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Výstavba technické infrastruktury v nové ulici „K Červeňáku“
Firma SMI-ČR Group. s.r.o. realizuje na
základě výběrového řízení novou ulici s infrastrukturou K Červeňáku. Stavbu tvoří vlastní
komunikace s veřejným osvětlením pro dopravní obslužnost nových rodinných domů a
dále kanalizace, elektřina a plynovod pro jejich
napojení. Nová komunikace bude dvoupruhová, obousměrná, příjezd a výjezd na krajskou
silnici č. III/303 20 bude z důvodu nedostatečných šířkových poměrů zatím jednosměrný. Součástí nové komunikace jsou sjezdy na
přilehlé pozemky s novými rodinnými domy
a nová palisáda z betonových prefabrikátů.
Odvodnění komunikace je zajištěno příčným
a podélným sklonem do uličních vpustí. Povrch vozovky bude tvořit asfaltový beton.
Firma SMI-ČR již v měsíci srpnu vybudovala kanalizaci z PVC DN 250 mm, která
je napojena do stávající jednotné městské
kanalizace před bytovkou. Z nové kanalizace byly vyvedeny nové kanalizační přípojky
DN 150 pro budoucí rodinné domy, ukončené 1 m za hranicí pozemků. Dále byla vybudována dešťová kanalizace PVC DN 250,
která je napojena do stávající horské vpusti
městské kanalizace na začátku stávající účelové komunikace. Kanalizace je ukončena
příčným žlabem a novou uliční vpustí v místě křižovatky nové a stávající komunikace.
Firma Leinweber z Provodova-Šonova, na
základě smlouvy s provozovatelem (Vodovo-

dy a kanalizace Náchod, a.s.) vybudovala nový
vodovod PE 100 D 90 s odvzdušňovací armaturou na konci úseku, který je napojen před
bytovkou u krajské silnice č. III/303 20. Poblíž
křižovatky byl osazen nový nadzemní požární
hydrant DN 80. Z nového vodovodu byly vysazeny vodovodní přípojky PE 80 pro nové rodinné domy, ukončené 1 m za hranicí pozemků.
Nový STL plynovod DN 63 LPE byl
vybudován podél východního okraje nové
komunikace a napojen na stávající STL plynovod před CHKO. Plynovodní přípojky
byly ukončeny v nadzemním typovém pilíři.
Společně s ČEZ
Distribucí, a.s, která vybudovala nové
podzemní kabelové
vedení a pilíře bylo
položeno i nové vedení veřejného osvětlení podél nově navržené komunikace.
Kabel je v celé délce
uložen v kabelové
chráničce DN 50,
jako ochrana před
úderem blesku byl do
společné trasy s kabelem uložen zemnící
pásek, na který budou napojeny sloupy

VO. Poslední sloup VO v řadě bude uzemněn.
Věříme, že i v listopadu vydrží příznivé klimatické podmínky a firma bude moci
dokončit podkladní vrstvy pro budoucí komunikaci a osadí obrubníky. Finální asfaltové vrstvy a terénní úpravy, včetně osetí
přilehlých ploch, budou dokončeny až na
jaře 2020. Děkujeme místním obyvatelům
za trpělivost při provádění stavebních prací a omlouváme se i jménem firmy za komplikace se znečištěním při špatném počasí.
Ing. Pavel Scholz,
vedoucí odboru IMŽP

INFORMACE Z RADNICE
Listopad na radnici…

…milí čtenáři, letošní podzim, přesněji
řečeno jeho babí léto, nás již několik dní velmi intenzivně a hlavně mile překvapuje hřejivými paprsky sluníčka, krásnými výhledy
a úplně neskutečnými barvami přírody kolem
nás. Několik jasných, měsíčních nocí při posledním úplňku, ranní mlhy doplněné silnou
rosou, brzký příchod tmy, který ještě umocnila změna času. Podzim svoji vládu ještě
nevzdává, je nádherný, bojuje a snaží se nám
předvést v plné kráse. A nutno říci, že se mu to
opravdu daří. Snad jen ranní a večerní teploty
jsou neklamné známky blížící se zimy. Díky
nim pomalu začíná topná sezóna. A já věřím,
že jste stihli nadělat dříví, doplnit uhlí, zrevidovat kotle a vymést komíny. Nic Vás tedy nemůže překvapit a s klidem hrabete listí, sekáte
poslední trávu a zimujete zahrádky. K tomu
můžete pít dobrou kávu – díky sluníčku stále
ještě na terase.
Ještě koncem září se sešla letopisecká
komise rady města, tentokrát nad konceptem kroniky Pěkova a Honů. V nově zrekonstruovaném kulturním domě v Solnici se
uskutečnilo zasedání kongresu Euroreginu
Glacensis a Police žila dvěma tradičními akcemi – Pivním triatlonem a Garden party. Obě
se těší velké oblibě a poděkování patří nejen
účastníkům, ale hlavně jejich organizátorům.
Říjen na radnici započal auditem hospodaření.
Prošli jsme takříkajíc bez ztráty kytičky, auditorky z krajského úřadu nás po třech dnech
opouštěly s úsměvem a nám zůstala auditorská
zpráva – bez výhrad a nedostatků. Velké díky
celému kolektivu finančně správního odboru
v čele s Helou Ištokovou. Aby toho nebylo
málo, během dalších 14 dní se u nás vystřídalo
několik kontrol z krajského úřadu na správní
agendu jednotlivých odborů – sociálního, stavebního, životního prostředí, matriky a přestupků. Vše proběhlo v pořádku, a i zde se
sluší všem kolegům poděkovat za poctivou
a svědomitě odváděnou práci. Jako třešnička

na dortu ještě kontrola dva roky staré veřejné
zakázky podpořené dotací „Stavební úpravy
požární zbrojnice Police nad Metují“.
První říjen je Mezinárodním dnem seniorů. Oslavili jsme ho v Pellyho domech
a založili zřejmě i novou tradici. Příjemné
setkání doplněné přednáškami, občerstvením
a hudbou za účasti seniorů nejen z Police, ale
i okolních obcí a měst. Po krátké pauze se opět
rozjela Polická univerzita volného času, která
má za sebou první dvě přednášky zimního semestru. A nás těší, že je stále hojně navštěvována. Komise pro obřady a slavnosti na svém
setkání rozdělila úkoly na třetí čtvrtletí, k významnému životnímu jubileu jsme popřáli
paní Běluši Novotné. Na náměstí u kašny
jsme si připomněli Památný den sokolstva.
Naplno se rozběhl již 72. ročník Polických divadelních her v nově vymalovaném divadle,
vyzdobeném výstavou ručně šitých gobelínů
pana Jaroslava Jošta. Grantová komise dokončila a předala Radě města ke schválení nová
pravidla pro přidělování dotací spolkům.
Členové SDH Hlavňov uspořádali tradiční
soutěž v imitaci zásahu při požáru. I přes velkou
nepřízeň počasí se poslední soutěž Ostašskoborské ligy vydařila. Svatohubertskou mší
svatou, troubenou souborem Eustach a zpívanou sborem Bohemáček, připomněli svého
patrona MS Koruna a MS Bor. Poličtí lyžaři
v areálu Nebíčko přivítali přes 380 účastníků přespolního běhu Okolo Ostaše ve všech
věkových kategoriích. Osadní výbor Pěkov
se sešel na druhém veřejném zasedání v roce
2019. Za účasti vedení města a občanů Pěkova
proběhla bohatá a přínosná diskuze. Děti
z Mateřské školky navštívily své kamarády
v polském partnerském městě Swidnice. Měly
zajištěn pestrý program s výměnou zkušeností, při pravidelné podzimní návštěvě. Starosta
města se při té příležitosti sešel s prezidentkou města Swidnice paní Beatou Moskal
– Słaniewskou a probrali další pokračování

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
Zavládl podzim a s přicházejícím zimním
obdobím ukončují dřeviny většinu svých vegetačních a biochemických procesů - nastupuje období vegetačního klidu. Toto období
je nejvhodnější pro kácení dřevin rostoucích
mimo les. Tak to také požaduje vyhláška č.
189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování
kácení, která provádí zákon č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
U nás je období vegetačního klidu stanoveno
od 1. listopadu do 31. března kalendářního
roku.
V souvislosti s kácením dřevin proto připomínáme, že podle výše uvedených právních předpisů je k pokácení:

yy dřevin, které jsou součástí stromořadí,
yy dřevin s obvodem kmene 80 cm a více
ve výšce 130 cm nad zemí,
yy a souvisle zapojených porostů dřevin
o ploše větší než 40 m2
potřebné povolení.
Polický měsíčník - listopad 2019

Na území města Police nad Metují vydává toto povolení (formou rozhodnutí podle
správního řádu) Městský úřad Police n.
M., na základě žádosti vlastníka či nájemce
pozemku, na němž strom roste. Formulář
žádosti o povolení k pokácení je k dispozici
na městském úřadě nebo je možné si ho stáhnout na internetových stránkách města. Podle
zákona je možné pokácení povolit pouze ze
závažného důvodu, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny. Pro zmírnění ekologické újmy způsobené pokácením
dřeviny se předepisuje náhradní výsadba
nových dřevin.
Povolení k pokácení není potřebné pro:
yy dřeviny, které nedosahují výše uvedeného obvodu kmene nebo plochy,
yy dřeviny, pěstované na pozemcích vedených v KN ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
yy ovocné dřeviny rostoucí v zahradách

POZVÁNKA

na 6. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
středa

6. listopadu 2019
v 17.00 hodin

na sále Pellyho domů
vzájemné spolupráce obou měst.
V Hronově se uskutečnilo další ze setkání starostů a místostarostů náchodského okresu s výměnou zkušeností a příklady
dobré praxe, tentokrát na téma odpadové
hospodářství a doprava. V Hradci Králové
na konferenci Příležitosti pro region 2019
byly představeny hlavní směry a cíle dotační
finanční podpory v dalším programovacím
období 2021+. Setkání starostů a místostarostů Královéhradeckého kraje v Lázních
Bělohradě přineslo novinky na poli legislativy, trestně právní odpovědnosti zastupitelů, finanční výhled ve výběru daní i příklady
dobré praxe v meziobecní spolupráci. Na dopravním hřišti v Náchodě – Bělovsi proběhla
dopravní soutěž žáků 5. tříd základních škol
„Pohár starostů“. Letos o pohár starosty našeho města. Sedmnáct čtyřčlenných smíšených
družstev ze škol náchodského okresu se utkalo ve třech disciplínách: jízdě podle pravidel,
jízdě zručnosti a testu z pravidel silničního
provozu. Zvítězily děcka ze ZŠ Běloves před
ZŠ Velké Poříčí a ZŠ Police nad Metují. Mezi
jednotlivci byli nejlepší Alžběta Kuřová ze
ZŠ Běloves a Olda Hornych ze ZŠ Bukovice.
Gratulujeme!
Jirka Beran

u bytových nebo rodinných domů v zastavěném území obce, které jsou stavebně oplocené a nepřístupné veřejnosti,
yy kácení z pěstebních důvodů za účelem
obnovy nebo výchovy porostů, z důvodů
zdravotních nebo při výkonu oprávnění
podle zvláštních předpisů (v ochranném
pásmu el. vedení apod.); takováto kácení
ale musí být 15-dní předem oznámeno
městskému úřadu,
yy dřevin, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo
hrozí-li škoda značného rozsahu; takovéto kácení ale musí být do 15-ti dnů od jeho
provedení oznámeno městskému úřadu.
Nenechávejte podávání žádostí o povolení ke kácení dřevin na poslední chvíli, protože je možné, že se nestihne do 31. března
vyřídit a budete muset s kácením počkat až
na příští období vegetačního klidu.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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ŘÍJEN z pohledu místostarosty

„Cože? To už je zas termín uzávěrky?“,
proběhne hlavou vždy, když mi počítač tento
termín ohlásí. Čas opět poskočil a říjen nebyl
žádnou výjimkou vzhledem k tempu života
na radnici.
V úvodu října jsme si v Pellyho domech
připomněli Den seniorů. Zaplněný sál byl pak
odměnou za celou nelehkou organizaci a přípravu akce. Doufám, že všichni byli spokojeni
s připraveným programem, a že v budoucnu
budeme na dobře položený základní kámen
umět navázat!
Společně se starostou jsme se zúčastnili setkání starostů a místostarostů okresu
Náchod, které se tentokrát konalo v Náchodě.
Společně s kolegy jsme diskutovali aktuální
problémy a vzájemně pak hledali inspiraci pro
naši další práci v oblasti odpadového hospodářství, odpadových poplatků, bezpečnosti
dopravy, integrované dopravy či rizik při nakládání s obecním majetkem.
V průběhu měsíce října se podařilo díky
spolupráci s grantovou komisí dotáhnout
úpravy grantového systému města pro granty na spolkovou činnost či pořádání akcí.
Pokusili jsme se nastavit grantový systém tak,
aby podání žádosti bylo co možná nejjednodušší, aby žadatelům nezabralo příliš času,
a současně nastavit systém hodnocení žádostí
tak, aby hodnocení bylo pokud možno předvídatelné. Novinkou je pak grantový program
podporující jednotlivce. Podrobnosti ke změnám nalezte v samostatném článku Dominiky
Čečetkové v tomto vydání měsíčníku.
V letošním roce jsme si na náměstí veřejně
připomněli Památný den Sokolstva. Vážíme si
v tomto směru aktivity místní tělocvičné jednoty, a věříme, že v příštím roce se akci podaří předem lépe připravit a její konání šířit
mezi veřejnost, aby účast při této drobné, leč
významné, pietě byla důstojná a odpovídala
významu historických událostí, ke kterým je
tento významný den ČR vázán.
V polovině října proběhla (v rámci kontroly činnosti veřejné správy na úřadě) též

kontrola úseku územního plánování s tím,
že na dosavadním postupu nebylo shledáno
na straně města žádné pochybení. S ohledem
na vývoj legislativy v oblasti územního plánování a naši snahu o zrychlení tohoto postupu
do budoucna, byl s úředníky krajského úřadu domluven postup, na jehož základě bude
možné postupovat, aniž by došlo k porušení
stavebního zákona, a přitom bylo zrychlení
projednání podaných žádostí znatelné. Tyto
nové postupy budou ještě projednány v radě
města a v jejích odborných komisích, nicméně
změny č. 3 územního plánu se již budou týkat.
Zúčastnili jsme se rovněž jednání
Osadního výboru v Pěkově, kde jsme se zabývali jak otázkami realizovaných či nerealizovaných investic letošního roku, tak problematiky používání hřiště pod Obšárem, odstavení
elektrické přípojky, včetně její náhrady, a dále
problémům s údržbou veřejných prostranství
v Pěkově a na Honech. Rovněž byl diskutován záměr výstavby víceúčelové haly, která by
do budoucna měla místním nahradit chybějící
sál pro sportování a pořádání kulturních a společenských akcí, přičemž předseda osadního
výboru seznámil přítomné s anketou, se kterou se nyní chtějí obrátit na obyvatele Pěkova
a Honů.
Rovněž jsme se zabývali zajištěním provozu městských zařízení, konkrétně Divadelním
klubem a Jídelnou v Pellyho domech. Zatímco
v případě divadelního klubu se nám podařilo
zajistit nového provozovatele, a s ohledem
na postupující úpravy prostor v Divadelním
klubu se tak nezbývá než těšit na jeho znovuotevření, v případě jídelny jsme zatím na začátku procesu hledání nového provozovatele.
Jídelna je samozřejmě z hlediska nákladovosti
a rozsahu poskytovaných služeb provozem
nepoměrně náročnějším a nákladnějším než
klub, nicméně i zde pevně věřím, že se podaří
nalézt někoho, kdo naváže na Martina Exnera,
a zajistí tak fungování této pro město důležité
provozovny.
Díky některým nerealizovaným akcím,

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ DOMÁCÍMI TOPENIŠTI

Pomalu se začíná ochlazovat a v domácnostech se začíná topit. Ruku v ruce s tím se
pomístně projevuje zhoršená kvalita ovzduší. Při provozu kotlů na spalování tuhých
paliv se určitému znečištění ovzduší nevyhneme ani při používání správného paliva (dřeva
a uhlí) a správným topením. Zcela zbytečné
je ale znečištění, které vzniká spalováním
materiálů, které nejsou řádným palivem,
a to zvláště spalováním odpadu. Přesto, že
je spalování odpadu zakázáno (s výjimkou
speciálních zařízení), tak stále přetrvává, a je
to velký nešvar. Škodlivost tohoto konání je
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v tom, že při nízkých spalovacích teplotách
v domácích topeništích dochází k nedokonalému spalování a k tvorbě jedovatých látek,
které zamořují okolní ovzduší a pozemky.
Tyto škodliviny nejen že obtěžují sousedy,
kteří nemohou mnohdy ani vyvětrat, ale
především způsobují nejrůznější zdravotní
potíže a onemocnění. Mnohé z těchto škodlivin se dlouhodobě ukládají v tkáních a mohou
být toxické a rakovinotvorné. Jsou škodlivé
i pro přírodu, a také pozvolna působí na změny zemského klimatu (vznik skleníkového
efektu a oteplování). Nejškodlivější látky
vznikají spalováním plastů.
Důvodem tohoto bezohledného chování
je buď lenost, nebo snaha ušetřit za řádné palivo. Zákon o ochraně ovzduší stanovuje, že
každý je povinen omezovat a předcházet
znečišťování ovzduší a snižovat množství jím

které byly plánovány v letošním investičním
rozpočtu, se v průběhu října podařilo připravit
rekonstrukci místní komunikaci ke Žďěřině.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele této stavby uspěla společnost STRABAG, přičemž
k vlastní realizaci opravy dojde v závěru první
poloviny měsíce listopadu! Doufejme, že bude
přát počasí a my se tak budeme moct radovat
z opravy komunikace, o které se tu mluvilo již
řadu let, ale nikdy se nepoštěstilo na její realizaci sehnat dostatek prostředků.
Účastnil jsem se prvního jednání školské
rady v novém složení (za rodiče je novým
členem pan J. Beran, v činnosti pokračují
pí Kovářová a pí Šrůtková; za pedagogy přibyl nově Z. Teichman; za zřizovatele pak paní
Šrámková). V rámci jednání proběhla volba
předsedy, přičemž N. Dvořáková byla opětovně zvolena předsedkyní školské rady na další
funkční období. Školská rada dále projednala školní a klasifikační řád. Školská rada se
zabývala realizovanou rekonstrukcí jídelny
a rekonstrukcí prostoru před školou. Ředitel
školy radu informoval o dotačních projektech,
dále o stížnosti, kterou řešila v závěru minulého školního roku ČŠI (pozn.: touto stížností
se zabývala i rada města v pozici zřizovatele
školy).
V závěru měsíce jsme si společně připomněli 101. výročí založení republiky, nicméně tato akce nebyla z hlediska připomínání si
historie pro několik dalších týdnů poslední,
neboť nás čeká uctění památky válečných
veteránů (11. 11.) a akce k připomenutí pádu
komunistického režimu (17. 11.), od kterého
v letošním roce uplyne již 30. let. Někdo si
třeba řekne, že je to až moc piety, za sebe ale
mohu říct, že připomínání si historie vnímám
jako společenskou nutnost, neboť bez správné
interpretace historických událostí, které pomáhaly formovat náš dnešní život ve svobodě a demokracii, a bez pochopení toho, proč
v historii došlo k některým (nenapravitelným) excesům, není možné budovat zdravou
společnost.
Jirka Škop

vypouštěných znečišťujících látek a dále, že
jako palivo nelze používat odpad. Apelujeme
proto na všechny, kteří pálí odpad, aby to
nedělali, nakládali s ním tak, jak to stanovuje
městská odpadová vyhláška, a aby k vytápění používali řádné palivo (čisté dřevo či
uhlí). Nebude-li výše uvedené respektováno,
postoupí město tyto případy Městskému úřadu
Náchod, který je kompetentní k jejich prošetření a stanovení nápravy, včetně kontroly topeniště a případnému uložení pokuty.
Zároveň vyzýváme vlastníky, aby si
zajistili kontrolu technického stavu kotle a komína a provozovali je tak, aby ani
při spalování řádného paliva, nedocházelo
ke zbytečnému znečišťování a obtěžování okolí. Děkujeme všem, kteří se chovají
zodpovědně a ohleduplně.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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Sobota 21. září 2019
Čtyřhodinová historická vycházka s Mgr. Tůmou po pamětihodnostech Pěkova a Honů – dvou vesnic, které sdílely stejné osudy, přesto
však byly rozdílné. Pan Tůma nám velmi poutavě přiblížil historii založení Pěkova i Honů, ukázal místa, kde kdysi byly rybníky, přiblížil význam smírčích křížů, připomenul první majitele hospodářských statků,
vysvětlil různé místní názvy a zajímavosti. Skvělý zážitek.
Sobota 5. října 2019

místo – Olga Petrová s mrkvovou pomazánkou doplněnou brusinkami
a na 3. místě skončila Jaroslava Teichmannová, která vyrobila pomazánku z Nivy. Na závěr nechyběla ani tradiční soutěž týmů, tentokrát
na téma „písničky z filmů“. Plný počet bodů získalo rodinné družstvo:
Eliška a Kája Kotrčovy a Jana Vacková. Pořádala Pěkovská knihovna,
podpořilo město Police nad Metují.
Čtvrtek 17. října 2019
Proběhlo druhé veřejné zasedání Osadního výboru Pěkova a Honů.
Zúčastnili se i zástupci města Police n. M.
Sobota 19. října 2019
IX. pěkovská drakiáda – již tradičně na Obšáře. Byla krásná podzimní sobota, slunko svítilo, teplota kolem 20°C, na vítr jsme museli
čekat a dočkali jsme se. První místo za nejkrásnějšího ručně vyrobeného, a hlavně létajícího draka obsadila Verunka Hornychová, o 2. místo
se podělila rodinka Šrytrových s Knittelovými. Odměněn byl i Vítek
Čáp, jehož drak dolétl nejvýš a nejdéle se zdržel ve vzduchu. Děkujeme
Mileně Čápové za vynikající zákusky. Akci pořádala Pěkovská knihovna, podpořilo město Police nad Metují.
Šárka Pokorná

Po několika ročnících
„Pěkovského
štrúdlování“
došlo ke změně a přítomní
hodnotili nejlepší pomazánku. K ochutnávání byly různé:
ořechové, mrkvové, škvarková, tuňáková, olivová, rybí,
ředkvičková, nivová…
1.
místo obsadila Lada Sirková
s ořechovou pomazánkou, 2.

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ OD 1.1.2020

Všem majitelům psů připomínáme, že
od 1.1.2020 mají za povinnost nechat očipovat své psy.
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování
psa proti vzteklině platné pouze v případě, že
je pes označený mikročipem. Od tohoto data
by měl být na území České republiky označený každý pes. Štěňata musí být označena
mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl
roce věku). Mikročipem nemusí být označeni
psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené
před 3. 7. 2011.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní
činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/
seznam-veterinaru). Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí
na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou
smluvní.
V případě, že má Váš pes platné očkování proti vzteklině a termín přeočkování má až
v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022)
není možné očipování odkládat až do dalšího
přeočkování. Pokud jste již tak neučinili, je
nutné nechat psa označit nejpozději do konce
Polický měsíčník - listopad 2019

roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné. To neplatí, pokud je Váš pes
označen jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.
Tato povinnost označovat psy na území
České republiky mikročipem je zakotvena
v novele veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.
Na kočky či další druhy zvířat se nevztahuje.
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě je povinnost označení zvířete
mikročipem stanovená evropskou legislativou
již řadu let a vztahuje se nejen na psy, ale také
na kočky a fretky.
Další
informace
k
cestování
se
zvířaty
naleznete
zde:
h t t p s : / / w w w . s v s c r . c z /
cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/
Zdroj : webové stránky Státní veterinární
správy
BOhužel z mého pohledu naši zákonodárci zaspali. Sice majitelům psů uložili povinnost nechat svá zvířata označit mikročipy,
ale neuložili jim za povinnost nechat mikročipy zapsat do nějakého z registrů zvířat. A už
vůbec se pak nesnažili o to, aby vytvořili
centrální evidenci označených psů vedenou
státem. V tuto chvíli je tak na dobrovolnosti
majitele, zda si nechá čip svého pejska zapsat

do některých ze soukromých databází, které v ČR fungují. Pokud máte zvíře označené
čipem, samotná identifikace je bez napojení
na databázi identifikačních údajů bezcenná.
Číslo čipu je možno v České republice zadat
do několika databází, uvádíme příklady :
BackHome registr zvířat (registrace na všechny čipy zdarma napojeno
na PETMAXX)
https://www.backhome.cz/
Národní registr majitelů /registrace pro
čipy DataMars s národním kódem a čipy
LifeChip zdarma, ostatní 170 Kč napojeno
na PETMAXX/
https://www.narodniregistr.cz/
Centrální evidence zvířat a věcí (registrace pro
všechny čipy 240 Kč)
https://www.identifikace.cz/
Český registr zájmových zvířat a majitelů (registrace pro všechny čipy 160 Kč napojeno
na European Pet Network)
https://www.czpetnet.cz/
Mezinárodní centrální registrace zvířat IFTA
(německý registr, registrace zdarma)
https://www.iftaregistr.cz/
Registr mikročipů (zdarma)
https://www.registrmikrocipu.cz/
FSO, J. Hlaváčková
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Nová pravidla grantových
programů

Již od jara letošního roku pracuje grantová komise na návrhu nových pravidel pro grantové programy města. Pro aktualizaci zvolila grantová komise pracovní skupinu o šesti
členech, která v rámci třech pracovních schůzek osnovu nových grantových podmínek připravila. Následně ji prošla, připomínkovala a odsouhlasila celá grantová komise. Nová pravidla grantů se řeší především na základě zkušeností a praxe
z minulých let. Spolupráce mezi žadatelem a městem nebyla
vždy jednoduchá, žadatelé měli často problémy s doložením
potřebných dokumentů a vyplňováním vlastní žádosti o grant.
Tyto problémy pramenily především z určité nechuti studovat
sedmistránkový grantový program (případně oba grantové
programy). Také hodnotit žádosti nebylo pro členy grantové
komise vůbec jednoduché. Hlavním cílem aktualizace systému
pro udělování grantů je zjednodušení a zpřehlednění dotačního programu. Nyní každý z dotačních programů zaplní max.
2 strany papíru velikosti A4, tj. 1 list papíru. Každý dotační
program má pak svou žádost.
Nově navržené dotační programy jsou následující:
yy Akce pro veřejnost;
yy Spolková činnost;
yy Mimořádné úspěchy jednotlivců.
Mezi novými grantovými programy není v tuto chvíli uvedena sociální oblast, neboť bylo přijato rozhodnutí, že o grantech v této oblasti bude na základě samostatného programu
rozhodovat sociální odbor ve spolupráci se sociální komisí.
Motivem tohoto rozhodnutí byl zájem vedoucí sociálního odboru Mgr. Olgy Landové zajišťovat tuto činnost v rámci své
agendy. Prosím budoucí žadatele z této oblasti, aby ohledně
svých projektů a akcí kontaktovali p. Landovou na e-mail: landova@policenm.cz nebo na tel. číslo: 491 509 995.
Naopak přicházíme s novým grantovým programem
„Mimořádné úspěchy jednotlivců“, který grantová komise navrhla s úmyslem podpořit osoby, jejichž výsledky jsou na národní či mezinárodní úrovni. Máme totiž za to, že takoví lidé
mohou motivovat svou činností a přístupem k ní především
mladou generaci ke smysluplnému trávení volného času.
Termíny pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města se nemění. Žádosti o granty na následující
období můžete podávat od 1. 11. do 30. 11. 2019, a to pouze písemnou formou, osobně na Městský úřad v Polici nad Metují,
kancelář č. 25, Dominika Čečetková, správa dotací nebo zaslat
poštou na adresu: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují.
Není třeba se nových pravidel obávat, pokud Vám cokoliv nebude jasné, neváhejte mne kontaktovat na e-mail:
cecetkova@policenm.cz nebo na tel. číslech: 491 509 996,
778 406 917.
Grantové programy, žádosti, pokyny pro žadatele a zápisy
z jednání grantové komise naleznete na webových stránkách
města Police nad Metují, konkrétně ve složce „Rozvoj města“,
následně ve složce „Dotační programy města“ - https://www.
meu-police.cz/rozvoj-mesta/dotacni-programy-mesta/.
Předem prosím každého potencionálního žadatele, aby
řádně vyplnil svou žádost o grant a přečetl si dotační program.
Děkuji.
Dominika Čečetková

POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

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

Termín hromadné vakcinace bude
v neděli 17.11. 2019
Hlavňov:

velké parkoviště

08.20 - 08.25 hod.

u bývalé prodejny

08.25 - 08.30 hod.

Hony:

u požární nádrže

08.35 -0 8.40 hod.

Pěkov:

u prodejny

08.45 - 08.50 hod.

Bukovice:

u požární zbrojnice

08.55 -0 9.10 hod.

Police:

u autoopravny na Sibiři

09.10 - 09.15 hod.

u kotelny na sídlišti

09.15 - 09.20 hod.

náměstí u radnice

09,20 - 09.25 hod.

parkoviště u střediska

09.25 - 09.30 hod.

Radešov:

u truhlárny

09.30 - 09.40 hod.

Česká Metuje:

u hospody

09.45 - 10.00 hod.

Žďár nad Metují: u hospody

10.05 - 10.10 hod.

Suchý Důl:

10.15 - 10.20 hod.

Slavný:

na Pohoři u tabule
před hospodou

10.20 - 10.25 hod.

u hřiště

10.30 - 10.35 hod.

Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v průběhu
listopadu a prosince i v ambulanci v Suchém Dole 150,- Kč.

Ordinační hodiny:

Po - Čt:
Pá:

17.0015.00-

18.00 hod.
16.00 hod.

Odpověď na častou otázku do telefonu: „Jak je to s tím
čipováním?“
Čipování bez funkčního centrálního registru a povinnosti do
něj psa zaregistrovat, postrádá dle mého názoru smysl a slouží
pouze k tomu, že očkovací průkaz bude opatřen číselným
kódem psa z čipu, a tudíž budeme vědět pouze to, že daný
očkovací průkaz patří danému zvířeti. Kdo chce, tak může psa
zaregistrovat do několika registrů, které jsou některé i
zpoplatněné. Vzájemně však spolu nekomunikují. Takže nám
tu bude po 1.1.2020 běhat spousta psů s anonymními čísly,
která nikomu nic neřeknou. Nicméně povinné to k 1.1.2020
je, takže s tím nic nenadělám ani já, ani vy.
Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav

tel: 602 628 885

Anketa - odpadové hospodářství města Police nad Metují

Pro zlepšení fungování odpadového systému ve městě potřebujeme znát odpovědi
na některé otázky. Proto se na Vás obracíme
prostřednictvím aplikace „mobilní rozhlas“,
a prosíme o vyplnění ankety. Odpovědi Vám
zaberou jen pár minut, a v konečném důsledku
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mohou přinést zlepšení fungování systému
odpadů ve městě, zjednodušit Váš běžný život a možná přinést i nějaké úspory nákladů.
Anketu najdete na internetu na tomto odkazu:
https://www.mobilnirozhlas.cz/app/anketa/
odpady-policenadmetuji. Pokud by cokoliv

nefungovalo a Vám se nedařilo se k anketě dostat, obraťte se v této věci na Ing. Jana
Troutnara, případně na mne, a my Vám rádi
pomůžeme, protože Váš názor nás zajímá!
J. Škop, místostarosta
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NABÍDKA PRONÁJMU JÍDELNY V PELLYHO DOMECH
Město Police nad Metují nabízí k pronájmu nebytové
prostory – JÍDELNA PELLYHO DOMY – U Damiánky č. p.
268, Police nad Metují.
Předmětem pronájmu nebytových prostor je zajištění
provozu stravovacího zařízení, a to v souladu s
právními, hygienickými, požárními a bezpečnostními
předpisy. Nájemní smlouva bude uzavřena na
pronájem nebytových prostor a pronájem movitých
věcí za výše uvedeným účelem.
Jedná se o pronájem prodejních, stravovacích,
kuchyňských a pomocných prostor v 1. nadzemním
podlaží spojených budov čp. 75 a čp. 268 o celkové výměře cca 240 m2 a pronájem movitých věcí, které
tvoří vybavení těchto prostor.
Celý prostor je navržen a vybaven základním zařízením (gastrotechnologií) pro provoz rychlého
občerstvení s jídelnou o kapacitě 50 míst. Vybavení provozovny nádobím, drobnými elektrospotřebiči a
interiérovým inventářem je věcí nájemce.
Provozovna je pro zákazníky přístupná samostatným vchodem z chodníku ulice 17. listopadu, která ústí
na Masarykovo náměstí. Pro zásobování je nutné využívat zadní vstup do provozovny, z průjezdu v domě
čp. 268 z ulice U Damiánky.
Pro měření spotřeby elektrické energie je k dispozici samostatný elektroměr. Vytápění celého objektu je
zajištěno centrální plynovou kotelnou. Spotřeba tepla
k vytápění je měřena poměrovým měřidlem umístěným
na samostatném přívodu z kotelny. K ohřevu teplé vody
slouží elektrický bojler. Vodné a stočné bude nájemci
účtováno na základě poměrového měření.

Prostory budou připraveny k převzetí
do užívání od 1. 2. 2020
Bližší informace o pronájmu nebo prohlídku
prostor je možné zajistit po předchozí domluvě.
Kontaktní osoba: Michal Mucha, tel. 602 772 284.
Základní informace a požadavky na provoz zařízení
• Nebytové prostory a movité věci budou nájemcem využívány pouze pro poskytování stravovacích
služeb povolených v rámci hostinské činnosti (pozn.: nájemce je oprávněn využívat nebytové
prostory rovněž pro poskytování stravovacích služeb subjektům mimo prostory provozovny –
catering na akcích, zavážení obědů do firem, seniorům apod.).
• Prostory si mohou pronajmout pouze fyzické osoby nebo právnické osoby disponující
živnostenským listem s oprávněním podnikat v oboru hostinské činnosti.
• Veškeré pronajímané prostory jsou nekuřácké.
• V provozovně je zakázáno umístění výherních hracích automatů a jiných herních zařízení.
• Vítána je součinnost při zajištění akcí na přilehlém společenském sále s kapacitou do 300 osob
(např. plesy, přednášky, občerstvení při pronájmu prostor apod.). Jedná se o zajištění stravovacích
služeb, občerstvení, provoz baru – dle povahy akce. Za tímto účelem je na sále k dispozici bar se
základním vybavením a zázemím.
• Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.
• Při zájmu o provozování bude požadováno předložení podnikatelského záměru.
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Technické služby informují

CELOPLOŠNÁ DERATIZACE

V říjnu proběhla ve městě a okolí podzimní celoplošná deratizace. Kontrola účinnosti probíhá v těchto
dnech. V případě potřeby budou nástrahy položeny
znovu. Pokud tedy víte o místě se zvýšeným výskytem
hlodavců, informujte nás na emailu: evidence@tspolice.cz nebo na tel.: 602 772 284
Deratizační opatření jsou povinností vyplývající
ze zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
ve znění pozdějších předpisů.
Celoplošná deratizace je prováděna 2x v průběhu
kalendářního roku ( jaro – podzim ). Nástrahy jsou pokládány především do kanalizačních šachet a do nor. Důležitou podmínkou k provedení deratizačního
opatření na veřejném prostranství je právě zjištění místa výskytu – nory hlodavců. V takovém případě dojde k pokládce nástrah a zahrnutí nory zeminou.
Obvykle za dva týdny je provedena vizuální kontrola. Pokud došlo k obnovení
nory, postup se opakuje tak dlouho, dokud nora nezůstane zahrnuta ( tzn., že
hlodavčí populace není aktivní ) . V případě, že dochází k vylézání hlodavců
z kanalizace, návnady jsou zavěšeny do kanálů. Nelze pokládat nástrahy pouze
volně na ulici či do zeleně, kde hrozí riziko náhodného požití. V případě potřeby
se provádí i deratizace dílčí, tzn. ohnisková. Jde o okamžitou reakci na zjištěný
výskyt hlodavců na veřejných prostranstvích ( nejčastěji okolo kontejnerových
stanovišť, v městské zeleni, kanalizaci i v domech ).
Deratizaci provádí specializovaná firma Prouza z Nového Města nad Metují,
která používá deratizační prostředky s atestem hlavního hygienika České republiky. Upozorňujeme, že návnady nejsou nebezpečné domácím zvířatům ( psům
či kočkám ), přesto je vhodné omezit jejich volný pohyb, aby nedošlo ke zbytečnému vyhrabání a pozření jedovaté nástrahy.
Aby byla účinnost deratizace co nejúčinnější a celá akce proběhla úspěšně je
vhodné, aby se do deratizace zapojili i vlastníci soukromých objektů ve kterých
se hlodavci taktéž vyskytují.
TS

Kogenerační jednotka

V minulém vydání Polického měsíčníku jsme slíbili vysvětlení
pojmu a význam kogenerační jednotky.
Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená
společnou výrobu elektřiny a tepla. Kogenerační jednotku tvoří
nejčastěji generátor na výrobu elektřiny poháněný většinou spalovacím
motorem na zemní plyn, tak je tomu i v našem případě. V méně
častých případech je poháněný bioplynem, plynovou či parní turbínou.
Příkladem je elektrárna v Opatovicích nad Labem, která teplem napájí
část Hradce Králové, Pardubice a Chrudim.
Rozdíl mezi běžnou výrobou elektřiny a tepla a kombinovanou výrobou prostřednictvím kogenerační jednotky je následující:
Běžná výroba elektřiny a tepla probíhá odděleně. Elektřina se
nejčastěji vyrábí v uhelných či jaderných elektrárnách, kde při výrobě elektrické energie vzniká velké množství tepla, které se však dále
nevyužívá a je vypouštěno do ovzduší. Výroba elektřiny tak vyžaduje

Podzimní práce v technických
službách.

Ani v tomto podzimní období naši pracovníci nezahálejí a kromě pravidelných každodenních povinností pracují
hlavně na zazimování zařízení, které máme v naší správě.
Během října tak pracovníci zazimovali sociální zařízení
u Hlavňovského rybníka a postarali se o zazimování koupaliště, kde bylo potřeba částečně vypustit vodu z bazénu,
naistalovat polystyrenové plováky, které zabrání v zimě
případnému popraskání bazénu. Vypnuli a odmontovali
technologie, kterým by ublížil mráz a jiné potřebnosti, které
je před zimou potřeba provést.
S přibývajícími sychravými dny roste množství spadaného
listí a ještě zelené travnaté plochy jsou tak přikryty barevnou
peřinou listí. S jeho úklidem na městských plochách začali
zaměstnanci polických technických služeb již na začátku října. Toto podzimní vyhrabávání je naplánováno až do konce
listopadu. Listí, které kromě nepořádku v ulicích způsobuje
i ucpávání okapů či kanalizace je odváženo do městské kompostárny, kde z něj a z dalšího biologicky rozložitelného odpadu vzniká kompost. Se sběrem listí probíhá i poslední sečení travnatých ploch především ve středu města.
Počasí přeje i drobným opravám na komunikacích.
Pracovníci TS vyspravili pomocí Infrasetu část silnice
v Hlavňově, v Polici na sídlišti nebo opravili úsek na autobusovém nádraží, kde nedávno shořel autobus a silnice zůstala poničená. V průběhu listopadu budou postupně svážet
lavičky z městských prostranství do areálu technických služeb k uskladnění. A pomalu se začneme připravovat na první
sněhovou nadílku a vánoční zdobení města.
Pěkné podzimní dny přejí pracovníci TS

podstatně větší množství paliva než při využití kombinované výroby
kogenerační jednotkou. Výroba tepla probíhá většinou ve spalovnách
odpadů, v teplárnách nebo pomocí geotermální energie nebo v elektrárnách pomocí kogenerace. Vedle konvenčních paliv jako olej, plyn,
uhlí a odpad se čím dál více uplatňuje především biomasa. Stále častější
jsou pokusy integrovat solární energii.
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla tak oproti běžné výrobě
energií umí teplo využít efektivně a zužitkovat ho na teplo do otopné
soustavy a na ohřev užitkové vody s nižšími požadavky na vstupní palivo a je také šetrnější k životnímu prostředí.

Ukázka účinnosti kogenerační jednotky oproti běžné výrobě tepla
a elektrické energie. ( zdroj: www.cezenergo.cz )

V Polici nad Metují byla plynová kogenerační jednotka zn. TEDOM
MT 140SP uvedena do provozu již v roce 1997. Jednotka funguje v režimu do 3000 hodin ročně, což je k poměru státních příspěvků nejvýhodnější režim. Odpadní teplo se zužitkovává k doplňkové výrobě tepla
pro vytápění a ohřev užitkové vody. Za dobu provozování prošla kogenerační jednotka dvěma generálními opravami. V současnosti, po více
jak 20 letech, dosluhuje, a proto zástupci města zvažují nákup nové.
Současné kogenerační jednotky jsou již výkonnější a splňují přísnější
emisní limity.
TS
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Nová podpora Muzea papírových modelů
v Polici nad Metují

MAS Stolové hory,
z. s. vyhlásila ve středu
16. 11. 2017 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního
programu Zaměstnanost s názvem MAS Stolové
hory – Zaměstnanost I. Cílem výzvy je zvýšení
lokální zaměstnanosti a k ní se vztahující dosažení potřebného vzdělání a kvalifikace cílových
skupin v oblasti MAS Stolové hory. Příjem žádostí o podporu byl ukončen 16. 1. 2018. Žádost
o podporu města Police nad Metují byla schválena v roce 2019 a od 1. 10. 2019 vzniklo nové
pracovní místo „pokladní v Muzeu papírových
modelů v Polici nad Metují“.
Nová paní pokladní se bude starat o lepší
komfort návštěvníků, také bude mít na starosti
další aktivity spojené s prodejem v našem kamenném obchodě. Projekt je zaměřen na zkvalitnění služeb pro veřejnost a zlepšení vnitřního
chodu Muzea papírových modelů. Tím by se
měla zpříjemnit atmosféra pro budoucí návštěvníky muzea.
Novou pokladní se stala Irena Vítová, naše
dlouholetá brigádnice, kterou znáte především

Rozpis lékařů

stomatologické služby

listopad 2019

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

z víkendů a prázdnin. Její zkušenosti s prací
v muzeu nám usnadnily její první dny v „novém“
zaměstnání, protože odpadla nutnost zaučení
a seznamování s chodem instituce.
Realizace projektu je do roku 2022, tj. tři
roky. Po tuto dobu bude projekt spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského
sociálního fondu v rámci Operačního programu
Zaměstnanost.

Lékař

Tel. č.

02. – 03. 11. MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
17. listopadu 387, Police n. M.
09. – 10. 11. MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
ZS Meziměstí, Školní 196
16. – 17. 11. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
491 502 425
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov
23.. – 24. 11. MUDr. Lukáš Neoral ml.
491 541 654
ZS Police n. M.
602 333 427
30. 11. – 01. 12. bude upřesněno na webových stránkách KHK
viz. odkaz:
www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/
zdravotnictvi/lekarska-pohotovost/oblasti-broumov--police-nad-metuji--machov-103880/

V tuto chvíli přejeme paní Ireně Vítové, aby
se jí v „novém“ zaměstnání líbilo a aby jí práce
v Muzeu bavila stejně jako doposud.

Dominika Čečetková

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Zapůjčení zahradních
Nádoby na kovy
Jak jsme již dříve avizovali, na vybraná
kompostérů
veřejná stanoviště tříděného odpadu byly roz-

místěny šedé nádoby o velikosti 240 l, pro
sběr kovových obalů a drobného kovového
odpadu. Recyklace kovů je stejně důležitá,
jako recyklace všech ostatních materiálů,
i když jsou pro ni trochu jiné důvody. Je důležitá jednak proto, že přispívá k úspoře energií
a vody, ale také proto, že kovy jsou neobnovitelným přírodním zdrojem a budeme-li je
spotřebovávat současným tempem, budou
časem vyčerpány. Využijte proto možnosti
odkládat kovové obaly a drobný kovový odpad do výše uvedených nádob, aby tento
materiál nekončil v popelnicích a na skládce. Děkujeme za pochopení.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

další termín předání

V rámci dotačního projektu „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v Polici nad Metují“
pořídilo město 130 ks zahradních kompostérů, tří velikostí.
Dodané kompostéry budou na základě smlouvy, zdarma zapůjčeny na dobu 5 let pro domácí kompostování všem, kdo
o zápůjčku projevili zájem a jsou zaevidováni.
Další termín předání kompostérů bude ve středu 13.
listopadu, v době od 13. do 17. hod., v areálu polických
technických služeb, V Domkách 80. K převzetí si přineste
doklad totožnosti a číslo pozemku, na kterém bude kompostér umístěn.

Jan Troutnar, MěÚ Police nad Metují

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea

V září 2019 slavili
70 let

paní Lydie Vacková
paní Božena Jančovičová
pan Jaroslav Kos
pan Josef Obršál

75 let

paní Marta Vavřenová
paní Marie Ištoková
paní Anna Gennertová
pan Jaroslav Škop

80 let

paní Hana Šolcová
paní Štěpánka Michálková

Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a mnoho krásných dní
plných pohody v dalších letech.

Svatby
Pomalu končí svatební sezona roku 2019, pomalu se loučíme s pracovními sobotami. Byly pro
nás - oddávací tým - často dojemné a ještě častěji veselé. Je nám ctí být průvodci u velkého dne
D. Teď až do jara budeme víceméně odpočívat…
i když sem tam.
7.9. - Tomáš Volf a Pavlína Krtičková v obřadní síni
19.9. - Petr Šinták a Marie Demjanovičová
– obřad v kapli na Ostaši
21.9. - Miroslav Baldrych a Aneta Bradáčová
– obřad na Hvězdě
21.9. - Daniel Havrda a Veronika Javůrková
– u haltýřů na Bezděkově
21.9. - Jan Patočka a Kateřina Paulišová
– u kaštanu
Dagmar Hambálková, matrikářka

Prosíme jubilanty, kteří budou teprve slavit své výročí, a nepřejí si být jmenováni v této
rubrice, nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili předem
na matriku MěÚ Police nad Metují. (hambalkova@meu-police.cz, tel. 491 509 990)
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Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.10.2019 město Police nad
Metují 4 022 obyvatel.

Poděkování
Dne 3. října 2019 oslavila naše maminka paní Běluše
Novotná v kruhu své početné rodiny 90. narozeniny.
Velmi ji také potěšila návštěva a gratulace pana starosty Jiřího Berana s paní Věrou Královou. S oslavenkyní strávili příjemné odpoledne, společně zavzpomínali na uplynulá léta a pobesedovali i o současném dění
v Polici nad Metují.
Děkujeme
též
za návštěvu a přání
sousedkám
z Dvořákovy ulice,
Radě starších CČH
Police nad Metují.

dcery Alena a Běla
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KNIHOVNA
Společné čtení
se Senior klubem Ostaš

Připomínáme - další společné čtení se
seniory nejen ze Senior klubu Ostaš se uskuteční 5. listopadu a 3. prosince 2019. Opět
se sejdeme v dětském oddělení od 15 hodin
a opět požádáme pana Františka Pivoňku
o předčítání. V našem povídkovém podzimu
nás čekají po úspěšných povídkách Láska,
Sestry a Na věku nezáleží opět povídky.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Knížka Vůně jasmínu
Olgy Landové

Polická autorka vydala další knížku povídek, v pořadí již třetí. Kde bere inspiraci,
krásně zachytila v doslovu prvotiny její nakladatelka PhDr. Eva Koudelková: „Jsou krajiny,
kde hovoří každý kámen, jak říká klasik, ale
k tomu, aby se kámen rozmluvil, je zapotřebí někoho, kdo mu dokáže naslouchat. A tato
schopnost není dána zdaleka každému. Olga
Landová však mezi tyto vyvolené patří.“ Ano
umí naslouchat příběhům krajiny a lidí v ní
žijících.
Snad tento kraj opravdu rodí zajímavé
povídky. Proto knihovna ráda v rámci projektu Slovem i obrazem zajistila vydání knihy. A proto se snažíme knížku představit. Při
úvodní prezentaci 6. září jsme slyšeli povídku Beruška v podání pana Jiřího Trnovského.
Další povídky našim seniorům výborně představil pan František Pivoňka při výše zmíněném čtení. Ti, kteří slyšeli, snad se mnou budou souhlasit, že to stálo za to.
Ale asi nevíte, že paní Olze Landové vyšly v nakladatelství Čas letos i verše v knize
Na konci lásky s ilustracemi polické rodačky
Karolíny Šrámkové. Obě knihy najdete ve fondu knihovny.

Domácí mlékař II.

Zveme na druhé setkání s paní Klárou
Hadašovou a její knížkou o tom, jak si doma
vyrobit tvaroh, máslo, různé druhy sýrů, jak
zpracovat doma mléko. Zájem o první knihu
způsobil vznik té druhé, ve které prý najdete
to, co jste v prvním díle nenašli. Druhý díl
knihy přináší v obecné části nové informace
a v recepturové části obrovské množství nových receptur. Jen pročítání abecedního seznamu výrobků je čtenářský a labužnický zážitek. Znáte třeba Akawi, Bel Paese, Caciottu,
Halloumi, Mahon Menorcu, Sulguni či Urdu
a Skutu. A opět najdete recepty pro začátečníky i pro pokročilé a opět se na knize podílela
celá rodina.
Zájem o domácí mlékaření autorku přivedl
i ke zřízení nových webových stránek www.
domacimlekar.com.
Přijďte 7. listopadu 2019 do dětského oddělení knihovny v 18 hodin. Vstupné
dobrovolné.

Beseda s autory Střediska
východočeských spisovatelů

Na besedě se nám představí regionální
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spisovatelé Jana Burčíková Maternová
a Antonín Šlechta jako autoři prózy a autorka
poezie Věra Kopecká.
Jana Burčíková Maternová - lektorka
cizích jazyků, prozaička, překladatelka z němčiny a pedagožka. Žije v Novém Městě nad
Metují a je autorkou již 7 knih. Svou první
knihu pod názvem Jeden život, jedna šance?
vydala též jako e-knihu.
Antonín Šlechta žije v Úpici. Publikuje
ve sbornících východočeského střediska obce
spisovatelů a bulletinu Kruh. V příbězích prvotiny 7 pádů smrti vstupujeme do osudů
a prožitků obyčejných lidí v Úpici, malém
městě v předhůří Krkonoš a Jestřebích hor,
v době pouťových oslav. Hlavní postavy povídek jsou konfrontovány se smrtí z různých
úhlů pohledů. Kniha Pod zemí je plná „všedně
nevšedních“ příběhů, které se mohou stát komukoliv z nás. Přesto jsou natolik originální,
že nenudí. Nahlíží do osudů vodárenských
dělníků a jejich svérázného způsobu vnímání
života, světa a lidí v něm.
Věra Kopecká - básnířka, fotografka, ilustrátorka, vydavatelka a překladatelka poezie
žije v nedalekých Křinicích. Je pořadatelkou
Dnů poezie v Broumově.
Sejdeme se v dětském oddělení knihovny 18. listopadu 2019 v 18 hodin. Vstupné
dobrovolné.

Sherlockem Holmesem
v knihovně

Dnes vás pozveme do kavárny. I nadcházející podzimní počasí zve k šálku kávy.
Samozřejmě vás zveme do kavárny literární či

spíše v literatuře. Pokusíme se najít text knížky
Kavárna nad Prahou. Na pomoc si vezmeme
webové stránky www.knihovny.cz a na nich
klikneme v pravém dolním rohu na E-knihy
(Volně dostupné elektronické knihy ke stažení). Dostaneme se na vyhledávání e-knih.
Po zadání názvu se nejde záznam o knize.
Dozvíme se, že autorkou knihy je poslední
pražská německy píšící spisovatelka Lenka
Reinerová. Už nás bohužel opustila v požehnaném věku 92 let v roce 2008. V dolní části stránky najdete nabídku v jakém formátu
a odkud si text můžete stáhnout. Stáhneme
tedy formát pdf. Jde o verzi 1.0 z 12. 2. 2019.
Vydala Městská knihovna v Praze v překladu
Jany Zoubkové. A na závěr jako pozvánku
na přátelské vzpomínky opravdové dámy naší
literatury nabízíme úvodní slova knihy:
„Kam jen zmizely ty kavárny, přemýšlím často, když se toulám Prahou – kavárny,
v nichž člověk mohl nad šálkem černé kávy
(tak-zvaná turecká u nás díkybohu ještě nebyla k mání) půl dne nebo třeba celý diskutovat
a kout plány, leccos se dozvědět, pozorovat
zajímavé lidi, někdy se s nimi i seznámit, spřátelit, nebo dokonce najít velkou lásku. A protože už tahle útočiště dávných let neexistují,
spřádám teď ráda jeden velmi osobní pražský
sen. Kdesi v tajemném modrošedém oparu,
nad kupolemi pokrytými měděnkou a strohými kostelními věžemi existuje, jak se mi v takových chvílích zdá, kavárna s mnoha stolky
a od každého z nich je vidět dolů, na naše město, a ti nahoře odtamtud také shlížejí, skoro
všichni tady kdysi žili. A já je znala...“
Vaše knihovnice

Nabídka knih:
yy Hájková, Anna: Čekám, až se vrátíš.
Edice deníků Janyho (Eugena) Leboviče,
Žida, odbojáře a člena skupiny Přehledy,
žijícího v ilegalitě, a Pavly Hájkové, která mu, jako matka jeho kamaráda, účinně
pomáhala.
yy Nešpor, Karel: Střízlivě, většinou vesele.
Bývalý primář Psychiatrické nemocnice
Bohnice, zabývající se prevencí a léčbou
závislostí, předkládá čtenářům úsměvné postřehy a historky ze své dlouholeté
praxe.
yy Leschinger, Jan: Lipová alej.
Kniha zachycuje nelehké osudy volyňských Čechů, kteří odešli budovat své
živobytí ve druhé polovině 19. století
na území dnešní Ukrajiny.
yy Obamová, Michelle: Můj příběh.
Michelle Obamová přibližuje své dětství prožité v Chicagu, mládí, školní léta
a studium práv. Popisuje rovněž svou
právnickou kariéru, setkání se svým budoucím manželem i jejich rodinný život.
Důležitá pozornost je věnována počátkům politické dráhy Baracka Obamy,
jeho úsilí dostat se do prezidentského
úřadu a především každodennímu životu celé rodiny v Bílém domě v průběhu
Obamova prezidentství.

yy Urban, Miloš: Hastrman – zelený román.
Zajímavý román s mystickými prvky vypráví o vodníkovi, procházejícím v různých podobách mnoha staletími krajinou
českého pohraničí.
yy Backman, Fredrik: A každé ráno je
cesta domů delší a delší.
Láskyplné hovory dědečka s vnukem,
dědečka jako mladíka s jeho celoživotní
láskou i otce se synem.
yy Mišjaková, Nika: Prosecco do žíly.
Tragikomický pohled autorky na partnerské vztahy a seznamování se po třicítce.
yy Edgsonová, Vicki: Semínka- přírodní
zdroje energie v desítkách zajímavých
receptů.
Kuchařka obsahuje více než 60 receptů
na přípravu hlavních jídel, salátů, dezertů, pečiva, nápojů, dipů a pomazánek
z různých druhů semínek.
yy Overtonová, Hollie: Za zdmi.
Americký thriller o domácím násilí a hranicích, které je člověk v okamžicích největšího zoufalství schopen překročit.
yy Andrews, Ivana: Otoč se tváří ke slunci.
Romantický příběh mladé ženy, která se odstěhovala na venkov, aby zde začala nový
život.

Dáša Ducháčová
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KULTURA
PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
Divadelní klub a Kolárovo divadlo

V Kolárově divadle v letních měsících a
především v září finišovaly drobné opravy a
úpravy. Jsou vymalovány chodby a schodiště
navazující na foyer, všechny tyto prostory
jsou osazeny novými světly, která připomínají
původní osvětlení, z doby dokončení stavby
divadla. Jsou opraveny nosné sloupy na
jevišti, natřená podlaha jeviště, opona a další
textilie na jevišti jsou protipožárně ošetřeny.
Renovované židle, které původně mnoho let
ležely ve skladu a v zákulisí jeviště, najdou od
listopadu nové uplatnění, a to v Divadelním
klubu.
Divadelní klub nás v posledních třech
měsících zaměstnával hodně a doufáme, že
se nám pro budoucí návštěvníky i novou
provozovatelku podařilo vytvořit příjemné
prostředí, které bude vyhledávaným místem.
Velká část prací probíhala svépomocí, část
dodavatelsky (podlahářské práce, malování,
truhlářské a elektrikářské práce).
V restauraci vznikl zcela nový bar, který
nově navazuje přímo na vstup do kuchyně a
měl by tak usnadnit provoz obsluze.
S přesunem baru souvisela úprava elektrických rozvodů a vodoinstalatérské práce. Klub
bude více osvětlen, prostor se zvětšil díky
demontáži kovaných mříží a vybudování
dalšího prostoru v místě původního baru.
Restaurační část má novou podlahu vč. nové
krytiny, nové stoly a již výše zmíněné židle.
V průběhu listopadu nová provozovatelka, paní Patricie Pastorková, zahájí provoz.

Aktuální informace k otevření Divadelního klubu můžete sledovat na
facebooku: Divadelní klub Police nad
Metují nebo na facebookovém profilu
Pellyho domů.
Jana Rutarová

PELLYHO DOMY
ZÁPIS DO KURZŮ SPOLEČENSKÉHO
TANCE NA ROK 2020
Pellyho domy vyhlašují zápis do kurzů společenského tance a výchovy pro mládež, pro
podzim 2020.
Lekce se budou konat od září do prosince
2020, o sobotách, na sále Pellyho domů. Kurz
povedou manželé Poznarovi z Červeného
Kostelce.
Bližší informace a přihlášky jsou k dispozici
do 15. 11. 2019 v Informačním centru v
Pellyho domech nebo na www.policko.cz.

KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE

Sál Pellyho domů
So 2. 11. od 10:00 hod / Pá 8. 11. od 18:00
hod - prodloužená / So 16. 11. od 10:00 hod
/ So 23. 11. od 18:00 hod / So 30. 11. od
10:00 hod
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V sobotu 16. listopadu bude na dopolední
lekci zahájen prodej vstupenek na slavnostní
věneček.
Vstupné: 50 Kč / lekce

ČESKÉ ARCHEOLOGICKÉ
VÝZKUMY V EGYPTĚ

Úterý 12. 11. 2019 od 14:30 hod. / Sál
Přednáška Mgr. Daniela Šichana v rámci
Polické univerzity volného času.

Česká egyptologie si letos připomíná 100 let
svých velkých úspěchů a objevů. V roce 1919
se totiž historie starověké civilizace na Nilu
začala přednášet na Univerzitě Karlově v
Praze. Slavných 100 let připomene egyptolog
Daniel Šichan.
Vstupné: 80 Kč

VÁNOČNÍ DRÁTOVÁNÍ I.

Čtvrtek 14. 11. od 17:00 hod.
Konferenční místnost
Vánoční drátovaní s Lenkou Vítkovou Kozárovou - andělé, zvonečky, hvězdičky (jako
ozdoby nebo malé dárečky) - kolik si toho
udrátujete, tolik si odnesete. Vhodné i pro
děti. Materiál v ceně. Rezervace nutná předem na tel. 724 924 863 nebo emailem na
obchod.lenka@email.cz
Cena: 180 Kč / osoba

GIUSEPPE VERDI

Úterý 26. 11. od 14:30 hod. / Sál
Přednáška Jaroslavy Janečkové v rámci Polické univerzity volného času.
Vstupné: 80 Kč

VÁNOČNÍ DRÁTOVÁNÍ II. - VELKÝ
ANDĚL 3D
Čtvrtek 28. 11. od 17:00 hod.
Konferenční místnost
Tvoření s Lenkou Vítkovou Kozárovou, materiál v ceně. Rezervace nutná předem na tel.
724 924 863 nebo emailem na obchod.lenka@email.cz
Cena: 180 Kč / osoba

KINO
ALADIN

Čtvrtek 7. 11. 2019 od 17:30 hod.
Aladin je chudý chlapec z tržiště, jehož jediným majetkem i přítelem je jeho opička Abu.
Denně sní svůj sen o úniku z bezútěšného
života v bídě a o lásce krásné princezny
Jasmíny. Osud se nakloní v jeho prospěch,
když jej chce zlý sultánův rádce Džafar využít
k získání kouzelné lampy z jeskyně, skryté
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uprostřed pouště. Aladin se stane majitelem
kouzelného koberce a lampy, jejíž dobrý džin
mu může splnit tři přání.…
Animovaný / Rodinný / Muzikál / Fantasy.
USA, 1992, 87 min
Vstupné: 70 / 60 Kč držitelé PellyKarty

JIŘÍ SUCHÝ:
LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Úterý 26. 11. od 19:00 hod.

Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník,
textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař,
grafik, výtvarník nebo divadelní režisér… A
především legenda české kultury, která
ovlivnila několik generací. To byl Jiří Suchý, o
jehož životní cestě, mnohdy nelehké, natočila
film Olga Sommerová.
Dokumentární. Česko, 2019, 102 min.
Vstupné: 80 Kč / 70 Kč držitelé PellyKarty

KOLÁROVO DIVADLO
JAROSLAV JOŠT - ŠITÉ GOBELÍNY

Foyer Kolárova divadla
Výstava velkoformátových ručně šitých gobelínů Jaroslava Jošta.
Výstava je otevřena v době konání akcí v
divadle.

DO ZDI

Divadlo Exil, Pardubice
Pátek 1. 11. 2019 od 19:00 hod.
„Je to dar z nebes ztratit paměť.“ Viktor
ztratil po autonehodě paměť. Každý den k
němu domů dochází žena, která se v něm
všemi prostředky snaží probudit minulost.
Viktor se brání. Ona chce pravdu za každou
cenu. Jak to všechno bylo a je? Kdo je Viktor,
kdo je Marion a kdo je ta, která ho vytrvale
vrací do reality a budí k životu?
Vstupné: 100 / 80 Kč

ÚČA MUSÍ PRYČ

Divadlo Verze, Praha
Sobota 9. 11. 2019 od 19:00 hod.
Hrají: David Prachař, Jana Janěková ml.,
Kristýna Frejová, Linda Rybová, Igor Chmela,
Petra Špalková
K dispozici jsou poslední volná místa.
Vstupné: 520 / 490 Kč

SVĚTÁCI - premiéra: VYPRODÁNO

DS Kolár, Police nad Metují
Pátek 15. 11. 2019 od 19:00 hod.
Tři socialističtí fasádníci se v Praze šedesátých let snaží o to, aby se z nich stali intelektuálové a oslnili dámy z nóbl společnosti.
Dramatizace známé filmové komedie Z.
Podskalského a V. Blažka. Režie: Jaroslav
Souček.

SVĚTÁCI - repríza

DS Kolár, Police nad Metují
Pátek 22. 11. 2019 od 19:00 hod.
Vstupné: 100 / 80 Kč
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OSTATNÍ AKCE
VZPOMÍNKA NA ZESNULÉ

Pátek 1. 11. 2019 v 15:00 hod.
Město Police nad Metují a Komise pro obřady a slavnosti Vás srdečně zvou na Vzpomínku na zesnulé, která se bude konat v urnovém háji na polickém hřbitově.

MARTINSKÝ TRH A DŘEVĚNKA

Sobota 2. 11. 2019 od 8:00 do 14:00 hod.
Masarykovo náměstí a Dřevěnka
Tradiční svatomartinský trh s rukodělnými
výrobky a pochutinami. Otevřeno bude také
informační centrum. Od 9:00 do 16:00 hod.
bude také otevřena Dřevěnka s ukázkami
řemesel. Konání trhu bude spojeno s dopravními omezeními v centru města.

DEN VETERÁNŮ

Pondělí 11. 11. 2019 v 16:00 hod.
Památku obětí všech válek uctíme, u příležitosti Dne veteránů, na polickém hřbitově a
následně před radnicí. Zveme Vás k účasti na
pietní vzpomínce.

17. LISTOPAD

Neděle 17. 11. 2019 v 17:00 hod.
Masarykovo náměstí
Setkání u kašny k výročí listopadu 89, včetně
připomenutí výročí 200 let kašny na polickém
rynku, která bude zrestaurovaná. Na setkání
bude navazovat putovní výstava věnovaná
období okolo 17. listopadu 1989 (výstava
bude zahájena vernisáží a besedou v Pellyho
domech v úterý 10. prosince). Čas a bližší
informace
budou
zveřejněny
na
www.policko.cz

ADVENTNÍ KONCERT

Úterý 3. 12. 2019 od 19:00 hod.
Kolárovo divadlo
Koncert připravil David Novotný za podpory
města Police nad Metují. Vystoupí Standa
Hložek, Marián Vojtko, Nelly Řehořová a
Peter Pecha.
Výtěžek putuje do polického Domu
s pečovatelskou službou Javor.
Prodej vstupenek cca od poloviny listopadu.
Vstupné: 250 Kč

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVĚ V PRODEJI

Pohádky z Broumovského dolíku

Koncem loňského roku vydala učitelka a
hudebnice paní Eva Kroupová knížku
pohádek, jejichž dějištem je zdejší krajina
pískovcových skal. V první vlně se na nás
nedostalo, s dotiskem už na nás však
pamatovala. Nyní si knihu Pohádky
z Broumovského dolíku můžete zakoupit
v našem informačním centru. Kniha obsahuje
čtrnáct pohádkových příběhů, které jsou
doplněny laskavými ilustracemi Jitky
Matěnové. Příběhy se ohdehrávají např. na
Ostaši, v Broumovských stěnách, v TeplickoAdršpašských skalách či v Javořích horách.
Knížka tak rozvíjí dětskou fantazii a zároveň
vyzývá k prozkoumání prostředí, ve kterém
děti žijí.
Cena knihy je 239 Kč.

PŘIPRAVUJEME
PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE

Neděle 1. 12. 2019 / Masarykovo náměstí
Tradiční setkání na náměstí s rozsvícením
vánočního stromu. Představení Betlém LAJF
(soubor Divadlo Lůza), vycházející z křesťanské tradice zobrazující události a postavy,
související s narozením Ježíška. Humor, veršovaný text, známé Vánoční koledy. Teplé
nápoje v prodeji.
Podrobné informace na www.policko.cz,
facebooku a samostatných plakátech.

Stolní kalendář Policko 2020

Letecké snímky Libora Jenky. Kalendář je
dostupný v omezeném množství.
Cena kalendáře je 99 Kč.

DVA SNĚHULÁCI O VÁNOCÍCH

Pondělí 2. 12. 2019 od 18:00 hod.
Kolárovo divadlo
Klasická pohádka s řadou vánočních koled.
Dva sněhuláci se objeví u chaloupky na kraji
lesa. Na chaloupku si dělá zálusk zlobivý
čertík, který by rád v chaloupce zkazil vánoce. To naši sněhuláci nedovolí a začnou chaloupku bránit. Čertík se nestačí divit a nakonec odtáhne s nepořízenou. Vánoce v chaloupce se vydaří a naši sněhuláci dostanou
od pantáty dokonce nádherný dárek.. Pro
děti od 3 do 10 let. Délka 60 min.
Vstupné: 60 Kč

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

09:00 – 17:00
09:00 – 15:00
11:30 – 12:00

V sobotu 2. 11. 2019 od 9:00 do 15:00 hod.
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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

LISTOPAD 2019
Otevřeno:
Pondělí, čtvrtek a pátek:
9:00 až 15:00
Víkendy, svátky a prázdniny:
9:00 až 17:00

Dalším „tahákem“ je výstava 30 let Minibox
Milana Weinera a samozřejmě celá expozice, včetně vesmírné rakety Saturn V, která
se po třech měsících v Planetáriu v Hradci
králové vrátila zpátky domů.
Objevte naprosto nečekané souvislosti mezi
světem z papíru a světem kolem nás. Můžeme vás ujistit, že o překvapení není v Muzeu nouze. 

MODELÁŘSKÝ
KROUŽEK
Každý čtvrtek

15:00 – 17:00 hodin
Modelářský kroužek s Lubošem Matěnou.
Přijďte se podívat, jak vzniká papírový model pod rukama jednoho z nejtalentovanějších modelářů současnosti. Přijďte si to taky
zkusit a nechte se inspirovat skvělými modely v expozici, která bude těsně vedle vás!
Zkuste v inspirujícím prostředí vytvořit
vlastní model!

Pro objednané skupiny jsme připravili zcela nové programy.
Jejich nabídku najdete na našem
webu www.mpmpm.cz

Slavnost svatého Martina – vítání zimy. V letošním roce přijede do Police sv. Martin se
svou družinou a připomene vlastní odkaz,
který se nese v duchu soucitu a pomoci.
Slavnost sv. Martina nabízí:

OD 12. DO 29. LISTOPADU
BUDE MUZEUM KVŮLI STAVEBNÍM ÚPRAVÁM EXPOZICE UZAVŘENO!!!

od 09:00 do 15:00

Jako každé první pondělí v měsíci mimo
prázdniny, jsou dveře Muzea otevřeny pro
všechny zdarma.

TVD je akcí NEZISKOVOU a účast pro veřejnost je zdarma na všech aktivitách. Cílovou
skupinou TVD je široká veřejnost bez rozdílu věku, vzdělání či zaměření.

SLAVNOST
SV. MARTINA
pondělí 11. listopadu

Skupiny se mohou objednávat i
na zavírací dny Muzea

VOLNÝ VSTUP
DO MUZEA
Pondělí 4. listopadu

v Hradci Králové, kontaktní pracoviště v Náchodě. Cílem Týdnů vzdělávání dospělých je
seznámit širokou veřejnost napříč věkovým
i vzdělanostním spektrem s významem
a možnostmi celoživotního učení a k němu
zároveň motivovat. Mottem letošního roku
je „Nejen vzděláváním k pestřejšímu životu“.

od 15:00 hodin dílnička
v MC MaMiNa

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)

Lektorky z Mateřského centra připravili pro
nejmenší dílničku spojenou se sv. Martinem.
Dílnička výroba koníka se otevře v 15:00
hodin. Pro všechny děti, které se dílničky
zúčastní, přijede sv. Martin na bílém koni už
odpoledne. Pro ostatní až později:

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ
DOSPĚLÝCH

v Muzeu papírových modelů

pondělí 11. listopadu
Na všechny návštěvníky čeká celý svět z papíru, včetně unikátní výstavy pracovních
modelů pana Richarda Vyškovského, které
v takto ucelené podobě ještě nikde nebyli
vystaveny.

Polický měsíčník - listopad 2019

VSTUP ZDARMA
9:00 – 15:00

Týden vzdělávání dospělých je akce, jejímž
zadavatelem je Královéhradecký kraj a organizačně ji pro bývalý okres Náchod zajišťuje Úřad práce ČR - krajská pobočka
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
se sv. Martinem
sraz v 17:00 hodin
před Klášterem

Lampionový průvod se sv. Martinem a rytířskou družinou projde městem. Kostýmy
princů, princezen a rytířů vítány. Průvod zakončíme před Muzeem papírových modelů,
kde na všechny účastníky bude čekat překvapení. A protože ke sv. Martinovi patří jak
svatomartinské rohlíčky, tak stejnojmenné
víno, bude před Muzeem připraven stánek…

Potravinovou sbírku pro Potravinovou
banku Hradec Králové pořádají spolky Apeiron a MC MaMiNa, slavnost sv. Martina je finančně podporována MAS Stolové hory a
Městem Police nad Metují.

PŘEDVÁNOČNÍ
TVOŘENÍ

Přijďte společně s ostatními přivítat zimu
do lampionového průvodu.
Slavnost sv. Martina pořádají spolky Apeiron a MaMiNa ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a spolkem Antares s finanční podporou MAS Stolové hory a Města
Police nad Metují.

POTRAVINOVÁ SBÍRKA

v Muzeu papírových modelů
11. 11. 7:00 – 19:00 hodin
12. 11. 9:00 – 15:00 hodin
Ruku v ruce s odkazem sv. Martina jde heslo
„Soucit a pomoc“.
V rámci Slavnosti sv. Martina v Polici bude
uspořádána potravinová sbírka pro Potravinovou banku v Hradci Králové.
Pokud se rozhodnete pomoci potřebným a
podpořit projekt Potravinové banky, můžete své dary přinést do Muzea papírových
modelů.
Žádány jsou hlavně trvanlivé potraviny,
jako jsou konzervy a paštiky, marmelády,
džemy, trvanlivé mléko, polévky v sáčku,
ovocná dětská výživa, zeleninové příkrmy,
sirupy, dětské piškoty…
Všechny darované věci předáme následně
do Potravinové banky v Hradci Králové.
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PRO OBJEDNANÉ SKUPINY
OD 25. LISTOPADU
DO 20. PROSINCE
V letošním roce získalo Město Police nad
Metují finanční prostředky z Královéhradeckého kraje na Tvořivé dílny v Muzeu papírových modelů. Tento grant získalo Město
již popáté, poprvé v roce 2015. V roce 2019
jsme se rozhodli z tohoto grantu podpořit
hlavně Předvánoční tvoření v Muzeu papírových modelů, určené pro školní a mimoškolní skupiny.

Na adventní čas jsme připravili dvě ryze vánoční dílny:
Dílna ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH OZDOB je pro
děti připravena ve spolupráci s firmou DUV
– Družstvo Dvůr Králové nad Labem, ruční
výrobou Vánočních ozdob. Děti budou moci
vyzkoušet tradiční techniku zdobení ručně
vyfouklých skleněných vánočních kouliček.
Jsou pro ně připraveny barvy a posypy. Své
ozdoby budou moci i personifikovat, budou
mít k dispozici pisátko speciálně vyrobené
pro tento účel. Vánoční ozdobu si odnesou v
krabičce.
Dílna HVĚZDIČKA Z PERLIČEK je pro děti
připravena ve spolupráci s firmou Rautis –
perličkové ozdoby z Poniklé. Poniklá je jediný m místem na světě, kde se dodnes zachovalo tradiční perlařské řemeslo. Děti si
vyrobí tradiční ozdobu ve tvaru hvězdy.
Obě dvě dílny povede jako lektorka Markéta
Maršíková.
Případnou prohlídku Muzea je potřeba objednat u vedoucího Muzea Pavla Frydrycha
na info@mpmpm.cz nebo telefonu
777 828 657.
Cena je 30,-Kč za jednoho žáka.
Dílny jsou určeny školním a dalším skupinám, které se mohou od 4. listopadu objednat na jednu ze dvou tvořivých dílen v Muzeu. Objednat se můžete na emailu lektorky
od 4. 11.: marketa.marsikova@gmail.com
Dílny budou probíhat podle objednání od
25. listopadu do 20. prosince

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle

30. listopadu
a 1. prosince
od 9:00 do 17:00 hodin
Tradiční interaktivní dílnička pro nejmenší
i ty větší návštěvníky Muzea. Přímo v expozici je připravena dílnička a zaměstnanci
Muzea jsou Vám k dispozici radou i pomocí.
Tvoření z papíru podporuje kreativitu, prostorovou představivost a manuální zručnost. Z dětí nemusí být zrovna modelář, ale
smysluplně je zabavit a ukázat jim i jiné aktivity stojí vždy za to.

Muzeum dětem patří dlouhodobě mezi
nejnavštěvovanější a nejpopulárnější akce
pořádané Muzeem. Většina návštěvníků odchází z Muzea s jistotou, že se mají stále co
učit… 
Polický měsíčník - listopad 2019

VÝSTAVY

MILAN WEINER:
30 LET MINIBOX

Muzeum papírových modelů
Podle otevírací doby Muzea
Krátce po sametové revoluci Milan Weiner
(*1955) využil nových možností svodného
podnikání a založil soukromé vydavatelství
WDS Minibox (WDS = Weiner Design Studio). Samostatně začal v letech 1990-92 vydávat řadu svých modelů Minibox, a to jak
těch již vydaných v ABC v upravené a rozšířené podobě, tak i modelů, které v ABC nebyly publikovány, např. Tatru kolem světa,
T 815 GTC. Vydávané modely jsou tištěny
na přeloženém dvojlistu, kde uvnitř je samotná vystřihovánka a provedení titulní
strany vychází svou podobou z podvozků
modelů (černý rámeček s modrou plochou).
Uprostřed je autorova ruční kresba předlohy v kruhovém výřezu, při spodním okraji
název modelu. Doprovodné ilustrace se objevují nejen na těchto „černých dvojlistech“,
ale stanou se i nedílnou součástí vystřihovánek v ABC (v menším provedení). V dnešní
době je Minibox bez této kresby považován
za jistým způsobem neúplný. Firma WDS
Minibox na tyto prvotní výtisky navázala až
v roce 2008 vydáváním karet s modely
1:300. Ke stovkovým modelům se vrátila
dvěma tituly na přelomu milénia, výrazněji
až v roce 2018.

vůbec a patřily dlouho mezi nejvzácnější a
nejvíce ceněné Miniboxy. Jejich vydání v letech 2018-19 potěšilo mnoho modelářů a
sběratelů.
Výstava mapuje tři desítky let práce Milana
Weinera. Nabízí pohled na vývoj tvorby, od
prvních jednoduchých „krabiček“ k ikonickým miniboxovým krajinám.

asi 480 modelů, ale jako jeden model počítá
i dnes již legendární Městskou památkovou
rezervaci, která čítá asi 200 staveb, most,
hřbitov, malé přístaviště pro čluny,
hradby… V tuto chvíli v Muzeu pracujeme
na projektu rozšíření expozice o další prostory, které chceme věnovat práci „Papírového krále“ Richarda Vyškovského.

Městská památková rezervace,
největší model, který vyšel v časopise ABC,
autorem je ing. arch. Richard Vyškovský

Výstava potrvá do února roku 2020
a je součástí expozice Muzea.

Klub sběratelů
Policka:
Sýrové etikety

ZELENÝ DOMEČEK
Výstava trvá do 17. 11.
Tradiční podzimní výstava Klubu sběratelů Policka. Tentokrát v Zeleném domečku představí sbírku sýrových etiPřebal katalogu k výstavě Milana Weinera
ket.
K výstavě vyjde katalog, který je možné
si zakoupit přímo v Muzeu.

RV 90

Muzeum papírových modelů
do února 2020
Podle otevírací doby Muzea

V druhé polovině 90. let a na začátku nového tisíciletí se Miniboxy 1:100 v ABC objevovaly již v menším množství – několik
novinek, několik modelů v reedici. Autor se
rozhodl pro revitalizaci, k modelářsky zajímavému kroku – začal své počáteční modely přepracovávat a doplňovat o plastický
podvozek, autíčka tedy dostala skutečná
kola. Ale dostalo se jen na několik modelů.
Ve vystřihovánkových speciálech časopisu
ABC vydaných v roce 2000, Století vystřihovánek 2, vyšly některé unikátní a dříve nevydané Miniboxy s tématikou kempování –
autokaravany, stany, další doplňky a také
vozy Škoda Fabia. Ve Století vystřihovánek
3 z téhož roku jsme nalezli novinkový londýnský patrový autobus AEC Routemaster.
Tyto modely se staly záhy stejně „dostupnými“ jako samotné speciály – tedy téměř
Polický měsíčník - listopad 2019

Výstava RV 90 měla být oslavou kulatin Papírového krále, nejznámějšího autora papírových modelů, pana architekta Richarda
Vyškovského. Bohužel, na začátku srpna zasáhla papírový svět smutné zpráva o odchodu pana architekta do modelářského
nebe.

Architekt Richard Vyškovský za svůj život
publikoval více jak 1.200 vystřihovacích
stránek hlavně v časopise ABC a nakladatelství Albatros. Sám sice tvrdil, že je autorem

Nezapomenutelnou vůni sýrů z celého světa
si přijďte připomenout do Zeleného domečku. Expozice představí jak historické
etikety, tak i nejžhavější současnost. A uvidíte etikety z celého světa, kde se sýry připravují. Protože svět výroby sýrů není jen
Švýcarsko a Francie, ale třeba i Jižní Amerika nebo Asie. A mnoho z toho vám ukážeme na výstavě Sýrových etiket.
Výstava je otevřena podle otevírací doby
MPM.
Pavel Frydrych
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KVÍČEROVSKÁ SIRKA 2019
ZELENÝ DOMEČEK
Vernisáž 21. 11. od 16:00 hod.
Výstava potrvá do 8. 12.

Druhý ročník výtvarné soutěže „Kvíčerovská sirka“, kterou vyhlásil
Klub sběratelů Policka. Tématem letošního ročníku byla „Polická pouť“.
Soutěž je vyhlášena ve třech kategoriích a z každé z nich odborná porota vybrala tři nejlepší díla. Ty se potom objeví jako zápalkové nálepky
na zápalkových krabičkách. Součástí vernisáže bude vyhlášení vítězů a
předání cen. Výstavu pořádá Klub sběratelů Policka ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a s podporou Města Police nad Metují.

OBRÁZky Z OBÁLKY

Jakub Stuchlík, Police nad Metují, 10 let
Autor byl loňský rok žákem výtvarného oboru
ZUŠ Police nad Metují.
Malba vznikla v loňském roce jako soutěžní práce
pod vedením paní učitelky Petry Nádaždyové pro soutěž Polická sirka, která už má v tuto chvíli i své letošní
vítěze.
Jakube, jaké místo máš v Polici nejraději?
Nevím.
Opravdu? Tak, kam nejčastěji chodíš?
Na Nebíčko.
Sám?
S kamarádama.
Proč už nenavštěvuješ výtvarný obor, začalo Tě něco bavit víc?
Ne, jen jsem chtěl mít volný pondělí, protože ještě chodím dvakrát
týdně na sportovku a do ZUŠ na trubku a orchestr.
Ale určitě někdy maluješ nebo kreslíš…
Jo, to jo rád někdy kreslí. Nejraději lidi.
Chtěl by ses na něco zeptat pana starosty, kdyby tady seděl s Tebou on?
Ani ne, vídávám ho běžně na závodech a soustředěních.
Čím se budeš jednou živit?
Ještě nevím.
Budeš tady v Polici bydlet, až budeš dospělí a budeš mít vlastní děti?
Jo, rád bych.
Jakube, děkuju a ať se Ti daří!                       Mgr. Martina Frydrychová
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Charitativní festival na podporu dětí
z dětských domovů Webrovkafest
na Klučance slaví 18. narozeniny!

V letošním roce se už po osmnácté uskuteční Charitativní festival
na podporu dětí z dětských domovů Webrovkafest na Klučance a dosáhne
tak pomyslné plnoletosti. Festival, který z výtěžku akce od roku 2002
spolufinancuje zážitkové pobyty pro děti z různých dětských domovů
a sociálně slabých rodin, je letos věnován nejen památce manažera,
muzikanta, fotografa a cestovatele Romka Hanzlíka, který nás 1. června
letošního roku předčasně opustil, ale také „lidskosti“. Přijde nám, že
jí je na tomto světě čím dál méně a proto apelujeme na všechny, aby
k sobě byli více přátelští, vzájemně si pomáhali, více si jeden druhého
vážili a byli k sobě i svému okolí hodnější a ohleduplnější.
V sobotu 16. listopadu od 14:30 hodin na Klučance v obci
Dědov u Teplic nad Metují (Dědov 45) program zahájí na hlavní
scéně svým dvouhodinovým kabaretem sousedský sbor spolku
NaŽďár, složený z obyvatel a přátel vísky Horní Žďár u Trutnova.
Po této show nebudeme polevovat v nasazení a pustíme na pódium
mladou energickou trutnovsko-pardubickou partičku Gimme Shelter,
která stoprocentně udrží nastavenou laťku dostatečně vysoko. A to
v rock´n´rollu, rocku a punku, Následovat bude kapela Pepa Lábus
a spol., která k Webrovkafestu neodmyslitelně patří, dále jedna
z hlavních hvězd programu Majerovy brzdové tabulky, kterou
uděláme radost nejen pamětníkům dob největší slávy MBT, ale i všem,
kdož ji uslyší poprvé. Zlatým hřebem bude jistě vystoupení světoznámé
skupiny Už jsme doma, jejímž dlouholetým členem a manažerem byl
právě Romek Hanzlík. Kdo jiný by měl zahrát k uctění jeho památky,
že? Regionální kapely zastoupí tentokrát crossoverová partička B_Side
z náchodska, o chvilkové zklidnění se pak postará elektronická kapela
z HK New Sound Orchestra, která se navrátí do programu po čtyřech
letech a závěr hlavní scény bude patřit trutnovským grinderům
Blitzkrieg Boyz. Na sklepní scéně se představí nejprve frontmanka
NSO Naďa Hůlková se svým Stand-Upem - Show stání. Pak se
ponoříme do melancholické snové muziky projektu Lokslike Milana
Vokáče, následně do dvou setů kapely Semipalatinsk, složené z členů
dávno zaniklé skupiny The Trains a vrcholu sklepní hudební nálože,
francouzského muzikanta žijícího v Praze, Xavera Andrieu s projektem
Palindromes. Úplný závěr pak bude patřit tradičně trutnovským
ColorSound, kteří budou sázet své rytmy až do kuropění. Celým
festivalem bude provázet známý moderátor, herec a muzikant Tomáš
Grohregin. Jelikož situace v zemi je vyhrocená a podle všeho se
v ten samý den uskuteční další masová demonstrace na pražské Letné,
organizátoři Webrovkafestu vyjadřují absolutní sounáležitost všem, kdo
demonstraci organizují, ale i těm, kteří na ni pouze přijdou. Pokusíme
se prostřednictvím live-streamu s Letnou spojit a vyjádřit svou podporu
přímo z naši akce.
Opět
budeme
nalévat
nápoje
do
bio-plastových
kelímků, s ohledem na životní
prostředí. S ČD jsme znovu
vyjednali dočasné zprovoznění
vlakové zastávky Dědov, kde
budou krom zrychlených vlaků
všechny ostatní z obou směrů
zastavovat. Po skončení akce
bude přistaven autobus, který
Romek Hanzlik

B_side
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DůVěra
a porozumění.
Je důvěra základním předpokladem demokracie?
Co mohou politici udělat pro porozumění ve společnosti?
Jak si více důvěřovat a lépe porozumět?

6. Broumovské diskuse
Klášter Broumov
6.—7. 11. 2019
Vstupenky na:

www.BroumovSKediSKuSe.cz

pŘIJĎTE DISKuToVaT S TěmITo HoSTY:
Eliška Wagnerová, Vladimír Špidla, petr Fiala,
olga richterová, petr prokop Siostrzonek,
angelika pintířová, markéta Sedláčková,
Tomáš petráček, Jiří Bárta a další…

ve spolupráci s:

po adatel:

Statutární partner:

mediální partne i:

NAŠE
BROUMOVSKO

pro kulturu
z reg

Jan
Barta

Hlavní partne i:

Martina
Rosová

partne i:

Generální
mediální partner:

Hlavní mediální
partne

za p isp ní:

Broumovské diskuse

návštěvníky rozveze do Broumova, Náchoda a Trutnova. Všichni
účinkující vystoupí buď pouze za cestovní náklady, nebo za výrazně
snížený honorář z důvodů charitativního poslání akce. Webrovkafest
za dobu svého trvání vynesl pro děti bez rodičů pouze ze vstupného více
jak 500 000 Kč. Jen loňský výtěžek činil krásných 50 614 Kč. Děkujeme
touto cestou všem partnerským městům, firmám, živnostníkům
i drobným dárcům, s jejichž pomocí se opět podařilo dopředu pokrýt
všechny náklady spojené s organizací této akce. A samozřejmě
návštěvníkům festivalu za to, že jim není lhostejný osud dětí bez rodičů
a ze sociálně slabých rodin! Podrobný program a všechny důležité
informace najdete na www.webrovkafest.com
Za Institut zážitkové pedagogiky a znevýhodněné děti Vám předem
děkuji.
Vojtěch Lábus

Majerovy brzdové tabulky

Už jsme doma
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Oživlá Dřevěnka“

Vážení spoluobčané a návštěvnici roubené školy Dřevěnka.
Od roku 2010 jsme v Dřevěnce připravili 36 tematických výstav a odpracovali 2 100 dobrovolnických hodin. Spolupracujeme
s Muzeem Náchodska a získali jsme grant města Police nad Metují
„Oživlá Dřevěnka“

Co se chystá v Dřevěnce,
kam si Vás dovolujeme pozvat:

yy 2.11.2019 od 9.00-16.00 si připomeneme svatého Martina
s kuchyní našich prababiček a řemesly, které bude předvádět
Cech panen rukodělných.
yy 16.11.2019 charitativní bazar od 9.00 do 16.00.Příjem darů
11.11.-15.11 od 13.00 do 16.30.Výtěžek z prodeje bude použit
ve prospěch Dřevěnky.
yy 7.12.2019 od 9.00 do 16.00 Advent v Dřevěnce, kde si budete moci zakoupit drobné dárky, prohlídnout vánoční dekorace,
poslechnou koledy.

Rukodělné techniky v Dřevěnce v roce 2020:

Každé pondělí počínaje 13.1.2020 do 23.3.2020 od 15.00
do 16.30 budeme plést, háčkovat, tkát na kolíkovém stavu, drhat,
vyšívat, hlavně se setkávat v kouzelném prostředí Dřevěnky.
Informace k jednotlivým akcí na www.drevenka-police.cz,
na plakátech před starou roubenou školou, na čísle 702 072 203,
případně j. hejnova@tiscali.cz
Přijďte pobejt do Dřevěnky!
J. Hejnová

Eva & Tom z.s
Vás zve na Vánoční kulturní
odpoledne
s velkou zábavou a bohatým vystoupením
Velká show se koná 15.12.2019 v Pellyho domech
v Polici nad Metují od 14.00 hod. do 16.00 hod.
Dárky pro děti a občerstvení zdarma
Vstupné dobrovolné – přijďte nebudete
litovat
PROGRAM
Hudební duo – Vlasta a Gábina z Hradce Králové
Kouzelník - Stanislav Jílek
Rozdávání dárečků

Přehled kulturních akcí pořádaných
Muzeem Náchodska v listopadu 2019

Sbor dobrovolných hasičů Suchý Důl
vás srdečně zve na

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska

Stálá expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě
na Masarykově náměstí čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského
regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až
po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek vojáčků
čsl. armády první republiky v miniatuře. Otevřeno denně mimo pondělí
9-12, 13-17 hod.

HASIČSKÝ PLES
V sobotu 30.11.2019 od 20:00 hodin, v místním
kulturním domě.
k tanci a poslechu hraje kapela NÁVŠTĚVNÍCI.

Hana Koblížková-Šálová: Náchod v obrazech

Do 3. listopadu 2019 probíhá v Broučkově domě na Masarykově
náměstí čp. 18 výstava obrazů Hany Koblížkové-Šálové. Otevřeno
denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.

Náchodsko 1989 – Občanské fórum

Ve dnech 15. listopadu 2019 až 12. ledna 2020 proběhne
v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 výstava připomínající listopadové události v roce 1989. Prostřednictvím dobových
dokumentů a fotografií dokumentuje některé důležité okamžiky spjaté
se sametovou revolucí. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu
2019 od 17 hodin. Všichni jsou srdečně zváni! Otevřeno denně mimo
pondělí 9-12, 13-17 hod.

Od Martina po Tři krále

Ve dnech 22. listopadu 2019 až 12. ledna 2020 mohou zájemci
ve výstavní síni muzea (roh Zámecké a Tyršovy ulice) navštívit výstavu
věnovanou lidovým obyčejům, které se váží k předvánočnímu a vánočnímu období. Vernisáž výstavy proběhne 21. listopadu 2019 v 17 hodin.
Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.

Tvůrčí dílna – vánoční věnce z přírodních materiálů

Muzeum Náchodska vás zve na tvořivou vánoční dílnu, kde si budete moci vyrobit vánoční věnec s ozdobami z přírodních materiálů. Je
na vás, zda zvolíte závěsný věnec na dveře či tradiční věnec adventní.
Dílna proběhne v sobotu 30. 11. od 10 do 15 hodin v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí
v Náchodě. Vstupné zahrnující potřebný materiál činí 100,- Kč. Z důvodu omezené kapacity si, prosím, zarezervujte místo do 25. 11. 2019
na tel. 491 423 248 či na emailu libricka@muzeumnachodska.cz.
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Hronov

Advent v Jiráskově rodném domku – prodejní výstava místních řemeslníků a tvůrců
Muzeum Náchodska srdečně zve všechny zájemce do Jiráskova
rodného domku na adventní prodejní výstavu výrobků místních řemeslníků, kterou pořádá ve spolupráci s Vyrobeno v Hronově, z.s. za podpory města Hronova v pátek 29. a v sobotu 30. listopadu. Zájemci si
budou moci zakoupit různé keramické výrobky, oděvy, hračky, šité dekorace, šité a háčkované doplňky, obrazy, drátované dekorace a zhlédnout ukázky tradičních řemesel. Výstava bude otevřena v pátek od 10
do 17 hodin a v sobotu od 10 do 15 hodin.

Police nad Metují

Martinská Dřevěnka
Cech panen rukodělných pořádá ve spolupráci s Muzeem Náchodska
u příležitosti Svatomartinských trhů ve staré škole Dřevěnce v Polici
nad Metují ukázky tradičních rukodělných řemeslných technik. Akce se
uskuteční v sobotu 2. listopadu 2019 v době od 9 do 16 hodin. Všichni
jsou srdečně zváni!
Charitativní bazar
Cech panen rukodělných pořádá ve spolupráci s Muzeem
Náchodska ve staré škole Dřevěnce v Polici nad Metují v sobotu 16.
listopadu 2019 v době od 9 do 15 hodin charitativní bazar.
Polický měsíčník - listopad 2019

Den otevřených dveří v Hospici Anežky České

V Hospici Anežky České
v Červeném Kostelci proběhne 12. 11.
2019 od 10 do 17 hodin den otevřených dveří. Při této příležitosti bude
možnost si prohlédnout celé zařízení
formou komentovaných prohlídek,
které budou probíhat v půlhodinových
intervalech. Bude připraven ukázkový
pokoj a ve venkovních prostorách si
můžete prohlédnout sanitní vůz s vybavením a auto mobilního hospice. Nabízíme možnost setkat se s personálem a dozvědět se více o jejich práci, poslání a principech hospicové péče. Pro malé návštěvníky bude k dispozici dětský koutek. Malé
občerstvení pro Vás bude nachystané v naší čajovně. Sociální podnik
Pro-charitu si připraví ochutnávku svých bylinných sirupů.
Těšíme se na vás, pracovníci
Hospice Anežky České.

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ BERÁNEK Náchod a. s.
uvádí v měsíci LISTOPADU 2019
Neděle 3. listopadu 2019 v 19.00 hodin
Studio Bouře Praha
Jean-Claude Islert:

TEĎ NE! aneb Na tohle teď není
ta pravá chvíle
Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová,
Barbora Jánová, David Punčochář a Kamil
Halbich
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu,
dobré postavení, prosperující firmu. Jednoho
dne ale srazí autem bezdomovce a vůbec netuší, jak se tato událost vepíše do jeho života.
Ve Frederikově životě totiž nic není takové,
jak se zdá.
Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč
Úterý 5. listopadu 2019 v 18.00 hodin

NA SVĚTĚ JSME PROTO,
ABYCHOM KONALI DOBRO
Nebuďme pohodlní samostatně MYSLet.
Naše MYSL tvoří realitu, může změnit a dovést kolektivní Vědomí a s ním i celý svět
k UZDRAVENÍ. Každý z nás je účastníkem
tvoření událostí na Zemi. Svým chováním je
mění k lepšímu nebo naopak.
Význam roku 2019 nejen pro Českou zemi
Duchovní příčiny nemocí a celostní medicína
Přednáší
Kateřina
Hofmanová,
Dipl.
homeopat
Vstupné: 60 Kč
Čtvrtek 7. listopadu 2019 v 19.00 hodin

FILHARMONIE HRADEC
KRÁLOVÉ
Michal Kaňka - violoncello
Filharmonie Hradec Králové
Chuhei Iwasaki - dirigent
Program: Antonín Dvořák, Bedřich Smetana.
Vstupné: 180 Kč, 160 Kč, 140 Kč
Neděle 10. listopadu 2019 v 15.00 hodin
Eva Hrušková a Jiří Přeučil uvádí nedělní
pohádku

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Klasická pohádka v loutkovém podání mistra
Polický měsíčník - listopad 2019

přednesu a jeho ženy, první filmové Popelky.
Děti dostanou krátkou lekci ze správné mluvy
od Jana Přeučila, zatančí si na plese, děvčátka
si zahrají na sudičky a všichni společně pomohou hodnému zahradníkovi, aby přemohl
stoletý spánek i nebezpečné trní. Kouzelné
loutky stvořila Šárka Váchová, autorka mnoha Večerníčků a známého pořadu Kostičky.
Pohádka je plná písniček Jaromíra Klempíře.
Vstupné: 60 Kč
Úterý 12. listopadu 2019 v 19.00 hodin
Agentura ŽIDEK pořádá

CESTOU NECESTOU
s Miroslavem Donutilem

ONE MAN SHOW
Vypráví Miroslav Donutil.
Vstupné: 450 Kč, 410 Kč, 370 Kč
Čtvrtek 14. listopadu 2019 v 19.00 hodin
Městské divadlo Mladá Boleslav

Brad Fraser: TEĎ MĚ ZABIJ
Strhující příběh pro pět herců a nekonečno
emocí
Hrají: Roman Teprt, Milan Ligač, Malvína
Pachlová, Lucie Matoušková, Jan Hofman
Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až
do osudového okamžiku. Ten zamíchá kartami
a navždy změní životy. Nehody se totiž stávají
a musíme jim čelit, ať chceme nebo ne. To důležité je ale nikdy neztratit naději. Příběh, kde
stačí moc málo, aby to byl příběh kohokoliv
z nás.
Představení není vhodné pro děti do 15 let.
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč
Středa 20. listopadu 2019 v 19.00 hodin
Pořádá: Hospic Anežky České v Červeném
Kostelci

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ
Se svou kapelou ve složení saxofon Matouš
Kobylka, kytara Ondřej Fišer, basová kytara
Dalibor Mucha, bicí Tomáš Kozelka vystupuje
s repertoárem svých CD Identity a Universum
a vlastními aranžemi coververzí světových
hitů.
Vstupné: 570 Kč, 520 Kč, 470 Kč

Čtvrtek 21. listopadu 2019 v 18.00 hodin
Akce se koná v přednáškovém sále
BESEDA na téma „Retrohádky, aneb když
Náchoďané nadávali“
Vstupné: 50 Kč
Pátek 22. listopadu 2019 v 19.00 hodin
Akce se koná v Restauraci Hotelu U Beránka
v Náchodě

BLUES - JAZZOVÉ VEČERY SWING SESSION TRIO
Zbyněk Malý – housle a zpěv, Marek Rejhon kytara a zpěv, Petr Pospíšil - kontrabas
Trio hraje swing let 30. v autentickém podání
s inspirací hot jazzem let 20. a s mírným přesahem do let 40.
Rezervace míst na tel.: 735 165 949 nebo
na recepci hotelu.
Vstupné: 90 Kč
Úterý 26. listopadu 2019 v 19.00 hodin
Agentura Harlekýn Praha

Marc Besson:
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Francouzská komedie s kriminální příchutí
Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný/Svatopluk
Skopal, Jana Boušková/Jana Malá/Marcela
Peňázová, Martin Zahálka a další
Pytel uloupených peněz dokáže oživit i sebevraha. Jenže policii taky. Marc je ženami obdivovaný spisovatel, ale delší dobu již nemá
o čem psát. Usoudí, že se nachází v bezvýchodné životní situaci a rozhodne se spáchat
sebevraždu. Překvapí ho letitý přítel Luc,
který se už také kdysi pokusil zabít, když ho
opustila žena, a teď chce učinit totéž, protože se k němu vrátila. Délka: cca 120 minut
s přestávkou
Vstupné: 340 Kč, 320 Kč, 300 Kč
Středa 27. listopadu 2019 v 19.00 hodin

PETR SPÁLENÝ, slaví 75 let!
Legenda české hudební scény
Speciální host:
MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ, která letos
oslaví 70 let.
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Připomeňme si…

a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech).
Do obecného povědomí se zapsal také jako
autor nejslavnějšího česky psaného díla 17.
století satirické elegie Labyrint světa a ráj
srdce. Jako humanista byl prodchnut láskou
k člověku, k „nejvyššímu tvůrci na světě“,
a věřil v jeho dobrou a za všech okolností vychovatelnou povahu, v lidský rozum a jeho
nástroj, „královnu věd“ filozofii. Byl pohřben
v kostelíku v Naardenu.

5.listopadu 1882

byla v Praze na Žofíně pod taktovkou Adolfa Čecha poprvé uvedena celá
Smetanova Má vlast. Smetana začal pracovat
na svém cyklu šesti symfonických básní již

18. listopadu 1883

v roku 1874, právě v době, kdy ohluchl. První
byl dokončen Vyšehrad – v listopadu 1874.
Po něm následovala v prosinci Vltava a během
příštího roku (to už bydlel mimo Prahu, v hájovně u své dcery) složil Šárku a Z českých
luhů a hájů. Po tříleté přestávce, v roce 1878,
složil Tábor a nakonec v roce 1879 Blaník.
Cyklus Má vlast, dílo vysloveně rázu osobního a národního, věnoval Smetana městu Praha.
Dirigent Adolf Čech byl Smetanovým žákem
a nástupcem za pultem orchestru Stavovského
divadla. Dílo vzniklo v době dozvuků českého
národního obrození, a i když jej zpočátku část
české veřejnosti nepřijala zcela za své, postupně se z něj stalo jedno z vrcholných děl české klasické hudby. Má vlast byla vůbec první
nahrávka, kterou zaznamenala Česká filharmonie na gramofonovou desku. Každoročně
se hraje 12. května, v den výročí Smetanova
úmrtí, jako první zahajovací dílo na festivalu
klasické hudby Pražské jaro a 28. října v den
české státnosti.

vstoupila. Založila také špitální bratrstvo,
z něhož se později stal řád křižovníků s červenou hvězdou. Zprostředkovala usmíření
krále Václava I. s jeho synem Přemyslem
Otakarem II. Sv. Anežka zemřela 2. března
1282 ve svém klášteře Na Františku. Tradičně
se řadí mezi české zemské patrony. Její socha je např. součástí Myslbekova sousoší sv.
Václava na Václavském náměstí.

bylo po požáru Národního divadla v Praze
12. září 1881 otevřeno obnovené české
Národní divadlo opět představením Libuše.
Jeho otevření působilo na český národ takovým dojmem, že to snad dnes ani nikdo nepochopí. Ředitel ND F. A. Šubert dal tehdy
podnět k tomu, aby dráhy koncem listopadu a začátkem prosince vypravily do Prahy
zvláštní vlaky a ke každému lístku byla zabezpečena vstupenka na představení v den
jízdy vlaku. Myšlenka divadelních vlaků se
setkala s takovým ohlasem, že ředitelství divadla mělo co dělat, aby zajistilo rovnoměrnou
distribuci jízdenek mezi pražské a venkovské
diváky. Divadelní vlaky se staly doslova národními poutěmi ke zlaté kapličce a hromadné
návštěvy divadla a Prahy se pak konaly ještě
dlouhá léta.

15.listopadu 1670

28. listopadu 1695

zemřel v Amsterodamu jeden z největších českých myslitelů, filosofů, spisovatelů
a zakladatel moderní pedagogiky Jan Ámos
Komenský. Po studiích na německých protestantských univerzitách se stal českým bratrem
a po porážce stavů na Bílé hoře v roce 1620 byl
nucen opustit vlast. Byl jediným tvůrcem ori-

12. listopadu 1989

byla v Římě za účasti více než 8 000
poutníků z Čech a Moravy svatořečena svatá Anežka Česká. Anežka se narodila jako
dcera českého krále Přemysla Otakara I. začátkem 13. století. Svůj život, majetek i své
veškeré snahy se rozhodla věnovat na pomoc
trpícím a chudým.
V roce 1231 odmítla nabídku k sňatku s císařem Fridrichem II. a s pomocí svého bratra Václava I. založila v Praze první klášter
františkánů a klášter klarisek, do něhož sama
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ginální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy a didaktikou. Je považován
za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů. Literární odkaz
Jana Amose Komenského je velmi obsáhlý
a různorodý. Psal latinsky i bohatou a působivou češtinou. Už za Komenského života si
získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků
otevřené, známé jako Brána jazyků otevřená)

byl na náměstí v Plzni popraven vůdce chodského povstání na konci 17. století
Jan Sladký-Kozina. Jméno dostal podle statku Kozinec, kde bydlel. Kozina symboli-

zuje odpor českého lidu proti německému
útlaku v tzv. době temna po bitvě na Bílé
hoře. Chodové byli do té doby strážci hranic
a za svou nebezpečnou službu získali privilegia, o která je jejich feudální pán Maxmilián
Laminger (v lidovém podání Lomikar) chtěl
připravit a udělat z nich obyčejné poddané.
Povstání bylo potlačeno a císař Leopold I.
Chodům jejich výsady zrušil. Příběh Jana
Sladkého-Koziny a zápasu Chodů o jejich práva zvěčnil Alois Jirásek ve Starých pověstech
českých i v románě Psohlavci. A tak mohla
věta „Lomikare, Lomikare, do roka a do dne
se sejdeme před božím soudem“, kterou prý
Kozina vyslovil na popravišti, vejít do dějin.
Připravil František Janeček
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Osudové ženy

Marie Skłodowská - Curie

Prudký rozvoj přírodních věd koncem
XIX. století zcela proměnil evropskou společnost a rázně ji posunul do moderní doby.
Do této prozatím mužské domény však na přelomu století vstoupila žena, díky níž teoretická fyzika a chemie překonaly jednu z mnoha
poznávacích bariér. Touto ženou byla Marie
Skłodowská-Curie (1867 – 1934) (čti kyriová). Narodila se ve Varšavě v rodině gymnaziálního profesora fyziky a matematiky, zde aké
absolvovala s nejlepším prospěchem gymnázium.. Matka, rovněž učitelka, zemřela na tuberkulózu, když bylo Marii 10 let. Marie byla

nejmladší z pěti sourozenců; měla tři sestry,
z nichž nejstarší zemřela v mladém věku
na tyfus, a bratra. Varšava byla v době Mariina
mládí součástí ruské říše, bylo to krátce po krvavém potlačení polského povstání. Poláci
těžce nesli nenáviděný carský útlak, který
doléhal i na rodinu Skłodowských. Ženy také
nemohly na domácích univerzitách studovat
a Marie, po krátkém působení jako domácí
učitelka, se vypravila do Paříže na Sorbonnu.
Po jejím absolvování o čtyři roky později se
provdala za Pierra Curie, profesora na Škole
průmyslové fyziky a chemie, a začala pracovat v jeho laboratoři.
Od roku 1897 se spolu s manželem zabývali studiem radioaktivních prvků, z českého jáchymovského smolince se jim v červnu
1898 podařilo izolovat nový chemický prvek
polonium a v prosinci téhož roku mnohem
radioaktivnější radium. Jejich objevy znamenaly jeden z přelomů v teoretické fyzice
a vedly k soustavnému studiu nového jevu
– radioaktivity. V roce 1903 Curieovi obdrželi spolu s objevitelem radioaktivity Henri
Becquerelem Nobelovu cenu za fyziku za výzkumy radioaktivity.
Dne 19. dubna 1906 postihla Marii životní tragedie; při pouliční nehodě zahynul
její manžel Pierre. Křehká žena našla v sobě
energii pokračovat v započatých výzkumech,
do kterých se později zapojila i její dcera
a zeť, francouzský fyzik Frédéric Joliot-Curie.
Marie převzala katedru na pařížské univerzitě
a stala se první ženou, která zde dosáhla profesury. Za své teoretické práce byla roku 1911

poctěna druhou Nobelovou cenou, tentokrát
za chemii za izolaci čistého radia. Od roku
1914 vedla fyzikálně-chemické oddělení
Radiologického institutu v Paříži. Během první světové války prosadila zavedení rentgenových vyšetření raněných v polních nemocnicích. Dalšího uznání se jí dostalo v roce 1922,
kdy byla jako první žena zvolena členkou
Pařížské lékařské akademie. Získala mnoho
mezinárodních uznání a stala se členkou většiny evropských vědeckých institucí, mimo
jiné i v rodném Polsku. Zde iniciovala vznik
Varšavského radiologického institutu (prvního
ve východní Evropě) a roku 1923 byla zvolena
jeho čestnou ředitelkou. V červnu 1925 přijela
paní Curieová i do Československa, navštívila
Prahu, Jáchymov a Karlovy Vary.
Práce s radioaktivními látkami ale také
byla jednou z příčin její smrti. V roce 1934
ve věku 67 let zemřela ve švýcarském sanatoriu na zhoubnou anémii. Její dcera Irena a zeť
Fréderic Joliot-Curie obdrželi rok po její smrti
v roce 1935 Nobelovu cenu za objev umělé
radioaktivity. Prvek o atomovém čísle 96, curium, nese jméno slavné ženy.
Vědecká práce Marie Skłodowské -Curie
patří k nejvýznamnějším vkladům na poli radioaktivity, svým praktickým objevem a zpracováním nového prvku posunula tuto vědu
z oblasti teoretických myšlenek do stavu praktického využití. Albert Einstein poznamenal,
že Marie Curie-Skłodowská byla snad jedinou
osobou, kterou nezkorumpovala sláva.
Připravil František Janeček

Svátek Všech svatých a Dušiček

Podzimní cyklus kalendářních svátků zahrnuje zejména Svátek Všech svatých – 1. listopadu a Dušičky – 2. listopadu. Tyto svátky
mají velmi dlouhou tradici. Čistě historicky
vzato jde o pozůstatek Keltů.
Svátek Všech svatých je vzpomínkovou
slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné
blaženosti. Byl zaveden ze čtyř důvodů:

1. Aby bylo připomenuto zasvěcení nějakého chrámu. Protože všichni bohové nemohli mít v Římě chrám, postavili jeden
chrám na počest všech bohů – Pantheon
(původně pohanský chrám). V roce 609
byl vysvěcen Panně Marii a všem svatým
mučedníkům.
2. Aby byli doplněni ti, kteří byli opomenuti.
Pro krátkost času nelze vzpomenout všech
mučedníků.
3. Svátek Všech svatých byl zaveden proto, aby bylo napraveno zanedbání. Proto
alespoň 1. listopadu můžeme nahradit, co
jsme zanedbali.
4. Aby byly snáze vyslyšeny naše modlitby.
Původně se tento svátek slaven jen
v Římě. Papež Řehoř IV. (828 – 844) rozšířil
svátek na celou západní církev.
Římskokatolická církev a některé další
západní církve navazují 2. listopadu na tento
Polický měsíčník - listopad 2019

svátek vzpomínkou
na všechny věrné zemřelé, lidově tzv. Dušičkami.
Na Památku zemřelých a dny kolem ní
více než kdy jindy
vzpomínáme na své
zemřelé
příbuzné
a přátele a navštěvujeme jejich hroby
(nebo rozptylovou
loučku). U hrobu ozdobeného květinami, věnci a zapálenými svíčkami tiše vzpomínáme na ty, kteří již nejsou
s námi. Je dobré poděkovat za jejich životy,
uvědomovat si své kořeny vyrostlé z předků.
Rozjímání a vzpomínky jen podtrhuje podzimní nostalgie, mlhy, opadané listí a konce
všech letních radovánek přinášejí spíše smutnou náladu a dobu příprav na zimu.
Na našem území staří Keltové slavili
v těchto dnech rozloučení s létem, konec roku
a svátek Samhaim, což byla noc, kdy se mrtví
vraceli na svět a živí se mohli dostat do říše
zemřelých. Podle historických pramenů se
tento svátek připomíná a slaví od roku 998.
Památku všech věrných zemřelých zavedl

benediktýnský opat Odillo († 1048) ve francouzském klášteře Cluny. Snažil se takto čelit
přetrvávajícím pohanským obřadům. Od 11.
do 13. století se svátek rozšířil do dalších
zemí, ve 14. století zdomácněl i v Římě.
V České republice je vzpomínka na všechny zesnulé vedle Vánoc největším svátkem,
který oslavují vzpomínkou, květinovým darem, zapálením svíčky, nejen křesťané, ale
i mnozí nevěřící. Vzpomínky na zemřelé se
drží ve všech koutech světa, ovšem v podstatně jiné formě než u nás. Nejznámější variantou tohoto svátku, který se postupně dostává
i k nám z anglosaských zemí je Halloween.

Připravil František Janeček
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Z pamětní knihy obce Hlavňova - 6. část

V roce 1855 bylo pokračováno v katastrálních pracích, které byly vlastně započaty již
v roce 1853.
V důsledku přehlídek a třídění z toho roku
byl pro každou obec vypočítán a určen čistý výnos všech tříd pozemků. Přitom bylo však obcím
dáno právo proti výměře si stěžovat nebo výměru
reklamovat. I reklamovaly všecky obce, jedny
proti odhadu polí, jiné proti odhadu luk atd. V říjnu r. 1855 přišli do obce vyšetřující komisaři, porovnali odhady s reklamacemi a téměř všem byl
čistý výnos o něco snížen. Mezi tím uspořádávali
jednatelé katastrální opravy. Jednání a uspořádání všeho toho bylo dosti pracné a jednatelé obdrželi za tyto práce každý po archu státní půjčky
v ceně 6 zl.
V měsíci únoru 1856 přišli do zdejšího okresu a též i do naší obce jednatelé prvního rakouského spolku ve Vídni pojišťujícího proti ohni. Při
té příležitosti nechalo 37 zdejších občanů pojistit
své příbytky.
Na podzim t.r. byla v dolejších drahách zřízena okolo cesty ode mlýna k Bukavici potřebná
mádla, k čemuž darovala potřebné dříví vrchnost.
Již na podzim roku 1856 a začátkem roku

200 let polické kašny

Letošního roku uplynulo 200 let od postavení jedné ze starých polických památek –
městské kašny. Tato kašna není sice původní,
kterou nám připomíná Tomek již v r. 1575.
O tom, jak tato kašna vyhlížela, nezachovalo
se zpráv.
Stavba nynější kamenné kašny na náměstí
byla dokončena 30. října 1819. Byla postavena nákladem města na místě staré budovy
městského pivovaru, který stával do r. 1817
ve středu náměstí. Kašnu zhotovil podle plánů
dnes neznámého „vídeňského ingenieura“ kameník ze Suchého Dolu Filip Klemt. Náklad
na celou stavbu kašny činil 1.364 zlatých a 20
krejcarů konvenční měny.
[pozn.: mistr kameník Filip Klemt byl
synem šolce z Hutbergu Jiřího Klemta
a do Suchého Dolu se přiženil k ovdovělé
Marii Ticháčkové ze suchodolské šolcovny roku 1807. Tam po několik let vykonával
i rychtářský úřad.]
Kašna je provedena z pískovce v empírovém slohu, na „klenutí leží a pod kašnou
je průchod na dohlédnutí kohoutku a pucování trub“. Uprostřed nádrže je krychlový
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1857 nastaly opět důležité práce v oboru katastrálním. Každý jednotlivý osadník obdržel
arch, na němž byla obsažena celá jeho držebnost
a naznačeno, do které třídy každá pozemková držebnost byla vřazena. Právo reklamace bylo občanům ponecháno. I reklamovalo se velmi často.
Tak zvané domovní zahrady, které byly okolo příbytků, byly sice považovány za vlastnictví
chalupníků, ale zapisovány byly v archu obecním. Chalupníci měli ve svých katastrálních arších zaneseny pouze stavební prostory, což zadalo v mnohých obcích příčinu nespokojenosti.
Chalupníci domáhali se toho, aby ve svých arších
měli zapsány též i zahrádky. Po dlouhých debatách ve schůzích bylo konečně na návrh obecního
tajemníka (či jak se tehdy říkalo písaře) Josefa
Vepřeka, místního učitele, dohodnuto, že se zahrady chalupníkům postoupí a zapíší do jejich
archů. Vycházelo se z úvahy, že bezpochybně
budou časem stejně zahrady jednotlivcům odprodány. Také se tím docílilo řádného rozvržení
katastrálního.

Pokračování v příštím čísle
Vybral, gramaticky a stylisticky upravil
František Janeček

podstavec, na jehož vrcholu
je feston, tj. ozdobná váza
s květinovými girlandami.
Na severní a jižní straně
kašny jsou výtoky vody ústící ze lvích hlav, přičemž
na jižní straně podstavce je
vytesán letopočet 1818 (což
však není datum dokončení
díla). Na západní straně podstavce je chronogram »Skrze
DUChoD obeCní kDY postaWena seCti«, nad nápisem
v girlandě ozdobný monogram autora, 532 kameníka
Filipa Klemta: »Od F.K.«. Na východní straně
podstavce je německý nápis: »Es steigt empor
und Fällt darnieder, so steigen wir und fallen
wieder«, který v překladu znamená „Vzhůru

Z historie školy
v Hlavňově
Jedním z významných učitelů na hlavňovské škole byl Josef A.
Vepřek (1823 – 1900). Učitelskou
dráhu začal v Novém Městě nad
Metují, v letech 1842-1848 byl učitelským pomocníkem v Pěkově,
současně vyučoval na německé škole v Honech a hrál ochotnické divadlo v Polici. Další čtyři roky působil
v Machově. Do Hlavňova byl ustanoven za učitele dnem 1. září 1852,
zároveň byl i obecním písařem.
Hodlal založit obecní pamětní knihu,
a proto začal od poloviny roku 1853
zapisovat do velkého sešitu s názvem „Důležitosti obce Hlavňov“
různé události ze života obce a školy. V lednu 1864 odešel na novou
školu do Žďáru, kde se později stal
řídícím učitelem. Penzionován byl
v roce 1898 a konec života strávil
v Machově.

Vybral F. J.

stoupá a dolů padá, tak stoupáme my a opět
padáme“. Kolem horní hrany krychlového
podstavce je nápis latinský »Quod accipio
reddo cuivis«, což značí: „Co přijímám, komukoliv vracím“. Autorem textů všech nápisů
je dle kronikáře J. Legeho tehdejší městský
písař Vincenc Mrnka, bývalý polický kantor,
zemřel2. dubna 1823.
K renovaci kašny došlo poprvé roku 1867,
pak roku 1983 a naposledy roku 1999. Kašna
byla dlouho napájena vodou z náhonu na podklášterní mlýn. Od roku 1972 je kašna napájena pomocí elektrického čerpadla vodou,
která odtéká z vedlejšího artéského pramene
„Julinky“.
Z publikace Police nad Metují v datech
(sestavil Miroslav Pichl), vydalo město Police
n. Met. v roce 2004

Vybral František Janeček
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Z polické mateřinky

...dnes se Vám pokusíme odpovědět
na otázku „Jak uklidnit vzteklé dítě“ a poradíme 5 metod, které fungují.
Vztekání je v určitém období známkou
správného vývoje. Není to nic jiného, než že
váš potomek už má na svět svůj názor, který se
snaží prosadit. A to děláme všichni, ne?
Nedělají to schválně a není to proti vám
Nejčastěji se vztekání týká dětí zhruba
od dvou let. Vrcholí to někdy kolem třetích
narozenin, později nápory vzteku slábnou
a s nástupem do školy už děti většinou základní emoce zvládají. Jde tedy o batolata či malé
předškoláčky, kteří nemají dostatek zkušeností
s prosazováním svých přání a názorů a nevědí,
jak na to. Neumějí diskutovat, vytvářet kompromisy, ještě neovládají komunikační dovednosti. Když něco chtějí a je jim to odepřeno,
dožadují se toho o to víc. A někdy dostanou
záchvat vzteku.
V tu chvíli jim nic nevysvětlíte. Jsou
mimo realitu, pod vlivem emocí, nevnímají
vás. Musíte je nejdřív uklidnit. A tady je několik možných metod, jak na to.

1. Samota

Nechat dítko s jeho hněvem o samotě je
v zásadě dobrý nápad. Cílem není potomka
potrestat, ale dopřát mu prostor, aby své emoce zpracoval. Tohle je metoda vhodnější pro
větší děti včetně teenagerů. Místo, kam dítě
pošlete, by mělo být příjemné (žádný tmavý
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ŠKOLSTVÍ
kout či komora), ale zároveň by ho tam nemělo nic rozptylovat (hračky, televize...).
A když na vás dítě křičí a říká ošklivé
věci? Neodpovídejte mu, nereagujte. Odejděte
a nechte ho o samotě. Zaprvé tak sami zůstanete klidní, což je dobře. Budete-li nadávat
i vy, jen se stanete snadnějším terčem hněvu
dítěte. A za druhé svým klidným odchodem
dáte najevo, že takhle spolu lidé nekomunikují. Že hovoru o čemkoli jste přístupní, jen když
se uklidní.

2. Odpoutání pozornosti

Chce čokoládu, ale vy už mu další sladkost
dát nechcete. A tak křičí. Zkuste mu nabídnout
jablko. Jasně že ho odmítne. Ale nevzdávejte
to. Začněte ho sami konzumovat a dávejte najevo, jak moc dobré to jablíčko je. Stejně se dá
odpoutat pozornost pomocí hračky, zábavné
činnosti a podobně.

3. Rozesmějte ho

Prostě ratolest polechtejte, dělejte legrační
obličeje či zvuky. Většina předškolních dětí se
bude do pár minut smát. A i když ještě zkouší
pláč předstírat, skutečný hněv je pryč. A vy si
můžete v klidu sednout a s úsměvem na tváři
probrat, proč se předtím křičelo.

4. Doteky

Fyzický kontakt dělá divy. Někdy stačí
vztekající se dítě jen pevně chytit za ramínko
a důrazně opakovat jeho jméno. Upoutat jeho

pozornost, navázat oční kontakt, „donutit“
ho vnímat. Když vyvádí hodně, beze slov ho
pevně obejměte a držte ho. Můžete mu šeptat do ucha chlácholivá slova. A jakmile jeho
vztek poleví, opět můžete začít mluvit a vysvětlovat. Podobně funguje i voda. Zkuste
třeba vztekajícímu dítěti jemně opláchnout
obličej chladnou vodou nebo ho otírat vlhkou
žínkou, prostě ho tak trochu „zchladit“.

5. Zrcadlení

Začnete své vztekající se dítě napodobovat. I vy budete křičet, kopat nohama, bušit
pěstí do zdi. Podle odborníků je tohle vhodné
pro děti asi do tří let. Starší by to mohli chápat
jako výsměch, což vše ještě zhorší. Funguje
to díky překvapení, které odpoutá pozornost.
Najednou není na prvním místě lízátko, které si dítě vynucovalo, ale maminka, co se tak
divně chová. Bonusem pak je, že v praxi vidí,
jak nesmyslně se chovalo. Tahle metoda vám
ale musí sednout, ne každý na ni má. (čerpáno
z internetu)
Naštěstí v mateřské škole umí většina
dětí svůj vztek ovládat, ale jsme často svědky vzteklých scén v šatně s rodiči. Pokud ale
zvládnete vztek svého dítěte Vy, určitě ho brzy
zvládne i Vaše dítě.
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti
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Školní rok 2019/2020 v základní škole

Nový školní rok začal v naší škole stejně jako v minulých
letech na dvou pracovištích v Polici Nad Metují a na odloučeném pracovišti v Bezděkově nad Metují. Počty dětí včetně jejich třídních učitelů jsou uvedeny níže v tabulce. Stav žáků nám
v poledních letech mírně stoupá, což nám usnadňuje stabilizovat
pedagogický sbor. Škola je i v tomto roce zapojena do několika
projektů. Jmenujme alespoň Šablony 2 v hodnotě 2 285 937 Kč
a projekt Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků, na který bude v následujících dvou letech vynaloženo
celkem 9 990 620 Kč. Jedná se o projekty, které jsou plně hrazeny z fondů EU a státního rozpočtu.

O prázdninách byl ukončen projekt z IROPu Modernizace
odborných učeben ZŠ a MŠ Police nad Metují. Tento projekt
byl opět financován z fondů EU, ale tentokrát se spoluúčastí
zřizovatele ve výši 10% a jeho realizace započala v červenci
2018. Město Police nad Metují však hradilo ještě neuznatelné
náklady spojené s projektem. Celkové náklady tohoto projektu
byly 7 979 000 Kč. V rámci projektu došlo ke kompletní rekonstrukci a vybavení učeben fyziky, přírodopisu a chemie. Byla
vybudována zdvižná plošina pro bezbariérový přístup, vybavení
IT technologiemi těchto učeben a školy, byl upraven předprostor
před školou. Díky tomuto projektu získala škola nové odborné
učebny vybavené nejmodernějšími technologiemi.

22

POČTY  ŽÁKŮ  PODLE  TŘÍD
Třída

Chlapci

Děvčata

Třídní učitel

Celkem

Mgr. Nádvorníková Irena

1.A

12

6

18

1.B

11

8

19

Obstová Veronika

1.C

7

3

10

Mgr. Vaisarová Marie – Bezděkov n. M.

1. ročník

30

17

47

2.A

11

9

20

Mgr. Slezáková Kamila

2.B

8

12

20

Mgr. Meierová Lenka

2.C

3

1

4

2. ročník

22

22

44

Mgr. Vaisarová Marie – Bezděkov n. M.

3.A

11

12

23

Mgr. Macháčková Jana

3.B

13

10

23

Mgr. Švábová Michaela

3.C

0

2

2

24

24

48

3. ročník

Mgr. Vaisarová Marie – Bezděkov n. M.

4.A

10

12

22

Mgr. Kulhánková Lenka

4.B

13

15

28

Pátková Karolína

4. ročník

50

23

27

5.A

8

9

17

5.B

8

8

16

Mgr. Prokopová Marta

5.C

8

10

18

Mgr. Kolářová Andrea

5. ročník

24

27

51

6.A

11

11

22

Mgr. Stejskalová Hana

6.B

11

10

21

Scholzová Vilma

6.C

9

11

20

Bc. Nosková Martina

6. ročník

31

32

63

7.A

12

8

20

Seidlová Miroslava

7.B

11

9

20

Mgr. Horáková Šulcová Jana

7.C

11

9

20

Vlčková Jiřina

7. ročník

34

26

60

8.A

17

11

28

Křišťálová Hana

8.B

16

11

27

Mgr. Maťátková Alice, Ph.D.

8. ročník

33

22

55

9.A

15

12

27

Jansa Petr

9.B

15

12

27

ing. Michálková Jitka

9. ročník

30

24

54

Celkem

251

221

472

1. stupeň

123

117

240

2. stupeň

128

104

232

Mgr. Jenková Ida
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V letních měsících proběhla již tak dlouho očekávaná rekonstrukce školní kuchyně. Po kompletní výměně vzduchotechniky v loňském
roce, byla ve školní kuchyni kompletně vyměněna vodoinstalace, odpady, elektrické rozvody, podlaha i obklady. Dále bylo instalováno nové
vybavení, jako je konvektomat, pečící pánev, varné kotle, kuchyňský
robot a další. Vše bylo hrazeno z rozpočtu města Police nad Metují
a z rozpočtu základní školy. K rekonstrukci školní kuchyně byl použit
i rezervní fond školy. Celkové náklady této rekonstrukce se vyšplhaly
na 2 647 314 Kč. Velké poděkování patří našemu zřizovateli, který potřebné finance pro rekonstrukci uvolnil.

Jak je vidět z předchozích řádků, ve škole se nám daří získávat mimorozpočtové zdroje v rámci projektů z EU, ale také z rozpočtu města,
které potřebné akce podporuje. Díky projektům dochází k velmi znatelnému zkvalitnění technického zázemí školy. Můžeme být všichni pyšní
na to, jak je naše škola vybavená i jaký má vzhled, ale to by samozřejmě bez podpory zřizovatele nešlo, za což mu velice děkujeme a těšíme
se na další spolupráci.
Mgr. Karel Nývlt

Základní umělecká škola informuje…
Soutěžní úspěch žesťových komorních souborů

Ve čtvrtek 17. října se konal již 26. ročník Celostátní interpretační soutěže
hry komorních souborů v severomoravské Vidnavě. Tohoto soutěžního setkání se
tradičně účastní i naše žesťové komorní soubory.
Letos naši ZUŠku reprezentovaly tři komorní uskupení, které uprostřed velké
konkurence podaly nádherné výkony a vybojovaly tyto ceny:

Kategorie 0:
Mini Brass: 2. cena

Kategorie 2:
Brass Band: 1. cena

Patrik Ducháč – trubka
Ondra Ducháč – baskřídlovka

Josef Hlaváček – trubka
Štěpán Kollert – trubka
Doubravka Čápová – lesní roh
Tomáš Hruška – baskřídlovka
Simona Taucová – tuba

Kategorie 1:
Midi Brass: 2. cena
Michal Pošvář – trubka
Martin Zítka – tuba

Všem souborům
moc blahopřejeme
a děkujeme za vynikající reprezentaci!
ZUŠ
Polický měsíčník - listopad 2019
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Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl, Suchý Důl 24, 54962
tel. 491 541 136, 736 761 792
email: info@malaskola.cz
• Chcete vidět své dítě pracovat v kolektivu?
• Cítíte zodpovědnost nad vzděláním dítěte?
• Nabídka Montessori kurzu ŠANCE

Šance pro vaše dítě
již 11. cyklus
Vzdělávací projekt pro přípravu
dětí na vstup do ZŠ dle
pedagogiky Montessori

DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÝCH KURZŮ – 2019/2020

Po úspěšném startu naší ŠANCE pro předškolní děti od jara 2010 si vás
dovolujeme pozvat na další cyklus her, písniček, praktických činností a
práce s Montessori pomůckami v naší škole před vstupem do
1.ročníku. Akce je určena všem i dětem v okolí a není podmíněna
místem zařazení ve školce.

Komu je program určen?
Předškolní děti a jejich rodiče (mladší děti podle volných míst)
Kdy: CYKLUS SETKÁNÍ - VŽDY VE STŘEDU 15-17,00 HOD
ZAHÁJENÍ – 13. listopadu 2019, ukončení únor 2020
informace www.malalskola.cz/montessori

Přihlášky se jménem a datem narození dítěte zasílejte na info@malaskola.cz
nebo tel.736 761 792 do 11.11.2019
Kde: MŠ a ZŠ Suchý Důl
garant akce: Montessori Společnost o.s. Praha, www.montessoricr.cz
Na děti i rodiče se těší lektorky Lenka, Zdenka a Veronika

Elektrotechnika a strojírenství
Hronov
Maturitní obory
Strojírenství
Elektrotechnika
Mechanik seřizovač
Učební obory
Nástrojař
Elektrikář
Automechanik
Propagační tvorba a polygrafie
Velké Poříčí
Maturitní obory
Grafický design
Reprodukční grafik pro média
Tiskař na polygrafických strojích
Učební obory
Reprodukční grafik
Tiskař na polygrafických strojích
Aranžér
Kadeřník

Hostovského 910, 549 31 Hronov
www.spsow.cz | skola@spsow.cz |
Dny oTeVřených DVeří
Hronov
Čtvrtek
Sobota
Čtvrtek
Sobota

14. 11. 2019
23. 11. 2019
9. 01. 2020
18. 01. 2020

14.30–16.30
8.00–12.00
14.30–16.30
8.00–12.00

Velké Poříčí
Pátek
22. 11. 2019
Sobota 23. 11. 2019
Sobota 18. 01. 2020
Středa
19. 02. 2020

9.00–17.00
8.00–12.00
8.00–12.00
14.00–17.00

čerVený kosTelec
Pátek
22. 11. 2019
Sobota 23. 11. 2019
Sobota 18. 01. 2020
Středa
19. 02. 2020

12.00–18.00
8.00–12.00
8.00–12.00
15.00–17.00

Textilní technologie a oděvní tvorba
čerVený kosTelec
Maturitní obory
Modelářství a návrhářství
Oděvnictví
Textilnictví
Učební obory
Chemik
Krejčí
Výrobce textilií
nástavbové studium
Podnikání

Sportovní management –  nový studijní obor
„otázky a odpovědi“

ACADEMIA MERCURII - Náchod
Co se naučím?

Naučíš se středoškolskou ekonomiku,
a to včetně početních ekonomických úkonů.
Dále manažerské a marketingové dovednosti, praktické používání výpočetní techniky a samozřejmostí jsou dva cizí jazyky:
jazyk anglický a druhý cizí jazyk, který si
můžeš vybrat: španělština, ruština, němčina
a francouzština.

Jak se obor specializuje na sport?

Do výuky je začleněna psychologie
a historie sportu, dále teorie sportu, kde
získáš přehled o celosvětových sportech
a jejich pravidlech. Důležitými předměty je
i somatologie a fyziologie a sportovní trénink, které se zaměřují na porozumění reakce lidského těla na tělesnou zátěž. V předmětu sportovní trénink se naučíš sestavovat
tréninky s ohledem na fyzickou zátěž různých tělesných partií. V neposlední řadě je
součástí výuky i management a marketing
zaměřený na sportovní odvětví.

Je to maturitní obor?

Ano, maturita je složena ze státní části
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(čeština a cizí jazyk, matematika je nyní ve vládním jednání a je pravděpodobné, že
bude zrušena) a odborné části, kde jsou dva
povinné předměty: 1) ekonomika a 2) volitelný předmět (každý žák si volí sám dle
svého zájmu).

Jaké je uplatnění po studiu?

Absolventi mohou pracovat přímo
po maturitě na různých organizačních úrovních sportovních klubů, tělovýchovných zařízení, rekreačních a rehabilitačních center
či center volného času. Možným uplatněním je také vedení dětí a mládeže, trenérská
a rozhodcovská činnost, uplatnění ve sportovních agenturách, oblasti poradenství,
marketingu nebo reklamy. Možností je také
studium na vysokých školách, ať již v navazujícím oboru sportovní management,
ale také v jakýchkoliv jiných vysokých
školách.

Mohu skloubit studium se sportem?

Ano, výuka je organizována bez odpoledního vyučování, tedy vyučování začíná

v 8 hodin a končí buď v 13:25 nebo 14:15.
Dále našim žákům umožňujeme absolvování tréninků i během výuky s tím, že si žáci
učivo doplňují, k tomu mohou využívat
i odpolední konzultace učitelů. Pokud se
žáci nemohou účastnit denní výuky ani částečně, je možnost studia dle individuálního
vzdělávacího plánu, kdy žák studuje doma
a do školy chodí jen na zkoušky.

Kolik studium stojí?

Celý školní rok stojí 18 000,- Kč. Tuto
částku lze platit měsíčně trvalým příkazem,
tedy 1 500,-Kč za měsíc.

Z čeho se dělají přijímací zkoušky?
Přijímací zkoušky jsou stejné jako
na všechny ostatní střední školy, tedy
jsou slouženy z testů z českého jazyka
a matematiky. Do bodového ohodnocení
se počítá i průměr z vysvědčení 8. a 9. třídy a sportovní výsledky uchazeče.
Academia Mercurii
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STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTTY WICHTERLEHO
Zajímavé akce, výhry v soutěžích, pořízení nových výukových pomůcek, to vše probíhalo ve škole během září a října. Mimo to proběhly adaptační kurzy a burzy středních škol
v Rychnově v/K, Trutnově a Jičíně, kterých se
pravidelně jako vystavovatelé účastníme.

Strojírenství, elektrotechnika –
Hronov

Ve středu 18. září se uskutečnilo ve firmě
Wikov Hronov okresní kolo soutěže Talenty
pro firmy 2019. Pořadatelem soutěže je
Krajská hospodářská komora a hlavním cílem
je podpora spolupráce mezi školami a zaměstnavateli. Soutěže se zúčastnilo 5 týmů. Naši
školu reprezentovaly 3 týmy ve spolupráci
se ZŠ a MŠ Hronov, ZŠ Velké Poříčí a ZŠ
a MŠ Police nad Metují. Podpořily nás firmy
Wikov MGI a.s., Hauk s.r.o. a ATAS elektromotory Náchod a.s.. Výsledkem naší účasti
bylo 1. místo pro tým ve složení T. Hašpl, M.
Hrodek, T. Mareček (studenti SPŠOW), M.
Čech, B. Fišerová a L. Grimm (žáci ZŠ a MŠ
Hronov), M. Magnusek (pedagog SPŠOW)
a O. Forman (Wikov Hronov), čímž si zajistili
účast v krajském kole, které se uskuteční 15.

11. v Hradci Králové.
Pro zlepšení výuky problematiky
PRŮMYSLU 4.0 byla do Hronova pořízena
nová robotická buňka. Jedná se o výukovou
pomůcku s reálným průmyslovým zařízením,
díky níž studenti získají praktické znalosti
z oblasti automatizace. Ty do budoucna výrazně zvýší jejich možnosti uplatnění na trhu
práce. Zařízení bude využíváno nejen při vyučování, ale jeho schopnosti vyzkoušejí i děti
z kroužku Robotika.

Oděvnictví, textilnictví - Červený
Kostelec

Velký úspěch zaznamenaly v září naše
studentky z Červeného Kostelce na 6. ročníku celorepublikové soutěže „Oděv a textil
Liberec 2019“. V kategorii „Akademie stylu
a módy“ dosáhla Vendula Sekyrová na 1.
místo svou kolekcí „STREET WEAR“,
za což obdržela od poroty poukaz na certifikovaný kurz pro stylisty a módní profesionály.
Velmi úspěšná byla také Natálie Dušánková,
jejíž kolekce „A FAMILY STORY“ získala
cenu Libereckého kraje.

Design, polygrafie - Velké Poříčí

Od 3. října do 12. prosince probíhá

přípravný kurz kresby a malby na lednové
přijímací talentové zkoušky na obor Grafický
design pro školní rok 2020/2021. Pokud jste
říjnové termíny nestihli, máte možnost ještě
dorazit 14. a 28. listopadu od 15:30 do 17:30
hodin. Ve výtvarném ateliéru pod vedením
lektora MgA. Vugara Alekberova se budete
věnovat studii drapérií, zobrazení geometrických tvarů, šrafování, stínování, míchání
barev, rozlišování teplých a studených barev,
tahům štětce. Při závěrečném setkání 12. prosince proběhnou „talentové zkoušky nanečisto“. Přihlášky do kurzu: na tel: 491 485 041
nebo mail: bohadlovam@spsow.cz

A co nás čeká v průběhu
listopadu?

Pokud máte v rodině deváťáky, či Vás
jen zajímá, jak naše školy vypadají, nezapomeňte přijít na DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ (Hronov 14. a 23. 11., Velké Poříčí
22. a 23. 11., Červený Kostelec 22. a 23. 11.).
Prohlédnout si můžete nejen školní třídy, které
leckdy skrývají profesní zajímavosti, ale i super moderní polygrafické centrum, dílny automechaniků, ateliéry či domovy mládeže.
Markéta Machová a Mgr. Renata Lelková,
www.spsow.cz

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Senior klub Ostaš - Výlet

Každým rokem pořádáme výlet s našimi
seniory po krásách a zajímavostech naší země,
ale nezapomínáme také navštívit naše polské
sousedy. Letos jsme se rozhodli poznat město Vratislav ( Wroclaw ). Za spolupráce a vedoucím po trase panem Pavlem Košnarem
jsme ve čtvrtek 3.10.2019 v 7.00 hod. vyjeli
z Police nad Metují. Měli jsme nový pohodlný
autobus a pan řidič Michal Zeroník byl velice
pozorný, vyhověl všem přáním a hlavně nás
ve zdraví dovezl zpět domů.
Vratislav je čtvrté největší město Polska,
má kolem 640 tisíc obyvatel. Hlavní turistické památky jsou v centru města. Náš skvělý
průvodce byl pan Wojciech Zalewski ( známý
z pořadu na ČT - Objektiv ). Vojta je úžasný
průvodce. Na naši prohlídku městem byl perfektně připravený. Historii města zná opravdu
do hloubky a žádná naše otázka ho nezaskočila a svým vtipem prohlídku zajímavě okořenil. Prohlídku města jsme začali na ostrově
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Tumski. Zde se nachází duchovní centrum
města. Překvapilo nás obrovské množství
kostelních věží. Největší je gotická katedrála
sv.Jana Křtitele. Byla otevřená a tak jsme si
vychutnávali její velkolepé interiéry. V okolí
sídlí biskupství, různé semináře. Katedrální
ulice je krásně upravená. Další zastávkou byla
„ Hala století „ památka UNESCO. Byla postavena v roce 1912 - 1913 a na svoji dobu
byla velice odvážnou stavbou. Byla to první
železobetonová stavba na světě. Úžasnou
podívanou - hru světel a hudby nám poskytla Vratislavská fontána - 300 vodních trysek,
800 světel. Tato vodní plocha 4700 metrů
čtverečních je hned za zadní částí Haly století.
Následovala cesta ulicemi, náměstími a okolo
13.00 hod. jsme šli na oběd. Restaurace byla
samoobslužná a platilo se za váhu. To pro nás
znamenalo více masa než příloh. Moc jsme
si pochutnali a pokračovalo se dál v putování. Nečekané překvapení byla ulička původně
masných krámků ze 13 století.
Nyní tam jsou řemeslnické obchůdky a bronzová zvířátka.
Naši tútu jsme ukončili na hlavním náměstí „ Rynek „ a nezklamal, náměstí plné života, barev.
Je jedním z nejstarších tržních
náměstí v Polsku. Nachází se
zde řada historických domů,
kterým dominují staré štíty
budov. Desítky restaurací, kaváren a dva pivovary. Hlavní
dominantou je nádherná radnice. Při procházce Vratislaví
nám dělali společnost trpaslíci,

kterých je plné město. Jsou z bronzu a vylézají
z kanálů, sklepních oken - znázorňují všechny
možné vlastnosti a činnosti.
Celá naše poznávací trasa byla velice
náročná. Byla dlouhá 8 km, celý den pršelo a byla zima. My jsme skvělá parta a tak
jsme vše ve zdraví přežili. Občasné zastávky
na oběd, kávičku a dortíky nám dodaly sílu.
Vratislav jsme opustili v 18.00 hod a plní zážitků odjeli směr Police nad Metují.
Helena Pivoňková
( předsedkyně Senior klub Ostaš )
Fotky najdete na Internetu:
https://s-k-ostas.rajce.idnes.cz/
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Nová tradice v Polici

Chytrému napověz… Přísloví, které pro polickou radnici platí už léta. Když tedy pečovatelka domu s pečovatelskou službou (DPS) Renata
Jirásková zavolala Olze Landové, vedoucí sociálního odboru MěÚ, že by chtěly k Mezinárodnímu
dni seniorů uspořádat v DPS pro své klienty
malou oslavu, Landová myšlenku samozřejmě
rozvinula. Poradila se s členkou výboru „Klubu
seniorů Ostaš“ Ivankou Richterovou, našla si
inspiraci na internetu a daly dohromady program. Tak se mohlo 1. října 2019 uskutečnit
v sále Pellyho domů historicky první setkání
k Mezinárodnímu dni seniorů. Jak řekl úvodem
starosta Jiří Beran, radní i zastupitelé mají zájem, aby se v Polici oslavy Mezinárodního dne
seniorů staly tradicí. Budou připomínat, že město
i ostatní občané na seniory myslí. Je potěšitelné,
jak řekla Olga Landová, že většina akcí probíhá
za aktivní účasti nebo ve vlastní režii seniorů.
Důležité je, že jim ostatní drží palce a pomáhají.
A tak organizátoři, město Police nad Metují
a Klub seniorů Ostaš ve spolupráci s pečovatelskou službou přivítali v Pellyho domech plný sál
návštěvníků a v programu děti a učitele místní
ZUŠ, taneční soubor Bábinky z Hronova, zástupkyni MPSV z Hradce Králové Janu Fröhlichovou
a zástupce Policie České republiky z Náchoda.
Pobavily vtipy ze soutěže o nejlepší seniorský
vtip v mistrovském podání Františka Pivoňky,
zaujaly informace Idy Jenkové o zahájení
Polické univerzity volného času i učitelky Nadi
Dvořákové o metodě zlepšování kvality života
seniorů s nabídkou na podrobné seznámení.
Komisař služby kriminální policie ukázal
na příkladech z praxe, jak se senioři důvěřivostí dostávají do těžkých situací a co proti tomu
mohou dělat. Jana Fröhlichová představila

jednoduchý nástroj pro případy nejvyšší nouze,
I.C.E. kartu, kterou každý na místě dostal a je
k dispozici na sociálním odboru MěÚ. Jak řekla
jeho vedoucí, bylo příjemné vidět, jak tito staří
lidé nemyslí jen na sebe, ale žádali o karty pro
své sousedy a přátele.
Proč I.C.E. karta? V případě náhlé nevolnosti
staršího člověka, který bydlí sám, může vyplněná
karta pomoci záchranným složkám a díky urychlení pomoci zachránit život. Senior jen vyplní
údaje o svých obtížích, lécích, kontaktech na nejbližší a kartu dá na dobře viditelné místo v bytě.
Přítomné zaujal i projekt „Rozhovor se seniorem 70+“ ve kterém žáci vyšších tříd místní
ZŠ oslovili své prarodiče s několika otázkami
a formou rozhovoru jejich odpovědi zpracovali.
Nejlepší vybraly organizátorky setkání a s výsledky seznámí na příští schůzce Klubu seniorů
Ostaš.
Díky pestrému programu a zajímavým informacím vládla v sále příjemná atmosféra.
Pečovatelky DPS celé odpoledne přítomné seniory obsluhovaly, nápoje připravovala a s obsluhou pomáhala jedna ze seniorek Věra Kašíková.
K pohodě a spokojenosti účastníků přispěly
i káva a koláčky a nakonec živá hudba k tanci
i poslechu v podání Kamarádů Osady 5. Snad nikdo neodcházel, aby se nedověděl něco pro sebe
důležitého, aby se nepobavil, mnozí s další bezpečnostní páskou na rukáv, kterou mohli na setkání dostat od městského strážníka Petra Zimy.
Vedoucí Sociálního odboru MěÚ Olga
Landová: „Nejvíce si vážím, že většina občanů
v našem městě myslí na druhé, lidé se zajímají
o život nejen svůj, ale i ostatních.“

Jindřich Horkel

Ze Senior klubu Ostaš

Překvapena, ale mile potěšena
jsem byla při čtení článku psaného rukou pana Hortela, za což mu upřímně
děkuji, pí předsedkyni H. Pivoňkové
a pí M. Kosové za dárek a seniorům,
kteří kvitovali potleskem, který jsem
v mé nepřítomnosti neslyšela, za moji
dvacetiletou činnost v „KLUBU“ svými články! Věřte, dávala jsem do těch
„průpovídek“ celou svou duši! Život
dnes už 81leté byl pestrý a těch legrací
jsem prožila nespočet. Proto moje psaní mělo být s nadsázkou humorné. Jak
jsem obstála nevím, ale to jo na naturelu
čtenářů. Čtení a psaní to miluji od doby,
kdy se nás ujal nezapomenutelný pan
učitel František Šeda! Tomu byl humor
vlastní. Doufám, že jsem se někoho nedotkla, pokud ano, omlouvám se. Až mě
to zase „ČAPNE“, ráda něco napíšu.
Dlužím mnohým, kteří mě dosud fandí
a z obavy, kdy mě jeden nejmenovaný
pán v Penny „vyhrožoval“, že mě „uškrtí“, jak nebudu ty „srandičky“ psát, je mi
„OUZKO“!
A kdyby to byl on s manželkou, pouze oni, dva, nezklamu je. Doufám, že se
budou „CULIT“ od ucha k uchu a přání
se mají plnit!
Ať se daří Senior Klubu Ostaš i nadále, a ještě jednou srdečně děkuji úplně
všem!
Hana Krejčová

Eva & Tom

Jsme
zakládající spolek
pro
handicapované
děti.
U zrodu této
organizace stojí Eva Půlpánová, která má v péči chlapečka
s Downovým syndromem a před sedmi lety jí
zemřel syn Tomáš.
Každý rodič se snaží ochránit své dítě před
nepříjemnostmi okolního světa, děti jsou mnohdy vychovávány v iluzi, že všichni kolem nic
jsou stejní jako oni, že stejně chodí, mluví, smějí
se i pláčou. Postupně, ale zjišťují, že tomu tak
vždycky není. Třeba při setkání s postiženým
člověkem. Paní Eva si uvědomuje potřebnost
budování příležitostí pro scházení postižených
a zdravých dětí, ale i jejich rodičů.
Nejen děti se mohou a mají učit, jak komunikovat s nemocným člověkem. Vždyť hranice
mezi zdravím a nemocí je tak křehká.
Takové i mnohé další úvahy vedou Evu
Půlpánovou k založení této organizace.
Členy tohoto spolku jsou převážně lidé, kteří
mají dlouholeté a osobní zkušenosti s těmito dětmi, kteří chtějí zlepšovat kvalitu života nejenom
jim, ale i jejich rodinám.
Co děláme?
Pořádáme různé kulturní a společenské akce,
kde mají zdravé a postižené možnost vzájemně
spolu komunikovat a rozšiřovat si obzory. Také
akce jsou ale důležité i pro rodiče. Mohou se
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vzájemně vyslechnout a podpořit, určitě
je posilující vědět, že nejsou sami, kdo
mají podobné problémy. Vždyť sdílená
bolest je poloviční bolestí.
A co teprve radost! Když se odvážíte
vyzradit ji na sebe, dokáže se přinejmenším zdvojnásobit!
Chybí tu však nějaké organizace, která by pomohla začlenit nemocné mezi zdravé, do normálního života.
Nemyslíme si, že nějaké instituce od základu změní myšlení lidí. Ale můžeme
zkusit nahlížet na svět a potřeby dětí tak,
aniž bychom rozlišovali na zdravé a nemocné. Chceme přispět k tomu, aby se
lidé zamysleli, co lze vlastně dělat, jak
zkvalitnit životy těch, kteří neměli to
štěstí a nenarodili se zcela“ normální“.
Jednou z charakteristik naší současné
doby je lhostejnost. Každý „hraje“ sám
za sebe, pro sebe a na sebe. Hodnotí se
jen to, co nás posune o pár příček výš
na společenském žebříčku. Není příliš
v módě zabývat se tím, co druhý prožívá, jaké má problémy. Málokdy potkáte
na ulici neznámého člověka, který by se
na vás jen tak usmál. Je pravda, že při
pohledu na smějícího se neznámého člověka nás napadne, že s námi není něco v pořádku, že máme někde skvrnu na saku, že jsme se
ráno zapomněli učesat.
My chceme vytvořit takovou atmosféru,

která by umožňovala usmívat se na sebe bez zábran, a hlavně z radosti nad, tím že tato společná
práce má smysl

Eva Půlpánová - Eva & Tom
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Základní organizace Českéhozahrádkářského svazu Police nad Metují
KAŽDÉ
PRVNÍ ÚTERÝ
V MĚSÍCI konzultace a poradenství
členů
výboru základní
organizace
Máte
zahradu?
Přijďte se poradit, jak pěstovat,
sázet,
sklízet...
Čítárna polické knihovny, každé první úterý v měsíci od 16 do 17 hodin.

STAN SE ČLENEM ZOČZS
v Polici nad Metují

Zajímá vás příroda, máte zahradu, pěstujete? Staňte se členy zájmové organizace, která sdružuje členy
s tím nejušlechtilejším koníčkem.
To, co jíme, jaký máme vztah k půdě,
přírodě, svému okolí, je důležité pro
nás všechny. Dřív každý člověk měl
bohaté znalosti o přírodě, o půdě
a o způsobu pěstování. Generace
za generací si navzájem sdělovaly poznatky a vědomosti. Dnes se toto předávání vytrácí. Zahrádkáři tuto tradici
udržují a budují komunitu, které záleží na předávání a sdílení zkušeností
z oblasti zahradničení a pěstování.
Po víc informací přijďte první pondělí
měsíci v 16 hodin do polické čítárny.

PODZIMNÍ VÝSTAVA

Vážení čtenáři Polické měsíčníku, dovolte, abychom Vám poděkovali za návštěvu a zájem o tradiční
Podzimní výstavu, kterou jsme pro
polickou veřejnost uspořádali už
po třinácté.
Věřte, že konečné číslo 487 návštěvníků za dva dny nás velmi potěšilo a bylo odměnou za veškerou
práci, které nebylo málo.
Děkujeme za zájem škol o výtvarnou dílnu a veřejnosti o naši novou
Semínkovou banku, kterou si budeme hýčkat. Překvapil nás také zájem
o stůl přebytků, a tak se i na další
výstavu budete moci vypravit pro
přebytky výpěstků, odkopky, okrasné
dýně, květiny a další rozmanitý sortiment, který váš domov podzimně naladí. Střední průmyslové škole Otty
Wichterleho z Velkého Poříčí děkujeme obzvlášť, v rámci prezentace školy probíhala na sále také ukázka výroby podzimních dekorací. Příští rok se
rozhodně můžete těšit na workshop.
Poděkování samozřejmě směřuje k bosonohému panu Vlastimilu
Šindeláři, který ujel 300 km, aby si
s námi popovídal a zodpověděl mnoho pěstitelských dotazů.
K tomu také patří poděkování, že
jsme mohli během výstavy poprvé
Polický měsíčník - listopad 2019

využít bar na sále (ještě probíhala
instalace vybavení) a nabídnout vám
kávu, čaj a případně zákusek vlastní výroby (poděkování za výborné
ovocné řezy patří paní Váňové).
Těšíme se příští rok!
Na výstavě se podíleli
a představili se:
ZO ČZS Police nad Metují
ZO ČZS Machov (pod vedením Petry
Ducháčové)
MS BOR Machov
Petrovické šikulky
ČZS citrusáři Broumov
Střední průmyslové škole Otty
Wichterleho z Velkého Poříčí (pod
vedením Ivany Krtičkové)
Statek Vávrovi ze Suchého Dolu
Manželé Strakovi z Machova ze
Spolku kaktusářů Broumov
ZŠ a MŠ Žďár nad Metují
Družina Suchý Důl
ZŠ a MŠ Bukovice
VÝSLEDKY SOUTĚŽE
O NEJLEPŠÍ JABLKOVÝ
RECEPT
Děkujeme naší porotě, která byla
tříčlenná a skládala se ze zástupců
z řad: MeÚ Police nad Metují, CKVS
Pellyho domy a Knihovny Města
Police nad Metují
1. Jablkový perník (spolu s jablečnými povidly) – Dagmar Ducháčové
2. Hraběnčiny řezy - Hany Thérové
3. Řezy – Marie Vítkové

VÍTĚZNÝ RECEPT

4 hrnky nakrájených jablek i se
slupkou
2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek cukru
½ hrnku oleje
asi 1,5 dcl mléka
4 vejce (z bílků vyšleháme sníh)
1 prášek do pečiva
hrst nahrubo posekaných ořechů
rozinky
kakao, skořice, perníkové koření
Všechny suroviny smícháme, pečeme
45 min.
Ozdobit můžeme třeba čokoládovou
polevou

DĚKUJEME SPONZORŮM

Pizzerii Janeba a Muzeu papírových Modelů. Výstava se konala v rámci projektu Zahradníkův
rok 2019. Projekt je podpořen prostřednictvím grantového programu
Městem Police nad Metují.
Více informací a fotografií najdete na:
Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Police
nad Metují
Martina Frydrychová
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PROGRAM 56. ROČNÍKU
ZIMNÍHO TÁBOŘENÍ NA HVĚZDĚ

Místo táboření: Hvězda u Police nad Metují v Polických a Broumovských stěnách
Pátek: 29.11.2019: Příjezd táborníků, stavba stanů a možnost výletů po okolí.
Tradiční promítání bude od 18. hodin. Tentokrát bude promítat poličák
Oldřich Jenka
Poté kamarádské posezení při kytarách a vzpomínání. Od 20 hodin začne prezence
táborníku, která potrvá do soboty, do 18 hodin.
Sobota: 30.11.2019: Průběžná prezence táborníků od 9 hodin, možnost výletů po hřebenech
Polických a Broumovských stěn, nebo je možné vyrazit na Ostaš,
kde to všechno začalo.

V 16:30 HODIN PROBĚHNE SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
56. ROČNÍKU ZIMNÍHO TÁBOŘENÍ NA HVĚZDĚ A ZAPÁLENÍ VATRY

Večer se o dobrou náladu postará country a trampská kapela Slaveňáci.
Během večera proběhne vyhodnocení nejmladšího, nejvzdálenějšího
a nejstaršího táborníka.Vyhodnocena bude jako každý rok i nejpočetnější parta.

Neděle: 11.2.2019: Ukončení zimního táboření na Hvězdě, úklid a rozloučení s kamarády.
Stravování na úrovni a opět za lidové ceny na chatě Hvězda začíná
v pátek ve 12 hodina končí v neděli ve 12 hodin.
Jídla připraví jako vždy, kamarád a vedoucí Jan Novák s rodinou
POZOR!!! ZIMNÍ TÁBOŘENÍ SE KONÁ NA ÚZEMÍ CHKO BROUMOVSKO!!!
JE NUTNÉ DODRŽOVAT JEJÍ OCHRANNÝ ŘÁD!!! UDRŽUJTE POŘÁDEK!!!
ÚČAST TÁBORNÍKŮ A PŘÍCHOZÍCH JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!!
Svojí registrací souhlasíte s případným zveřejněním svého jména data narození a fota,
v rámci veřejného informování o průběhu 56. ročníků ZT na Hvězdě.

Info: Petr Scholz Masarykovo náměstí 94, 549 54 Police nad Metují, e-mail: scholz.petr@turistipolice.cz,
www.turisti police.cz, mobil: 603 392 889
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NOVĚ NABÍDKA KURZU NĚMECKÉHO JAZYKA PRO
DĚTI OD PĚTI LET A DOSPĚLÉ!

Lektorkou je Bc. Jana Pinkavová - s praxí ve výuce němčiny dětí i dospělých, vystudovala obor učitelství Nj na Univerzitě Pardubice. Kurzy
budou probíhat v prostorách MC. Čas a den lze domluvit individuálně.
Zájemci pište a volejte (tel. č. Jana 722 025 662 nebo MC 724 545 810)

VÝSTAVA NA STROMECH

Letos se v týdnu od 5. do 12. října
2019 konal pátý ročník celorepublikový výstavový happening na podporu
důstojné práce zaměřený na podmínky pěstování kakaa v Pobřeží slonoviny (Côte d’Ivoire). MC MaMiNa opět
hostila výstavu fotografií Stanislava
Komínka z nevládní neziskové organizace Fairtrade Česko a Slovensko
v Bezděkových sadech.
Doufáme, že jsme donutili nad danou problematikou alespoň na chvíli přemýšlet všechny návštěvníky
výstavy. Všem kdo se přišli podívat
a přečetli si poutavé plakáty, děkujeme za podporu.
Krátká reportáž o výstavě byla
odvysílána v úterý dopoledne na rádiu Český rozhlas Hradec Králové.
Více informací o dané problematice najdete na www.vystavanastromech.cz.

Program na listopad

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

V pondělí 11. listopadu 2019 se v Polici nad Metují koná Lampiónový
průvod. Sraz v 17 hodin v Polici u Kláštera. Můžete dorazit v kostýmech
rytířů a princezen. A nezapomeňte lampiony!
V prostorách MC MaMiNa se od 15 hod. uskuteční dílnička „Výroba
koníka“ (v budově Prvního stupně Základní školy)
Po celý den si připomeneme odkaz sv. Martina potravinovou sbírkou pro Potravinovou banku Hradec Králové Srdečně zve Apeiron z.s.,
Mamina z.s., Muzeum papírových modelů, Antares z.s. a Potravinová banka Hradec Králové, z. s.
Slavnost sv. Martina se uskuteční s finanční podporou MAS Stolové
hory a Města Police nad Metují
Hezký lisopad
Za MC MaMiNa Andrea Plná
Polický měsíčník - listopad 2019

Potravinová sbírka

ODKAZ SVATÉHO MARTINA - soucit a pomoc

Potravinová sbírka potřebným při Svatomartinské slavnosti a vítání zimy
Muzeum papírových modelů
11. 11. 7 - 19 hodin
12. 11. 9 - 15 hodin
Nejvíce vítány jsou nedostatkové potraviny, zejména pro rodiny
s dětmi
masové konzervy a paštiky, marmelády, džemy, trvanlivé mléko,
polévky v sáčku, dětská výživa ovocná i zeleninové příkrmy, sirupy,
dětské piškoty

Srdečně zve Apeiron z.s., Mamina z.s., Muzeum papírových modelů, Antares z.s.
a Potravinová banka Hradec Králové, z. s.
Svatomartinská slavnost se koná s finanční podporou
MAS Stolové hory a Města Police nad Metují

aneb vítání zimy

Neváhejte a přijďte se podívat s dětmi, které zanedlouho čeká mateřská
školka, na středeční dopolední program „Zvídálek“. Děti zde bez doprovodu rodičů tráví dvě hodiny s lektorkou Martinou Steinerovou a zvídálkovou babičkou Boženou Vrabcovou. Čeká je spousta zábavy – povídání
básniček, říkanek, zpívání písniček, vyrábění z papíru a malování, práce
s barevnými obrázky na magnetické tabuli, mnoho dalších didaktických
her a především kolektiv stejně starých „zvídálků“.
Pokud by měl někdo zájem, pište na email MC nebo se jen přijďte
podívat!
Cena za dopoledne je 60 Kč/pro členky MC 50 Kč.

SLAVNOST SV. MARTINA

ZVÍDÁLEK

Apeiron z. s. a MaMiNa z. s. pořádají

Podzim se blíží a my
s dětmi v centru nezaháleli a během úterního
dopoledne jsme se pustili
do vyrábění podzimních
dekorací. Okna centra
se rozzářila úsměvy papírových draků a krásně
barevnými obtisky listů
na papíře. Za nápad děkujeme Jitce Zemánkové,
za realizaci všem přítomným maminkám a dětem.

PŘIPOMENUTÍ ODKAZU SV. MARTINA

Mateřské centrum Ma Mi Na

Pondělí 11. listopadu 2019
Dílnička
Výroba koníka v Mateřském centru MaMiNa od 15 hodin
(v budově Prvního stupně Základní školy)

Lampionový průvod
sraz v 17 hodin v Polici u Kláštera
Přijďte v kostýmech rytířů a princezen. A nezapomeňte lampiony!
Po celý den si připomeneme odkaz sv. Martina potravinovou sbírkou
pro Potravinovou banku Hradec Králové
Srdečně zve Apeiron z.s., Mamina z.s., Muzeum papírových modelů, Antares z.s.
a Potravinová banka Hradec Králové, z. s.
Slavnost sv. Martina se uskuteční s finanční podporou MAS Stolové hory a Města Police nad Metují
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Střípky ze skautské historie

V minulém vzpomínání jsme se dostali až
do roku 2007. Takže nyní se přehoupneme dál,
až do roku 2014.
Činnost střediska byla v těchto letech velmi pestrá. Velký podíl na tom mají jednotliví
vedoucí oddílů, neboť každá věková kategorie
fungovala zvlášť a bylo nás tolik, že společně
jsme jezdili již jen na Velikonoční prázdniny,
Babí léto a občas na letní tábory. Vznikl taky
nový oddíl benjamínků (děti ve věku 4-7 let)
pod vedením Martiny Noskové – Bylinky.
Podzimní prázdniny jezdí zvlášť dívčí i chlapecký oddíl a i tak je účastníků vždy okolo
dvaceti.
Činnost našich oddílů byla skutečně pestrá. Kromě různých tradičních akcí jako je stavění Máje, Betlémské světlo proběhlo mnoho
dalších neobvyklých akcí. Návštěva u ornitologa, účast na střelbách Ostrostřelecké gardy
Polické, pomoc při zajištění programu na dětském dnu pro předškoláky, pomoc při organizování Her Seniorů v Domově důchodců.
Skauti začali pilně trénovat florbal a účastnili
se i několika turnajů. Na jaře jsme též pravidelně pomáhali s ochranou obojživelníků
stavěním zábran v Machově, na Honech
a v Polici na Zákopanici, kde každé jaro migrovalo přes 1000 ropuch.
V roce 2008 se oddíl skautů pustil do zajímavého projektu – s názvem Hraničníky
Broumovska. Cílem projektu bylo zdokumentovat zachovalé hraniční kameny a milníky,
každý z nich očistit, popsat, vyfotografovat,
zajímavé nakreslit a všechny zaznamenat
do mapy. Každý z nalezených hraničních
kamenů získal svoji vlastní evidenční kartu.
V dokumentaci, která tímto způsobem vznikla, je přesně uvedena i poloha kamene pomocí
GPS souřadnic. Před realizací projektu bylo
třeba pátrat po případných mapových podkladech, ve kterých by byla zaznamenána přesně vymezená hranice Velkostatku Broumov,
v lepším případě i historické hraniční kameny
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broumovského kláštera.
Terén byl často jen obtížně přístupný.
A to byla velká výzva. Bylo třeba projít místy,
která by jako cíl dobrodružné výpravy nikoho
nenapadla. Kluci se soukali křovím, brodili
přes řeku, plahočili se bažinami, prošlapávali
kopřivy vyšší než oni samotní, slézali skalnaté
stráně a hlavně -  nikdy to nevzdali. Prošli tak
na 200 km náročným terénem, zmapovali a zaznamenali 180 hraničních kamenů.
Na závěr projektu byla uspořádána výstava v Pellyho domech v Polici v Broumově
a výstava v Polickém klášteře.
Každý rok se naše družiny účastnily závodů – sudé roky probíhali závody pro vlčata
a světlušky a liché roky pro skauty a skautky.
Častokrát postoupily naše hlídky do krajských
kol. Hned v roce 2008 družina světlušek obsadila druhé místo v krajském kole Závodu
vlčat a světlušek v Potštejně. V roce 2011 naše
středisko pořádalo základní kolo Svojsíkova
závodu, ze kterého tři naše hlídky postoupily
do krajského kola. Postup se jim podařil
i v roce 2013, do krajského kola v Jinolicích,
kde skauti i skautky skončili na čtvrtém místě. V březnu 2013 se světlušky vypravily
do Varnsdorfu, reprezentovat naše středisko
na celostátní soutěži s názvem umělecká šestka (šestka = družina dětí). Naše světlušky se
rozdělily na dvě poloviny. Jedna polovina se
účastnila kategorie divadelní šestka, do které
si připravily vystoupení s názvem Neplechy.
Druhá polovina se účastnila korespondenční
části - výtvarné kategorie. Jejich dílo s názvem světlušky na louce obsadilo první místo.
V září 2012 nás náhle a nečekaně navždy
opustil vůdce našeho střediska, nestor polického skautingu, bratr Josef Hejnyš – Karibu.
Celý svůj život zasvětil výchově několika
generací mládeže v duchu skautských ideálů,
učil je lásce k přírodě i bližnímu a vštěpoval
důležité životní hodnoty. Na konci roku byl
pořádaný mimořádný sněm střediska, na kterém byla zvolena novou vedoucí střediska
Hana Mazancová - Haňďa, jejím zástupcem

zůstal Jiří Beran – Berousek.
Po několik let se středisko zapojovalo
do sbírky Postavme školu v Africe. Po tři roky
formou dne pro Afriku, se stanovišti na polickém náměstí a odpoledním programem - hrou,
tancem nebo koncertem pro veřejnost. V roce
2014 jsme sbírku uspořádali jako Běh pro
Afriku. Běhalo se celý den v okolí polického
kláštera - děti z okolních MŠ i ZŠ, za každé
uběhnuté kolečko dali sponzoři z řad místních polických podnikatelů a kolemjdoucích
5 Kč do kasičky. Celkem se ten rok vybralo
13 654 Kč.
Začali jsme též několik pravidelných akcí,
které trvají dodnes. Například předvánoční
dílničky, nebo turnaj v deskových hrách, jehož
první ročník proběhl v roce 2009.
V roce 2014 mělo naše středisko registrováno 95 členů a slavilo 95 let od svého založení. O polické pouti jsme tak pořádali výstavu k 95 letům skautingu v Polici nad Metují.
V pátek proběhla vernisáž, které se zúčastnili
i pamětníci a během víkendu pak byla otevřená klubovna s výstavou fotografií a kronik.
Za skautské středisko
Haňďa Kohlová
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Astronomický klub Police nad Metují
PŘECHOD MERKURU
PŘES SLUNCE
11. listopadu odpoledne dojde k přechodu
(tranzitu) planety Merkur přes Slunce. Z našeho území bude pozorovatelná první polovina
úkazu. Pak již bude Slunce zapadat.
K pozorování tranzitu musíme použít astronomický dalekohled vybavený slunečním
filtrem. Úhlový průměr Merkuru je pouze 12
vteřin. Druhou možností je pozorování projekční metodou kdy je obraz Slunce s tranzitujícím Merkurem promítán okulárem na bílou
plochu. Projekční metodu používáme již tradičně při pozorování zatmění Slunce. Tranzit
Merkuru přes Slunce patří svým charakterem
mezi zatmění. Při úkazu se nachází v jedné
přímce pozorovatel na Zemi, Merkur a Slunce.
Od 13h 37min uvidíme na povrchu Slunce
posouvající se černý kotouček tj. planetu
Merkur. Nejzajímavější je pozorování prvního
kontaktu při kterém se Merkur zdánlivě dotkne

okraje slunečního kotouče. Ve chvíli kdy bude
celý kotouček Merkuru před Sluncem, nastává
druhý kontakt.

Průběh přechodu Merkuru před
Sluncem (SEČ)

yy první kontakt (začátek úkazu)
13h 35min 28sec
yy druhý kontakt13h 37min 9sec
yy poté budeme pozorovat pomalé posouvání
kotoučku planety Merkur přes Slunce až
do jeho západu.
Naposledy jsme přechod Merkuru přes Slunce
pozorovali 9. května 2016.
Příští přechod nastane až 13. listopadu 2032.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

dne 22. listopadu v 15 hodin 59
minut SEČ vstupuje do znamení
Střelce, den se zkrátí o 1 hodinu
a 21 minut,

SAUNA V NOVÉM
Spartak Police nad Metují z.s., děkuje Radovanovi Řezníčkovi, Janě Zocherové ml. a Janě
Zocherové st. za odvedenou práci na úpravách a opravách v Sauně. Výkonný výbor doufá, že při
čtení tohoto příspěvku, bude již sauna v provozu, kterému v polovině října chybělo několik
důležitých razítek.
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MĚSÍC

4. v první čtvrti, 12.
v úplňku, 19. v poslední
čtvrti, 26. v novu
MERKUR ve druhé polovině listopadu
ráno nad jihovýchodním
obzorem,
VENUŠE ve druhé polovině listopadu
večer nízko nad jihozápadním
obzorem,
MARS
ráno nad jihovýchodním
obzorem v souhvězdí Panny,
JUPITER večer nízko nad jihozápadním
obzorem na hranici souhvězdí
Střelce a Hadonoše,
SATURN večer nad jihozápadním

obzorem v souhvězdí Střelce,
po celou noc v souhvězdí 		
Berana,
NEPTUN
v první polovině noci
v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police
URAN

Festival zážitků bude
pokračovat i v roce 2020

Třetí ročník česko-polského projektu se ponese ve znamení zapomenutých i stále živých tradic.
Návštěvníci se mohou těšit na osm různých, pravidelně
se opakujících prázdninových zážitků.
Magický rok 2020 zahájíme přípravou na Festival
zážitků. Katalog k němu nabídneme v prvním čtvrtletí
nejprve na veletrzích a na jaře pak i v informačních centrech regionu. Podrobnosti o letním programu se dozví
zájemci až po novém roce, ale už nyní můžeme prozradit, která místa se do projektu zapojila.
Na české straně je to Stará škola Dřevěnka v Polici
nad Metují, Jiráskovo divadlo v Hronově, Domek Boženy
Němcové v Červeném Kostelci a zámek Adršpach.
Polskými partnery projektu se stala pevnost v Kłodzku,
Muzeum lidové kultury Sudetského pohoří a Stezka mizejících řemesel v Kudowa-Zdrój a Muzeum papírenství
v Duszniki-Zdrój. Na těchto místech se v pravidelných
týdenních cyklech během července a srpna odehrají jednotlivé akce spojené s poznáváním tradic.
Stejně jako v létě 2019 se bude soutěžit o mimořádný zážitek i věcné ceny. Všechny aktivity i nadále zůstávají zdarma. Po jejich absolvování mohou účastníci navštívit také další atraktivity v místě zážitku. Průvodcem
jim v tomto bude zmíněný katalog.
Program festivalu i další informace budeme postupně zveřejňovat na www.festivalzazitku.cz
Kladské pomezí, o.p.s., Němcové 2020, 547 01  Náchod,
www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185
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Poděkování
Tímto bychom chtěli poděkovat panu Martinu Karpfovi za uspořádání výstavy králíků ke Dni otevřených dveří v Domově důchodců
v Polici nad Metují dne 10. 10. 2019. I přes nepřízeň počasí měla výstava velký úspěch a ohlas, jak u uživatelů domova, tak u příchozí veřejnosti. Děkujeme za čas a úsilí a budeme se těšit na další spolupráci.
Za Domov důchodců Police nad Metují
Mgr. Jana Šrámková, ředitelka

Domov důchodců v Polici nad Metují Vás srdečně zve na

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

• chemik, mzda 47 000 Kč až 52 000 Kč
měsíčně,
• operátor/ka gumárenské výroby,
mzda 35 000 Kč až 37 000 Kč měsíčně.

„Adventní setkání“

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443, 444

spojené s ukázkou výroby lidových řemesel a výrobků našich uživatel,
ve čtvrtek 28. listopadu 2019 od 10.00 do 16.00 hod.
Připraveno bude malé občerstvení.
Těšíme se na Vás!
Obyvatelé a zaměstnanci Domova důchodců v Polici nad Metují

Továrna na loužičky

Původně jsem chtěl napsat o tom, že nebylo vůbec jednoduché najít ženicha pro naší psí
nevěstu a jak po jeho nalezení probíhaly jejich
námluvy. Ale je to vlastně jedno. Už schází jen
jedna informace: psí tatínek se jmenuje Ogi,
bydlí kousek vedle Police a v tuto chvíli, kdy
je štěňatům tři a půl týdne, je ještě neviděl.
Zato my si jich užíváme. Samuel každé
ráno po probuzení říká, že: „Miminka čekaj,“
a hned po příchodu do kuchyně se na ně běží
podívat. A hlásí nám: „Jedno se na mě kouká,“ nebo: „Jedno běží,“ anebo třeba: „Jedno
brečí“. Samozřejmě ve svých dvou letech počítat neumí a všechno, co je víc jak dvě, je tři.
Takže podle Samuelovi matematiky máme
tři štěňata. Podle matematiky, jejímž otcem
má být údajně antický filosof Pýthagorás,
jich máme jedenáct! Na konci srpna porodila
Daisy jedenáct maličkých, slepých a naprosto
bezbranných uzlíčků štěněcích tlukoucích srdíček. Všechna jsme zkontrolovali a všechna
hned přiložili k mamince. Rodit začala v osm
večer a skončila o půl třetí ráno. Martina se
unaveně zvedla a šla spát. Já to psychicky nevydržel a rozbalil jsem si spacák vedle „porodnice“; snad s představou, že kdyby se něco
dělo, budu po ruce. Ale Daisy – naše ztřeštěná Daisy! – se projevila jako dokonalá matka
a vzorně se prvních čtrnáct dní o svoje štěněcí
uzlíčky starala. Ale od okamžiku, kdy otevřely
oči a kdy jim začaly růst zoubky, snažila se víc
času trávit jinde, než v jejich společnosti.
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Začali jsme dokrmovat.
A najednou byla štěňata úplně všude.
Ve třech týdnech ty nejaktivnější už dokázaly přelézt třicet centimetrů vysokou ohrádku.
A samozřejmě že ve chvíli, kdy spadly na druhou stranu, začaly hned naříkat. Přeložil bych
to asi takto: „Pane Bože, pomoc! Já jsem asi
spadl do jiné dimenze! Já tady kolem sebe
nemám nikoho! Ani jeden bráška, ani jedna
sestřička! Ani maminka!!!“
A další samozřejmost: nezastaví se u nás
pračka. Pořád pereme deky a prostěradla,
na kterých leží. Víte třeba o tom, že jedenáct
štěňat dokáže vyprodukovat během minuty
patnáct loužiček?
Jedenáct štěňat nenakrmíte z jedné misky.
A nejspíš ani z jedné mísy. Máme pro ně čtyři
hluboké misky a během chviličky se krmením
divoké zvěře změní ve velké mlaskání.
Po jídle vydrží být zhruba půl hodiny
vzhůru. Začínají štěkat, začínají se mezi sebou prát, zkouší trhat utěrku, která se bůhvíjak
zjevila v jejich dosahu. A pak dokážou usnout
v půlce pohybu. Sedící štěně prostě spadne
na bok. Jdoucí štěně provede to samé. Pak se
obě dvě zvednou a s vypětím posledních sil
si jdou lehnout. A za chvilku se k nim přidávají další a další, až vytvoří valnou hromadu
spících štěňat, která se den od dne půdorysně
zvětšuje. Valnou hromadu ukončuje krmení
divoké zvěře s následným velkým mlaskáním.
Další kolo krmení může odstartovat první

vyspalé psí miminko. Nebo Samuelův radostný výkřik, že „Miminka hajaj!“, který za chvíli vystřídá další: „Jedno chce hamat mlíčko!“
Továrna na loužičky se pozná intenzity kňourání, mručení, poštěkávání, kňučení,
zívání, poskakování, pískání a protahování.
Člověku se občas nechce – ale stačí jedinej
pohled na nevinný štěně, který svýma psíma
očima roztomilýho tvorečka upřeně člověka
pozoruje. Z jeho výrazu se dá leccos odečíst.
Ale nejčastěji to je asi tohle: „Hele, mám hlad!
Někdo nebo něco mě vzbudilo a tak se koukej
o nás pěkně postarat! To víš člověče, potěšení ze svý roztomilosti a krásy nedáváme jen
ta zadarmo! Zadarmo totiž ani kuře nehrabe
a zadarmo štěně ani loužičku neudělá! Tak
se snaž!“ A je to. Protože proti tomuhle není
obrany. V takový chvíli je člověk jasně druhej
a jasně podřízenej.
Teď se mi zdá, že se jedno z nich probralo.
Přestal jsem na chvíli dokonce i psát a pohybovat se. Naštěstí si zase lehlo do valné hromady. Je už docela večer – fejeton dopusiji úplně
potichoučku a pak se po špičkách přesouvám
do ložnice, sledován pohledem psí maminky
Daisy. Loučím se s ní a říkám jí: „Teď je to až
do rána na tobě!“ Udělá na mě ffft. Což znamená: „Já vím. Ale ráno si je zase bereš na starosti ty, jo?“ To víš, že jo, ty naše milovaná
tvrdohlavá psí matko. Továrnu na loužičky
přece nemůžeme nechat bez dozoru.
Pavel Frydrych
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Přátelé Tracyho

Milí přátelé,
děkujeme vám všem, celému souboru,
za radost a krásný a silný zážitek z vašeho představení „Variace na Tygra“ na 72.
Polických divadelních hrách.
Vzpomínáme, jak jste někdy v sedmé třídě přišli za panem učitelem Karlem Šimkem,
který tenkrát v Polici učil, že byste si chtěli
zahrát divadlo. Již tenkrát jste byli obdivuhodní. Představení „Kdyby všechny kluci a holky
světa“ jste jako „deváťáci“ s úspěchem zahráli. Máme vás rádi i za to, že jste to tenkrát
dokázali.
Po skončení základní školy asi nikdo nevěřil, že se ještě dáte dohromady. A vy jste
překvapili premiérou Variace na Tygra letos
na jaře a přesvědčili, že máte na víc než na „dětské divadlo“. A při sledování hry v pátek 18.

října nám přišlo, že Variaci na Tygra hraje úplně jiný soubor. Tak obrovský skok jste za pár
měsíců od premiéry udělali, tak jste všichni,
a nebojíme se říci, umělecky vyrostli.
Každé umělecké dílo na lidi nějak působí,
ovšem když při jeho sledování člověk přestává dýchat, zapomene na všechno kolem a jen
vnímá výkony těch, co mu je předvádějí, považujeme to za vrchol hereckého umění. To
jste vy v nás dokázali vyvolat během představení několikrát a v naši duši zanechali obrazy
a pocity, kterými se budeme těšit ještě dlouho.
Děkujeme vám, naši milí přátelé a dovolte, abychom vám poděkovali i za to, jak
jste dokázali poslechnout rad svých učitelů
Jaroslava Součka a Ivanky Richterové, díky
kterým bylo představení dokonalé a výkony
vás všech obdivuhodné.

Máme vás rádi a jsme šťastni, že jste. Vaše
mládí a to, co dokážete, je zárukou a jistotou,
že svět je dobrý a je krásné v něm žít. Upřímně
a z celého srdce vám všem, Nikolo, Terezo,
Vanesso, Kateřino, Lukáši, Štěpáne, Jirko,
Jakube, děkujeme. A přejeme vám tak šťastný
a radostný život, jaký jste připravili těch několik desítek minut při představení nám.
Promiňte, že vás nazýváme přáteli.
Narodili jste se, když my jsme už byli několik let v důchodu. I když takových nádherných
lidí jako jste vy, přibývá, není jich dost a vážíme si vás za to, co všechno dokážete.
Máme vás rádi a ještě jednou upřímně
děkujeme.
S láskou Ji + Li Horklovi.

Před 30 léty aneb po dlouhé době ve staré vlasti / Vánoce 1989

Léto 1970. Tradičně přijíždím na polickou
pouť. Tak, jako v uplynulých více jak dvaceti
letech. Mám před sebou velké plány. Tajné
plány. Podaří se? Podívám se ještě někdy
do Police?
Podzim 1989. Otepluje se. Gorbačov
v Moskvě přináší politické uvolnění.
Perestrojka. Otevírá se maďarsko-rakouská
hranice. Východoněmečtí uprchlíci opouští obsazenou západoněmeckou ambasádu
v Praze a odjíždí vlaky do SRN. V západním
Německu, kde mezitím žiji, sledujeme s napětím tyto zprávy. 9.11. se otevírá německo-německá hranice. Padá Berlínská zeď. Ani
Československo není v tomto demokratickém procesu výjimkou. 17. listopad a následující dny mi dávají naději na brzké změny
také v mé staré vlasti. Krátce na to se otevírá i Československá západní hranice. Zprávy
hovoří o prvních emigrantech, kteří se vrací
do vlasti.
Na Štědrý den se spontánně rozhoduji.
Zítra pojedu i já. 25. prosince v časných ranních hodinách sedám do auta a vydávám se
z Černého lesa směrem Rozvadov. Nevím,
co mne čeká. Touha vidět starou vlast je ale
větší než obavy. Na hranici dostávám vízum,
měním marky za koruny a pokračuji přes
Prahu do Police. Zvoním v ulici Pionýrů.
Překvapení je veliké. Moje matka ani bratr
mne nečekali. Najednou, po 19 letech, stojím před nimi. Musím ten čas využít, vždyť
jsem přijel jen na 4 dny. 29. už zase musím
být zpátky v Německu. Na 30. se ohlásili
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známí z východního Berlína. Jedu s bratrem
na Hvězdu. Je sychravo, mlha zahaluje skály,
které jsou teď obzvlášť dobře vidět. Jsou téměř bez stromů, které padly za oběť kůrovci
a znečištěnému ovzduší. Je to smutný pohled.
I samotná Police mi připadá šedivá, zakouřená, zchátralá. To není Police, do které
jsem dříve jezdíval a jak jsem si ji zachoval
v paměti.
Čas utíká. Navštěvuji příbuzné a známé
v okolí, v Hradci, v Pardubicích. A už zase
musím odjíždět. Ovšem tentokrát ne navždy,
nýbrž s vědomím, že teď budu moci přijet
kdykoli a s nadějí, že i do Police zavítají lepší
časy.
Projíždím Prahou. Vidím Hradčany.
V tom samém okamžiku hovoří v rádiu Václav
Havel. Mluví o velkých věcech, které národ
čekají, o námaze a strádání. O budoucnosti.
O lepší budoucnosti.
Dnes, s odstupem 30 let, zjišťuji, že se
moje naděje splnily. Příroda se zotavila, hospodářská situace se zlepšila, obce se zkrášlují
a už nejsou šedé, nýbrž barevné, většina obyvatel je spokojena a využívá možnosti, které
nová doba přinesla. A ti věčně nespokojení?
Asi už zapomněli na cenzuru, na StB, na fronty před obchody, na zdevastovanou přírodu,
Proto: buďme vděčni za rok 1989. Za to,
že tato revoluce byla jen sametová, bez krveprolití. A připomeňme si slova z Modlitby
pro Martu, písně, která mě osobně provází
od roku 1968 až dodnes:
Ať mír dál zůstává s touto krajinou.

Zloba, závist, zášt, strach a svár,
ty ať pominou, ať už pominou.
Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých
zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí.

Z oblohy mrak zvolna odplouvá
a každý sklízí setbu svou.
Modlitba má ta ať promlouvá k srdcím,
která zloby čas nespálil
jak květy mráz, jak mráz.
Veselé Vánoce a rok 2020 prožitý ve zdraví a v dobré pohodě
přeje všem polický rodák
Jan Rokytenský

VŠEDOBRÝ PÁN

Všedobrý Pán, Osobnost Božství, jako stvořitel vesmíru plánuje dobro pro všechny dobré
živé bytosti. Pán radí dobrým živým bytostem,
aby se držely jeho dobrých pokynů – tím dosáhnou úspěchu ve všech oblastech života. Není třeba uctívat žádné jiné božstvo než je Pán. Pán je
všemocný a je-li spokojený s naší odevzdaností
Jeho lotosovým nohám, může nám udělit všechna možná požehnání pro úspěch jak ve hmotném,
tak v duchovním životě. Co se týče dosažení
duchovní existence je lidská podoba příležitostí pro každého, aby pochopil svůj věčný vztah
s Bohem. Náš vztah s Ním je věčný a nemůže
být přerušen ani zničen. Může být pouze na nějaký čas zapomenutý, ale zároveň může být také
milostí Pána oživený, pokud následujeme jeho
příkazy, které jsou zjevené v písmech všech dob
a všech zemí.
Ze Šrímad Bhagavatamu opsala

M. Jandová
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Těhotný říjen roku 2019

Je třináctý říjen, dny tohoto měsíce začínají
a události se valí a valí, a samé nové nás stíhají.
Především zpráva, že v noci z 1.10 odešel
z tohoto světa osmdesátiletý známý zpěvák
Karel Gott a už toho byla plná média, až se
z toho hlava točila, jakoby naše obyvatelstvo
nic jiného nezajímalo. Včera ty zpravodajské
orgie na toto téma snad skončily. Ano, byl to
nadaný a výborný zpěvák, dobrý člověk, ale
v dobách, kdy mohl být nejvíce nápomocen, si
dopisoval s panem Husákem, který mu zajistil
volné pole působnosti po jeho návratu z NSR.
Nestal se tento popový zpěvák za této podpory
normalizační hvězdou tehdejšího zábavního
průmyslu? Ale lid ho miloval a dostalo se
mu i po smrti takových poct, že i ministerský
předseda si pletl státní pohřeb s pohřbem se
státními poctami. Prostě Dejte lidu“ chléb
a hry „ a na všechny okolnosti slávy se
zapomene! Tak to platilo už za starého Říma.
Se ségrou jsme si kdysi zpívaly parafrázi jeho
obehrávané písně „Když muž se ženou snídá“
na když ségra se ségrou snídá.
Já si nejvíce cením celoživotní
dráhy herečky a disidentky paní Vlasty
Chramostové, významné signatářky Charty
77, která zemřela ve věku 92 let v neděli
6.10. 2019. Je Laureátkou síně slávy první
české scény a nejen to. Je rovněž nositelkou
ceny T.G. Masaryka a byla oceněna rovněž
cenou Thalie. V období normalizace nesměla
vystupovat v divadlech. Po roce 1990 se opět
stala členkou a herečkou Národního divadla.
Tato statečná žena se dovedla postavit proti

nesvobodnému režimu v sedmdesátých letech,
organizovala bytové divadlo, když měla
zákaz jakékoliv umělecké činnosti. Podle
předsedy Ústavního soudu pana JUDr. Pavla
Rychetského si zaslouží pohřeb se státními
poctami. Ano, této ženě pocty určitě náleží
se vším všudy. Mluvčí pana prezidenta
považuje výrok za neetický, ale co ho vede
k takovým názorům nám, prostým občanům,
nevysvětlil. Snad v těchto případech musí mít
hlavní slovo hlava státu a ta, že by v tomto
případě nesouhlasila? Poslední rozloučení
s paní Chramostovou 14.10. v 11 hod.
v Národním divadle a já se modlím za její
lehké odpočinutí. Sledovala jsem v televizi
rozloučení s ní a jsem ráda, že probíhalo
důstojně, ne teatrálně, za účasti všech jejích
příznivců, kteří si též zaslouží úcty. Potlesk byl
úžasný, několikaminutový a ukázky z jejího
vystupování jako herečky nám ji ještě lidsky
přiblížilo a bude nezapomenutelné. To, co vše
v životě prožila, můžeme zakončit úslovím:
"Kdo je bez chyby, hoď po něm kamenem".
Krásná slova na rozloučenou u rakve pronesla
disidentka paní Dana Němcová ano, šlo
o výjimečnou charakterní ženu.
Ráda se též zmiňuji o datu 8.10.,
které je též významným Dnem Sokolstva
a v předvečer 7.10. byla oslava Večer
sokolských světel, které jsem se bohužel
nemohla zúčastnit. Vzpomínalo se na události
roku 1941, kdy Němci rozpustili Českou obec
sokolskou z příkazu zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydrycha. Tisíce

Sokolů bylo zatčeno, odvlečeno gestapem
do koncentračních táborů a popraveno. Den
8.října 2019 byl do budoucna schválen vládou
České republiky jako Památný den sokolstva.
A po válce, kdy se Sokol začal zdárně rozvíjet,
byl opět „trnem v oku“ komunistické vlády.
A pěkným příjemným dnem se stala
sobotní událost - „Velká svatohubertská mše“
- k poctě sv. Huberta, celebrovaná panem
farářem v polickém kostele Nanebevzetí
Panny Marie, pořádaná mysliveckými
sdruženími Policka a Machova v sobotu dne
12. 10. Nikdy jsme si tuto události nenechaly
se ségrou ujít. Dnes já už sama, bez účasti
v průvodu. Na marách a v doprovodu myslivců
si „hověl“ krásný srnec, dar Hubertovi. Mše
byla důstojná a o čtení z bible, jestli si dobře
pamatuji, -z Matoušova evangelia, se přičinil
myslivec pan Zima, známý to náš strážce
městského pořádku.
A na konec mého říjnového psaní musím
uvést, že jsem „značná“ zapomněnka. Ačkoliv
jsem se moc těšila na koncert věnovaný panu
Karlu Velebnému, zakoupila si vstupenku,
zapomněla jsem navštívit koncertní sál naší
ZUŠ. V mém kalendáři zapsán byl. Pane Bože
dej, aby se mi to nestávalo často!!
A ještě něco z myšlenek moudrých:
"Přátelství, stejně jako láska, vyžaduje
mnoho úsilí, pozornosti a vytrvalosti.
Především je třeba umět dát to, co je v našem
životě nejcennější: ČAS!" (Deneuveová)
Jarca Seidelová

K Vánocům darujte knihu …

Město Police nad Metují vydalo mimo jiné
i dvě pěkné regionální publikace, které doporučuji jako vhodný vánoční dárek občanům
a příznivcům Hlavňova pro své přátele:
První objemná regionální publikace vyšla
v roce 2016, má název nová HLAVŇOV - vesnice pod Hvězdou (308 stran, ilustrace, mapy,
portréty + 1x CD). Jejím hlavním autorem je
Michal Bureš. Publikace čtenáře seznamuje s přírodními poměry v oblasti, se základní

historií obce. Dále zde najdete informace o zemědělství, řemeslech, kamenných památkách,
lidové architektuře, školách, spolcích, kultuře,
horolezectví, pověstech a mimo jiné i o osobnostech Hlavňova a turistických zajímavostech
v okolí. Prodejní cena 599 Kč.
Druhá
z
publikací
Hvězda
v Broumovských stěnách - historie v datech a obrazech -vyšla v 1. vydání v roce
2010, jejími autory jsou František Janeček
a Miroslav Pichl. Na 59 stranách zde najdete
zajímavé informace, překrásné fotografie a dobové ilustrace. Publikace popisuje zajímavé
a v mnoha směrech významné místo na hřebeni Broumovských stěn,
kterým je tzv. „Hvězda“
u Police nad Metují.
Mezinárodní den seniorů dozníval v našem setkání 10. 10.
Současná prodejní cena
2019 v učebně v Pellyho domech. Dvě skupiny zájemců se setkapouhých 40 Kč.
ly na hodinové dílně s Feuersteinovou metodou instrumentálního
Obě uvedené pubobohacení. Snažila jsem se účastníkům přiblížit základní princilikace můžete zakoupit
py metody, která se využívá především pro děti. V poslední době
v informačním centru
nachází stále širší uplatnění pro další cílové skupiny. Společně
v Pellyho domech na pojsme hledali užitečné využití pro seniorský věk. Seznámili jsme
lickém náměstí. Zde si
se i s pracovními listy, které se používají při tréninku. Někteří se
můžete zakoupit jako
vyjadřovali o metodě jako o možné cestě k udržení mentálního vývhodný vánoční dárek
konu a užitečnou „posilovnou mozku“. Zvažovali jsme možnost
i suvenýry, užitečné mapy
pravidelného setkání v budoucnu ve formě „kurzu“. Děkujeme
či publikace, ale též vyPellyho domům za poskytnutí prostor. Všem účastníkům chci pobranou nabídku místních
děkovat za zájem a odvahu vyzkoušet něco nového.
a regionálních výrobků.
Mgr. Naděžda Dvořáková, lektorka
F.  Janeček

Workshop s Feuersteinovou
metodou

34

Polický měsíčník - listopad 2019

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Závěr liturgického roku

Zavládl listopad a s ním krásně vybarvený podzim, kterým nás Stvořitel každoročně
udivuje. Většinu hospodářských činností už
máme za sebou, a pokud ne, tak si přejme,
abychom to stihli do prvních sněhů či trvalejších mrazů. V církvi nyní prožíváme poslední
měsíc liturgického roku a v neděli 1. prosince vstoupíme dobou adventní do liturgického
roku nového. Na počátku měsíce prožijeme
Slavnost Všech svatých, kdy máme příležitost
obrátit se společně k našim patronům a světcům, skrze které působil a prozařoval na svět
Bůh. Poté v křesťanské naději vzpomeneme
na naše zesnulé, kterým tak můžeme prokázat
službu modlitby a přímluvy, aby zdárně doputovali do Boží náruče. Tato zastavení jsou pro
nás důležitá jednak proto, abychom si uvědomili, že nejsme pány nad životem ani smrtí,
ale také proto, abychom i v těchto situacích
objevili Boží blízkost a milosrdenství. V průběhu listopadu si také připomeneme Den Bible
a několik památek a svátků. V závěru měsíce
prožijeme Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou
tak jako každoročně ukončíme liturgický rok.
Je to logické, emotivní i prozřetelné zároveň,
neboť při Velikonoční vigilii prostřednictvím
kněze vyznáváme, že Ježíš Kristus je začátek
i konec, alfa i omega, je Pánem všech věků
a vládne dějinám … Pod jeho vládou nestrádá žádný živý tvor a nevládne taktikou chléb
a hry, ani cukr a bič …

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
1. listopadu
Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
3. listopadu
31. neděle v mezidobí (cyklus C)
10. listopadu
32. neděle v mezidobí
11. listopadu
Památka sv. Martina, biskupa
13. listopadu
Památka sv. Anežky České, panny
17. listopadu
33. neděle v mezidobí, Den
studenstva, státní svátek - výročí 30
let znovu nabité svobody, Den Bible
23. listopadu
V královéhradecké diecézi
SLAVNOST SV. KLEMENTA I.,
papeže a mučedníka, hlavního patrona
24. listopadu
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
(končí cyklus C)
30. listopadu
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
1. prosince
1. neděle adventní (začíná cyklus A)
Polický měsíčník - listopad 2019

POŘAD BOHOSLUŽEB 
a DALŠÍCH AKCÍ v tomto období:
1. listopadu
Slavnost VŠECH SVATÝCH

yy od 15 hod. pietní akce města na městském
hřbitově
yy od 18.30 hod. mše svatá v kostele NPM
yy od 19.30 hod. pietní koncert v kostele NPM

2. listopadu
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ

yy od 8.30 hod. bohoslužba v kostele NPM,
zároveň 1. sobota v měsíci
yy od 16.30 hod. bohoslužba ve hřbitovní kapli, poté modlitby na hřbitově
yy od 18.00 hod. mše sv. s nedělní platností

Dále jako obvykle:

yy v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
yy ve středu mše svatá od 8.30 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností
od 18.00 hod
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod.

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

Měsíc říjen jsme prožili jako
Mimořádný misijní měsíc

30. listopadu 2019 uběhne 100 let
od vydání misijního apoštolského listu Maximum illud, o šíření víry ve světě,
kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt
XV., po zničujícím světovém konfliktu
(1. světové válce), nový impuls misijnímu
úkolu hlásat evangelium. V listu mimo jiné
zdůrazňuje, že jediným motivem misijní
činnosti má být poselství a láska Ježíše
Krista, šířené svatostí vlastního života
a dobrými skutky.

Papež František klade opět důraz
na tento úkol, který byl církvi svěřen, a přál
si, aby se v celém světě slavil říjen 2019
jako Mimořádný misijní měsíc. Uvedl
k němu: „Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se navrátil
ke svému osobnímu setkání
s Ježíšem Kristem, nebo
alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat
a že ho bude každý den bez
ustání hledat. Nikdo nemá
sebemenší důvod myslet
si, že se ho toto pozvání
netýká, protože „z radosti,
kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ Dále říká,

že „Každý křesťan je misionářem, nakolik
se setkal s Boží láskou v Ježíši Kristu.“
Měsíc říjen je za námi, ale jeho misijní poselství jeho uplynutím nekončí, ba naopak,
neboť Ježíš říká: „Pokoj Vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“ Jan 20,21.

DEN BIBLE a ROK BIBLE

V neděli 17. listopadu si nejen připomeneme 30. výročí znovu nabité svobody, ale
také Den Bible. Bible je natolik významným,
inspirativním a životodárným textem, že si zaslouží mít svůj významný Den. Nejde o to, aby
se pouze jednou v roce o Bibli mluvilo nebo
abychom ji jednou za rok otevřeli a četli. Jde
o to si alespoň jednou za rok společně veřejně připomenout její význam a podpořit její
rozšíření a nabídnutí i těm, kdo ještě neměli
možnost ji vit do ruky a číst. Bible je psané
Boží slovo a ve své podstatě je celou knihovnou různých spisů, z nichž nejstarším je kolem tří tisíc let a za nejmladším udělal autor
tečku o tisíc let později, někdy okolo roku sto
po Kristu. Pokud sáhnete po Bibli a začnete
číst, pak čtěte pomalu a pozorně, konfrontujte
obsah se svým osobním životem a naleznete
v Bibli opravdový poklad. Jeden moudrý člověk řekl: „Čti Bibli tak, jako by to byl dopis
pro tebe.“
V roce 2019 slaví Katolická biblická federace (KBF) 50 let od svého založení a v roce
2020 si připomeneme šestnáctisté výročí
od úmrtí svatého Jeronýma, velkého překladatele Bible, který ji dokázal přeložit do „každodenního“ jazyka obyčejných lidí a učinil tak
psané Boží slovo dosažitelným pro všechny.
Souvislost těchto dvou výročí vedla KBF
k výzvě vyhlásit rok 2020 Rokem Bible, který se bude slavit od první neděle adventní (1.
prosince 2019) do památky svatého Jeronýma
(30. září 2020). Tento rok má vést k novému
zdůraznění skutečnosti, že Boží slovo je středem života církve, jak to vyjádřili sv. Jan Pavel
II., papež Benedikt XVI. i a papež František.
Náměty jak prakticky prožít Rok Bible
naleznete na stránkách Biblického díla: www.
biblickedilo.cz.
za ŘK farnost Police n.M.
Ing. Jan Troutnar
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MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie se věnovala kontrolám veřejných prostranství se zaměřením na veřejný
pořádek. A nejsou to jen veřejná prostranství.
V poslední době jsou odpadkové koše zejména
v okolí náměstí hojně využívány k odkládání
komunálního odpadu z domácností. Odpadkové
koše nejsou popelnice. Ale zřejmě jsou mezi
námi lidé, kteří popelnice nemají, anebo málo,
a tak si tímto způsobem pomáhají. Nic naplat,
upozornění pro ně je na světě, a doufejme, že
víc nebude potřeba.

Opět jsme se účastnili v roli rozhodčích dopravní soutěže o Pohár starostů na dopravním
hřišti v Bělovsi. Svůj um zde předvedlo na sedmdesát dětí z mnoha škol náchodského okresu.
I žáci Police nad Metují se svým umem mezi
nimi neztratili i když Bukovice byla lepší…
Aktivně jsme spolupracovali při Dnu seniorů, rozdávali jsme reflexní pásky a diskutovali
se seniory o jejich problémech.
Z města jsme nechali odvézt a podle zákona zlikvidovat další dva vraky vozidel. Není

vhodné ponechávat vozidla v těchto stavech
na ulicích. Je to drahé a nedůstojné.
Připomínáme možnost, si zakoupit parkovací karty pro parkování na náměstí. Pokuta
za nezaplacení vydá na stání na několik let…
Jsme tu pro Vás, připraveni, pokud je
to v našich silách pomoci Vám s problémy
a starostmi.
Hezké podzimní dny.

ved. strážník MP Petr Zima

ZE SPORTU

Fotbalové soutěže mládeže

Starší žáci svá utkání nehrají na celé
ploše hřiště, ale na hřišti zkráceném, “od vápna k vápnu”. Po dohodě trenérů si však
ve Velichovkách zkusili hru na celé hřiště.
Našim to však ne úplně vyhovovalo a prohráli
vysoko 0:5.
Na státní svátek svatého Václava odjeli
kluci k zápasu do Českého Meziříčí, s nímž
doma prohráli 0:2. Teď prohráli rovněž, ale
pouze 1:2. Náš gól vstřelil navrátivší se ztracený syn ze Stračího ocasu Šimon Vlček.
V předzápase “B” týmu s Rasoškami se
střetli starší žáci s Babím. Oba týmy měly několik dobrých gólových šancí, žádnou však neproměnily a utkání tak skončilo 0:0.
Po šesti sériích kopů v penaltovém rozstřelu byl stav nerozhodný 2:2. Penaltu sedmou
soupeř neproměnil. Než stihnul na penaltu doběhnout trenérem určený sedmý hráč Police,
vzal si míč brankář Vašek Valchař a rozstřel
rozhodl v náš prospěch.
V podzimních zápasech kluci moc produktivní nejsou. V posledních třech zápasech
vstřelili pouze jeden gól, za celý podzim sedm,
a statistiku nevylepšili ani v zápase v Teplicích,
kde prohráli 0:4. Po utkání z trenéra Kamila
příliš radosti nečišelo.
Starší přípravka pokračovala turnajem
v Zábrodí. S tímto týmem obvykle svádíme
vyrovnané duely s mnoha šancemi na obou
stranách. Tentokrát jsme měli herně navrch,
mařili však jednu šanci za druhou a nakonec
prohráli 6:9.
V minulém kole jsme s naším dalším
soupeřem, Teplicemi, výrazně zvítězili 15:4.
V Zábrodí byl však duel vyrovnaný a jen dobré
zákroky našeho brankáře Marka Tauchmana
v závěru utkání nám zajistily těsnou výhru
10:8.
O týden později jsme si ve Velkém Poříčí
zopakovali duel z úvodního utkání celé soutěže
(10:9 pro nás) s Provodovem. Tentokrát se našim klukům dařilo ještě více, soupeře přehrávali a zvítězili poměrem 11:4.
V následujícím střetnutí s domácími to již
bylo horší. Kluci a dívka z Poříčí byli daleko
důraznější než my a poměrně snadno nám stříleli jednu branku za druhou. Výsledek: 15:6
pro Poříčí.
Příští týden jsme si v Zábrodí duel
s Poříčím zopakovali, vítězně jsme z něho neodešli ani po druhé. Prohra však byla trochu
mírnější, 4:9. Duelu předcházela prohra s domácími v poměru 2:4.
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Po třech porážkách v řadě jsme si náladu
spravili v Polici. Nejprve jsme porazili Teplice
12:2 a následně dívčí tým z Náchoda téměř
shodně, 11:2.
Mladší přípravka odehrála další zápasy
v Broumově. Nejprve v duelu s domácími jsme
si zajistili dostatečný náskok 4:0 již v 1.poločase a celkově zvítězili 7:3, když 6 gólů vstřelil
Jirka Kiezler a sedmý přidal Kuba Rieger, syn
slavného brankáře polického.
Druhý zápas, proti malým hráčům a hráčkám z Rasošek, byl jednoznačnou záležitostí
pro nás. Po vedení 9:1 o poločase jsme ve druhé části zápasu hráli o jednoho hráče v poli
méně, čímž jsme soupeře trochu šetřili a my se
naopak museli více snažit. Konečný výsledek
15:3.
Na svátek Václava jsme se představili
doma před zraky několika rodinných klanů.
Ten Seidlmanův se dostavil i s bývalou starostkou města. Též ortodoxní lyžaři Havlíčkovi přišli. Nejprve viděli výhru kluků s Broumovem.
Zatímco před týdnem jsme zápas rozhodli již
v 1.poločase, tentokrát to bylo naopak. Poločas
4:4 a nakonec výhra 7:4.
Následoval duel se smíšeným týmem dívek
a kluků z Náchoda. I ten jsme zvládli a vyhráli
7:5. Do třetice všeho dobrého a přehráli jsme
tým z Provodova 9:3. Střelecky se na turnaji
dařilo Jirkovi Kiezlerovi, který vstřelil ve třech
zápasech dohromady 17 branek.
Za týden jsme v Machově za vytrvalého a vydatného deště nejprve svedli bratrovražedný duel s týmem Machov/Police.
Kombinovaný domácí tým vyhrál 5:3, i když
jsme 3:1 vedli. Několik dobrých šancí promarnil Kuba Rieger, který asi šetřil svého bratránka Járu Mareše, pohostinně vystupujícího
v brance soupeře.
Ve zkráceném duelu (kvůli počasí) jsme
pak porazili tým z Náchoda, složený převážně
z dívek, 6:4.
Až do vzdáleného Provodova jsme zajeli
změřit síly s naším sousedem z Hronova. Z duelu jsme vyšli vítězně, vyhráli 9:3. Ani další
soupeř, Rozkoš/V. Jesenice, nebyl nad naše
síly. Porazili jsme jej 7:2.
Domácí tým byl naším soupeřem nakonec.
Bilanci jsme si nepokazili a vyhráli 9:1. Ale
abychom nebyli příliš pyšní. Hodně velký přínos pro dobré výsledky má mimořádně střelecky úspěšný Jirka Kiezler. Již podruhé vstřelil
na turnaji 17 gólů. Ještě několik dalších kluků
splňuje představy trenéra o fotbalovém umu,

bojovnosti a zájmu o hru, další však v těchto
činnostech a vlastnostech zatím mají dost značné rezervy. Nestačí chodit jednou nebo dvakrát
týdně na tréninky, je třeba i mimo tréninkový
čas prověřit fotbalové schopnosti svých kamarádů, tatínků či dědečků, případně maminek,
strýčků nebo tetiček. Zkrátka, hrát si s míčem
co nejvíce i ve volném čase.
S postupujícím podzimem se přece jen
další kluci trochu rozehráli a následující dva
soupeře jsme doma porazili až nečekaně výrazně. Nejprve tým Velkého Poříčí 14:4 a potom
Rozkoš/V.Jesenici 16:6. Góly vstřelilo více našich hráčů, než v předchozích kolech. Kromě
Jirky Kiezlera také Ota Petr, Michal Mareš,
Jakub Kovář, Jakub Rieger, Milan Lokvenc,
Honza Bernard, Tobiáš Seidlman a Matěj
Rozum. Jen začínající Aleš Vajsar svoji jedinou, výbornou šanci neproměnil.
Naše minipřípravka se na jednom z dalších turnajů představila v Broumově, výjimečně jen ve dvou zápasech. Uspěla ne úplně nejlépe. Nejprve podlehla Broumovu 2:11
a posléze i Červenému Kostelci 4:9.
Za týden v Polici jsme uvítali nejen soupeře, ale i vzácnou návštěvu v hledišti, paní učitelku Veroniku z mateřské školky, která přišla
povzbudit svého nadějného svěřence Jakuba
Tůmu. Musela být navýsost spokojena neb
za jeho pobytu na hřišti padalo hodně gólů.
Výsledky Police: s Machovem 0:6,
s Náchodem 5:19 a nakonec s Broumovem 6:6.
Penaltový rozstřel jsme prohráli 0:3, pravděpodobně proto, že branka byla nevhodné umístěna. Všechny naše střely totiž mířily cca 3-4
metry vedle, a to vždy na jednu stranu.
Na turnaji následujícím v Červeném
Kostelci si naše nejmenší fotbalové naděje
vedly velice dobře. Po úvodní těsné prohře
s Machovem 1:3 již pouze vítězily. S Jaroměří
11:5 a s domácími 5:3.
V předposledním turnaji podzimní části
soutěže jsme si dojeli do vzdálené Jaroměře
pro vítězství s domácími v poměru 9:3 a porážky se skoro domácími Rasoškami 4:7
a Náchodem 9:11
Po zhlédnutí několika duelů minipřípravek
musí být každému jasné, že hned po trénování Sparty je pro trenéry nejnáročnější trénovat
právě tuto kategorii dětí. Všichni jejich trenéři
zaslouží náš obdiv.
Vojtěch Kvapil,
příznivec polické kopané
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Zelená je tráva

Fotbal to je hra a ten míč kulatý, věc je
záludná. O tom se mohl přesvědčit náš brankář Libor Vacho v úvodu utkání v Třebši, když
mu pod tělem míč proklouzl rovnou do brány.
O chvíli později si totéž mohl notovat i Pepa
Klapkovský poté, co po několika odrazech
skončil míč na jeho hlavě a opět v bráně, ale
bohužel opět v naší. Soupeři tak stačila jedna
nepovedená střela k vedení 2:0 v 15.minutě
zápasu. V poločase druhém, přestože jsme
podali velmi dobrý výkon, jsme výsledek již
nezměnili a ze hřiště odešli poraženi po čtvrté
v řadě. A to je před námi souboj s nejlepším
celkem soutěže, týmem z Libčan.
Poučeni z minulých zápasů jsme se zpočátku zaměřili více na obranu a vyplynulo
z toho poločasové vedení 1:0 (Tomáš Mucha).
V průběhu utkání jsme se dostali až do vedení
3:1, soupeři se ovšem v závěru zápasu podařilo vyrovnat. Slavným se mohl stat Felix, který
se v posledních vteřinách skvěle uvolnil (fotbalisti zavedli nový odborný termín, “poslal
soupeře na párek”), vystřelil však těsně vedle.
Penaltový rozstřel se pro nás vyvíjel příznivě a pro vítězství stačilo již jen proměnit
poslední penaltu velezkušeným Markem
Jandíkem. Nestalo se a rozstřel jsme prohráli.
Místo euforie z vítězství nad lídrem tabulky
nastoupilo drobné zklamání, jak mezi hráči,
tak i diváky.
Utkání s Hořicemi jsme sehráli v Probluzi.
V této vesničce nedaleko Hradce Králové mají
pěkné hřiště, situované však trochu do kopce. To má výhodu pro diváka, který, když si
stoupne k dolní brance, má daleko větší přehled o dění před horní brankou, než když je
hřiště “lautr” rovina.
V tomto zápase však paradoxně mužstvo,
které hrálo do kopce, a navíc proti větru, bylo
úspěšnější. V poločase prvním jsme to byli
my a ujali se vedení 1:0. V poločase druhém
byl lepší soupeř a po zásluze vyrovnal, i když
z penalty. Podobně jako Felix minule mohl
být slavný Jakub Matějka. Ten v závěru zápasu běžel sám na brankáře. Místo kličky a střely do prázdné branky bohužel zvolil střelu

Míčový víceboj

Pohodová atmosféra, bezproblémový průběh a spousta kvalitního
i veselého sportování s dobrými lidmi po dva dny – to je míčový víceboj.
Tradiční prostory pro radostné
sportování na bukovických kurtech
jsou, díky místnímu „lidskému faktoru“ stále mimo provoz a tak jsme
premiérově využili polické víceúčelko – a bylo nám tam dobře.
Pestrá směsice míčových sportů
prověřila šikovnost každého účastníka i týmovou souhru družstev. Počasí
skvělé a tak všechno klaplo podle
plánu. Letošní ročník byl opravdu
velmi, velmi vyrovnaný a o vítězství byla mačkanice. Zaslouženě
se bodově nejvýše vydrápala trojce
Trejtnar-Teichman – Šubíř a zvítězila
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do brankáře. Konec, 1:1.
Penaltový rozstřel. Určitá naděje na výhru existuje, až se našemu brankáři Liborovi
Vachovi podaří chytit všechny penalty. On je
také kope a v tomto rozstřelu byl jediný z našeho týmu, který ji proměnil. Takže prohra 1:3
a opět jen jeden bod místo tří, ke kterým bylo
velice blízko. Snad to v dalších rozstřelech
nedotáhneme až k průběžnému skóre 0:6 jako
tomu bylo loni, za slavné a nezapomenutelné
éry Jirky Kollerta.
Dalším soupeřem byl Černilov, který společně s námi postoupil do Krajského přeboru.
Loni jsme jej dvakrát porazili a z hlediska
statistického se s tímto velice kvalitním soupeřem očekávala spíše porážka. Statistika je
však jedna věc a výkony hráčů druhá. Naši
nastoupili s odhodláním zvítězit, navíc měli
na střídačce maskota s berlí. Byl jím Musa,
kterého předchozí noc chránilo jeho spřátelené, kouzelné “Woodoo” před zlými démony na diskotéce na Žděřině. Nyní se kouzla
Afriky přenesla na naše hráče. Například náš
brankář měl minulé zápasy úspěšnost zákroků
brankářů házené a najednou byl stoprocentní.
Kuba Matějka krásně trefil horní růžek branky,
Marek Jandík se nečekaně objevil před brankářem soupeře a překonal jej kličkou a střelou
do prázdné brány. Pepa Martinec nastoupil
do zápasu v 80. minutě a opět skóroval v minutě osmdesáté osmé jako v Kratonohách.
A opět se trefil mezi nohy brankáře. Nakonec
po kouzlech s míčem vstřelil gól i další syn
Afriky, Felix Awuku. Výsledek příznivého
působení afrických tajemných sil: 4:0 pro nás.
Ještě stihneme informace o zápase ve městě Rumcajsově, v Jičíně. My jsme se do role
loupežníků nedostali ani náhodou, domácím
jsme nevzali ani bodík a prohráli těsně 1:2.
Litovat můžeme řady promarněných gólových
šancí.
O vystoupení “B” týmu v Otovicích
jen stručně: Otovice –Police 1:3. Komentář
Kamila Švorčíka: “Tři body dobrý, jinak
bída”.
Do utkání v Dolanech jsme nastoupili bez

tak před triem Riegrových. Ostatně
– vidět žďárského starostu Pavla
Šubíře, zabořeného do půlky lýtek v písku a snažícího se o pohyb,
to samo o sobě stálo za vítězství.
Na Lachtany, vítěze několika posledních ročníků, zůstala jen brambora
… Díky sponzorské přízni si každý
tým odnesl nejen pohár a ceny, ale
hlavně všichni odcházeli se spoustou
zážitků a dojmů. A to je smysl této
akce.
Velké poděkování všem těm, kteří přišli - sportovat, fandit, pomohli,
sponzorovali nebo se o nás postarali.
Veškerý výsledkový servis i pár
fotek z akce naleznete na stránkách
SSK Pedro Police.
P. Jansa

renomovaného střelce Petra Hauka, který si
v době konání zápasu zrovna dojednával nové
angažmá v Turecku, v klubu Besiktas Istanbul.
Jeho góly chyběly, utkání skončilo nerozhodně 2:2, když všechny branky padly v 1. poločase. Ve 45.minutě obdržel žlutou kartu Kamil
Švorčík. Ten obvykle nefauluje, takže je jasné,
že to muselo být za řeči. Těch má při zápase
vždycky hodně.
O týden později jsme u nás přivítali dříve
tradičního soupeře z Rasošek. K jeho devastaci v podobě porážky 0:9 přispěli též naši hráči
z kádru “A” mužstva, Felix Awuku (4 branky)
a Jarda Jaroš.
K částečné devastaci dlouho a pečlivě
udržovaného trávníku pak přispěla hluboká
tlaková níže nad střední Evropou a s ní spojený vytrvalý a vydatný déšť. Tím pádem byl
vytvořen i nový divácký rekord. Podle zápisu rozhodčího utkání zhlédlo dvacet diváků.
Čtyři Krtičkovi, tři Švorčíkovi (z toho tatík
Kamil v roli trenéra), nerozlučná dvojice
Anička s Luckou, Jiřina Kiezlerova, Šumpík,
Marek Jandík, “mladej a starej” Alfa, předseda Karel Klimeš se synkem Kájou a autíčkem,
a to je skoro vše.
K dalšímu zápasu jsme za krásného podzimního počasí odjeli do Božanova i s početnou obcí diváckou. Tam nás kromě krásných
panoramat s výhledem na “Korunu” čekalo
hřiště, které spíše připomínalo okolní pole
a louky, a odhodlaný soupeř. Zápas se tak
stal lítým bojem s nezbytnými fauly a slovními potyčkami. Do utkání nastoupil i Marek
Jandík, který chce docílit neuvěřitelného
rekordu. Vstřelit gól ve všech fotbalových
soutěžích v Česku, 1.ligou počínaje a ligou
pralesní konče. Po vstřelení gólu v 85.minutě
Markovi zbývá již jen Okresní přebor, takže
bychom měli z “pralesa” postoupit. Výsledek
klání v Božanově: 4:2 pro nás.
O zbývajících zápasech dospělých na podzim a jejich postavení v tabulce se čtenář měsíčníku dozví až v čase předvánočním.
Vojtěch Kvapil, trenér mladší přípravky

Senzace:

Oktaván broumovského gymnázia
Poličák Ondřej Volák poletí
reprezentovat naši zemi do Argentiny
Ve čtvrtek 19.9. byla schválená nominace závodníků a doprovodu na MS v běhu
do vrchu - nahoru/dolů
a MS v horském maratonu, které se uskuteční 15. a 16. 11. 2019
v argentinské Villa La
Angostura. Mezi juniory
byl nominován Ondřej
Volák z oktávy.
Gratuluji
k nominaci.
Z. Valášková
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Mladší žáci zabrali – bodují v kraji i okrese

Mladší žáci ve dvou soutěžích hrají těžké zápasy. To poznali nejen
rodiče a trenéři, ale hlavně samotní hráči. Přinášíme vám reportáž ze
zápasů posledních kol.
Krajský přebor pokračoval čtvrtým kolem 21. září v Broumově.
Opět tři zápasy po 30 minutách a opět se podařilo bodovat. První zápas proti Novému Městu ještě bodový zisk nepřinesl – prohra 1:2 (b:
Michal Fatka). Rasošky, náš druhý soupeř, přijel s týmem bez střídání
a naši hráči nedali soupeři šanci a byla z toho nejvyšší letošní výhra
6:1 (b: 2x Michal Fatka, 2x Filip Šafařík, Matyáš Kolesár, Jiří Tauc).
Kvalitní třetí zápas proti Slovanu Broumov byl vyhecovaný, jak se
na derby sluší a patří. Oba týmy si vytvořily střelecké příležitosti, ale
žádná střela se neujala, a tak zápas skončil smírně 0:0. Škoda prohry
s Nováčem, ale i čtyři body jsou cenné. Trenér Jiří Kollert byl po tomto
kole spokojen částečně.
K důležitému utkání nastoupili mladší žáci v rámci okresního přeboru doma proti Velichovkám. Netradičně v neděli ráno byl realizační
tým v očekávání, zda se po dvou dobrých výkonech se silnými soupeři
podaří bodovat. Výkon týmu zůstal za očekáváním a Velichovky se vracejí s výhrou 0:2. Tento zápas byl z naší strany nejslabší v dosavadním
průběhu podzimu a trenér Daniel Denygr byl značně rozladěný.
Páté kolo kraje se hrálo v hradecké čtvrti Třebeš. Naše hráče čekaly velmi těžké zápasy. Hned první poločas proti FK Jaroměř nedopadl
dobře (0:3). Druhý půle byla vyrovnanější, ale zkušení hráči soupeře
ještě gól přidali a vyhráli 0:4. Jasně v režii soupeře byl i zápas proti
domácí Třebši. Naši hráči byli všude pozdě a jasné vítězství 0:6 pro
Třebeš. Poslední zápas byl nejvyrovnanější. Jedinou chybu v obraně
tedy spíše nedorozumění obránce a našeho brankaře vyústilo v branku
Broumova, která byla nakonec vítězná. Jak se říká, žádná sláva, ale nic
není ztraceno a další kolo doma bude jistě lepší. Návrat z Hradce byl
zpříjemněn pobytem v MC Donaldu.
Stejné kolo, tedy páté, hraje druhý tým ve středu 9. října v Hronově.
Tento zápas se povedl nikoliv výsledkově, ale herně. Během prvního
poločasu dvakrát vedeme, ale domácím se podařilo vždy vyrovnat (poločas 2:2). Fyzická převaha Hronova se ukázala rozhodující ve druhé
půli, kdy jsme nebyli v útoku již nebezpeční (šance byly, ale zakončení
se nedařilo) a soupeř trestal. Konečný výsledek 6:2 (b: Patrik Hušek,
David Klikar) je pro nás krutý, ale hráči byli v šatně trenérem pochváleni.
Hned v sobotu 12. 10. cestujeme do Meziměstí. Po čtyřech prohrách je
třeba zabrat a nic nepodcenit. První půli se zahříváme a ujímáme vedení
2:0. Na začátku druhé půle zvyšujeme náskok, ale soupeř brzy střílí kontaktní gól. Individuální kvalita je ovšem na naší straně a vítězíme
8:1 (b: 2x Patrik Hušek, 2x Jiří Peška, Šimon Krtička, Vojtěch Jelínek,
Adam Krtčika, Anastázie Denygrová). Vysokou výhru nebudeme přeceňovat a zápas zhodnotil trenér Daniel slovy: „Vítězství nad slabým je
jako porážka“. Zde je vidět, že kromě sportovní stránky se trenéři snaží
posunout činnost týmu i do filozofické roviny.
Krajská soutěž po týdenní pauze pokračuje v neděli 13. 10.
na domácím hřišti. Bohužel letošní domácí premiéra se nevydařila a všechny bodu putují soupeřům. Spartak Police – Česká
Skalice 1:3 (b: Vojtěch Jelínek), Spartak Police – Kostelec B
0:6 a Spartak Police – Slovan Broumov 2:3 (b: 2x Sebastian
Burkertt). Trenér Jirka Kollert byl po tomto kole trochu rozladěný.
Další týden pauzírujeme v okresním přeboru, a tak další zápasy jsou
na programu znovu v krajském přeboru v Jaroměři. Sedmé kolo je
šťastným, neboť hráči dvakrát vítězí a jednou jsou těsně poraženi.
Šimon Friml střílí jediný gól proti Červenému Kostelci/Rtyni a vítězíme 1:0. Druhý zápas se trefují Jiří Tauc a Vojta Jelínek a vítězíme nad
Novým Městem n. M. 2:1. Jen poslední zápas nestačíme na FK Jaroměř
a těsně vítězí soupeř 2:1 (b: Vojta Jelínek). Trenéři Jirka a Luďa se
vracejí spokojeni.
Na konci října a začátkem listopadu obě soutěže vrcholí a hráči se
budou snažit o co nejlepší výkony a konečně umístění po podzimní části. Výsledkový servis a statistiky všem příznivcům sdělíme v dalším
vydání měsíčníku.
Daniel Denygr, Jiří Kollert, Luděk Friml, Jiří Krtička
- realizační tým mladších žáků
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
V neděli 20.10. jsme na Nebíčku uspořádali běh Okolo Ostaše
- 46. ročník lyžařského přespolního běhu, závod Poháru přespolních a lyžařských běhů Královéhradeckého kraje a veřejný závod,
19. ročník Memoriálu Miroslava Hejnyše. Celkově se závodu
účastnilo 384 běžců od Liberce po Skuhrov nad Bělou. Tentokrát
vzniklo několik organizačních problémů, kterých jsme si vědomi.
Hektická prezentace do poslední chvíle před startem generuje chyby, které zdržují zpracování výsledků. Bohužel jde vždy o příchozí
místní, předem nepřihlášené, které je nám ale líto od prezentace
vyhodit. A nakonec to odnesou zbytečným čekáním právě přespolní. Několika organizačními změnami se budeme snažit těmto
problémům předejít. Děkujeme všem místním i přespolním za opět
rekordní účast. Děkujeme také sponzorům, za ceny pivovaru
Krakonoš, BlueFly a za finanční podporu Continentalu Adršpach.
Tímto závodem naši závodníci zakončili podzimní (běžeckou)
část Poháru KHK, která zahrnovala také závod na Mísečkách,
ve Vrchlabí, v Trutnově a v Machově.
Běhů se účastnily všechny věkové kategorie. V Polici za náš
klub startovalo 68 dětí a 8 dospělých, v Machově 59 dětí a 9 dospělých a na vzdálenějších závodech kolem 30-40ti. Jsme rádi, že
téměř všechny naše děti nejen pravidelně trénují, ale také reprezentují klub na závodech.
Na podzimní prázdniny se chystáme na soustředění. 1., 2. a 3
skupina – Studená voda (Božanov), výběr 4. skupiny – Tatry, 5.
skupina – Orlické Záhoří, Lasówka. Připravovat se budeme na zimní sezónu na kolečkových bruslích a lyžích.
Polickou plesovou sezónu zahajujeme 16. listopadu Lyžařským
plesem v Pellyho domech. Prodej místenek proběhne 5. 11. v 9 h.
Těšíme se na kvalitní taneční hudbu v podání skupiny MEDIUM.
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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Pivní triatlon

Letošní ročník PTT měl několik změn. Termínovou a hlavně přídomek „poslední výstřel“. Ale přálo mu všechno – počasí, účast, průběh
i atmosféra.
Na startu se objevili nejen domácí borci a borkyně, a tak byla důstojná konkurence pro ty, kteří přeci jen neodolají touze závodit. Tato
akce je totiž předkládána jako radostné a pohodové rozloučení s venkovní závodní sezonou a závodit může jen ten, kdo chce… ale je to
v nás a startovní výstřel většině nedá jet jen na pohodu. Přesto je i silná
skupina těch, kteří jdou „na úsměv“ a to je také dobře.
Velkým tématem letošního ročníku byla budoucnost akce. I když
jsem měl ze své strany poměrně jasno, přeci jen mě poněkud překvapil
a trochu i zaskočil přístup a sliby s pomocí pro roky příští. A závěrečná
slova i výzva veterána i mnohonásobného vítěze akce – Jirky Fulky,
byla dalším zpochybněním mého postoje. Proto nyní trochu váhám
a uvidíme … ukáže čas.
Jinak proběhlo vše, jak má.
Akce má své vítěze a nemá poražené. Doplňkový hod sudem
má opět svého tradičního vítěze – Luďka. Vše podstatné
naleznete na webovkách.
Díky moc za pomoc všem
– pomocníkům / tedy letos
hlavně rodině /, rozhodčím
a náchodskému pivovaru za trvalou přízeň.
Hlavně však všem těm,
kteří přišli a byli skvělí. Bylo
to „také fajné“.
Přeji všem dny plné pohody a radosti.
Petr Jansa, SSK Pedro
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MLADÍ HASIČI VELKÉ LEDHUJE

5.září jsme se sešli po letní pauze opět
u hasičárny. Přidaly se k nám dvě slečny
a jeden kluk. Celkem máme teď 24 mladých
hasičů. Řady vedoucích pak posílila Bára
Trojtlová, což nám vzhledem k počtu dětí
velice pomůže. První hasičák obsahoval přivítání dětí, povídání o letních prázdninách,
připomenutí základů hasičského sportu, důležitost kolektivu, kamarádství, ale i opatrnost
při zacházení s materiálem. Náplní září bylo
se připravit na podzimní závody. Velmi se nám
osvědčilo na tréninku zapojovat starší a zkušenější děti do práce s novými a menšími dětmi.
Každý tak má na starosti jednoho menšího
kamaráda a učí se od sebe například uzle anebo zdravovědu. Velké děti tak předávají svoje
zkušenosti a ještě trénují, a to nejen hasičské
dovednosti, ale i komunikaci a přátelství.
První tréninková soutěž proběhla v Nízké
Srbské. Byl to závod požárnické všestrannosti. Počasí bylo slunečné a naše děti se umístily
na pěkném 4. místě.
5. října se konala soutěž „Hronovský pohár“. Zařadili jsme dvě pětičlenné hlídky. Byl
to již 19.ročník, ale pro Velkou Ledhuji první
účast na tomto hasičském klání, a tudíž spousta nových zážitků a zkušeností. Jediné mínus
bylo počasí. Od rána pršelo a pršelo a ani
na chvilinku déšť nepolevil. Děti byly vybaveny gumáky, pláštěnkami a termoskami s čajem
a statečně se držely. Startovalo se u Jiráskova
domečku a celý závod probíhal v parku. Déšť
hodně komplikoval dětem soutěžní disciplíny,

například motání mokrých hadic, nebo překonávání kluzkých bariér, není vůbec žádná
hračka. Příprava předem se vyplatila. Obě
družstva se nám v pořádku vrátila, a nakonec
si hlídka „A“, ve složení - Adélka Hůlková,
Vítek Hůlka, Ráďa Hůlka, Jindra Trojtl, Míša
Piši - vybojovala úžasné 3.místo!!! Kromě
krásných cen obdržely děti i dort, na kterém si
pochutnali všichni zúčastnění.
A poslední soutěžní akcí roku 2019 byl
závod v Mezilesí. I zde se účastnily za Velkou
Ledhuji dvě hlídky. Tady počasí bylo vskutku
nádherné, a tak se dětem celý den moc líbil.

Obsadily krásná místa, hlídka „B“ 21.místo
z 31 družstev, což vzhledem k tomu, že převážná většina startovala poprvé, je chvály-hodný výkon. A hlídka „A“ pak přímo skvělé
5.místo.
Je vidět, že dobrá práce a pravidelný
trénink se časem projeví i na výsledku. :-)
Odměnou jim byla krátká zastávka na vyhlídce Sendraž
S přáním krásného dne, za kolektiv MH
Velké Ledhuje
Jana Kollertová

SSK PEDRO Police nad Metují

pořádá devatenáctý ročník akce nazvané

halový tenis s líným míčkem – čtyřhry
23. 11. 2019 tělocvična ZŠ Police n. M.
300,- Kč na dvojici – k pokrytí pronájmu tělocvičny a na ceny
otevřený turnaj pro všechny milovníky pohybu a pohody, bez rozdílu věku, pohlaví a
výkonnosti …hraje se podle platných tenisových pravidel, upřesnění a změny budou
společně s rozlosováním zaslány
přihlášky :
písemně do 15. 11. 2019 na adrese jansapetr@seznam.cz nebo osobně
omezený počet týmů, startovné plaťte současně s přihláškou
pro radost a v přihlášce uveďte do které ze skupin chcete být nasazeni – bude li to možné, budete
soutěžáci
nasazeni podle Vašeho přání, bychom si turnaj všichni užili v pohodě - „a vo to tady jde“
termín:
startovné:
pravidla :

…

Přijďte pobejt !
více informací, výsledky, termíny, nasazení, najdete na:
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Petr Jansa
www.sskpedro.policenadmetuji.cz
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Informace z činnosti AMK Police

Jak již jsme informovali v minulém měsíčníku Automotoklub Police nad Metují již
potřetí uspořádal za významné podpory města
Police nad Metují a Královéhradeckého kraje
ve dnech 31.8.2019 a 1.9.2019 závody ve slalomu minikár. Vzhledem k tomu, že se komisi
minikár z hlediska pořadatelského závody líbily, byli jsme vybráni k pořádání Mistrovství
České republiky ve slalomu minikár i pro rok
2020. Termín byl určen na víkend 5.-6.9.2020.
Trať budeme teprve vybírat, ale pokud se dohodneme s majiteli pozemků, chtěli bychom
závody uspořádat opětovně na Klůčku.
13 členů Automotoklubu Police nad Metují
se o víkendu 13.-15.9.2019 zúčastnilo v pozici
diváka Mistrovství světa a Mezinárodní mistrovství ČR v enduru v Uhlířských Janovicích.
Soutěž byla velmi pěkně připravena. Celé dění
začalo přímo v centru na náměstí v Uhlířských
Janovicích, kam se ve čtvrtek sjely kamiony
továrních týmů. V pátek proběhla technická
a administrativní přejímka, jezdci MMČR
předali své motocykly do uzavřeného parkoviště a jezdci Enduro GP se postavili na start
odpoledního prologu, který se konal nedaleko
Uhlířských Janovic ve Chmelišti. Do tohoto
testu startovali vždy 2 jezdci, projeli ho 2x
a v jednom místě se překřížili tak, aby každý
jel vždy obě stopy. Start prologu byl v 16:30
hod. a dorazilo spousta diváků a fanoušků
endura. Po prologu tedy jezdci Endura GP

předali své motocykly do uzavřeného parkoviště. V sobotu i v neděli se startovalo v 9 hod.,
jel se stejný počet kol a to GP, MMČR kola 3,
kategorie Open a ženy kola 2. Jedinou účastnicí byla česká závodnice Zuzana Nováčková,
která bohužel v neděli kvůli zranění již nenastoupila. Start byl na náměstí v Uhlířských
Janovicích, kde kousek byl extrem test, následoval enduro test u Staré Huti a cross test
na Koblasku, kde byla také první časová kontrola a servis. Pokračovalo se dalším přejezdem zpět do depa v Janovicích, kde byla druhá
časová kontrola a také servis. Po oba dny se
jela stejná trať. Čeští
jezdci dopadli takto:
Patrik Marvart 7. místo v kategorii E1, Jíří
Hádek 5. místo v kategorii E3, Lukáš Kučera
8. místo v kategorii E1,
Adolf Živný 9. místo
v kategorii J1, Robert
Friedrich 8. místo v kategorii EY, Víťa Kuklík
2. místo v kategorii
Open Senior.
Velmi úspěšně dokončil svoji další sezónu náš jezdec Miloš
Thér jezdící přírodní
okruhy na silničním

motocyklu v kategorii Klasik do 175 ccm.
V seriálu Přeboru České republiky, které pořádá Autoklub České republiky, se umístil
na celkovém 2. místě a v seriálu Mistrovství
České republiky Tourist Trophy, které pořádá Českomoravská asociace motocyklových sportů, se umístil na celkovém 1. místě.
Obhájil tak po několikáté obě výborná umístění. Tímto mu děkujeme za skvělou reprezentaci nejen Automotoklubu Police nad Metují, ale
i samotného města Police nad Metují.

za AMK Police – Petr Dostál

Dvacátý druhý ročník imitace zásahu při požáru

Již tradičně se první říjnovou sobotu 5. 10.
2019 na hlavňovském hřišti uskutečnila soutěž O Putovní pohár SDH Hlavňov. Je to již
dvacet dva let kdy se sjíždějí dobrovolní hasiči
z okolí, aby sobě, ostatním sborům i divákům
předvedli, jak jsou schopni zasáhnout v případě potřeby. Naše soutěž je oproti klasickému
požárnímu útoku totiž odlišná. Každé družstvo potřebuje zásahové vozidlo. Po startu
družstvo doběhne k nenastartovanému vozidlu
a dojede na místo zásahu. Tam vyloží a sestaví
potřebné nářadí (požární stříkačku, savice, hadice, …) pro dopravu vody z vodního zdroje.
Uprostřed vedení je napevno umístěný přetlakový ventil, průlezové okno a další okna, kterými jsou hasiči povinni sestřelit terče vodou.
Počasí nám letos opravdu nepřálo. Déšť
nám na hřišti nadělal bahno a trať tak byla

ještě náročnější. Všechna družstva předvedla
kvalitní výkony a ukázala zúčastněným, že
v případě reálného zásahu si dobrovolní hasiči
umí poradit.
Motivací soutěžících družstev byla první
cena. Letos se díky finanční podpoře (Místní
Akční Skupině) MAS Stolové Hory mohl zakoupit hmotný dárek. Dva páry zásahových
rukavic LESLEY Plus, které mohou být užitečné v případě již reálného zásahu.
I přes velkou nepřízeň počasí se zúčastnilo celkem deset družstev. První místo,
putovní pohár a rukavice získalo družstvo
z Bezděkova Nad Metují, druhé místo získalo
družstvo Žďárky C a třetí místo vybojovalo
družstvo ze Suchého Dolu. Nám se to letos
bohužel nepovedlo a získali jsme páté místo.

Touto zprávou bych chtěl poděkovat
organizaci MAS Stolové Hory za finanční
podporu.
Naše soutěž je zároveň i poslední z větších
akcí, kterou Hlavňovští hasiči každoročně pořádají. Na soutěži jsme letos mezi námi rádi
přivítali i pana starostu, ale rád bych ještě touto cestou poděkoval Městu Police nad Metují
za finanční podporu, kterou dostáváme, abychom mohli dělat radost sobě, dalším lidem
ale především aktivně fungovat. Poděkování
patří i všem aktivním dobrovolným hasičům
a jejich rodinám, že i kolikrát přes důležité povinnosti jsou naši hasiči ochotni přijít
a pomoci.
Za SDH Hlavňov,
Aleš Berger

PRODÁM ZAHRÁDKU

v Polici nad Metují o výměře 511 m2

v zahrádkářské kolonii Pod Havlatkou
Zahrada je oplocená, ale bez napojení na
elektro a vodní síť s možností dodatečného
připojení.
Zahrada má zahradní altán, zemní sklep,
přístřeší na nářadí. Za odhadní cenu!

Tel.: 722 425 429
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DSO LESY POLICKA

NABÍDKA PALIVOVÉHO
DŘEVA
• palivové dřevo – rovnané,
• jehličnaté - měrná jednotka
prostorový metr (prm)
• výřezy 2 a 4 m dlouhé
• tloušťka výřezů po domluvě

Cena: 575 Kč včetně DPH
Doprava traktor s vyvážecím vlekem.
Ceník za dopravu:
1 - 10 km 150 Kč
11 - 20 km 250 Kč
21 – 30 km 450 Kč
Minimální množství:
Maximální množství:

3 prm
10,5 prm

Objednávky na tel. č. 605150117

6500
produktů
skladem
…a další doobjednáme
– za příznivou cenu
a v co nejkratším možném termínu.

Administrativa
Práce v kanceláři
Požadavky:

Německý jazyk

Pokročilá znalost písmem i slovem

Anglický jazyk

Pokročilá znalost písmem i slovem

MS Office
Technická znalost výhodou
Místo práce: Police nad Metují
Nástup:
ca. od 2/ 2020, nebo dohodou
Bližší informace o náplni práce a pracovní
době Vám budou sděleny během osobního
pohovoru.
Svůj životopis spolu s krátkým motivačním
dopisem zasílejte na:
M.Gloser@glorcz.cz
www.GLORCZ.cz
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.
NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

800 404 010

|

RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu

Zpravodaj Police 90x132 mm 4B 2019 „6500“
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KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
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Vyklízení pozůstalosti 
domů a bytů.
Kontakt: 608 103 810
V Ě R A N O VÁ K O VÁ
REALITNÍ MAKLÉŘ

realizace obchodů na realitním a finančním trhu
obchodní zástupce FIRMY Gebas domy S.R.O.

mobil: +420 608 280 563, email: novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540 DIČ CZ6257182184
**************************************************************

Budete stavět, přestavovat, provádět úpravy a
potřebujete poradit, zajistit vše potřebné ????
Poradenství i realizace pro firmy i fyzické osoby
ZAJISTÍ ATELIÉR GEBAS

Pro objasnění dotazů zájemců o firmy Gebas domy a Gebas ateliér
je nejlepší využít námi nabízené, úvodní, nezávazné a bezplatné
konzultace.

V případě zájmu kontaktujte obchodního zástupce firmy
na tel.: +420 608280563

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

26. 11. 2018 v 15.00 hod.

Police n. Metují 28. 11. 2018 v 15.00 hod.

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

Polický měsíčník

- periodický tisk města Police nad Metují -

Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 800 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk:
Tiskárny B.N.B. spol. s r.o. Velké Poříčí
Vydavatel: Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
Telefon: 491 541 113
E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Autor obálky: Jan Flieger
Ceník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
250,- Kč + DPH
Velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
1 x A4 v každém čísle barevně 2000,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují
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Opravy Kolárova divadla - foyer a Divadelní klub

Výstava šitých gobelínů Jaroslava Jošta v Kolárově divadle

foto: Milan Schirlo

Variace na Tygra - repríza divadelní hry v podání mladých ochotníků

foto: Milan Schirlo

V POLICI NAD
NAD METUJÍ
METUJÍ

LISTOPAD 2018
2019
Pellyho domy

Kolárovo divadlo

KURZY
KURZYSPOLEČENSKÉHO
SPOLE� ENSKÉHO
TANCE
- ZÁPIS
TANCE2020
PRO MLÁDE�

DO
ZDI KY A SPASITELKY
KU�A�
Divadlo Exil, Pardubice
Sobota
3. 11.
od 19:00
Pátek
1. 11. 2019
od 19:00

Bližší informace a přihlášky k dispozici do
Sobota
3. 11.
od 10:00 (+centru
zahájení prodeje
15.
11. 2019
v Informačním
na slavnostní
ek)
vvstupenek
Pellyho domech
nebo nav�ne�
www.policko.cz.

Pátek 9. 11. prodlou� ená lekce

KURZY
Sobota 17. SPOLEČENSKÉHO
11. od 10:00
TANCE
Sál
Sobota 24./11.
odPellyho
18:00 domů

So 2. 11. od 10:00, Pá 8. 11. od 18:00 - prodloužená
/ Sál Pellyho dom�
So 16. 11. od 10:00, So 23. 11. od 18:00
Vstupné: 40 K� / lekce.
So 30. 11. od 10:00

ZÁPIS DO KURZU 2019
od 5. 11. do 23. 11.
P�ihlá�ky a více informací
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Vstupné: 50 Kč / lekce

dispozici na www.policko.cz nebo
/k Sál
Pellyho domů

v Informa�
ním
centru
v Pellyho domech.
Středa
6. 11.
2019
od 17:00

ČESKÉ
ARCHEOLOGICKÉ
23. PLES
LY�A��
VÝZKUMY
EGYPTĚ
Sobota 17. V11.
od 20:00
/ Sál Pellyho domů

/ Sál Pellyho dom�
Úterý 12. 11. 2019 od 14:30
Vstupné: 120
K�Daniela
. ProdejŠichana
vstupenek
od 1. 11.
Přednáška
Mgr.
v rámci
v Informa�
ním centru
v Pellyho
Polické
univerzity
volného
času.domech.
Vstupné: 80 Kč

VÁNOČNÍ DRÁTOVÁNÍ I.

Ostatní akce
/ Konferenční místnost Pellyho domů

Čtvrtek 14. 11. od 17:00
Vánoční drátovaní s Lenkou Vítkovou
Kozárovou - andělé, zvonečky, hvězdičky,
ozdoby, malé dárečky - kolik si toho udrátujete,
tolik si odnesete. Vhodné i pro děti. Rezervace
nutná
předem na
tel. 724
924 863 nebo
/ Masarykovo
nám�stí
a D�ev�nka
emailem
na obchod.lenka@email.cz
Trh, ukázky
�emesel (9:00� 16:00) v D�ev�nce.
Cena: 180 Kč / osoba
Materiál v ceně.
Konání trhu bude spojeno s dopravními
omezeními v centru m�sta.

SVATOMARTINSKÝ TRH
A MARTINSKÁ D�EV�NKA
Sobota 3. 11.

24. PLES LYŽAŘŮ
/ Sál Pellyho domů

150 LET OD ZALO�ENÍ
SOKOLA V POLICI N. MET.
Sobota 17. 11.
GIUSEPPE
VERDI
/ Sokolovna, Tyr�ova
ul.
Sobota 16. 11. 2019 od 20:00
Prodej vstupenek od 5. 11. 2019
v Informačním centru v Pellyho domech.

Sokolovna:
/Restaurace
Sál Pellyho
domů od 10:00 zv��inové

Úterý
26.
od 14:30
hody a
od11.
15:00
kapela � lapeto.
Přednáška
v rámci Polické
Sokolovna:Jaroslavy
od 14:00Janečkové
cvi� ební hodinka
univerzity volného času.
k oslav�. Vystoupení oddíl� z Police i okolí,
Vstupné: 80 Kč
sletové vystoupení. Více na http://gymnastikapolice-n-m.mozello.cz

VÁNOČNÍ DRÁTOVÁNÍ II.
- VELKÝ ANDĚL 3D
ZIMNÍ TÁBO�ENÍ
/ Konferenční místnost Pellyho domů
NA HV�ZD�
Čtvrtek
28. 11. od 17:00
Tvoření
s Lenkou
Vítkovou Kozárovou.
Pátek
30. 11.�ned�le
2. 12.
Rezervace nutná předem na tel. 724 924 863
/ Hv�zda
v Broumovských
st�nách
nebo
emailem
na obchod.lenka@email.cz
www.turistipolice.cz
Cena:
180 Kč / osoba
Materiál v ceně.

„Je
z nebes
paměť.“
Viktor ztratil
Hrato
jedar
sou�
asnou ztratit
paralelou
� echovových
T�í
po
autonehodě
den
němutéma.
sester
a zárove�paměť.
volnouKaždý
variací
nakjejich
domů dochází žena, která se v něm všemi
Hra získalasnaží
n�kolik
ocen�ní
na p�ehlídkách
prostředky
probudit
minulost.
Viktor se
amatérského
divadla.
EXILcenu.
Pardubice.
brání.
Ona chce
pravduDivadlo
za každou
Kdo je
Viktor,
kdo100
je Marion
Vstupné:
/ 80 K� .a kdo je ta, která ho tak
vytrvale vrací do reality a budí k životu?
Vstupné: 100 / 80 Kč

SAHARA 1978
ÚČA
MUSÍFOTOGRAFIÍ
PRYČ
VÝSTAVA
Divadlo
Verze, Praha
Sobota
9. 11. 2019
od 19:00
HORSTA
BAUERA
Hrají: David Prachař, Jana Janěková ml.,
Sobota
10.Linda
11.�ned�le
11.
Kristýna
Frejová,
Rybová, Igor 18.
Chmela,

Petra
Špalková
Výprava
horolezc� náchodského okresu
Vstupné:
/ 490
Kč
do poho�í520
africké
Sahary.
Výstava p�ístupná
od 10. 11. do 18. 11., denn� od 13:00 do 18:00.
Vernisá�
promítáním:
pátek 9. 11. od 17:00.
DS
Kolár, sPolice
nad Metují

SVĚTÁCI - repríza

Pátek 22. 11. 2019 od 19:00
Tři socialističtí fasádníci se v Praze snaží o to,
aby se z nich stali intelektuálové a oslnili dámy
z nóbl společnosti. Dramatizace známé filmové
komedie
Z. Podskalského
V.Sabiny
Blažka.a hudbu
Komická zp�vohra
na slovaaK.
Režie: Jaroslav Souček.
B.
Smetany.
42
herc�,
zp�vák�,
komediant�
Vstupné: 100 / 80 Kč
a muzikant�. Inscenace získala � etná uznání
na p�ehlídkách. Spolek divadelních ochotník�
Alois Jirásek Úpice. Vstupné: 100 / 80 K� .

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

Kino / Kolárovo divadlo

ALADIN
� ERT A KÁ� A
Čtvrtek 7. 11. 2019 od 17:30
St�eda
14.chlapec
11. od
17:00
Aladin
je chudý
z tržiště.
Denně sní

svůj
senpohádka
o úniku znabezútěšného
života
v bídě
Veselá
motivy Bo� eny
N�mcové,
a o lásce krásné princezny Jasmíny. Osud
pro
d�ti
od
4
do
10
let.
Divadelní
agentura
se nakloní v jeho prospěch, když jej chce zlý
Praha. Vstupné:
60 K� využít
.
sultánův
rádce Džafar
k získání kouzelné
lampy z jeskyně…
Animovaný / Rodinný / Muzikál / Fantasy. USA,
1992, 87 min
Vstupné: 70 / 60 Kč držitelé PellyKarty

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Pátek 16. 11. od 19:00
Bláznivá komedie z léka�ského prost�edí
JIŘÍ
SUCHÝ:
od uznávaného divadelního autora.
LEHCE
S ŽIVOTEM
SE PRÁT
Divadelní soubor
J. K. Tyl Mezim�stí.

Úterý 26. 11. od 19:00 hod
Vstupné: 100 / 80 K� .
Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník,
textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař,
grafik, výtvarník nebo divadelní režisér…
To je Jiří Suchý, o jehož životní cestě, mnohdy
nelehké, natočila film Olga Sommerová.
2. 12. PRVNÍ
ADVENTNÍ
NED�LE
Dokumentární.
Česko,
2019, 102
min.
3. 12. 80
Vstupné:
Kč / 70 Kč KONCERT
držitelé PellyKarty
ADVENTNÍ

P�ipravujeme

Ostatní akce

20. 12. VÁNO� NÍ KONCERT
ORCHESTRU VÁCLAVA HYB� E

Vstupenky ji�
v prodeji.
VZPOMÍNKA
NA
ZESNULÉ

3. HRADI�
�AN & JI�Íhřbitově
PAVLICA
/27.
urnový
háj na polickém
Prodej
Pátek 1. 11.
2019 vstupenek
v 15:00 hodod 5. 11.

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

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.

MARTINSKÝ TRH
Kino
/ Masarykovo náměstí
2. 11. 2019 od 8:00
do 14:00
/Sobota
Kolárovo
divadlo

DEN VETERÁNŮ
/ polický hřbitov a následně
KLAPZUBOVA
XI. před radnicí
Pondělí 11. 11. 2019 v 16:00
Úterý 6. 11. od 19:00
SLAVNOST SV. MARTINA
Sportovní komedie z roku 1938 nato� ená
A POTRAVINOVÁ
podle
knihy Eduarda Basse. � SBÍRKA
SR 1938 /93 min.

Pondělí 80
11. 11.
17:00
Vstupné:
K� /2019
70 K�oddr�
itelé PellyKarty.
Svatý Martina přijede do Police na bílém koni a
k němu patří rytíři a třeba svatomartinské víno.
Lampionový průvod vyrazí od kostela a skončí
u Muzea papírových modelů.
Více na http://mpmpm.cz/
Filmové zpracování bitvy z r. 1917,v ní�
17. LISTOPAD
� eskosloven�tí
legioná�i poprvé bojovali jako
/ Masarykovo
náměstí
armádní
jednotka.
Film vyniká rekonstrukcí
Neděle
17.
11.
2019
17:00
vále� ných boj�. � SR od
1938
/ 109 min.
Setkání u kašny k 17. listopadu, včetně
Vstupné: 80 K� / 70 K� dr� itelé PellyKarty.
připomenutí výročí 200 let kašny na polickém
rynku. Na setkání bude navazovat putovní
výstava věnovaná období okolo 17. listopadu
1989 (výstava bude zahájena 10. prosince).
Čas a bližší informace budou zveřejněny na
www.policko.cz
FB.
Typický
outsider � atrnáctiletý
Mára a jeho
kamarád dvanáctiletý Hedu� podnikají cestu
za svobodou. Road movie / Drama / Komedie.
� R/Slovinsko/Polsko/Slovensko, 2018, 85 min.
Vstupné: 80 K� / 70 K� dr� itelé PellyKarty.

ZBOROV
� tvrtek 8. 11. od 19:00

V� ECHNO BUDE
Úterý 20. 11. od 19:00

Muzeum papírových
modelů

VÝSTAVA SÝROVÝCH ETIKET
PAT
A MAT ZNOVU V AKCI
do 17. 11. 2019 / Zelený domeček
Tradiční 27.
výstava
Úterý
11.Klubu
odsběratelů
17:30 Policka.
P�est�hovali se do nových dom�, kde na n�
VOLNÝ
VSTUP
MUZEA
� ekají
nové kutilské
výzvyDO
a nové
p�íhody.
Pondělí 4. /11.
2019, 9:00
– 15:00
Muzeum
Animovaný
Rodinný.
� R 2018,
75/min.
papírových
Vstupné:
70 K� modelů
/ 60 K� dr� itelé PellyKarty.

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
- VOLNÝ VSTUP DO MUZEA

Muzeum
papírových
/ Muzeum papírových modelů
Pondělí 11. 11. 2019
od 9:00 dome�
do 15:00ek
/ Zelený
model�
Každoročně se Muzeum připojuje k Týdnu
vzdělávání dospělých, který zastřešuje Úřad

práce.
VÝSTAVA
PIVNÍCH ETIKET
� tvrtek 1.�ned�le 18. 11.

KVÍČEROVSKÁ SIRKA

Vernisá� : 1. 11. od 18:00.

/ Zelený domeček

21. 11. - prosinec 2019

KVÍ�
EROVSKÁ
SIRKA
Výstava
soutěžních kreseb
a obrázků. Nejlepší
odbornou porotou,
se objeví
� obrázky,
tvrtekvybrané
22. 11.�ned�le
2. 12.

Provozní doba IC v listopadu: Pond�lí a st�eda 9:00� 11:30 a 12:00� 17:00; úterý, � tvertek a pátek: 9:00� 11:30 a 12:00� 15:00.
Prodej vstupenek v Informačních centrech v Polici nad Metují (t. 491 421 501), Teplicích nad Metují (t. 491 581 197) a Náchodě (t. 491 462 060), pokud není uvedeno jinak.
Provozní doba IC Police nad Metují - Pellyho domy: pondělí, středa: 9:00–11:30 a 12:00–17:00, úterý, čtvrtek, pátek: 9:00–11:30 a 12:00–15:00.

KULTURA

na zápalkových nálepkách. Vernisáž 21. 11. od
Výstava
d�tských výtvarných prací ze sout�� e
16:00 hodin
�Kví�
erovská
Pořádá
Klubsirka�.
sběratelů Policka ve spolupráci s
Vernisá�
22. 11. odMěsta
16:00.Police nad Metují.
MPM a :podporou
OD 12. DO 29. LISTOPADU BUDE MUZEUM PRO
VEŘEJNOST o
UZAVŘENO
Z DŮVODU
STAVEBNÍCH
Informace
dal�ích akcích
muzea:
ÚPRAV EXPOZICE. Děkujeme za pochopení.
www.mpmpm.cz

Pellyho
domy
Police
nad
Metují

