohledu stanovení
poplatku za odpady, nijak nezareagovalo.
Vedení města Police by se mohlo inspirovat například způsobem stanovení poplatku sousedního Hronova, kde se mimo jiné
sazba poplatku odvozuje od četnosti svozů,
které si poplatník nasmlouvá. Považuji zcela za zbytečné, aby občanům města Police,
kteří třídí odpad, byla vyvážena popelnice
každý týden, když je poloprázdná. Nastal
čas udělat některé věci jinak.
Milan Pošmura
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Domov důchodců v Polici nad Metují
Ráda bych se s Vámi chtěla podělit o svůj
názor na současné dění v Domově důchodců
v Polici nad Metují.
Již dva roky mě situace v Domově znepokojuje a jsem z toho smutná. Byla jsem v očekávání, že nové vedení Domova bude rozvíjet
služby. Například v odlehčovacích pobytech,
které by byly velkým přínosem pro rodiny,
které se starají o své rodiče. Ale nestalo se tak.
Bohužel, po dlouhém zvažování jsme se
rozhodly s paní starostkou Idou Jenkovou informovat zřizovatele, Královéhradecký kraj, o
současné špatné situaci v Domově. Již jsme
nemohly nečinně přihlížet.
Dne 31. 1. 2018 osobně navštívila paní
starostka Mgr. Ida Jenková pana Ing. Jiřího
Dernera, prvního náměstka hejtmana, radního pro sociální oblast, aby ho upozornila, že
v Domově důchodců v Polici nad Metují je neuspokojivá situace. Doložila vše sdělením od
zaměstnanců. Na základě sdělení od zaměstnanců nedošlo ze strany zřizovatele k následnému šetření těchto uvedených skutečností.
Kontroly, které probíhaly v Domově, se
zabývaly provozem a děním v zařízení, kdy již
pracovníci pracující déle v organizaci byli odejiti, nebo odešli raději sami. Vedení Domova
svým přístupem k zaměstnancům vytvářelo tak
špatnou atmosféru, v které se nedalo úspěšně
pracovat.
Při práci, kdy je pečováno o seniory, musí
být zaměstnanci v pohodě. Tito zaměstnanci
byli na svém místě. Práci uměli, měli srdíčkový vztah ke klientům, byli empatičtí. Klienti je
měli rádi. Tvořili tým, který mě byl nápomocen a byl oporou při rekonstrukci a přístavbě
Domova. Dočkali se od nového vedení nevděku, takže raději odešli, nebo byli odejiti. Ztratili
práci v místě bydliště, kterou rádi vykonávali.
Nemohli ji dělat, přestože mají rodiny, hypotéky. Obdivuji jejich osobní statečnost, protože
toto rozhodnutí bylo pro ně nelehké.
Neustále jsou tito zaměstnanci hodnoceni,
že se nechtěli přizpůsobit novému řízení práce a nezvládli zátěž, která byla na ně kladena
z důvodu náročnosti péče o klienty. Problém
byl ale jinde, a to v nevhodné komunikaci ze
strany vedení, zvýšené administrativy, neustálého schůzování a tudíž nedostatku času na
klienty. Před pohodou klientů vedení hlavně
upřednostňuje papírování. Ze strany vedení byl
znehodnocen lidský zdroj, který byl nastaven
na práci se seniory na profesionální úrovni.
Takovou fluktuaci zaměstnanců, která nastala,
nepamatuji za celou svou dlouholetou praxi.

Seznámila jsem se se stanoviskem zřizovatele, Královéhradeckým krajem, v kterém
vyjadřuje své uspokojení ohledně situace
Domova důchodů Police nad Metují.
Kontroly, které proběhly, konstatují, že je
vše v pořádku.
Jsem si plně vědoma, že do Domova mají
nastupovat senioři, kteří jsou v nepříznivé životní situaci. To neznamená, že jde vždy o klienty s vyšším, to jest 3. nebo 4. stupněm závislosti. Ale je nutné předem připravit personální
obsazení, na takovéto klienty, aby pracovníci
péči zvládli a zařízení na to mělo kapacitu. Tato
nepřipravenost byla manažerské selhání a způsobila neuspokojivou situaci pro práci ošetřujících a snížení péče o klienty.
Velice mě mrzí, že se kontroly nezajímaly
o klienty a nebyla jim dána možnost k vyjádření názoru. Klienti byli připraveni a rádi by
pohovořili o všem, co je trápí a vnímají jako
nespravedlivé.
Byla jsem zvyklá, že kontroly se zabývaly nejdříve klienty, zaměstnanci a pak teprve
došlo ke kontrole administrativy a pohovoru
s ředitelem.
Současnost je hlavně posuzována tabulkami a ekonomickými výsledky. Ale to nezměřitelné a nehmatatelné, které je důležité pro
spokojené žití klientů a dobrých pracovních
podmínek, nebylo vnímáno.
Z domova důchodců vznikla jakoby následná lůžka, kdy veškeré zázemí, které bylo
vybudováno v Domově pro zpříjemnění žití a
lepší obsluhy personálem, jsou nevyužita.
Příspěvky na péči, o které Domov důchodců ekonomicky méně zatěžuje zřizovatele, jsou
součástí celého státního rozpočtu. Dnes vidím
zbytečné, že Domov důchodců je v takovém
komfortu a slouží v podstatě jako následná
lůžka. Investice do takového Domova byly
zbytečné.
V současné době veškeré počínání paní
ředitelky a vrchní sestry dopadá negativně
na klienty. Zaměstnanci se tam často střídají,
není jich plný počet. Práci ošetřovatelek musí
často vykonávat sestry. Při lehčích úkonech
pomáhají rehabilitační pracovnice a sociální
pracovnice, aby byla klientům poskytnuta základní služba. Klienti mají minimální aktivizační programy na zpestření dne. Vládne tam
chaos, protože nezaučení zaučují nově příchozí. Někteří noví zaměstnanci to vzdávají a brzo
odcházejí kvůli atmosféře, nebo to prostě nezvládnou. Pro klienty neustálá změna zaměstnanců je tíživá, jsou rádi v klidu a jsou rádi,

Poděkování

Chtěla bych poděkovat terénním pečovatelkám z Pečovatelské služby Javor Police nad
Metují za jejich práci v péči o seniory nebo zdravotně postižené.
Dělají ji s láskou, s velkým sociálním cítěním
a s úsměvem. A to je to hlavní, co tito lidé potřebují. Pohlazení po duši a trocha porozumění.
V. Šrůtková
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když nejsou změny.
Před asi 15 lety jsme pravidelně navštěvovaly s paní starostkou Jenkovou před
Velikonocemi a Vánocemi pacienty z Policka
na Následných lůžkách v Broumově. Vždy
jsme návštěvu oplakaly, protože péče o pacienty v té době nebyla měřitelná s péčí v našem
Domově. Bohužel musím konstatovat, že se
situace obrátila. Následná lůžka, díky Nadaci
Hospital a managementu, jsou důstojná, odpovídající a profesionální.
Domov důchodců v Polici nad Metují je v
současné době hodnocen veřejností velice negativně. Je to Domov bez duše a náboje. Měl
by plnit funkci povzbuzení klientů při jejich
nelehkém překonávání všech těžkostí a být
jistotou.
Smutné je, že příbuzní, kteří nejsou v současné době spokojeni s péči o své blízké, se
bojí napsat stížnost na zřizovatele z důvodů, že
mají strach, aby jejich blízkým nebyla poskytována horší péče.
Já jsem velice nespokojená z vývojem dění
v Domově důchodců, který je mou srdeční záležitostí. Zažila jsem za 27 let různé radostné a
bolestivé zkušenosti. Vše jsem s týmem zvládla díky lidskému přístupu, selskému rozumu,
empatii a jsem za to vděčná.
Stanovisko zřizovatele vůbec toto
nehodnotí.
Chtěla bych poděkovat paní starostce
Mgr. Idě Jenkové, které nebyl současný stav
v Domově lhostejný. Snažila se slušnou formou zřizovatele informovat. Bohužel, výsledek šetření života v Domově je pro zřizovatele
překvapivě uspokojivý.
Myslím, že mé poděkování patří také všem
zaměstnancům, klientům, kteří našli osobní
statečnost a zaujmuli postoj vůči současnému
vedení. Byli schopni upozornit na nastavený systém vedení, že nevede pro spokojený
život klientů a dobré pracovní podmínky pro
zaměstnance.
Bohužel, veškerá snaha byla kontrolami a přístupem některých radních
Královéhradeckého
kraje
nevyslyšena.
Nerovnost, lhostejnost, falešná loajálnost, neslučující se metody, jsou argumenty proti morálnímu postoji, který je postaven na lidském
přístupu, spravedlnosti, empatii, selském rozumu a profesionalitě.
Nechť je klientům a všem pracovníkům
Domova důchodců dopřáno pracovat a žít
v důstojných podmínkách, jaké bezpochyby
zaslouží.
Věra Kašíková

Matematické rekreace
Pokuste se vyřešit následující dvě hříčky s čísly:
1. Z číslic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 utvořte dvě čísla tak, aby byl jejich
součin co největší. Každou z číslic smíte použít jen jednou.
2. Najděte tři kladná celá různá čísla, jejichž součet je 102 a součin
24 024.
Řešení úloh najdete na str. 35.
Připravil František Janeček
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Novoroční zvyky, pověry a pranostiky
přání do nového roku

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Irské novoroční přání
Abys zůstal ušetřen každého utrpení – to ti nepřeji;
ani to, aby tvá další cesta byla samá růže,
a aby po tvé tváři neskanula žádná slza,
bys nezakusil nikdy žádnou bolest, –
ne, nic z toho ti do nového roku nepřeji.
Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje,
bolest a úzkost tě uvedou do společnosti s Marii a Dítětem
a jejich úsměv tě naplní důvěrou a útěchou.
Mé přání tobě zní spíš takto:
Kéž bys byl vděčný a povždy uchovával ve svém srdci
drahocennou vzpomínku na dobré věci svého života;
abys vždy statečně obstál ve své zkoušce,
když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou,
když vrchol, k němuž nutno vystoupit,
se zdá nedosažitelný a světlo naděje mizí v tmách;
aby Boží dary v tobě rostly
a celý rok ti pomáhaly vnášet radost, sílu
v duše těch, k nimž tě pojí láska;
abys vždy měl přítele, jenž je opravdový
a je hoden tvého přátelství, jenž ti dodá důvěry, když
ti síly slábnou a nedostává se ti světla;
abys vytrval vždy v bouřích a dosáhl tak výšin;
aby v radosti i bolesti provázel tě stále
láskyplný úsměv vtěleného Slova
a aby tě s Pánem pojila vždy vroucí láska,
jak On si to s touhou přeje – kvůli tobě.
Nový rok nezačínal vždy a všude 1. lednem. Jestliže se naši předci
řídili zákonitostmi přírody a přírodním koloběhem, přičemž vycházeli
z postavení Slunce (rovnodennost, slunovrat), bylo vcelku logické, že
nový rok pro ně začínal v období, kdy se příroda probouzela. Římský
rok začínal v březnu, tedy na jaře. Změna nastala v roce 154 před
Kristem, kdy se na 1. ledna přesunul nástup nových konzulů do úřadu.
Římané nazvali první měsíc podle boha počátku dne a všeho vědění
Januse, januarius. Janus měl dvě tváře, jedna hleděla dopředu, druhá
dozadu, aby viděl do minulosti i budoucnosti.
Nový rok na našem území začínal 25. prosince a měl s největší
pravděpodobností souvislost se zimním slunovratem. Až v 15. století
se pro velkou část Evropy začal považovat za začátek nového roku 1.
leden. V minulosti existovalo a ještě i dnes existuje mnoho druhů kalendářů (juliánský, gregoriánský, čínský, egyptský, keltský, muslimský,
kalendář Mayů, Inků …). Čas se ve většině z nich měřil podle pohybu
Měsíce a Slunce, ale začátek roku byl v každém z nich jindy.
ppK Novému roku se vázalo mnoho pověr. Byl to svým způsobem
významný den a proto nemohl uniknout zvýšené pozornosti. Vždyť
přece každý by chtěl doufat, že může ten příští, nový rok nějak
pozitivně ovlivnit ve svůj prospěch. A není na tom ani nic špatného.

yy Takovou hlavní pověrou bylo to, že co se tento den udělá, bude mít vliv
na celý rok příští.
yy Bylo radno se vystříhati hádek a mrzutostí, aby neměl člověk po celý
rok peklo.
yy Ten kdo se oblékl do nového, byl zbylé dny v roce nový celý.
yy Kdo měl ten den u sebe více peněz, nemusel se strachovat, že mu budou
v roce příštím chybět.
yy Podle toho, kdo na Nový rok přišel první do domu, se věštilo:
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yy
yy
yy
yy
yy
yy

pěkné děvče – bude po celý rok veselo
nerudná stařena – rok plný mrzutostí
dítě – přinese štěstí
mladý muž – dobré znamení
Do novoroční vánočky se zapekl hrášek, kdo ho našel, měl mít hodně
štěstí.
Také se nemělo tento den nic vynášet ze stavení, protože by to celý rok
ve stavení chybělo.
Je třeba se řádně na Nový rok připravit - zkontrolovat zásoby cukru,
mouky, oleje, soli atd. Protože co vám bude chybět na Nový rok, to vám
pak bude chybět po celý rok.
Na Nový rok nesměla hospodyně věšet prádlo, neboť by se do roka
usoužila.
Na Nový rok si nesmíte půjčovat peníze, znamenalo by to nedostatek
peněz po celý příští rok.
Ale nesmíte ani nikomu peníze půjčovat, znamenalo by to, že vás po
celý rok bude někdo o vaše peníze „obírat“.
Na Nový rok se nesmělo jíst nic, co mělo původ od drůbeže, to aby štěstí
neulétlo.
Na Nový rok bychom měli jíst čočkovou polévku, aby jsme měli celý
rok štěstí a neměli nouzi o peníze.
Prostě - Jak na Nový rok, tak po celý rok!!!
Posílají se novoroční přání (novoročenky) svým přátelům, známým a
rodině, abychom s nimi měli dobré vztahy do dalšího roku. Na novoročenkách často nacházíme dvě písmena – P. F. a číslo následujícího
roku. Málokdo asi ví, co to znamená. Je to francouzsky řečeno: Pro štěstí (Pour féliciter).

K 1. lednu se váže mnoho pranostik, z nichž nejzajímavější je
ta, která podle dne, na nějž připadne Nový rok, předpovídá charakter
celého roku:

yy Připadne-li Nový rok na pondělí, nastane ještě krutá zima, dále vlhké
jaro, povodně a budou časté nemoce.
yy Nastane-li Nový rok v úterý (to je v roce 2019), bude zima ještě krutější, ale lze očekávat úrodný rok.
yy Bude-li prvního ledna ve středu, lze očekávat příchod vcelku příznivého
roku, bohatého vínem, ale chudého na med.
yy Připadne-li Nový rok na čtvrtek, znamená to mírnou zimu, větrné jaro,
parné léto, krásný a příjemný podzimek, hojnost ovoce a mnoho obilí.
yy Nový rok v pátek znamená, že nadcházející rok bude chladný, vlhký
a všeobecně nepříznivý. Lidé budou hodně mřít, hrozí i válka a oční
nemoce.
yy Připadne-li první leden na sobotu, přichází klidný bezvětrný rok s množstvím plodů, bohatým ovocem, ale nepříznivý pro pěstování obilí a hrozící množstvím onemocnění zimnicí.
yy Nastane-li Nový rok v neděli, lze očekávat mírnou zimu, příznivé a
úrodné jaro, větrné časy letní a příznivou žeň.

Připravil František Janeček

MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie kontrolovala celo řadu míst ve městě vytipovaných
na základě zjištěných věcí. Jedná se o místa, kde až příliš často dochází
k porušování pravidel pořádku.
Společně s kriminální policií a zásahovou jednotkou Policie ČR jsme
se účastnili zásahu vedeného proti výrobcům drog a v druhém případě pachatelům závažné majetkové trestné činnosti. A pak, že je na Policku klid.
Zajišťovali jsme konání Martinského trhu, který letos proběhl za velmi
hojné účasti prodejců.
Kontrolováno bylo parkování vozidel. Někteří z řidičů si opravdu nezaslouží za svou bezohlednost nic jiného než pokutu.
Ve večerních hodinách pak v rámci prevence je pohyb městské policie
směřován ke školským zařízením, zejména před Zušku, kde je pohyb dětí
opravdu do samého večera poměrně častý.
Často bývají kontrolovány i podezřelé osoby. Ale jak je jistě známo
všem i u nás se pohybuje celá řada zahraničních pracovníků, s nimiž však
nutno říci nejsou prakticky žádné problémy.
Městská policie bude jako již tradičně zajišťovat akce města spojné
s adventem, vánočními trhy a pochopitelně i s oslavami svátků v roce největších, rozumějte Vánocemi.

ved. strážník MP Petr Zima
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Z CÍRKVÍ

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Nový církevní rok, advent, doba
vánoční

První sníh letos nepřivezl sv. Martin, původně římský voják, poté poustevník a biskup
ve Francii, přivezla ho benediktinská řeholnice
sv. Mechtilda, která žila ve 13. století v cisterciáckém klášteře v Sasku. (Cisterciáci jsou řádem, který navázal na benediktinskou tradici a
vznikl jako reformace benediktinského řádu.)
Kalendářní zima tímto ale nezačala, ta letos začíná 21. prosince v 23.22 hod. Nic naplat, tak
jako tak je tu zimní počasí a nezbývá než se ven
více strojit a doma pořádně přiložit do kamen.
Máme tu prosinec, podle občanského kalendáře
poslední měsíc roku, podle církevního kalendáře
již první měsíc nového liturgického roku. S odcházejícím rokem jsme se rozloučili Slavností
Ježíše Krista Krále a do nového jsme vstoupili
2. prosince první adventní nedělí. Očekávání a
příprava na oslavu příchodu Božího syna Ježíše
Krista na tento svět je náplní a podstatou doby
adventní. S touto dobou je také spojena řada
symbolů a tradic - zelený adventní věnec, který
je symbolem života, vítězství a královské důstojnosti, přibývající světlo jeho čtyř svící symbolizuje příchod toho, který je Světlem světa, rorátní
bohoslužby ke cti P. Marie, kterou Bůh vyvolil
za matku Božího syna, mikulášská štědrost a
dobrota, určující také správné místo dobru a zlu,
třešňové květy sv. Barbory, která je symbolem
a příkladem čistoty a statečnosti, apod. Zkusme
se alespoň na chvíli odpoutat od současné bídné politické situace a přicházejícího obchodního
blázince, a ponořme se do radostného očekávání dárce Pokoje a Spásy. Adventní čas je také
velkou příležitostí ke konání dobra pro bližní a
potřebné kolem nás. Liturgická barva této doby
je fialová.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
2. prosince

- 1. neděle adventní
(liturgický cyklus C)
13. prosince
- Památka sv. Barbory, panny
a mučednice
6. prosince
- Svátek sv. Mikuláše, biskupa
8. prosince
- Slavnost Panny Marie, 		
počaté bez poskvrny 			
prvotního hříchu
9. prosince
- 2. neděle adventní
13. prosince
- Památka sv. Lucie, panny
a mučednice
16. prosince
- 3. neděle adventní
23. prosince
- 4. neděle adventní
24. prosince
- Štědrý den
25. prosince
- Slavnost NAROZENÍ 		
PÁNĚ, Boží hod vánoční
26. prosince
- Svátek sv. Štěpána, 		
prvomučedníka
27. prosince
- Svátek sv. Jana, apoštola
28. prosince
- Svátek sv. Mláďátek 		
betlémských
30. prosince
- Svátek Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
31. prosince
- Památka sv. Silvestra I.,
papeže
1. ledna
- Slavnost MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
6. ledna
- Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
(Tří králů)
13. ledna
- Svátek Křtu Páně

V době adventní budou
bohoslužby jako obvykle:

yy v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
yy ve středu mše svatá od 8.30 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností od
18.00 hod
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod.
Sobotní mše svaté - 8., 15. a 22. 12. budou tzv.
rorátní (= ke cti Panny Marie) a jsou určené
především pro děti a rodiny. Noste si s sebou
svítilny se svíčkami.

Vánoční betlém s jesličkami

V pondělí po 4. adventní neděli pak přivítáme Štědrý večer, kterým vstoupíme do doby
vánoční. Následovat bude Slavnost Narození
Páně, pak si připomeneme prvního křesťanského
mučedníka sv. Štěpána, poté apoštola sv. Jana, na
sklonku prosince bude mít své místo vzpomínka
na malé betlémské mučedníky, kteří zemřeli kvůli Herodově závisti a strachu, že přijde o moc,
no a bude tu poslední letošní neděle se Svátkem
Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa a závěr letošního občanského roku, za který poděkujeme
při bohoslužbě na Silvestra. Příchod nového roku
oslavíme jednak bohoslužbou na Hvězdě a také
Slavností Matky Boží Panny Marie v našem farním kostele. Při hodnocení uplynulého roku buďme shovívaví a nové dny očekávejme s pokorou,
Pokojem v srdci a s nadějí a vírou v Boha a Boží
pomoc.
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V době vánoční pak budou
bohoslužby a doprovodné akce
takto:

25. 12.
- Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, půlnoční
mše sv. od 0.00 hod. s chrámovým sborem
- Boží hod vánoční, mše sv. od 8.00 hod. se
zpěvem koled
- po mši zůstane kostel otevřený do 16.00
hod. pro návštěvu betléma
26. 12.
- Svátek sv. Štěpána, mučedníka, mše sv. od
8.00 hod
- po mši zůstane kostel otevřený do 16.00
hod. pro návštěvu betléma
27. 12.
- Svátek sv. Jana apoštola, mše sv. od 18.30
hod., spojená s posvěcením vína, které si
přinesete
28. 12.
- Svátek sv. Mláďátek betlémských, mše sv.
od 18.30 hod.
30. 12.
- Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a
Josefa, nedělní mše sv. od 8.00 hod.
31. 12.
- Památka sv. Silvestra I., mše sv. v 16.00
hod. s poděkováním za uplynulý rok
1. 1.
- Nový rok, kaple na Hvězdě, půlnoční mše
sv. na začátek nového roku od 0.00 hod.
- Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE, mše sv. od 8.00 hod.
- kostel bude otevřený od 13.00 do 16.00 hod.
pro návštěvu betléma
6. 1.
- Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů), mše
sv. od 8.00 hod. svěcení vody, křídy a kadidla
13. 1.
- Křtu Páně, mše sv. od 8.00 hod.
Dále pak podle obvyklého pořadu
bohoslužeb.

ÚŘEDNÍ HODINY:
yy v úterý po bohoslužbě (19. – 20. hod.) a ve
středu po bohoslužbě (9. – 10. hod.), případně podle potřeby po domluvě s knězem

Tak jako každý rok, bude i letos v našem farním kostele vystaven a zpřístupněn vánoční betlém s jesličkami. V loňském roce byla obnovena
za ŘK farnost Police n.M.
betlémská krajina se stavbami a vyroben nový
Ing. Jan Troutnar
závěs. V týdnu od 17. do 21. prosince budou
mít možnost návštěvy kostela
a prohlídky betléma mateřOznámení církve československé husitské v Polici nad Metují
ské školky a základní školy. O
svátcích 25. a 26. prosince a 1.
ledna bude tato možnost také
pro širokou veřejnost – ve výše
se koná
uvedených hodinách bude kosv neděli 23. 12. 2018 v 17 hodin.
tel a betlém přístupný. V ostatDalší bohoslužba bude
ních dnech pak bude betlém přístupný v době bohoslužeb, mimo
v úterý 25. 12. 2018 na Boží hod vánoční v 10 hodin.
čas bohoslužeb bude možná inSrdečně zveme!
dividuální prohlídka po předchoPokoj v době adventní, klidné Vánoce
zí domluvě s děkanstvím.
a zdraví v novém roce přeje
Rádi bychom všem popřáli
pokojné prožití doby adventní a
Rada starších CČSH v Polici nad Metují
radostné a požehnané Vánoce.

SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBA SE ZPĚVY
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ZE SPORTU

Starší přípravka je bramborová a sedmá

Konec října znamenal i konec podzimní částí přeboru starší přípravky. Než budeme balancovat, dlužíme čtenářům výsledek posledního kola a závěrečného turnaje v Polici nad Metují.
Osmé kolo zajížděly Želvy do nedalekého Hronova, kde chtěly třemi výhrami atakovat medailové pozice. Hned první zápas ukázal,
že se nejedná o nereálný plán. Domácí tým AFK Hronov byl zdatným soupeřem, ale naši hráči dali o gól víc než soupeř a vyhráli 4:3 (b: 2x Séba Kollert, 2x Samuel Friml, Michal Fatka). Druhý
zápas byl opět za tři body, když Želvy vyhrály nad Lokomotivou
Meziměstí 5:2 (b: 2x Jiří Tauc, 2x Samuel Friml, Šimon Friml).
Závěrečný duel probíhal proti Velichovkám. V základní hrací
době zápas skončil remízou 2:2 (b: Seba Kollert, Jiří Peška). Opět
zase tudíž opakovaně Želvy vyhořely na penaltách a prohrály 2:3.
Sedm bodů ze závěrečného kola znamenalo čtvrté místo v tabulce.
Šneci se projeli do pěkného areálu do Nového Města nad
Metují. Cestu do šaten lemuje parčík, kde se trenér s dresy ztratil, ale hned se našel a do patra, kde byla šatna, cestu našel.
Na umělce byl na programu první zápas s SK Babí. Opět se ukázalo,
že nám úvodní zápasy dělají potíže. Poločasová remíza 2:2 nevěstila Gymnasticko – atletickou dráhu na čas proběhlo 23 hráčů. Vítězem se
nic dobré a ještě ke všemu se hned v úvodu Babí ujalo vedení. Hráči stal Michal Fatka před Samulem Frimlem a třetím Markem Kubečkem.
nakonec zabojovali a zápas otočili na svojí stranu výhrou 6:3 (b: 2x Děkujeme fanouškům na podporu a budeme se těšit na zimní přípravu.
Šimon Krtička, 2x Matěj Klimeš, Alexandr Palla, Vojtěch Jelínek).
Trenéři starší přípravky
Druhý zápas proti domácímu MFK byl náročný. Domácí, posíleni o
Daniel Denygr, Jiří Kollert,
několik hráčů á týmu, nám nedali šanci a berou výhru 5:0. Poslední
Jiří Krtička, Luděk Friml
zápas se proti Šnekům postavily Komety
z Provodova. Nevyšel nám začátek a
prohráváme 2:1, ale vše se v dobré obrátilo, poločas vedeme 4:2 a konečný
výsledek 8:3 je také v náš prospěch (b:
3x Matěj Klimeš, Anastázie Denygrová,
Petr Mitterawald, Vojtěch Jelínek, Patrik
Hušek, Jan Bernard). Šest bodů znamená sedmé místo pro mladší polický tým.
Závěrečný turnaj 27. října jsme sehráli
v Polici nad Metují. Trenéři pozvali tým
SK Babí a chtěli sestavit tři týmy, aby si
na závěr všichni zahráli. Turnaje se zúčastnil i Honza Zmátlo, který vinou zranění promarodil 2/3 podzimu. Turnaj čtyř
se nakonec podařilo sehrát i přes absenci
sedmi hráčů Šneků (nemoci, jiné aktivity, oslavy, neomluvenka). Velmi rozladěný trenér Daniel měl nakonec radost,
neboť jeho tým Šneci „Modrá“ se stal
vítězem turnaje před Želvami (trenér
Jirka Kollert), SK Babí a Šneky „Žlutá“
(trenér Jirka Krtička). Stručně k výsledkům: Šneci „Modrá“ – SK Babí 3:0 (b:
Tabulka okresního přeboru starší přípravky 2018/2019 po podzimní části
Matěj Klimeš, Jiří Peška, vlastní), Želvy
– Šneci „Žlutá“ 2:0 (b: 2x Samuel Friml),
1
SK ROZKOŠ ČESKÁ SKALICE
24 23 1
199:25 69
0 0
Šneci „Žlutá“ – SK Babí 3:2 (b: Adam
2
SOKOL PROVODOV „HVĚZDY“
24 18 6
100:53 53
1 0
Krtička, Šimon Krtička, Matěj Bernard),
3
SOKOL
VELKÁ
JESENICE/ZÁBRODÍ
24
16
8
153:86
48
0 0
Šneci „Modrá“ – Želvy 2:6 (b: Jiří Peška,
Anastázie Denygrová – 2x Michal Fatka,
4
SPARTAK POLICE NAD METUJÍ „ŽELVY“
24 15 9
135:70 48
0 3
2x David Klikar, Šimon Friml, Jiří Tauc),
5
TJ VELICHOVKY
24 16 8
106:60 46
3 1
Šneci „Žlutá“ – Šneci „Modrá“ 4:8 (b: 2x
Šimon Krtička, 2x Matěj Bernard – 3x Jiří
6
AFK HRONOV
24 13 11
102:81 40
0 1
Peška, 2x Patrik Hušek, 2x Matej Klimeš,
7
SPARTAK POLICE NAD METUJÍ „ŠNECI“
24 12 12
75:76
35
1 0
Petr Kiezler). Zápas o třetí místo vyhrálo
8
LOKOMOTIVA
MEZIMĚSTÍ
24
11
13
70:113
31
2 0
SK Babí nad Šneky „Žlutá“ 1:1 na penalty 5:4 (b: Jan Bernard) a finále Šneci
9
MFK NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ „B“
24 10 14
100:114 29
1 0
„Modrá“ – Želvy 3:2 (b: 2x Matěj Klimeš,
10 TJ VELKÉ POŘÍČÍ
24 6
18
66:155 18
1 1
Jiří Peška – David Klikar, Michal Fatka).
Po závěrečném turnaji si hráči zaslou11 SK BABÍ
24 2
22
39:206 08
0 2
žili odpočinek. Oficiální první trénink
12 SOKOL PROVODOV „KOMETY“
24 2
22
38:144 07
0 1
proběhl 13. listopadu v polické hale.
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Podzimní fotbal

Po několika výhrách v řadě nastoupili naši
dospělí borci k zápasu s Týništěm nad Orlicí
na domácím hřišti v Polici. Před rokem utkání
těchto týmů skončilo 4:4. Nyní se zdálo, že
tímto výsledkem zápas skončit nemůže, protože jsme za půl hodinky vedli 3:0. Soupeř však
vyrovnal, na náš čtvrtý gól odpověděl také a
minutu před koncem byl stav opět 4:4. Již v
nastaveném čase však unikl po křídle střelec
dvou gólů Pepa Klapkovský, nacentroval před
bránu a Petr Šolc svým druhým gólem v zápase rozhodl o naší, již nečekané výhře 5:4.
Kam se hrabou ve srovnání s fotbalem v Polici
dramata Williama Shakespeara či jiných renomovaných autorů. A to nás čeká derby v
Broumově.
Počasí na dlouho očekávané derby, hrané
28. října, nemohlo být horší. Ráno sněžení, na
Pasách vrstva sněhu, odpoledne studený vítr a
vytrvalý, hustý déšť. Na trávníku bláto a kaluže a k tomu tma, že naši černouškové v sestavě
nebyli skoro vidět. Nic příjemného pro hráče,
ale ani pro fanoušky, z nichž asi dvacet pohrdlo pohodlím autobusu či auta a dorazilo na
utkání přes Hvězdu pěšky.
Derby jsme rozehráli výborně, po pěkných
akcích vedli 2:0 (oba góly Tomáš Mucha),
soupeř však dokázal vyrovnat a zápas skončil
nerozhodně 2:2. Následoval tak pro nás “oblíbený” penaltový rozstřel. Našemu brankáři
Tomášovi Bouškovi se zřejmě nechtělo donekonečna plácat sebou do bláta, tak čtyřikrát
skočil na druhou stranu, než směřoval míč a
po čtyřech penaltách bylo hotovo. Marně se
penaltový specialista Jirka Kollert těšil, že v
jedenácté sérii rozhodne…
Přírodní živly se na státní svátek vyřádily
dostatečně a za týden již byly mírné jako beránek. Naším soupeřem byla Sparta. Ta pražská
zatím s námi nehraje (zrovna hrála se Slavií),
takže jsme se museli spokojit s úpickou. Před
zápasem jsme sledovali, jak si náš nejlepší
střelec Tomáš Mucha pečlivě vybírá kopačky
s ohledem na stav hrací plochy. Vybral si náramně, obul si střelecké, ze čtyř šancí proměnil tři a výrazně tak přispěl k naší výhře 4:2.
Tomášův střelecký koncert sledovala kromě
170 diváků i jeho právoplatná manželka Klára
s čerstvě narozenou dcerkou Elenkou.
Za týden jel vedoucí tým soutěže, Spartak
Police, k zápasu na hřiště posledního celku
soutěže, Spartaku Kobylice. Žádného z polických fanoušků ani ve snu nenapadlo, že bychom mohli prohrát. Nečekané se však stalo
skutkem a prohráli jsme 3:4. První gól jsme
dostali po rohovém kopu, druhý jsme si dali
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vlastní, třetí nám soupeř vstřelil po trestném
kopu a čtvrtý z penalty, když Felix oplácel faul
soupeře a ještě k tomu byl vyloučen.
V posledním podzimním zápase jsme naopak přivítali tým z popředí tabulky, Roudnici.
Souboj těchto dvou celků byl velice zajímavý a napínavý až do konce. Naše mužstvo do
poločasu vedlo 2:0. Po přestávce byli lepší
hosté, snížit se jim však povedlo až v 88. minutě a vyrovnat již nestihli. Naši tak vyhráli
2:1 a přes zimu se mohou kochat pohledem na
tabulku soutěže, ve které jsou uvedeni úplně
nejvýše.
Věřme, že hráči se přes zimu nebudou
pouze kochat pohledem na tabulku a oddávat
se spánku na vavřínech, ale absolvují kvalitní
zimní přípravu, aby i na jaře svými výkony
potěšili svoje věrné fanoušky.
Starší žáci nastoupili v jednom předzápase
dospělých proti Babí, kde v úvodním zápase
sezóny vyhráli 8:1. O tom, jak “dobře” hráli
tentokrát, svědčí výsledek. Prohra 1:2…
Opět musíme srovnávat po zápase v
Českém Meziříčí. Doma jsme zvítězili 6:1.
Nyní skončilo utkání naprosto stejným výsledkem a opět pro domácí. Najednou se nedaří, čert ví proč. Snad to vědí alespoň trenéři.
Odveta s Rasoškami doma a stejný příběh
jako s Českým Meziříčím. Vždy vítězství pro
domácí a stejným poměrem. V Rasoškách
prohra 1:2, v Polici výhra 2:1. Góly Vilda
Gavelek a Seba Hlaváček. V průběhu zápasu
i po něm jsme se na vlastní uši i oči přesvědčili, že trenéři Rasošek, a tím pádem se nelze
moc divit, že i jejich svěřenci, jsou ve vystupování a chování poněkud svérázní. Jen díky
všeobecně známé zdrženlivosti Jirky Tauce při
řešení konfliktů nedošlo i na pěstní souboje.
Mladším žákům se ve Velkém Poříčí
příliš nevedlo a prohráli 1:5. V zápase s tímto
soupeřem doma trenér kluky i přes prohru
chválil, teď měl však k pochvale hodně daleko.
Následující utkání s Radvanicemi bylo
velice vyrovnané, rozdíl byl pouze v tom, že
naši kluci v dobrých šancích stříleli většinou
do brankáře, zatímco soupeř mimo branku.
Konečný výsledek 2:2, obě naše branky Matěj
Danihel. Ten k tradičně dobré práci s míčem
přidal i netradičně dobrý pohyb. A hned to bylo
na jeho výkonu znát. V penaltovém rozstřelu

opět prohra, tentokráte 3:4. Nemůžeme se
však zbavit dojmu, že rozstřel byl trenérem Kollertem zbytečně “prokoučován”.
Spolehlivý střelec penalt Sebastian Kollert se
totiž mezi vyvolenou pětici nedostal.
V posledním podzimním utkání se mladší
žáci představili ve Velké Jesenici, a to dokonce při umělém osvětlení. Asi na míč i na sebe
blbě viděli, protože za poločas dostali pět branek a prohrávali tak 0:5. Co platno, že v poločase druhém měli výraznou převahu, když nedokázali ani snížit, natož vyrovnat a konečný
výsledek se již nezměnil.
Mladší přípravka na poslední turnaj
podzimu odjela do Červeného Kostelce, kde
se střetla s nejlepšími týmy soutěže. Nejprve
s Velkou Jesenicí a na závěr s domácími. S
Jesenicí jsme prohrávali 1:3, minutu před koncem vyrovnali na 3:3 a vteřinu před koncem
dostali gól na 3:4. Pro připomenutí: v prvním
zápase podzimu s Jesenicí jsme minutu před
koncem vyrovnali na 7:7 a v poslední vteřině dostali gól na 7:8. A pak, že se historie
neopakuje.
Červenému Kostelci jsme podlehli 2:6.
Soupeři musíme přiznat větší důraz a lepší hru
tělem. Při několika našich nadějných šancích
nás o balón nekompromisně připravil.
Na podzim mladší přípravka sehrála 16 zápasů, z nichž devět bylo vítězných. Soupeřům
jsme nastříleli celkem 117 branek. Nejvíce
Matyáš Peška 28, Jirka Kiezler 23, Šimon
Bitnar 20, Tadeáš Šula 13, Tomáš Gennert 12.
V týmu na podzim dále hráli a každý z nich
několik branek vstřelil: Marek Tauchman,
Ota Petr, Matěj Bernard, Max Hereta, Matěj
Křepelka, Jakub Kovář.
Tuleni a Lachtani odjeli až do Jaroměře
pro porážky se Zábrodím 3:9 a 4:5 a výhry
s Jaroměří 10:8 a 8:6. Před odletem na letní
prázdniny do své rodné Antarktidy skončil
v Náchodě vzájemný zápas remízou 3:3 a
Náchodu podlehli 4:6 a 3:5.
Nejen v Antarktidě, ale i v polické školní
tělocvičně probíhá v tomto období příprava
všech mládežnických týmů na jarní fotbalovou sezónu.
Kamil Švorčík, šéftrenér mládeže
Vojta Kvapil, mladší trenér mladší přípravky

NOVÉ LAVIČKY NA SÍDLIŠTI

Na dětském hřišti na
sídlišti byly instalovány
nové betonové lavičky, které nahradily ty původní
ocelové. Instalováno bylo
celkem 10 ks laviček.
Z toho 4 lavičky jsou s opěradlem a 6 laviček bez opěradla. Usazeny byly do betonu
a zeminy. Okolo každé z laviček byly instalovány plastové
zatravňovací mříže.
Balák Martin,
sportovní referent
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Sokolové jsou stále zárukou naší budoucnosti
Polický Sokol, podobně jako organizace Sokola
v celé naší vlasti, opět naplňuje své poslání. Při letošních oslavách 100. výročí
republiky jsme mnohokrát
slyšeli, že Sokolové byli u
všech dějinných událostí,
které její vývoj provázely.
Oslavy 150. výročí polického Sokola v sobotu
17. listopadu 2018 v místní Sokolovně souzněly
s listopadovým výročím. Vždyť tento den je pro
většinu z nás stále důležitý. Díky hlavním organizátorkám a cvičitelkám polického Sokola Radce
Rubáčkové, Jitce Krásné a Editě Bukovanové
i Danovi Klimešovi, včetně moderátora Jiřího
Škopa, vyzněl celý hodinu a půl trvající program
fantasticky. Díky mladým i starším cvičenkám a
cvičencům máme před sebou skutečně „světlou
budoucnost“. V každém z těch „dětí“ je podle
toho, co dokázaly, záruka, že se ze současného
marasmu dostaneme. Nejpozději až my, kteří
svým ulpívajícím myšlením bráníme rozvoji společnosti žádoucím směrem, odejdeme.
Na vesnici, kde jsem vyrůstal, dokázali sousedi

„po Sokolsku“ myslet a chovat se. Vzpomněl jsem
si na to při dokonalém cvičení kluků z Police na
kruzích. Tu nestačí šikovnost, síla, chuť nebo
okamžité vzplanutí. Každé Sokolské „cvičení“,
ať prostných, na nářadí nebo jen obyčejný kotoul
tak, jak je každý z cvičenců předvedl, je důsledkem obdivuhodné kázně, vytrvalosti, soustředění
se na jeden cíl, kterým je dokonalost. Klobouk
dolů před jejich cvičitelkami a cvičiteli.
Návštěvníci zhlédli celý program, se kterým
byli poličtí Sokolové letos v Praze, a řadu dalších obdivuhodných výkonů. Přišli i jejich přátelé
z Náchoda s ukázkou juda, „Babky z Hronova“
s úžasně pojatými prostnými, přispěli cvičenci
z Úpice a z Bukovice.
Napadlo mne, jak by pradědové těch malých
i starších cvičenců byli na své potomky hrdí.
Podtrhuji „pradědové“, protože my, tátové a dědové, jsme to nepoznali. Dění v roce 1989 Sokol
jako organizace nemohla podpořit, protože byl po
převratu v roce 1948 zakázán.
Je příjemné vědět, jak Sokolu dnes drží palce nejen těch několik cvičitelů, ale celá dnešní
radnice, zastupitelé města. Doložil to svojí účastí
a vystoupením nový polický starosta Jiří Beran,
přímou zásluhu na skvělém
průběhu oslav má místostarosta města a místostarosta
Sokola Jiří Škop.
A že polický Sokol
podporu na radnici má už
dlouhodobě, potvrdilo objetí starostky Sokola Radky
Rubáčkové a bývalé starostky města Idy Jenkové.
Jenková, jak v krátkém projevu řekla, držela Sokolům
palce celých 20 let, co na
radnici působila. K tomu si
neodpustím dodat, že stejně
jako všemu, co obsahovalo
jiskřičku dobra a užitku pro
ostatní.
Buďme rádi a vděčni
těm několika skvělým cvičitelkám a cvičitelům. Díky
nim máme v Polici nad
Metují organizaci, která polické děti vychovává a vede
cestou ke zdravému způsobu
života. S vědomím nejvyšších lidských hodnot, které
Sokol již 156 let v českém
prostředí reprezentuje.
Jindřich Horkel

Hříčky s čísly - řešení úloh ze str. 30.

1. Je zřejmé, že prvé číslo musí začínat 9 a druhé 8. Připojením druhé co největší cifry máme začátek
prvého čísla 96 a druhého 87. Tak pokračujeme a dostaneme čísla 9642 x 87531 = 843973902, což je
největší možný součin.
2. Rozložíme na činitele; dostaneme 2 x 2 x 2 x 3 x 7 x 11 x 13
Protože jen jedno ze tří hledaných čísel smí být sudé, je to jen 8 nebo násobek osmi. Zbývají jen čísla
8; 3 x 8 = 24; 7 x 8 = 56
Zkoušením zjistíme, že vyhovuje jen sudé číslo 56. Na dvě čísla x a y zbývají činitelé 3, 11 a 13; musí
platit x + y = 102 – 56. Jediná možná kombinace je 13 + 3 x 11 = 46
Hledaná čísla jsou 13, 33, 56. Součet 13 + 33 + 56 = 102, součin 13 x 33 x 56 = 24 024.
Připravil František Janeček
Polický měsíčník - prosinec 2018

T. J. Sokol
Police nad Metují

17. listopadu proběhla v místní sokolovně slavnostní akademie k
oslavám 150 let od založení naší jednoty. Symbolicky v den, který patří
mezi nejvýznamnější v dějinách naší
republiky, naší společnosti tak i pro
Sokol.
V sokolovně vystoupili cvičenci
všech věkových kategorií.
Měli jsme tu čest přivítat jak nejstarší cvičenky. Rozpustilé bábinky z
Hronova, tak i nejmladší z Náchoda,
kteří nám zacvičili sletovou skladbu
Noty. K vidění byly i další sletové
skladby. Skladbou Cirkus se představilo starší žactvo z polického a úpického Sokola. Skladbu Děti to je věc,
zacvičili mladší žáci a žákyně z Police
a Bukovice. Sletové ukázky uzavřely
polické ženy skladbou Cesta.
Pozvání přijali i Judo SKP
Náchod. Za ukázky z rozvičky, pádů
a různých judistických chvatů si malí
judisté vysloužili zasloužený aplaus.
Dalšími vystupujícími byli cvičenci z oddílů naší jednoty. Děvčata
z horolezeckého oddílu předvedla odvahu, sílu a obratnost na lezecké stěně. Freerunisté zase řadu salt, přemetů a přeskoků jak z trampolíny, tak i
přes překážky. Ukázky z gymnastiky,
cvičení na kruzích, pódiové skladby a
teamgymu zacvičili děvčata a chlapci
z oddílu Všestrannosti.
Přivítali jsme a poděkovali bývalé starostce Police n. M. Idě Jenkové
za dlouholetou spolupráci.
Podpořit nás přišel i nový starosta města Police n. M. Jiří Beran.
Místostarosta města Police n. M. a
současně místostarosta Sokola Jirka
Škop se ujal role moderátora.
Mezi hosty byla i vzdělavatelka Župy Podkrkonošské-Jiráskovy
sestra Pavlína Špatenková, která přivezla představit knihu Nebylo jim
souzeno žít, kterou napsala společně
s župní starostkou sestrou Helenou
Rezkovou. Kniha je věnována padlým Sokolům z naší župy, kteří položili svůj život během II. světové
války. Pro zajímavost jsou v knize
zmíněni i Sokolové z Police, Žďáru,
Pěkova a Broumova.
K dobré náladě v restauraci
Sokolovna zahrála pražská skupina
Fiakr spolek emeritních Šlapeťáků.
Děkujeme všem vystupujícím a
jejich trenérům, hostům. Bezvadným
divákům, kteří si našli cestu k nám do
sokolovny a svým potleskem ocenili
výkony malých i velkých cvičenců.
Poděkování patří městu Police n.
M a zaměstnancům Pellyho domů za
pomoc.
T. J. Sokol Police nad Metují
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Utekl nám rychle první rok činnosti nově založeného klubu SKI Police
nad Metují. Rok náročný na rozjezd administrativy a plnění všech povinností, které sportovní klub má. Rok ale především plný úžasných akcí, absolvovaných soustředění a úspěšně zorganizovaných závodů. Během celého roku
se ve svém volném čase přibližně 76 dětem rozdělených do pěti tréninkových
skupin věnuje parta deseti trenérů. Mimo grantu od Města Police nad Metují
se nám povedlo získat i granty od Ministerstva školství a Královéhradeckého
kraje, ze kterých obnovujeme a rozšiřujeme materiální vybavení klubu, zajišťujeme kvalitní organizaci námi pořádaných závodů a podporujeme přípravu
a účast našich členů na závodech krajských i republikových. Šest z nás absolvovalo první - teoretickou část trenérského školení, druhá – praktická část,
by měla proběhnout v prosinci na Mísečkách. Také máme nově vyškolené tři
rozhodčí (Josef Havlíček ml., Jan Pohl a Pavel John).
Na konci října jsme se po skupinách rozjeli na podzimní soustředění.
Nejmenší děti do Trčkova v Orlickém Záhoří, starší do Pece pod Sněžkou na
Havlovku. Nejstarší trénovali v Orlických horách na polské straně v Lasówce.
Počasí nebylo ideální, i přesto jsme s dětmi zvládli spoustu aktivit venku.
Na podzim hlavně běháme, a pokud počasí dovolí, jezdíme na kolečkových
bruslích. Starší žactvo si letošní podzim nazulo nové kolečkové lyže a jejich
příprava je o to pestřejší.
Během listopadu také chystáme klubové vybavení na zimní sezónu.
Zajišťujeme závodní i tréninkové lyže, vosky a další materiál. Připravujeme
se na plánovaná prosincová zimní soustředění. Na konci roku a pak v lednu
máme v kalendáři jeden závod za druhým. Těšíme se a věříme, že sníh bude
i u nás na Nebíčku. Děkujeme městu a jmenovitě Martinu Balákovi, že nám
poskytuje zázemí v boudě u vleku. Zázemí pro tréninky i závody.
Turisty a příležitostné lyžaře můžeme ujistit, že jsme připraveni na krásnou zimu. Stopy do Klůčanky, ke Žďáru a na Slavný už čekají jen na sníh.
Jirka Černý poladil oba Burany, lesní úseky jsme včas prošli s pilkou a našli
objezdy nově rozoraných luk nad Hlubočákem a u Barešovy lipky. Aktuální
informace o stopách budou na ski.kladskepomezi.cz a bilestopy.cz
Samozřejmě je potřeba se také bavit a tančit, proto jsme letos uspořádali
již 23. ročník Plesu lyžařů na sále Pellyho domů. Děkujeme všem pomocníkům, všem sponzorům a dárcům cen do bohaté tomboly, oběma kapelám
a všem tanečníkům, kteří dělají ples plesem. Do půlnoci hrál orchestr HF
BAND, od půlnocí do tří skupina MEDIUM. Celý ples v duchu tanečním.
Věříme, že jste se všichni dobře bavili.
Pro děti chystáme „sportovkové Vánoce“, jejichž program a termín najdete na stránkách v našem kalendáři událostí.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás celý rok podporují, naše rodiny,
partneři, kamarádi lyžaři. Rodičům děkujeme za důvěru, se kterou nám své
děti svěřují. Všem přejeme krásné svátky a pohodový vstup do nového roku,
nejlépe ve stopě a s lyžemi na nohou!
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi

Činnost klubu finančně podporuje MŠMT, Královéhradecký kraj
a město Police nad Metují
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Z LYŽAŘSKÉHO VLEKU

Na sklonku prázdnin nastává každoročně čas na přípravu lyžařského
vleku na Nebíčku. Kromě pravidelných prohlídek, nutných revizí a drobných úprav byla plánována výměna podlahy v boudě lyžařského vleku.
Samotná bouda se stavěla cca v roce 1978. Stojí na betonových pilířích, ke
kterým byly ukotveny dřevěné trámy. V důsledku zatékání vody ze svahu
pod boudu a postupné erozi dřeva se bouda nakláněla. Po odkrytí podlahy
jsme dokonce objevili místa, kde nosné trámy vlastně vůbec nebyly.

Šachové úspěchy Davida Černého

Ve dnech 10. - 17. 11. 2018 proběhlo ve Špindlerově Mlýně
Mistrovství ČR juniorek a dorostenek a Polofinále MČR juniorů a
dorostenců v šachu.
Polofinále MČR juniorů a dorostenců se zúčastnil také David
Černý (17 let) z Police nad Metují. Nyní student 3. ročníku Jiráskova
gymnázia v Náchodě, hráč 2222 ŠK Polabiny Pardubice.
Turnaj se hrál na 9 kol švýcarským systémem a David vstupoval
do turnaje na základě dosaženého ratingu jako dvacátýpátý hráč startovního pole. V samotném turnaji měl David bilanci 6 výher a jedné
remízy, což ve společně hraném turnaji pro dorostence (kategorie do
18 let) a juniory (kategorie do 20 let) znamenalo celkově třetí místo a
první místo ve své kategorii v konkurenci zúčastněných 64 juniorů a
dorostenců. David si vítězstvím v tomto kvalifikačním turnaji zajistil
spolu s dalšími pěti hráči celkového pořadí účast na březnovém uzavřeném MČR juniorů.
Držíme mu palce.
A. Černá

Za pomocí heverů došlo k přizvednutí boudy a výměně části původních
dřevěných hranolů za ocelové nosníky. Tím došlo k částečnému vyrovnání chaty do své původní pozice. Po tomto úkonu bylo nezbytné truhlářsky
upravit všechny dveře, okna, zárubně atd., které se díky destrukci nosných
trámů a náklonu boudy v minulosti upravily. Byla odkopána zemina od
všech dřevěných částí. Napadené dřevěné části byly očištěny a sanovány,
aby nedošlo k šíření. V podlaze byly instalovány nové rozvody elektrické
energie a instalována statická topidla. Také došlo k drobným úpravám elektrických rozvodů, odizolování podlahy, k jejímu vyrovnání a instalaci nové
dřevěné podlahy vč. ochranného nátěru. Výškový rozdíl původní podlahy ve
4 metry dlouhé místnosti byl 10 cm. V současnosti je podlaha v rovině. Na
samotný závěr byly zhotoveny úložné prostory ve strojovně vleku.

Bouda je využívána nejen jako zázemí pro návštěvníky vleku, slouží
také jako sklad materiálu nutného pro provoz vleku a jako zázemí při pořádání sportovních akcích externích spolků a ZŠ.
Vlek je nyní kompletně připraven na zimní sezonu a jako každý rok
můžeme jen doufat, že se alespoň pár dní sklouzneme.

Martin Balák, sportovní referent

Hledáme brigádníky
do restaurace
a to na plac
i do kuchyně.

Tel.: +420 721 510 710
Zdoňov 193,
Teplice nad Metují
Zn. nástup ihned!
Polický měsíčník - prosinec 2018
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PEJSKAR & spol., spol. s r.o. , Žďárská 296, Police nad Metují

přijme pracovníka na pracovní pozici:

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

přijme pracovníka na pracovní pozici:

SKLADNÍK - SKLADNICE.

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

INEKO-OPTIK
Proběhne na bývalém koupališti
ve Žďáře nad Metují

ve dnech 21. – 22. 12. 2018
v době od 9.00 do 16.00 hod.
a dne 23. 12. 2018
v době od 9.00 do 13.00 hod.

Nově nabízíme

MĚŘENÍ ZRAKU
Nutné telefonicky objednat
na čísle

491 487 826

V sortimentu kromě kaprů a pstruhů budou i amuři
a v omezeném množství i ostatní druhy ryb.
Na Vaši návštěvu se těší
členové MO ČRS Police nad Metují
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Informace:

Pobočka INEKO – OPTIK Police n. M.
Polický měsíčník - prosinec 2018

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

textilní produkce

přijme
pracovnice do jednosměnného provozu
na pozici

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

šička / švadlena

Nabízíme:

Čištění mokrou cestou
(doba schnutí minimální).
Ceny dle velikosti plochy a znečištění.
MARTINA HULÍNOVÁ – Police nad Metují
e-mail: m.hulinova@seznam.cz
tel.: 608 775 813




Elmertex k.s., Velké Poříčí



%$*5-('Ì.<69ë052=0Ď5ĩ09+2'1ë352=(01Ì35É&(90$/ë&+
3526725(&+1(%290Ì67(&+60$/ë035ĩ-(='(0






3529É'Ì0(
• 9ë.23<,1æ(1ë56.ë&+$7(/(.2081,.$ÿ1Ì&+6Ì7Ì
• 9ë.23<$Ô35$9<7(5e18
• 9ë.23<-$0$5ë+
• 9ë.23<352%$=e1<ÿ,67,ÿ.<$6(37,.<
• =(01Ì35É&(35252',11e'20.<
• 2'.239/+.e+2=É./$'29e+2=',9$








práci v menším kolektivu ve firmě s dlouholetou tradicí
mzdu odpovídající dané pozici
stravenky + pololetní bonusy
možnost pracovat také na zkrácenou pracovní dobu
Nástup možný ihned
Životopisy zasílejte na: info@elmertex.cz
nebo poštou na adresu: Náchodská 227,
549 32 Velké Poříčí telefon: 491 482 389

KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ
• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.
Zabýváme se výkopovými pracemi mini bagrem JCB
8025 jako jsou přípojky (voda, kanalizace, elektřina,
plyn), výkopy bazénů, jezírek, septiků, jímek či rýhy.
Provádíme základy
staveb,
terénní úpravy,
čištění potoků,
zapůjčení kontejnerů a další
práce po domluvě.

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
.217$.7
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KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
39

Jakékoliv informace, historické materiály, fotografie o tomto vozidle, které
využívala rodina Viléma Pellyho.
Původním majitelem vozidla byl OTTO SCHMITZER, od kterého později rodina
tento vůz zakoupila.
Vozidlo bylo původně v barvě „slonová kost“ s červeným čalouněním
a později přelakováno.
Máte–li prosím jakoukoliv informaci či jiné materiály, které jsou přímo spjaté
s tímto vozidlem, kontaktujte majitele vozu na telefonu 736

123 038.

Pronajmu byt 2 + 1
v klidné části Police

Značka:
WIKOV 40
Rok výroby: 1934
1.majitel:
OTTO SCHMITZER

VĚRA NOVÁKOVÁ

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

+420 608 280 563,

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

Topení plynové
Balkon * Sklepy * Zahrádka
Tel. 607 679 788

PRODÁM

starší rodinný dům v řadové
zástavbě na Záměstí
v Polici nad Metují.
Cena dohodou.

Bližší informace na sekretariátu Městského
úřadu v Polici nad Metují.

Kontakt: 491 509 999

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: Ing. Pavel Pohner
Ceník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
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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V POLICI NAD METUJÍ

PROSINEC 2018
D�TI RÝ�E � CHARITATIVNÍ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Pátek 7. 12.�� tvrtek 31. 1.
/ Masarykovo nám�stí 18
Výstava polického fotografa Milana Schirla
na pomoc d�tem severního Vietnamu, kde je
� ivot opravdu tvrdý. Vernisá� : 7. prosince
od 17:00. Vstupné: 50 K� (d�ti a senio�i 20 K� )
nebo obno�ené d�tské boty a oble� ení
(to preferujeme, nejlépe zimní).
Úterý�ned�le: 10:00�11:30 a 14:00�16:30.

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

PRVNÍ ADVENTNÍ NED�LE
Ned�le 2. 12. od 16:30
/ Masarykovo nám�stí
Krátký program na nám�stí a setkání
s Mikulá�em a � erty, rozsvícení váno� ního
stromu. V prodeji budou teplé nápoje.

ADVENTNÍ TRH
A ADVENTNÍ D�EV�NKA
Sobota 8. 12.
/ Masarykovo nám�stí a D�ev�nka
Program bude up�esn�n na plakátech
a www.muzeum-nachodska.cz.
Dopravní omezení v centru m�sta.

� ESKO ZPÍVÁ KOLEDY
St�eda 12. 12. 2018 od 18:00

/ Masarykovo nám�stí

Zahraje Damtrio. V prodeji budou teplé nápoje.

P�EDVÁNO� NÍ VYTRUBOVÁNÍ
Ned�le 23. 12. od 18:00
/ Masarykovo nám�stí
Betlémské sv�týlko p�ivezou skauti, teplé
nápoje zaji�tuje Ostrost�elecká garda polická,
zazní koledy v podání ZU� .

Kolárovo divadlo

Kino/Kolárovo divadlo

ADVENTNÍ KONCERT
Pond�lí 3. 12. od 19:00

KDY� DRAKA BOLÍ HLAVA
� tvrtek 6. 12. od 17:30

Vystoupí Hana K�í� ková, Pepa Vágner
a Jana Fabiánová. Po�ádá David Novotný
ve spolupráci s m�stem Police nad Metují.
Vstupenky v prodeji v IC Police nad Metují.
Vstupné: 250 K� .

Nová � esko-slovenská pohádka s Karlem Gottem
v halní roli. 2018, 99 min. Vstupné: 80 K� .

ADVENTNÍ KONCERT ZU�
Úterý 4. 12. od 17:00
Tradi� ní koncert p�ipravují mlad�í � áci
Základní um�lecké �koly Police nad Metují.
Vstupné: 100 / 80 K� .

VÁNO� NÍ KONCERT ZU� :
� ESKÁ M� E VÁNO� NÍ
J. J. RYBY
Ned�le 16. 12. od 18:00
Vstupné: 120 / 100 K� .

VÁNO� NÍ KONCERT
ORCHESTRU V. HYB� E
� tvrtek 20. 12. od 19:30
VYPRODÁNO

Pellyho domy
SLAVNOSTNÍ V�NE� EK
TANE� NÍHO KURZU
Sobota 8. 12. od 19:00

/ Sál Pellyho dom�
Hraje Relax Band pod vedením Jana Drejsla.
Vstupné v� . místenky: 80 K� .

P�ipravujeme
6. 1.

NOVORO� NÍ KONCERT
GENTLEMEN SINGERS

SILVANA
Pátek 7. 12. od 19:00
Dynamický i intimní snímek o superstar �védské rapové scény � Silvan� Imam. Film, který
se vám na dlouho zad�e pod k�� i. Uvádíme
v rámci projektu Promítej i ty! � védsko, 2017,
90 min. Vstup zdarma.

JACK STAVÍ D�M
Úterý 11. 12. od 19:00
Vra� da je um�lecké dílo a Jack chce být dokonalým tv�rcem. V hlavních rolích Matt Dillon,
Bruno Ganz, Uma Thurman a � erný humor.
Dánsko, 2018, 155 min. � eské titulky,
p�ístupné od 18 let. Vstupné: 80 K� .

MALÁ � AROD�JNICE
Úterý 18. 12. od 17:30
P�íb�h �mladé� � arod�jnice p�ipravující se na
mistrovskou zkou�ku a odbíhající k veselému
� arování na pomoc lidem. Pohádka / N�mecko
/ � výcarsko, 2018, 103 min. Vstupné: 70 K� .

Muzeum papírových model�

VÝSTAVA D�TSKÝCH PRACÍ

Vernisá� : 6. 12. od 16:00.

Výstavu zahájí Mikulá� a potrvá do 6. ledna.

VÁNO� NÍ DÍLNI� KY PRO
MALÉ A VELKÉ

aneb Zastavme p�edváno� ní �ílenství

Pátek 21.�ned�le 23. 12.
Zdobení perní� k�, zdobení váno� ní ozdoby,
vyst�ihovánka do okna, svícen na st�l nebo
náu�nice v dárkové krabi� ce. Otev�eno
od 12:00 do 15:00. Vstupné 45 K� .

SILVESTROVSKEJ VEJ� LAP
K � ERTOV�SKÁLE
Pond�lí 31. 12.

25. 1. MALÝ PRINC NA ZEMI
/ � ERNÉ DIVADLO
27. 3. HRADI� �AN & JI�Í PAVLICA

� T�DRÝ DEN V MUZEU
Pond�lí 24. 12., 10:00�15:00

Více na www.turistipolice.cz

1. 4.

Dal�í akce a více informací: www.mpmpm.cz

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

www.pellyhodomy.cz

ZDEN�K IZER: NA PLNÝ COOLE!

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

Prodej vstupenek v Informa� ních centrech v Polici nad Metují a v Náchod�, pokud není uvedeno jinak.
Provozní doba IC v prosinci: Pond�lí a st�eda 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00; úterý, � tvertek a pátek: 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00.

KULTURA

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

Vernisáž výstavy Můj barevný svět - 3. 10.

SAHARA 1978 - vernisáž výstavy a beseda - 9. 11.

Prodaná nevěsta - SDO Alois Jirásek Úpice - 10. 11.

II. prodloužená v Pellyho domech - 9. 11.

Čert a Káča, DAP Praha - 14. 11.

Rodina je základ státu, DS Meziměstí - 16. 11.

