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Oprava komunikace z Radešova na Zákopanici

Firma STRABAG a.s., vybraná na základě výběrového řízení, zrealizovala v měsíci listopadu dlouho slibovanou opravu komunikace
z Radešova na Zákopanici. Tato místní komunikace je situována mimo
souvislou zástavbu města a slouží jako příjezdová komunikace z krajské komunikace do místní části Radešova. Délka opravovaného úseku
je celkem 760 m, šířka 3,8 m. Stávající komunikace měla proměnný
příčný sklon a vyžilý asfaltový povrch s četnými výtluky a nerovnostmi, její okraje byly na několika místech rozpadlé a musely se sanovat.
Nejprve bylo nutné v celé délce strhnout krajnice vozovky tak, aby bylo
zachováno její odvodnění příčným sklonem, přirozeným vsakem do při-

lehlých příkopů a travnatých ploch a upravit místa napojení na stávající
silnici. Poté byly sanovány rozpadlé okraje vozovky a na očištěný a sanovaný povrch byla položena vyrovnávací podkladní vrstva z asfaltového betonu, která zároveň slouží pro dosažení nově navržených příčných
sklonů. Na takto připravený podklad byla v celém opravovaném úseku
provedena finální vrstva z asfaltového betonu. Stávající sjezdy na přilehlé parcely byly zachovány a krajnice dosypány štěrkodrtí. Věříme, že
opravenou komunikaci kladně ocení nejen obyvatelé místní části Radešov, ale i občané, kteří ji využívají k rekreačním a sportovním účelům.
Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP

INFORMACE Z RADNICE
Vše dobré v novém roce…

…milí přátelé, čtenáři měsíčníku. Píšu
tyto řádky těsně před Vánoci, na konci adventu, který byl, je a vždy bude obdobím příprav
a čekání na svátky zrození, svátky rodiny,
svátky klidu, pohody, setkávání a přátelství.
S tímto přáním Vám všem jsem advent začínal
a možná i trochu podvědomě potom vnímal
všechna ta prosincová setkání, porady, jednání s určitým nadhledem. Mnohá z nich nebyla
jednoduchá, a přece jsem se snažil v nich vždy
hledat něco pozitivního, příjemného a povzbudivého. Věřím, že většina z nás má tohle
období nastavené podobně. Vzájemná úcta,
láska i porozumění vyzařovaly na každém kroku. Přišlo mi to úžasné a přál bych Vám, nám
a celé společnosti, aby právě tyto hodnoty nás
naplňovaly a ovlivňovaly po celý rok a celý
život. V tuto chvíli je to opravdu idealizace,
ale pojďme pro to všichni udělat malý krůček
a dohromady z toho může být velký krok pro
celou naši společnost. Prozatím jsem vděčný
a děkuji alespoň jednou za rok za Vánoce.
Uzavřeli jsme další rok, rok, který vůbec
nebyl jednoduchý. Byl ovlivněn zákeřnou nemocí, celá společnost byla paralyzována virem a s tím souvisejícími opatřeními. Dovolím
si tvrdit, že nikdo z nás nic podobného zatím
nezažil. Prožili jsme omezování pohybu, omezení podnikání, uzavření služeb nebo škol.
Každý z nás byl ovlivněn jinak. Jiný byl dopad
na dítka školou povinná, jiný na jejich rodiče
a jiný na seniory. Všichni jsme se ale museli
s novou situací vyrovnat a každý to dokázal
po svém. Někdo lépe a někdo hůře. Stejně,
jako v běžném životě. Moc mě mrzí, že s koncem roku nejde nad celou touto těžkou situací
udělat tlustá, černá čára. Čára, která by ulevila
všem. Bohužel musíme dále bojovat a ve složitém boji pokračovat i v roce příštím.
Ohlédněme se za loňským rokem profesně. Mnoho věcí se povedlo, mnoho bylo

dokončeno, mnoho připraveno a také rozpracováno. Samozřejmě je třeba přiznat, že jsou
také věci, které se nepovedly. Pak musíme mít
na paměti, že vždy máme možnost nápravy.
Pro naše město tento rok, s ohledem na situaci,
ve které se nacházíme, dopadl dobře. Hlavně
investičně a finančně. Omezení jsme pocítili
v kulturním a společenském životě. Ale i zde
jsme se snažili z minima vytěžit maximum.
Sluší se tedy za celý rok poděkovat. Může
Vám to znít jako klišé, ale jsem přesvědčen,
že v životě jsou dvě základní věci. Pokud
něco chci, pak musím umět požádat, poprosit.
A pokud něco dostanu, pak musím umět poděkovat. Rád bych tedy poděkoval všem svým
kolegům a spolupracovníkům za poctivě odvedenou práci pro naše město a Vám občanům
za spoustu pozitivní energie a zpětnou vazbu,
která je pro nás hnacím motorem do další
činnosti.
Otvíráte první číslo Polického měsíčníku,
ve stejnou dobu, již po mnoho let. Opět s jinou obálkou. Pro letošní rok jsme se rozhodli
připomenout zajímavá místa v Polici a okolí
na žánrových fotografiích. Ukázat a zdůraznit
umění místních fotografů. Možná budete překvapeni, že místa, kudy denně procházíte, vidí
každý z nás jinýma očima. A co teprve skrze
objektiv fotoaparátu. Věřím, že krásnými fotografiemi potěšíme vaše oko a pohladíme duši.
Milí spoluobčané, dovolte mi Vám všem
popřát v novém roce vše nejlepší, mnoho
úspěchů, jak v pracovním, tak i osobním životě. Štěstí, radost, lásku a hlavně zdraví,
zdraví, které nikde nenajdeme a mnohým se
ho nedostává. Otevřeme svá srdce svým bližním, najděme cestu jeden k druhému, buďme
ohleduplní a milí. Moc se těším na setkávání
a spolupráci po celý rok 2021.
Jirka Beran

Prosinec pohledem místostarosty

Na přelomu listopadu a prosince jsme
jednali společně s jednatelem společnosti
HAUK s.r.o. nad řešením nové výrobní haly
v ul. 17. listopadu. Po předchozím projednání v orgánech města jsme sice za město
do stavebního října vydali kladné stanovisko,
nicméně stanovisko (s ohledem na omezené
procesní možnosti) obsahovalo určitá doporučení, jejichž cílem je zachovat části původní stavby, aby tak v místě zůstal zachován
historický odkaz na objekt přádelny Viléma
Pellyho. Na tomto jednání jsme dostali příslib, že autor návrhu nové uliční fasády pokusí o návrh záchrany určité části stavby tak,
aby tento byl do budoucna vhodně zakomponován v místě stavby, přičemž současně bude
v prostoru umístěn odkaz na původní vzhled
stavby. Do této chvíle jsme zatím neobdrželi
návrh zpracování tohoto řešení, nicméně věříme, že se bude jednat o řešení zajímavé.
Ve chvíli, kdy se rozběhla vlastní demolice průčelní fasády bývalé přádelny, zvedla
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se (očekávaná) vlna kritiky v prostoru sociálních sítí (kde jinde, že…). Do této diskuse
jsme nevstupovali, neboť město nebylo adresátem vzkazů a reakci některých účastníků
diskusí. Nicméně nyní se krátce k tomuto
tématu vyjádřím. Ve chvíli, kdy jsme jako
město dostali oficiální možnost se k návrhu
řešení vyjádřit, jsme cítili určité politování
nad tím, že něco, tak neodmyslitelně patřícího k Polici, bude odstraněno. Nicméně, když
jsme se podívali hlouběji do všech nám v tu
chvíli dostupných materiálů, bylo nám jasné,
že je to řešení nevyhnutelné. Byť se mohlo
z prostoru ulice zdát, že po květnovém požáru se hasičům podařilo zachránit uliční
část objektu bývalé přádelny, skutečnost
byla jiná. Konstrukce byly silně poškozeny
požárem i hasebním zásahem a statik nařídil
stržení vnitřních nosných stěn, konstrukcí
stropu a střechy a v uličním průčelí odbourání stěn, včetně okenních nadpraží. S ohledem na riziko zřícení meziokenních pilířů
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na 1. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
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v 17.00 hodin

na sále
Pellyho domů.
Na programu změny
územního plánu města

Rozpis lékařů

stomatologické služby
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Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

01. 01.

MUDr. Blažek Daniel
491 543 844
ZS Police n. M.		
MUDr. Růžička
603 479 132
Poliklinika Broumov
MUDr. Pastelák
775 717 666
Sadová 44, Broumov IV.
MDDr. Houštěk
602 333 466
ZS Machov
MUDr. Neoral
491 541 654
ZS Police n. M.
602 333 452
MUDr. Ogriščenko
491 502 425
VEBA Broumov - Olivětín
MUDr. Kapitánl
491 582 381
ZS Meziměstí, Školní 196

02. 01.
03. 01.
09. – 10. 01.
16. – 17. 01.
23. – 24. 01.
30. – 31. 01.

Tel. č.

pak statik dále nařídil odbourání těchto pilířů
po úroveň parapetního zdiva. Z této výchozí
situace je zřejmé, že zachránit již nešlo nic.
Vedle toho je třeba doplnit, že celé toto průčelí (tím méně vlastní stavba původní haly),
nebylo památkově chráněno (nebylo součástí
památkové zóny města, ani tzv. území dotvářejícího). Ani vlastní územní plán města
neobsahuje ve vztahu k této lokalitě nějaké
omezení, zpřesnění, či regulační prvky, které by mohly účinně pomoci ochránit hodnotu, jakou jsme v průčelí bývalé tovární haly
pocitově vnímali. Záměrně jsem použil slova
„pocitově“ vnímali, neboť projevená kritika
či nesouhlasy vycházely především z pocitu,
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bez širší znalosti souvislosti. Dlužno dodat,
že k výrazným negativním zásahům do stavby došlo již v éře socialismu, kdy došlo k zazdění původních obloukových oken a jejich
necitelnému nahrazení okny obdélníkovými,
dále došlo k zasypání dvou venkovních fontán a zrušení funkce hlavního vchodu (přes
schodiště se sloupy). Možná právě tyto úpravy stojí za tím, proč orgánům ochrany památek po roce 1989 stavba nepřišla natolik
cenná, aby usilovaly o jejich památkovou
ochranu. I ze strany města jsme pak konečné řešení (tedy demolici stávajícího objektu
a výstavbu objektu nového), přijali jako nutné a svým způsobem i logické řešení. Řešení,
které de facto dělá pomyslnou velkou tečku
za textilní výrobou a otevírá kapitolu výroby jiné. Nezbývá než si přát, aby měla i nová
výroba minimálně stejně dlouhé trvání, jako
měla ta textilní.
Aby těch architektonicko-urbanistických témat nebylo málo, věnovali jsme se
rovněž dokončení plánu regenerace sídliště.
Plán regenerace sídliště je nutnou součástí
v celém procesu přípravy regenerace tohoto
komplikovaného a velice důležitého prostoru ve městě. Proto jsme mu chtěli věnovat,
a myslím, že i věnovali, patřičný čas a pečlivost při jeho přípravě. Současně je tento
dokument nezbytnou přílohou pro případnou
žádost o dotaci, kterou chceme v příštích letech podávat u dotačního orgánu. Obdrželi
jsme celou řadu připomínek, za které z tohoto místa děkuji, nicméně z pojetí některých
textů bylo znát určité nepochopení. Společně
s autory studie jsme tak připravili odpověď
na podané připomínky, kterou je možné si
podrobně přečíst zde: https://police-nad-metuji.cityupgrade.cz/sidliste/. Zkráceně je
možné uvést, že plán regenerace sídliště je
pouze vizí, která dává ucelenou představu
o tom, jak by (někdy v budoucnu) mohlo
naše sídliště vypadat. Vizí, která navrhuje určité maximum možného, které – pokud by se
podařilo zrealizovat – přinese užitek jak obyvatelům sídliště, tak i ostatním uživatelům
veřejných prostor v něm, nebo v jeho okolí.
Tato vize jistě není 100% závazným dokumentem, který bychom museli bezezbytku
naplnit, nicméně navržená opatření vycházejí
z určité společné myšlenky, a byla by jistě
škoda vnímat celou vizi negativně ve chvíli,
kdy člověk nesouhlasí např. s jedním drobným dílčím řešením. Hodně reakcí se objevilo
ve vztahu k řešení, jaké vize navrhuje v místě
garáží nad hřbitovem. Zde je třeba zdůraznit,
že nám všem je zřejmé, že tyto garáže jsou
v soukromém vlastnictví, a že bez slušné domluvy s majiteli a dobrého náhradního řešení
pro parkování vozidel, nebude možné tento
záměr uskutečnit. Dále je třeba uvést, že plán
regenerace sídliště jsme nezačali řešit nyní,
tak říkajíc „na zelné louce“, neboť prvotní základní kameny byly již položeny ve Vizi rozvoje města, která byla zpracována v nedávné
době, a která byla i veřejně připomínkována.
S ohledem na opatření, jaká byla vyhlášena
v době, kdy jsme regeneraci sídliště finalizovali, ve vztahu k omezení šíření koronaviru,
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nebylo možné svolat veřejné projednání.
Volili jsme nyní tuto formu, abychom mohli dostát smluvním závazkům, nicméně určitě počítáme s veřejnou prezentací plánu
regenerace sídliště, jak jen to bude možné
a především, bezpečné. Toto téma si dovolím
uzavřít tím, že plán regenerace sídliště není
projektem k provedení stavby. Na jeho základě neprobíhá, a ani nebude probíhat, žádné
správní řízení. Na jeho základě „nevyjedou
bagry“, ale proběhne již zmiňovaná veřejná
diskuse. Teprve následně rozpracujeme určité
části do úrovně projektové dokumentace pro
územní a stavební řízení, následně požádáme
o stavební povolení, po jehož získání budeme
teprve moci požádat o kýženou dotaci. Je to
ještě běh na dlouhý čás, nicméně dokončením
plánu regenerace sídliště jsme udělali velmi
důležitý krok. Děkujeme všem, kteří nám
pomohli jak ve fázi dotazníků, tak ve fázi
připomínek!
Prosinec je rovněž měsícem, kdy nabývají na intenzitě práce na rozpočtu města.
S ohledem na legislativní podmínky musejí
být v orgánech města projednány rozpočty
organizací zřizovaných městem. Ovšem
pozadu nezůstávají ani investice. Tradičně
po prvním nástřelu vidíme, že potřeby v rovině investic budou nad možnosti rozpočtu.
Povětšinou se pak jedná o akce, na které není
možné získat dotace, a když už ano, pak se
jedná o dotace v řádu stovek tisíc korun, které nám příjmovou stránku rozpočtu nespasí.
Vedle toho zahajujeme přípravu rozpočtu
v době, kdy je několik variant poklesu daňových příjmů obcí a krajů, na které budeme
muset reagovat. Daňové predikce se pohybují
ve velkém rozsahu, ale už nyní víme, že propad rozpočtu na straně daňových příjmů bude
někde mezi 5 a 20 miliony korun. Vše ovlivní
jak další vlny koronavirového vypínání země
(lockdown), tak legislativní proces ve sněmovně (tzv. daňový balíček s kompenzačním
řešením pro obce a kraje). Bez příkras tak lze
říci, že čelíme většímu meziročnímu propadu, než jaký nastal v době nedávné hospodářské krize. Při přípravě rozpočtu tak budeme
nuceni na jedné straně silně krotit investiční
chutě, a na druhé straně provozní výdaje, což
není vždy zcela jednoduché. Snad již v příštím čísle budu moci přinést bližší informace
k připravovaným investicím, přičemž současně doufám, že propad obecních a krajských
rozpočtů nebude tak velký, jak nyní hrozí.
Když už jsem zmínil rozpočet města, je
dobré krátce předat pár informací o rozpočtu
krajském, jehož projednání jsem se v polovině prosince účastnil. I krajský rozpočet se
musel notně ztenčit, přičemž meziročně poklesl o 500 mil. Kč. Rozpočet byl schválen
jako vyrovnaný, ale za cenu velkých omezení v kapitolách, kde to nebývá populární.
Nejcitelněji poklesly rozpočtové výdaje v oblasti investic, což se bohužel projeví v určité
míře i na investiční aktivitě kraje v oblasti
opravy komunikací. Nicméně, všechny nedokončené akce budou pokračovat, na řadě akcí
se bude pokračovat v přípravě a ve snahách
o zajištění dotačních prostředků tak, aby plán

opravy krajských komunikací mohl pokračovat. Budou pokračovat investice do krajských nemocnic, sociálních zařízení a středních škol. Rozpočet kraje zvládne i navýšení
výdajů v oblasti dopravy (po navýšení výdajů
v oblastech autobusové i železniční dopravy). Rozpočet kraje se nutně musel poprat
i s důsledky navyšování mezd v oblasti kultury, zdravotnictví, školství a oblasti sociální.
V konečném důsledku pak již nezbyl dostatek
financí na zajištění tradičních dotačních programů kraje, kde dochází k poklesu o 50%.
Obcím, které v těchto dotačních programech
tradičně usilují o finanční spoluúčast kraje na svých záměrech, se tak zmenší šance
na získání dotací. Stran dotačních programů
kraje však platí veřejný příslib hejtmana,
pronesený na veřejném jednání krajského zastupitelstva, na základě kterého budou peníze
do oblasti dotací doplněny v průběhu roku
rozpočtovou změnou, pokud dojde k navýšení předpokládaných příjmů kraje (viz zmínka
o daňovém balíčku v předchozím odstavci).
Z pozice zástupce města, které v řadě oblastí
o krajské dotace usiluje i zde věřím, že se černé scénáře o dramatickém poklesu daňových
příjmů obcí a krajů nenaplní, a že v této těžké
době zůstane (zejména malým) obcím možnost na čerpání krajských dotací zachována.
Tyhle řádky píšu v závěru roku, který byl
rokem divným. Rokem, kdy jsme poznali,
jaké to je, když jsou omezeny naše svobody. Jaké to je, když nemůžeme dělat to, co
jsme zvyklí, co chceme, co nás baví, co nám
dělá radost, co nás živí. Společnost prožívala
(a obávám se, že ještě prožívat bude) negativní důsledky uzavírání a omezování různých
oborů lidské činnosti. Řada podnikatelů čelí
krachu svých podniků, které budovali celý
život, nebo které budovali již jejich rodiče.
Velká většina lidí si prošla problémy s on-line výukou. Podzim jasně ukázal, že prostě
nejsme připraveni na dlouhodobé vzdělávání
na dálku, a že mezery jsou na všech stranách,
kterých se to dotýká. Školství tak zůstává pro
další vlny covidu pro vládu a ministerstvo
velkou výzvou. Vypětí, v jakém musí pracovat lidé ve zdravotnictví či v sociální oblasti
je podle mého soudu již zcela mimo jakékoliv měřítko. Před lidmi, kteří v těchto těžkých
podmínkách musejí vykonávat svou dennodenní péči o pacienty, či klienty sociálních
zařízení, je třeba smeknout.
Všem nám přeju, abychom už nemuseli
prožívat další vlny šíření pandemie, abychom
měli všichni dostatek sil zvládnout současnou nelehkou situaci, aby se světlo na konci tunelu proměnilo v oslnivou záři nových
dní. Nových dní, kdy se budeme moci každý
svobodně, volně a bezpečně věnovat tomu,
co nás živí, co nás baví nebo zajímá. Nových
dní, kdy budeme moci bez obavy potkat
druhé, kdy budeme moci ven i o půlnoci.
Nových dní, kdy přestaneme žít ve strachu,
obavách a blbých náladách. A já věřím, že se
takových dní dočkáme!
Hodně štěstí a pevné zdraví v roce 2021!
Jirka Škop
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Poplatek za odpady v roce 2021

yy základní sazba poplatku pro rok 2021 je
684 Kč
yy sazba poplatku bude snížena o 108 Kč poplatníkům, kteří jej uhradí v plné výši nejpozději do 30.4. 2021 – zaplatí tedy konečných 576 Kč za celý rok

znění na webových stránkách města:
h t t p s : / / w w w. p o l i c e n m . c z / m e s t o /
vyhlasky-a-narizeni-mesta/

Ostatní úlevy a osvobození dle vyhlášky
č.2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování odpadu - v plném

Povinnost platit tento poplatek se vztahuje
i na občany s trvalým pobytem na městském
úřadě a cizince s jakýmkoliv druhem pobytu
na území města.

Zodpovědnost za úhradu poplatku za nezletilé nesou se všemi právními důsledky plně
jejich zákonní zástupci !!!

Poplatek ze psů v roce 2021

yy 300 Kč za psa v domech do tří bytových
jednotek
yy 500 Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek
yy 250 Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov
yy 200 Kč osoby nad 65 let
Oba poplatky můžete platit již
od 4.1.2021, přímo v pokladně MěÚ, kancelář
č. 11 – přízemí vpravo /každý pracovní den/
nebo bezhotovostně převodem na účet č.90054629551/0100, VS – rodné číslo. Bližší údaje
k platbě uveďte do poznámky.

Poplatky lze také platit platební kartou
na terminálu přímo v pokladně úřadu – platbu
kartou hlaste prosím předem.
Vzhledem k neustálému vývoji epidemiologické situace v zemi a z toho vyplývajících omezení, dochází často ke změnám
v otvírací době úřadu pro veřejnost. Sledujte
proto webové stránky města, popř. oznámení na dveřích budovy úřadu. Zvažte osobní návštěvu, upřednostněte platbu on-line.
Veškeré potřebné údaje najdete na webových stránkách města, popř. je můžete získat
telefonicky.

Případné bližší informace:
tel. 491 509 991, mail: adamova@policenm.cz - Adamová Daniela /odpady/
tel. 498 100 916, mail: hlavackova@policenm.cz - Hlaváčková Jana /psi/
web: www.meu-police.cz (záložky: život ve městě/odpady/odpadový poplatek)
Daniela Adamová, Jana Hlaváčková, FSO - poplatky

KORONAVIROVÁ
OPATŘENÍ MĚSTSKÉHO
ÚŘADU POLICE NAD
METUJÍ POKRAČUJÍ

Po dobu trvání nouzového stavu trvají i opatření, která zavedl Městský úřad
Police nad Metují v souvislosti s pandemií
koronaviru.
¾¾ provoz úřadu je pro veřejnost omezenpouze na dobu:
yy Pondělí 08.00 - 13.00 hodin
yy Středa 12.00 - 17.00 hodin
¾¾ Platby v pokladně přijímáme pouze
bezhotovostně!
¾¾ Příjem písemností pouze na podatelně
v uvedených úředních hodinách!
Žádáme klienty, aby zvážili návštěvu
úřadu a pokud je to jen trochu možné, aby
využívali mailovou či telefonickou komunikaci, platby prováděli elektronicky
a osobní návštěvy omezili na nezbytné
případy. Další informace - podatelna MěÚ
tel. č. 491 509 999.
Děkujeme za pochopení.
Jiří Beran, strosta
Pavel Pohner, tajemník MěÚ

KLIMATICKÁ KRIZE – MÝTY A FAKTA O STAVU PLANETY 5
V rámci informovanosti o postupující
změně klimatu a jeho souvislostech se suchem, o které již vážně hovoří většina odborníků, a která se v mnoha zemích stala
i standardní součástí výuky na školách, vám
přibližujeme publikace Klimatická krize
autorů Bedřicha Moldana a Michaely Pixové.
Publikaci vydala Klimatická koalice ve spolupráci s EU, Českou rozvojovou agenturou
a Ministerstvem zahraničních věcí ČR, a poskytla je obcím a dalším veřejným institucím
pro potřebu obecné informovanosti. Publikace
uvádí 10 mýtů a 10 odpovědí, na základě současně známých faktů.
Mýtus 05 - Emise v Česku a ve světě
Snižovat emise skleníkových plynů
v Česku nemá smysl, pokud je dál budou
produkovat největší znečišťovatelé, jako jsou
USA, Čína nebo Indie. Jenom nás to ekonomicky znevýhodní vůči zbytku světa.

Fakta:

Pro porovnání jednotlivých zemí musíme
srovnávat emise na hlavu, protože celkové
emise jsou především dány velikostí státu.
V přepočtu na obyvatele patří Česko k 5 největším znečišťovatelům v Evropě a k 10 největším na celém světě. Průměrné emise ekvivalentu CO2 na osobu u nás v roce 2017 byly
12,4 tun, zatímco v Číně byly 6,6 t a v Indii
dokonce jen 1,8 t. Jako průmyslově vyspělá
země máme navíc vysoké emise již více než
sto padesát let a k celkovému zatížení atmosféry jsme tedy historicky přispěli mnohem
víc než například Čína, která emise ve větší
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míře produkuje až v novém tisíciletí. Podobně
jako ostatní vyspělé země máme k dispozici
technologické a jiné nástroje, které v chudších
zemích chybějí. Měli bychom proto jednat
v souladu se svou globální odpovědností.
Pařížská dohoda a mezinárodně schválené závazky patří mezi globální veřejné statky
dosažené v rámci OSN. Ty je velmi obtížné
vytvořit, protože rozhodující roli mají jednotlivé suverénní státy hájící své tzv.
„národní zájmy“, i když je
to ve skutečnosti kontraproduktivní. Na příkladu
USA je však zároveň vidět,
že moc a suverenita států
reprezentovaná v tomto případě federální vládou není
absolutní (v případě opatření pro zmírnění klimatické
krize, naštěstí). Řada států v USA má své závazky
a strategie, mnohdy náročné (Kalifornie chce dosáhnout uhlíkové neutrality do
r. 2045). Podobné závazky
mají i některé regiony a zejména města (Kodaň chce
být uhlíkově neutrální už
do r. 2025). Je úlohou těchto
průkopníků, mezi něž patří
EU jako celek, aby nejen šli
příkladem, ale zároveň nacházeli cestu, jak přesvědčit
zbytek světa k následování.

Stále významnější roli má občanská společnost v jednotlivých zemích i v globálním měřítku; přistoupit k účinným mitigačním opatřením žádá stále vyšší počet lidí (v EU podle
průzkumu Eurobarometru 91 % obyvatel).
Pokračování příště.
Sestavil Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.
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Nelehký rok v sociálních službách

Je za námi neobyčejný rok. Všichni jsme
se ocitli v situaci, kterou ještě nikdo z nás
nezažil, a to ani ti, kteří už ledacos pamatují.
Každý z nás se ocitl v nejistotě, každý, více
nebo méně, zažívá strach a všichni máme problém zorientovat se v často rozporuplných informacích. Nevíme, co je pravda, nevíme, jak
se nejlépe zachovat. Podlehnout manipulaci
a propagandě je velmi snadné. Historie nám
to potvrzuje. I další věc je však historicky
prokázaná. Lidstvo už prošlo mnoha krizemi
a těžkými obdobími nemocí a válek. Vždy
se však našli lidé dobré vůle, lidé připravení
pomáhat a také osobnosti, které byly schopné
dát ostatním naději a sílu. Zachovat si optimismus a humor. Věřím, že znovu projdeme
nelehkým obdobím a vyjdeme z něj zkušenější
a moudřejší. Osobně bych si přála, abychom
byli i skromnější a tolerantnější.
Ani pečovatelská služba to neměla v roce
2020 lehké. Báli jsme se nákazy nejen kvůli sobě, ale hlavně kvůli našim uživatelům.
Každý z nás by těžko usínal, kdyby věděl, že
člověk, kterému denně pomáháme, je ohrožen
covidem nebo dokonce bojuje o život. Děláme
maximum pro to, abychom naše uživatele neohrozili. Naštěstí už máme, na rozdíl od jara,
dostatek ochranných pomůcek a víme, jak
na to. Často jsme díky zavřeným školám řešili
nedostatek personálu. Unavení byli ti, co se
učili doma s dětmi, k tomu vařili, obstarávali domácnost, ale i ti, kdo zůstali „na bojišti“.
Naštěstí se našla řada dobrovolníků, kteří nám
nezištně pomáhali. Za to jim patří naše velké
poděkování.
Řadu věcí jsme nestihli, spousta akcí byla
zrušena, nic nebylo tak, jak jsme byli zvyklí.
Přesto jsme udělali maximum pro to, aby byl
rozsah služeb zachován. Zdaleka nejde jen
o rozvoz obědů a nákupy. S těmito úkony sice
pomáháme nejčastěji, ale nezbytná je naše pomoc tam, kde naši uživatelé ztrácejí soběstačnost a rodina nemůže péči sama zajistit. Naše
pečovatelky pracují i o víkendech a o svátcích, když je to potřeba, tak až do večerních
hodin. Pomáháme lidem upoutaným na lůžko,
protože cílem a posláním naší služby je umožnit všem uživatelům, aby zůstali ve svém domácím prostředí, dokud je tento způsob péče
a pomoci dostačující.
Přestože se snažíme poskytovat službu
všem uživatelům stejně, určité privilegium
mají bezesporu lidé žijící v Domě s pečovatelskou službou Javor. Ne proto, že bychom
o ně pečovali lépe nebo víc, ale proto, že mají
k pečovatelkám nejblíž. Denně je vidí, mohou s nimi mluvit, být jejich prostřednictvím
v kontaktu se světem, když jsou jiné možnosti
omezené. Věřím, že se vrátí doba společného
promítání filmů, cvičení, čtení a opékání buřtů. Obyvatelé DPS byli vždy kulturní, aktivní
a společenští a každou akci vítají s povděkem.
Loňský rok nám v tomto smyslu příliš nepřál.
A nejen nám, ale většině z vás. Přesto jsme postavili májku, v létě stihli posedět na zahradě
s živou muzikou a v zimě nás přišel navštívit
Mikuláš se svou družinou, dorazilo i vánoční
vytrubování a světlo z Betléma. Vše se dělo
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buď venku, nebo s rouškami,
s obavami, ale zároveň s dobrou
náladou. Věřím, že poznáte, kdo
byl Mikuláš. Snažíme se, aby se
obyvatelé Domu s pečovatelskou
službou cítili dobře, a to i přes
to, že nejsme pobytové zařízení
a pečovatelky nejsou jeho personál. Naše pečovatelská služba je
službou terénní.
Většina sociálních služeb je
hrazena z veřejných rozpočtů.
Pro nás to znamená z dotací
Ministerstva práce a sociálních
věcí, z rozpočtu Kraje, města
Police nad Metují a dalších obcí
DSO Policko, které s námi uzavřely smlouvu. Uživatelé hradí
za službu částky, které stanoví
příslušná vyhláška. Protože jsme
financováni státem, je naší povinností dodržovat kritéria, která
nám ukládá zákon. A těmi nejdůležitějšími kritérii je individuální
přístup ke každému uživateli,
ochrana jeho práv, důstojnosti
a soukromí, poskytování odborné
a kvalitní péče, v které se neustále zdokonalujeme a vzděláváme,
tak aby každý uživatel dostal
přesně to, co potřebuje a mohl
zůstat ve svém přirozeném prostředí, dokud to jeho zdravotní
stav dovolí.
Snažíme se o zlepšování našeho materiálního zázemí. V roce
2020 se nám podařilo rozšířit
náš vozový park. Zatím sice jen
o ojetou škodovku, ale v budoucnu se budeme ucházet o granty nebo sponzorské dary tak,
abychom mohli bezpečně dojet
za všemi našimi uživateli, které máme od Pěkova po Machov
a od Petrovic po Suchý Důl.
Vybudovali jsme středisko osobní hygieny vybavené bezbariérovou sprchou, pračkou a sušičkou,
kde můžeme s osobní hygienou
pomoci těm, kteří nemají ve své
domácnosti vhodné podmínky. V letošním roce se pustíme
do rekonstrukce naší prádelny.
Přejeme si, aby byli uživatelé spokojení. Neostýchejte se
na nás obrátit, pokud budete vy,
nebo vaši blízcí potřebovat pomoc. Spolupracujeme i s dalšími
organizacemi a institucemi, lékaři. Společnými silami můžeme
pomoci vyřešit to, čemu zákon
říká nepříznivá sociální situace.
Nebráníme se kritice, bereme v potaz všechny
podněty a připomínky, protože chceme „růst“
a být kvalitní sociální službou.
Dovolte mi, abych vám jménem sociálního odboru i pečovatelské služby popřála
šťastný rok 2021, hodně zdraví, spokojenosti

a radosti ze života. Věřím, že vám toto přání
zazní jinak, než tradiční novoroční slogany.
Zdraví, štěstí, radost i spokojenost jsou slova,
kterým rok 2020 přidal na hloubce i smyslu.
Mgr. Olga Landová

Polický měsíčník - leden 2021

P říměstské tá b ory v P olici nad  M etují

Jarní tábor

1. – 5. 2. 2020 – Cesta kolem světa
Základní informace
Lokalita Police nad Metují, Muzeum papírových modelů
Cena za tábor 500,- Kč/týden
Kapacita tábora 15 dětí
Rezervace telefonicky nebo emailem (778 777 821, taboryvpolici@seznam.cz)
Lektoři Martina Macounová, Daniela Vojtěchová
Název turnusu Cesta kolem světa
Příměstský tábor je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, a proto je nutné dodržet následující pravidla:
yy Rodiče musí pracovat nebo mít bydliště na území MAS Stolové hory (forma pracovního poměru nerozhoduje, matky na mateřské nebo rodičovské dovolené musí mít trvající pracovní
poměr)
yy Rodič má trvalý pracovní poměr
yy Rodič je OSVČ
yy Rodič je student v řádném nebo rekvalifikačním studiu
yy Rodič je registrován na Úřadu práce a aktivně si hledá zaměstnání
yy Dotační pravidla upřednostňují děti, které se tábora ještě neúčastnily.
Formuláře je nutné odevzdat do 25. 1. 2021 na MěÚ
v Polici nad Metují (kancelář č. 25 - správa dotací, kde bude
zkontrolována jejich úplnost).

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Kam s vánočními stromky

Přírodní vánoční stromky, které krášlily
naše domovy o letošních Vánocích, pomalu
uvadají a nastává čas jejich úklidu. Nejlepší
je využít tyto stromky doma - po řádném
odstrojení je možné je zkompostovat, nebo
spálit v kamnech či na ohni. Ti kdo tuto možnost nemají a potřebují je někde odložit, mohou je (odstrojené !!!) odnést ke hřbitovní
zdi pod sídlištěm, nebo je odložit prostřednictvím sběrného dvora do kompostárny.
Děkujeme předem, že je neodkládáte na jiných místech po městě.

Více odpadů po Vánocích

Po Štědrém dnu a Silvestru se zaručeně objevilo ve vašich domácnostech poněkud více
odpadu, než bývá obvyklé. Především jsou to
různé obaly, ale i vyřazené elektrospotřebiče
či elektronika a jiné věci, které byly nahrazeny
novými, a také bioodpad. Chtěli bychom vás
proto vyzvat k tomu, abyste všechny tyto
odpady řádně vytřídili a odložili na místa
k tomuto určená. Především papír, plasty,
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sklo a kovy do barevných kontejnerů na tříděný odpad, kuchyňské bioodpady do domácího
kompostéru, na kompost, nebo do hnědých
kontejnerů na sběrných místech a vyřazená
elektrozařízení a baterie do elektroobchodu,
sběrných kontejnerů na elektro nebo do sběrného dvora. Děkujeme za pochopení.

Svozový kalendář

V prosincovém čísle PM jsme uvedli část
svozového kalendáře pro svoz zbytkového
komunálního odpadu v Polici n. M., pro 1.
čtvrtletí pro rok 2021. Pro lepší informovanost ho uvádíme ještě jednou:

v k ú. Police n. M. a Velká Ledhuje
měsíc

svozové týdny

Leden

1., 3., 5.

Únor

7., 9.

Březen

11., 13.

v k.ú. Radešov n. M., Hlavňov,
Pěkov a Hony
měsíc

svozové týdny

Leden

1., 2., 3., 4., 5.

Únor

6., 7., 8., 9.

Březen

10., 11., 12., 13.

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

Hnědé kontejnery na biopodpad
z domácností
Stále značnou část směsného komunálního odpadu v popelnicích tvoří biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu z kuchyní a potravin. Je to škoda nejenom z důvodů
životního prostředí (protože z popelnic je tento odpad odvážen na skládky, kde hnije a vytváří skleníkové plyny), ale i z důvodu finančního (neboť jde o zbytečnou platbu za odpad
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na skládce, který lze využít). Na tento problém
reaguje i nová odpadová legislativa, která výrazně omezuje a finančně znevýhodňuje ukládání odpadů na skládky a městům stanovuje
třídící cíle, aby zajistila vytřídění i tohoto
odpadu. Z tohoto důvodu město již dříve,
na vybraných veřejných sběrných místech tříděného odpadu, umístilo hnědé kontejnery,
určené pro odkládání biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu z kuchyní
a potravin. Pro krátkodobé soustředění tohoto odpadu v domácnostech je možné pořídit
si speciální košík či nádobu, a do nich kompostovatelné sáčky. Do hnědých kontejnerů
není z kapacitních důvodů možné odkládat
biodpad ze zahrad a jiné zeleně. Děkujeme
za důsledné třídění.

Specifikace opatření k podpoře
snižování směsného komunálního odpadu (SKO) a zlepšení
funkčnosti odpadového systému města Police nad Metují

Rada a Zastupitelstvo města Police nad
Metují na svých jednáních v závěru loňského roku projednaly specifikaci konkrétních
opatření v rámci odpadového systému města, na které bude potřebné se v nejbližší době
zaměřit a které bude potřebné realizovat.
Jejich cílem je podpořit snižování množství
směsného komunálního odpadu odkládaného do popelnic a ukládaného na skládky,
zvýšení podílu vytříděných využitelných
odpadů a zlepšení funkčnosti a efektivity
městského odpadového systému. V rámci
těchto opatření ZM schválilo realizaci adresného nádobového svozu vytříděných využitelných odpadů tzv. dům od domu (door
to door) pro plasty s nápojovými kartony
a papír, a zároveň úpravu četnosti svozu
směsného komunálního odpadu z popelnic.
Důvodem výše uvedeného je jednak vývoj
odpadové legislativy, ale i optimalizace finančních nákladů města a potažmo i odpadového poplatku od občanů.
Podle nové odpadové legislativy budou
muset obce dodržovat třídící cíle - tedy zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu (KO)
tvořily v r. 2025 alespoň 60% z celkového
množství KO, a tento podíl se bude postupně zvyšovat. Za jejich nedodržení mohou
být obce sankcionovány. Skládkový poplatek za uložení KO na skládku bude 800 Kč/t
v r. 2021 a postupně se bude zvyšovat až
na 1850 Kč/t v r. 2030. Pokud ale obec uloží
na skládku pouze množství stanovené limitem pro příslušný rok (pro rok 2021 200 kg/
osobu), bude mít slevu a bude platit pouze
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500 Kč/t do r. 2024, a poté až 800 Kč/t v r.
2030. Odpadový poplatek bude možné stanovit buď jako poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství (může činit nejvýše 1200 Kč), nebo jako poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci (může činit nejvýše 6 Kč za kg nebo
1 Kč za l litr.
Důležitými parametry odpadového systému města pro dosažení výše uvedených
cílů je jeho dostatečná kapacita a dostupnost pro občany. Vedení města, společně
s odborem IMŽP a komisí životního prostředí navrhli opatření, která by měla přispět
k naplňování výše uvedených cílů.
Stěžejními opatřeními se v této chvíli
jeví:
yy zavedení adresného nádobového svozu
vytříděných odpadů tzv. dům od domu
(door to door) pro plasty (PL) s nápojovými kartony (NK) a papír (PAP),
yy podpora třídění bioodpadu a tam kde to
lze, podpora předcházení jeho vzniku
domácím kompostováním,
yy třídění odpadu přijímaného do SD,
yy informovanost dospělých, vzdělávání
dětí.
Zavedení adresného nádobového svozu vytříděných odpadů tzv. dům od domu
(door to door) pro PL s NK a PAP
Na území města je v současnosti 37
veřejných sběrných stanovišť tříděného
odpadu, mimo jiné s cca 100 kontejnery
a menšími nádobami pro sběr vytříděných
PL, NK a PAP, které jsou dvakrát týdně vyváženy. Ani tato kapacita ale není dostačující, a i když je míra třídění na slušné úrovni,
jsou v třídění těchto složek stále velké rezervy. Podíl PL, NK a PAP v SKO v Polici
n. M. byl v roce 2018 cca 22%.
Výraznější efekt by mohlo přinést zavedení adresného celoplošného svozu. Jeho
smyslem je maximální přiblížení sběrných
míst k domácnostem, tedy k místům vzniku
KO a komfort pro občany, s cílem odklonu
maximálního množství těchto složek SKO
od popelnic a následného skládkování.
Jako vhodnější byl vybrán sběr nádobový,
protože sběr pytlový generuje další tvorbu
plastového odpadu, přidělává práci při distribuci pytlů a přidělává manipulační práci
s vytříděným papírem v plastových pytlích.
V první vlně bude na základě dobrovolného
zájmu, rozděleno 300 párů žlutých a modrých nádob standardní velikosti jako černé
nádoby na SKO. Nádoby město pronajme
od spol. MP a.s. a zájemcům je bezplatně zapůjčí smlouvou o zápůjčce. Vlastní svoz by
probíhal podle harmonogramu, který bude
dojednán se svozovou firmou, s četností PL s NK 1x za 2 týdny a PAP 1 x za měsíc.
Podle zájmu a potřeby, na základě trvalé
nabídky a informovanosti ze strany města,
by byl počet přidělených nádob zvyšován.
Ruku v ruce se zavedením tohoto svozu
bude snížena četnost svozu SKO celoročně
na 1x za 2 týdny, tedy 26x za rok, s výjimkou sídliště a lokalit s bytovými domy, kde

mají z prostorových důvodů místo popelnic
na SKO kontejnery. Zároveň bude snížena
četnost vývozu PL s NK a PAP z kontejnerů
na veřejných sběrných stanovištích na 1x
za týden. V dohledné době bude občanům
doručen dotazník s odpovědním lístkem,
pro zjištění zájmu o tuto službu, a to papírovou i elektronickou formou.

Původně plánované zahájení
vlastního svozu od 2. čtvrtletí
letošního roku bude s největší
pravděpodobností posunuto
do poloviny roku.

Podpora třídění bioodpadu a tam kde to
lze, podpora předcházení jeho vzniku domácím kompostováním
Podíl bioodpadu v SKO v Polici n. M.
byl v roce 2018 cca 26%, a to cca půl na půl
kuchyňský bioodpad a zahradní zeleň. Z tohoto důvodu je potřebné podporovat účinná
opatření pro jeho odklon z popelnic a z následného skládkování.
Nejefektivnější je předcházení jeho
vzniku domácím kompostováním. V Polici
n. M. proběhly dvě vlny dotovaných projektů s bezplatným zapůjčením zahradních
kompostérů občanům (v r. 2014 180 ks a v r.
2019 130 ks), a možností zapůjčování zahradních drtičů. Do budoucna město počítá
s třetí vlnou zapůjčení kompostérů.
Základním opatřením pro bioodpad
z domácností, není-li možné kompostovat
u domů, je možnost jeho odkládání do sběrné nádoby na dostupných veřejných sběrných stanovištích. Aktuálně je instalováno
12 hnědých kontejnerů. Pro letošní rok město plánuje jejich rozšíření na další stanoviště a nabídku kompostovatelných sáčků.
Pro odkládání bioodpadu ze soukromé
i městské zeleně zdárně funguje již třetím
rokem městská kompostárna. V rámci jejího provozu jsou do obcí také přistavovány velkoobjemové kontejnery - na Hony,
do Hlavňova a do Radešova 2x ročně,
do Pěkova na celé vegetační období. Od letošního roku počítá město s přistavením
na celou sezónu ve všech obcích. Po dobu
zimní uzavírky kompostárny je možné bioodpad odkládat ve SD, kam je přistavován kontejner z kompostárny. Také plánuje
prodloužení oficiálního otvíracího období
kompostárny do konce listopadu. Pro manipulaci se zahradním bioodpadem město
i nadále nabízí k prodeji vaky.

Třídění odpadu přijímaného
do SD

Odpad přijímaný do SD by měl být důsledně vytříděn a v rámci možností využíván. Významný podíl - 10% z celkového
množství komunálního odpadu (KO) města,
tedy cca 180 t, tvoří objemný odpad. V SD
je shromažďovaný do velkoobjemových
kontejnerů a odvážen na skládky. Jedná
se o odpad různého charakteru, především
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starý nábytek, podlahové krytiny a další nepotřebné a vyřazené věci a zařízení. V následujícím období bude potřebné i z tohoto odpadu a jeho následného skládkování
odklonit maximum využitelných složek,
jako např. starý nábytek, a předat je k využití. Město bude také usilovat, ve spolupráci
s provozovatelem SD, o zavedení přesnější
kontroly a evidence a zvýšit komfortu pro
obsluhu i občany.

Informovanost dospělých,
vzdělávání dětí

Důležitou součástí dobrého fungování odpadového systému je informovanost
a vzdělávání. Pravidelná informovanost
probíhá v Polickém měsíčníku, aktuální
informace jsou zveřejňovány v aktualitách
na webových stránkách a místním i mobilním rozhlasem. V minulosti byla, ve spolupráci se spol. MP, dvakrát vydána brožura Odpadový průvodce a ve spolupráci
se spol. EKO-KOM a CEP také skládaný
leták Třídíme odpad. Základní informace o odpadovém systému města jsou také
umístěny na webových stránkách města.
V dohledné době dojde k aktualizaci a novému uspořádání těchto webové informací
a ve spolupráci se spol. EKO-KOM je naplánováno vydání nového letáku Třídíme
odpady. Město bude i nadále usilovat

o odpadové vzdělávání dětí, a to prostřednictvím a ve spolupráci se základní školou.
V letošním roce by takto mohl vzniknout
i odpadový kalendář se základními informacemi o městském odpadovém systému, důležitých termínech a o provozních dobách
městských odpadových zařízení.

Další podpůrná opatření

Další složkou KO, kterou je potřeba třídit, jsou kovy. Větší množství a rozměrnější
kovové předměty je možné odkládat do SD
a v soukromé sběrně. Pro sběr drobných
kovů a kovových obalů je ale toto řešení
nepříhodné, proto byly v nedávné době rozmístěny na veřejných sběrných stanovištích
sběrné nádoby. V současné době je na 20
stanovištích umístěno 22 šedých nádob
na kovy. I tato síť bude v následujícím období rozšiřována.
Hojně zastoupenou složkou KO jsou vyřazené oděvy a textil. Velké množství tohoto
materiálu se daří využít a předejít tak vzniku
odpadu prostřednictvím sběrných míst sdružení Diakonie Broumov. V současné době
jsou na vybraných sběrných stanovištích
tříděného odpadu ve městě rozmístěny 4
sběrné kontejnery a dalším sběrným místem
je i SD, kde je pro tento účel vyčleněna samostatná kóje. Tento sběr bude město i nadále podporovat a ve spolupráci s Diakonií,

případně jiným subjektem rozšiřovat.
Složkou, jejíž sběr je od nového roku
město povinné zajistit, jsou jedlé oleje
a tuky. V současné době je možné odkládat
je soustředěné v PET lahvích jednak v SD
a také při svozu SKO na popelnice. V následujícím období plánuje město, ve spolupráci
se spol. MP, rozmístit pro jejich sběr nádoby.
Z pohledu nového trendu snižování
množství odpadu a oběhového hospodářství
je také stále více aktuální sběr vyřazených
elektrozařízení, baterií a svítidel. V současnosti je možné tato zařízení a spotřebiče
odložit u prodejců a v SD. Na území města,
ve venkovním prostoru, jsou také umístěny 4 kontejnery pro sběr malých zařízení,
a ve vnitřních prostorech 2 boxy pro sběr
malých zařízení a baterií a 1 pro sběr baterií.
Město plánuje, ve spolupráci s kolektivními
systémy, rozšíření této sběrné sítě kontejnerů pro malé spotřebiče.
Ve spolupráci se svozovou firmou plánuje město také zavedení evidence všech nádob na SKO jejich očipováním. Toto opatření poskytne přehled o všech nádobách,
a až bude svozové vozidlo vybaveno váhou,
bude možné adresně sledovat množství tvořeného odpadu, případně stanovit odpadový
poplatek podle konkrétního množství.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Konec roku v obřadní síni
Jubilea

Že je letošní rok jiný, to víme všichni.
Odrazilo se to i na akcích, které pořádáme a je
nám to líto.
yy Nevítali jsme děti, to nás moc mrzí. Miminka asi přijdou po svých, až je pozveme.
yy Nesešli jsme se s členkami komise pro obřady a slavnosti na vánočním posezení, které je i takovým poděkováním za celoroční
práci.
yy Dárci krve – ani tato akce se nekonala.
A není to proto, že by bylo dárců málo
a nebylo by komu gratulovat.
yy Vzpomínka na zesnulé – i tato akce byla
letos pojata jen symbolicky, bez účasti veřejnosti.

V listopadu byly před naším matričním
úřadem uzavřeny 3 manželství. V obřadní síni
zaznělo „ano“ 2x. Jednou jsme oddávali před
kapličkou na Ostaši – byla zima, za nehty nám
zalézalo. Ale snoubenci a atmosféra perfektní. Poslední letošní snoubenci před námi stáli
a dojatě vstoupili do manželství v pátek 18.
prosince.
Pro 9 párů byla situace natolik nepříznivá,
že svatbu přesunuli na příští rok, i když ji měli
u nás rezervovanou, vše připravené. Několik
párů to zrušilo úplně.
Přeju nám všem, aby v příštím roce bylo
dobře. Abychom byli zdraví, mohli se potkávat a plánovat bez omezení.

Poděkování
Dne 21.11.2020 nás opustila naše maminka a babička Ludmila Švecová. Bylo jí 96 let
a měla silný emocionální vztah k Polici a okolí (její sestra byla poměrně známá učitelka
Jarmila Hubková).
Poslední 3 roky po ovdovění prožívala
na své přání v Domově důchodců v Polici.
Proč píšeme ?
Protože chceme, aby všichni Poličáci
věděli, že celý mančaft Domova je úžasný, skvělý, vždy ochotný a pracující vysoko
nad rámec běžných povinností. A to i v covidové době. Vězte, že celou „šichtu“ být

v „kosmonautickém oděvu“, to není sranda !!!
Na to je potřeba „srdce“ a nezměrná vůle.
To nejsou jen fráze, to je obdiv!
Klobouk dolů a děkujeme!!!
Široká rodina Švecova z Police,
Prahy, Rtyně a Cekova na Zbirožsku

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.12.2020
město Police nad Metují 3998 obyvatel.

V listopadu 2020 slavili
70 let paní Danuše Nosková
paní Jaroslava Teichmannová
pan Luboš Braha
pan Josef Moravec
75 let paní Helena Steinerová
paní Marie Spudichová
paní Jindřiška Vaníčková
pan Karel Hlucháň
pan Miroslav Vaníček
80 let paní Marie Knittelová
paní Eliška Šrůtková
paní Božena Eliášová
85 let paní Mária Smejkalová
90 let paní Hana Židová
Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a mnoho krásných dní plných
pohody v dalších letech.
Prosíme jubilanty, kteří si v budoucnu nepřejí být v této rubrice jmenováni, nebo si nepřejí návštěvu komise
pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili
předem na matriku MěÚ Police nad
Metují. (hambalkova@meu-police.cz,
tel. 491 509 990)
Dagmar Hambálková, matrikářka
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KNIHOVNA
Půjčování knih

I v dnešní nejisté době se stále snažíme
čtenářům nabízet knížky a časopisy. Pokud je
vyhlášen PES 3, můžete nás navštívit v půjčovnách a sami si vybrat při dodržení stanovených hygienických podmínek.
Pokud je PES 4 (tak jako v době psaní
těchto řádků), můžete si knížky předem objednat a vyzvednout si je u výdejního okénka
při vstupu do knihovny. Pro objednávky využívejte email mvs@knihovna-police.cz, volejte na číslo 491 543 230 a 775 440 686 nebo
napsaný seznam vhoďte do schránky vedle
vstupu do budovy.
Vracení knih takto není možné. Vaše výpůjčky jsou prodlouženy.
Pokud bude PES 5, bohužel bude knihovna

Nabídka knih:

¾¾ Anýž, Daniel: Jdu s hlavou vztyčenoupříběh rodiny Milady Horákové.
Životní osudy příslušníků rodiny Milady
Horákové; jejího manžela Bohuslava Horáka a dcery Jany Horákové, na konci knihy jsou uveřejněny dopisy Milady z cely
smrti.
¾¾ Giampietrová, Nicoletta: Nikdo neví, že
jsi tady.
Román z fašistické Itálie o dětském přátelství a konfliktu mezi státní ideologií
a lidským svědomím.
¾¾ Morrell, Sydney: Viděl jsem ukřižování.
Anglickému novináři a spisovateli Sydney Morrellovi (1912 – 1985) se v této
reportáži podařilo velice věrně popsat atmosféru a události roku 1938 v Československu včetně několika brutálních útoků
sudetských Němců na Čechy a Židy.
¾¾ Nešpor, Karel: Úsměvy, zkušenosti, výstřednosti.
Známý český psychiatr se ve čtyřech oddílech knihy pozastavuje nad absurditami

zavřená a my se pokusíme zajistit bezkontaktní předávání knih. O tom vás budeme
informovat na webových stránkách u vchodu
do Pellyho domů.

Rozvoz knížek

Chceme vám nabídnout novou službu rozvoz knížek.
Město nám vyšlo vstříc a umožní rozvoz
knížek přímo na adresu čtenářů, kde po předchozí domluvě dojde k bezkontaktnímu
předání.
Knihy můžete vyhledávat v našem online
katalogu. Požadovaný seznam knih pošlete
mailem na mvs@knihovna-police.cz ,případně zavolejte na tel. 491 543 230 čí mob.
775 440 686 a domluvíte se na termínu bezkontaktního předání. Nebo výběr knih můžete
nechat na knihovnicích, stačí napsat požadovaný počet knížek, případně i jejich žánr.

každodenního života i nad jeho krásou,
které si povšimne jen ten, kdo si na ni
udělá čas.
¾¾ Mach, Jiří: Toulky krajem Orlických
hor.
Kniha přibližuje méně známá, ale turisticky atraktivní místa a cíle Orlických
hor. Nechybí vlastivědné a kulturní zajímavosti, historické souvislosti, včetně
příběhů a pověstí spjatých s těmito místy
a krajinou.
¾¾ Nabi, Jakub: Moga.
Jakub Nabi, lékař kurdského původu, se
ve vzpomínkách vrací do Iráku do rodného Kurdistánu, země zmítané neustálými
válkami a chudobou.
¾¾ Forsyth, Frederick: Liška.
Špionážní thriller o bývalém britském tajném agentu Westonovi, který se pokusí
využít schopností hackera zvaného Liška.
Ten je tím ovšem vystaven ohrožení života, čemuž Weston musí zabránit.
¾¾ Ferrante, Elena: Prolhaný život dospě-

Nabídka knížek dětem

Coronavirová epidemie úplně změnila naše akce pro školní třídy. Jejich omezení
dokládají čísla z minulých let. V roce 2019
v dětském oddělení proběhlo 81 besed v rámci školního vzdělávání a v roce 2020 jen 19
besed. Přesto se snažíme dětem knížky nabízet. Na webových stránkách v oddělení Pro
děti jsou uvedeny nové knížky za jednotlivé
měsíce podle věkového určení a s krátkým
doporučením.
Před Vánocemi jsme vyzkoušeli také čtení
pro děti. Jako podcast je v oddíle E-literatura
uveden odkaz na tento podcast s texty Josef
Čapka o Vánocích. V novém roce bychom rádi
pokračovali a prozatím nahradili Čtvrteční
čtení pro děti. Sledujte naše webové stránky.
Vaše knihovnice

lých.
Podmanivý příběh o cestě z dětství do dospělosti, odehrávající se v Neapoli v 90.
letech 20. století.
¾¾ Di Fulvio, Luca: Sen, který se naplnil.
Historický román úspěšného italského autora líčí krutou cestu tří hrdinů za lepším
životem v zámoří na počátku 20. století.
¾¾ Badaniová, Sejal: Síla dávných tajemství.
Poutavý příběh o tom, že i dávná rodinná
tajemství mohou nečekaným způsobem
posunout náš život.
¾¾ Honzák, Radkin: Holky to někdy nemaj
lehký.
V rozhovoru s novinářkou Klárou Mandausovou vysvětluje psychiatr široké souvislosti lidského chování na pozadí rodinných vzorců, výchovy, morálky a emocí.
Vyprávění je proloženo příběhy deseti
žen, které v životě zažily mezní situace
a vypořádaly se s nimi.
Dáša Ducháčová

KULTURA
Vážení občané a příznivci Dřevěnky!
Rok 2020 byl velmi výjimečný, prověřoval naše schopnosti, jak se vyrovnat s mimořádnou událostí pandemie COVIDU.
Snažili jsme se pokračovat v záměru
„Oživlá Dřevěnka“.
V únoru jsme připravili motivační výstavku „Ruční práce včera a dnes“.
Potom následovala setkání v Dřevěnce,
kde jsme si u kulatého stolu pletli, háčkovali, vyšívali. Mile nás překvapil zájem
a atmosféra. Na akci nalákal krásný plakát
pana Jaroslava Soumara ze ZUŠ v Polici
nad Metují.

Přehled akcí:
24. 2. 2020
Pleteme a neděláme pletky.
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2. 3. 2020
Máme to na háčku.

15. 8. – 30. 9. 2020
Do Dřevěnky přiletěl čáp.

9. 3. 2020
Ruční práce jsou radost, přijďte mezi nás!
Rouškování.
Akci vyhlásil rozhlas Hradec Králové, ke které jsme se připojili.

30. 11. – 17. 12. 2020
Advent v Dřevěnce.
V souladu s „Desaterem tradičního adventu“ a možností užívat logo „Náš Ježíšek“, jehož zakladatelem je Děpold Czernin.
V průběhu roku pečujeme o zahrádku
za Dřevěnkou, staráme se o sbírky. V roce
2010 byla naše první výstava, doufáme a věříme, že nás COVID nezastaví a budeme se
scházet!
Děkujeme za podporu MÚ Police nad
Metují, Muzeu Náchodska, rozhlasu Hradec
Králové, Cechu panen rukodělných, všem,
kdo ochotně a bez nároků na honorář s láskou
pečují o magickou budovu staré roubené školy
v Polici nad Metují.
J. Hejnová

Mezinárodní den pletení na veřejnosti, který
založila v roce 2005 Danielle Landes, nás inspiroval na akci:
24. 6. 2020
Pleteme u Julínky, sice pršelo, tak nám zázemí poskytla Kvíčerovská cukrárna.
15. 8. – 16. 8. 2020
Polická pouť a řemesla Cechu panen
rukodělných.
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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

LEDEN 2021

Otevřeno:
PONDĚLÍ, ČTVRTEK A PÁTEK
11:00 – 17:00
VÍKENDY, SVÁTKY,
PRÁZDNINY
9:00 – 17:00
Z ROZHODNUTÍ VLÁDY O
KRIZOVÉM STAVU JE MUZEUM
PRO VEŘEJNOST DO
ODVOLÁNÍ UZAVŘENO
Informace o otevírací době platí
samozřejmě za předpokladu, že současná
krizová situace skončí, opatření se zruší
a bude možné opět pozvat návštěvníky do
Muzea. Jinak platí, že Muzeum je pro
veřejnost uzavřeno…
Loňský rok byl asi tím nejšílenějším, který
většina z nás zažila. Přestože bylo Muzeum
několik měsíců uzavřené, nakonec můžeme
říct, že „to s tou návštěvností nebylo zas tak
marný.“ Během prázdnin totiž mnoho lidí
trávilo dovolenou doma, v České republice.
Mnozí z těch, kteří vyrazili za zážitky do skal,
nepohrdli ani návštěvou našeho unikátního
Muzea. A tak jsme v polovině srpna
zaznamenali rekord denní návštěvnosti:
během jednoho dne přišlo do Muzea
papírových modelů 326 návštěvníků! A
celkem v roce 2020 navštívilo Muzeum
9.478 návštěvníků všech věkových
kategorií. Dalších 1.476 přišlo na
doprovodný program: ať už se jedná o
vernisáže v Muzeu, křest Sálu Richarda
Vyškovského nebo na vernisáže do Zeleného
domečku či na program Nové Terasy 2020.
A ani to ještě není vše. Muzeum papírových
modelů totiž v létě vystavovalo na zámku
v Novém Městě nad Metují v Galerii Pod
Žebrovkou a tuto výstavu si přišlo
prohlédnout 2.020 lidí (jak symbolické
číslo!). Můžeme tedy tvrdit, že Muzeum
papírových modelů zpříjemnilo volný čas
celkem 12.983 místním nebo lidem „z kraje“!
A to jsme mnohé akce museli zrušit,
Polický měsíčník - leden 2021

přesunout na jiný termín nebo na
následující rok. Uzavření škol se projevilo
v absolutní absenci školních výletů před
prázdninami a ke konci roku jsme museli
zrušit i tradiční předvánoční tvoření.

Všem, kteří nám zachovali věrnost a všem,
kteří podpořili Muzeum papírových
modelů děkujeme.

Konec roku byl ve znamení přípravy na rok
následující. Páteř programu Muzea se
rýsuje. Od toho se rozvíjí rozpočet Muzea,
na kterém jsme pracovali v průběhu
prosince. S ohledem na situaci, která je,
jsme přistupovali co nejvíc zodpovědně, ale
také tak, abychom nijak nenarušili linii
programů, které Muzeum nabízí od svého
vzniku.
Na rok 2021 plánujeme tři výstavy
papírových modelů přímo v expozici.
Věříme, že to budou bomby, které si
nenecháte ujít.
Na jaře by se měl představit jeden
z nejplodnějších
autorů
papírových
modelů – pan Ondřej Hejl z Neratovic.
V jeho portfoliu je více jak 500 modelů
převážně architektury. Bude se skutečně
na co dívat, protože rozsah jeho práce je
opravdu ohromující: od románských
rotund a kapliček, přes japonské hrady, po
Vědeckou knihovnu v Hradci Králové!
K tomu si sem tam „odskočí“ a udělá nějaké
auto nebo kus jiné techniky.

Vystřihovánka „Auta z Dakaru“, vydaná
v roce 1989 nakladatelstvím Albatros
Třetí výstava roku 2021 má představit
tvorbu modeláře Pavla Šedy. Ten se
specializuje na modely nejrůznějších
transformers. Některé z modelů mají 80 cm
na výšku a rozpětí více jak metr a půl!
A samozřejmě, že Muzeum nenabízí pouze
krátkodobé výstavy. Na přelomu února
a března proběhne tradiční reinstalace
expozice a opět připravíme novou
podívanou. Platí, že každý návštěvník, který
se opakovaně vrátí do Muzea, uvidí něco
nového.

Dvě z kapliček Ondřeje Hejla
Další plánovanou výstavou je výstava
Dakarských speciálů. Ty se v podobě
papírových modelů objevují v Čechách od
doby, kdy se začal na Rallye Paříž-Dakar
prosazovat legendární Karel Loprais. Za tu
dobu vzniklo z umu a nadšení „papíráků“
mnoho
desítek
modelů
kamionů
a osobních vozů, které absolvovali tuto
jedinečnou rallye.
Pokud vše klapne tak jak chceme, tak
společně s AMK Police nad Metují
uspořádáme besedu se závodníky, kteří
Dakar v posledních letech jeli a…
a uvidíme, co vše se podaří zrealizovat.

Papírový model Bumle Bee
Z dalších plánů jen naznačíme, co bychom
chtěli v roce 2021 realizovat.
Na konci prázdnin Den Muzea. Akci, kterou
jsme pro rok 2020 zrušili s ohledem na
celospolečenskou situaci.
Průvod Svatého Martina.
Společně se spolkem Apeiron pracujeme na
výstavě Františka Hodonského v Zeleném
domečku. Tento autor patří mezi
neuznávanější malíře a grafiky v Čechách.
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Dlouhá léta pracoval jako profesor na
pražské AVU, posléze Akadémii umenia
v Bánské Bystrici.

F. Hodonský: Plynoucí čas

Dalším výtvarníkem, který by se měl
v Zeleném domečku představit je Jiří
Mědílek. V prostorech Zeleného domečku
by
měla
proběhnout
i
výstava
z pozůstalosti Hanuše Wihana v rámci
projektu „Wihanův rok“, který byl
přesunut na rok 2021 a který Muzeum
podporuje. Dále připravujeme koncert
kapely Epydemye, která v roce 2016
získala cenu Anděl v kategorii folk za CD
„Kotlina“ nebo projekci dokumentárního
filmu Martina Mahdala z Ukrajiny. A
mnoho a mnoho dalšího.
Věříme, že nám epidemiologická situace
v České republice umožní plánované akce
uskutečnit a že se sejdeme v Muzeu
papírových modelů nebo na Nové Terase
v lepších časech.

Všem čtenářům Polického měsíčníku a
všem, kteří mají rádi Muzeum papírových
modelů přejeme hodně úspěchů a pohody
v roce 2021 a těšíme se, že se i v Novém roce
budeme opět potkávat.
Za MPM, Pavel Frydrych

Muzeum Náchodska informuje
P olice nad  M etují

Hračky, aneb také jste to našli pod
stromečkem?

Muzeum Náchodska připravilo výstavu,
kterou chce připomenout vánoční svátky
mnoha domácností v nepříliš vzdálené minulosti. Vystaveny budou retro hračky hlavně
z období 70. a 80. let minulého století a zhlédnout je bude možné ve staré škole Dřevěnce
do 31. 1. 2021. Otevřeno bude každý den kromě pondělí od 9.30 do 12 a od 13 do 16 hodin.
1. 1. 2021 je zavřeno.

POHLEDY DO HISTORIE

Z historie změn kalendáře
Čas letí a nedá se s tím nic dělat. Hodinu
za hodinou se ztrácejí celé dny a každý z nich
měl jedinečnou hodnotu. A tak nám prošly dny
kalendářního roku 2020, 365 dní uteklo jako
voda. Před námi je nový rok a s ním i kalendář
s letopočtem 2021. Je jen na nás, jaký rok bude
a co nám přinese. Přeji Vám všem, ať příštích
365 dnů co nás čekají, přinesou do naší společnosti a do našich domovů jen to pozitivní, abychom na něho měly dobré vzpomínky.Tak krásný nový rok, mnoho štěstí, zdraví všem lidem
Policka i celé republiky.
Jako časové míry lidé užívali kalendáře
od starověku. Měly sice jedno společné, vycházely ze sledování vesmírných těles a jejich
opakování. ale ty ještě neodpovídaly astronomické skutečnosti. Nejpřesnější byl kalendář
starých Egypťanů, jejichž rok měl 12 měsíců
a obsahoval 365 dnů. Pro řeky trval rok 354
dny a Římané měli původně rok ještě kratší.
Proto jej bylo třeba čas od času doplnit o chybějící dny. V měření roku bylo plno nepřesností
a zmatků, které komplikovaly život zejména
v mezistátních kontaktech.
Na základě astronomických znalostí a matematických výpočtů vytvořil v podstatě dnešní
kalendář astronom Sosigenes. Jím sestavený kalendář uvedl do života římský císař Gaius Julius
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Caesar v roce 46 př. n. l. Ten se v čase svého
slavného pobytu v Egyptě (připomeňme si milostnou historku s Kleopatrou) seznámil také
s výhodami egyptského kalendáře. Kalendář
je označován juliánským. Obsáhl už 12 měsíců, 365 dnů a každý čtvrtý rok byl přestupný
s 366 dny. Vždy začínal 1. lednem, což bylo
velmi důležité, neboť datum nového roku se
do té doby lišilo. V řadě evropských zemí, včetně českých, byl za přirozený mezník času přijímaný zimní slunovrat, a rok pro ně začínal 25.
prosince. Ale například ve Francii to bylo až 1.
března, v některých zemích dokonce 19. března.
Časem byl juliánský kalendář přijatý v celé
Evropě za oficiální. Jeho drobné nepřesnosti
se nezdály podstatné, ale po staletích se přece jen projevily. Ukázalo se, že měření roku
na 365,25 dnů namísto astronomicky přesnějšího 365,2425 způsobilo v 16. století zpoždění
deseti dnů. Proto v roce 1582 papež Řehoř XIII.
jmenoval komisi pro reformu kalendáře a ještě
týž rok vydal bulu Inter gravissimas z 24. října 1582. Bula v tom roce vypustila z kalendáře
dny od 5. do 14. října, konkrétně to bylo tak, že
po 4. říjnu nenásledoval pátý, nýbrž 15. říjen,
ovšem při zachování sledu dnů. Kromě toho se
také snížil počet přestupných roků. Odstranil
se tak rozdíl mezi juliánským kalendářem

a skutečným střídáním ročních dob.
Prosadit zkrácení měsíce o 10 dní bylo
v praxi velkým problémem, což si uvědomoval i papež sám. Nepostupoval jen po své linií, ale osobním vysvětlovacím dopisem určeným všem tehdejším vládcům žádal o pomoc.
Nejprve uspěla reforma v silně katolických zemích , v Čechách dochází ke změně z 6.1. 1584
na 17.1.1584 (výnosem Rudolfa II), na Moravě
dříve. Většina protestantských států přijala reformu kalendáře až kolem roku 1700. Rusko
přijalo reformu až v roce 1918 (dobře si ještě
pamatujeme, jak jsme Velkou říjnovou socialistickou revoluci oslavovali v listopadu). Řecko
přijalo novou změnu až v roce 1924, Egypt až
v roce 1928 a Čína dokonce až v roce 1949.
Tento gregoriánský (řehořský) kalendář se
běžně používá dodnes, ale ani ten není bez nevýhod. Předbíhá se o jeden den za 3323 roky,
má čtyři různé délky měsíců. Nový rok nepřipadá na stejný den v týdnu, což znamená, že i měsíc nebo čtvrtletí může začít jakýmkoliv dnem
v týdnu. Není ani stejné pololetí (181 a 184 dní)
či čtvrtletí. Neexistuje shoda mezi daty a dny
od týdne k týdnu, od měsíce k měsíci nebo rok
od roku. Už dlouho se mluví o další reformě,
která by se s nepřesností vyrovnala, ale ta se
stále odkládá.
Připravil František Janeček
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Před 80 lety zemřel „český Edison“ František Křižík

Na letošní rok připadá 80. výročí úmrtí Františka Křižíka, průkopnické osobnosti
naší elektrotechniky. F. Křižík byl významný
český elektrotechnik, vynálezce a podnikatel.
Svou pílí a hlubokou intuicí dokázal posunout vpřed technickou úroveň české elektrotechniky nejen v národním měřítku, ale též
v měřítku evropském. Jeho technické novátorství, příkladný postoj k technickému rozvoji,
stejně jako ryzí vlastenectví mohou být pro
nás trvalým příkladem. Byl nazýván českým
Edisonem (dokonce se narodil ve stejném roce
jako T. A. Edison). Jan Neruda o F. Křižíkovi
řekl: „Měl dvě vady – nebyl obchodníkem
a byl příliš skromný. Jedním slovem, byl to
Čech.“
František Křižík pocházel z chudých poměrů. Narodil 8. července 1847 jako jediný
syn venkovského ševce a posluhovačky v pošumavském městečku Plánice u Klatov. Otec
mu záhy zemřel a matka s jedináčkem se přestěhovala do Klatov. Tamní děkan František
Gruber si všiml chlapcova talentu a přemluvil
Marii Křižíkovou, ať dá chlapce studovat.
Malý František proto roku 1857 přestoupil
na klatovské podreálné gymnázium. O dva
roky později jej obětavá matka dovedla pěšky do Prahy, kde jej zapsala na malostranské
německé reálné gymnázium. V prvním ročníku propadl z němčiny, a tak mohl (ke své radosti) přestoupit na české reálné gymnázium
v Panské ulici. Křižík sám sebe nepovažovalza dobrého studenta. Dokonce ani neodmaturoval a na techniku jej v roce 1866 přijali jako
mimořádného posluchače. Během studia si
musel přivydělávat.
Křižíka zásadně ovlivnila jeho práce
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na železnici. Důležitým momentem v jeho životě bylo setkání s hodinářem Holubem, který
ho doporučil místo sebe do mechanické dílny
Markuse Kaufmanna, kde se vyráběly signální
a telegrafní přístroje pro železnici. Pracoval
jako opravář telegrafních přístrojů, provedl mnoho zlepšení a záhy se stal telegrafním
přednostou. Vykonal mnoho pro bezpečnost
vlakového provozu.
V roce 1878 zkonstruoval blokové signalizační zařízení. Navrhl zdokonalené
elektrické návěstidlo, zkonstruoval ústřední
stavění výhybek a vytvořil blokovací signalizační zařízení, které znatelně omezilo
nebezpečí vlakových srážek. Peníze z prvních vynálezů mu umožnily, aby se v létě
roku 1878 vydal do Paříže na světovou výstavu. Kromě jiných technických novinek tu
spatřil také elektrickou obloukovou lampu
ruského vynálezce Jabločkova. Myšlenka
elektrického osvětlení byla fascinující, a předurčila další dráhu jednatřicetiletého vynálezce.
Vzápětí přesídlil do Plzně a otevřel si
vlastní dílnu na výrobu obloukových lamp.
Spřízněnou duši nalezl v plzeňském podnikateli Piettovi. V roce 1880 zavedl osvětlení v jeho papírně, a Piett mu pomáhal uvést
obloukovou lampu na český i zahraniční trh.
V roce 1881 dosáhl velkého úspěchu na výstavě v Paříži. Jeho obloukovka konkurovala Edisonově žárovce, jelikož svítila silněji
než Edisonova žárovka – a získala zlatou
medaili. Další ocenění získal na výstavě
v Mnichově. Prodejem licencí do Anglie,
Francie a Německa, kde firma Schuckert vyráběla až 5000 lamp ročně, získal dost peněz, aby se osamostatnil. Vrátil se do Prahy,
pronajal si starou tovární budovu v Karlíně
a zahájil rozsáhlou reklamu: v roce1883 např.
provedl bezplatně osvětlení technické výstavy
ve Vídni a dostal opět medaili. Jenže sklízel
spíš pocty, než zakázky.
Situace se obrátila v roce 1887, kdy obdržel první zakázky na městské pouliční
osvětlení. V březnu rozzářily obloukovky
Jindřichův Hradec a krátce nato také Písek.
V roce 1888 postavil první městskou elektrárnu v Českých zemích pro Žižkov, a zanedlouho začal vyrábět, vedle obloukovek, i lustry,
dynama a elektroinstalační materiál.
Už několik let ovšem připravoval další
velký projekt – pouliční elektrickou dráhu
v Praze. Získat zakázku se mu však nedařilo, protože exkluzivní smlouvu
na pražskou dopravu měly koňské
dráhy. On však našel východisko:
uskutečnil svoji myšlenku v rámci plánované Jubilejní výstavy
v roce 1891. Provedl osvětlení
celé výstavy a skutečně vybudoval tramvajovou trať na Letné.
Měřila sice jen 800 metrů, stala
se však opravdovou senzací. Ještě
větší slávu přinesla Křižíkovi jeho
světelná fontána na Výstavišti.
Tento triumf mu vynesl nové zakázky, i bankovní úvěry. V roce
1896 zprovoznil hlavní část
tramvajové trati Florenc–Karlín–
Libeň–Vysočany. Po prodloužení

a rozvětvení měřila 8 km a přepravovala ročně
2 miliony pasažérů; roku 1907 ji odkoupily
pražské Elektrické podniky.
Během svého života postupně vybavil
na 130 českých elektráren svým zařízením.
Zároveň mu ale začal vyrůstat nebezpečný
konkurent – o patnáct let mladší inženýr Emil
Kolben. Nezadržitelně se blížil střet koncepcí: zatímco on sám, podobně jako Thomas
Alva Edison, stále věřil v budoucnost stejnosměrného proudu, Kolben pochopil, že větší
perspektivu má proud střídavý. K rozhodující konfrontaci došlo při vyhlášení soutěže na výstavbu ústřední pražské elektrárny
v Holešovicích. Tuto výhodnou zakázku získala Kolbenova firma.
Tato jeho obchodní prohra znamenala
ztrátu zakázek i bankovních úvěrů. Přesto se
pustil do dalšího náročného podniku: v roce
1903 vybudoval první elektrifikovanou trať
v Rakousku-Uhersku, z Tábora do Bechyně.
Z finančních problémů už nevybředl. 1. ledna
1918 musel vynálezce a podnikatel František
Křižík ustoupit Pražské úvěrní bance, u které
měla jeho firma nesplacený dluh. Firma se
následně proměnila na akciovou společnost
s názvem Českomoravské elektrotechnické
závody F. Křižíka. Ztrátu vlivu ve své továrně
však Křižík nesl těžce a postupně se stahoval
do ústraní. I v osobním životě zažil F. Křižík
osudové rány. Z osmi jeho dětí přežily do dospělosti pouze tři.
Není divu, že Křižík sesbíral řadu poct,
mimo jiné mu byl v roce 1883 udělen Řád
Františka Josefa a roku 1891 Řád železné koruny. Stal se císařským radou a v roce
1905 panovník Křižíka jmenoval doživotním
členem Panské sněmovny.
František Křižík zemřel uprostřed doby
beznaděje 22. ledna 1941 u svého syna Jana
na jeho zámku ve Stádlci u Bechyně. Dne 27.
ledna byl pohřben jako první osobnost české
techniky na vyšehradském Slavíně. Jeho pohřeb se stal tichou národní manifestací proti
tehdejší neslavné atmosféře německé okupace. Dnes je na jeho počest pojmenováno
mnoho ulic v různých městech a v místě, kde
stál jeho závod, i stanice pražského metra
Křižíkova. V jeho rodném městě bylo zřízeno
malé muzeum, které dokumentuje jeho život
a práci.
Připravil František Janeček
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Jak šel čas Polickem – vybrané události v lednu ve 20. století

6. ledna 1920
byla otevřená první mateřská škola v Polici.
29. ledna 1920
byly na základě zákona č. 75/1920, vydaném
tohoto dne, změněny dosavadní hospodářské kursy konané v Polici na Lidovou školu
hospodářskou.
26. ledna 1921
zasedalo polické obecní zastupitelstvo a rokovalo o změně názvu města Police na pojmenování POLICE NAD METUJÍ.
2. ledna 1922
„se spustil silný, prudký liják, který způsobil
téměř povodeň. Země byla zmrzlá a tak všechna
ta voda tekla po povrchu. Nadělala hodné nepříjemností. Pak nastaly silné mrazy až dne 23.
ledna dostoupil mráz -310 C“
5. ledna 1925
byla uvedena do provozu první Družstevní
mlékárna v Polici nad Metují.
Leden roku 1926
Začátkem zimy byla zahájena stavba skupinového vodovodu s prameništi na hoře Bor.
19. ledna 1930
byla provedenou kolaudací oficiálně dokončena výstavba vodovodní sítě v Polici nad
Metují.
6. ledna 1935
napadl první sníh této zimy.
24. ledna 1937
zemřel Josef Lokvenc, populární kapelník
dechové hudby a učitel hudby.
1. leden 1938
Některé ceny nápojů a potravin k tomuto
datu:
litr piva 10° obyčejného 1,45 Kč, litr piva smíchovského 12° 1,85 Kč, litr piva plzeňského
12 2,45 Kč, láhev sodovky 1,10 Kč, láhev limonády 1,60 Kč. 2 kg bochník chleba tehdy
stál 5 Kč, ¼ kg másla 5 Kč, 1 kg cukru 6 Kč,
vejce 40 hal., jeden rohlík 20 haléřů. Průměrná
dělnická měsíční mzda činila roku 1935 cca
420 Kč.
3. ledna 1939
prohlásil papež Pius XI. benediktinské kláštery Břevnov a Broumov za samostatná opatství. Stalo se tak po odtržení Sudet od ČSR.
Leden roku 1939
Na valné hromadě Divadelního spolku Kolár
(datum neznámo) bylo definitivně rozhodnuto
zahájit stavbu budovy nového divadla.
Leden roku 1940
Neobyčejně krutá zima způsobila velké potíže v zásobování pitnou vodou, když na mnoha
místech mrazem zamrzlo a popraskalo vodovodní potrubí.
6. ledna 1941
se konala valná hromada Divadelního spolku
Kolár. Zde byla vyslovena myšlenka vytvořit
do budoucna souvislou tradici Polických divadelních her.
Leden roku 1945
Na začátku roku nastal velký nedostatek uhlí.
22. ledna 1945
bylo poprvé slyšet od Vratislavi (Breslau, dnes
Wrócław/PL) vzdálené dunění děl – důkaz blížící se válečné fronty.
16. ledna 1946
zemřel ve věku 80 let továrník Jan Pejskar, se
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svým bratrem Františkem zakladatel továrny
na uzenářské výrobky v Polici nad Metují.
1. leden 1948
K tomuto dni byl vyhláškou č. 1256/48 ministra průmyslu Gustava Klimenta znárodněn
strojírenský podnik ing. Emil Katschner
(EKP) v Polici nad Metují.
Další vyhláškou ministra průmyslu č. 1255/48
byl ke dni 1. ledna 1948 znárodněn podnik
Kovopol, provozní společnost Hubka v Polici
n. Met., sídlící vedle fy EKP
1. ledna 1950
se stal Kovopol samostatným národním
podnikem.
29. ledna 1951
bylo otevřeno nové zdravotní středisko v n.
p. Meta pro jeho a zaměstnance Kovopolu.
Lékařskou službu v něm převzal MUDr. Otakar
Mazáč.
1. ledna 1954
byla zřízena Učňovská škola zemědělská
(UŠZ), která vznikla ze zrušeného Střediska
pracujícího dorostu (SPD).
19. ledna 1955
řádila na Policku velká vichřice.
1. leden 1956
počínaje tímto dnem byl psaním městské kroniky pověřen odborný učitel Karel Baudyš.
1. ledna 1957
byl v Polici nad Metují uveden v činnost tzv.
„Městský podnik komunálních služeb“.
5. ledna 1959
byl vedle turistické chaty na Hvězdě postaven stožár pro televizní přenosovou stanici,
sloužící pro příjem TV signálu v broumovské
kotlině
10. ledna 1959
byla v restauraci na Hvězdě zapojena nová
přípojka elektrického vedení, vedoucí
od Hlavňova.
19. ledna 1961
schválila rada MěNV návrhy na umístění
žáků do výběrových a ostatních škol.
20. ledna 1963
začaly pololetní školní prázdniny. Pro velké
a nepolevující mrazy (průměrná teplota za leden –15 0C !) a pro kritický nedostatek uhlí
trvaly až do 11. února. Tento měsíc byl třetí
nejstudenější leden celého století!
Leden roku 1967
V adaptované stodole u kláštera byla zahájena
Komunálními službami v Polici nad Metují výroba škvárobetonových tvárnic.
1. ledna 1968
skončily v továrnách oficiálně pracovní
soboty.
26. ledna 1972
se poprvé po provedené kolaudaci stavebních
úprav otevřela pro návštěvníky chata Hvězda
v Broumovských stěnách.
8. ledna 1973
byly zahájeny přípravy (zřizovány inženýrské
sítě) k výstavbě panelového sídliště nad polickým hřbitovem.
26. ledna 1976
byla ukončena demolice kruhové pece cihelny.
1. leden 1979
V průběhu jednoho dne došlo v noci z 31.
prosince na 1. leden na mnoha místech

k prudkému ochlazení téměř o 30° C (z +15°
C na minus 15° C).
1. ledna 1980
byl dán do provozu nový vodojem pitné vody
o kapacitě 2 x 250 m3.
5. ledna 1981
zemřel ve věku 66 let Karel Petr, učitel v. v.,
(*28. 9. 1914), po celá desítiletí stál na předním místě hudebního života ve městě, roku
1939 založil a po dlouhá léta úspěšně vedl
Dětský pěvecký sbor a pěvecké trio.
1. leden 1985
Obce
Bezděkov,
Hvězda
(Bukovice,
Hlavňov), Pěkov (+ Hony), Suchý Důl
(+Slavný) byly administrativně připojeny
k Polici nad Metují.
1. ledna 1986
zemřel ve věku 85 let Ferdinand Vacek, který po dobu 42 let vykonával funkci polického
hrobníka.
25. ledna 1987
již popáté po sobě zvítězil polický Jiří Beran
v lyžařském masovém běžeckém závodu
„Jizerská padesátka“.
1. leden 1989
Od tohoto data byl pro závadnost elektrických
rozvodů zastaven až do nápravy veškerý provoz v Kolárově divadle (tj. i včetně kina).
7. ledna 1990
vyšlo první číslo zpravodaje polických občanů „Polické fórum“.
20. ledna 1991
zemřel v Broumově ve věku 76 let akademický malíř Václav Šafář, neobyčejně populární
a významná kulturní osobnost na Broumovsku.
9. ledna 1992
zemřel ve věku 73 let Jiří Tásler, bývalý
knihař, knihkupec a dlouholetý a čestný člen
ochotnického souboru Kolár.
1. leden 1993
Ve stejném okamžiku, kdy začal nový rok
1993, vznikly dva nové samostatné státy –
Česká republika a Slovenská republika.
14. ledna 1999
vyšlo 1. číslo „Polického měsíčníku“, nahradil
předchozí „Polický zpravodaj“.
8. ledna 2000
zazněla při novoročním koncertě v Kolárově
divadle poprvé znělka města Police nad
Metují, kterou zkomponoval ředitel ZUŠ Lubor
Bořek.
Leden
Občan Police nad Metují Jiří Beran se stal
roku 1968 dorosteneckým přeborníkem republiky v běhu na lyžích na 5 km, poprvé v dějinách polické tělovýchovy docílil její příslušník
tak vysokého umístění
- roku 1975 se stal mistrem republiky v běhu
na lyžích na 30 km
- roku 1979 se stal v běhu na lyžích trojnásobným mistrem republiky: na tratích 15, 30 a 50
kilometrů
- roku 1980 se stal mistrem republiky v běhu
na lyžích na trati 50 km
- roku 1983 se stal mistrem republiky v běhu
na lyžích na trati 50 km
- 25. ledna 1987 již popáté po sobě zvítězil v lyžařském masovém běžeckém závodu
„Jizerská padesátka“.

Vybral František Janeček
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KALENDÁRIUM - únor 2021

Zajímavé osobnosti, události, objevy a vynálezy
yy 1. února 1918 – vypukla vzpoura v rakousko-uherské armádě v Kotorském zálivu (boka Kotorská, záliv Jaderského moře
v Černé Hoře), rakousko-uherští námořníci
žádali uzavření míru a zlepšení životních
podmínek
yy 2. února 1946 – zemřel Eduard Bass, český spisovatel a novinář (* 1. ledna 1888)
yy 3. února 1826 – narodil se Čeněk Hausmann, matematik, profesor mechaniky,
rektor Pražské polytechniky († 13. listopad 1896)
yy 4. února 1808 – narodil se Josef Kajetán
Tyl, český dramatik a spisovatel († 11. července 1856)
yy 5. února 62 – zemětřesení a sopečná činnost zničila asi 60 % Pompejí
yy 6. února 1228 – na českého krále byl korunován Václav I. se svou ženou Kunhutou
yy 7. února 1862 – zemřel František
Škroup, český hudební skladatel a dirigent
(* 3. června 1801)
yy 8. února 1926 – začalo hrát Osvobozené
divadlo.
yy 9. února 1921 – zemřel Jan Kříženecký,
český fotograf a filmař, průkopník české
kinematografie (* 20. března 1868)
yy 10. února 1929 – narodil se František Nepil, spisovatel († 8. září 1995)
yy 11. února 1912 – narodil se Rudolf Firkušný, klavírista světového jména († 19.
července 1994)

yy 12. února 1784 – spojením čtyř samostatných královských měst (Staré Město, Nové
Město, Malá Strana, Hradčany) vzniklo
Královské hlavní město Praha
yy 13. února 1992 – oficiální připojení ČSFR k Internetu, jako první bylo připojeno ČVUT v Praze
yy 14. února 1970 – prvním pokusným vysíláním barevné televize v Československu byl přímý přenos z Mistrovství světa
v lyžování ve Vysokých Tatrách
yy 15. února 1921 – proběhlo 1. československé sčítání lidu
yy 16. února 1996 – zemřel Miloš Kopecký,
český divadelní a filmový herec, člen činohry Divadla na Vinohradech (* 22. srpna
1922)
yy 17. února 1853 – narodil se Jaroslav
Vrchlický, český spisovatel, básník a dramatik († 9. září 1912)
yy 18. února 1901 – narodil se Hugo Haas,
československý herec a režisér († 1. prosince 1968)
yy 19. února 1920 – byl přijat zákon č. 135,
o poměru pražských univerzit, české univerzitě v Praze dosud nazývané Karlo-Ferdinandova bylo navráceno její starobylé
jméno Univerzita Karlova.
yy 20. února 1932 – zemřel v Praze Stanko
Enrique Vráz, slavný český cestovatel
a fotograf (* 18. února 1860)
yy 21. února 1947 – v Olomouci byla otevře-

na Palackého universita
yy 22. února 1973 – v Praze byl zahájen provoz na Nuselském mostě
yy 23. února 1849 a 12.února 1849 – zemřeli
Bratranci Veverkové [Václav (*13. dubna 1796 – †23. února 1849) a František (*3. března 1799 – †12. února 1849)
Veverkovi z Rybitví u Pardubic], známí zejména tím, že roku 1827 vynalezli ruchadlo
yy 24. února 1928 – narodil se v Novém Městě nad Metují Josef Sekyra, český geolog,
horolezec, cestovatel, dobrodruh a polárník, 26. prosince 1969 se stal prvním Čechoslovákem, který stanul na jižním pólu
(† 10. listopadu 2008)
yy 25. února 1634 –v Chebu zavražděn Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, český šlechtic a vojevůdce (* 14. září 1583)
yy 26. února 1916 – zemřel Jakub Husník,
český malíř, grafik, fotograf a vynálezce
(nejznámější je vynález světlotisku) (* 29.
března 1837)
yy 27. února 1790 – vznikla Česká expedice,
vydavatelství a prodejna novin, knihkupectví a vydavatelství
yy 28. února 1782 – narodil se český vynálezce Josef Božek, známý především konstrukcí prvního parovozu v českých zemích
(† 21. října 1835)
yy 29. února 1920 – byla schválena Ústavní
listina Československé republiky
Připravil František Janeček

ŠKOLSTVÍ

Z polické mateřinky...
I když máme v dnešní době plno různých
omezení, my jsme si ve školce užili prosinec
naplno. Zapalovali jsme postupně adventní
svíčky, vybírali jsme z adventního kalendáře
dobrůtky a chystali se na Vánoce. Nejdříve
k nám ale zavítala vzácná návštěva. Mikuláš,
anděl i čert navštívili postupně třídy, chválili,
ale občas i hrozili zlobícím dětičkám. Nikoho
si naštěstí čert neodnesl a tak se mohla začít
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tvořit přáníčka, dárečky, lojové kouličky pro
ptáčky…Z hygienických důvodů jsme letos
nemohli péct cukroví a tak jsme si upekli
alespoň perníkové svícny, ozdoby, nebo figurky z vizovického těsta. A pilně se nacvičovalo na besídku, která, bohužel, nemohla
proběhnout za přítomnosti rodič a prarodičů.
Děti jsme si natočili a rodiče mohli besídku
zhlédnout na Youtube. A za to, že to děti vše

pěkně zvládly, zavítal do školky také Ježíšek
s nadílkou. Doufáme, že i doma se děti dárečků dočkaly a strávily Vánoce společně s rodiči
v klidu a v pohodě. Všem přejeme, aby rok
2021 byl mnohem lepší a veselejší, plný pohody, lásky a zdraví.
Zaměstnanci MŠ na sídlišti
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Projekty Erasmus+ zdokonalení v cizích  jazycích

Rok 2020 je již 10. v pořadí, kdy se
soukromá střední škola Academia Mercurii
v Náchodě účastní mezinárodních projektových setkání ERASMUS+. Jedná se o několik
typů projektů. Jedním z nich je mezinárodní
spolupráce škol. Cílem tohoto typu je výměnný pobyt žáků v partnerských školách v zahraničí. Těch jsme napočítali za posledních 10 let
28! Realizovaly se tedy zhruba dvě zahraniční mobility každý školní rok. Navštívili jsme
společně s našimi žáky 9 zemí, některé opakovaně a to: Francie, Itálie, Španělsko, Turecko,
Polsko, Dánsko, Nizozemí, Velká Británie,
Německo.
Dalším typem projektů ERASMUS+ jsou
projekty zaměřené na výměnu zkušeností
a sdílení dobré praxe celých škol, účast na mezinárodních konferencích, nebo jazykové kurzy pro zvyšování kompetencí učitelů.
I v letošním školním roce jsou v naší škole
schváleny dva projekty ERASMUS+, jeden

pro žáky, kde na ně čekají partnerské školy
v Dánsku, Španělsku a na Maltě a druhý pro
učitele cizích jazyků, které čekají výjezdy
na jazykové kurzy.
Výuka cizích jazyků je pro naši školu
jednou z priorit. V hodinách cizích jazyků
klademe důraz na konverzaci a uplatnění jazykových dovedností v reálném životě. Studium
anglického jazyka je povinné, druhý cizí jazyk
si však žáci mohou volit a to z jazyka španělského, německého, ruského a francouzského.

V odpoledních hodinách nabízíme našim žákům ještě možnost rozšířit svoji znalost o 3.
cizí jazyk formou nepovinných jazykových
kroužků.
Znalosti cizích jazyků jsou pak výhodou
našich absolventů, jak studijního oboru cestovní ruch, tak ekonomického lycea či sportovního managementu.
Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Spolupráce psychiatrických nemocnic
a komunitních služeb nese ovoce

V Česku prožije duševní onemocnění každoročně více než pětina obyvatel.
U mnohých z nich vede zkušenost s duševním onemocněním k hospitalizaci v psychiatrické nemocnici. V důsledku nemoci
a hospitalizace se obvykle lidem naruší
vztahy v rodině, přijdou o bydlení, o práci
a finanční zajištění. Při návratu do běžného života tak často potřebují podat pomocnou ruku. Tu může nabídnout lidem žijícím
v náchodském okrese organizace Péče o duševní zdraví (PDZ).
Aby byla podpora člověku při přechodu
z nemocnice domů užitečná, je zapotřebí úzké
spolupráce mezi všemi subjekty, které mu nabízí pomoc, tzv. multidisciplinární spolupráce.
Dobrá komunikace mezi pacientem, pracovníky nemocnic a pracovníky komunitních služeb, jako je Péče o duševní zdraví, může hrát
v zotavení z nemoci velkou roli. Ukazuje se, že
při práci komunitní služby PDZ je velice důležité provést klienta obdobím hospitalizace,
propouštění a návratu domů tak, aby se mohl
na změny včas připravit. Příprava na propuštění by měla začít již na samém začátku
hospitalizace. Klient je aktivně povzbuzován
ke spolupráci, v rámci které si sestavuje své
potřeby a přání, na jejichž základě a základě
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poznatků pracovníků nemocnice a zkušeností
PDZ vzniká plán propuštění.
Jako dobrý příklad z praxe může sloužit
příběh paní Petry. Petra se po několika měsíční léčbě v nemocnici cítila lépe a přála si
jít domů. U Petry však před odchodem do nemocnice došlo ke konfliktu v rodině. Přišla
o bydlení a její syn začal bydlet u otce. Petra
chtěla dát všechny záležitosti zpět do pořádku
a bydlet opět se svým synem. Pracovníci PDZ
se snažili Petře s propuštěním z nemocnice pomoci. Na možnosti propuštění spolupracovali
jak s Petrou, tak s léčebným týmem psychiatrického oddělení a také na setkáních multidisciplinárních týmů. Ze strany léčebného týmu
nemocnice zaznívala obava z nejistoty, zda si
Petra uvědomuje náročnost situace po návratu
z hospitalizace, v jejímž důsledku by mohlo dojít i k opětovnému propuknutí nemoci.
Pracovníci PDZ naopak přinášeli svou zkušenost z dřívější spolupráce s Petrou a ujištění,

že je schopná kroky při návratu s podporou
zvládnout. Po vzájemném vyjasnění si priorit se všichni domluvili na krocích vedoucích
k propuštění. Po propuštění Petra využila podporu náchodského týmu PDZ. Pracovníci jí
pomohli zpřehlednit si jednotlivé kroky, najít
nabídky bydlení a práce, provedli jí možnostmi finančního zajištění, doprovodili ji k ambulantnímu psychiatrovi, edukovali o užívání
medikace a předcházení relapsu. Petra si vyřešila své další záležitosti, i přes počáteční únavu, do značné míry sama. Vše vyjednala a zrealizovala. Příběh Petry tak má šťastný konec.
V současnosti má práci, je finančně zajištěná
a bydlí v nájemním bytě se svým synem tak,
jak si to přála. Podporu služby PDZ dnes již
nepotřebuje.
Bc. Michaela Venclová
Péče o duševní zdraví, z. s.
Jana Palacha 1552, Pardubice 530 02
773 915 753 / www.pdz.cz
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Novinka v léčbě rakoviny prsu v náchodské nemocnici:
větší komfort pro pacientky i pro lékaře

Náchodská nemocnice začala při léčbě
karcinomu prsu používat přístroj SentiMag
a zařadila se tak mezi deset nemocnic
v republice, které za pomocí metody
magnetické detekce sentinelových uzlin operují. Novinka přináší celou řadu výhod, a to
jak pro nemocné, tak i pro operatéra.
Rakovina prsu je stresující diagnóza, která postihuje v naprosté většině případů ženy
a je u nich zároveň nejčastějším nádorovým
onemocněním, vzácně je ovšem odhalena
i u mužů. Při včasném záchytu nemoci je poměrně vysoká pravděpodobnost úspěšného
vyléčení, svou roli však kromě času hraje, jako
při každé léčbě, také psychika pacienta. Snaha
o komfort během léčby a minimalizace nutnosti dojíždění do vzdálenějších nemocnic má
proto pro nemocné velký význam. „Za velké
plus považuji, že na našem oddělení se operacím prsů u žen s touto diagnózou věnuje žena,
lékařka, které se pacientky snadněji svěří.
Letos na podzim se nám navíc podařilo za pomocí evropské dotace získat přístroj SentiMag,
který léčbu karcinomu prsu výrazně usnadňuje“ říká primář chirurgického oddělení
Oblastní nemocnice Náchod, MUDr. Jaroslav
Vokůrka.

Celý proces léčby
v náchodské nemocnici

Operačnímu zákroku předchází cesta ženy
(či muže) na radiodiagnostické oddělení, kde
je buď v rámci preventivního mamografického screeningu, nebo již na základě podezření na onemocnění, odhalen zhoubný nádor.
Pacient(ka) dále pokračuje do mamologické
ambulance MUDr. Andrey Adamové.

„Zavedení metody SentiMag nově přináší našim pacientkám z Náchodska možnost
podstoupit všechny léčebné úkony v náchodské nemocnici bez nutnosti dojíždění na oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ vysvětluje lékařka
Adamová, která v náchodské nemocnici operace tohoto typu provádí. Při operaci nejde jen
o samotné odstranění nádoru, ale také o vyšetření, které zjišťuje, zda se v lymfatických
uzlinách netvoří metastázy.
Předchozí praxe obnášela právě cestování
pacientek do Hradce Králové. Na zmíněném
oddělení nukleární medicíny byla pak ženě
do postiženého prsu aplikována radioaktivní
látka, pomocí které se následně operatér při
zákroku orientoval. Nově se nemusí značení
sentinelových uzlin provádět radioaktivní látkou, kterou nahradily nanočástice železa a navigace operatéra je tak na principu magnetu.
Látku zpravidla jeden až dva dny před operací
aplikuje své pacientce přímo chirurg, který
bude výkon provádět. V den operace je pak
malým řezem pacientce odstraněna s tumorem
i látkou označená lymfatická uzlina, která je
první na řadě v případě metastatického rozsevu. Následuje histologické vyšetření, které
definitivně určí stadium onemocnění a následnou onkologickou terapii.

Zásadním faktorem pro úspěšnost léčby je
včasné odhalení rozvíjejícího se nádoru. Proto
je důležitá prevence a účast na pravidelných
screeningových kontrolách, které odhalí počátek onemocnění ještě před tím, než je možné
identifikovat bulku pohmatem. V takových
případech je pak šance na uzdravení pacientek
velmi vysoká.
Podzimní měsíce, které poznamenala epidemie koronaviru, nebyly na pobyt v nemocnici právě ideální. Vybudování covidových
oddělení s sebou neslo mnoho organizačních

Do nového roku
Vám prejeme hlavne pevné
zdraví, osobní pohodu,
dostatek zivotní energie
a mnoho pozitivních zázitku.
At kazdy krok,
ktery v novém roce udeláte,
smeruje tím správnym
smerem.

změn i v hospitalizaci pacientů přicházejích
na neodkladné výkony, jakými jsou právě
operace karcinomu prsu. Chirurgické oddělení náchodské nemocnice však již na jaře
čeká stěhování do prostor nově postavených
pavilonů. Již brzy se tak komfort pro pacienty
i zdravotnický personál výrazně zvýší.

Mateřské centrum Ma Mi Na
Na podzim v roce 2020 jsme neměli mnoho příležitostí ke společnému setkávání a tvoření. Nemohli jsme
uskutečnit Vánoční výstavu, která měla být společnou
prací dětí z okolních mateřských školek. Mikuláš, anděl
a čert nás letos nenašli (asi nebyli třeba, nikdo nezlobil J). Závěr prosince jsme si užili procházkou s cílem
ozdobit stromeček dobrotami pro zvířata a téměř dvěma
týdny, kdy jsme mohli v omezeném počtu navštěvovat centrum. Ježíšek na nás
letos myslel a nadělil nám dárky pravdu krásné. Máme nový dataprojektor
a tiskárnu za což děkujeme MAS Stolové hory. Těšíme se, že využijeme během
projektových dnů, které plánujeme.
Přejeme, ať je ten Nový rok o něco jednodušší, bez nutných omezení, které
nás provázela v roce 2020. Přejeme všem hlavně hodně zdraví, domácí pohodu
i kousek toho štěstí a lásky. Děkujeme všem maminkám, tatínkům, babičkám
i dědečkům, kteří se v roce 2020 podíleli na činnosti MC nebo k nám jen
zavítali. Doufáme, že se v roce 2021 sejdeme v pondělí 4.1. a v následujícím
období stihneme vše, co jsme si předsevzali.
Pohodový rok 2021 Vám přeje MC MaMiNa.
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Andrea Plná
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Zprávy z polického Domov důchodců

Milí spoluobčané,
při ohlédnutí za covidovým rokem 2020
musím konstatovat, že byl pro nás všechny
v DD velice náročný vzhledem k tomu, že
pečujeme o seniory - nejohroženější skupinu obyvatelstva. Byl pro nás novou výzvou,
zkouškou a přinesl nám do života mnoho
poučného. Naším úkolem bylo ochránit
obyvatele našeho domova před novou nemocí. Po uzavření domova pro návštěvy
jsme museli nalézt cesty, jak můžou komunikovat se svými blízkými, aby co nejméně
strádala jejich psychika. Informace o tom,
jak jsme zvládli jarní vlnu epidemie, jsem
zmínila v červnovém Polickém měsíčníku, kdy byl náš domov uzavřen od začátku
března do 24. 05. 2020.
Léto jsme prožili v mírně rozvolněném
režimu (od 25. května do 13. září), kdy se
naši obyvatelé mohli setkávat se svými
blízkými na zahradě areálu domova nebo
ve společných prostorách DD (vyjma 13
dnů v srpnu). Bylo ale nutné dodržovat
nařízená protiepidemiologická hygienická
opatření. Kvůli onemocnění COVID-19
u zaměstnanců i obyvatelů našeho DD nám
byla dne 13. září nařízena karanténa. Tato
karanténa trvala až do 1. 12. 2020.
Režim karantény byl podřízen přísným
protiepidemiologickým opatřením, které
nedovolovaly návštěvy rodin u svých blízkých žijících v našem domově. Po dobu
podzimní karantény onemocněla zhruba
polovina uživatelů a pracovníků domova.
Po dobu karantény jsme byli nuceni z důvodu nařízené izolace zrušit i společné
aktivity pro naše uživatele. Zároveň jsme
hledali cesty, jak předcházet pocitům osamocení z této nařízené izolace. Náhradní
kontakt s rodinami bylo možné uskutečnit
komunikací přes telefon, zasláním emailů,
předáním vzkazu či zprostředkováním video hovorů prostřednictvím aplikací Skype
a Whatsapp. Organizovali jsme „osobní“
kontakt na dálku přes plot či komunikací
z balkonů, vždy v bezpečné vzdálenosti pro
setkávající. Všichni naši pracovníci v přímé
péči se snažili nahradit uživatelům absenci
kontaktů s blízkými zvýšenou osobní aktivitou, doprovázením uživatelů při procházkách po zahradě, povídáním si s nimi
na pokojích. Celé toto období vyžadovalo
ode všech více jak 100% nasazení, ochotu
pomáhat, být empatický a v čase personální
nedostatečnosti i kolegiální.
Po celý čas jsme dodržovali přísná hygienická opatření. Všichni pracovníci domova pracovali v ochranných pomůckách,
respirátorech, štítech, pokrývkách hlavy,
v oblecích zakrývajících celé tělo, v rukavicích. Tyto ochranné pomůcky si museli pracovníci měnit při každém vstupu a výstupu
z COVID zón. Práce v ochranných pomůckách byla pro všechny vysilující a náročná.
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Po celou dobu karantény vykonávali
pracovníci organizace své pracovní povinnosti velice obětavě. Přes vyčerpanost, únavu, oslabení ze svého vlastního onemocnění
pečovali o naše uživatele s maximální trpělivostí, láskou a to i za cenu potlačení vlastních potřeb. Všichni pracovníci byli rovněž
dlouhodobě izolováni od svých blízkých,
žijících mimo jejich domácnost, odříznuti
od svých zájmů a možností aktivní relaxace.
Předcházeli tak přenosu nákazy z vnějšího
prostředí do zařízení.
Komplikované pro nás bylo zejména období v měsících říjnu a listopadu. V důsledku onemocnění značného počtu personálu
nemocí COVID-19 jsme se obrátili o pomoc do jiných zařízení v okolí. „Pomocná
ruka“ přišla od pracovníků ze zařízení
Dolní Zámek v Teplicích nad Metují. Touto
cestou jim děkuji za ochotu a vstřícnost.
Rovněž děkuji ostatním zaměstnancům
z Dolního Zámku, kteří převzali na svá bedra povinnosti těch, kteří vypomáhali v péči
o uživatele u nás. Děkuji rovněž dalším
pracovníkům na krátkodobou výpomoc, že
nám pomohli toto kritické období v našem
DD zvládnout.
Ze srdce děkuji a vyjadřuji svůj veliký
obdiv a respekt celému týmu přímé péče,
zdravotním sestrám, uklízečkám, které pod
vedením vedoucí zdravotního úseku paní
Jarmily Kaválkové a vedoucí úseku přímé
péče paní Evy Kuželkové v péči o naše
uživatele v těžkých podmínkách obstáli jak
po stránce odborné, ale především po stránce lidské. Tým pracovníků dokázal o naše
uživatele pečovat jak po stránce fyzické,
tak po stránce duševní. Dokázal je potěšit,
rozveselit, vyslechnout jejich obavy, stesky
a zahnat černé mraky z jejich duše v době,
kdy se nemohli potkávat se svými blízkými.
Velké poděkování patří rovněž všem ostatním pracovníkům organizace, kteří tvořili
pevnou půdu pod nohama pro všechny pracovníky v přímé péči.
Bylo úžasné pozorovat, jak se všechny
týmy semknuly, aby nahradily nemocné
kolegy a zvládly náročnou práci. Pouze
společným úsilím jsme mohli dosáhnout
úspěchu v tomto krizovém období. Při práci
dokázali pracovníci svoji otevřenost, osobní
aktivitu, vzájemnou důvěru, ochotu učit se
a hledat nová řešení, i svoji loajalitu k organizaci. Nesmírně si vážím všech těchto
jejich ctností.
Velice děkuji také pracovníkům sociálního odboru Královéhradeckého kraje za jejich lidský přístup a pomoc při zásobování
ochrannými pomůckami, při poskytování
metodické pomoci a pomoci při řešení problémů a vzniklých situací.
Velké poděkování a obdiv náleží našim
dopisovatelům, dobrovolníkům manželům Horklovým. Ti psali od letošního jara

pravidelně, týden co týden, neúnavně dopisy našim uživatelům. Ve svých dopisech
velice citlivě a s láskou popisovali zážitky
z toulek přírodou, ze svého dětství a dosavadního života a zpříjemňovali tak uživatelům dlouhé chvíle. V prosinci jsme od nich
obdrželi pro naše seniory v pořadí již 40.
dopis. Děkuji za tento neuvěřitelný a nádherný dar.
Další poděkování chci vyjádřit panu
Milanu Schirlovi, který prostřednictvím
společnosti TCM POINT s.r.o. daroval
dvakrát všem pracovníkům našeho domova potravinové doplňky pro posílení jejich
imunity.
Velkou radost udělaly našim uživatelům děti ze Základní školy v Suchém dole,
Žďáru nad Metují, Bukovici, a také skauti
- děti z Police nad Metují, které pro ně vyrobili krásná přáníčka a jiné dárečky. Všem
dětem i jejich učitelkám moc děkujeme.
Děkujeme všem rodinným příslušníkům
za jejich pochopení, respektování nastavených opatření i za pomoc při zabezpečení
potřeb svých blízkých. Poděkování patří zejména těm rodinám, které nás podporovaly
svými emaily, ve kterých vyjadřovaly poděkování za naši náročnou práci. Právě tyto
projevy ocenění naší práce nám byly velkou
vzpruhou a oporou v nejtěžších chvílích,
dávaly nám sílu vydržet a být za všech okolností bdělí a pečliví.
Těším se spolu s vámi na chvíle, kdy budeme moci opět žít a pracovat bez nutných
omezujících nařízení a „skafandrů“, jen
možná s větší pokorou, vděčností a láskou
a taky na chvíle, kdy si budeme moci všichni užívat neomezených návštěv obyvatel
našeho domova.
Přeji všem pracovníkům našeho domova, všem našim uživatelům, jejich rodinným
příslušníkům i všem příznivcům našeho domova i široké veřejnosti, abychom si v nadcházejícím roce 2021 mohli dosyta užít
vzájemnosti, svobodných setkání s blízkými, přáteli, rodinami, kamarády. Nechť se
můžeme brzy vrátit k našim každodenním
starostem, máme je v úctě a nechť nám přinášejí do života radost a útěchu.
Ze srdce přeji nám všem pevné zdraví

Jana Šrámková, ředitelka DD

PODĚKOVÁNÍ

Český svaz chovatelů, základní organizace Police nad
Metují tímto děkuje městu
Police nad Metují za poskytnutí
finančního příspěvku z grantového a dotačního programu města
ve výši 5 000 korun za rok 2019 a 3 300 korun za rok 2020, který byl použit na organizaci a přípravu tradiční chovatelské výstavy
o „Polické pouti“.
Děkujeme
Mgr. Martina Frydrychová
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Výjimečná sezona
v Kladském pomezí

Letošní turistická sezona i celý rok 2020 byl pro organizaci destinačního managementu výjimečný hned v několika směrech. Pojďme
si společně připomenout, co vše se událo v Kladském pomezí.
Největší
novinkou
se stal turistický produkt Božena 200, který
vznikl ke 200. výročí
od narození spisovatelky
Boženy Němcové. Díky
finanční
podpoře
Královéhradeckého kraje a měst Česká Skalice
a Červený Kostelec vznikla nová tiskovina a webové stránky, realizovány byly reklamní kampaně a natočeno několik reportáží. Moc nás těší, že díky této propagaci
stoupla návštěvnost turistických cílů oproti roku 2019 o více než 20 %.
Díky projektu Čapek se nám podařilo navázat spolupráci se zahraničním zastoupením České republiky v Japonsku, kde se Karel
Čapek těší velké oblibě. Realizovali jsme pracovní cestu po jeho stopách v Kladském pomezí a ve spolupráci s Královéhradeckým krajem vznikl tištěný materiál v japonštině. Díky spolupráci s agenturou
CzechTourism, Kladské pomezí získalo mediální prostor v pořadu
Snídaně s Novou a v ranním vysílání Frekvence 1 v podobě soutěží
o regionální produkty a pobyty na farmě Wenet a v kempu Brodský.
Naše přípravy na letní sezónu značně ovlivnila epidemie koronaviru. Nastalé situaci jsme se snažili přizpůsobit a efektivně využít
všech našich možností k rozvoji cestovního ruchu v regionu. Pro naše
partnery jsme vytvořili zcela nové možnosti propagace. Cílem byla
především podpora těch, kteří na jaře museli uzavřít své provozovny.
Epidemie zasáhla také do příprav třetího ročníku česko-polského projektu Festival zážitků. Z důvodu uzavření hranic došlo k jeho přesunutí
na léto 2021. Cestovatelská hra pro rodiny s dětmi Toulavý baťoh se
uskutečnila bez omezení a dokonce se do ní zapojilo o 7 % soutěžících více než loni. Pouze došlo k jejímu prodloužení na dva roky, proto
ke slosování o hlavní ceny dojde až na podzim 2021.
Důležitým momentem letošního roku bylo zahájení přípravy
nové marketingové strategie pro destinaci Kladské pomezí ve spolupráci s Norou Dolanskou, jež má bohaté zkušenosti napříč službami

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

operátor/ka gumárenské výroby,
mzda 35 000 Kč až 37 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

cestovního ruchu u nás i v zahraničí. Dokument je projednáván a k jeho
schválení by mělo dojít v prvním pololetí příštího roku.
Velmi si vážíme důvěry a podpory našich členů, bez nichž bychom
nemohli existovat, a zároveň jsou pro nás velkým závazkem. Pevně
věříme, že se nám společně podaří cestovní ruch podpořit natolik, aby
pomohl vytvořit nové příležitosti pro náš region.
Markéta Venclová

Astronomický klub Police nad Metují
ZIMNÍ OBLOHA

Na připojené mapce jsou základní souhvězdí, která vidíme na zimní obloze při pohledu jižním směrem. Západním směrem (tj. napravo)
vidíme planetu Mars v souhvězdí Berana. 20. ledna ve 22 hodin bude
Mars v konjunkci s Uranem. Mars bude 1,6° severně (tj. nad Uranem).
Mars bude snadno pozorovatelný i bez dalekohledu a jeho jasnost
v lednu dosáhne 0,2 magnitudy. Uran uvidíme jen s dalekohledem. Jeho
jasnost bude 5,8 magnitudy.

Uran objevil v roce 1781 astronom W. Herschel. Pojmenování Uran
se začalo používat teprve od druhé poloviny 19. století.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

vstupuje do znamení Vodnáře 19. ledna ve 21 hodin
40 minut SEČ, den se v lednu prodlouží o 1 hodinu
a 6 minut, Země je Slunci nejblíže 2. ledna v 15 hodin 		
(147,1 miliónu km),
MĚSÍC
6. v poslední čtvrti, 13. v novu, 20. v první čtvrti,
28. v úplňku,
MERKUR ve druhé polovině ledna večer nízko nad jihozápadním 		
obzorem,
VENUŠE na začátku měsíce ráno nízko nad jihovýchodním obzorem
MARS
v první polovině noci v souhvězdí Ryb a Berana,
JUPITER na začátku měsíce večer nízko nad jihovýchodním
obzorem v souhvězdí Kozoroha,
SATURN na začátku měsíce večer nízko nad jihovýchodním
obzorem v souhvězdí Kozoroha,
URAN
v první polovině noci v souhvězdí Berana,
NEPTUN večer na jihozápadě v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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Advent – čas naděje

z příchodu roku dvoutisícího dvacátého
prvního, snad ještě ve světě obyvatelném živými tvory. Jsme v očekávání časů příštích,
nadějných pro život na naší planetě zvané
Země. Koronavirus nás zachvátil, ale všeho
do času.. Souvisí to s našimi postoji k přírodě. Chováme se k ní rabiátsky i k sobě navzájem. Vystupujeme někteří jako ve společnosti
bez zásad čestného a ohleduplného chování.
Prostě ten virus je nákaza, nikoliv chřipka
a má označení COVID-19. Šíří se velkou
rychlostí, a proto nepodceňujme rady epidemiologů. Mentalita nás, Čechů, je taková, že
příliš na moudré rady nedáme.
Moc nerozumím protiepidemickému systému s označením „PES“, podle kterého se
máme chovat. Nemáme se moc sdružovat,
ale co mají dělat lidé v zaměstnání, kteří musí
živit rodiny? Zatím se nacházíme na stupni
třetím, můžeme chodit do hospůdek, do obchodů na předvánoční nákupy, ale co dál?
V pátek 4.12. došlo k rozvolnění epidemie
a lidé houfně navštěvovali hostince (mám je
též v oblibě) a ejhle v neděli na sv. Mikuláše
jsme opět „v bryndě“ a blížíme se ke stupni
čtvrtému. Až ten článek budete snad číst, kdo
ví, kde se octneme, nouzový stav je už vyhlášen i na část ledna a jestli se to takto bude stále
opakovat, vstoupíme se do léta a ten kolotoč
se bude stále opakovat. Pilně se pracuje na objevu vakcíny a snad nějaké výsledky mají
Britové a Němci, ale jak se k té aplikaci bude
chovat naše DNA?
Copak my důchodci, pro nás, kteří, nežijeme v domovech seniorů jsou dny dobrodružstvím. Čteme, sem tam poklízíme, sem tam si
pouštíme televizi a muziku ze svých zdrojů,
já si studuji to, co jsem zanedbala a pozoruji
z okna Nebíčko, Benzinku a taky Ostaš, těším

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
se na jaro a lepší dny a ségra je v duchu se
mnou.
Teď mám „v parádě“ domácí knihovnu
a věnuji se publikacím pana Miroslava Pichla
o Polici nad Metují, která je též mou srdeční záležitostí a snad mně tam nahoře odpustí,
protože to byl skromný člověk a nepotrpěl si
na nějaké „tirády“, jak to vím od jeho příbuzných. Není už mezi námi, dívá se na nás shůry, jak to tady „patláme“ s tím Psem. Sestra
měla v knihovně jeho knihy, které v této době
pandemie „študuju“. Nyní právě listuji a čtu
si v rozsáhlé publikaci „Listování v polických
kronikách“, 1. vydání 2015, vydavatel Město
Police nad Metují o 415 stranách. Jsem jako
v „jiříkově vidění,“ co vše se tu událo, kronikáři zapsáno a co pan Pichl dal svým „listováním“ do obsáhlého svazku. Jsou tam všichni kronikáři vyjmenováni: pánové Václav
Vladivoj Tomek, Jan Lege, páter Cyril Kaněra
OSB, Josef Brandejs, Josef Sova, Stanislav
Šrůtek, pan učitel Karel Baudyš. Publikace
končí rokem 1969. Jistě jsou pokračovatelé –
kronikáři, až do dnešních dnů.
Této publikaci předcházela kniha
„Hostince v Polici nad Metují“ z roku 2003,
napočítala jsem jich přes šedesát. Vedle hostinců tam jsou uvedeny výčepy, kluby, vinárny,
penziony, jak postupně vznikaly, zanikaly
a dnes by se daly spočítat asi jen na pěti prstech. Holt, dříve byli Poličáci podnikavější,
asi i proto, že vše bylo jednodušší. Tam, co
je dnes mezi lidmi známá Večerka (Polická
pekárna) na polickém náměstí pod „rathausem“ byl hostinec „ U Tří kohoutů“ a posléze
BESEDA od roku 1872. Byly tam pro hosty
i dva pokoje a údajně vyhlášená výborná kuchyně. Naposledy Besedu vedla vdova paní
Anna Hofmanová, kterou ještě pamatuji, jak

postávala usměvavá před hostincem. V budově nebyl ještě zřízen průchod. Hostinec byl
zrušen v roce 1948 a komunisté si zařádili
i v těchto drobných hospůdkách. V Až to celé
proštuduji, napíšu více o děních v těchto hospůdkách, o jejich majitelích a názvech.
Další mně dostupná je publikace ve velkém formátu z roku 2004 s názvem „Police
nad Metují v datech“. Mám pro období pandemie co číst. Všechny tyto knihy jsou pro
mne skvostem a nezlobím se, že sedím doma.
Ještě musím přidat ze své knihovny knihu
Dr. Stanislava Brandejse „Kniha o Polici nad
Metují“ se snímkem gotického portálu polického kostela na obálce od fotografa Stanislava
Šrůtka. Kniha byla vydána nákladem Městské
rady v Polici n. Metují v roce 1940.
Protože jsem v zajetí všech dnešních událostí, které se odehrávají na naší politické scéně, chtěla bych doporučit k přečtení poslední
stránku časopisu - týdeníku „RESPEKT“ s názorem předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla
Rychetského na osobu našeho premiéra.
Jeho názor sdílím. Předsedu ústavního soudu si velice vážím, setkávali jsme se občas
na přednáškách o bytovém družstevním právu. V pražském stavebním družstevnictví
a vůbec ve stavebnictví bylo nás právníků
více, co se neměli příliš ukazovat a šířit v době
normalizace své názory. Stavebnictví byla
naše ochrana. Respekt odebírá i naše Městská
knihovna. Šéfredaktorem tohoto pondělního týdeníku je pan Erik Tabery, vnuk herce
Zdeňka Štěpánka.
Na závěr bych chtěla do nového roku 2021
popřát všem lidem dobré vůle to nejcennější
- ZDRAVÍ- a vyšlápnutí pravou nohou do požehnaných a lepších časů v naší krásné vlasti.
Jarca Seidelová

Příběh zemědělce Honzy a jeho souseda

Honza již jako malý kluk měl rád zvířata.
Už na základní škole sám začal chovat králíky.
Nebyl to žádný troškař, jednu dobu jich měl
i 50 kusů. Jak Honza rostl, pokukoval po něčem větším. Rozhodl se, že bude chovat ovce.
Začátek chovu byl skromný, všeho všudy jen
3 kusy. Postupem času chov rozšiřoval až
do stavu, který je v Čechách větší. Dnes Honza
chová 1300 ovcí základního stáda, 54 beranů
a 2000 jehňat. K tomu obhospodařuje 371
hektarů luk a pastvin. Jak k takovému množství Honza přišel, když nebyl synem ředitele
Státního statku, ani nezdědil nic v restitucích?
Jednoduše tím, že u práce přemýšlí a dělá
15 hodin denně 7 dní v týdnu. Po nocích čte
odborné články, místo bulvárních novin.
Zavádí nové poznatky do praxe. Podařilo
se mu vyšlechtit stádo na vysokou plodnost
a výbornou zmasilost. Díky tomu dosahoval
výborných ekonomických výsledků a velebil
svoji farmu. Jeho obchodní partneři se o jeho
zvířata jenom perou.
Přesto všechno má Honza smůlu. Je to
už 6 let, co mu do života vstoupil arogantní
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a bezohledný soused, který začal chovat velké šelmy. Soused chová kde co, třeba i jeleny,
srnce, divoká prasata. Je to špatný hospodář.
O svoji zvěř se moc nestará, a ta se mu přemnožila. Aby napravil svoji nemohoucnost,
pořídil si vlky v domnění, že mu pomůžou regulovat jeho zvěř. Sousedova myšlenka by nebyla špatná, kdyby neměl sousedy, kteří pasou
dobytek na svých pastvinách.
Soused nekouká napravo ani nalevo. Svůj
plán se rozhodl zrealizovat, pořídil si vlky.
Ihned dal všem sousedům vědět, že vlk je plaché zvíře a není se čeho bát. „Vlk není zlý,
je to ohromný dobrák, kterého jen tak nikdo
v přírodě nevidí. Bude chytat nemocné, slabé
kusy jelení, srnčí a černé zvěře.
Honza není žádný hlupák, proto svého souseda upozorňoval, že se zbláznil…
Bohužel on si vedl svou. A co se nestalo?!
Vlk zjistil, že na souseda je lepší se vykašlat.
Na co se honit za nějakou srnkou, když Honza
má v ohradě švédské stoly? Hup! Dvacet kusů
za pár minut leží v krvi. Doslova ráj ve vlčí
zemi.

Honza se může hrůzou zbláznit. Běží
za sousedem, ať s tím něco udělá, že jeho vlk
rdousí jeho ovce. Soused sedí „nabubřele“
na své židli a mumlá, že to není jeho problém,
že ho to nezajímá. Honza to nechápe… Jak
nezajímá? Tvůj vlk žere moje ovce! Vlk žere
tvoje ovce, protože je nemáš v dobré ohradě.
Jak je nemám v dobré ohradě? Ovce chovám
25 let a nikdy mi z ohrady neutekly. Kamaráde
nová doba! „Já jsem se rozhodl, že budu mít
vlka a ty si troubo udělej nějaké opatření, aby
ti neškodil.“ „A co mám rychle dělat, sousede,
když mám oplocení dlouhé 42 km? Čtyřicet
dva kilometrů jsem budoval postupně po dobu
25 let.“ „To já nevím, kamaráde, je to tvůj
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byznys, tak se starej!“
Honza lamentuje, co že je ten soused
za arogantního lumpa, když něco chová a nevadí mu, že to ostatním škodí. „Sousede, ovce
trpí, dochází k týrání!“ „Mě to nezajímá, můj
vlk mi v mém lese neškodí, ba naopak.“
Honza je v koncích, hledá rychlé řešení.
Ploty rychle nikdo nepředělá a sousedovi vlci
útočí čím dál více. Malá naděje mu blýskla.
Musíme svoje ovečky po setmění hlídat. Jeden
ochotný zaměstnanec se mu nabídl, že do toho
půjde. Takto to začalo…
Jak se setmí, musíme hlídat ovečky, aby
jim neublížil vlk našeho nabubřelého souseda. Prima, ono to funguje, vlk dal pokoj. Ale
každá mince má dvě strany. Ono to funguje,
ale kdo to zaplatí? „Sousede, musím hlídat
tvého vlka, když ty to neděláš, koukej mi to
zaplatit.“ Soused: „Myslíš, já nevím, uvidíme,
nějak se snad dohodneme.“ Honza každou noc
hlídá, někdy ale neuhlídá. Honza: „Hlídám,
hlídám a stojí mě to mnoho peněz. No musím
vydržet, soused snad začne platit.“ „Sousede,
kdy mi zaplatíš hlídání tvého vlka?“ Soused:
„Už brzy, snad… Uvidíme…“
Stále stejná písnička. Samé sliby a žádný skutek. Proč taky, když moje ovce sousedovi neškodí. Jak plyne čas, Honzovi dojde

trpělivost a s ostatními zemědělci zorganizuje
demonstraci, aby se i ostatní lidé v kraji dozvěděli, jaký je soused arogantní bezohledný
„nemakačenko“, neschopný cokoli udělat, aby
Honzovi pomohl.
Ostatní lidé nechápou, proč Honza křičí, když sousedův vlk je tak užitečné zvíře.
Honza souhlasí s tím, že vlk je užitečné zvíře,
ale když žije na Aljašce, kde lidé nežijí a nechovají hospodářská zvířata.
Honza neví kudy kam. Po nocích přemýšlí, zda nebude lepší ovečky zrušit a jít dělat
něco jiného. „Mám je rušit, když jsem do nich
investoval všechny vydřené peníze? Mám je
rušit, když mám nejlepší výsledky široko daleko?“ Když předělám ploty, kdo je bude udržovat, vždyť jich mám 42 km. Chytráci mi radí
elektrický drát 20 cm nad zem, aby vlk nepodlezl. „Kdo to bude vysekávat, na to nemám lidi
ani peníze.“
Honza tlačí na souseda, ať něco dělá, nebo
zkrachuje, že nemůže zadarmo hlídat jeho
vlka, že na to už nevydělá. Soused na Honzu
kašle. Stále mu tvrdí, že má špatné ohrady
a radí mu, ať si je předělá.
Honza nemá peníze, protože platí za nočního hlídače. Neví kudy kam. V novinách
píšou, že se farmářům poskytují dotace

na oplocení proti sousedovým vlkům. Jak lákavě to vypadá. Honza to prověřuje a realita
je jiná!
Honza by musel mít svoje peníze na zaplacení firmy, která oplocení realizuje. Musel
by umět honit úředního šimla. Musel by mít
štěstí, aby sehnal všechna potřebná razítka. Co
Honza má? Akorát díru v rozpočtu za léta, kdy
odháněl sousedova vlka.
Honza poslouchá rádio a tam říkají, že
soused objednal týpka, který zkontroluje jeho
ohrady, aby se zjistilo, kde má Honza díry
v plotě.
Honza má ploty, z kterých ovce nikdy neutekly, to není potřeba kontrolovat!
Sousedova nemohoucnost a arogance
nemá obdoby! Sousede, ty chováš vlka, tak se
o něj postarej. Postav si ploty, aby mi neškodil.
Proč neustále přehazuješ svoji odpovědnost
na mě? Já mám svých starostí s ovcemi dost.
Nevím, co dřív. Sousede, chovej se tak jak se
chovám já. Snažím se k slušným lidem chovat
slušně. Ale jak se mám chovat k tobě, když jsi
tak arogantní a neomalený? Cti cizí majetek
a nechovej se velkomožně. Naslouchej druhým a možná ti dojde, jaký jsi. Doufám, že
ti to sousede dojde dřív, než mě z tebe klepne
pepka.
Honza

Plánovaná regenerace sídliště – aneb „o nás bez nás“
Dne 8.7.2020 byl na internetových stránkách zdejšího Města Police n. Met. zveřejněn
on line dotazník, obsahující veřejný příslib
uspořádání veřejného setkání nad koncepcí
studie. Následně Město Police n. Met. naprosto nečekaně zveřejnilo dne 13.11.2020 návrh
studie Regenerace sídliště Policie nad Metují,
kde je v rozporu s původním příslibem výslovně uvedeno: „Touto platformou nahrazujeme
veřejné projednání s obyvateli.“. Z výše uvedených důvodů jsem se dne 8.12.2020 písemně obrátil na vedení Města Police n. Met. s dotazem ohledně veřejného projednání věci, kde
v odpovědi stačilo uvést „ano“, či „ne“. Přesto
ke dni 20.12.2020 bez jakékoliv reakce!
Oba dotazníky bylo možno vyplnit on
line, tedy naprosto anonymně. Tvůrci dotazníku tedy nemohou tušit, kdo na dotazníky
odpověděl – pokud z počtu odpovědí uvádějí
počet obyvatel je otázkou, o obyvatele jaké
části města se jednalo, dokonce zda se vůbec
jednalo o obyvatele našeho města. Rovněž
nemohou vědět, neodeslal li někdo odpověď
vícekrát, etc. Pominu li veřejný příslib veřejného projednání (s čímž zcela nepochybně
mnozí z nás počítali), je těžko pochopitelné,
že vedení města pro tak důležitý a nepochybně i drahý projekt vychází z takto pochybných
dat. V tomto ohledu se vedení města nemůže
odvolávat na koronakrizi, neboť v letošním
roce bylo na zorganizování veřejného projednání mezi jarními a podzimními vládními
opatřeními času více než dost. Navíc jde o záležitost, o které se hovoří již mnoho let a bylo
více než dost času na projednání s veřejností,
které by měly zregenerované prostory sloužit.
Poznámky k samotnému návrhu
regenerace:
Návrh počítá mj. s vybudováním různých
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zahrad a předzahrádek, kde výslovně uvádí, že
se má jednat o polosoukromé prostory určené pro obyvatele dané části domu. Je zřejmé,
že se jedná o prostory nikoliv polosoukromé,
nýbrž zcela soukromé – a to především z důvodu jejich umístění. Nabízí se otázka, proč
chce Město investovat veřejné peníze do projektů soukromého rázu. (Definice termínu
„Polosoukromý prostor“ - prostor ve vlastnictví soukromých osob, sdílený mezi více
uživateli, přístup a pohyb je umožněn pouze
množině sdílejících obyvatel.) Díky plánované lokaci onou množinou budou téměř výhradě obyvatelé jediného domu.
Návrh vybudování posezení pro grilování
– posezení jsou plánována dvě. Nabízí se otázka, proč na sídlišti budovat takováto zařízení
a z jakého důvodu autor projektu tato zařízení
umístil do bezprostřední blízkosti obytných
domů. Je nepochybné, že tato místa budou minimálně zdrojem hluku do pozdních nočních
hodin, zdrojem obtěžování kouřem obyvatel
přilehlých nemovitostí a zdrojem problémů
s tím předpokládatelných.
V návrhu je v rámci dopravního řešení
počítáno s instalací žulových kostek, které
mají fungovat jako zpomalovací prvek kvůli
bezpečnosti dětí (vstupu do školky). Každý,
kdo bydlí na zdejším sídlišti je důvěrně známa zimní ne-údržba komunikací a chodníků,
kdy je vše často ponecháno na přírodě. I tak
je otázkou, jak mohou žulové kostky zlepšit
bezpečnost, když jsou všeobecně známy adhezní vlastnosti žuly. Přitom s vydlážděním se
počítá i u nynějších komunikací s asfaltovým
povrchem...
Garáže – autor projektu se zde dovolává
„ochotny majitelů dbajících na kvalitu prostředí, ve kterém žijí“, s povzdechem na doby
minulé. Je zarážející, že Město předem počítá

s ochotou majitelů garáží, když se jedná o jejich soukromý a řádně nabytý majetek. V této
souvislosti by Město mělo říci, s kolika majiteli tento svůj záměr předem konzultovalo –
osobně jsem nenarazil na jediného takovéhoto
majitele a neznám žádného, který by oplýval
nadšením. Nedivím se. Je přitom zarážející,
proč se Město na jedné straně dovolává ochoty
u majitelů garáží a nečiní tak u majitelů jediného soukromého parkoviště na sídlišti - zde
si však Město nemůže stěžovat na doby minulé, neb bylo vybudováno před několika málo
lety a už v době vzniku problémy s parkováním zvýšilo.
Zmíněný výčet myslím postačí. Jak jsem
již uvedl, Město by dle mého názoru mělo investovat do projektů, které mají sloužit veřejnosti a nikoliv do projektů polosoukromých,
či soukromých, jejichž údržba bude hrazena
rovněž z veřejných financí. V opačném případě by Město mělo zveřejnit, jakým způsobem budou kompenzováni majitelé rodinných
domů a dalších nemovitostí – zda obdrží příspěvek na vybudování svých zahrad, předzahrádek, či krbů… V neposlední řadě jsem
přesvědčen, že Město má rekonstrukci sídliště
provést výhradně v souladu s oprávněnými
zájmy a potřebami obyvatel. Proto je nezbytně nutné, aby ve věci bylo uspořádáno veřejné projednání, jehož uspořádání bylo veřejně
přislíbeno. On line dotazník navíc nelze považovat za náhradu veřejného projednání, neboť Město ani neví, s kým svůj záměr vlastně
„projednávalo“, čemuž odpovídá i výsledek,
tedy studie Regenerace sídliště a jeho veřejných prostranství.
Josef Zima
Poznámka redakce:
Na přání autora nebyla prováděna jakákoli
korektura
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Kdo to ťuká?

Myslím si, že to všichni pejskaři znají. Pes
udělá něco, co udělat nemá a ví o tom. V tu
chvíli se snaží tvářit tak nenápadně, jak jen to
jde. Mluvím třeba o nejrůznějších pantoflích
a botách buď rozkousaných nebo rozházených po zahradě. Kdysi malá Daisy dokázala rozkousat Martině boty tak, že vykousala
od podrážky podpatek a namísto něj zanechala
na botě jen díru skrz podrážku. Botu nechala
zhruba na místě, kde by měla být bez jejího
zásahu, takže si toho Martina všimla až po několika dnech. Od doby, kdy začala Idamé „brát
rozum“ se nám občas stává, že naše boty se
rozhodnou odejít na zahradu, aniž by k tomu
potřebovaly některou z našich nohou a v botníku zůstane z páru pouze jedna z bot. Idamé
nedává přednost pravé nebo levé botě, ale
vždy pouze jedné z páru a k tomu máme někde na zahradě už rok malířskou štětku a jeden
pantofel… možná nám na jaře vyrazí nějaký
nový druh rostliny: štětkovník a pantoflovník.
V poslední době se Idamé naučila otevřít
si dveře do kuchyně. Protože je o kousek větší
než její máma Daisy, tak na rozdíl od ní, když
se postaví na zadní, dosáhne na kliku. Venku
je podzim, podle toho vypadá zeď kolem kliky a samotné dveře. Na bílé stěně je mnoho
otisků psích tlapek a dveře jsou taky poznamenané hlínou, protože část dne tráví hrabáním
zákopů a výkopů na zahradě. Ani jednu z nich

Vyšla kniha o Metuji
V předvánočním čase vyšla pozoruhodná třísetstránková kniha s názvem Metuje
známá i neznámá. Její autorkou je dr. Eva
Koudelková, která ji vydala ve svém libereckém nakladatelství Bor. Autorka nezapře, že je
jí zdejší kraj blízký a milý.

Kniha sleduje krásu řeky Metuje a krajiny
kolem ní od pramene na Adršpašsku po ústí
do Labe pod Josefovem. Sleduje i její četné
přítoky včetně těch z Kladska, seznamuje
s městy a obcemi, které vznikaly postupně při
tocích životodárné vody. Navíc si autorka dala
práci a vystopovala snad všechny mlýny, které
na řece či potocích mlely obilí, aby byl (nejen)
chléb. Toho, kdo zná dílo dr. Koudelkové, nepřekvapí, že do knihy zařadila i pověsti, vztahující se k popisovaným místům.
Orienzaci čtenáři usnadňují mapky se zvýrazněnými toky. V úvodu mapka celého regionu, pak vždy úseku, který je v kapitole sledovaný. Záslužné je obohacení textu fotografiemi
a reprodukcemi starých pohlednic i obrazů.
Na asi čtyřech stech jsou zachyceny nejen
jednotlivé úseky toků, ale i přírodní a kulturní
objekty okolí i záběry na obce a jejich zákoutí.
Jejich prohlížení potěší samo o sobě, ale doplněno množstvím informací v textu obohatí
i dobrého znalce regionu o mnohé poznatky.
Úvodní text knihy i jednotlivých kapitol
se věnuje mj. hydronymii, tj. jménům toků.
Ten vychází z práce spoluautora, napsané před
více než 30 lety, vydané ve 3. svazku sborníku
Náchodsko od minulosti k dnešku (a v podstaě
„zapadlé“). Kniha je členěna na kapitoly:
Od pramene po Teplice nad Metují,
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jsme nenaučili otřít si tlapky před vstupem
do domu.
Idamé se naučila otevřít si dveře.
Už druhý den přestalo Martinu bavit zametat a vytírat podlahu a mě přestalo bavit
topit, když dveře byly stále otevřeny do chodby a z chodby jsou další dveře otevřeny ven
na zahradu.
Následující den jsem šel koupit nový zámek. Od té doby zamykáme dveře do kuchyně. Je to absurdní. Martina něco dělá v kuchyni, já cosi v patře, Samuel si hraje vedle mámy
nebo společně s ní. Když chci vejít, je zamčeno! „Ona si sem Idamé chodí, jak sama chce,“
řekne mi Martina.
„Pořád sem chodí,“ doplňuje Samuel.
„To jí neumíš říct, aby zůstala na místě
na chodbě?“
„Když ji vyženu, za chvíli si zase otevře,
jako kdyby se nic nedělo.“
A tak zamykáme. Občas nám někdo zaťuká na dveře. Když je to tak po páté, otevřu
dveře a důrazně Idamé řeknu, aby šla na místečko. Koukne se na mě a já z jejího pohledu
čtu, že jsem právě řekl nějaké slovo, které by
v lidské řeči patrně patřilo do kategorie slov
vulgárních, sprostých nebo přímo odporných.
Většinou to zvládnu, ale každý třetí pokus
změknu. Pak vezmu ručník a začnu oběma
našim psím holkám otírat packy. Nebo musí

do koupelny – to se tváří podobně jako při
vyslovení slova místečko. K tomu ještě jejich
oči přidají přidanou hodnotu v podobě tiché
výtky, cosi o týraných zvířatech. Potom ale
otevřu ty zamykané dveře do kuchyně a ony
si můžou lehnout na místečko, které mají připravené u krbových kamen. Samozřejmě musí
nejdřív zkontrolovat veškerý prostor, jestli se
náhodou za posledních pár hodin něco nezměnilo. Následně dlouho kontrolují pelíšek
(další slovo z výše zmiňovaných kategorií),
aby si lehly na jeho úplný kraj. Tím říkají, že:
„Tedy jo, lehnu si sem, ale jenom proto, že
Ti to páníčku dělá radost a uvědom si, že to
dělám s nechutí.“ V devíti případech z deseti
se během pár dalších minut pokusí lehnout si
na gauč. Když si toho nevšimneme, leží a tváří
se tak, že tady nejsou. Prostě neviditelní psi.
Občas dělám, že jsem si jich nevšiml, a když
už tvrdě spí, neodolám a zadívám se na ně.
Jsou krásní, a i když se umí přetvařovat, neumí lhát a milují nás. Před necelými třemi lety
bylo první Samuelovo slovo „Daisy“. Žádná
máma nebo táta, ale jméno našeho psa. Tak
asi tak.
PS. Kdyby se náhodou Idamé naučila otevírat si dveře z chodby do knihovny, koupil
jsem ještě jeden zámek. Pro sichr.
Pavel Frydrych

Od Teplic po Bezděkov, Od Kozínku
po Hronov, Z Velkého Poříčí do Náchoda,
Z Náchoda do Nového Města / Peklo, Nové
Město nad Metují a okolí a Z Nového Města
nad Metují k ústí.
Nás v Polickém měsíčníku bude zajímat zejména druhá kapitola Od Teplic po Bezděkov.
Na čtyřiceti stránkách jsou po úvodním textu nejpve zmíněna místa při Matuji - Česká
Metuje s pískovcovými sloupky,
Březinovou lípou a řeckým smírčím
křížem, Maršovské údolí, Vlčinec,
Žižkova lípa a obec Bezděkov nad
Metují. Tuto část doplňují údaje
o čtyřech mlýnech a čtyři pověsti.
Další části sledují potok Vlásenka
se Skalkou a jedním mlýnem
a Dunajku, která vzniká soutokem
Hlavňovského a Pěkovského potoka. Sem je připojena hora Ostaš se
studánkou Samritánka a Husitskou
lípou, čtyři mlýny a čtyři pověsti; Nejobsáhlejší část této druhé
kapitoly patří povodí Ledhujky.
Tady jsou údaje o obci Suchý Důl
s kaplemi a Suchodolským zjevením,
o Broumovských stěnách s kaplí
na Hvězdě. Záver je věnován městu
Police nad Metují s kostelem, klášterem a dalšími památkami, včetně
pramene Julinka. Zmíněny jsou i významné polické osobnosti. Mlýnů
je tu zaznemenáno dokonce devět.
Kapitolu zakončují tři pověsrti. Texty
doplňuje bohatý obrazový materiál,
přes padesáít černobílých a patnáct

barevných fotografií či reprodukcí.
Kniha zaujme a potěší každého, kdo má
vztah k našemu krásnému kraji. Bez rozdílů generařních i místa, kde právě žije. A její
vkusná vnější podoba z ní udělá ozdobu každé
knihovny.
Aleš Fetters
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Víte, kdo má svátek v lednu a jaká je charakteristika jeho jména?
1. ledna – V tento den se neslaví žádné jméno, protože 1. leden je oslavou nového roku.
Nebylo tomu tak vždy. Římský rok začínal
v březnu, tedy na jaře. Změna nastala v roce
154 před Kristem, kdy se na 1. ledna přesunul nástup nových konzulů do úřadu. Římané
nazvali první měsíc podle boha počátku dne
a všeho vědění Januse, januarius. Janus měl
dvě tváře, jedna hleděla dobře, druhá dozadu,
aby viděl do minulosti i budoucnosti.
2. ledna – svátek má Karina. Jméno vzniklo splynutím švédského jména Kateřina
(Katharina), jehož význam se nejčastěji vykládá jako „čistá“, a italského Carina (Karina), tj.
„hezká, milá“. U nás i ve světě patří ke jménům oblíbeným.
3. ledna – svátek má Radmila. Je to jméno slovanského původu a vykládá se jako „rozradostňující, milá“ anebo i starostlivá“. Řidčeji se
používá podoba Radomila. Někdy je dáváno
do spojitosti s latinským jménem Gaudencia,
které má podobný význam, radující se.
4. ledna – svátek má Diana. Jméno je latinského původu, podle jména římské bohyně lovu
Diany. Jeho význam je „božská“. Význam
však může souviset i se slovem „dies“,
den,tedy „jasná, zářivá“. Jméno u nás nepříliš
užívané, ale ve světě velmi oblíbené. Římané
uctívali Dianu jako panenskou bohyni světla,
přírody, měsíce, lesů a lovu. Ztotožnili ji s řeckou Artemidou, sestrou Apollónovou.
5. ledna – svátek má Dalimil. Jméno je slovanského původu a znamená „(buď) stále milý. Je
užíváno řídce. Jeho nejznámějším nositelem
je historicky nedoložený Dalimil Meziříčský,
kterému bylo v minulosti Václavem Hájkem
z Libočan připsáno autorství anonymního
díla označovaného dodnes jako Dalimilova
kronika.
6. ledna – 6. leden je svátek Tří králů –
Kašpara, Melichara a Baltazara. Postavy jsou
z Matoušova evangelia, navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu
dary: zlato, kadidlo a myrhu. Všechna tři jména se dnes již používají velmi zřídka. Kašpar
je jméno orientálního původu a znamená „nosič, strážce pokladů; pokladník“. Melichar
se vykládá jako obměna jména Melchior, tj
hebrejsky „král světla“, a nakonec Baltazar je
babylonského původu a znamená „ochraňuj
život králi“, popř.“(bůh) Bál ať ochrání krále“.
7. ledna – svátek má Vilma. Jméno je ženskou
variantou Viléma, je staroněmeckého původu, je domáckou podobou jména Vilhelmína.
Význam původního jména byl „helmicí (tj.
ochranou) je má vůle (přání)“, přeneseně
“pevná vůle“.
8. ledna – svátek má Čestmír. Jméno je slovanského původu a označuje toho, „kdo ctí
mír, mírumilovný“, popř. „čest míru“. Jméno
je v současnosti dosti zřídkavé.
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9. ledna – svátek má Vladan. Jméno je slovanské, pravděpodobně jde o zkráceninu jmen
Vladimír, Vladislav apod. Vykládá se jako
„ten, kdo vládne, vládce“.

10. ledna – svátek má Břetislav. Jméno je slovanského původu, v staročeštině znamenalo
slovo břečeti – „hlučet, zvučet“ – a tak se jméno vykládá jako“slavný (bojovým) rykem. Je
běžně užíváno.
11. ledna – svátek má Bohdana. Jméno vzniklo jako slovanská paralela řeckého jména
Theodoros, Theodora („boží dar“) s původním
významem „Bohem daná“, „boží dar“; u jižních Slovanů se používá podoba Božídara.
12. ledna – svátek má Pravoslav. Jméno je
slovanského původu a znamená „slavící právo; slavný právem“. Je považováno za obdobu latinského Justýn, Justuj. Dnes je užíváno
výjimečně.
13. ledna – svátek má Edita, což je jméno anglosaského původu a vykládá se jako „bohatá,
šťastná válka“ nebo „šťastný boj (přinášející
majetek)“.
14. ledna – svátek má Radovan. Jméno je slovanského původu a jeho význam je „ radost
přinášející“ anebo „radující se, rozradovaný“.
15. ledna – svátek má Alice. Původ jména
není zcela jednoznačný, pochází pravděpodobně ze staroněmeckého jména Adalheit
(Adelaida), tj. „bytost ušlechtilá, vznešených
způsobů, postavy“.
Podoba Alice může být zkráceninou tohoto
jména, používanou v angličtině nebo starofrancouzštině (Zalit). Někteří jazykovědci hledají
původ i v řeckém Alethia, tj. „pravdivá“.
16. ledna – svátek má Ctirad. Je to jméno české (existuje i v podobě Šestiřad) a původně
označovalo někoho, „kdo má rád čest, tj. čestného“. Ctirad, důvěrník knížete Přemysla, byl
během dívčí války umučen. Bylo to poté, co
padl do léčky proradné Šárky.
17. ledna – svátek má Drahoslav . Jméno je
slovanského původu a lze je vyložit jako „drahý, komu je drahá sláva; slavný drahostí“.
Svátek slaví v tento den i Drahoš (zastarale
Drahoň), což je vlastně pouze zkratka jmen
Drahoslav a Drahomír.
18. ledna – svátek má Vladislav. Jméno má
slovanský původ a znamená „ slavný vládou,
slavící vládu“ nebo „slavný vládce“. Jeho variantou je jméno Ladislav.
19. ledna – svátek má Doubravka. Jméno je
slovanského původu a dnes se používá jen
výjimečně. Jeho význam zřejmě souvisí se
slovem doubrava (les), a jeho obdobou by tak
mohla být Lesana, respektive Silva.

20. ledna – svátek má Ilona. Je to maďarská
podoba jména Helena, které pochází z řečtiny
a vykládá se obvykle jako“ pochodeň, světlo“.
21. ledna – svátek má Běla. České jméno
slovanského původu, vzniklo jako překlad
francouzského jména Blanka, jehož význam
je „bílá, čistá“. V současnosti je užíváno zřídka. . Na Měsíci se nachází kráter Béla, který
byl pojmenován mj. podle tohoto slovanského
jména.
22. ledna – svátek má Slavomír, což je novější varianta jména Slavomil. Lze vyložit jako
„slav(očí) mír; sláva míru“.
23. ledna – svátek má Zdeněk. Původní podoba dnes velmi oblíbeného českého jména
Zdeněk byla Zdeslav nebo Zdislav (Zdík), tj.
„zde slavný“, popř. „vytvořil (udělal) slávu“.
24. ledna – svátek má Milena. Slovanské
jméno je utvořeno ze slova „milá“. Může znamenat i milovaná. Za obdobu tohoto jména
se považuje původem latinské jméno Amáta,
Amanda a podobně.
25. ledna – svátek má Miloš, což je české jméno utvořené ze slova „milý“. Podobný význam
mají jména Milan, Miloň, Milík a latinská
jména Amatus, Amand.
26. ledna – svátek má Zora. Jméno slovanského původu znamená „jitřenka“. Jeho obdobou
je Apolena, Aurora.
27. ledna – svátek má Ingrid. Jméno je skandinávského původu a znamená „Ingviova krasavice“, „krásná, chráněná bohem plodnosti
Ingviem“, někdy i“ jezdkyně boha Ing(w)a“.
Používá se i ve tvaru Ingrida.
28. ledna – svátek má Otýlie. Jméno je německé, původně zdrobnělina k starému německému jménu Oda, což je ženská podoba
jména Odo, Otto, tj. „(malý) majetek, štěstí“.
29. ledna – svátek má Zdislava. Staré slovanské jméno, které znamená „zde slavná“.
Jedná se o zastaralou podobu častějšího jména
Zdeňka.
30. ledna – svátek má Robin. Je to francouzská i anglická domácká podoba germánského jména Robert, tj. slávou ozářený, skvělé
pověsti“.
31. ledna – svátek má Marika. Toto jméno
je hebrejského původu, jedná se o maďarskou podobu jména Marie. V Česku není příliš rozšířeno, většina jeho nositelek pochází
ze Slovenska.
Zdroj:
Wikipedie
Dvořáková D., Dvořák P.: Kalendárium.
Nakladatelství X-Egem, s. r. o., Praha 2003
Připravil František Janeček
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Dopis lidstvu

Země zašeptala, ale vy jste neslyšeli…
Země mluvila, ale vy jste neposlouchali…
Země křičela, ale vy jste byli hluší…
A tak jsem se narodil…
Nenarodil jsem se, abych vás potrestal…
Narodil jsem se, abych vás probudil
i když byla ještě noc…
Protože matka vaše, Země,
mocným výkřikem žádala o pomoc…
Masivní záplavy. Neslyšeli jste…
Hořely ohně. Neslyšeli jste…
Silné hurikány. Neslyšeli jste…
Děsivá tornáda. Neslyšeli jste…
A stále Zemi neposloucháte!!!
Živočichové v oceánu
kvůli jedům ve vodách hynou...
Ledovce alarmujícím tempem se rozpouštějí...
Těžké sucho decimuje Zemi…
Kolik negativity z vašeho počínání
Země přijímat musí jste neviděli…
Pro stop válek nic jste neudělali…
Pro stop chamtivosti jste také nic nedělali….
Prostě jen svého pohodlného života
užívali jste si stále dokola …
Nezáleželo vám na tom, kolik nenávisti
bylo…
Nezáleželo vám na tom, kolik vražd denně…
Důležitějším bylo získat ten nejnovější iPhone
než se starat o to, co se vám snažila říci
Země…
A tak jsem přišel…
A tak jsem už tady!!!
Abych zastavil svět v jeho zajetých kolejích…
A konečně donutil všechny
volání Země poslouchat…
Abych vyburcoval k činům, které Zemi pomohou
A donutil vás nemyslet jen
na získávání mamonu…

Ale co teď???
Musíte si udělat prostor i čas,
abyste mohli přemýšlet zas
co k žití na této Zemi důležité je…
A bez čeho lidstvo nepřežije…
Nejsem tu proto
abych vás trestal…
Jsem tu proto
abych vás probudil!!!.
Všechno jednou skončí…
I já jednou zmizím…
Možná ale, že ne na věky!!!
Proto nezapomínejte, prosím,
na tyto okamžiky!!!
Poslouchejte bedlivě volání Země!!!
Rozumu zdravého užívejte
a konečně se začněte o tu vaši
matku, Zemi, starat pečlivě …
O její živou i neživou přírodu…
Přestaňte konečně znečišťovat
půdu, vzduch i vodu…
Ukončete všechny války žabomyší…
Přestaňte starat se o hromadění
majetku pouze…
Stop vyhlaste této hamižné touze!!!
A prostor i vaši duši dejte ….
V souladu, pokojně a v míru
se sousedy všemi žijte…
Protože jestli volání Země neuposlechnete
tak příště…
Příště se vrátím možná!!!
A síla moje zajisté bude údernější
a mocná!!!
Podpis v. r.
Koronavirus

Vzal jsem vám pohodlí…
Omezil vaše výlety…
A vzal všechny možnosti,
pro které tak snadno
bylo zapomínati
na matku Zemi,
na její bolesti...
Zastavil jsem svět!!!
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Ze Šrímad Bhagavatamu
opsala M. Jandová

Malá procházka
světem matematiky
Pokuste se vyřešit tyto úlohy:
1)
Zapište pomocí znamének +, -, x
a číslic 1 – 9 příklad, jehož výsledek
bude činit 100.
Nápověda: Jeden ze způsobů je:
1+2+3+4+5+6+7+ (8.9) = 100

Existují ale i jiné možnosti.
Najděte aspoň jednu.

Napsal: Vivienne R Reich

2)
Číslo 85 napište jako součet dvou
druhých mocnin.
3)
Vyjádřete číslo 1000 osmi stejnými
číslicemi.
Řešení najdete na str. 27.

Tak teď konečně jako Země jste…
O přežití pouhé se velice bojíte…
No jaký je to pocit?
Dávám vám horečku, abyste poznali
jak hoří ohně na Zemi…
Dávám vám problematické dýchání…
Abyste poznali jak Zemi
velice sužuje vzduchu znečistění…
Dávám vám slabost malátnou…
To abyste věděli
jak síly Země den ze dne slábnou…

I když je Nejvyšší Pán konečným
konatelem všeho ve Své původní transcendentální existenci není zodpovědný
za štěstí a neštěstí či osvobození a otroctví podmíněných duší. To jsou výsledky
plodonosných činností živých bytostí
v tomto hmotném světě. Jeden člověk
je na nařízení soudce propuštěn z vězení
a druhý uvězněn, ale soudce za to nenese zodpovědnost, neboť neštěstí a štěstí
těchto lidí je výsledkem jejich vlastních
činností. I když je vláda z konečného
hlediska svrchovanou autoritou, výkon
spravedlnosti je v pravomoci jejich příslušných institucí a vláda samotná nezodpovídá za jednotlivé rozsudky, staví
se tedy ke všem občanům stejně. Také
Nejvyšší Pán je neutrální, ale pro udržování zákona a řádu má jeho svrchovaná vláda různá oddělení, která dohlížejí
na činnosti živých bytostí.

Připravil František Janeček

MĚSTSKÁ POLICIE
Poslední době je jako na houpačce…
nikdo neví co bude a až budete číst tyto
řádky, bude jistě zase vše jinak.
Letos po mnoha letech jsme byli bez
trhů a vytrubování, o to více věcí se točilo
kolem záležitostí souvisejících s nouzovým stavem.
Pořídili jsme zlikvidovat několik dávno odstavených vraků na různých místech
ve městě, ne že by tu nebyly další, ale je
to běh na dlouhou trať.
Pomohli jsme vrátit několik peněženek, jednu dokonce na dálku až v Brně.

Kontrolovali jsme pohyb různých
osob, které se u nás ve městě pohybují.
Někdy jsou to rébusy přeukrutné. Země
odkud tyto osoby sem k nám přicházejí
snad nejsou ani v atlasech.
Pokutou jsme také obšťastnili několik
řidičů, nešlo to už opravdu jinak.
Stále jsme tu pro Vás, nevíme jak a co
bude, ale v případě potřeby se na nás obraťte s čímkoli a kdykoli.
Přejeme Vám pevné zdraví a lepší
časy.
ved. strážník MP Petr Zima
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Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba vánoční a liturgické mezidobí

Prožíváme první dny nového, jednadvacátého, roku jednadvacátého století. Zanedlouho odezní vánoční svátky a bude pomalu končit
i prví letošní vánoční doba. Pokud se nám podařilo se alespoň trochu
vánočně naladit, otevřít dveře našich srdcí pro Boží lásku a jeho blahodárné světlo, případně doputovat do Betléma, kde se „Boží slovo
stalo Tělem a přebývalo mezi námi“, pak je to moc dobře. Uchovejme
si všechna obdarování, pečujme o ně a při putování novým rokem je
předávejme druhým kolem nás. Příkladem obdivuhodných poutníků
a dárců nám mohou být Tři králové, které si připomeneme a oslavíme
6. ledna, respektive 3. ledna při Slavnost Zjevení Páně. Letos mimořádně se do ulic nevydají skupinky dětí a dospělých na Tříkrálovou
sbírku, kterou již tradičně pořádá Charita Česká republika. Sbírka je
tentokrát organizována elektronicky, a kdo můžete, přispějte tímto způsobem. Kdo nevíte jak, obraťte se na někoho, kdo Vám s tím pomůže
nebo poradí. Výtěžek sbírky bude věnován potřebným; všem dárcům
předem děkujeme. V neděli 10. ledna pak oslavíme Svátek Křtu Páně
a večer se rozloučíme s dobou vánoční. Následně vstoupíme do období
liturgického mezidobí, které potrvá do 17. února, kdy Popeleční středou zahájíme dobu postní. Připomínáme, že 1. leden je také Světový
den modliteb za mír a týden od 18. - 25. ledna je vyhlášen jako týden
modliteb za jednotu křesťanů.
Vánoční betlém s jesličkami v polickém farním kostele bude
vystaven do svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově hromnice), tedy
do úterý 2. února. Prohlédnout si ho můžete v době bohoslužeb nebo
individuálně po domluvě s děkanstvím.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
1. ledna -

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE,
Státní svátek
3. ledna - přeložená Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)
z 6. ledna
10. ledna - Svátek Křtu Páně
17. ledna - 2. neděle v mezidobí, cyklus B

18. ledna 19. ledna 24. ledna 25. ledna 31. ledna 2. února -

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
2. neděle v mezidobí
3. neděle v mezidobí
Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola
4. neděle v mezidobí
Svátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice)

POŘAD BOHOSLUŽEB v tomto období:

yy v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
yy ve středu mše svatá od 8.30 hod.
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY:
yy v úterý a ve středu po bohoslužbě, po domluvě s knězem, případně
podle potřeby rovněž po domluvě s knězem
Z důvodu opatření proti nákaze koronavirem je omezen počet
účastníků bohoslužeb na kapacitu 20% míst k sezení. V kostele
Nanebevzetí P. Marie v Polici nad Metují je to 73 účastníků. Při
návštěvě bohoslužby si v předsíni kostela vezměte pořadové číslo pro kontrolu počtu zúčastněných, které po bohoslužbě vrátíte
na určené místo. V případě dalších nařízení či omezení Vás budeme
informovat v ohláškách. Doporučujeme také sledovat internetové
stránky farnosti (www.farnostpolice.cz), s aktuálními informacemi a ohláškami. V případě potřeby dalších duchovních
služeb, volejte knězi - kontakt
je rovněž uveden na stránkách
farnosti.

K + M + B 2021
za ŘK farnost Police n. M.
Ing. Jan Troutnar

ZE SPORTU

SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
V prosinci jsme si užili dva tréninky na sněhu na Karlowě. Děti vyzkoušely nové tréninkové lyže a nadšení i jen z mála sněhu bylo veliké.
Lyžovat se bohužel dalo jen 5 dní. 5. skupina vyjela první prosincový
víkend do Pece pod Sněžkou na Havlovku a k běžkařskému tréninku
využila umělý sníh na sjezdovce Javor. Zbytek prosincových tréninků
probíhal na suchu.
Stále doufáme, že co nejdříve nasněží. V plánu máme uspořádání
krajských závodů na Nebíčku 10.1.2021. Pokud podmínky dovolí, rádi
bychom v průběhu ledna zahájili seriál závodů Středečního poháru.
Situace je zatím nejistá a vše budeme plánovat podle aktuálních podmínek sněhových i kovidových. Sledujte naše stránky a FB.
V průběhu podzimu jsme díky grantu Královéhradeckého kraje
zrealizovali projekt „Technické zázemí klubu“ spočívající v nákupu
a rekonstrukci dvou buněk. Tím jsme vyřešili velice naléhavou situaci, kdy jsme neměli kam uskladnit klubový materiál (lyže, cvičební
pomůcky, várnice, stany, plůtky, servisní potřeby atd.). Stavební buňky
slouží jako sklad materiálu a zázemí pro přípravu a servis lyží. Kapacita
postačuje současným potřebám. Součástí projektu byl i nákup nového
přívěsu, který bude používán pro přepravu skútru k nástupním místům
běžeckých tras. Klub ho využije také pro přepravu materiálu na soustředění, popř. závody.
Náš klub zajišťuje i letos ve spolupráci s KLADSKÝM POMEZÍM,
o. p. s. a s finanční podporou KHK úpravu turistických lyžařských stop
v oblasti Policko.
Polický měsíčník - leden 2021

Všem našim příznivcům přejeme pevné zdraví, vnitřní pohodu
a nový rok plný malých radostí!!
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi
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Via Czechia – Severní a Jižní stezka

Tradice turistiky v České republice sahá daleko do minulosti a naše
země se může pochlubit bohatou sítí značených cest, jejíž hustota a preciznost v celosvětovém kontextu nemá obdoby. Přesto jsme doposavad
v Česku nenašli ucelenou dálkovou trasu, která by pěší poutníky nebo
cyklisty provedla napříč celou zemí.
Proto vznikl projekt Via Czechia – představující zatím nejodvážněji
vedené dálkové trasy v České republice. Trasy Severní stezka a Jižní
stezka přecházejí celou Českou republikou od nejzápadnějšího po nejvýchodnější bod, zhruba sledují státní hranici a překračují nejvyšší vrcholy většiny našich hor. Trasy procházejí v co největší míře přírodou
a směřují k hlavním zajímavostem jednotlivých oblastí. Cílem projektu
je nabídnout promyšlené a ucelené dálkové trasy v České republice pro
pěší poutníky, cyklisty nebo turisty na lyžích.

Základní pěší varianta Severní
stezky měří 1058 km a je rozdělena
na 15 úseků a 47 denních etap s průměrnou délkou 20-25 km, vždy s možností ubytování pod střechou.
Severní stezka je rovněž vhodná pro putování na kole, cyklistická varianta Severní stezky měří celkem 1140 km a lze ji zvládnout za 2-3
týdny. Velkou část lze rovněž projet na lyžích, celkem Severní stezka
nabízí 519 km lyžařských tras, z velké části strojově upravovaných.
Severní stezka vede 18 pohořími a zeměpisnými celky, přes 8
chráněných krajinných oblastí, 2 národní parky a bezpočet přírodních
rezervací a přírodních památek. Pokud tuto stezku zdoláte celou, stanete na nejvyšším, nejnižším, nejzápadnějším i nejvýchodnějším místě
České republiky.

V čem jsou tyto trasy jedinečné?

Základní pěší varianta
Jižní stezky měří 1051 km
a je rozdělena na 44 denních
etap s průměrnou délkou 2025 km, vždy s možností ubytování pod střechou. Jižní
stezka je rovněž velmi vhodná
pro putování na kole, cyklistická varianta Jižní stezky
měří celkem 1084 km a lze
ji zvládnout za 2-3 týdny.
Velkou část lze rovněž projet
na lyžích, celkem Jižní stezka
nabízí 319 km lyžařských
tras, z velké části strojově
upravovaných.
Jižní stezka vede 15 pohořími a zeměpisnými celky,
přes 6 chráněných krajinných
oblastí, 2 národní parky a bezpočet přírodních rezervací
a přírodních památek. Pokud tuto stezku zdoláte celou, stanete na nejvýchodnějším, nejjižnějším i nejzápadnějším místě České republiky.

yy Jedná se o nejdelší, nejodvážněji vedené a důkladně zmapované
a zdokumentované dálkové trasy v České republice.
yy Každá trasa vede od nejzápadnějšího po nejvýchodnější bod ČR,
měří přes 1000 km, což představuje cca 45 dní pěšího putování nebo
2-3 týdny na kole
yy Obě trasy jsou vytvořeny ve variantách pro pěší turistiku, cykloturistiku a částečně pro zimní turistiku na lyžích.
yy Trasy jsou rozděleny na logické úseky, s uzlovými body dobře
dostupnými veřejnou dopravou, lze je tedy absolvovat postupně
po částech - podle časových možností, chuti, kondice apod.
yy Trasy jsou koncipovány tak, aby každá etapa končila v místě kde lze
spát pod střechou, kvalitní turistické ubytování je k dispozici minimálně každých 20-25 km. Přibližně u poloviny etap je k dispozici
kemp nebo oficiální tábořiště.
yy Byla provedena rešerše ubytování a vytipována doporučená nocležiště
yy Trasy jsou detailně popsány a zmapovány pomocí online nástroje
mapy.cz, součástí jsou informace o náročnosti, převýšení, turistických přístřešcích, studánkách a pramenech nebo možnostech občerstvení, či nocování
yy Významnými body na stezkách Via Czechia jsou také křesťanská
poutní místa, které se pro někoho mohou stát samostatnými cíli putování.
Stezky tak lze projít celé najednou nebo po částech, pěšky, na kole
případně na lyžích, spát komfortně „pod střechou“ nebo bivakovat
na krásných místech. Každý si tedy může vybrat oblíbenou formu putování nebo kombinovat jednotlivé aktivity podle reliéfu krajiny, či
ročního období.
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V lednu a následně v dubnu 2021 vycházejí v nakladatelství
Euromedia dvě knihy o těchto dálkových trasách napříč ČR. Obě knihy
budou mít náklad 5000 ks, cca 260 stran, barevné fotografie, mapy, ilustrace a samozřejmě spoustu informativního textu. Součástí textu jsou
mj. historické souvislosti, zajímavosti z krajiny sudet, postřehy týkající
se ochrany přírody, praktické informace nebo doporučená nocoviště.
Trasy byly v letošním roce fotograficky zdokumentovány - text knih
doplňují aktuální letní i zimní fotografie v profesionální kvalitě.
Autor stezek je vystudovaný biolog a tělocvikář, průvodce, cestovatel, fotograf, publicista. Prošel většinu velkých světových treků
na všech kontinentech. Dosud publikoval 4 knihy - asi nejznámější je
kniha „Nejhezčí túry světa“, poslední z nich jsou „Nejhezčí dobrodružné výpravy po Česku a Slovensku“ a „100 nejhezčích výletů po Česku
a Slovensku“
Přestože jednotlivá pohoří, kterými stezky procházejí, jsem v minulosti mnohokrát navštívil, celou trasu Severní a Jižní stezky jsem
prošel a projel na kole v průběhu roku 2020 a zaznamenal tak jejich
aktuální stav. Absolvování celé cesty mi mimo jiné přineslo zajímavý
zážitek kontinuálního prostoupení celé naší země od západu po východ,
uvědomil jsem si, že tisíc kilometrů není zas taková vzdálenost. Během
cesty jsem vnímal měnící se krajinu, změny v architektuře, nářečí, jídelníčku nebo třeba nabízených pivech. Část cesty jsem absolvoval sám,
něco jsme prošli s manželkou a část jsme zvládli jako kompletní rodina
s našimi dětmi.
Projít Severní, či Jižní stezku a poznat tak přes 2 tisíce kilometrů
naší krajiny může pro někoho představovat fyzickou výzvu, pro jiného
smysluplný cíl nebo dokonce impulz k životnímu restartu. Stezku není
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nutné projít celou naráz, je rozdělena do logických ucelených kapitol (úseků) podle jednotlivých pohoří, takže lze postupovat „krok
za krokem“ a absolvování Severní stezky si
rozdělit na celý rok nebo i delší časový úsek.
Putování vlastní silou po krajině České republiky nabízí mimo jiné odpovědné a nízkonákladové cestování, ne vždy je totiž nutné létat za poznáním přes půl zeměkoule a největší
překvapení často zažijete doslova za humny.
Věřím, že cestování naší krásnou přírodou

každému přinese nejenom spoustu
zážitků, ale také duševní odpočinek od všudypřítomného civilizačního shonu a nové podněty
a energii do dalšího života.
Jan Hocek
Více info najdete na
www.viaczechia.cz
Autor u nejstaršího hraničního
patníku ČR

Činnost AMK Police v roce 2021

69. sezónu bychom chtěli zahájit výroční členskou schůzí. Termín není doposud
stanoven, bude záležet na tom, jak se bude
vyvíjet situace v České republice ohledně
pandemie koronaviru a s tím spojená vládní opatření. Výroční členskou schůzi jsme
svolávali vždy v únoru.
Poslední březnová sobota (kromě loňského roku) patřila plesu motoristů. Místo
a termín je opět nejistý, budeme informovat
v dalších vydáních polického měsíčníku.
Na letošní rok připadá i školení řidičů
amatérů. Termín je předběžně stanoven
na jaro, případně na podzim letošního roku.
Z loňska máme přislíbenu besedu
s Honzou Veselým. Honza Veselý je 10.
násobným účastníkem Dakaru a 3. násobným účastníkem kategorie MALLE MOTO

neboli DAKAR ORIGINAL. Tato kategorie se považuje za nejdrsnější kategorii
v Dakaru. Jezdec je odkázán pouze sám
na sebe, nemá s sebou žádný doprovod,
doprovodné vozidlo atd. Termín bychom si
představovali na jaře. Nezáleží to však pouze na nás. Budeme informovat.
Ve dnech 28. - 29. 8. 2021 se v Polici
nad Metují objeví opět minikáry. Po dohodě se členy řídícího výboru Svazu minikár
Autoklubu České republiky uspořádáme
Pohár České republiky ve slalomu minikár.
Opět se jedná o dvoudenní závod, který
bude probíhat od ranních do odpoledních
hodin. Bližší bude uvedeno na plakátech,
které budou vyvěšeny na vývěsních plochách několik dní před samotným závodem,
případně uvedeny na našich webových či

facebookových stránkách a také v Polickém
měsíčníku. Na Pohár České republiky se
sjíždí přes 80 jezdců z celé České republiky. Trať bude zřejmě stejná jako v loňském
roce, na Klůčku.
V srpnu se uskuteční v České republice
Mistrovství Evropy v enduru. Máme v plánu se tohoto závodu zúčastnit v pozici diváka. Trať bude natažena okolo obce Plasy.

za AMK Police – Petr Dostál

Malá procházka světem matematiky – řešení úloh ze str. 24.
1) 123 - 45 - 67 + 89 = 100
2) 85 = 92 + 22 = 72 + 62
3) 1000 = 888 + 88 + 8 + 8 + 8

F. J.

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

PRACOVNÍK/CE VÝROBY

masáže
pohlazení na duši
Dopřejte si vytoužený odpočinek, pomůže
vám od každodenních starostí a přinese, díky
jedinečné přírodní kosmetice jako je Nobilis
Tilia a Divoká Kosmetika, pocit štěstí.

Popis práce:
Montáž a kompletace kabelů, tj. ručně nebo
s použitím nástrojů.
Požadujeme:
Pečlivost, spolehlivost , manuální zručnost.
Nabízíme:
Smlouvu na HPP, jednosměnný provoz,
příspěvek na dopravu, stravenky, čisté
pracovní prostředí, proplácené přesčasy,
zázemí stabilní společnosti.
Zkušenosti s pájením výhodou.
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Životopisy zasílejte na
e-mail: info@adapt-electronic.cz nebo
telefonicky na telefonním čísle
733 125 661

Polický měsíčník - leden 2021

27

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

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

26. 1. 2021 v 15.00 hod.

Police n. Metují

28. 1. 2021 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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OPRAVA KOMUNIKACE V UL. U DAMIÁNKY A V PĚKOVĚ

V minulém týdnu ukončila společnost BEZEDOS s. r. o. stavební práce na opravě komunikace v ul.
U Damiánky a v Pěkově. V rámci opravy došlo k odstranění stávající plochy,
zpevnění svahu pomocí speciálních geomříží, vyrovnávce a reprofilaci komunikace a nanesení nové asfaltové krytové vrstvy, včetně spojovacího postřiku
a pokládce zámkové dlažby.
Na jaře roku příštího budou v Pěkově provedeny dokončovací práce,
například uložení odvodňovacích žlabů, které se již v letošním roce nestihly
zrealizovat z důvodu nadcházející zimy
a blížících se vánočních svátků.
Celkové náklady činí přibližně
2 150 000,- Kč.
Tímto bychom rádi poděkovali všem,
kteří se přímo či nepřímo podíleli na přípravě a realizaci této akce.
Jan Sýkora, investiční technik

Zvěstujeme vám
velikou radost!
I když v této době padá
do duší temnota strachu, nepokoje a deprese, přece jen ji může
prosvětlit světlo upřímné dětské
umělecké tvorby, které tma nepohltí!
Tak ať i u vás navzdory temné době vaše světlo jasně svítí
a přináší radost, povzbuzení
a víru jako lék na všechny infekce těla i duše.
S přáním prosvětlených dnů
nejen v době vánoční Vaši
Lubor Bořek a kolektiv pracovníků ZUŠ v Polici nad Metují
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