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Oprava komunikace v Hlavňově na Malé straně
Firma STRABAG a.s., vybraná na základě výběrového řízení, zrealizovala v měsíci listopadu slibovanou opravu komunikace v Hlavňově na Malé straně. Jedná se o opravu místní komunikace v úseku cca 490 m., která je situována v souvislé zástavbě obce Hlavňov
a slouží jako příjezdová komunikace z hlavní komunikace do místní
části Hlavňova s názvem „Malá strana.“. Stávající komunikace tzv.
„stříkaná“ asfaltovou emulzí měla proměnný příčný sklon a vyžilý asfaltový povrch s četnými výtluky a nerovnostmi. Nejprve bylo nutné
v celé délce strhnout krajnice vozovky tak, aby bylo zachováno její
odvodnění příčným sklonem, přirozeným vsakem do přilehlých pří-

kopů a travnatých ploch, upravit místa napojení na stávající silnici
a demontovat odvodňovací prvky. Na takto připravený podklad byla
v celém opravovaném úseku provedena finální vrstva z asfaltového betonu, která zároveň slouží pro dosažení nově navržených příčných sklonů. Stávající sjezdy na přilehlé parcely byly zachovány
a krajnice dosypány štěrkodrtí. Odtokové poměry v území se opravou
komunikace nezměnily. Následně došlo k montáži nových odvodňovacích prvků. Celkové náklady na opravu činí 700 tis. Kč. Věříme,
že opravenou komunikaci kladně ocení nejen obyvatelé Hlavňova.
Ing. Pavel Scholz, vedoucí, odboru IMŽP

INFORMACE Z RADNICE
Listopad na radnici…

…milí čtenáři, přelom října a listopadu
byl po roční pauze opět ve znamení oslav, piet
a vzpomínek. Mohli jsme, a také uskutečnili,
jednotlivá setkání v plném rozsahu. Ovšem důsledky pandemie byly vidět i tak. Stejně jako
je lidí méně na kultuře obecně, tak i na vzpomínkových aktech nás bylo poskrovnu. U lípy
republiky v Bezděkových sadech jsme položili květiny v doprovodu OGP a skautů,
Vzpomínku na zesnulé doprovodil p. Čapek
ze ZUŠ a promluvil pan farář Ľubomír Pilka.
V Den válečných veteránů jsme s poctami
kladli věnce k válečným hrobům a pamětním
deskám v podloubí radnice a zase zněly salvy – OGP a TS 20 Pláň. Poslední vzpomínka
patřila Dnu boje studentů za svobodu a demokracii, kdy jsme zřídili pietní místo u kašny
na polickém rynku, kam jsme přicházeli položit květiny a zapálit svíčku. Velmi děkuji
všem, kteří se zúčastnili i Vám ostatním, že
jste na tyto významné milníky našich dějin
nezapomněli.
Na radnici koncem října proběhl každoroční, dílčí audit hospodaření. Prošli jsme
takříkajíc bez ztráty kytičky, auditorky z krajského úřadu nás po třech dnech opouštěly
s úsměvem a nám zůstala auditorská zpráva
– bez výhrad a nedostatků. Velké díky celému
kolektivu finančně správního odboru v čele
s Janou Hlaváčkovou. S blížícím koncem
roku finišuje dokončení několika drobnějších
investičních akcí, převážně oprav místních
komunikací – v Hlavňově na Malé straně,
za CHKO, u Cihelny. Po nemalých peripetiích
je konečně před dokončením lávka přes přeliv
hlavňovského rybníka a na Záměstí je dokončena oprava sochy Panny Marie Nanebevzaté
a před kostelem kříž, původem z náměstí
a sochy svatých Prokopa a Benedikta. V příštím roce rádi opravíme ještě zbývající, bl.
Vintíře a sv. Scholastiku. Připravujeme investiční akce, opravy komunikací, budov,

památek, vše směřujíce k možnosti maximálního využití dotačních titulů z různých programů. Nezahálíme také s přípravou kulturních
a společenských aktivit pro město a pro Vás
občany, zde ovšem stále s určitou mírou rizika,
že se daná akce nebude moci uskutečnit, ale
pokud ano, pak chceme být připraveni. V plném proudu je také příprava rozpočtu města
na příští rok. Není to vůbec jednoduché, stále
je třeba mít na paměti dopady krize do ekonomiky a zároveň připravené, vysoutěžené
a nasmlouvané velké investiční akce, které se
z různých důvodů nepodařilo uskutečnit v letošním roce a vstoupí nám tedy do rozpočtu
roku příštího. Rádi bychom našli v rozpočtu
úspory v provozních výdajích tak, aby dopady
na rozvoj města a investice byly co nejmenší.
Proběhlo jednání Zastupitelstva města, které
přineslo místy až lehce vyhraněnou diskuzi,
ale musím říci, že jsem za ni byl rád. Od toho
je jednání veřejné a je právem Vás, občanů
přijít a diskutovat se zastupiteli o problémech,
které Vás tíží nebo naopak sdělit co Vás potěšilo. Letos poslední zasedání Zastupitelstva
města je naplánováno na 15.12., přijměte
pozvání.
Milí přátelé, s listopadem se nám bohužel
opět vrací loňský, nelichotivý stav se spoustou nepříjemných omezení, zákazů a příkazů.
Není to lehké pro nikoho z nás. Všichni jsme
čekali, že další vlnu epidemie Coronaviru
zvládneme lépe, snáz a rychleji. Bohužel se
tak nestalo. A co víc – pandemie, její důsledky, způsob ochrany před virem a rozhodnutí
vlády začínají rozdělovat společnost, a to je
nejhorší, co nás mohlo potkat. Pravidla daná
vládou se určitě nezamlouvají všem, ale jednou jsou to pravidla a pokud je nebudeme dodržovat, zavládne chaos a rozloží celou naši
vyspělou společnost. Apeluji na nás všechny,
ať jste jakkoli naštvaní či rozmrzelí, přijímáte tento stav s pokorou nebo je Vám to jedno,

Listopad pohledem místostarosty

Na listopadovém jednání zastupitelstva
města byly schváleny dvě nové obecně závazné vyhlášky (OZV). Vlastně spíše „staronové“, neboť se jedná o vyhlášky, které jsme již
v minulosti měli, a k jejichž novému vyhlášení
došlo pouze v návaznosti na úpravu odpadové
legislativy.
První z projednaných se obecně nazývá „systémová“, přičemž tato OZV upravuje
vlastní systém nakládání s odpady na území
města, přičemž řeší, jaké odpady se na území
města shromažďují, na jakých místech, jakým způsobem je zajištěn jejich svoz, apod.
V rámci této OZV nedošlo k dramatickým
změnám a úprava OZV vedle zákonných náležitostí pouze reagovala na opsání stávajícího
funkčního stavu, přičemž pak byla nastavena
i na zahájení tzv. adresného svozu (plastu a papíru), s nímž by se mělo začít od 1. 1. 2022.
Druhá z projednávaných OZV má pro
každého z nás větší význam, neboť se jí říká
„poplatková". I v případě této OZV se nejedná
Polický měsíčník - prosinec 2021

o žádnou novinku, neboť úpravu místního poplatku „za odpady“ jsme měli již v předešlé
době. Změny, které přináší nová OZV o místním poplatku za obecní sytém nakládání s odpady se dají shrnout následovně:
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je poplatek za samotnou
existenci systému nakládání s komunálním
odpadem v obci. Tento poplatek vychází
z principu, že ze systému má prospěch každá
osoba, která je přihlášena v obci nebo vlastní
na území obce nemovitou věc zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, a to zásadně stejnou měrou. Předmětem
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je skutečnost, že poplatník má
v obci možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství.
Stejně jako v dosavadní úpravě budou
vedle fyzických osob přihlášených v obci
poplatníky i fyzické osoby, které vlastní

POZVÁNKA

na 7. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2021,
které se bude konat

ve středu
15. prosince 2021
v 17.00 hodin
na sále
Pellyho domů.

pojďme společně a vydržme, zvládněme tuto
nepříjemnou dobu, aby zase mohlo být lépe,
náš život se vrátil do normálu a mohli jsme se
opět svobodně nadechnout.
Držíte v rukou poslední číslo polického
měsíčníku letošního, zvláštního roku. S největší pravděpodobností nebudeme mít možnost se potkat před Vánoci tradičně, společně.
Dovolte mi tedy s předstihem, skrze stránky
našeho periodika, Vám všem symbolicky stisknout pravici a popřát krásné svátky Vánoční,
plné spokojenosti, klidu a pohody ve Vašich
rodinách nebo s přáteli. Nespěchejme, užívejme chvíle se svými blízkými, všímejme si
maličkostí a detailů okolo nás, krásy života.
Buďme k sobě ohleduplní a milí, a společně
uzdravujme a zlepšujme naši krásnou zemi,
soužití lidí a celou naši společnost.
Jirka Beran

Rozpis lékařů

stomatologické služby

prosinec 2021

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

04. – 05. 12. MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
Poliklinika Broumov
11. – 12. 12. MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
ZS Police n. M.
18. – 19. 12. NEOBSAZENO zubní pohotovost je sloužena v
dalších 8 oblastech v Královéhradeckém kraji
a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
24. 12.
NEOBSAZENO zubní pohotovost je sloužena v
dalších 8 oblastech v Královéhradeckém kraji
a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
25. 12.
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov
26. 12.
NEOBSAZENO zubní pohotovost je sloužena v
dalších 8 oblastech v Královéhradeckém kraji
a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
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nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, ve kterých není přihlášena žádná osoba. Za stejných podmínek je
ve vazbě na vlastnictví nemovité věci, ve které
není přihlášena žádná fyzická osoba, nově poplatková povinnost rozšířena i na právnické osoby.
Systém osvobození od poplatku vychází
v řadě prvé ze zákonných důvodů pro osvobození a v řadě druhé z osvobození, která
obsahovala i předešlá úprava OZV s tím, že
z hlediska vlastnictví nemovitosti je nadále
od poplatku osvobozena pouze situace, kdy
osoba, která je poplatníkem z titulu trvalého
pobytu je osvobozena od poplatku za nemovitost, ve které není hlášena k pobytu žádná
osoba pouze ve chvíli, kdy je tato nemovitost
stavbou pro rodinnou rekreaci.
Výše poplatku je patrně poslední výraznější změnou v textu OZV. Nad návrhem
výše poplatku jsme dlouze přemýšleli a debatovali, nicméně nakonec jsme se v kontextu
událostí (zvyšování ceny práce, zvyšování
cen energií a pohonných hmot) rozhodli
pro navýšení poplatku, jakkoliv si uvědomujeme, jak problematicky může být toto
rozhodnutí veřejností vnímáno. S ohledem
na to, že poplatek ve výši 780 Kč, schválilo
absolutní většinou hlasů i zastupitelstvo města
(napříč politickým spektrem), mám za to, že
důvody, o jaké jsme navýšení opřeli, uznali za legitimní i zastupitelé. Chápu, že zazní
i kritické hlasy, nicméně kritiky této úpravy
bych chtěl ujistit, že jsme se u navýšení drželi
skutečně při zemi, neboť jsme navýšili oproti minulému období poplatek pouze o 120 Kč
ročně (tj. 10 Kč měsíčně), přičemž nám zákon nově umožňoval poplatek navýšit až
na 1200 Kč!!! Když jsme kalkulovali na jakou výši by bylo potřeba navýšit odpadový
poplatek, aby byl odpadový systém prostřednictvím vybraného poplatku samofinacovatelný a město nemuselo financování systému
dotovat, dospěli jsme k částce cca 950 Kč
za osobu, nicméně i to nám přišlo jako přílišné navýšení. Vedle navýšení poplatku je však
na místě zdůraznit, že součástí nové OZV je
sleva za včasnou úhradu poplatku ve výši

120 Kč, nicméně i to je tradiční řešení známé
již z předešlé OZV.
Od obecně závazných vyhlášek přejdu
nyní k dalším právním aktům, jejichž přijetí
má dopad na další život ve městě, případně
v jeho místních částech. V řadě prvé zmíním,
že na začátku listopadu byl bez jakýchkoliv
námitek projednán návrh změny územního
plánu města č. 4, která váže úzce na vydání povolení pro novou zástavbu v ul. Větrná
(zóna pro výstavbu rodinných domů nad ulicí Smetanova). Pokud se podaří získat závěrečné stanovisko Krajského úřadu k procesu
projednání změny územního plánu, mělo by
ke schválení změny územního plánu na prosincovém jednání zastupitelstva města. Jelikož
je projednání této změny velice důležité pro
další rozvoj města, věřím, že již v procesu
nenastanou žádné komplikace. V řadě druhé
byla na závěrečném veřejném jednání prezentována Komplexní pozemková úprava katastrálního území Hony. Od začátku projednávání uplynulo hodně času, přičemž na vině je
především snaha Pozemkového úřadu a projektanta pozemkové úpravy projednat pozemkové úpravy Honů společně s pozemkovými
úpravami k. ú. Pěkov. S ohledem na trvající
problémy a nesouhlasy některých vlastníků
pozemků si příprava pozemkových úprav k.
ú. Pěkov vyžádá ještě nějaký čas. Pozemková
úprava pro Hony by již nyní měla projít závěrečnou fází, v rámci které bude nejprve vydáno rozhodnutí o vyhlášení pozemkové úpravy,
přičemž poté, kdy toto rozhodnutí nabude
právní moci, bude vydáno rozhodnutí o majetkových změnách, které pozemková úprava
vyvolává. I zde pevně věřím, že již vše dojde
ke zdárnému konci, a my budeme moci společně s Pozemkovým úřadem v dohledné době
začít plánovat realizaci některých společných
opatření, především cest.
V druhé polovině listopadu uspořádala
naše MASka (Místní akční skupina Stolové
hory) výsadbu aleje 26 ovocných stromů.
Tato výsadba byla ještě jistým dozvukem loňské úspěšné ankety Stromu roku, v rámci které
vyhrála v této anketě jabloň ze zahrady pensionu U Lidmanů v Machovské Lhotě. Možná
si vybavíte, že ve chvíli, kdy jsme žádali

Poplatek za odpady v roce 2022

yy základní sazba poplatku pro rok 2022 je 780 Kč
yy sazba poplatku bude snížena o 120 Kč poplatníkům, kteří jej uhradí v plné výši nejpozději do 30.4. 2022 – zaplatí tedy konečných
660 Kč za celý rok
yy splatnost poplatku je 30. 4. 2022
yy poplatníkem z titulu vlastnictví nemovitosti, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu, se nově stává i právnická osoba
yy od placení poplatku z titulu vlastnictví nemovitosti, ve které není
nikdo hlášen trvalému pobytu, budou nově osvobození poplatníci
platící zároveň poplatek z titulu trvalého pobytu pouze u nemovitosti zahrnující stavbu pro rodinou rekreaci /nikoliv již byty
a rodinné domy/
Ostatní úlevy a osvobození zůstávají beze změny.
Zodpovědnost za úhradu poplatku za nezletilé nesou se všemi právními důsledky plně jejich zákonní zástupci !!!
Povinnost platit tento poplatek se vztahuje i na občany s trvalým
pobytem na městském úřadě a cizince s jakýmkoliv druhem pobytu
na území města.
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o podporu při hlasování, jsme zdůrazňovali, že
peníze za hlasování úplně nepropadnou, neboť
v případě vítězství se do našeho území vrátí
v podobě dotace pro novou výsadbu. Letošní
výsadba zorganizovaná MAS ve Volšovině
(u Řeřišného) je důkazem splnění tohoto příslibu, přičemž financování akce pomohly vedle
dotace od Nadace Partnerství zajistit také
individuální dárci ve veřejné sbírce, partneři
iniciativy Sázíme budoucnost a firma Hašpl.
Nefinanční plnění pak pro zajištění akce poskytla firma Stavby Pagač. Poděkování tak
míří nejen za všemi, kteří pomohli finančně
podpořit tento zajímavý záměr, tak všem, kteří
dali ruce k dílu a přišli, a v neposlední řadě
i skvělému týmu naší MAS!
V závěru měsíce jsem byl nucen zpomalit své pracovní tempo. Na vině byla drobná
zdravotní komplikace, která si vyžádala nejen
chirurgický zákrok, ale i pár dní hospitalizace
a krátkou pracovní neschopnost. Omlouvám
se všem, kterým má nepřítomnost zkomplikovala život a věřím, že až budu zdravotně
fit, že to každému vynahradím. Současně
bych si dovolil z tohoto místa poděkovat našim místním zdravotníkům, konkrétně paní
MUDr. Čelkové, její zdravotní sestře paní
Mackové, dále paní MUDr. Svatoňové a panu
MUDr. Ibrahimu Kanzouri, za pomoc a profesionální přístup!
Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky je do Vánoc
ještě více jak měsíc, avšak Vy budete tyto
řádky číst v prvních prosincových dnech.
A tak můj tradiční měsíční příspěvek o dění
na radnici nemohu skončit jinak, než přáním
poklidného prožití adventu, kdy u zapalování
svíček na adventním věnci najdeme dostatek času na zamyšlení nad hodnotami, jaké
v našich životech představují naděje, pokoj
a mír, přátelství, vzájemnost a láska. S ohledem na šíření covidu Vám rovněž přeji pevné
zdraví, díky němuž budete moci v klidu prožít
nejen adventní čas, ale i následné Vánoce. No
a k Vánocům Vám přeji, ať je prožijete v kruhu svých blízkých, ve štěstí, pohodě, klidu
a dobré náladě. Závěrem všem ještě jednou
přeji PEVNÉ ZDRAVÍ!
Jirka Škop

Poplatek ze psů v roce 2022

yy
yy
yy
yy

300 Kč za psa v domech do tří bytových jednotek
500 Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek
250 Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov
200 Kč osoby nad 65 let
Oba poplatky můžete platit již od 3.1.2022, přímo v pokladně MěÚ,
kancelář č. 11 – přízemí vpravo /každý pracovní den kromě čtvrtka, kdy
je úřad pro veřejnost uzavřen/ nebo bezhotovostně převodem na účet
č.9005-4629551/0100, VS–rodné číslo. Bližší údaje k platbě uveďte
do poznámky. Poplatky lze také platit platební kartou na terminálu
přímo v pokladně úřadu.

Případné bližší informace:
D. Adamová (odpady) tel. 491 509991, adamova@policenm.cz R. Beranová (psi) tel. 498 100916, beranova@policenm.cz
od 3.1.2022 i web:
www.policenm.cz - záložky: život ve městě/odpady/odpadový
poplatek
www.policenm.cz/mesto/vyhlasky-a-narizeni-mesta/
Daniela Adamová, Radka Beranová, FSO - poplatky
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Letošní polický vánoční strom

Je tu opět čas adventní, čas
očekávání, setkávání a příprav
na Vánoce. Stalo se už tradicí, že
k této době, vedle adventního věnce, patří také vánoční strom. Dříve
povětšinou zdobil po dobu Vánoc
domácnosti, zřídka i veřejná místa.
Dnes je naopak výjimkou, když nějakou náves nebo náměstí vánoční
strom nezdobí, a to už od 1. adventní
neděle. Prvenství ve zdobení veřejného vánočního stromu mají údajně
v estonském Tallinnu, kde svůj první
nazdobený strom vztyčili před tamní radnicí už před 580 lety, v zimě
roku 1441. Tato tradice se posléze
ujímala nejprve v protestantských
městech, poté na venkově. V katolických regionech tomuto zvyku dlouho
odolávali a ve Vatikánu stál vánoční
strom poprvé v roce 1982. Zdobení
živě rostoucích stromů je naopak
starý polský zvyk, už z dob pohanských, a toto zdobení přetrvává dodnes. Za nejvyšší živý vánoční strom
je považován několik staletí starý
eukalyptus, rostoucí ve Styx Valley
v Tasmánii, měřící úctyhodných
84 m. Vánočně ho zdobí od roku
2003, kdy ho ozdobili více než 3000
solárními světly.
Polické náměstí letos zdobí naše
nejrozšířenější jehličnatá dřevina smrk ztepilý. Tento původní druh
se na našem území objevil již před
8 000 lety, kdy se více méně ustálilo

klima, a teplé a vlhké počasí vneslo
do krajiny optimální podmínky pro
rozvoj lesů. Prostřednictvím půdních
sond a podle geologického času je
potvrzeno, že v této době se k nám
dostala pylová zrnka smrku, a díky
příznivému klimatu se u nás začal
smrk rozšiřovat. Spolu s dalšími
dřevinami tvořil především horské
a podhorské lesy, dnes je uměle rozšířený na celém území ČR.
Letošní polický vánoční strom
má prvenství v tom, že rostl nejblíže
náměstí, ze všech předešlých dovážených vánočních stromů. Byl pokácen
za polickou radnicí, kde rostl v zeleném pásu, který osázeli, a o který
se starají Rudolfovi. Důvodem jeho
pokácení je výstavba nové cesty, při
které se zasáhne do jeho kořenové
zóny s rizikem budoucího defektu,
a v budoucnu by také do této cesty
a soukromého nájezdu vrůstal. Jeho
pokácení, transport na náměstí a ozdobení zajistili jako obvykle polické
technické služby, ve spolupráci s firmou Autojeřáby Řehák p. Kohlem st.
Závěrem mi dovolte popřát touto
cestou celému městu a všem lidem
dobré vůle, aby Vám polický vánoční strom, spolu s betlémem pod
jeho korunou, prozářil svým symbolickým vánočním světlem dny
všední i sváteční, a pomohl navodit
pokojný Advent a radostné Vánoce
s blízkými.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Tradiční drakiáda (letos už 10.) proběhla
v neděli 24. října 2021 za krásného slunečného
počasí. Vzhledem k mírnému větru byli draci
„papíráci“ poněkud v nevýhodě. V oblacích se
spíš udrželi lehcí draci zakoupení od prodejců u silnic. Podomácku vyrobených letos moc
nebylo. Vyhrál drak domácí výroby od dědy
Knittela. Nejvýše vyletěl ten od Lukáše
a Adély a také od Škodů. A po závěrečném
měření bylo rozhodnuto, že nejdelší ocas má
drak od Hodboďů. Opékaly se brambory nad
ohněm, děti se vydováděly při sportovních
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Josef Hauk (1936 – 2021)

O minulém víkendu nás zastihla velmi smutná
zpráva. Police nad Metují přišla o významného občana. Odešel pan Josef Hauk. Jeho život byl velmi pestrý, dalo by se napsat mnohé, dovolte alespoň krátkou
vzpomínku a poděkování. Po návratu do rodné Police
se aktivně zapojil do místní samosprávy. Dvě volební
období působil jako zastupitel a čtyři roky ve funkci
místostarosty města. Díky jeho píli a obětavosti dnes
máme průtah městem nebo ulice zbavené drátů vrchního vedení. Vždy mu záleželo na investicích do infrastruktury, na spokojenosti občanů, na rozvoji města,
které miloval. Do poslední chvíle se zajímal o dění
ve městě, přicházel s návrhy na zlepšení a vždy byl
nápomocen cennou radou a připraven ochotně pomoci. Nejen pro to mu bylo v roce 2016 uděleno čestné
občanství města Police nad Metují. V našem městě zanechal nesmazatelnou stopu, nejen jako úspěšný podnikatel, místostarosta, ale především jako milý a čestný člověk. A jako člověk a přítel nám bude chybět.
Čest jeho památce.

soutěžích. Domů si každé dítě i výherci všech
kategorií odnesli diplom a malou odměnu.
Snad bylo nedělní odpoledne stráveno smysluplně – s rodiči, prarodiči, kamarády…
30. října 2021 proběhlo už druhé
„Pěkovské pomazánkování“ (po několika
ročnících „štrúdlování“). Respirátory byly,
ale ochutnávání proběhlo bez nich (jinak by
to patrně nebylo možné). Odměnu za nejlepší
pomazánku, a to vajíčkovou, si odnesly holky
Knittelovy. Ani letos nechyběla soutěž, byla
opět hudební. Soutěžící si poslechli hudební

Vedení města

ukázky a doplňovali pokračující text písniček.
Jako nejlepší znalkyně byly odměněny holky
Vackovy.
Šárka Pokorná
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Technické služby informují
V měsíci listopadu bylo umístěno nové
svítidlo se sloupem veřejného osvětlení
na kraji Starého parku v ulici Ke Strážnici.
Toto veřejné osvětlení nahradilo staré rozbité
a je v souladu s plánovanou rekonstrukcí veřejného osvětlení Starého parku.

Podle zákona o pohřebnictví je správce
povinen označit hroby evidenčním číslem.
V současné době probíhá označení hrobových
míst nerezovým štítkem s evidenčním číslem.

Víme, že ne všichni si váží něčeho hezkého.
Například za čerpací stanicí na konci stromové aleje k Nebíčku byla umístěna lavička
a odpadkový koš, které někomu překážely
a tak bylo potřeba je zničit. Žel, vandalové
žijí všude, ale nedovolme jim to. Pokud někoho uvidíte, jak ničí nejen městský majetek,
prosím nenechte si to pro sebe a oznamte to
městské policii.

Blíží se konec roku a s ním i nové personální změny u nás v Technických službách. Z důvodu důchodového věku odchází
náš pan ředitel Ing. Pavel Kalibán, který zde
pracuje od roku 2015. Tuto pozici nahradí
Ing. Aleš Freiwald . Dalšími odcházejícími
jsou Miroslav Gennert ( 31.10.) a Miloslav
Matoulek. Oba dva jsou již nahrazeny novými
pracovníky.

Přes přeliv Hlavňovského rybníka byla
instalovaná lávka, která návštěvníkům usnadní přístup do Broumovských stěn. Ocelová
konstrukce lávky byla svařovaná v dílnách
TS. Na závěrečné montáži se podíleli nejen
pracovníci TS, ale i firmy Stavby Pagač, truhlářství Jirman, Řehák Zdeněk a Václav Kohl.

Panu řediteli a všem ostatním odcházejícím pracovníkům za vše děkujeme a přejeme:
hodně sil, zdraví, radosti a pohody do dalších
let. 😊
Z letošní výběru vánočního stromu se stal
smrk za radnicí. Doufáme, že se bude všem
líbit a dělat tak radost v těchto ne zrovna lehkých časech. Přejeme Vám krásné a poklidné
adventní dny.
Vaše technické služby

V současné době probíhá umístění nových
laviček v okolí Pěkova a Honů. Lavičky budou
betonové, doufáme, že nezničitelné. Udělají
tak radost lidem, kteří chodí rádi na procházky
a budou moci tak posedět, pokoukat po kraji.

4

Polický měsíčník - prosinec 2021

Sypání komunálního
odpadu do potoka

NĚCO Z RADEŠOVA:
ČLOVĚČE NEZLOB SE!
23.10.2021 se v Polické hasičárně
od 13:00 konal půlkulatý, již 25. ročník turnaje ve hře Člověče nezlob se. Celkem se do turnaje přihlásilo 21 hráčů, z nich se do finále
probojovalo 6 nejsilnějších. Finálové kolo,
které trvalo 3 nekonečně dlouhé hodiny plné
nervů, vztekání se, ale hlavně vybuchujícími
salvami smíchu zakončil za mohutného skandování přihlížejících poslední figurkou v domečku Vladimír Kalvach, čímž se stal vítězem
tohoto ročníku. Byl mu předán putovní pohár,
resp. putovní figura, kterou příští ročník odevzdá do rukou následujícího výherce. Již teď
se na následující 26.ročník moc těšíme a přejeme všem zúčastněným hodně Štěstí. Ano,
štěstí z velkým Š, protože to je u této hry ta
vůbec nejdůležitější věc. Hned po hrací kostce
teda. Všem kteří letos nevyhráli vzkazujeme:
ČLOVĚČE, NEZLOB SE.

Putovní pohár...

Velké finále plné emocí...

RADEŠOVŠTÍ MAJÍ NAHRABÁNO

V sobotu 13.11. jsme si na Radešově
všichni pěkně nahrabali. No dobře, jednalo se pouze o listí, nikoliv peníze. Jako každý rok jsme za hezčí Radešov totiž pořádali
brigádu v hrabání listí kolem silnice vedoucí
z Radešova až po lavičku u křížku. Shrabané
listí jsme nevážily, hrabanou délku neměřili, tak vám žádná čísla neřeknu. Ale povím
vám, že u toho byla legrace jako každý rok
a po skončení brigády se nikomu nechtělo
domů, tak jsme na čerstvém vzduchu kromě
listí společně vyčistily i basičku krásně chlazeného, zaslouženého piva. Hrabla schovávat
už nebudem, protože zanedlouho budou jistě potřeba na vyhrabování sněhu. Děkujeme
všem zůčastněným a za rok naviděnou, či spíše nahrabanou. A veselé Vánoce všem.
Za SDH Radešov: Vladimír Kalvach

V nedávné době bylo město upozorněno
na nešvar odkládání biologického odpadu
do koryta vodního toku Bukovka, v úseku
za ZUŠ. Jednalo se konkrétně o vyklopení obsahu truhlíků po sezónních květinách
z břehu do potoka. Upozorňujeme na to, že
takovéto jednání a nakládání s komunálním
odpadem, přetrvávající z dob minulých, je
v rozporu s odpadovou vyhláškou města
a je nepřípustné nejen proto, že se tím zanáší potok, ale i proto, že se jedná o svévolné nakládání s cizím majetkem. Předmětný
pozemek Bukovky je ve vlastnictví státu
a ve správě Povodí Labe, s.p., a i když se
může zdát, že je neudržovaný, nikoho to
neopravňuje k tomu, aby zde odkládal svůj
komunální odpad. Podobně to platí o všech
vodních tocích na území města. Předmětný

odpad patří buď na kompost, do hnědého
kontejneru nebo do kompostárny. Děkujeme
za pochopení.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Před zahájením hry se ještě všichni smějí...

Finalisté, aneb šest statečných...
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NAŘÍZENÍ

MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
č. 07/2021,

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních
komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých se
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Rada města Police nad Metují se dne 8. listopadu 2021,
usnesením č. 20/22RM/2021, usnesla, vydat na základě ust. § 27
odst. 5 a 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), a v souladu s ust. § 11 odst. 1, a § 102 odst.
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Toto nařízení upravuje rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (včetně schodišť), místních
komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Police
nad Metují v zimním období. Dle § 26 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích se závadou ve schůdnosti rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže
chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu
a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich
důsledkům.
Toto nařízení vymezuje dále úseky místních komunikací
a chodníků na území města Police nad Metují, na kterých se pro
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí (příloha č. 1).

Článek 2
Rozsah odstraňování závad ve schůdnosti
chodníků, místních komunikací, a průjezdních
úseků silnic

1) Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků vzniklých náledím nebo sněhem musí být prováděno v rozsahu o minimální šíři pásu 1,5 m. V případě, že je chodník užší než 1,5 m je
nutné odstraňovat závady v jeho schůdnosti vzniklé náledím
nebo sněhem v celé šíři chodníku. V případech, kdy chodník
slouží jako nástupní místo pro veřejnou autobusovou dopravu, je nutné odstraňovat závady v jeho schůdnosti vzniklé
náledím nebo sněhem v celé šíři chodníku. Shrabaný sním,
pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku
podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, a to v celé jejich šíři.
2) Sníh z chodníků je zakázáno úmyslně hrnout do průjezdního
profilu vozovky, nesmí být zataraseny poklopy sloužící jako
přístupy k sítím technické infrastruktury a zařízením uloženým pod povrchem chodníku. Odhrnutý sníh nesmí zakrývat
svislé dopravní značení.
3) Na místních komunikacích určených k užití silničními vozidly, včetně úseků s omezenou možností vjezdu, se zmírňují
a odstraňují závady ve schůdnosti pouze na přechodech pro
chodce, a to v celé jejich šíři.
4) Na průjezdních úsecích silnic se zmírňují a odstraňují závady ve schůdnosti pouze na přechodech pro chodce, a to
v celé jejich šíři.
5) Povinným k odstraňování závad ve schůdnosti je jeho vlastník.
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Článek 3
Způsob odstraňování závad ve schůdnosti
chodníků, místních komunikací, a průjezdních
úseků silnic

1) Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, zejména těch, které
vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem se provádí:
a) strojním odhrnutím,
b) ručním odhozením nebo smetením,
c) oškrabáním zmrazků,
d) posypem zdrsňujícími materiály,
e) posypem chemickým rozmrazovacím materiálem,
přičemž musí být vždy použity takové stroje a zařízení, při
jejichž užití nedojde k poškození chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
2) Pro posyp náledí a ledů se používá jemnozrnný materiál
o velikosti zrna do 2 mm. Pro posyp nezledovatělých ušlapaných sněhových vrstev se používá materiál s větším obsahem hrubých frakcí, tj. zrn větších než 4 mm.
3) Na exponovaná místa, a ve výjimečných případech se doporučuje použití chemického rozmrazovacího materiálu (ekosůl). Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat
pouze takové plochy, které jsou odděleny od zelených ploch
a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl
stékat slaný roztok.
4) Použitý zdrsňující materiál nesmí obsahovat toxické nebo
jinak škodlivé látky. K posypu je zakázáno používat škváru,
popel, domovní odpad a jiný materiál, který by znečišťoval
životní prostředí.
5) K pravidelné zimní údržbě chodníků je doporučeno používat
drť.
6) Po skončení zimního období je nutné zajistit očištění všech
chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic,
odstraněním zdrsňujícího materiálu tak, aby byla zajištěna
jejich schůdnost.

Článek 4
Lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti
chodníků, místních komunikací, a průjezdních
úseků silnic

1) Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (včetně schodišť), místních komunikací a průjezdních úseků silnic, způsobených povětrnostními situacemi a jejich důsledky, se provádí následovně:
a) Při vytvoření náledí, námrazy a jiné kluzkosti v době
od 06.00 do 14.00 hodin se zahájí posyp okamžitě
po zjištění, nejpozději do 30 minut. Pokud k vytvoření
dojde v době od 14.00 do 06.00 hodin, zahájí se posyp
nejpozději do 240 minut;
b) Při trvalém spadu sněhu, dosáhne-li vrstva napadlého
sněhu minimálně 5 cm, se zahájí provádění odstraňování sněhu v době od 06.00 do 14.00 hodin do 30 minut,
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v době od 14.00 do 06.00 hodin do 45 minut, nejpozději
však do 240 minut, přičemž se s odstraňováním průběžně
pokračuje až do skončení spadu sněhu;
c) Dojde-li ke skončení spadu sněhu do 3 - 5 cm výšky jeho
vrstvy, provádí se v případě potřeby posyp chodníků
a místních komunikací podle způsobu stanoveného
v článku 3 tohoto nařízení.
2) V době trvalého sněžení se posyp chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic neprovádí.
3) Mimo zimní období se závady ve schůdnosti odstraňují bez
zbytečných průtahů, aby schůdnost byla obnovena co nejdříve.

Článek 5
Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu
a náledí
Úseky místních komunikací a chodníků na území města
Police nad Metují, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu
a náledí jsou vymezeny v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Článek 6
Zvláštní ustanovení

1) Plněním povinností uložených tímto nařízením může vlastník komunikace smluvně pověřit jiný subjekt. Tím se ale
vlastník komunikace nezbavuje svých povinností a odpovědnosti podle obecných právních předpisů.
2) Vlastníci a uživatelé nemovitostí jsou oprávněni sami či prostřednictvím třetích osob odstraňovat či zmírňovat závady
ve schůdnosti chodníků a místních komunikací na území
města Police nad Metují k těmto nemovitostem přilehlých
i nad rámec tohoto nařízení, pokud tak z jakýchkoliv důvodů
uznají za vhodné nebo potřebné ve snaze předcházet vzniku
škod na životě, zdraví a majetku osob.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

1) Pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních
komunikací, a průjezdních úseků silnic, které nevznikly
v důsledku povětrnostních vlivů, platí obecné právní předpisy1.
2) Tímto nařízením nejsou dotčeny nároky osob z titulu náhrady škody podle občanského práva způsobené užíváním
pozemních komunikací uvedených v čl. I. výše v souladu
s obecnými právními předpisy.

Článek 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Nařízení města Police nad Metují č. 03/2012, kterým se vymezuje rozsah, způsob a časové lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a kterým se vymezují místní komunikace
a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ze
dne 12. 11. 2012.

Článek 9
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
Ing. Jiří Beran		
Polický měsíčník - prosinec 2021

Mgr. Jiří Škop

Příloha č. 1

Úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí

Chodníky, u kterých se nezajišťuje úklid sněhu
ani posyp:
1) v ul. Smetanova (s výjimkou úseku od hřiště k domu čp. 157
v ul. Na Sibiři;
2) v ul. Na Sibiři (levý chodník ve směru od centra);
3) v ul. Ostašská (za bytovým domem čp. 239, úseky mezi
domy a garážemi)
4) v ul. Malá Ledhuj;
5) v ul. Ke Strážnici;
6) v ul. V Rokli (od křižovatky s ul. Soukenická po Malý Rynk);
7) v ul. Soukenická (od křižovatky s ul. V Rokli po křižovatku
s ul. Ke Strážnici);
8) v ul. Husova (levý chodník ve směru od provozovny České
pošty k parkovišti P+R);
9) v ul. Tyršova (levý chodník ve směru od Bezděkova sadu
ke křižovatce s ul. Pod Havlatkou);
10) v ul. Pod Havlatkou (od ul. 17. listopadu po ul. Tyršova);
11) v ul. 17. listopadu (pravý chodník od Bezděkova sadu
po křižovatku s ul. Pod Havlatkou, a od křižovatky s ul. Letná
na konec ulice 17. listopadu);
12) v ul. Na Letné;
13) v ul. K Sídlišti (levý chodník od Penzionu 65 po křižovatku
s ul. Ke Klůčku);
14) v ul. K Drůbežárně;
15) v ul. Horní;
16) v ul. Pod Klůčkem;
17) v ul. Wihanova;
18) v ul. Brandejsova;
19) v ul. Gagarinova;
20) v ul. Hvězdecká;
21) v ul. Mírová;
22) v ul. Dukelská;
23) v ul. Dvořákova;
24) v ul. Jiráskova;
25) v ul. Na Bělidle (s výjimkou úseku před areálem Základní
a Mateřské školy);
26) v ul. Na Babí (pravý chodník ve směru od Komenského
náměstí, s výjimkou úseku od křižovatky s ul. Na Bělidle
po autobusovou zastávku);
27) v ul. K Vodojemu;
28) v ul. Tomkova (pravý chodník od náměstí po křižovatku
s ul. Na Prádle, a levý chodník v úseku od křižovatky s ul.
Na Prádle po křižovatku s ul. Na Babí);
29) v ul. Zahradní.

Chodníky, u kterých se nezajišťuje posyp:
1) v ul. Na Sibiři;
2) v ul. Ostašská;
3) v ul. Žďárská a ul. Pod Jasany (podél průjezdního úseku
komunikace II/303);
4) v ul. U Opatrovny;
5) v ul. Nádražní;
6) v ul. Pod Havlatkou;
7) v ul. K Sídlišti (v úseku pod kotelnou na sídlišti a bytovým
domem čp. 287);
8) v ul. Fučíkova;
9) propojovací chodník mezi bytovými domy od bytového
domu čp. 290 po křižovatku ul. Hvězdecká a Dukelská);
10) v ul. Na Babí;
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11)
12)
13)
14)

v ul. Tomkova;
v ul. Na Prádle;
v ul. Bělská;
v ul. K Červeňáku.

Komunikace, u kterých se nezajišťuje posyp:

1) v ul. Na Sibiři;
2) v ul. Smetanova (v úseku od domu čp. 370 po křižovatku
s ul. K Drůbežárně);
3) v ul. Malá Ledhuj;
4) v ul. U Lesovny;
5) v ul. Nad Pekárnou;
6) v ul. Výhledy (s výjimkou asfaltové části po křižovatku s ul.
Žďárská);
7) v ul. Na Struze;
8) v ul. Na Splachově;
9) v ul. U Opatrovny;
10) v ul. Husova (v úseku od parkoviště P+R po budovu čp.
340);
11) v ul. Pod Havlatkou,
12) v ul. Tyršova (v úseku od křižovatky s ul. Pod Havlatkou
po křižovatku s ul. Husova);
13) v ul. Na Letné;
14) v ul. Slunečná;
15) v ul. Horní;
16) v ul. Pod Klůčkem;

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

v ul. Wihanova;
v ul. Fučíkova;
v ul. Gagarinova;
v ul. Brandejsova;
v ul. Mírová;
v ul. Dukelská;
v ul. Dvořákova;
v ul. Jiráskova;
v ul. Tomkova;
v ul. Zahradní;
v ul. Na Prádle;
v ul. U Damiánky;
v ul. Příčná;
v ul. V Domkách (s výjimkou části před budovou hasičárny
a propojení do ul. Radimovské);
31) v ul. Ke Koupališti;
32) v ul. U Plovárny;
33) v ul. K Červeňáku;
34) na parkovacích a odstavných plochách: u čp. 401 (Železářství Soukup); na parkovišti P+R; na ploše po bývalé mlékárně; na Masarykově a Komenského náměstí;
35) v úseku ke Žděřině; v úseku z Radešova k Zákopanici;
v Pěkově - Na Drahách; na Honech v úseku od domu čp. 12
po dům čp. 18, a dále po hrázi rybníka; v Hlavňově v úseku
Malá Strana.

Ohlédnutí za rokem 2021

Nezadržitelně se blíží konec kalendářního roku, což bývá velmi často obdobím bilancování. Naše ohlédnutí za sezonou Police
Symphony Orchestra bude rozhodně mít
bilanci plusovou. Díky našim podporovatelům i fanouškům jsme měli dostatek chuti a
elánu muzicírovat, i když někdy to bylo jaksi
distanční. Řeč je hlavně o začátku roku, kdy
jsme zahráli do desítek měst a obcí prostřednictvím městských rozhlasů. Stihli jsme také
na několik týdnů “rozeznít” plakátovací plochy ve více než dvou stech místech v zemi,
v malé sestavě jsme pravidelně hrávali pod
nemocničními okny, kde jsme se snažili dodat
energii pacientům i personálu, a nakonec jsme
se se s Vámi konečně setkali naživo. Poprvé
to bylo v červnu, doma v Polici nad Metují,
netypicky v lyžařském areálu na Nebíčku,
kde jsme s Vámi ještě pokřtili knížku k desetiletí PSO. V létě jsme se radovali z poctivého soustředění v „mece“ vážné hudby,
v Litomyšli, odkud jsme si ještě vyrazili do
Jeseníku a zahráli pro radost na tamním náměstí. Letním vrcholem pak bezesporu bylo
úžasné hudební setkání s Tomášem Klusem
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a jeho skvělou kapelou v Červeném Kostelci.
Ještě pořád nám koluje ve strunách i plátcích ta obrovská energie nastřádaná během
společně prožitého večera. Prázdniny jsme
zakončili opět společně doma při druhém ročníku Sousedské. Společně jsme vybrali téměř
90 tisíc na opravy kláštera, který je naším
domovem. Tedy, pokračujeme v opravách!
Než se ale pustíme do roku 2022, rádi bychom
především poděkovali za neutuchající podporu a fandovství, kterých se nám letos dostalo.
Ze srdce děkujeme i rodné Polici nad Metují,
protože pomoc a podpora, kterou máme od
radnice není jen něco na papíře, ale stále trvající ochota vyjít vstříc našim nápadům.
Přejeme Vám i nám, abychom se v roce,
který je před námi, mohli potkávat s co nejmenšími omezeními a hlavně ve zdraví. A
protože se říká “Jak na Nový rok, tak po
celý rok”, zveme Vás do Kongresového centra Aldis v Hradci Králové na nefalšovaný
Novoroční koncert 1. ledna 2022, kterým
(doufejme) odstartujeme parádní jízdu celým
nadcházejícím rokem. Budeme nadšení, když
vyrazíte s námi!

Tak na viděnou v roce 2022!
Vaše

PSO
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Bobr na Honském rybníku

V uplynulých dnech neunikla pozornosti bobří přítomnost na rybníku na Honech.
Prozradilo je zejména několik ohlodaných
a skácených stromů rostoucích na březích.
V té souvislosti vyvstalo mnoho otázek, na některé bychom rádi stručně zareagovali.

Kde se bobr vzal? I když mnoho lidí napadne, že ho na místo někdo vysadil, a takovéto aktivity známe např. z Polska, není to příliš
pravděpodobná situace. S ohledem na to, že
je bobr zvláště chráněným druhem, se kterým
je zakázáno manipulovat, muselo by pro tuto

činnost existovat povolení. A takové povolení neexistuje. Lze se tak domnívat, že spíše
došlo k přirozenému šíření bobra z povodí
Stěnavy. Tam je výskyt známý již v roce 2009
hned za hranicí u obce Golińsk. Trvale bobři
žijí i na hranicích v Otovicích a od roku 2019
i v Broumově. Vloni byly jeho stopy i na řece
Metuji v Bučnici, občasně se vyskytnou i jinde. Bobři se krajinou přirozeně šíří, kdy mohou putovat i více kilometrů pěšky bez vody.
Dokládá to například pozorování z roku 2016,
kdy bobr přešel z Vernéřovic, přes Bohdašín
až do Metuje v Teplicích. Také v roce 2020
byl nalezen přejetý bobr v Broumově daleko
od vody.

Co když mi bobr způsobí škodu? Na případně vzniklou škodu pamatuje zákon, který
umožňuje vzniklé škody proplatit. V případě
Honů může dojít třeba k poškození dřevin,
které v blízkosti vody rostou. Jako prevenci
lze instalovat kolem kmene, třeba ovocných
stromů, oplůtek z kovového pletiva. Dokud
bude bobří aktivita vázaná pouze na rybník
a jeho bezprostřední okolí a nebude docházet
ke zvýšeným škodám, není důvod pro jeho odchyt a odstranění.
Petr Kafka, zoolog SCHKO Broumovsko
Jan Troutnar, Jiří Beran, město Police n. Me.

Kolik jich je? Nelze to přesně říci, chybí
přesnější údaje a z pokácených stromů se to
těžko zjišťuje. Může se jednat o bobra samotáře, zřejmě mladé zvíře, které se právě vydalo putovat a hledat nové místo k životu. Zda
na tomto místě dojde k založení celé rodiny,
se dozvíme zřejmě až časem.
Zaplaví bobr celé Hony? Určitě ne. Bobři
jsou sice známí stavbou hrází, nicméně jedná se pouze o vodní toky, kde potřebují zvýšit hladinu. Na hlubokých vodních plochách
k tomu nemají důvod. Bobři si zpravidla vyhrabou ve břehu rybníka noru, která ústí pod
vodní hladinou. Je to kvůli zamezení vstupu
predátora, ale také proto, aby se v zimě bobr
mohl dostat ke své potravě. Bobr totiž neupadá do zimního spánku. Potravu mu tvoří právě
stromy a větve, které do vody na podzim natahá a jsou mu pod ledem přístupné. Přes léto se
živí zejména trávou a bylinami.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
MĚSTO  POLICE N. M. STARTUJE  ZMĚNU ODPADOVÉHO SYSTÉMU 
A ROZDÁVÁ OBČANŮM NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ PLASTŮ S NÁPOJOVÝMI 
KARTONY A PAPÍRU
Od ledna 2022, v rámci podpory třídění,
zavádí město, ve spolupráci se spol. Marius
Pedersen a.s., 1. etapu svozu tříděných odpadů přímo od domů. Občanům města
poskytuje zdarma nádoby na sběr plastů
s nápojovými kartony (se žlutým rozlišením) a papíru (s modrým rozlišením), které si
umístí k domům a budou je přistavovat k vyvážení. 1. etapa se týká rodinných a řadových
domů v k.ú. Police n.M. a Velké Ledhuje, 2.
etapa pak naváže pravděpodobně od 2. pololetí 2022 a bude se týkat bytových domů a k.ú.
Radešov, Hlavňov, Pěkov a Hony. Zároveň
s tímto svozem bude v k.ú., kterých se týká
1. etapa, upravena četnost vývozu směsného odpadu na 1x za čtrnáct denní celoročně.
Další informace k zaváděné změně a přihlášku
k přidělení nádob najdete na webových stránkách města Police n. M. - www.meu-police.cz
a na letáku, který je k dispozici na radnici
a v informačním centru v Pellyho domech.
Zájemci, kteří se již o přidělení nádob
na třídění odpadu přihlásili a vyhověli stanoveným podmínkám (RD v k.ú. Police
Polický měsíčník - prosinec 2021

n.M. a Velká Ledhuje), byly o tomto informování a jsou postupně adresně vyzývání
k převzetí nádob. Nádoby jsou předávány
na základě smlouvy o výpůjčce, a to v areálu polických technických služeb, ve dnech
pondělí a středa (od 24. 11. do 15. 12.),
v době od 14.30 do 17 hod.

Nezapomínejme na třídění
odpadů ani o svátcích
Blíží se Vánoce, a to je čas, kdy se budeme vzájemně obdarovávat dárky. Po jejich
rozbalení nám doma zůstane hromádka obalů,
které pokud znovu nepoužijeme, stanou se
odpadem. Z velké části lze ale tento odpad
recyklovat. Proto bychom chtěli požádat
občany, aby ani v tomto předvánočním
a vánočním období nezapomněli vzniklé
odpady třídit a odkládat na místa k tomu
určená. Pro městské odpadové hospodářství
je to velmi důležité a město se snaží pro to
také vytvářet dostatečnou kapacitu a komfortní podmínky. Jedním z konkrétních kroků

je i bezplatná nabídka tašek pro ukládání vytříděného papíru, skla, plastů s nápojovými
kartony a kovových obalů v domácnosti, a jejich odnos na určená místa. Město je pro své
občany pořizuje ve spolupráci se společností
EKO-KOM, a.s. Přáním města je, aby Vás
třídění odpadu (i když je to povinnost) alespoň trochu bavilo, aby odpadla výmluva, že
to doma není kde skladovat, a především aby
ubývalo směsného nevytříděného odpadu
v popelnicích. Třídí celá Police, je to snadné velice.

Svoz směsného komunálního
odpadu a provoz sběrného dvora
v čase vánočním a novoročním
V době letošních vánočních svátků
a dnech následujících, bude směsný odpad
svážen podle stanoveného svozového plánu
v 50. a 52. kalendářním týdnu. Po novém
roce bude svoz v k.ú. Police n.M. a Velká
Ledhuje pokračovat celoročně v intervalu 1x
za 2 týdny, v ostatních k.ú. bude v 1. pololetí
zachován svoz ve stávajícím intervalu.
Sběrný dvůr bude otevřený pouze
ve středu 22. a 29. 12. V sobotu 25. 12. a 1.
1. bude zavřeno.
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Stručný přehled odpadového
hospodářství v Polici n. M. pro
rok 2022

Stále častěji je nutné připomínat, že v první řadě bychom měli vzniku odpadu předcházet. A pokud už odpad vznikne, je potřebné s ním naložit tak, jak to ukládá odpadová
vyhláška města. Odpad by měl být v místě
svého vzniku vytříděn a poté podle druhu
odložen na určené místo. Komunální odpady
v Polici n.M. se třídí a odkládají následovně:
¾¾ PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONY odkládají se společně do popelnic a kontejnerů se žlutým rozlišením na veřejných sběrných stanovištích a u domů,
svážet se budou 2x týdně a od domů podle
svozového plánu
¾¾ PAPÍR - odkládá se do popelnic a kontejnerů s modrým rozlišením na veřejných
sběrných stanovištích a u domů, svážet se
bude 2x týdně a od domů podle svozového
plánu
¾¾ ČIRÉ a BAREVNÉ SKLO - odkládá se
do bílých a zelených kontejnerů a zelených popelnic na veřejných sběrných stanovištích, svážet se bude 1x za 3 týdny
¾¾ BIOLOGICKÝ ODPAD rostlinného původu Z KUCHYNÍ A DOMÁCNOSTÍ
- odkládá se do domácích kompostérů,
na domácí komposty a do hnědých kontejnerů na veřejných sběrných stanovištích, svážet se bude 1x týdně
¾¾ BIOLOGICKÝ ODPAD rostlinného původu ZE ZELENĚ - odkládá se do domácích kompostérů, na domácí komposty
a do kompostárny (v období od 1. dubna
do listopadu - v PO, ve ST a v SO), v době

uzavření kompostárny pak do sběrného
dvora (ve ST a v SO), a také sezónně (2x
ročně) do přistavovaných kontejnerů
v Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech; pro převážení je možné od města
zakoupit vak
¾¾ KOVOVÉ OBALY a DROBNÝ KOVOVÝ ODPAD - odkládá se do šedých
popelnic na veřejných sběrných stanovištích, svážet se bude 1x za 2 týdny; VĚTŠÍ
KOVOVÝ ODPAD - lze odložit ve sběrném dvoře nebo v soukromé sběrně (v ul.
Ke Koupališti)
¾¾ VYŘAZENÁ
ELEKTRZAŘÍZENÍ
a BATERIE - odkládají se v elektroobchodech, do plechových (červených)
kontejnerů na veřejných sběrných stanovištích, do malých sběrných nádob
na radnici, v Pellyho domě a na poště,
do sběrného dvora a na určených stanovištích mobilního sběru (2x ročně ve 20.
a 40. kalendářním týdnu, vždy ve středu,
podle daného svozového plánu)

ního odpadu a dále ve sběrném dvoře
¾¾ ZBYTKOVÝ ODPAD - odkládá se
do tmavě šedých (černých) či plechových
popelnic a kontejnerů u domů, svážet se
bude podle svozového kalendáře - v k.ú.
Police n.M. a Velká Ledhuje 1x za 2
týdny, v ostatních k.ú. ve stávajícím intervalu, a to ve čtvrtek a v pátek, podle
daného rozdělení:

čtvrtek:

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

pátek:

Bělská,
Hrnčířská,
Husova,
Komenského náměstí, Kostelní, Malá
Ledhuj, Masarykovo nám., Na Babí,
Na Prádle, Nádražní, Pod Havlatkou,
Radimovská, Školská, Tomkova, Tyršova,
U Damiánky, U Opatrovny, Zahradní,
Žďárská, 17. listopadu, Pod Jasany,
Na Letné.
Přesný svozový plán bude zveřejněn
po jeho dodání svozovou firmou.

¾¾ ÚSPORNÁ SVÍTIDLA - odkládají se
v elektroobchodech, do sběrného dvora
a při mobilním sběru (2x ročně)
¾¾ NEBEZPEČNÝ a OBJEMNÝ ODPAD
- odkládá se do sběrného dvora a při mobilním sběru (2x ročně)
¾¾ ODĚVY a TEXTIL - odkládají se do plechových kontejnerů na veřejných sběrných stanovištích na sídlišti, v ul. Pod
Havlatkou, Malá Ledhuj a Na Sibiři, a dále
do sběrného dvora
¾¾ JEDLÉ OLEJE a TUKY - odkládají se
v PET lahvích o velikosti do 2 litrů na popelnice v den svozu směsného komunál-

V případě změn v uvedených termínech
svozu, bude město včas informovat městským rozhlasem, na internetových stránkách
a v Polickém měsíčníku.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Svatby
V říjnu vstoupily do manželství
v našem správním
obvodu
4 páry:
2.10.
Daniel
Bejšovec
a Eva Šprýňarová
u kaple na Hvězdě
15.10.
lehce
netradiční
svatební obřad proběhl v obřadní síni,
manželé si nepřejí
jmenovat
15.10.
Daniel Born a Anna
Cingrošová – církevní obřad na Ostaši
23.10.
Daniel
Stránský
a Irena Theodora
Auerová si řekli své ano v kapli
na Hvězdě
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Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku,
tj. k 20.11.2021 město Police nad Metují 3 971 obyvatel.

Jubilea

V říjnu 2021 slavili
70 let paní Milena Pohlová
paní Jana Janoušková
paní Milada Purkertová
paní Zdeňka Vlčková
paní Jiřina Onderčová
pan Vilibald Kolisko
75 let paní Naděžda Macounová
pan Josef Zelený
80 let paní Ludmila Horklová
85 let paní Eva Reimannová
paní Bohumila Pfeiferová
pan Václav Jakoubek
90 let paní Věra Balcarová
pan Miroslav Ducháč

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví a mnoho krásných dní plných pohody
v dalších letech.
Prosíme jubilanty, kteří
budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice, nebo
si nepřejí návštěvu komise
pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem
na matriku
MěÚ Police nad Metují
hambalkova@policenm.cz,
491 509 990
Dagmar Hambálková,
matrikářka
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KNIHOVNA
Podcast polické knihovny

Přinášíme vám další setkání s knížkami
on-line a pokračujeme s našimi podcasty.
Dospělým čtenářům (a nejen jim) jsme
ve spolupráci s členy Divadelního souboru
Kolár paní Hanou Klapkovskou, paní Ivanou
Richterovou a panem Františkem Pivoňkou
za technické spolupráce ředitele polické ZUŠ
pana Lubora Bořka připravili procházku dílem
Vladislava Vančury.
yy Většina národa zná jeho dílo prostřednictvím filmu Rozmarné léto a známé
větě o způsobu léta. Nemůžeme ji
tedy opominout ani my. Poslechněte si
promluvu pana Důry. Čtou Hana Klapkovská a Ivana Richterová.
yy Vančura psal i povídky a hlavně povídky.
V podání pana Františka Pivoňky si poslechněte povídku Selské Vánoce.
yy Ke známějším dílům patří knížka Luk královny Dorotky. Také to jsou krátké příběhy
– povídky. Povídku Chirurgie čtou Hana
Klapkovská a František Pivoňka.
Vančura už patří ke klasikům české literatury 20. století. Jeho jméno a názvy jeho
knížek známe ze školy nebo z filmových zpracování jeho děl, ale ruku na srdce, kdo jsme
četli některou jeho knížku. Vančura ovládal
český jazyk, psal krásnou klasickou češtinou
a na četbu jeho knih se musíme soustředit. Ale

pak zážitek z četby stojí za to. Zaposlouchejte
se do krásné češtiny a do vtipných příběhů ze
života.
Tak dobrý poslech a vše najdete na webových stránkách knihovny www.knihovna-police.cz v záložce E-literatura.

Regionální výročí

Chceme vám připomenout kulatá či půlkulatá výročí osobností či událostí spjatých
s Polickem buď místem svého narození, úmrtí
nebo působení. Všechny osobnosti, které jsme
v Polickém měsíčníku připomínali a ještě připomínat budeme, najdete na našich webových
stránkách: www.knihovna-police.cz / Pro dospělé / Regionální výročí.
Pokud vás zajímají i další výročí celorepublikového či celosvětového významu,
můžete navštívit stránky Kalendárium, které zpracovává Mahenova knihovna v Brně.
Odkaz najdete na našich webových stránkách
v záložce Služby – regionální výročí.

Pfleger, Antonín *12. 3. 1812 v Kopidlně
+7. 12. 1896 Praha

Úředník na polickém benediktinském
panství, věnoval se ochotnickému divadlu,
zasloužil se o založení čtenářského spolku
v Polici n. M.
Po gymnasijních studiích v Broumově
a v Praze a filosofických v Litomyšli sloužil
na břevnovských benediktinských panstvích
jako hospodářský úředník. Roku 1838 se stal
písařem vrchnostenské kanceláře v Polici.
Roku 1844 se stal obročním na klášterním

statku v Meziměstí, roku 1850 vstoupil
do státních služeb v Praze k podkrajskému
úřadu na Smíchově jako řídící komisař daní
z příjmů, roku 1852 stal se berním dozorcem
v Plané, potom v Novém Bydžově a konečně
zase v Praze. Roku 1862 opustil státní službu
a stal se prvním pokladníkem berního úřadu
města Prahy.
Již za studií vstoupil do řady buditelů české
národnosti a literárních nadšenců. Roku 1831
vy-stoupil jako posluchač filosofie v Litomyšli
v deklamačních hodinách ponejprv s českými
de-klamacemi, k čemuž složil některé žertovné deklamace: „Pivečko Skřivanské“, „Lov
u Králík“, „Můra z Dobrévůdy“, „Nevěsta
Vrchlabská“ aj. Své literární prvotiny uveřejňoval pod pseudo-nymy „Kopidlanský“
a „Venkovský“, publikoval v časopisech
»Jindy a nyní«, ve »Včele« a »Večerním vyražení« (v letech 1828-37). V Polici vedl
ochotnické divadlo, na návod V. V. Tomka
se rovněž věnoval místní historii. O Polici
také napsal roku 1843 do „Květů“ článek
z její historie s názvem „Police a Sloupno“;
větší spis „Nástiny venkovského života“, líčící břitkou satirou neradostné patrimoniální
poměry, nebyl censurou propuštěn do tisku.
Jeho „Vzpomínky starého vlastence“ vycházely v „Zábavných listech“ v letech 1888-89.
Jako dobrý hudebník skládal i drobné taneční
skladby.
K vybídnutí režiséra brněnského divadla
Karla Rubera přeložil do němčiny Klicperovy
hry: „Rohovín čtverrohý“, „Divotvorný

 Nabídka knih:
CÍLEK, Roman: Dědičný hřích
Nová sbírka kriminálních povídek autora
překvapí čtenáře originálními zápletkami,
dramatickými situacemi i mistrnou psychologickou kresbou postav.
TEVIS, Walter S.: Dámský gambit
Strhující román. Osmiletá Beth Harmonová
je po matčině smrti umístěna do sirotčince.
V odcizeném prostředí jsou jen dvě věci, které ho dělají snesitelným - uklidňující pilulky
a tajné šachové partie s místním správcem.
Talent a geniální intuice vynesou „zazračné
dítě» do výšin úspěchu, světa velkých turnajů
a luxusu. Ztráta dětství, nevinnosti, pocit
osamělosti a zranitelnosti jsou daní pro ty,
kteří se pohybují ve světě výjimečných.
SKITTLE, Max: Další prosím : pravdivé
příběhy z lékařské praxe
Román z lékařského prostředí napsaný formou deníkových zápisků vypráví o každodenním shonu obvodního lékaře v Anglii.
Také doktor je jen člověk a má své oblíbené
i neoblíbené pacienty.
LINK, Charlotte: Bez viny
Dalším případem pro Kate Linvillovou
a Caleba Halea je vrah žen s utkvělou myšlenkou na pomstu.
TIBITANZL, Oldřich: Abecední lapidární
minipovídky
Soubor krátkých textů, kdy ke každému
písmenu abecedy patří minimálně jeden
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příběh, kde všechna slova začínají příslušným písmenem.
KOMÍNEK, Miroslav: 365 + 1 příběh strážníků z Přerova
Knižní vydání blogu Městské policie
v Přerově, který svou neotřele vtipnou formou získal prestižní ocenění Magnesia Litera
za rok 2021. Drobné prohřešky našich spoluobčanů i někdy trochu dramatičtější příběhy
popisují strážníci v Přerově velmi kreativním
způsobem, připomínajícím tradici předválečných humorných soudniček.
RENDL, Jan: 10 000 kilometrů pěšky
Latinskou Amerikou. Z Peru přes Bolívii
a Argentinou až do vysněného Chile
Další putování dobrodruha, který pro peprný
výraz nejde daleko, ale zato se nebojí ujít tisíce kilometrů, aby poznal nový svět i sám
sebe.
VŮCHOVÁ, Sára: Zlatá značí osud. Česká
urban fantasy
Young adult urban fantasy román o dívce,
jejíž normální život změní zjištění, že patří
mezi bytosti, které rozhodně odmítají označení kočkodlaci. Když Veerle jednou v noci
v její ložnici přepadne neznámý muž, bojí
se v tu chvíli všeho možného - jen ne toho,
že se vzápětí promění v kočko-člověka a vyzve ji k rychlému odchodu, protože její život je v ohrožení. A člověk-kocour Tugger
není zdrojem toho ohrožení, nýbrž poněkud

neochotným zachráncem.
O‘LEARY, Beth: Výměna
Romantický příběh, v němž si mladá žena vymění bydlení se svou babičkou a obě se snaží na novém místě najít nové štěstí. Zatímco
babička objevuje on-line seznamku a vychutnává si život v centru Londýna, vnučka se
potýká s nečekanými problémy na venkově...
včetně jednoho otravného učitele, který je ale
neodolatelně sexy.
LUDVÍKOVÁ, Jitka: Venuše
Smrt manželky bohatého podnikatele vypadá jako nehoda a vdovec za pomoci svých
vlivných známých usiluje o rychlé uzavření
případu. Komisař Pavel Matouš ale cítí, že tu
něco nesedí...
NUSSBAUM, Laureen: Židovská hvězda.
Životní osudy Hanse Calmayera, který se během druhé světové války zasloužil o záchranu Židů v nacisty okupovaném Holandsku.
Vzpomínky americké spisovatelky židovského původu, která díky úsilí tohoto muže
přežila holocaust.
TIŠNOVSKÁ, Kateřina: Život jako
amaretto
Letní romance české autorky o slastech
a strastech Češky v Itálii.
Dáša Ducháčová
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klobouk“ a „Uhlířka“. Roku 1848 se zúčastnil aktivně poli-tického života. Polici i později
často rád navštěvoval.

Zdroje v knihovně:
PICHL, Miroslav: Police nad Metují : dějiny města
a regionu v běhu let / - Police nad Metují : Město
Police nad Metují, 2015. -- 2 CD-ROM : zvuk, barevný ; 12 cm.

Kleiner, František *7. 12. 1886
+ Osvětim

profesor, člen Sokola, legionář
Narodil se v domě čp. 78 na náměstí jako
syn brašnáře a řemenáře Františka Kleinera
(syna řemenáře Celestina Kleinera v čp. 96
a Františky, dcery Josefa Wintra, chalupníka v Ledhuji) a Anny Holinkové, pocházející ze starobylého rodu suchodolských šolců
(dcery zámečníka Josefa Holinky v Polici
čp. 78 a Anny, dcery Emiliána Pejskara,
obuvníka v Polici. Obecnou školu František
Kleiner vychodil v Polici, od roku 1898 studoval na gymnáziu v Rychnově n. Kn., kde
bydlel u svého strýce, rychnovského knihaře
Františka Holinky a kde také jako žák primy obdržel uprázdněné místo ve studentské
nadaci polického souseda Tadeáše Luňáčka
z r. 1823.
Po vysokoškolských studiích v Praze se
věnoval učitelství. Hned v počátku jeho profesní dráhy musel, již ženatý, narukovat do 1.
svět. války. Na ruské frontě v Haliči byl těžce
raněn průstřelem plic a uzdravil se díky ruským lékařům. Během zajetí v Rusku dokonale
ovládl ruštinu. Jakmile se začaly v Rusku formovat čs. legie, vstoupil do nich a jako legionář prodělal celou anabázi sibiřskou magistrálou. Domů se dostal roku 1920 vlakem
z Terstu, kam připlul lodí z Vladivostoku.
V čsl. republice se stal profesorem a později ředitelem Státního koedukačního učitelského ústavu na Kladně. U studentů byl velmi
oblíbeným profesorem, ve volném čase pořádal mnoho přednášek, hlavně po severozápadních Čechách, byl i starostou Sokolské župy
Budečské. Z ruských legií se důvěrně znal
s prezidentem republiky T. G. Masarykem,
kterého při jeho pobytech v Lánech často
navštěvoval.
Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava
se mu však stala jeho sokolská a legionářská
činnost osudnou. Gestapo mu několikrát prohledalo byt, nakonec jej zatkli, v Praze byl
podroben výslechům. Požadavek Němců, aby
se stal tlumočníkem při vyslýchání ruských
zajatců však striktně odmítl, byl proto odvezen do Malé pevnosti v Terezíně. Konečná stanice jeho životní pouti byl koncentrační tábor
v Osvětimi, kde zemřel.

kamarády a kdykoliv během těchto dvou víkendových dnů se každý samostatně pustit
do pátrání. Hra bude začínat před knihovnou, kde na bráně Pellyho domu naleznete
první nápovědu. Dobře si ji přečtěte a pokračujte ve hře s čarodějem Modromírem. Ten
Vás bude provázet celou hrou až do konce
(putování Vám zabere přibližně 1 hodinu.)
Přejeme všem šťastné pořízení.

s českou autorkou. Požádali jsme o spolupráci polickou autorku, která již má zkušenosti
s polskými čtenáři a kterou známe i u nás.
V únoru vás pozveme na on-line besedu s paní
Olgou Landovou.
Informace najdete na našich webových
stránkách v záložce Pro dospělé – Co nového
v knihovně.

Česko-polské literární příhraničí

Do fondu regionální literatury jsme zakoupili další knihu o historii okolních obcí.
Tentokrát vydala obec Velké Petrovice
u příležitosti 765 let od založení obce
Petrovice, 140. výročí založení hasičského
sboru a 110 let od založení TJ Sokol knížku
Velké Petrovice v proměnách století a ročních
období. Texty do ní zpracoval na základě
záznamů v obecních a hasičských kronikách
známý historik Richard Švanda. Fotografie
poskytli místní Luboš Tér, Basil Richter,
Jiří Škop, Miloš Kleiner. Další fotky jsou
z Obecního úřadu Velké Petrovice, od Miloše
Kaválka a Richarda Švandy. Jméno autora zajišťuje kvalitní zpracování faktů a informací
o přírodě, historii i současnosti obce. Kniha
se stane hodnotným pramenem všem, kteří se
zajímají o historii regionu. Čtenáři knihovny
si ji mohou vypůjčit v půjčovně pro dospělé.

V říjnu 2020 knihovna podepsala spolupráci při realizaci projektu Česko-polské
literární příhraničí s knihovnou v Radkowě.
V žádosti bylo uvedeno, že v rámci projektu, který celý organizuje a administruje radkowská knihovna, společně uspořádáme tři
on-line autorská setkání. Představíme tvorbu dvou polských a jednoho českého autora.
Setkání budou tlumočena. Vyhlásíme literární
soutěž pro různé literární formy: báseň, krátký literární útvar, knižní ilustrace. Práce bude
hodnotit česko-polská komise. Soutěž byla
vyhlášena a má i české účastníky. V listopadu
proběhla on-line beseda s polskou autorkou
Sylwií Winnik, polskou publicistkou, která
se ve svých knihách zaměřuje na historii 2.
světové války. Česky vyšla její kniha Děvčata
z Osvětimi.  
Nás nyní čeká organizace on-line besedy

Kniha VELKÉ PETROVICE

Vaše knihovnice

Zdroje v knihovně:
PICHL, Miroslav: Police nad Metují : dějiny města
a regionu v běhu let / - Police nad Metují : Město
Police nad Metují, 2015. -- 2 CD-ROM : zvuk, barevný ; 12 cm.

Milé děti,
jsme moc rádi, že jste se rozhodli nám
pomoci a vyženete KNIHOHAMA z naší
knihovny. Jak to uděláme?
V sobotu 4. prosince a v neděli 5. prosince bude pro Vás připravená venkovní hra,
při které budete mít možnost KNIHOHAMA
nalézt a vyhnat. Můžete přijít s rodiči nebo
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KULTURA

Muzeum Náchodska informuje

Vánoce a prosinec v Muzeu stavebnice
Merkur

Prosinec je dobou hledání dárků a těšení se na Vánoce.
Muzeum stavebnice Merkur nabízí jedinečnou možnost navštívit expozici muzea a k tomu nakoupit i dárky pro nejmenší.
Kromě stavebnice Merkur, kterou si může každý návštěvník
koupit na recepci, nabízí nyní i možnost nákupu dalších hraček. Vedle samotné recepce je nově otevřena PRODEJNA
HRAČEK! A každý, kdo si koupí vstupenku do muzea, dostane od nás jako předčasný vánoční dárek i 10% slevu na nákup
v „Hračkárně“!
Ale
prosinec není jen
o dárcích, i když
budou stále žhavějším tématem
rodinných debat.
Prosinec je i dobou
setkávání
se. A čas strávený společně se
svými blízkými
je k nezaplacení.
Muzeum stavebnice Merkur je
ideálním místem
pro krásně strávený čas. I v prosinci bude mít
otevřeno denně
s jedinou výjimkou: 25. 12. bude
zavřeno (a stejně
tak bude zavřeno
i na Nový rok 1. 1. 2022)
A aby těch dárků nebylo málo: po celou dobu Vánočních
prázdnin si budete moci zakoupit společnou vstupenku do expozic Muzea stavebnice Merkur i vedlejšího Muzea papírových modelů. Cena vstupenky je samozřejmě zvýhodněna
oproti prostému součtu výše obou vstupných.
Na Štědrý den bude vstup do muzea zdarma. Od 10 do
15 hodin se na Vás budeme těšit. Počkat na Ježíška můžete
společně se „šroubky a matičkami“ Merkuru – a hlavně s fůrou
zábavy a dobré nálady. A ještě máte jedinečnou možnost koupit na absolutně poslední chvíli dárek pod stromeček.
A ani to není všechno. Kromě hračkárny, společné vstupenky a vstupu zdarma na Štědrý den máme ještě něco: ve dnech
28., 29. a 30. 12. bude v Muzeu připraven workshop. Každý
z těchto dní můžete přijít mezi 13. a 15. hodinou do Muzea stavebnice Merkur a společně s naší lektorkou si vyrobit skvělou
upomínku na Merkur: postavičku lyžaře! Pokud už budete mít
plné zuby lyžování na svazích, tak si přijďte vyrobit kolegu
z Merkuru! Cena za workshop je 50,- Kč za osobu.
Prosinec je vždy obdobím, kdy se děti těší na dárky pod
stromečkem a dospělí na to, že si během Vánočních svátků odpočinou od shonu běžného dne. A samozřejmě je prosince dobou, kdy si na sebe najdou všechny rodiny čas, kdy se navštěvují i vzdálenější příbuzní a kdy se porušují
pravidla zdravé stravy. Přijďte si tohle všechno užít naráz do Muzea stavebnice Merkur.
Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.muzeummerkur.cz
a na našich sociálních sítích.
Muzeum stavebnice Merkur

Polický měsíčník - prosinec 2021

P o l i c e n a d  M e t u j í

Od Martina po Tři krále

Srdečně zveme návštěvníky do polické Dřevěnky, kde bychom rádi představili tzv. obchůzkové postavy, jež během adventu navštěvovaly každou domácnost našich předků.

Do dneška se dochovala tradice obchůzek těchto postav jen v minimální
míře (např. sv. Mikuláš), víte ale proč a kdy dříve chodily Barborky? Že to byly
dívky oblečené v bílém? A že sv. Lucie je jedna z mála historicky doložených
postav mučednic? Pokud vás zajímá více, přijďte do vánočně vyzdobené Staré
školy Dřevěnky
v Hvězdecké ulici.
Dozvíte se něco
nejen o křesťanských
světcích
a svátcích, ale
také o lidových
tradicích, jež mají
mnohdy svůj původ v pohanských
dobách.
Výstava bude
veřejnosti přístupna od 19. 11. 2021
do 9. 1. 2022 a to
denně kromě pondělí 10-12 a 1316 hod. Otevírací
doba během vánočních
svátků
bude zveřejněna
na www.muzeumnachodska.cz.
Andrea
Kösslerová,
Muzeum
Náchodska

Vážení příznivci polického divadla,
bohužel vám musím oznámit, že rušíme Slavnostní večer věnovaný oslavám 200 let polického ochotnického divadla, který se měl konat 11. prosince
2021 v Kolárově divadle.
Rozhodli jsme se tak jednomyslně ve výkonném výboru DS Kolár po zralé
a věcné úvaze, byť se nám to neoznamuje vůbec lehce a jsme z toho smutní
a zklamaní.
Vede nás k tomu aktuální situace s Covid-19 a další predikovaný vývoj.
Jak všichni víte, počet nakažených stále stoupá a nic nenasvědčuje tomu, že
by se v nebližších týdnech měla situace rapidně zlepšit. Spíše naopak. Tomu
také odpovídají vládní opatření a především jejich avizované další zpřísňování.
A to vše jde přesně proti duchu slavnostního večera a oslav 200 let, než jak
jsme ho zamýšleli.
Mělo to být radostné setkání divadelníků se svými věrnými příznivci a diváky, potkávání se, společné vzpomínání, zasmání se, debatování, společné
zpívání, korzování, o společném přípitku na další úspěšná léta polického divadla. Mělo to být o úzkém kontaktu diváků a herců.
A to zkrátka v rouškách, s rozestupy, bez konzumace a jen pro vybranou
množinu lidí, splňujících přísná opatření nejde dost dobře udělat. A radostného
a oslavného by na tom nebylo vůbec nic.
Za náš soubor vám mohu slíbit, že jakmile tato covidová vlna opadne, vrhneme se s vervou do zkoušení nové hry a budeme se snažit potěšit především
vás, naše věrné diváky, novým divadelním představením.
Jaroslav Souček
Předseda DS Kolár Police nad Metují
člen Rady Města Police nad Metují
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PELLYHO DOMY INFORMUJÍ
Vážení příznivci kultury,
V době uzávěrky tohoto čísla Polického měsíčníku je před námi výrazná změna podmínek nejen pro návštěvu kulturních a společenských akcí, která určitým způsobem bude
rozdělovat společnost.
Aktuálně nevíme, co a zda vůbec budeme
realizovat. Kultura lidi vždy spojovala, ale teď
jí to nařízení nebudou umožňovat.
Máme připraveny tradiční adventní akce na
náměstí – Adventní trh (4. 12.), Česko zpívá
koledy (8. 12.), Předvánoční vytrubování
(23. 12). Máme připravený další program na
prosinec.
Aktuálně jistě víme, že se NEUSKUTEČNÍ
Slavnostní večer k výročí 200 let ochotnického souboru Kolár (11. 12.). Pro představení Na
zlatém jezeře (14. 12.), se Simonou Stašovou a
Ladislavem Frejem v hlavních rolích, hledáme
již po několikáté náhradní termín. Pokud dále
nechcete čekat na to, zda a kdy se
představení uskuteční, můžete vstupenky
vrátit v Informačním centru. V opačném
případě se jejich platnost samozřejmě prodlužuje.
V divadle by měly proběhnout koncerty ZUŠ –
Adventní (7. 12.) a Vánoční (19. 12.). V tomto
prosincovém čísle tedy nepřináší-me tradiční
přehled akcí na celý měsíc. Prosíme, sledujte
naše webové stránky www.pellyhodomy.cz,
facebookový profil fb.com/pellyhodomy a
výlepové plochy nebo nás pro aktuální
informace kontaktuj-te telefonicky na č. 602
645 332 (Jana Ruta-rová) a 491 421 501
(Informační centrum). Mnohokrát Vám všem
děkujeme za dosa-vadní přízeň v době, kdy se
po lockdownu kulturní a společenský život
zase rozběhl. Moc nás potěšila vysoká
návštěvnost pod-zimních projekcí v kině,
skvělý kolektiv účast-níků a celý průběh
tanečního kurzu, i když bez závěrečného
prosincového věnečku, návštěvnost přednášek
Polické univerzity apod. A především milá a
podporující slova mnohých z Vás, návštěvníků.
Přejeme Vám do adventního času i nadcházejícího roku nejen pevné zdraví, ale i mnoho
optimismu a naděje a radost z každodenních
maličkostí.
Za kolektiv Pellyho domů Jana Rutarová

PELLYHO DOMY
ZÁPIS DO KURZU SPOLEČENSKÉHO
TANCE PRO MLÁDEŽ NA ROK 2022
Přihlášky a bližší informace ke kurzu společenského tance a výchovy pro mládežna
příští rok jsou k dispozici
v Informačním centru
v Pellyho domech a na
www.pellyhodomy.cz

Polický měsíčník – červen 2014 – strana 1
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VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
6. – 23. 12. 2021
/ Informační centrum

Zveme Vás na malou prodejní výstavu. Těšit
se můžete na výrobky od tvůrců z regionu,
např. na drátkované a slaměné ozdoby,
keramiku, koberce, háčkované a paličkované
dečky, kované výrobky, skleněné šperky
a mnoho dalších výrobků a dekorací. Své
výrobky s adventní a vánoční tematikou
vystavují a prodávají také žáci oboru aranžér
ze SPŠ Otty Wichterleho.
Přijďte si vybrat drobnosti nebo dárky, které
jistě potěší Vás i Vaše blízké.
Výstava bude otevřena v provozní době IC.

VÍLA METUJKA A SKŘÍTEK VILÉM
OČIMA DĚTÍ - Výstava dětských prací
Do 11. 12. 2021
/ Konferenční místnost

Začátkem podzimu jsme se obrátili na děti
s prosbou, jestli by neztvárnily skřítka Viléma
a vílu Metujku, které mohly potkat na dobrodružném putování po Polici. Mile nás překvapilo, kolik výtvorů se sešlo. Přijďte si je
prohlédnout. Výstava je otevřena v provozní
době Informačního centra.

KOLÁROVO DIVADLO
NA ZLATÉM JEZEŘE

PRO PŘEDSTAVENÍ HLEDÁME NÁHRADNÍ
TERMÍN (jaro 2022)

14. 12. 2021 od 19:00 hod

naši republiku, na jedné ze svých posledních
přednášek zavzpomínají a představí i to, co
se nevešlo do jejich cestovatelsko zábavného
pořadu na Prima COOL.
Dozvíte se také něco o přípravách nové,
několikrát nuceně odložené cesty, na kterou
se snad už konečně vydají v srpnu 2022.
Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu.
Vstupné: 100 Kč
Veškeré vybrané vstupné bude použito pro
klienty Pečovatelské služby a pro spolek
Senior klub Ostaš v Polici nad Metují, konkrétně na výlety po okolí Broumovska (občerstvení a doprava).
Zároveň bude také možné přispět do kasiček
v místě konání akce.
Prodej vstupenek od 1. 12. 2021.

TAK JÁ LETIM!

Pátek 28. 1. 2021 od 19:00 hod
/ Kolárovo divadlo

Divadelní představení s Annou Polívkovou.
„Vše se dá přežít s nadhledem, sebeironií
a humorem.“ Neuvěřitelně upovídaná výstřední pětačtyřicátnice Susan se rozhodne
oslavit své narozeniny cestou do Austrálie.
Snaží se tak zopakovat výlet, který podnikla
se svými kamarádkami před čtvrtstoletím.
Tentokrát však cestuje sama, sice se stejným
očekáváním a sny, ale s pětadvacetiletou
zátěží zkušeností. Její důvtip, šarm i chaos ji
přimějí bilancovat - ironicky a hořkosměšně
se zamýšlí nad přátelstvím, láskou, osamělostí a nástrahách i radostech života.
Vstupné: 450 Kč

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti
nebo je možné vrátit je v místě nákupu.

PŘIPRAVUJEME
VANDRÁCI VAGAMUNDOS
NA CESTĚ STŘEDNÍ AMERIKOU
Pondělí 24. 1. 2022 od 19:00 hod
/ Kolárovo divadlo

MycoMedica ve spolupráci s Pellyho domy
zve na přednášku.
Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman
Hynek Bernard – VANDRÁCI VAGAMUNDOS tři měsíce vandrovali po střední Americe.
Nejdřív byli viděni v Panamě, pak mířili do
džunglí Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes varování projeli Honduras, pak
i zemi plnou vulkánů El Salvádor, nádhernou
Guatemalu, maličké Belize a obrovské Mexiko.
Vybavili
se
kamerami,
foťáky a dronem.
Chtěli
poznat místní
kulturu, indiánské
legendy
a zažít i nečekané.
Vandráci Pavel Liška a Honzou Révai, kteří se
svými besedami projeli křížem krážem celou

PRODEJ VSTUPENEK NA AKCE
POŘÁDANÉ PELLYHO DOMY

• Informační centrum - Pellyho domy
tel. 491 421 501
• Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 1, Náchod
tel. 491 426 060
• Informační centrum Hronov
nám. Čs. armády 500, Hronov
tel. 733 539 960, 491 483 646

INFORMAČNÍ CENTRUM
KALENDÁŘE na rok 2022

Stolní kalendář Policko s fotografiemi Jana
Pfeifera. Cena: 99 Kč
Nástěnný kalendář CHKO Broumovsko, také
s fotografiemi Jana Pfeifera. Cena 300 Kč.
Polický měsíčník - prosinec 2021

NOVINKY V INFORMAČNÍM CENTRU

Kniha Evy Kroupové Periferie něhy
(cena 299 Kč).
Společnost pro destinační management
Broumovsko vydala noviny Zimní Broumovsko, jsou k dispozici v Informačním centru.

Připravujeme

Na příští sezónu jsme se rozhodli rozšířit náš
sortiment o tři nové turistické vizitky
s motivem Muzea města Police nad Metují
(klášter), staré Dřevěnky a sochy Panny
Marie ochránkyně. Dále se můžete těšit na
magnet ve tvaru puzzle (Sestav si svůj svět)
s fotografií Panny Marie a na minci Pamětník
s motivem polické radnice.

Ohlédnutí za rokem 2021

Blíží se konec roku a tak je na místě, abychom i my v Informačním centru zhodnotili,
jaký vlastně rok 2021 byl. Po nelehkém začátku roku a neméně nelehkém jaru, kdy

bylo Informační centrum z důvodu pandemie
Covidu 19 povětšinou uzavřené, přišlo krásné
léto, kterém nám vše vynahradilo. Turisté
k nám proudili ve velkém. Celkem jsme jich
k dnešnímu dni napočítali přes 4800. Rozdali
jsme nepočítaně map, brožurek a rad o turistických cílech či muzeích a jiných zajímavostech v Polici nad Metují a okolí, prodali nepočítaně turistických vizitek, známek a magnetů. Velkému zájmu se opět těšila Ostaš,
Broumovské stěny, Adršpašsko-teplické skály
a Bor. Děti bavilo luštit Polický quest i hru po
městě s obrázky pana Soumara, rovněž
k nám chodily i pro razítka do Kč Toulavého
baťohu. Slušnou návštěvnost zaznamenala
v létě Dřevěnka v rámci Festivalu zážitků.
Jako každý rok jsme připravili pro veřejnost
letní kino na víceúčelovém hřišti, kde se
každý páteční večer promítaly zajímavé filmy.
Turisté ocenili i nabídku zapůjčení koloběžek,
které hojně využívali a vyráželi s nimi na
výlet.

Na rok 2022 chystáme nový quest, jehož
průvodcem bude víla Metujka. Doufejme, že
příští rok bude příznivější a více nakloněný
cestování a kulturnímu životu.
Hana Palkovská

PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA

Pondělí – pátek: 8:30 – 11:30 a 12:00 – 16:00
Sobota, svátky: 8:30 – 11:30
Polední přestávka: 11:30 – 12:00

PROVOZ INFORMAČNÍHO CENTRA
NA PŘELOMU ROKU
Po 27. 12. a Út 28. 12. 2021

otevřeno 8:30 – 11:30 a 12:00 – 16:00 hod

St 29. 12. 2021

otevřeno 8:30 – 11:30 hod

Ve dnech 30. 12. 2021 – 4. 1. 2022
bude Informační centrum ZAVŘENO
(čerpání dovolených, inventura).
Děkujeme za pochopení.
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

MODELÁŘSKÝ
KROUŽEK
Každý čtvrtek

od 15 do 17 hodin

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

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

závodních kamionů. Nejen značek Tatra
a LIAZ, které samozřejmě početně
vedou, ale třeba MAN, Kamaz, Perlini,
Iveco či Ginaf.

PROSINEC 2021

Otevřeno:
Pondělí, čtvrtek, pátek:
11:00-17:00
Víkendy, svátky, prázdniny:
9:00-17:00
Úterý, středa: ZAVŘENO!!!
!!!KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK JE
POVINEN DODRŽOVAT
AKTUÁLNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY!!!

VOLNÝ VSTUP
DO MUZEA

Pondělí 6. prosince
11:00-17:00

Práce modláře pomáhá s vývojem
prostorové orientace a tréninkem
jemné motoriky. Navíc přináší spoustu
zábavy a nových informací, když se
děti dozvídají vše o skutečné předloze
modelu.

Tradičně každé první pondělí mimo
Cena za kroužek:
prázdniny je vstup do Muzea zdarma
Pololetní: 400,- Kč (cena za druhé
pro všechny návštěvníky.
dítě 250,- Kč)
Roční: 800,- Kč (cena za druhé dítě
500,- Kč)
Jednorázová: 30,- Kč
Nemusíte se hned zavázat, že budete
chodit celý rok. Stačí přijít a jednou
dvakrát si to odzkoušet.
Modelářský kroužek podporuje firma
Betexa.

VÝSTAVY V MUZEU
FENOMÉN DAKAR

I v prosinci budou dveře během prvního
pondělí v měsíci otevřeny pro všechny,
kteří mají zájem. Nabízíme možnost
prohlédnout si výstavu dakarských
speciálů a k tomu expozici Muzea.
A stále platí, že Muzeum papírových
modelů v Polici nad Metují je jedinou
institucí svého druhu na světě!
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Výstava papírových modelů

O samotné výstavě dakarských speciálů
jsme uvažovali už dlouho. Ale chvíli nám
trvalo, než jsme si dokázali definovat
koncept výstavy. Z Dakaru se na
přelomu 80. a 90. let stal doslova
celospolečenský
fenomén.
Vyšlo
několik knih, Československá pošta
vydala sérii 4 poštovních známek
s motivem dakarských speciálů Tatra
a LIAZ, piloti kamionů objížděli besedy
po celé republice a zprávy o Dakaru se
dostali i na stránky takových časopisů,
jako byly Květy.
A mnohé z toho samozřejmě na výstavě
uvidíte.
Ovšem v hlavní roli budou modely
kamionů. Od těch prvních, které pro
časopis ABC a
následně
pro
nakladatelství
Albatros
vytvořil
legendární autor papírových modelů,
pan architekt Richard Vyškovský, přes
pozdější až k těm nejnovějším. A máme
domluveno, že na výstavě představíme
i několik doposud nepublikovaných
modelů!

Muzeum papírových modelů

Další krátkodobá výstava, která potěší
hlavně milovníky těžkých rallyových
strojů představí modely kamionů,
které absolvovaly legendární Rallye
Paříž-Dakar. Je téměř až neuvěřitelné,
že v České republice od roku 1987
vznikly více jak dvě stovky modelů

Příjezd do Dakaru, foto Jiří Vintr
Polický měsíčník - prosinec 2021

Výstavu podpořili i dva nejuznávanější
autoři modelů dakarských speciálů –
Roman „Spida“ Hruška a Jiří Vintr.
K výstavě vyšel i katalog, který je možné
si zakoupit v Muzeu papírových
modelů. V katalogu se dočtete nejen
o tom, jak pracuje autor-konstruktér
modelu, ale třeba jeden z nich, Jiří Vintr,
na sedadle spolujezdce doprovodného
vozu několik ročníků absolvoval.

A jeho starší bratr Luboš, vedoucí
našeho kroužku, přivezl na soutěž
model bílého vozu LIAZ z produkce
vydavatelství Ripper Works. A do
Muzea papírových modelů přivezl
úžasnou stříbrnou medaili.

SPOLEČNÉ VSTUPNÉ

Model kamionu LIAZ 18.40 Luboše Matěny
ze soutěže v Neratovicích
Papírový model legendární Tatry 815 4×4
Karla Lopraise, foto Stanislav Fajkus

22. a 23. 12. … 9:00-17:00
24. 12. … 10:00-15:00
25. 12. … ZAVŘENO
26. – 31. 12. … 9:00-17:00
1. 1. … ZAVŘENO
2. 1. … 9:00 – 17:00

A pro Muzeum papírových modelů to
nebyl jediný přínos! Do dlouhodobé
zápůjčky jsme získali krásný model
Reichstagu, který slepil modelář
Zbyněk Bilíček z Kyjova.
O tomto modelu a dalších přírůstcích
Vás budeme informovat v následujícím čísle Polického měsíčníku.

Výstava chce samozřejmě primárně
představit tvorbu českých a československých modelářů. Ale Dakar jako
takový se stal skutečně celospolečenským fenoménem a co by to
bylo za výstavu týkající se Dakaru,
kdyby se na ní neobjevilo jméno
„Monsieur Dakar“ Karla Lopraise, nebo
kdyby nepřipomněl československé
a české úspěchy. A na to vše se můžete Prosinec obecně a Vánoce zvlášť jsou
v Muzeu papírových modelů těšit. dobou setkávání se. Přichází čas i na
Výstava potrvá do jara 2022.
návštěvy vzdálenějších příbuzných a
známých.

PAPÍROVÉ VÁNOCE
V MUZEU

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ
A
MUZEUM STAVEBNICE
MERKUR
22. 12.2021 – 2. 1. 2022

Poprvé za dobu existence těchto dvou
sousedících institucí nabízíme možnost
zakoupení společné vstupenky.
Tento „pilotní projekt“ má vyzkoušet,
jak bude společné vstupné fungovat.
A plánujeme, že od nadcházející turistické sezóny už bude společná vstupenka běžnou součástí nabídky obou
institucí. Společné vstupné je naplánováno na celé Vánoční prázdniny. Cena
vstupenky je samozřejmě zvýhodněná.

NERATOVICKÝ
PAPÍR 2021

Modelářská soutěž v Neratovicích
tradičně ukončuje sezónu modelářských soutěží. I v letošním roce jsme se
zúčastnili, a i v letošním roce to pro nás
„cinklo“.
Tonda Matěna získal se svým modelem
letadla Pfalz D.XII bronzovou medaili
v kategorii starších žáků.

Model Ocelového města

Muzeum papírových modelů bude mít
v Muzeu stavebnice Merkur
po dobu Vánočních svátků otevřeno a
je skvělým místem, kam se můžete se Základní vstupné: 170,- Kč
Zvýhodněné vstupné: 100,- Kč
svými přáteli vydat.
A po celou dobu bude přímo v expozici Rodinné vstupné: 400,- Kč
připravena interaktivní dílnička pro Během nejkrásnějších svátků roku
malé i větší návštěvníky.
můžete využít tuto jedinečnou nabídku
a prohlédnout si dvě jedinečné expozice
OTEVÍRACÍ DOBA MUZEA
v Polici nad Metují!
PAPÍROVÝCH MODELŮ
Obě dvě Muzea budou samozřejmě mít
Model letadla Pfalz D.XII Tondy Matěny
BĚHEM VÁNOČNÍCH
od 22. prosince do 2. ledna stejnou
na soutěži v Neratovicích
otevírací dobu.
PRÁZDNIN
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jedinečnou možnost, kdy si můžete Vánočních prázdni, tedy do 2. ledna
v Muzeu koupit doslova na poslední 2022.
chvíli ještě nějaký ten vánoční dárek!
V průběhu vernisáže byly předány ceny
vítězům.

VÝSTAVA
V ZELENÉM
DOMEČKU

KVÍČEROVSKÁ SIRKA
Výstava soutěžních prací
dětských tvůrců na téma
„Kvíčerovské Vánoce“
Zelený domeček

Otevřeno podle otevírací doby
Muzea papírových modelů

Vystřihovánka papírového modelů Ocelového
města z dílny Ladislava Badalce

ŠTĚDRÝ DEN
V MUZEU
24. 12. 2021
10:00-15:00
VSTUP ZDARMA

Tradičně nebudou zavřené dveře
Muzea papírových modelů ani na Štědrý
den.
Přijďte si užít jedinečnou atmosféru
nejkrásnějších svátků roku do vánočně
oděného muzea.

Vítězný obrázek Martina Nývlta¨
(kategorie 10-12 let)

Během Sběratelské burzy se v Muzeu
sešla odborná komise, ve které zasedli:
polická výtvarnice Iveta Osobová,
kurátorka Galerie výtvarného umění
v Náchodě Martina Frydrychová a za
sběratele pan Jaroslav Škop.
Komise nakonec vybrala a ocenila tato
díla:
Kategorie do 9 let
1. Julie Knillová
2. Artur Němeček
3. Adina Krecbachová
Kategorie 10-12 let
1. Martin Nývlt
2. Natálie Smrčková
3. Jan Bouček
Kategorie 13-15 let
1. Anežka Rückerová
2. Kristýna Košťálová
3. Tereza Hotárková
Cena Klubu sběratelů Policka
Klub sběratelů Policka ve spolupráci Gabriela Maršíková
s Muzeem papírových modelů a s podporou Města Police nad Metují Ceny během vernisáže výstavy předal
každoročně pořádá výtvarnou soutěž vítězům starosta Města Police nad
„Kvíčerovská sirka“. Loňský ročník Metují Jiří Beran společně s ředitelem
bohužel zhatily známá opatření proti Muzea papírových modelů Pavlem
Covid-19 a tak se pořadatelé dohodli, Frydrychem. Za Klub sběratelů Policka
že pro rok 2021 ponechají stejné téma. předal ocenění Josef „Čvaňhák“ Máslo.

Kvíčerovské Vánoce, obrázek Gabriely
Maršíkové, který získal Cenu Klubu
sběratelů Policka

Vítězný obrázek Julie Knillové
(kategorie do 9 let)

Výstava potrvá v Zeleném domečku do
A tak se Kvíčerovské Vánoce objevily 2. ledna. Otevřena je podle otevírací
A můžete si tímto zkrátit čekání na v Zeleném domečku 25. listopadu doby Muzea papírových modelů.
Za MPM Pavel Frydrych
Ježíška. A k tomu všemu ještě nabízíme 2021 a výstava potrvá do konce
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Eva Koudelková a kol.:

Pomnichovské osudy Čechů 
z Broumovska

V těchto dnech vychází v libereckém nakladatelství dr. Evy
Koudelkové BOR pozoruhoná a velmi záslužná kniha o pomichovských osudech Čechů z Broumovska. Jejím cílem je upozornit na téma
z naší historie, jež je v posledních desetiletích naší historiografií spíše
opomíjené, a tudíž v širším povědomí nepříliš známé. Avšak i pro ty,
kdo o situaci v Sudetech kolem Mnichova něco vědí, jsou události s ní
spojené obestřené množstvím dohadů a nejasností.
Proč se zaměřuje právě na Broumovsko, je snadno vysvětlitelné:
ve skromném počtu novodobých titulů, které na toto téma vyšly, mu
bylo vždy věnováno nejméně prostoru. Knížka se snaží zodpovědět dvě
zásadní otázky: co se stalo a proč se to stalo. Na první z nich odpovídají
očití svědci, ti, kteří byli u toho, jakkoliv jsou jejich svědectví čistě
osobní a často emotivní. Avšak v síle jejich prožitku událostí, na něž
vzpomínají, spočívá největší hodnota této knihy, bez ohledu na objektivní správnost toho, o čem mluví nebo píší. Na otázku proč se to stalo,
hledají odpověď komentáře, čerpající z dostupné literatury. Ty naopak
usilují o věcnost, ovšem jen v té míře, jak je to u knihy nikoliv jednoho
autora, ale autorského kolektivu vůbec možné.
Zhruba 70 stránek knihy tvoří úvodní „Zlomové body v soužití Čechů a Němců na našem území“, včetně např. střetů Freikorpsu
s čs. obrannými složkami (zejména v září 1938). Podstatnou částí knihy je podrobné zobrazení událostí v jednotlivých částech Broumovska

od Adršpachu po Stárkov. Tam vedle historického pohledu najdeme ona
cenná osobní svědectví pamětníků.
Tato kniha nechce soudit, snaží se jen zaplnit prázdné místo v obraze, jaký si vytváříme o našich dějinách. Texty doprovází bohatý obrazový materiál, v mnoha případech objevný a výmluvný.
Aleš Feters

Benefiční koncert Anny K.

KDY: 7.12. 2021 v 19:00 hod
KDE: Beránek Náchod, Masarykovo nám. 74,
Náchod
Oblastní charita Červený Kostelec zve na benefiční koncert
několikanásobné zpěvačky roku, Anny K. Výtěžek koncertu
je určen na podporu Domova sv. Josefa, zařízení pro
nemocné roztroušenou sklerózou – aktuálně na opravu
výtahu pro klienty odlehčovací služby.
Prodej vstupenek: www.beraneknachod.cz
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POHLEDY DO HISTORIE
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3. 12. 1621

BOHUSLAV BALBÍN

400 let od narození

Největší český barokní historik, jezuita a vzdělanec

Bohuslav Balbín se narodil 3. prosince
1621 v Hradci Králové v nepříliš bohaté měšťanské katolické rodině. Zemřel 29. listopadu
1688 v Praze.
Vzdělání získal většinou v jezuitských
školách a velice záhy
vstoupil do jezuitského řádu, v roce
1631 začal studium u benediktinů v Broumově.
V
pražském
Klementinu vystudoval filozofii.
Od dětství projevoval zájem o historii
a přírodu. Balbín sice nejprve psal jen latinské básně, ale postupně se začal věnovat především historii. Katolické prostředí,
ve kterém vyrůstal, ovlivnilo jeho pozdější
historické práce. Učil v Českém Krumlově,
Brně, v Kladsku, Jičíně, Jindřichově Hradci
i v Praze. Kromě sbírání historických pramenů po českých knihovnách a archivech
psal i latinské básně. Balbínovým cílem však
bylo napsat rozsáhlé dílo o českých dějinách.
Nejprve napsal latinský Výtah z českých dějin
(Epitome), ve kterém glorifikoval dobu Karla
IV., obsahuje výklad českých dějin od počátku křesťanství. Když byl tisk knihy cenzurou
pozastaven, Albín odešel do „vyhnanství“,
do Klatov. Tam napsal své největší dílo Obrana
jazyka slovanského, zvláště pak českého. Jeho
historické i vlastivědné dílo se nese v protireformačním duchu, ale je prodchnuto horoucí
láskou k vlasti a k českému jazyku.

12. 12. 1871

KILIÁN IGNÁC DIENTZENHOFER 
270 let od úmrtí

Nejvýznamnější představitel barokní architektury v Českých zemích

Narodil se1. září 1689 v Praze, zemřel 18.
prosince 1751 v Praze.
Kilián
Ignác
D i e n t z e n h o f e r,
bezpochyby nejtalentovanější a nejproduktivnější člen
věhlasného stavitelského rodu, byl
synem
významného českého architekta Kryštofa
Dientzenhofera.
O jeho služby usilovala česká i moravská šlechta, bohatí měšťané a především duchovenstvo.
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Navštěvoval
jezuitské
gymnázium
na Malé Straně. Po ukončení gymnázia začal
studovat na pražské univerzitě matematiku
a filozofii. Stavitelství se vyučil u svého otce.
Roku 1707 vyrazil na studijní cestu do ciziny,
stihl procestovat Německo, Francii a Itálii.
Ve Vídni se seznámil s barokní tvorbou architekta Johanna Lucase von Hildebrandta,
u něhož určitou dobu také pracoval. Byl však
ovlivněn také F. Borrominim a rovněž stavitelem J. B. Santinim-Aichlem, po jehož smrti některé z jeho staveb dokončoval. V roce
1715 se vrátil ze sedmileté tovaryšské cestě
po Evropě a stal se spolupracovníkem svého
otce. Po jeho smrti v roce 1722 rodinný podnik převzal. V pozdní fázi své tvorby spolupracoval se svým zetěm Anselmem Luragem.
Za 32 let realizoval přes 200 staveb jak
v Praze, tak i mimo Prahu, při jejichž projektování uplatňoval nová řešení prostoru. Jeho
návrhy vynikají citem pro začlenění stavby
do krajiny a architektonickým pojetím.
Jeho první samostatnou prací byl kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech,
který realizoval v letech 1720–1728. Mezi
jeho nejvýznamnější stavby patří kostel sv.
Mikuláše na Staroměstském náměstí, který
postavil během let 1732–1736, a především
dostavba chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně.
Tuto monumentální stavbu s mohutnou kupolí a zvonicí stavěl v letech 1737–1751.
Pro Broumov a okolí vypracoval plány mnoha staveb. Podle jeho plánů vznikla
kaple na Hvězdě, kostely v Heřmánkovicích,
Vižňově, Šonově, Božanově a Bezděkově nad
Metují.

5. 12. 1791
WOLFGANG AMADEUS MOZART
230 let od úmrtí
Rakouský hudební skladatel a klavírní virtuos, jeden z největších
a nejslavnějších hudebních tvůrců
v historii

Wolfgang Amadeus Mozart se narodil 27.
ledna 1756 v Salzburgu, zemřel 5. prosince
1791 ve Vídni.
Byl
typickým zázračným
dítětem: jako pětiletý improvizoval, komponoval
na klavíru drobné
skladbičky. Pod
vedením svého
otce Leopolda,
dvorního
arcibiskupského hudebníka, byl schopen již v šesti letech podniknout se svoji sestrou úspěšnou uměleckou
cestu, dnes bychom řekli šňůru, do bavorského Mnichova, Anglie a Švýcarska.Mozart se
brzy stal velikou hvězdou své doby – byl zván
na dvory evropských šlechticů a osobně se

přátelil s hudbychtivými současníky z nejvyšších kruhů, sahajících až po královské a císařské dvory.
Tvrdě pracoval, ale poněkud lehkovážný
způsob života byl příčinou toho, že získal sice
slávu, ale ne peníze. V posledních letech života třel bídu, kterou ještě stupňovala plicní
a nervová choroba. Zemřel v 35 letech v době
tyfové epidemie a byl pochován do společného hrobu vídeňské chudiny. Až v roce 1859 mu
město Vídeň na tom místě postavilo pomník.
Jeho skladby, které psal od útlého dětství
a kterých se dochovalo přes 600, zahrnují
všechny hudební druhy. Mozart v nich spojil německé a italské prvky baroka, rokoka
a začínajícího romantismu do svého vlastního stylu. Je autorem mnoha oper, nejznámější jsou Figarova svatba, Don Juan (napsaná
pro Prahu), Cosi fan tutte a Kouzelná flétna.
K mnoha skladbám, které se dodnes hrají, patří také jeho serenády, především Malá noční
hudba a slavné Rekviem.

18. 12. 1871

jan kotěra

150 let od narození
Český architekt, urbanista, teoretik architektury, návrhář nábytku
a malíř

Jan Kotěra se narodil 18. prosince 1871
v Brně, zemřel 17. dubna 1923 v Praze.
Studoval na německé průmyslové škole v Plzni,
pak pracoval čtyři
roky na stavbách.
Pokračoval ve studiu na Akademii
výtvarných umění
ve Vídni, na zkušené byl v Itálii.
Svými
architektonickými návrhy
zaujal tak, že byl
v pouhých osmadvaceti letech jmenován profesorem na pražské Uměleckoprůmyslové škole.
Byl nejen skvělým architektem, ale
i designérem nábytku, malířem a teoretikem
architektury. Navrhl celou řadu objektů, které
se staly v prvních čtyřiceti letech 20. století
příkladem pro evropskou stavební kulturu.
Působil ve Spolku výtvarných umělců Mánes
a pracoval jako redaktor časopisu Volné směry. Jako návrhář nábytku zařídil interiér salonního vozu pražských elektrických drah.
Jan Kotěra se stal zakladatelem české
moderní architektury. Významné Kotěrovy
stavby se nacházejí nejen v Praze (jeho první samostatnou prací bylo průčelí Peterkova
domu na Václavském náměstí), ale i v dalších
městech ČR (Hradec Králové – Okresní dům,.
Zlín, Černošice aj.) i v zahraničí (Rakousko,
Sarajevo).
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8. 12. 1871

josef mánes

150 let od úmrtí
Český malíř a ilustrátor, významný
představitel romantismu

Narodil se 12. května 1820 v Praze, zemřel 9. prosince 1871 v Praze.
Pocházel z rozvětvené
malířské
rodiny.
Základy
získal u svého otce
Antonína, ve studiu pak pokračoval
na pražské Akademii.
Tři
roky
strávil
na studijním pobytu
v Mnichově, tehdejším centru evropského malířství. Pobýval
na zámku Čechy pod Kosířem na Hané, u svého mecenáše, jímž byl hrabě Sylva-Taroucca.
Odtud podnikal národopisné cesty po Moravě,
Polsku a Slovensku, kde našel inspiraci v pestrých lidových krojích. Navrhl sokolský
kroj a prapory pro Sokol a mnoho dalších

vlasteneckých spolků. Byla mu svěřena výtvarná výzdoba pražského orloje. Od doby barokních mistrů, jako byli Škréta a Brandl, byl
Josef Mánes prvním, kdo v českém malířství
dosáhl evropských rozměrů.

22. 12. 1941

KAREL HAŠLER
80 let od úmrtí

Herec, režisér, kabaretiér, textař,
skladatel, libretista a filmový
scenárista

Karel Hašler se
narodil 31. října 1879
na Zlíchově (dnes část
Prahy). Už jako rukavičkářský tovaryš tajně ochotničil. Při jedné produkci o něj otec
údajně přerazil fajfku,
ale od divadla ho to
neodradilo, v osmnácti utekl ke kočovným společnostem.

Jmelí - pověry a tradice

K tradičním vánočním zvykům, které
přežívají dodnes, patří snítka jmelí. Lidé
si zelené, postříbřené či pozlacené snítky
nejčastěji připevňují k lustru či dávají
do váziček na stůl. Do domu přináší jmelí
štěstí, odvahu a lásku. Čím více je na větvičce bílých bobulek, tím větší štěstí vás
má čekat v novém roce.
Jmelí je stále zelená, keřovitá až
80 cm vysoká rostlina, která roste po celé
Evropě jako cizopasník v korunách jehličnatých i listnatých stromů, kam její
semena zanesou ptáci trusem. Semena
pak zapustí kořínky do kůry stromu
a rostlina se živí jeho mízou, z níž čerpá
vodu a minerály. Ostatní živiny si vytváří
fotosyntézou.
Ve středověku se jmelí používalo
jako významná léčivá rostlina a moderní věda jeho léčivé účinky potvrdila.
Jmelí obsahuje látky snižující krevní tlak
a podporující rozšiřování cév, a proto se
z něj získávají tyto látky k výrobě léčiv
proti arterioskleróze.
Jmelí je odpradávna obestřeno jakýmsi tajemnem a mnoha legendami.
Podle jedné z křesťanských legend
bylo jmelí kdysi stromem.
Z jeho větví prý Josef vyřezal o Vánocích kolébku
pro Ježíška. Po třiatřiceti
letech potom strom porazili
Římané. Z jeho kmene vyrobili kříž, na kterém Ježíše
ukřižovali. Strom jmelí pak
seschl do malých keříků
a stejně jako věřící jsou živi
z Kristova těla, tak i jmelí ze
živin jiných stromů. Políbení
pod jmelím na Štědrý den
má zajistit lásku až do příštích Vánoc a podle Keltů
Polický měsíčník - prosinec 2021

líbání pod jmelím zajišťuje také plodnost. Darujete-li někomu o Vánocích
kytičku jmelí, přinese mu to radost, lásku
a ochranu před nemocemi.
Zvyk líbat ženy a dívky pod zavěšeným jmelím pochází pravděpodobně
z Anglie a k nám se dostal ze sousedního
Německa. V Norsku je jmelí symbolem
usmíření. Tradice užívání jmelí jako vánoční dekorace k nám přišla z Anglie.
Magickou moc mu přisuzovali již naši
dávní předkové. Jmelí sloužilo k ochraně proti zlým duchům a k zajištění lásky
a plodnosti.
Sny o jmelí mají kouzelnou moc.
Pokud se vám zdá o jmelí (zvláště pak
líbáte-li se pod ním), znamená to lásku
nebo brzkou svatbu v rodině. Je-li jmelí zelené, znamená štěstí, suché neštěstí,
zlaté je symbolem bohatství (ale musí
to být vzácné, přírodně zlaté, jmelí, ne
uměle pozlacené). Kupovat ve snu jmelí nevěští nic dobrého, ale rozdávat jej
znamená, že budete pomáhat potřebným.
Zavěšování jmelí je symbolem štěstí, které k vám teprve přijde.

Připravil František Janeček

V pořádném kamenném divadle vystupoval
už v roce 1901 v Brně a poté v Lublani, kterou prošlo mnoho českých herců. Táhlo ho to
však domů a v Praze měl štěstí. Již jako čtyřiadvacetiletý byl přijat do Národního divadla
v Praze, kde ztvárnil řadu rolí.
Písničky začal Hašler skládat již před
1. světovou válkou, především pod vlivem
svého švagra, skladatele Rudolfa Frimla.
Popularitu si získal nejen kvůli krásným melodiím či vyzpívané lásce k milované Praze,
ale také kvůli vtipu a často i ironii aktuálních
kupletů. Písničky skládal navzdory odporu
své manželky, která je považovala za vulgární
a ohrožující jeho kariéru. V jistém směru měla
pravdu, protože Hašler měl brzy kvůli svému
bohémskému způsobu života problémy a musel naši první scénu opustit, ale něco za něco
– kdyby ji poslechl, svět písniček by byl
ochuzen o stovky dnes již málem zlidovělých
melodií, ve kterých Hašler žije dodnes. Ostré
parodie na protektorát a nacisty a vlastenecký
postoj ovšem vedly k jeho zatčení v září 1941.
Hašler zemřel 22. prosince 1941 v koncentračním táboře Mauthausen. Bylo mu 62 let.
Připravil František Janeček

1. leden
...zrození letopočtu

Už pánové Voskovec a Werich věděli, že všechno
může být jinak, než si myslíme. A že to,co považujeme
za pravdu, může být jen jeden veliký klam. Znáte přece
tu písničku: „Nikdo nic nikdy nemá míti za definitivní
…?
S letopočtem je to také tak. Ten náš, křesťanský,
zavedl opat Dionysius Exignus teprve v roce 525 (podle
našeho kalendáře). A hodnou chvíli trvalo, než se ujal.
V úředních dokumentech začal být používán až v 9.,
v 10. století. V letopočtech vůbec býval – a dosud je
– pěkný zmatek. Staří Řekové počítali léta od první
olympiády v roce 776 před Kristem (kdy se v Olympii
konaly první olympijské hry) a Římané zas od roku
754 před Kristem (od založení Říma). Židé označují
za počátek světa 10. říjen roku 3761 před narozením
Krista (vypočteno podle údajů o věku jednotlivých
osob v Bibli). Dosud stále užívaný muslimský letopočet začíná rokem 622 (odchodem proroka Mohameda
z Mekky do Mediny).
Můžeme si vůbec být jisti, v jakém století žijeme?
Konečně, náš letopočet (zkratka n. l.) počíná údajně domnělým narozením Ježíše Krista. Proto se léta našeho
letopočtu označují také za léta křesťanské éry, po Kristu
(po Kr.) či léta Páně (L. P. / LP), latinsky Anno Domini.
Jak si s tím však máme srovnat to, že podle bádání přišel Ježíš Kristus na svět o šest, možná sedm let dříve?
Navíc se Kristovo narození stalo rokem jedna, ne nula,
jak by to mělo být. Rozhodně se musíme smířit s jediným: „Nikdo nic nikdy nemá míti za definitivní …“
Zdroj: Burešová, M.: Kalendárium, Praha, Česká televize
2011

P. S.:
Po všechna ta dlouhá staletí byly Vánoce svátky míru
a klidu – vždyť dříve se o Vánocích přerušovaly války. Přeji všem čtenářům Polického měsíčníku k těm letošním vše, co se špatně balí, tj. klid, pohodu a hlavně
zdraví. Ať příštích 365 dnů nového roku 2022, co nás
čekají, přinesou do našich životů jen to pozitivní, abychom na něho vzpomínali s úsměvem. Krásný nový rok!
Vybral: František Janeček
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Jak šel čas Polickem – vybrané události v prosinci ve 20. století
¾¾ 4. prosince 1905
zemřel ve věku 53 let ředitel měšťanské školy Kajetán Ducháč (*29. 1. 1852
v Petrovicích u Police n. M.)
¾¾ 2. prosince 1908
se konaly školní oslavy 60. let panování císaře Františka Josefa I.
31. prosince 1909
bylo silvestrovským večírkem oslaveno dokončení stavby Sokolovny
¾¾ 31. prosince 1910
se konalo sčítání obyvatelstva: Police měla
3.234 obyvatel a 337 domů, Velká Ledhuje
652 obyvatel a 87 domů, Malá Ledhuje 133
obyvatel a 10 domů.
¾¾ 9. prosince 1918
se ve škole konala přísaha učitelů (na základě nařízení ministerstva školství a národní osvěty ze dne 27. 11. 1918) do rukou
okresního školního inspektora Františka
Paula za přítomnosti zástupců místního
Národního výboru.
¾¾ 21. prosince 1918
byl uspořádán slavnostní průvod městem
(včetně školní mládeže) na počest příjezdu
prezidenta republiky Tomáše G. Masaryka
do Prahy.
¾¾ 26. prosince 1925
zemřel Theodor Pejskar, bývalý lesník
na Hvězdě a Hutbergu.
¾¾ 1. prosince 1928
byl vládním nařízením z 27. 10. 1928 zrušen polický, teplický a broumovský samosprávný okres. Na základě zákona o zemském zřízení ze dne 14. 7. 1927 tyto okresy
sloučeny v jeden správní obvod v hranicích
politického okresu Broumov.
¾¾ 2. – 5. prosince 1930
Druhé československé sčítání lidu a sedmé
novodobé sčítání na území československého státu od roku 1869 se uskutečnilo k 1.
prosinci 1930 podle zákona č. 47/1927 Sb.
Police nad Metují měla celkem s Ledhují
3.445 obyvatel (z toho 57 Němců a 20 cizinců) a 516 domů.
Hlavňov – 150 domů, 628 obyvatel; národnost: čsl. 621, německá 7; nábož. vyznání:
řmk. 497, evang. 3, čsl. 85. ¡ Místní část
Hvězda – 1 dům, 2 obyvatelé.
¾¾ 6. prosince 1931
byla v Zahradní ulici slavnostně otevřena
nově postavená budova mlékárny, vybudovaná nákladem „Mlékařského družstva,
zapsaného společenstva s r. o. v Polici nad
Metují“.
Mlékařské družstvo mělo 248 členů se 755
podíly v hodnotě 151.000 Kč. O stavbě nové
mlékárny bylo rozhodnuto dne 7. března
1931, stavba sama zahájena dne 5. června
1931.
Mlékárna byla vybavena moderním
zařízením.
¾¾ 14. prosince 1935
byl uspořádán v sále Sokolovny pod
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protektorátem městské rady „Vzpomínkový
večer zasloužilých mužů“. Vzpomenuti
byli učitel a mykolog Jan Bezděk, hudebník a skladatel Václav Hausmann, Hanuš
Wihan, virtuos na violoncello a historik W.
W. Tomek.
¾¾ 13. prosince 1936
oslavily své výročí založení „Zpěvácký
spolek Hvězda“ (75 let) a „Hudební sdružení“ (30 let). Koncert se konal na sále
Sokolovny.
¾¾ 11. prosince 1938
byla vytyčována nová státní hranice
u Ostaše. Polická obec se anexi území
Ostaše bránila, bylo však dosaženo pouze
dílčího úspěchu v podobě zachování pěti
domů stejnojmenné osady na českém území.
¾¾ 15. prosince 1939
zavedla vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností poukázky na prodej textilu
a obuvi.
¾¾ 26. prosince 1940
zemřel v nemocnici v Hradci králové obvodní lékař v Polici nad Metují
MUDr. František Kacbunda (*17. 3. 1873
ve Štěkni u Strakonic).
¾¾ 29. prosince 1940
zemřel ve věku 94 let toho času nejstarší
polický občan Jan John (všeobecně známý
pod jménem „Národ“), řezník na odpočinku
v Kostelní ulici čp. 7.
¾¾ 23. prosince 1941
byla prodávána vánoční ryba; čtyřčlenná rodina obdržela ke štědrovečerní večeři
na příděl půl kilogramu kapra
¾¾ 7. prosince 1943
zemřel nejstarší polický občan, umělecký
zámečník Josef Klecar, ve stáří 88 let.
¾¾ 27. prosince 1945
byla s účinností k datu 27. 10. 1945, podle
dekretu prezidenta E. Beneše č. 100 ze dne
24. 10. 1945 a vyhláškou č. 632 ministra
průmyslu Bohumila Laušmana znárodněna
akciová společnost Pelly.
¾¾ 10. prosince 1947
Rozhodla Zemská školní rada o rozdělení
spojené obecní a měšťanské školy v Polici
nad Metují na školy obecné a měšťanské.
¾¾ 7. prosince 1948
byly provedeny noční domovní prohlídky
u všech výrobců a obchodníků s textiliemi.
¾¾ 13. prosince 1957
se konala pracovní porada, zajišťující tzv.
akce „Z“ (tj. zkratka Zvelebování).
Bylo konstatováno, že v roce 1957 bylo odpracováno 4.196 brigádnických hodin neplacených a 877 hodin placených.
¾¾ 20. prosince 1960
se sloučily JZD Bukovice a JZD Hlavňov
– vzniklo Jednotné zemědělské družstvo
s názvem „Hvězda“ se sídlem v Bukovici.
¾¾ Prosinec roku 1964
Dobrovolníky
Turistického
odboru

Tělovýchovné jednoty Slovan Broumov byl
na Ostaši
uspořádán 1. ročník Zimního táboření.
¾¾ 31. prosince 1965
K tomuto dni bylo v Polici nad Metují přihlášeno 1.378 rozhlasových přijímačů
a 710 televizorů.
¾¾ Prosinec roku 1967
Byl zrušen provoz v restauraci Sokolovna.
¾¾ 11, prosince 1969
zemřel p. Ladislav Procházka, někdejší
zubní technik v Polici n. Met.
¾¾ 19. prosince 1969
byla kolaudovaná provizorní dřevěná
montovaná budova školní jídelny.
¾¾ 1. prosince 1970
proběhlo celostátní sčítání obyvatelstva.
Police nad Metují měla 3.534 obyvatel –
z toho 1.624 mužů a 1.910 žen. Na Velkou
Ledhuji připadlo 1.477 obyvatel.
Trvale obydlených domů bylo 600 (z toho
Velká Ledhuje 258 domů), neobydlených
13; z toho bylo 120 domů (252 bytů) postavených před rokem 1870, do roku 1899 bylo
postaveno 124 domů (230 bytů), do roku
1945 249 domů (557 bytů), do roku 1950 75
domů (168 bytů), do roku 1965 19 domů (62
bytů), do roku 1970 13 domů (46 bytů).
Výměr katastru obce byl 10,8 km2, zemědělské půdy bylo 726,27 hektarů.
¾¾ 31. prosinec 1972
K tomuto dni byla zrušena výroba v polické cihelně (založené roku 1901 Vilémem
Pellym).
¾¾ 7. prosince 1974
byl polickým odborem turistiky TJ Spartak
poprvé uspořádán XI. ročník zimního táboření na Ostaši.
¾¾ 1. prosince 1975
byla otevřena nová čerpací stanice pohonných hmot na okraji města v Ostašské ulici.
¾¾ 21. prosince 1975
vyhořel do základů hostinec Lidového spotřebního družstva Jednoty na Ostaši.
¾¾ Prosinec roku 1977
Byly dokončeny celkové práce na novém
kluzišti v Malé Ledhuji, včetně osvětlení,
mantinelů a kabin.
¾¾ Prosinec roku 1978
Byl zprovozněn nový lyžařský vlek
na „Nebíčku“ v délce 215 metrů.
¾¾ 9. prosince 1978
byl uspořádán již 14. ročník Zimního táboření – poprvé konaný v Broumovských
stěnách.
¾¾ 20. prosince 1978
byla vyměněna starožitná dřevěná vstupní
brána rad-nice za moderní kovové, prosklené dveře.
¾¾ 1. prosince 1979
byl z důvodu rekonstrukčních a adaptačních
prací přestěhován z budovy čp. 340 poštovní úřad a provizorně umístěn v místnostech po bývalé restauraci v Sokolovně.
Polický měsíčník - prosinec 2021

¾¾ 9. prosince 1979
zemřel František Průša, povozník. Byla
nespočetná řada těch, které se svými koňmi, zapřažených do smutečního povozu pí
Weigertové dovezl z domu smutku na místo
posledního odpočinku, na polický hřbitov.
¾¾ 16. prosince 1979
byla zapojena provizorní mobilní automatická telefonní ústředna, umístěná
na dvoře poštovní budovy.
¾¾ 18. prosince 1979
zemřela učitelka Ludmila MílováBrožová, na kterou vzpomínají nejméně dvě
generace bývalých žáků polické školy.
¾¾ Prosinec roku 1981
Bylo započato s vnitřními prácemi v rámci
rekonstrukce a přístavby budovy čp. 291
v Gottwaldově ulici na zdravotní středisko
(polikliniku).
¾¾ 31. prosince 1982
Tělovýchovná jednota Spartak měla
v evidenci 711 členů – 258 mužů, 164 žen,
35 dorostenců, 4 dorostenky, 113 žáků
a 137 žákyň. Sestávala z odboru Základního

rozvoje tělesné výchovy a turistiky a ze šesti sportovních oddílů: horolezectví, kopané,
ledního hokeje, lyžařů, odbíjené a šachů.
¾¾ 6. prosince 1984
se konalo plenární zasedání Národního výboru, které schválilo sloučení města Police
nad Metují s obcemi Hvězda, Pěkov,
Suchý Důl.
¾¾ 31. prosince 1985
K tomuto datu měla Městská knihovna
v Polici n. Met. ve svých fondech 24.634
svazků.
¾¾ 4. prosince 1989
se konalo na polickém náměstí shromáždění cca 1.000 osob, pořádané místním
Občanským fórem (OF). Bylo vydáno
prohlášení OF Police n. Met. s požadavkem, aby do dne 10. 12. 1989 odstoupil
prezident republiky Gustáv Husák a byly
zrušeny organizace Komunistické strany
Československa (KSČ) a Lidových milicí
(LM) v továrnách.
¾¾ 29. prosince 1989
se konalo shromáždění na polickém

náměstí, oslava volby Václava Havla prezidentem republiky.
¾¾ 14. prosince 1994
Město Police nad Metují mělo 4.399
obyvatel.
¾¾ 4. a 5. prosince 1998
se konal jubilejní 35. ročník Zimního táboření. Setkání účastníků bylo první den
na Ostaši, na místě původních srazů, druhý
den na Hvězdě.
¾¾ 31. prosince 1998
naposledy rozezněl zvony ve věži hřbitovní kaple zvoník Antonín Švorčík, který
tuto svou dlouholetou dobrovolnou službu
pro stáří ukončil. Novým zvoníkem se stal
Petr Voborník.
¾¾ 31. prosince 2000
se konalo rozloučení s posledním rokem
dvacátého století, které na polické náměstí přilákalo spoustu občanů. O půlnoci byl
na náměstí vypálen slavnostní ohňostroj,
který uspořádali poličtí ostrostřelci, vedení
Antonínem Kavkou.
Připravil František Janeček

KALENDÁRIUM - prosinec 2021
Zajímavé osobnosti, události, objevy a vynálezy
yy 1. prosince 1847 – v Ronově nad Doubravou se narodil Antonín Chittussi, český
malíř († 1. května 1891)

yy 11. prosince 1843 – narodil se Robert
Koch, německý lékař a zakladatel bakteriologie († 27. května 1910)

ním táboře Mauthausen Karel Hašler, herec, textař, skladatel, spisovatel, dramatik,
režisér (* 31. října 1879)

yy 2. prosince 1848 – František Josef I. se
stal rakouským císařem

yy 12. prosince 1952 – zemřel v Praze
Bedřich Hrozný, český orientalista, jenž
rozluštil jazyk Chetitů (* 6. května 1879)

yy 23. prosince 1947 – v Bellových laboratořích byl poprvé předveden tranzistor,
vynalezený Johnem Bardeenem, Walterem
Brattainem a Williamem Shockleym

yy 3. prosince 1967 – provedena první úspěšná transplantace srdce
yy 4. prosince 1926 – zemřel v Praze Viktor
Ponrepo, průkopník české kinematografie
(* 6. června 1858)
yy 5. prosince 1791 – zemřel Wolfgang Amadeus Mozart, rakouský klasicistní hudební skladatel a klavírní virtuos (* 27. ledna
1756)
yy 6. prosince 1774 – Marie Terezie vydala
Všeobecný školní řád, jímž byla zavedena
povinná školní docházka pro děti od 6
do 12 let
yy 7. prosince 1941 – druhá světová válka:
japonské císařské námořnictvo provedlo letecký útok na americkou základnu
v Pearl Harboru, což se stalo podnětem
vstupu USA do války
yy 8. prosince 1890 – v Poličce se narodil
Bohuslav Martinů, světově proslulý český skladatel hudební moderny 20. století
(† 28. srpna 1959)
yy 9. prosince 1437 – po spěšném odchodu
z Čech zemřel ve Znojmě během cesty
do Uher král Zikmund, jeho smrtí vymřel
lucemburský rod, který v českém království panoval 127 let
yy 10. prosince 1818 – v mlynářské rodině
v Semilech se narodil František Ladislav
Rieger, politik, publicista, spoluzakladatel
a vůdce Národní strany († 3. března 1903)
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yy 13. prosince 2007 – podepsána Lisabonská smlouva13 yy 14. prosince 1957 – zemřel Josef Lada,
český malíř, ilustrátor a spisovatel
(* 17. prosince 1887)
yy 15. prosince 1832 – ve francouzském
městě Dijon se narodil Gustave Eiffel,
francouzský konstruktér a architekt, autor
projektu Eiffelovky věže v Paříži († 1923)
yy 16. prosince 1770– v Bonnu se narodil
Ludwig van Beethoven, německý hudební
skladatel světového významu († 26. března
1827)
yy 17. prosince 1903 – Bratři Wrightové uskutečnili první let letadlem
yy 18. prosince 2011 – zemřel československý a český prezident Václav Havel
(* 5. října 1936)
yy 19. prosince 1915 – v Paříži v rodině cirkusového akrobata a barové zpěvačky se
narodila Edith Piaf, vynikající francouzská šansoniérka († 11. října 1963)
yy 20. prosince 1890 – narodil se Jaroslav
Heyrovský, český chemik, nositel Nobelovy ceny za chemii († 20. března 1967)
yy 21. prosince 1834 – poprvé byla uvedena
divadelní hra Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka,
ve které zazněla píseň Kde domov můj?
yy 22. prosince 1941 – zemřel v koncentrač-

yy 24. prosince 1920 – narodil se Jiří Hanzelka, český cestovatel a spisovatel
(† 15. února 2003)
yy 25. prosince 1938 – zemřel Karel Čapek,
český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf (* 9. leden
1890)
yy 26. prosince 1898 – Pierre a Marie Curie oznámili objev nového chemického
prvku, později nazvaného radium
yy 27. prosince 1566 – narodil se Ján Jesenský (Jessenius), slezský lékař, politik
a filozof slovenského původu († 21. červen
1621)
yy 28. prosince 1895 – bratři Lumièrové
uskutečnili v Indickém salónu pařížského Grand Café první veřejné promítání
filmu
yy 29. prosince 1989 – sametová revoluce:
československým prezidentem byl zvolen
dramatik a disident Václav Havel
yy 30. prosince 1922 – spojením RSFSR, Ukrajinské SSR, Běloruské SSR a Zakavkazské SSR vznikl Svaz sovětských
socialistických republik
yy 31. prosince 1978 – této silvestrovské noci
během pouhých šesti hodin klesla teplota v Československu o dvacet stupňů,
během šestnácti pak dokonce o třicet
Připravil František Janeček
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Počátky československého trampingu na Policku,
trampská osada Šarkán 1931 – 2021 Bělý – 90 let (část pátá)

Všechny cesty vedou do osady - březen 1956 v roce 25. výročí

Co se podle Vašeho mínění dělo
s trampingem v padesátých letech
a proč v trampském hnutí, jež nikdy
neusnulo, došlo k jeho opětovné silné
erupci na přelomu padesátých a šedesátých let?
Myslíme si, že přechodné období
spánku trampingu bylo vyvoláno více
méně uměle zásahy do života mládeže a mladých. Vezmeme-li v úvahu
školní mládež, snažili se ji vehementně usměrnit v „pionýru“. Přitom v důsledku velikého nedostatku dobrých
vedoucích, kteří by byli schopni dát
mládeži co jí patří a uspokojit v jejich zájmech a napřít správně její elán,
docházelo naopak, místo k rozvinutí,
k pasivitě, k netečnosti. A odtud se
měla dotovat základna pro organizaci
Žízeň svorně uhasíme
ČSM. Zde se věci měly podobně. Ani
ČSM nedal mládeži, co potřebovala.
Přesto, že měl různá zařízení, o kterých se naší generaci ani nesnilo,
kde bylo při správném postupu dostatek příležitostí k podchycení bujného mládežnického elánu, připravili jí takové podmínky, že se rozvinout ani nemohla. Tak například v pionýrských táborech přicházela
mládež bez jakéhokoliv vlastního přičinění k hotovým věcem. Stejně,

Moc toho nezbylo a tak hudbo hrej
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Hrnec dobrého guláše a dobré pití, toť základ
- na osadě dobrého a vselého žití

tak tomu bylo v internátech a podobných zařízeních, kde mladí kromě nějaké té nezáživné „suchařiny“ neměli k samostatnému rozvoji
svých zájmů a schopností příležitost, neboť i tam bylo všecko hotovo,
všecko promyšleno, všecko naorganizováno. To vše nutně směřovalo
k nesamostatnosti, k pohodlí a i k pocitům méněcennosti, ba

V útulné chatě s muzikou a veselou náladou
Polický měsíčník - prosinec 2021

i zbytečnosti. A tak k té erupci, si myslím, muselo dojít. To proto, že
mládež není žádným velkým přítelem direktivního zasahování do jejího života, že se potřebovala už nevyhnutelně uvolnit od oné přemíry
organizovanosti, ovlivňování a svazování. Toto uvolňování našla stejně
tak jako před mnoha léty my, v přírodě. Myslíme, že to tak musí být
a že se proto na naši mládež nemusíme zlobit. Chce jen své, jen co
jí patří, chce se cítit samostatnou, chce se cítit platnou a nikoliv nadbytečnou. A je potřeba jí v tom pomoci. Je potřeba jí dát platné místo

ve společnosti, je potřeba nebát se jí svěřit úkoly, aby se cítila plně
platnou a odpovědnou.

Jakou věštíte trampskému hnutí budoucnost?
Jsme přesvědčeni, že každá mládež v příštích generacích bude
ve své podstatě taková, jako byla ta naše, nebo ta před námi. Touha
po romantice, po volném nespoutaném ovzduší, spojená s láskou
k přírodě bude jistě i v daleké budoucnosti provázet život mladých
lidí. A z toho tedy plyne, že potrvá
i trampské hnutí. Není třeba se ho
obávat. Naopak. Dobrý tramping
bude jistě, tak jako v době nedávné i pro příští generace přínosem.
Zvlášť podaří-li se těm starším či
dříve narozeným získat si s trpělivým porozuměním přízně mladých
a přijatelným způsobem podle
okolností a potřeb společnosti, toto
hnutí usměrnit. Jinak my „Šarkáni“
v naši mládež věříme a přejeme jí
tu nejkrásnější budoucnost.
Tolik závěrem z pera Karla
Vacka a jeho 9 kamarádů z 29. prosince 1967 O počátcích čs. trampingu na Policku.
Poděkováním všem, kteří
se zasloužili o publikování této
trampské
historie,
především
pak p. Miroslavu Němečkovi
a p. Oldřichu Jenkovi za zhotovení
některých historických fotografií ze
starých negativů.
Připravil: Vladimír Linhart Police n. M. (foto: archiv autora)
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ŠKOLSTVÍ
Z polické mateřinky...

MC MaMiNa získalo dotaci na Velikonoční výstavu, která měla
proběhnout v dubnu 2021. Vzhledem k nastalé situaci s nemocí
Covid-19 se akce nemohla uskutečnit stejně jako v roce 2020. MC
MaMiNa podala tedy žádost na město Police nad Metují o schválení
využití získaných finančních prostředků na náhradní akci - Vánoce
a zima v mateřských školách.
Záměrem projektu je podpořit děti a jejich pedagogy v místních i okolních školkách poskytnutím financí na výtvarný materiál,
který bude využit při výrobě vánočních ozdob. Všechny výrobky
vytvořené ze zakoupeného materiálu budou vystaveny na výstavě,
která se bude konat ve dnech 7. a 8. prosince 2021 od 9:00 do 16:00
hodin v prostorách MŠ Police nad Metují, Fučíkova 328. Výstava
bude přehlídkou výrobků dětí z místních i okolních školek.
Výstava bude po celé dva dny přístupná široké veřejnosti.
Podmínkou návštěvy výstavy je dodržení aktuálních epidemiologických opatření.
Cílem je podpořit tvoření dětí již v útlém věku, materiálně
podpořit zapojené školky, udržovat vánoční tradice a zvyky v našem kraji a předávat je dalším generacím. Rádi bychom také široké
veřejnosti ukázali, co vše dovedou děti za podpory svých učitelů
vyrobit.
Školku můžete podpořit nákupem drobných výrobků dětí.
Vstupné je dobrovolné.
Těšíme se na Vás .

Vaše paní učitelky a pan učitel na sídlišti

EXKURZE NA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA V PRAZE

ACADEMIA MERCURII soukromá
střední škola v Náchodě zorganizovala exkurzi na letiště Václava Havla v Praze. Jednalo
se o vzdělávací akci pro studijní obor cestovní
ruch. Studenti tohoto oboru tak mohli v praxi
vidět vše, co se ve škole naučili o letecké
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přepravě osobní i nákladní a také o samotném
fungování letiště. Během exkurze měli žáci
možnost vidět letiště jinak než jako cestující.
S průvodcem si prohlédli všechny tři terminály, viděli mnoho typů letadel a to jak menší
soukromá, tak i ta velká nákladní a z několika
desítek metrů viděli letadla vzlétat a přistávat.
Průvodce je zasvětil do chodu letiště, ukázal
jim co se děje se zavazadly po odbavení až
po naložení do letadla, ukázal jim „gate zóny“

a vysvětlil, jak jsou letadlům přidělovány.
Žáci měli také možnost podívat se do V.I.P. salónků a například také do prostor pro nákladní přepravu, či dozvědět se o nejmodernější
hasičské stanici v ČR, kterou právě na letišti
mají. Pro studenty to byla také jedinečná příležitost, poznat různá pracovní zázemí mnoha
zajímavých profesí a míst, kam se běžní cestující nikdy nepodívají.
Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy
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Základní umělecká škola informuje…
Pilně pracujeme navzdory nepříznivým
okolnostem

Přestože okolo nás sílí různá omezující opatření vzhledem k epidemické situaci, nenecháváme se odradit a pilně pracujeme s našimi žáky
na přípravě předvánočních vystoupení. Veřejná vystoupení jsou totiž
nedílnou součástí uměleckého vzdělávání, kdy děti získávají nejen zkušenosti s prezentací před publikem, ale také se učí sebeovládání a práci
s trémou.
Loňský školní rok nám k tomu mnoho možností neposkytl, proto
jsme se těšili, že letos vše doženeme a setkáme se společně s vámi na veřejných vystoupeních žáků.
V listopadu jsme připravili v koncertním sále ZUŠ dva Podzimní
koncerty, kde se představili žáci různých oborů od nejmenších po ty zkušené, které čeká letos absolutorium studia na naší ZUŠ.
V prosinci proběhnou v koncertním sále ZUŠ vánoční večírky žáků
jednotlivých tříd , namátkou:
yy 4.12. Adventní koncert třídy Michaely Ševců
yy 7.12. Klavírní koncert třídy Aliny Kozlovské
yy 10.12. „Bude zima, bude mráz…“ – společný koncert žáků pěveckého
a žesťového oddělení
yy 12.12. Třídní koncert žesťového oddělení
yy 14.12. Vánoční večírek třídy Pavla Čapka
yy 16.12. Vánoční večírek třídy Jána Pastorka
yy 18.12. Vánoční večírek klavírní třídy Reginy Goslinské
yy 22.12. Vánoční večírek flétnové třídy Gabriely Krečmerové

Dlouhá noc na náměstí a na Hvězdě

V předvečer Štědrého dne, na tzv. „Dlouhou noc“, budou opět vytrubovat naši trubači od 18 hodin na náměstí, a potom o půlnoci v pásmu
vánočních písní a koled v kapli na Hvězdě.
Ale ústřední akce v adventním a předvánočním čase chystáme
do Kolárova divadla:

yy v úterý 7.12. od 18:00 ADVENTNÍ KONCERT
yy v neděli 19.12. od 18:00 VÁNOČNÍ KONCERT

Stále věříme, že všechny připravované akce se nám nakonec podaří
realizovat a že budeme mít příležitost společně strávit příjemné chvíle
s našimi dětmi a paní Hudbou, aby tak mohly pookřát naše duše uprostřed
marasmu dnešní doby – myslím, že to všichni opravdu potřebujeme…!
Vaše ZUŠ
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Milí spoluobčané,
zkracující se dny a klesající teplota nám
připomíná, že vánoční čas se již povážlivě přiblížil a s ním také příchod nového roku 2022.
Adventní čas může být nejen příležitostí k přípravě na Vánoce, ale také časem ohlédnutí se
a rekapitulace končícího roku. V náchodské
nemocnici si tento rok budeme pamatovat
z mnoha důvodů, zejména však kvůli velmi
složité a náročné situaci při zvládání pandemie
covidu-19 v prvních měsících roku, ale také
z důvodu stěhování se do dvou nových pavilonů, které pro nás vybudoval Královéhradecký

kraj. Oboje jsme snad zvládli a od dubna postupně obnovili úplný provoz všech oddělení
nemocnice včetně veškeré plánované péče,
kterou jsme do dnešních dní nemuseli přerušit
(pozn.: k datu 15. 11.), přestože se tak v jiných
částech naší země opět musí dít. V závěru loňského roku bylo naším hlavním cílem zvládnout péči o všechny pacienty s covid-19. Před

sebou však máme stále ještě jeden neméně důležitý cíl. Hledáme cesty k zachování co největšího rozsahu plánované a preventivní péče,
která byla v minulých podzimních a zimních
měsících upozaděna. Jak obtížné bude tento
cíl splnit ukáží následující měsíce. Bude záležet na chování každého z nás, očkovaného
i neočkovaného. I očkovaný člověk si musí
přes nespornou výhodu snížení rizika vážného průběhu onemocnění uvědomit limity
očkování.
Děkujeme Vám, že nám se splněním
tohoto cíle pomáháte. Přejeme Vám všem
zejména pevné zdraví, užitečně strávený
adventní čas, klidné a radostné vánoční
svátky v kruhu těch, kteří Vám jsou blízcí,
a spokojený nadcházející nový rok!
Vaše Nemocnice Náchod

Nadační fond HOSPITAL BROUMOV
Zpráva o činnosti za rok 2021

Vážení občané, dovolte mi Vás informovat o činnosti Nadačního
fondu HOSPITAL BROUMOV v letošním roce.

Nákup vybavení

V lednu 2021 jsme na oddělení JIP zakoupili 2 ks dýchacích přístrojů (monitory Vismo, zvlhčovače včetně příslušenství) v hodnotě 419
tis. Kč. V průběhu letních měsíců jsme do nemocnice dodali pedálový
trenažér a další pomůcky pro fyzioterapeutky v hodnotě 42 tis. Kč, dále
pak na oddělení JIP jsme umístili 2 ks ramen za cenu 66 tis. Kč. S ohledem na celkovou rekonstrukci oddělení lůžek následné péče I jsme
v měsíci říjnu 2021 objednali vybavení, na které se nedostávaly finanční

prostředky při vlastní rekonstrukci ze strany investora. Konkrétně se
jednalo o movitý majetek v celkové hodnotě 241 tis. Kč (myčka nádobí,
vybavení kancelářským nábytkem přípravny a sesterny, místností pro
fyzioterapeuty a ošetřovatelky, dovybavení pokojů klientů a koupelen
– 20 ks jídelních stolků, zrcadla, věšákové lišty, 12 ks toaletních židlí
a 2 ks nerezových servírovacích vozíků). Většina vybavení by měla být
na nové oddělení lůžek následné rehabilitační péče dodána do konce
letošního roku. Dále jsme na oddělení JIP objednali rudlík v hodnotě 24 tis. Kč. Po dodání nakoupený majetek průběžně předáváme ON
Náchod a. s. do výpůjčky.

Volnočasové aktivity a aktivizační činnosti

I v době pandemické situace, kdy byly omezeny (zakázány) návštěvy v nemocnici, jsme nepřerušili donáškovou službu, kdy tři pracovnice (Jana Röselová, Jana Zuščáková, Andrea Středová) prováděly
klientům pravidelně 2 x týdně drobné nákupy. Na obdobném režimu
jsme se domluvili i v současné době, kdy se epidemická situace zhoršuje a návštěvy jsou omezeny. Tato služba je dlouhodobě velmi ceněna
ze strany klientů, příbuzných i personálu, zejména v této složité době.
Ostatní volnočasové aktivity a aktivizační činnosti jsme v zimních
a jarních měsících omezili. Od dubna se však i další dvě pracovnice
(Marie Kristová, Hana Beranová) k výkonu volnočasových aktivit postupně vrátily a od července se do činnosti zapojila i studentka oboru
umělecké terapie Nikol Trnovcová, která pracuje s klienty oddělení lůžek následné péče v rámci skupin i individuálně.

Chirurgická pohotovostní služba

S ohledem na získanou dotaci ve výši 1 000 tis. Kč na zajištění chirurgické pohotovostní služby od KHK proplácíme v průběhu roku 2021 faktury společnostem Chirurgie Routek s. r. o.
a GASTROPAL s. r. o. Služba byla omezena v lednu 2021 s ohledem
na epidemickou situaci v souvislosti s onemocněním covid-19 a v průběhu letních měsíců, zejména s ohledem na omezené personální kapacity společnosti GASTROPAL s. r. o.
Nadační fond HOSPITAL BROUMOV získal i v průběhu letošního
roku finanční prostředky na činnost od podporovatelů, zejména obcí,
z regionů Broumovska a Policka. Kromě získané dotace od KHK nejvíce činnost fondu podpořilo Město Broumov, zakladatel fondu, částkou
500 tis. Kč.
V závěru mi dovolte poděkovat za celoroční práci nejen pracovnicím, které v nemocnici zajišťují volnočasové aktivity a aktivizační
činnosti, ale i ostatním, kteří fond podporují, či se zapojují do jakékoliv
činnosti ve prospěch naší nemocnice, zvlášť v této složité době.
Eva Blažková,
předsedkyně správní rady
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Klub seniorů Ostaš

V úterý 16. Listopadu jsme se opět setkali
na sále Pellyho domu – vzhledem k epidemické situaci Covid-19 nás bylo méně - asi 60.
Svatý Martin opět letos na bílém koni nepřijel, sluníčko svítilo, a naše setkání se symbolicky uskutečnilo v předvečer svátku 17. listopadu. Nálada byla jako vždy skvělá.
Po zahájení a přivítání přítomných nás
paní předsedkyně Helena Pivoňková vyzvala k uctění památky zemřelých členů, letos
nás opustila paní Eliška Glosserová, Marie
Šturmová, Jindřiška Ducháčová a pan Drašnar
z kovárny.
Naše kulturní Ivanka Richterová nás pozvala do divadla na Příběhy obyčejného šílenství a Nahoru – Na horu. Také slíbila překvapení od našeho tajného sponzora na měsíc
leden příštího roku.
Hlavním hostem dnešního odpoledne byl
nám všem známý Polický rodák Miroslav
Šolc, nadšený tvůrce mnoha filmových dokumentů o Polici nad Metují a okolí, rodácích
a významných občanech našeho města.

Sádovská, Milan Šolc, Ivan Hambálek, Tomáš
Souček, Karlík Vítek… a mnoho dalších, kteří
už nejsou mezi námi. Mnohým z nás se vybavilo, jak jsme chodili se džbánečkem pro
nalévané mléko a husté podmáslí, vážený výborný tvaroh, krájené máslo a jogurty v baňaté
skleničce, mňam! To už je bohužel minulost,
mlékárna ukončila provoz 22.12.2003 , dlouhé roky objekt chátral a zarůstal, k demolici
došlo 31.1.2017.
Další dokument Než si škrtnete představil Klub sběratelů Policka, konkrétně sbírání
zápalkových nálepek a co tomu předchází.
Protože u nás jediný závod na výrobu sirek
Solo Sušice již neexistuje, navázali členové Klubu sběratelů kontakt za hranicemi
v Polsku v Bystryci Klodzké a my jsme shlédli prostřednictvím filmu celou výrobu v jejich
Sirkárně.
Následující klip Hřívy koní odlehčil
vzpomínání, zazpívala nám v něm skupina
Kamarádi Osady 5.

výstava byla ojedinělá, již se nebude nikde
opakovat, a podle velkého počtu návštěvníků
i velmi úspěšná.
V září roku 2020 se uskutečnila oslava
300 let Krčma, s bohatým kulturním programem přímo na prostranství před historickým
hostincem, určitě mnozí z nás mají tuto akci
ještě v čerstvé paměti.
Na polickou pouť 2021 byla v naší
Dřevěnce výstava s názvem Co naše babičky
uměly . Cech panen rukodělných vystavil naškrobené a nažehlené spodní prádlo, halenku
z módního salonu Hany Podolské, pletenou
dečku o průměru 2,5 metru, svatební šaty, doplňky, kabelky…. Členky spolku předváděly
rukodělné techniky.
Protože se blíží adventní čas, poslední film
Sejdeme se u vánočního stolu navodil tuto atmosféru. V Dřevěnce byla vánoční výzdoba,
prostřené stoly, na náměstí zněly koledy.
Našeho hosta Miroslava Šolce jsme odměnili potleskem, paní Pivoňková poděkovala

První dokument se jmenoval Polická
mlékárna. Sledoval vývoj od založení v roce
1931, rozvoj technologií a modernizaci zařízení, změny názvu od Družstevní mlékárny,
přes Milpo… Připomněl zaměstnance, kteří
byli v průběhu let spjati s touto výrobou: pan
Blažek, manželé Soumarovi, paní Vítková,

Také snímek Na houbách nás velmi pobavil a záviděli jsme Mírovi hledání hub pomocí
navigace!?
Posunuli jsme se v letopočtu a shlédli
Betlém Zdeňka Farského, který byl vystaven
v roce 2019 v naší Dřevěnce. Toto dílo bylo
vytvořeno pro soukromého majitele, takže tato

za krásný program. Rozloučila se a pozvala přítomné na příští setkání v úterý 14.12.
– program: předvánoční nadílka, tombola,
pohoštění.
Těšíme se!!
Výbor Senior klubu Ostaš

Webrovkafest na Klučance 2021

Výtěžek: 59 307 Kč
I přes nedobrou situaci, se kterou se potýká
celý svět a přes všechna opatření a nařízení, se
20. ročník charitativního festivalu na podporu dětí z dětských domovů Webrovkafest
na Klučance uskutečnil. Navíc přinesl rekordní výtěžek, čemuž dopomohla i novinka, tedy dražba fotek a obrazů. Všechna
díla věnovaná autory se prodala a do finálního výtěžku přinesla osmnáct tisíc korun.
Všichni kdo se zúčastnili, nám jistě dají
za pravdu, že letošní festival byl skutečně
vydařený. Oproti minulým ročníkům byla
návštěvnost o něco menší, ale tak je to v této
době na všech kulturních akcích. Na atmosféře
Polický měsíčník - prosinec 2021

a výkonech všech hudebníků to však nebylo
nikterak patrné. Každý hrál od srdce a jak nejlépe dovedl, fenomenálním a nezapomenutelným zážitkem jistě byly koncerty Pat Fulgoni
Blues Experience a Našrot. Všichni návštěvníci se k sobě chovali přátelsky a nenastal jediný problém. Vzájemná ohleduplnost byla až
dojemná.

Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem partnerům, sponzorům a dárcům, autorům fotografií a obrazů věnovaných do dražby, všem kapelám a umělcům za jejich skvělá
vystoupení, moderátorům za jejich vtip a humor, zvukařům, celému organizačnímu týmu

a hlavně návštěvníkům akce, kteří vždy dokážou vykouzlit úžasnou a neopakovatelnou atmosféru. Díky Vám všem se opět na Vánoce
rozzáří očka dětem z dětských domovů u vánočního stromečku na Klučance. A nejen to.
Čeká je zážitkový pobyt o vánočních, jarních
a letních prázdninách. To je naše poslání a bez
Vás bychom ho jen těžko naplňovali. Vážíme
si Vaší věrnosti a smekáme před Vámi. I vy se
můžete těchto pobytů aktivně zúčastnit, buď
sami, nebo s celou svou rodinou. V případě
zájmu kontaktujte zástupce Institutu zážitkové
pedagogiky.
Trutnovská alternativní scéna z. s.
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Turnaj v deskových hrách – 11. ročník

Minulý rok se nám turnaj nepodařilo
uskutečnit, a letos jsme si užili netradiční
podzimní turnaj. Druhou listopadovou neděli jsme se sešli v polické hasičárně, která se
během chvilky proměnila doslova v hučící úl.
Po registraci a preventivním otestování všech
účastníků jsme se pustili do turnaje.
Hráči byli jednak členové střediska, ale
přišli i kluci a holky z veřejnosti. Všichni byli
rozděleni nakonec do čtyř kategorií podle
věku a v rámci turnaje odehráli několik různých her.
První kategorii vytvořila Medvíďata (věk
4-7let). V této skupině se 11 hráčů utkalo
v několika hrách. I pro tak malé děti již dnes
existuje spousta zajímavých her. Z kooperativních her jsme si zahráli Příšerky ze skříně

a Popelku. Poté přišly na řadu hry, kde už
hráči soutěžili mezi sebou – postřehová hra
Duch a Kočka Karla, kterou můžeme označit
za největší hit turnaje napříč všemi kategoriemi a ještě jsme zařadili karetní hry Ty krávo! a Balónky. Tuto věkovou skupinu vyhrála Meliska Čížková, druhý byl Adam Beran
a třetí Julinka Čížková.
Další věkovou kategorii tvořily děti ze 2.
-5. třídy. Pro tuto kategorii byly vybrány stavitelské hry jako dobře známé Carcassonne kde
budujete města a cesty a Sabotér ve kterém
razíte chodby podzemím k hroudě zlata. Děti
zvládly odehrát i Ubongo, ve kterém soutěžili starší. Po dlouhém soupeření tuto věkovou
kategorii vyhrál Petr Žák, druhá byla Kačka
Burešová a třetí Markéta Beranová a čtvrtá
Šárka Žáková.
Třetí kategorie byla složená ze žáků druhého stupně. Ti se utkali ve hře, kde museli
prokázat rychlost i strategii při sběru diamantů s názvem Ubongo. Poté se proměnili v tajné agenty a soupeřili ve hře s názvem Krycí
jména, třetí hra s názvem Trans America byla
o stavbě kolejí napříč městy USA. V této kategorii zvítězila Justýna Prokopová, druhý byl
Vašek Liskovský a třetí Jarmila Troutnarová,
čtvrtý Matouš Nosek.
Nejstarší kategorii tvořili středoškoláci
a starší, kterých se
na turnaji sešlo téměř
20, i oni poměřili
síly v několika deskových hrách. Jako
první vybrali do turnaje legendární hru
Osadníci z Katanu,
při které se snažili
kolonizovat opuštěný
ostrov, další hrou byla
česká verze Scrabble
s názvem Kris – kros,
finalisté se utkali

Péče o duševní zdraví má nového ředitele

Organizaci Péče o duševní zdraví, která
ve východních Čechách poskytuje podporu
lidem s vážným duševním onemocněním, povede od prosince 2021 nový ředitel Mgr. Petr
Pavlíček. Ve funkci nahradí MUDr. Petra
Hejzlara, který byl ředitelem 24 let a nově
se bude naplno věnovat práci psychiatra
v Centru duševního zdraví Pardubice.
Mgr. Petr Pavlíček uspěl v otevřeném výběrovém řízení v konkurenci 18 uchazečů.
„Do výběrového řízení se přihlásila řada velmi
zajímavých lidí a nebylo jednoduché mezi nimi
vybrat. Do užšího kola jsme pozvali 6 uchazečů,
kteří museli vypracovat úvahu na téma, jak dál
rozvíjet naší organizaci, a projít osobním pohovorem. Petr Pavlíček nás zaujal svým rozhledem,
motivací a osobnostními předpoklady pro řízení
velké organizace. Věříme, že bude tím správným
leaderem, kterého PDZ potřebuje,“ komentuje
výběrové řízení dosavadní ředitel MUDr. Petr
Hejzlar, který v PDZ bude nadále působit jako
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psychiatr.
Nový ředitel Mgr. Petr Pavlíček se dosud
dlouhodobě věnoval terénní sociální práci a výzkumné činnosti v oblasti drogové a závislostní
problematiky. Zastával mimo jiné funkci vedoucího Analyticko-výzkumného týmu či vedoucího Centra terénních programů organizace Laxus
z. ú. Podílel se také na výzkumu v oblasti závislostí vedeném Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. „Motivace pro práci v PDZ vychází z mého dlouhodobého zájmu o problematiku
duševního zdraví. Na počátku studií v roce 2004
jsem se rozhodoval, zda se mám dát cestou medicíny a psychiatrie nebo sociálních věd. Tehdy
studium sociálních věd zvítězilo, ale nyní jsem
rád, že do oblasti péče o duševní zdraví přeci
jen vstoupím. Myslím, že služby poskytované
v běžném prostředí čili komunitní péče, mají
být základem celého systému, a chci se podílet
na jejich rozvoji v rámci reformy psychiatrie,“
vysvětluje Pavlíček.

v Carcassonne. Jako vítěz z těchto bojů vyšel
Petr Liskovský, druhý byl Pavel Samek a třetí
Ondřej Hornych.
Turnaj byl téměř celodenní a navíc nedělní. Maminky měly volněji a o naše plné žaludky se hravě postaral Jirka John a nachystal
nedělní oběd v podobě řízku a bramborového
salátu. Jen teda po tak dobrém obědě rozhýbat zase mozkové závity byl pro některé hráče
trochu problém.
Celá akce se mohla uskutečnit i díky finanční podpoře od města Police nad Metují,
které podpořilo nejen tuto akci pro veřejnost,
ale podporuje i celoroční činnost střediska.
Děkujeme!
Za skautské středisko
Haňďa Kohlová

Betlémské světlo 2021

I v letošním roce rádi přivezeme na policko Betlémské světlo. Rozvoz po České
republice bude probíhat již v sobotu 18. prosince a naše skautky ho
převezmou od náchodských skautů a posunou
dál na Broumovsko.
V neděli 19. prosince ho
rozvezeme do kostelů
polické farnosti. Pokud
bude moci proběhnout
Předvánoční vytrubování bude světýlko dostupné na náměstí, pokud ne, vytvoříme pro
Vás opět seznam míst, kde bude možné si
světýlko bezpečně připálit a odnést domů.

Junácká vyhlídka

Tak jako každý rok, i letos nachystáme
Pf, které bude uloženo na Junácké vyhlídce
v Broumovských stěnách, můžete tedy během
vánočních svátků protáhnout svá těla a vypravit se na vyhlídku pro tradiční Pf, které tentokrát vzniklo díky šikovným rukám Terky
Buchtové. Děkujeme!

Pro celou organizaci i zúčastněné aktéry je
změna ředitele po téměř čtvrtstoletí velká událost. Předání funkce ředitele nebude skokové.
Díky tomu, že bývalý ředitel bude v organizaci
nadále působit, může být součástí rozsáhlého
plánu zaškolování nového ředitele v nejbližším
roce i mentorská podpora. Nastupující ředitel Petr Pavlíček k tomu říká: „Samozřejmě si
uvědomuji, že to je nejen příležitost, ale i velká
výzva. PDZ zatím tři ze svých sedmi poboček
proměnila na velké multidisciplinární zdravotně sociální týmy čili centra duševního zdraví.
V dalších pobočkách nás to čeká v nejbližších
zhruba třech až pěti letech. Vize jsou ambiciózní
a překážek není málo. Při velkém rozvoji je taky
klíčové udržení kvality služeb. Aby se nám to
podařilo, budeme muset posilovat management,
tedy mít dobrou organizační podporu pro všechny oblasti činnosti organizace. To vnímám jako
svůj hlavní úkol.“
Mgr. Michaela Venclová, PR manažerka
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Jaký byl rok 2021 v Kladském pomezí

Letošní turistická sezóna je za námi
a ke svému konci se chýlí i celý rok 2021.
Pojďme si připomenout, co důležitého se událo v Kladském pomezí.
Bezesporu nejdůležitější událostí prvního pololetí bylo schválení nové marketingové strategie destinace na období 2021-2025.
K jejím hlavním myšlenkám a cílům patří
propojení značky s nejvýraznějším krajinným prvkem, kterým je vodní nádrž Rozkoš,
intenzivnější spolupráce s Polskem či přesah
do sousedních regionů. To vše povede k progresivnějšímu marketingu, který by měl turistickou oblast Kladské pomezí dostat do širšího
povědomí v celé republice a zároveň oslovit
mladší generaci.
Před zahájením turistické sezóny a v jejím
průběhu jsme realizovali zcela nové podpůrné
marketingové aktivity pro ubytovatele a členy Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí,

abychom napomohli k restartu
a oživení cestovního ruchu v naší
destinaci. Pro ubytovatele jsme vytvořili mimořádnou nabídku bezplatné roční prezentace v inovovaném on-line katalogu ubytování.
Partneři ze soukromého sektoru
měli možnost prezentovat své autentické příběhy v rámci kampaně
„I my tvoříme příběh Kladského
pomezí…“. Vznikla tak velmi zajímavá obsahová série příspěvků,
která pomohla k dalšímu zviditelnění regionu. Nové formy on-line kampaní
jsme vytvořili a realizovali také pro naše členy
z řad měst a obcí.
Díky naší spolupráci s nejrůznějšími
médii i v letošním roce vzniklo několik zajímavých výstupů. O prázdninách se mohli
posluchači Českého rozhlasu zapojit do Velké
letní soutěže s pořadem
Na cestách s Petrem
Voldánem. Na jaře byl
v Jestřebích horách natočen další díl cykloturistického pořadu Cyklotoulky,
který
byl
odvysílán
v srpnu. Ve spolupráci
s Centrálou cestovního
ruchu Královéhradeckého
kraje a agenturou Czech
Tourism vznikla jedna

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Vážení příznivci Tříkrálové sbírky!
Doufáme, že nám tentokrát koronavirová
opatření osobní kontakt nepřekazí a tříkrálová

koleda bude znít opět ulicemi. Koledníci přinesou požehnání do nového roku do Vašich
domovů v týdnu od 3. do 9. ledna. Těšíme se

z reportáží pořadu
Cyklosalon, která
se vydala na cyklovýlet po stopách Boženy
Němcové, a dále byla realizována soutěž
na rádiu Evropa 2 o pobyt ve Wellness hotelu
Rajská zahrada.
Hlavním turistickým lákadlem letošního
léta v Kladském pomezí byl poslední ročník
projektu Festival zážitků. Devět atraktivních
míst na české i polské straně hranice v červenci a srpnu ožilo tradicemi našeho regionu.
Účastníci se seznámili s regionálními řemesly,
místními zvyky nebo tradičními pokrmy a jejich výrobou a mnohé z nich si také osobně vyzkoušeli. Festivalová sezóna byla slavnostně
ukončena 18. září bohatým programem v parku Aloise Jiráska v Hronově.
Kladské pomezí, o.p.s.,
www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185

na vřelé přijetí a děkujeme za Vaši podporu.
Místní asistent Mgr. Kateřina Voláková

Vážení přátelé,
velice si vážíme a děkujeme za Vaši dosavadní podporu charitního díla.
Naším záměrem je prostředky ze sbírky 2022 využít na:
 podporu osob a rodin v nouzi
 pomoc starým, nemocným a handicapovaným lidem
 aktivity pro děti a mládež z rodin ohrožených sociálním vyloučením
 provoz azylového domu SV. ANNA Domov pro matky s dětmi
 provoz azylového domu Dům na půli cesty
 zajištění dostupnosti Charitní pečovatelské služby v obcích regionu

Trikralova
sbirka

DO SBÍRKY MŮŽETE PŘISPĚT:
 při návštěvě koledníků:
Koledující Tři králové vám přinášejí radost a Boží požehnání.
Prosíme, podarujte tyto vyslance Charity Česká republika,
pomůžete tak lidem v nouzi!

3. - 9. 1. 2022
v OKOLNÍCH OBCÍCH

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT V NEDĚLI 9. LEDNA OD 18 HODIN NA ČT1
DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90)
na číslo 87777
Trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90)
na číslo 87777
Cena jedné SMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

FINANČNÍ DAR lze také zaslat na účet: 66008822/0800 VS 777955016
ONLINE koleda na www.trikralovasbirka.cz
www.trikralovasbirka.cz
HLAVNÍ PARTNER

trikralovasbirka
PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

8. 1. 2022 v NÁCHODĚ

trikralova_sbirka

 do pokladničky - v lékárně Náchod na náměstí TGM
- v lékárně Náchod u Itálie
- v papírnictví Police nad Metují
- v Oblastní charitě Náchod, Mlýnská 189, Náchod
 online přes: www.trikralovasbirka.cz
 na účet: 66008822/0800, VS: 777955016
 dárcovskou SMS: na číslo 87777 ve tvaru DMS KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90
ZAČNĚTE I VY NOVÝ ROK DOBRÝM SKUTKEM, DĚKUJEME VÁM

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod
www.nachod.charita.cz
Sbírka je evidována dle osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy
č.j. S-MHP/1327710/2012 a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012.
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 A s t r o n o m i c k ý k l u b P o l i c e n a d M e t u j í
OBLOHA V PROSINCI

Hvězdokupa M45 Plejády v dalekohledu

Hlavní souhvězdí zimní oblohy

Astronomický klub přeje krásné, spokojené a klidné Vánoce
a v nadcházejícím roce 2022 především pevné zdraví. Příznivcům astronomie též dobré počasí a krásné zážitky pod hvězdnou oblohou.

Na připojené mapce je pohled na večerní oblohu jižním směrem.
Všechna zakreslená souhvězdí patří mezi nejznámější. Za povšimnutí
stojí otevřená hvězdokupa Plejády. V Messierově katalogu je uvedena
pod označením M45. Zmínku o Plejádách najdeme dokonce i v Bibli
a to hned třikrát: Job 9,9 Job 38,31 Amos 5,8.
Otevřenou hvězdokupu Plejády snadno najdeme v souhvězdí Býka
jako seskupení slabých hvězdiček na ploše větší než Měsíc v úplňku.
Bez dalekohledu dokážeme v Plejádách rozlišit minimálně 7 hvězd.
Více hvězd bez dalekohledu uvidíme za dobrých pozorovacích podmínek nejlépe mimo město kde neruší pouliční osvětlení. Krásu hvězdokupy nám pomůže odhalit již malý turistický dalekohled se sedminásobným zvětšením. Čeština má pro hvězdokupu hezké pojmenování
Kuřátka. Někteří lidé ji mylně pokládají za „Malý vůz.“ Vzdálenost
hvězdokupy od Slunce je 490 světelných roků.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

Meteorický roj Geminidy

budeme pozorovat mezi 4. až 20. prosincem s maximem 14. prosince. V maximu roje bude Měsíc 3 dny po první čtvrti a pozorování
meteorů bude svým světlem částečně narušovat.

Zákryt hvězdy SAO76721 Měsícem

nastane dne 17. prosince. Úkaz je pozorovatelný malým astronomickým dalekohledem nebo triedrem. Pozorovat musíme v intervalu
mezi 22 hod 43 min a 22 hod 46 min. Při samotném zákrytu hvězda pozorovateli zmizí za okrajem Měsíce. Je to způsobeno pohybem Měsíce
na oběžné dráze kolem Země.

21. prosince v 16 hodin 59 minut vstoupí do znamení
Kozoroha. Nastane astronomická zima, zimní slunovrat.
1. prosince bude den dlouhý 8 hodin a 24 minut
21. prosince bude den dlouhý pouhých 8 hodin a 4 minuty
31. prosince bude den dlouhý 8 hodin a 9 minut
	Na konci prosince bude den o 4 minuty delší.
MĚSÍC
4. v novu, 11. v první čtvrti, 19. v úplňku, 27.
v poslední čtvrti,
MERKUR	 na konci prosince večer nizko nad jihozápadním obzorem,
VENUŠE večer nad jihozápadním obzorem. 11. prosince
v 18 hodin SEČ v těsné konjunkci s trpasličí planetou 		
Pluto („bývalou planetou“),
MARS
ráno nad jihovýchodním obzorem.
V tomto měsíci projde Mars hned třemi souhvězdími.		
Nejprve bude v souhvězdí Vah. Po 15. ve Štíru a po 24. 		
v Hadonoši, kde jej najdeme i na začátku roku 2022.
JUPITER	 večer nad jihozápadem na hranici souhvězdí
Kozoroha a Vodnáře,
SATURN večer nad jihozápadem v souhvězdí Kozoroha,
URAN
po většinu noci v souhvězdí Berana,
NEPTUN	 večer na jihu až jihozápadě ve Vodnáři
Karel VACEK, Astronomický klub Police

S pohozenou stříkačkou Vám pomůžou pracovníci z organizace Laxus z.ú.

Našli jste použitou injekční stříkačku
a nejste si jisti, co s ní udělat? V Polici nad
Metují dlouhodobě funguje terénní služba organizace Laxus z.ú. Na terénní pracovníky se
můžete obrátit nejen v případě pohozené stříkačky, ale i v situaci, kdy někdo z vašich blízkých užívá drogy.
Terénní pracovníci z organizace Laxus
z.ú. navštěvují město
jednou až dvakrát týdně. Cílem pracovníků
je vyhledávat uživatele návykových látek
a pravidelně se potkávat s lidmi, kteří službu
již využívají. Jedním z důležitých cílů je také
sběr injekčních stříkaček v ulicích. Na tomto
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cíli spolupracují s Městskou policií, která pracovníkům nalezené stříkačky odevzdává.
Práce terénního pracovníka obnáší mimo
jiné i manipulaci s injekčními stříkačkami
a starost o to, aby co nejmenší množství použitých jehel skončilo v ulicích města. Pohozená
stříkačka putuje nejprve do speciální nádoby,
kterou vozí pracovníci u sebe, a poté do spalovny jako nebezpečný odpad.

terénních programů Královéhradeckého kraje
Laxus z.ú. Petr Pavlíček.
Lidé z organizace Laxus také spolupracují s rodinnými příslušníky nebo přáteli lidí,
kteří užívají návykové látky. Veškeré služby
jsou poskytovány zdarma a anonymně - tedy
bez nutnosti sdělovat jakékoli osobní údaje.
V čase 8.00 - 16.00 se může kdokoli obrátit
na terénní pracovníky na čísle 776 626 309.

Terénní pracovníci dokážou pomoci i lidem, kteří užívají návykové látky jiným způsobem než injekčně. Může se jednat například o kouření THC nebo šňupání pervitinu.
A kdo jsou tito uživatelé? “Jedná se většinou
o teenagery, kteří experimentují s návykovými látkami a pracovníci jim poskytují především poradenství v oblasti rizik kombinací
návykových látek” doplňuje vedoucí Centra

Centrum terénních programů poskytovalo
své služby plynule také během pandemie onemocnění COVID-19. I v tomto období se dařilo být v kontaktu se stávajícími klienty, poskytovat službu výměny injekčního materiálu
a tak předcházet šíření infekčních onemocnění
a přispívat k ochraně veřejného zdraví.
Bc. Jana Vondrová
vedoucí podpory služeb
Polický měsíčník - prosinec 2021

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Polici nad Metují

Rok 2021

Vážení
čtenáři
Polického měsíčníku, rok se s rokem
sešel a rádi bychom
Vám podali zprávu
o našich letošních
aktivitách.
Byly
skromnější, všichni
si pamatujeme epidemickou situaci v první polovině roku.
Přesto se nám podařilo několikrát se společně
sejít nejen na zahrádkách.
Bohužel se neuskutečnila výroční schůze s doprovodným programem tak, jak jsme
zvyklí. Nakonec nedošlo ani na pokračování
workshopu prořezávka ovocných stromů.
V červnu jsme ve spolupráci s MŠ Police
nad Metují, Fučíkova 328 uspořádali setkání
Zahrádkáři ve školce. Zažili jsme krásné dopoledne ve zmíněné školce s třídou Kopretin.
Děti si pro zahrádkáře připravily pestrý program, paní učitelky bohaté občerstvení.
Prohlédli jsme si výstavu výtvarných děl
na téma práce na zahrádce. Dokonce jsme

si společně zatancovali. Obrázky jsme dostali
s sebou a vystavili jsme je
také na Podzimní výstavě.
Zahrádkáři pro všechny děti
vypěstovali květinu. Děti
si květináček s afrikánem
odnesly domů a snad jim
k jejich radosti a díky jejich
péči kvetl celé léto.
V červnu jsme se sešli
ještě jednou a to na tradičním výletě. Poličtí zahrádkáři každoročně pořádají
vzdělávací tematický zájezd, který si klade
za cíl vzdělávat a sdružovat všechny obyvatele Policka, kteří mají zahradu jako své hobby.
Zájezd je pro nás vždy inspirací i společenskou událostí. Letošní rok jsme se rozhodli neodjet do zahraničí, ale rozhodli jsme se poznat
nejbližší okolí. Výlet na Slavný jsme si moc
užili. Sdíleli jsme zkušenosti, dobře se najedli
a nechyběla krásná procházka.
Srpen patřil přípravám na zářijovou
Podzimní výstavu. Letošní rok jsme výstavu
regionálních výpěstků a podzimních
dekorací obohatili o téma bylinky.
Na výstavě byly vystaveny výpěstky
od více než 20 polických zahrádkářů.
Novinkou také bylo, že jsme výstavu
svěřili do odborných aranžerských rukou paní Ivaně Krtičkové, za což ji velmi děkujeme. A děkujeme také Martinu
Cibulkovi, který nám zajistil svoz výpěstků na Pellyho sál. Letošní rok bohužel nedošlo k prezentaci škol a školek prostřednictvím soutěže Kouzlíme
s květinou.
Poličtí zahrádkáři před několika lety založili a spravují regionální
Semínkovou banku, která byla i letošní
rok k dispozici návštěvníkům výstavy.
Doplnily ji stoly plné zahrádkářských
přebytků. Každý návštěvník si mohl
přijít vybrat z nabízených semínek, sazeniček či výpěstků. Zároveň se mohl
podělit o své vlastní.
V doprovodném programu se nám
podařilo přes Územní sdružení Náchod
zajistit a uspořádat přednášku paní
Miroslavy Dostálové, která zvolila stále aktuální téma – Lečivé rostliny, jejich

pěstování a použití. Její cenné rady ohledně
využití bylinek při přípravě čajů i při léčbě
nemocí s ohledem i na jejich jedovatost či případné následky užití ocenili všichni přítomní
posluchači.
Každé první úterý v měsíci (pokud to
koronavirová situace dovolí) pořádáme konzultace a poradenství členů výboru základní
organizace. Scházíme se pravidelně v čítárně
polické knihovny, od 16 do 17 hodin.
Příští rok bychom rádi uspořádali několik přednášek a workshopů, rádi bychom
pokračovali ve spolupráci s Mateřskou školou, uspořádali celodenní zahrádkářský výlet
a Podzimní výstavu.
Akce pro veřejnost, které jsme v letošním
roce uspořádali, se uskutečnily za finanční
podpory Města Police nad Metují v rámci dotačního programu Akce pro veřejnost.
Děkujeme.
Vážení zahrádkáři,
máme za sebou další rok, tentokrát rok
2021. Dovolte, abychom Vám touto cestou
poděkovali za dosavadní přízeň, věrnost,
za podporu a spolupráci. Stávajícím členům
zahrádkářského výboru si dovoluji poděkovat
za skvěle odváděnou práci a velké nasazení
v průběhu roku. Vážení čtenáři, rádi bychom
Vám popřáli klidné a pokojné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra a do nového
roku 2022 zdraví, štěstí, lásku, pohodu nejen
v rodině.
Více informací a fotografií najdete na:
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Police nad Metují
Za polické zahrádkáře
Martina Frydrychová

MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie prováděla v poslední době
kontroly zaměřené na veřejný pořádek, zejména v prostoru parkoviště pod Havlatkou, na
dětském hřišti u hřbitova a na sídlišti. K odhalování protiprávní činnosti jsme pochopitelně
využili i kamerový systém.
Společně s hlídkami Policie ČR jsme prováděli dopravně bezpečnostní kontroly v ulici Bělská, kde se množí stížnosti obyvatel
na chování řidičů. Bylo jich zde řádem zkontrolováno několik desítek, většina prošla beze
Polický měsíčník - prosinec 2021

ztráty, několik pak bohužel, bylo pokutováno.
Společně s útvary kriminální policie jsme
asistovali u několika domovních prohlídek
spojených se závažnou trestnou činností.
Zajišťovali jsme Martinské trhy, Den
veteránů.
Kontrolovali jsme několik osob, které
mají bydliště mimo evropskou unii a pobývají
na našem území.
Znovu jsme asistovali a pomáhali záchranné službě.

Blíží se čas největších svátků v roce Vánoc. Jaké letos budou, si vzhledem k situaci, nedovolujeme předjímat. Ale přejeme Vám
všem jen to dobré, klid pohodu a hlavně zdraví. Vzpomeňte si na všechny, kteří na Vaší pozemské cestě, pro Vás něco znamenali a byli
pro Vás důležití. Zaslouží si to. Rok 2022 pak
ať je dobrý a přívětivý, protože to už všichni
moc potřebujeme..
Tak se držte a vše dobré.
Petr Zima, ved. strážník MP
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

Rodné domy

V každém městě nebo městečku je na domech bezpočet pamětních cedulí. Ty oznamují, že se v tomto domě narodil pan XY, který
byl čímsi významný nebo v pozměněné podobě říkají, že v tomto domě v období od-do pan
YZ žil a tvořil nebo pracoval nebo odpočíval.
Prostě tady byl a my jsme na to pyšní.
Anebo cedule v parcích aspoň připomínají
místo, kde se významný rodák narodil. Nebo,
že tady cosi stálo, co je sice už dávno minulostí, ale z nějakého důvodu bychom si to měli
pamatovat.
Fenomén rodných domů je celoevropského charakteru. Dokonce časopis ABC vydává vystřihovánky rodných domů výrazných
osobností. Skutečnost, že se v Hronově narodil
Alois Jirásek zapříčinila, že se do dnešních dní
zachovala jedna z tehdy tuctových roubenek.
Ale jak se zachová budoucnost ohledně
rodných domů. Budou nějaké? Protože dnes
se děti nerodí doma, dnes se rodí v porodnicích a v nemocnicích. Znamená to, že za padesát, sto let bude vedle vrátnice nemocnice
cedule, na které bude uvedeno: V porodnici
místní nemocnice se narodili tyto výrazné
osobnosti a pod tím bude jejich seznam s daty
narození a úmrtí? Najde se pak někdo, kdo vytvoří papírový model nemocnice se seznamem

Srdeční záležitost

Mé rodné městečko Police nad Metují,
do kterého se snad konečně natrvalo vracím, je
již od mládí mou srdeční záležitostí. A po čtyřiceti letech mého putování a návratu mi tane
na mysli vyčtené rčení „zeit zu leben, zeit zu sterben, vypůjčené z románu „Čas žít, čas umírat“
německého spisovatele Ericha Maria Remarqua
jako volné pokračování románu „ Na západní
frontě klid! Vřele tyto knihy doporučuji, i když
veselou náladu nepřidají. Němčinu nemám
v oblibě, protože mi připomíná kousek mého nechtěného dětství, ale literatura za to nemůže.
Žijeme v takové zvláštní době s neočekávanou
nemocí zvanou COVID – 19 a byla opravdu neočekávaná? A ještě zažíváme stěhování národů
z Východu na Západ, i když nejsme jeho účastníky, ale dotýká se nás. Proč se odchyluji od tématu
městečka. Jsme nad Metují, abychom se odlišili
od jiných Policí, kterých je více. Roku 1921 podali poličtí radní žádost o změnu názvu na příslušné ministerstvo a ejhle, povedlo se, jsme od roku
1922 Policí nad Metují. Toto městečko se nyní
utkává s názory, jak má vypadat město s náměstím. Jako městečko na dlani. S pěkným rynkem,
obklopeným stromky, hlavně čilým životem a radostí nad shledáním se sousedy. A co „Julinka“,
která se tyčila uprostřed výtoku pramene z Ostaše,
a která byla po komunistickém převratu zničena
a kdo ví, kde její trosky zůstaly, ale stále se místu
říká Julinka, je ve středu náměstí i s kašnou, radostí zejména pro děti. Pramen je zdrojem zdravé vody, Poličáky bohatě využívané. Někomu se
uspořádání města zejména náměstí nelíbí a usiluje o změny, které se nám, pravým Poličákům
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slavných rodáků? Udělá se z porodního sálu
expozice Muzea s popiskou, že takto vypadala
porodnice v letech xxxx-yyyy, kdy se tady narodili tyto osobnosti?
Nebo jenom pozměníme pamětní desky
a cedule. Namísto označení rodného domu,
napíšeme: Zde vyrůstal ten a ten příp. vyrůstala ta a ta? Ale pak třeba nastane problém,
kdy se dvě města budou přetahovat o „svého“
rodáka. Vezměte si za příklad takový už zmiňovaný Hronov. Být to dnes, tak se trojice velkých hronovských rodáků narodí v náchodské
nemocnici. Pak by záznam v encyklopedii vypadal asi takto:
Alois Jirásek, narozen 23. srpna 1851
v Náchodě, po propuštění z porodnice vyrůstal
v Hronově…
Josef Čapek, narozen 23. března 1887
v Náchodě, vyrůstal v Hronově…
Egon Hostovský, narozen 23. dubna 1908
v Náchodě, od malička vyrůstal v Hronově…
(Mimo záznam: zdá se jenom mně, že číslovka
23 je pro Hronov a jeho rodáky poměrně důležitým číslem?)
Daly by se nějak vyčíslit ztráty plynoucí
z absence nebo snížení turistického ruchu?
Kdyby se nejezdilo do Hronova za rodným domem Aloise Jiráska, ale k náchodské

porodnici? Kdyby se Hanuš Wihan narodil
v Broumově a neměl v Polici pamětní desku, vzpomněl by si na něj vůbec někdo? Jsou
v ohrožení místní významní rodáci?
Ve XX. století v Evropě téměř vymizely
rodné domy. Na druhou stranu, dát pamětní
ceduli na činžák nebo panelák, taky není žádná výhra. A taky se nabízí otázka, jak moc je
důležité místo narození, když daná osobnost
vyrůstala někde úplně jinde. František Kupka
se sice narodil v Opočně, ale „rozum bral“
v Dobrušce. Jen Dobruška má tu smůlu, že
se o ní ve spojení s životopisnými daty malíře
prostě nemluví. A Opočno na tom vydělalo.
Čím tedy nahradí budoucnost mizející
(či zcela vymizelou) instituci rodných
domů? Rodnými městy? Ale ani tady to
neplatí. Rodnými porodnicemi? Rodnými
nemocnicemi? A budou se stejně tak
připomínat i úmrtní nemocnice. Jak by se komukoliv asi chtělo jít do nemocnice, když by
si před vchodem přečetl pamětní desku s informací, že v této nemocnici zemřeli tito významní lidé? Mně asi ani moc ne.
Další rodné domy nejspíš už nebudou.
Vypadá to, že objem je naplněn. Pečujme tedy
o ty, které máme.
Pavel Frydrych

nelíbí. Chceme náměstí, neboli v „poličtině“ rynek s auty, čekajícími na zákazníky se všelikými
nákupy a radostmi z toho, že se nemusí vláčet
obtěžkaní nákupy odněkud z parkovišť. Obchody
neboli kšefty jsou od toho, aby byly lidem po ruce
na blízku. Tak si jdu s radostí do Konsumu k paní
Steinerové na všelijaké dobroty, které v Penny
nejsou, a i kdyby byly, nejsou od „štajnerky“. Pak
pokračuji do drogerie k Vávrovým a já si ještě
pamatuji drogistu pana Balcara. Za rohem jsou
Pejskarovi, to byla, a je stále výtečná firma s fabrikou, a je dobře, že její název zůstal, i ty chutné
turistické salámy a maso. To nám neberte, my
starousedlíci se nedáme. Co taková Kvíčerovská
pekárna, která má různé druhy chlebů a rohlíků
a dobrot s příjemnou obsluhou. Já vím, že v tom
novém uspořádání obchody zůstanou a nebylo by
na škodu, kdyby jich bylo více. V tom novém navrženém uspořádání bez čekajících aut ale budou
pusté a bez radosti. No a Papírnictví, Sportovní
potřeby a obchůdky našich vietnamských spoluobčanů, to je kolorit náměstíčka bez toho, aby
nám kdosi určoval kudy chodit, zastavovat se,
klábosit. Na to hlavní na rynku nezapomínám.
To je ještě přece kuřácké, novinové a pohlednicové hnízdečko s milou paní prodavačkou. Já tam
ještě pamatuji malý koloniálek s paní Pášmovou.
Náměstí je prostě místem setkávání se sousedy,
povídání si o všem možném i nemožném, a proto
nechť zůstane tím, co dosud je! Polici máme rádi
takovou, jak se dochovala! A zítra máme svátek
nově nabyté svobody, ale zapomínáme na povinnosti! Omlouvám se těm obchůdkům,které jsem
opomněla,to až příště.
Jarca Seidelová

Novoroční …

S pokorou hledím k sepjatým dlaním věží,
na nebi hledám slavnou hvězdu hvězd,
každý rok do tváře naděje mi sněží
a skládám dík za bezpečnost svých cest,
splněné touhy, a nebylo jich málo,
postavit k dnešku trochu rovný most.
Co se to jen v lidských duších stalo,
že za pár grošů koupíš čest i ctnost.
Svět nenávratně ztrácí Boží řád,
co tedy dneska v Novém roce chtít?
Snad dobrým lidem lepší zítřek přát
a i když nevěříš, zkus se pomodlit.
A. V.

Seznam vánočních pohádek,
na které se můžeme letos těšit:
1.Dezinfekce nad zlato
2. Jak se očkují princezny
3. Jak Honza ke covidu přišel
4. Nesmrtelný PES
5. Šíleně pozitivní princezna
6. Třetí ministr
7. Alenka v říši dluhů
8. Sám doma v karanténě
9.Tři roušky pro Popelku
10. Primulka a sedm hygieniků
11. Princezna se zlatou rouškou na ksichte
12. S testy nejsou žerty
13. Taneček přes dvě odběrová centra
Z internetu vybral F. J.
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Z CÍRKVÍ
Nový církevní rok, Advent, Vánoce
Počasí je sychravé, více a více se ochlazuje a před námi jsou poslední podzimní dny,
než 21. prosince v 17 hod. vstoupíme zimním
slunovratem do zimního období. Rok se s rokem sešel a máme tu opět poslední měsíc občanského roku, který už je ale zároveň prvním
měsícem nového roku církevního. Ten tradičně
začíná dobou adventní, která nám přináší čas
očekávání a přípravy na oslavu té jedinečné
skutečnosti , že „On, Boží syn Ježíš Kristus,
pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z Nebe …
a stal se člověkem.“ A v tomto duchu je advent
také cestou za Světlem, kterým Bůh projasňuje
všechny temnoty, samoty, smutky a beznaděje
lidského života. Našimi průvodci tímto časem
budou starozákonní prorok Izaiáš, Panna Maria
v požehnaném stavu, její snoubenec Josef,
Jan Křtitel, ale také sv. biskup Mikuláš a další
osobnosti. Oporou nám budou vybrané biblické
texty a adventní zpěvy, prostoupené dávnými
prosbami o seslání Spasitele. V neposlední řadě
je advent velkou příležitostí ke konání dobra
pro druhé, a zvláště pro potřebné. V adventní době používáme při bohoslužbách fialovou
barvu, barvu naděje, a také zelený adventní
věnec, symbol života, královské důstojnosti
a společenství. Zdobí ho čtyři svíce podle počtu adventních nedělí a jejich přibývající jas
symbolizuje Krista, který je Světlem světa.
Všechny cesty tentokrát nepovedou do Říma,
ale do Betléma, ke Svaté rodině, kde budeme
moci s otevřeným srdcem pokleknout a spočinout před tváří narozeného Božího dítěte.
Do doby vánoční vstoupíme půlnoční
Slavností Narození Páně a následovat budou
Boží hod vánoční s dalšími svátky. S odcházejícím občanským rokem se rozloučíme a poděkujeme za něho při silvestrovských bohoslužbách a nový rok přivítáme Slavností Matky
Boží Panny Marie. Při hodnocení uplynulého
roku buďme milosrdní a nové dny očekávejme
s vírou, nadějí a láskou.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
4. prosince 5. prosince 6. prosince 8. prosince -

Památka sv. Barbory, panny a
mučednice (řadí se ke 14-ti sv.
pomocníkům)
2. neděle adventní (cyklus C)
Svátek sv. Mikuláše, biskupa
Slavnost PANNY MARIE,
POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU

12. prosince - 3. neděle adventní
13. prosince - Památka sv. Lucie, panny a
mučednice
19. prosince - 4. neděle adventní
24. prosince - Štědrý den
25. prosince - Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ,
Boží hod vánoční
26. prosince - neděle, Svátek Svaté Rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
27. prosince - Svátek sv. Jana, apoštola
28. prosince - Svátek sv. Mláďátek 		
betlémských
31. prosince - Památka sv. Silvestra I., 		
papeže
1. ledna Slavnost MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
2. ledna . neděle po Narození Páně
6. ledna ZJEVENÍ PÁNĚ (Tří králů)
9. ledna neděle, Slavnost ZJEVENÍ
PÁNĚ, přeložená z 6. ledna
10. ledna Svátek Křtu Páně

BOHOSLUŽBY V DOBĚ
ADVENTNÍ:
yy v úterý a v pátek mše sv. od 18 hod.
yy ve čtvrtek mše sv. rorátní od 7 hod.
yy v sobotu - 4. 12. mše sv. od 17 hod. s nedělní platností a se sv. Mikulášem
yy v sobotu - 11. a 18. 12. mše sv. rorátní
od 7 hod.
yy kromě 4. 12. sobotní mše sv. s nedělní platností od 18 hod.

BOHOSLUŽBY V DOBĚ VÁNOČNÍ:
25. 12.
yy Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, mše sv.
Půlnoční od 0.00 hod.
yy BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, mše sv. od 9.30
hod.
26. 12.
Svátek Svaté Rodiny, mše sv. od 9.30 hod.
28. 12.
Svátek sv. Mláďátek betlémských, mše sv.
od 18 hod.
31. 12.
Památka sv. Silvestra I., mše sv. v 16 hod.
s poděkováním za uplynulý rok
1. 1.
yy Nový rok, kaple na Hvězdě, půlnoční mše
sv. na začátek nového roku od 0.00 hod.
yy Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, mše sv. od 9.30 hod.

TOUHY V HMOTNÉM SVĚTĚ

Materialista touží po štěstí a úlevě od utrpení,
a podle toho jedná. Ve skutečnosti je však člověk
v hmotném světě šťastný jen tak dlouho, dokud
o štěstí neusiluje, jakmile začne jednat s cílem být
šťastný, přijde neštěstí. Tělo je jako nástroj, s jehož
pomocí se živá bytost pohybuje podle pomýlených
tužeb, a tak trpí bolestmi zrození, smrti, stáří a nemoci na různých úrovních života. Člověk svými činnostmi sleduje nějaký plán a cíl, ale při tom od počátku
až do realizace tohoto plánu žádné štěstí nepociťuje. Naopak – jakmile podle něho začne jednat, jeho
život se okamžitě změní v utrpení. Nikdo by proto
neměl usilovat o odstranění neštěstí, neboť to není
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VÁNOČNÍ BETLÉM S JESLIČKAMI

Tak jako každý rok, bude i letos ve farním
kostele NPM postaven a zpřístupněn vánoční
betlém s jesličkami. V týdnu před vánocemi
bude zpřístupněn pro MŠ a ZŠ.
Pro veřejnost bude přístupný takto:
24. 12. 14 - 16 hod.
25., 26. 12. a 1.1. 10.30 - 11 hod., 14 - 17 hod.
V ostatních dnech po předchozí domluvě
s děkanstvím.
Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci je při bohoslužbách a návštěvě
kostela nutné dodržovat stanovená hygienická opatření, především zakrytí dýchacích cest a dezinfekce rukou. Chráníme
tím nejen sebe, ale i druhé kolem nás.
Doporučujeme sledovat ohlášky a internetové stránky farnosti (www.farnostpolice.
cz), kde budou v případě zpřísnění opatření
uvedeny případné změny.

Dovolujeme si Vás pozvat na

Vánoční varhanní
koncert
který se uskuteční
v neděli 26. prosince 2021
od 17 hod.

v kostele Nanebevzetí P. Marie
v Polici nad Metují.

Účinkuje MgA. Karel Hiner,

který přednese skladby světových
a domácích skladatelů
i skladby z vlastní tvorby.
„Pospíchejme k Betlému,
místu svatému, k Dítěti
nebeskému, Pánu věčnému! Budem se mu klaněti, zpěvy slavně chváliti,
nejradostněj vítati, Pána
věčného, Syna Božího.“
J. J. Ryba
Česká mše vánoční

Rádi bychom všem popřáli Pokojný advent a radostné a zdravé Vánoce.

v jeho silách. Védy přikazují, abychom se nesnažili
zvětšit své úsilí a zmenšit utrpení, neboť tato snaha je
marná. Měli bychom usilovat o seberealizaci, nikoliv
o hospodářský rozvoj, který nelze vylepšit. Toho štěstí a utrpení, které je nám předurčené se nám dostane
automaticky a nevyhneme se mu. Proto je lépe využít času k pokroku v duchovním životě s vědomím
Kršny. Neměli bychom svůj cenný lidský život promarnit. Měli bychom ho využít k rozvinutí vědomí
Kršny, a ne usilovat o takzvané štěstí.
Ze Śrīmad-Bhāgavatamu opsala
M. Jandová
PS: Krásné Vánoce 2021 všem!

Mgr. Ľubomír Pilka
Ing. Jan Troutnar
Oznámení Církve československé husitské v Polici nad Metují

Sváteční bohoslužba
se zpěvy se koná

ve čtvrtek 23. 12. 2021
v 17.00 hodin.
Další bohoslužba bude v neděli
26. 12. 2021 v 10.00 hodin.
Srdečně zveme!
Pokoj v době adventní, klidné
Vánoce a zdraví v novém roce
přeje
Rada starších CČSH v Polici n. M.
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ZE SPORTU

!!! 100 l e t fot ba lu v P o l i c i n a d M e t uj í !!!
část 6. - SK Police nad Metují v letech 1958 – 1970
V sezóně 1959-60 startovalo A-mužstvo opět
v I. B třídě. Konec soutěže
zastihl Polici na desátém
místě, což jí zabezpečovalo setrvání v soutěži. Smůla však Spartak
Polici neopouští. Z rozhodnutí vlády dochází
k územní reorganizaci republiky, čemuž se
přizpůsobuje i struktura fotbalových soutěží
a I. mužstvo je zařazeno do okresního přeboru Náchodska o č t r n á c t i účastnících:
Broumov, Náchod B, Nové Město, Velké
Poříčí, Lina Jaroměř, Babí, Dukla Jaroměř,
Meziměstí, Česká Skalice, Rasošky, Machov,
Olivětín a Teplice. V této soutěži hraje mužstvo nepřetržitě až do roku 1963. Chybí soustavná trenérská práce, částečně ji nahrazují
někteří z nejlepších hráčů, což se muselo
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projevit ve výsledcích, které nebyly vždy dost
uspokojivé.
Dorostenecké družstvo naproti tomu
po vítězství v I. B třídě v sezóně 1959-60
postupuje do I. třídy. Družstvo žáků se stává.
podruhé přeborníkem okresu Náchod (poprvé
v roce 1959).
Oddíl se aktivně zapojil do organizace
druhé oblastní spartakiády konané na jeho
hřišti.
K oslavě 40. výročí svého založení pořádá výstavku fotografií a trofejí a hraje několik
přátelských utkání s mužstvy vyšších soutěží,
např. divizními Baníkem Vamberk, Duklou
Kostelec nad Orlicí a dalšími.
Navazuje se přátelská spolupráce s pracovníky hotelu Alcron Praha, kteří se na několik let se svým příležitostně sestavovaným

mužstvem s mnoha československými internacionály stávají kvalitním a atraktivním
soupeřem nejen pro polické fotbalisty, ale
i pro fanoušky z širokého okolí. Díky tomu
předváděli na našem plácku své umění skuteční fotbalisté s velkým „F“ jako: Plánička,
Bican, Senecký, Kopecký, Crha, Masopust,
Lála, Procházka, Kvašňák, Vojta, Kos, Kraus,
Janovský, Hrdina a další. Návštěv těchto vzácných hostí jsme využili i k uspořádání dvou
velmi zdařilých besed, a to v roce 1962 s tématem· „Stříbrní z Chile“ a v roce 1963 k „70.
výročí založení AC Sparty a SK Slavie“. Před
nabitým sálem Kolárova divadla hovořili
zasloužilí mistři sportu Plánička, Masopust
(držitel Zlatého míče nejlepšího fotbalisty
Evropy v roce 1962), Kvašňák a Lála, mistr
sportu Kos a další.
V roce 1961 odvolává oddíl pro finanční
potíže a s ohledem na nutné nastávající přeřazení několika dorostenců do družstva dospělých, družstvo dorostu z krajské I. třídy.
Žákovské družstvo vyhrává svou skupinu
bez ztráty bodu a ve finále obsazuje druhé místo v okrese.
V březnu dochází k likvidaci starých dřevěných kabin, při níž se bohužel ztratila převážná většina historických materiálů o kopané
v Polici. Zároveň bylo zbouráno přístřeší pro
diváky postavené v roce 1930.
Dlouholetým
pracovníkům
kopané,
členům výboru oddílu, Františku Flekovi
a Václavu Vondroušovi byly předány ústřední
sekcí kopané za jejich zásluhy o kopanou čestné odznaky k 60 letům čs. kopané.
Rok 1962 je poznamenán velkou finanční
tísní oddílu, zaviněnou dostavbou bytové jednotky v kabinách. Výstavba byla vyčleněna
z akce z MěstNV a zůstala plně na bedrech TJ
a oddílu.
Dorostenci po jednoroční přestávce a vítězství v okresním přeboru se stali v sezóně
1962-63 opět účastníky I. třídy. U žákovského
družstva se projevil generační problém v důsledku přeřazení většiny hráčů do dorostu.
V roce 1963 se po napínavém průběhu
celé soutěže dostává I. mužstvo konečně opět
do krajské I. B třídy, když v rozhodujícím zápase poráží B-mužstvo ZAZ Jaroměř na jeho
hřišti 4:2 (0:2).
V létech 1959-63 je tvořili převážně tito hráči: Lamka, Rohulán, Slovák,
Hillman, Schirlo, Siegel, Janeček, Prouza,
Pour, Ducháč, Lajer, Švorčík, Šimek, bratři Raimanové, Kohm, Kaněra, Teuner, Lely,
Sedlák M. o J., Kollert V., Pohl, Klail, Ležík,
Baldrych, Grof L., Mery, Jenko, Zeman J.,
Krejčí, Trnovský. Soupeři nám byli: Opočno,
Vamberk, Chlumec, Nový Hradec, ZAZ
Jaroměř, Hronov, Velké Poříčí, Kunčice,
Rychnov, RH Hradec B. Tuto třídu s drobnými
obměnami soupeřů hrálo I. mužstvo až do jara
1966.
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Z význačnějších mimosportovních akcí
je nutno jmenovat: v roce 1963 byly zřízeny
lavičky na západní straně hřiště, v roce 1965
v souvislosti s pořádáním oblastní spartakiády bylo provedeno částečné zatrubení potoka
u hřiště a postaveno nové přístřeší pro diváky.
Vše opět brigádnicky za velmi účinné pomoci národních podniků Kovopol, Veba, ČSAD
středisko Police a MěstNV v Polici.
V sezóně 1965-66 se naplnil osud I. mužstva, nakloněný povážlivě již v předcházející
sezóně. Opouštíme I. B třídu a přes celkem
solidní úroveň výkonů jednotlivců se družstvu
jako celku nepodařilo postoupit zpět z okresního přeboru až do dneška.
Z hráčů se v I. mužstvu v období 196366 střídali: Baldrych, Hillman, Slovák, Týfa,
Flek, Schirlo, Bednář, Prouza, Šimek, Steiner
V. a J., Siegel, Lely, Grof, Pivnička, Krtička,
Ducháč, Tilgner, Pour, Klail, Trnovský, Pavlů
ml.
I když v každé následující sezóně patří
mužstvo k nejvážnějším uchazečům o titul
přeborníka okresu - 1967 2. místo, 1968 4.
místo, 1969 2. místo - vždy chybí kus válečného štěstí, ale i trochu více srdce, abychom
stanuli na vytoužené první příčce.
Často dnes slýcháme z úst „dříve narozených“ o zápalu, nadšení a veliké odpovědnosti našich, fotbalových předchůdců. Jistě mají
mnoho pravdy, i když vzpomínky vše minulé
trochu přikrášlí a nepěkné opomíjejí. Všichni
nám však objektivně jistě dají za pravdu v tom,
že společenský život, individuální vyžití a zábava se od jejich dob zcela změnily a odrážejí
se také v jiném vztahu a názoru na soukromé
a veřejné hodnoty, tedy i na kopanou. Koloběh
života je dnes mnohem rychlejší a my všichni
jsme tak trochu z mnoha příčin zpohodlněli.
Sport však vyžaduje mnoho dřiny a odříkání
a těm jsme si do jisté míry odvykli i na jiných úsecích, než jen na sportovním. Mějme
proto pochopení a uznání i pro dnešní hráče
a funkcionáře, kteří sice trochu pro svou, ale
i pro naši zábavu dávají ze svého volného
času a pohodlí mnohem víc, než leckdo z nás.
Pomáhají tak přece udržet a snad i trochu povznést slavnou tradici polické kopané.
Čerpáno z kroniky oddílu kopané v roce
1970

Klimeš Karel – předseda oddílu kopané

Mistr ČR hájí barvy polického automotoklubu
Československá asociace motocyklového sportu

Letošní sezóna začala v Brně „Jarní cenou“, které se Miloš Thér závodník AMK
Police n. M. z technických důvodů nezúčastnil.
V létě seriál pokračoval na Slovensku v Žilině
– Havířově. Místní letiště posloužilo jako
závodní okruh. Miloš byl po oba dny druhý
a připsal si čtyřicet bodů. Po měsíci nás
přijalo letiště Trenčín. Trať je podobná jako
v Havířově. V tomto dvojzávodě dojel dvakrát třetí a připsal si třicet dva bodů. Začátkem
podzimu byla připravena trať na místním
okruhu v Dymokurech, kde závodník projel
cílem třetí a připsal si dalších šestnáct bodů.
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Bohužel tato trať, byla jediná v Čechách.
Závěr sezóny obstaral „Autodrom Brno“ dvojzávodem „Podzimní cena Brna“, která celou
sezónu uzavřela. Miloš na nikoho nečekal
a v sobotu závod „Klasik do 175 ccm“ vyhrál.
Připsal si dvacet pět bodů do seriálu a udělal rozhodující krok k celkovému vítězství.
V neděli potvrdil svoje úsilí a druhým místem
vyhrál seriál celkově se sto třiceti třemi body.
Potvrdil, že stále patří ke špičce v těchto závodech. Ukazuje se, že je dobrý mechanik a umí
udržet stroj ČZ 125 ve velmi dobrém stavu.
Ani na Petrovicích nevědí, co tam mají.

Autoklub České republik

Letošní seriál v kategorii „Klasik do 175

ccm A“ se jel jen na území Slovenské republiky. Spolu se Slovenskou motocyklovou federací, AČR uspořádal dvojzávody v Žilině
a Trenčíně. Miloš neměl, tak silnou konkurenci, jako v seriálu ČAHS a dokázal všechny
čtyři závody vyhrát. Co dodat, seriál vyhrál
se sto body. Pro mne jako doprovod od roku
2004, je to úspěšný a krásný závěr. Moje kolena a kotníky už neslouží, tak jak je potřeba.
Proto je nutné, aby doprovod běhal a né se jen
šoural. Věřím, že přítel, který Milošovi v jeho
dalším sportování pomůže se najde.
Vám čtenářům a našim fandům přeji příjemné prožití svátků Vánočních a v příštím
roce dobré zdraví.
Za AMK: Čvaňhák
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Na konci října jsme absolvovali podzimní soustředění v Trčkově (Orlické Záhoří).
Celkem nás na soustředění odjelo 64 (10 dospělých a 54 dětí) ze všech tréninkových skupin. Obsadili jsme komplet chatu Perla a částečně chatu Luna. Díky slunečnému počasí
jsme si všichni užili 4 dny venku v nádherné
přírodě! Bohužel několik dětí ke konci pobytu postihla nevolnost, některé jsme předčasně
museli poslat domů. Všichni ale byli brzy fit,
takže jsme v dalším týdnu mohli naplno trénovat a závodit.
Trénovat jsme začali také v tělocvičně ZŠ.
Každá skupina má jeden den v týdnu (středa
nebo pátek) vyhrazenou hodinku, někdy i víc,
na trénink obratnosti, rychlosti, síly a koordinace. Pokroky v dovednostech některých dětí
jsou vidět již po prvních návštěvách tělocvičny. A to nás těší.
A běháme venku: Každou středu naši
běžci vybíhali do vršků v rámci Středečního
poháru, který začal už v sobotu 16.10. během
na Ruprechtický Špičák, 20.10. na Kraví horu,
27.10. Během na Bludné skály. Následoval Běh
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na Žaltman, Běh na Bor a Běh na Dobrošov.
24.11. za náš klub zorganizoval Míra Hornych
běh na Hvězdu a v sobotu 27.11. po Běhu
na Čáp proběhlo vyhlášení celého SP Běžecké
vršky. (To vše po uzávěrce PM.)
Další závody, kterých se účastníme a kde
také organizátorům trochu pomáháme, jsou:
tradiční Peteho Ádrkros a ročníkově mladší
Tomasova Teplická 10. Letos na Ádrkrosu
z mnoha důvodů chyběly dětské tratě, což
byla trochu škoda. Na klasické 9km trati se
ale i tak ukázalo 26 závodníků SKI Police, rodiče, trenéři, žáci starší i mladší a nejmladší
borec (ročník 2011) Ivan Hornych. Na bedně
se objevila Sára Beranová mezi juniorkami a otec Zomba v horolezcích. K výkonům
gratulujeme.
V Teplicích na 3km žákovské trati úspěšně
reprezentovali: 1. místo Oldřich Hornych (roč.
2009), 3.místo Matylda Pohlová (roč. 2009)
a 4. místo Anna Knillová (roč. 2011). A ještě
dvě ženy a tři muži. Ve výsledcích je uveden
jeden hodně mladý účastník „neběžec“ za SKI
Police, který obsadil sice dělené poslední 11.
místo, ale podle našich informací dorazil do cíle o nějakou
tu setinku dříve než
závodník z konkurenčního klubu PILA
Machov. Vzhledem
k tomu, že výsledky
zpracovával náš klub,

vyřešíme si tuto drobnost interně.
Bohužel už druhý rok za sebou jsme byli
nuceni zrušit Ples lyžařů, který se měl konat
20.11. v Pellyho domech. Letos nebyly sice
akce tohoto druhu vysloveně zakázané, ale
aktuálně platná opatření a podmínky, které
bychom museli jako organizátoři splnit, nás
od organizace odradily. Tak se na nás nezlobte
a snad příště…
Teď hlavně doufáme, že lyžařská sezóna
bude moci probíhat podle plánu, že si na sněhu nejen zatrénujeme, ale oproti loňské zimě
i zazávodíme. První skupina odjíždí na zimní
soustředění „dnes“ v den uzávěrky, další plánujeme začátkem prosince. Reporty a fotky
najdete na našich stránkách či facebooku.
Všem přejeme pohodové a veselé svátky
s rodinou a kamarády!
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi
Činnost klubu a námi pořádané závody finančně podporují: MŠMT, Královéhradecký kraj
a Město Police nad Metují.
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Informace z AMK Police

I letošní sezóna byla významně poznamenána epidemií koronaviru, proto jsme se
ani nesnažili uspořádat tradiční motoristický
ples, kterým zakončujeme plesovou sezónu.
Výroční členskou schůzi jsme z obvyklého
termínu v únoru museli přesunout až na říjen.
Opět jsme ji uspořádali v restauraci Sokolovna
v Polici nad Metují a opět o nás bylo ze strany manželů Křepelkových velmi dobře postaráno, za což jim velice děkujeme a budeme
se těšit na další spolupráci. Výroční členské
schůze se zúčastnil i starosta města Police nad
Metují Ing. Jiří Beran.
Několik našich členů se 7.8.2021 vydalo
podívat na nejlepší jezdce Evropy, kteří jezdí enduro a to do okolí obce Kozojedy, kde
místní autoklub uspořádal Mistrovství Evropy
v enduru. Trať byla velmi dobře postavena,
byly zde zajímavé sjezdy a výjezdy, prostě
bylo na co koukat.
O posledním víkendu letních prázdnin, tj.
28.-29.8.2021 jsme uspořádali 5. ročník závodu ve slalomu minikár. Po oba dny nám ze
strany Autoklubu České republiky byl přiznán
Pohár České republiky. Trať, jak se již stalo
tradicí, vedla z Klůčku směrem do Police nad
Metují. Závodu se zúčastnilo celkem 112 jezdců. Po oba dny se na trať postavil i náš jediný
jezdec Rosťa Maďar ml. Počasí nám moc nepřálo, ale na to jsme již zvyklí.
Dne 4.11.2021 jsme za podpory města

Police nad Metují v Pellyho domech zorganizovali školení řidičů amatérů. Školení provedl p. Fiedler z Broumova a zúčastnilo se ho
35 osob. Počet osob je pro nás zavazující
a znamená, že v těchto školeních budeme nadále v příštích letech pokračovat.
I v letošním roce jsme v 7 případech stavěli pódium a stan DSO Policka pro ostatní organizace či obce. Stavění stanu a pódia máme
na starosti již 11 let.
Jedinými našimi stálými jezdci je
Miloš Thér a Václav Kohl. Miloš Thér
se po roční pauze způsobené epidemií
koronaviru opět postavil na start závodů na přírodních okruzích v kategorii
Klasik 175, kdy si dojel pro celkově
skvělé 1. místo. V endurosprintu si vyjel 22. místo v kategorii Veterán Open.
Oba závody pořádá Českomoravská
asociace
motocyklových
sportů.
Václav Kohl se umístil na 13. místě
v kategorii Pohár CAMS E2, což je
velmi solidní výsledek, když budeme
brát na zřetel, že se zúčastnil pouze 2
závodů ze 4.
I během letošního roku jsme zvelebovali klubovnu a dílnu našeho automotoklubu, čehož bychom nedosáhli,
nebýt dotace ze strany města Police
nad Metují. Dotaci jsme využili nejen
na zakoupení potřebného materiálu,

ale i na provoz, zejména pak na zaplacení
elektřiny, vodného a stočného, revizi hasicích
přístrojů atd. Klubovna a dílna slouží všem
členům našeho klubu. Je zde k dispozici různé
zařízení či nářadí. V klubovně pravidelně probíhají schůze výboru.
Všem přejeme krásné prožití vánočních
svátků a vše nejlepší v novém roce.

za AMK Police - Petr Dostál

Halová sezóna začíná

V rámci zimní přípravy se každoročně mladí poličtí fotbalisté, minipřípravkou počínaje a staršími žáky
konče, účastní řady halových turnajů v blízkém i vzdálenějším okolí Police. Nejinak tomu je i letos, kdy jsou
přihlášeni celkem na 18 turnajů, z toho starší žáci mají
některé zápasy venku. Turnaje se pořádají v Náchodě,
Jaroměři, Rtyni, Červeném Kostelci, Hostinném,
Hradci Králové, Hronově. Věřme, že po dokončení výstavby haly v Bukovici budeme moci uspořádat nějaké
turnaje i my.
Sérii halových turnajů zahájila mladší přípravka, tj. kluci a dívky r.2013 a mladší, ve Rtyni, v hale
“Orlovna”.
Spartak Polici reprezentoval brankář Tomáš Mach
a hráči William Hauk, Matyáš Entler, Matyáš Klíma,
Jan Kotrnec, Jan Jirman, Dan Vostřák, Artur Hauck
a slečna Kristýnka Kiezlerová. Chyběl osvědčený bojovník Kryšpín Grumlík.
Turnaje se zúčastnilo 8 týmů, Spartak Police skončil pátý po výsledcích: Police – Trutnov B 1:2, Rtyně
modrá 10:0, Náchod 0:7, Rtyně bílá 2:1, Trutnov A 1:2,
Červený Kostelec 2:0, Sokol Vítězná 1:2.
Z prvenství se radovali hráči Trutnova A, druhý skončil tým Sokola Vítězná, třetí byl Náchod.
Na opačném konci skončili s fotbalem začínající kluci
ze Rtyně, kteří docílili skóre 0:58.
Z našeho týmu se nejvíce dařilo osvědčené dvojici útočníků Hauk, Entler, kteří dohromady vstřelili
11 branek (6+5). Tři branky přidal Matyáš Klíma,
po jedné Dan Vostřák, Jan Kotrnec a Artur Hauck.
O dalších zápasech budeme čtenáře informovat
v následujících číslech měsíčníku.
Petr Hauk, Michal Entler, trenéři
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Fotbalový podzim končí

Závěr podzimní fotbalové sezóny
mládežnických týmů byl silně ovlivněn
zvýšenou nemocností, takže družstva často
nastupovala nekompletní, v horším případě
se dokonce některé zápasy musely odložit.
Mužstva dospělých sice nemocemi netrpěla,
zato jejich hráči utrpěli několik nepříjemných
zranění, jak bude uvedeno dále.

Náš “A” tým se v neděli 24.10. představil
v Chlumci nad Cidlinou v zápase s místním
“B” mužstvem. Zatímco v sousedství stadionu vládla pohoda v rámci pouti a jejich atrakcí, na hřišti tomu tak zdaleka nebylo. Hodně
emocí vzplálo po půlhodině hry, když jeden
z domácích hráčů během dvou minut dokázal
kopačkou zranit dva naše hráče na hlavě.
V prvním případě se našemu zdravotníkovi,
chirurgovi Mudr. Milanu Hejnyšovi, podařilo Míru Routka po odborném ošetření vrátit
do hry, v případě druhém ( zraněn Michael
Moravec, zrovna v den jeho narozenin) musela být povolána záchranka a hráč odvezen
na vyšetření i ošetření do FN HK. Zatímco
při zranění Míry můžeme mluvit spíše
o nešťastné náhodě, při zranění Michaela si
tím na 100% jisti být nemůžeme. Je to jen
na svědomí faulujícího hráče.
Konec dobrý, všechno dobré. Zranění
Michaela nakonec není tak vážné, jak to zprvu vypadalo a ke všemu jsme ještě v Chlumci
1:0 vyhráli, když jediný gól zápasu vstřelil Musa hlavou po rohovém kopu Pepy
Klapkovského v 84.minutě zápasu.
Po delší době byl náš tým na venkovním
zápase výrazně podporován fanoušky. A to až
do té míry, že těsně po zranění Michaela, kdy
na adresu domácího hráče Novotného nepadala úplně nejvlídnější slova, nás chrabrý
hlavní pořadatel (obdoba našeho Kopáče)
chtěl za pomoci policie vykázat ze stadionu,
pravděpodobně proto, abychom si také užili
pouťových atrakcí.
V poslední říjnový den do Police přijela Jaroměř, třetí mužstvo soutěže. Okresní
derby, krásné počasí, 400 diváků v hledišti,
výborná divácká atmosféra, všechny předpoklady pro výborný fotbal. Také tomu tak
bylo. Nám se mimořádně vydařil začátek
a vedli jsme 3:0. Soupeř snížil až na 3:2,
závěr však opět patřil nám. Konečný výsledek 5:2. Kdo nepřišel, mohl litovat. Opravdu
vydařený konec podzimní části soutěže
na domácím hřišti. Za zmínku stojí 3 góly
Musy a mimořádný výkon Slávy Riegra.
Sláva přitom v sobotu odehrál celý zápas
za “béčko”. Škoda, že jeho střela v závěru
utkání těsně minula branku. Utkání se
po zranění z předchozího zápasu bohužel
nemohl zúčastnit Michael Moravec.
Na závěr sezóny ještě do Černilova,
v posledních letech tradičnímu soupeři.
Utkání s ním bývala vždy vyrovnaná, letos
se jim však zatím nedaří a jsou na posledním
místě krajského přeboru. Naši nastoupili
bez pěti hráčů základní sestavy (zranění,
pracovní povinnosti), takže od začátku zápasu nastoupil i Jirka Kollert, který před časem
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přestoupil do Teplic se slovy: “Nebudu přece
honit po hřišti ty mladý blázny v kraji”.
Uběhly tři, čtyři roky, Jirka nám omládl a už
ty mladý blázny zase honí…
Utkání jsme začali náporem, ale jak často
bývá naším “dobrým” zvykem, šance jsme
neproměnili a do poločasu prohrávali 0:1.
Místní diváci, kterých se na stadionu sešlo
asi pět, nás však o přestávce ubezpečovali, že domácí vedení neudrží. Projevili se
coby dobří znalci místních poměrů, neboť jsme vyhráli 5:1, a to ještě řadu šancí
ve 2.poločase spálili.
Poznámka k činnosti Karla Klimeše
mladšího. Opět byl delegován jako ochránce
trenérova pejska Tobika. Svůj úkol však tentokrát nezvládl. Neustále odbíhal. Jednou
koupit dezertku, podruhé sušenku, potom
párek v rohlíku, nakonec limonádu a zmrzlinu. Svoji misi zakončil na atrakcích dětského
hřiště a hlídáním pejska tak zaměstnal téměř
všechny účastníky zájezdu. Tatík Klimeš,
po zkušenostech z Vysoké vybavený sadou
papírových kapesníků, tentokrát zasahovat
nemusel.
Nálada na zpáteční cestě byla výborná,
po focení u polické kašny nás řidič Hubert
dovezl po vyhlídkové jízdě v areálu hřiště až
ke kabinám, kde mohlo začít přátelské posezení na ukončení sezóny.
Po podzimní části soutěže jsme
na 4.místě. Škoda, že jsme několik zápasů
dosti zbytečně prohráli, mohlo to být i lepší. Přestože se občas prohrálo, předváděli
jsme po celý podzim velice atraktivní fotbal.
Věřme, že se celý ročník zdárně dokončí
a my na jaře ještě zabojujeme o medailová
umístění.
V sobotu 23.10.se na polickém hřišti
představil tým Hronova v utkání okresního
přeboru s naším “B” mužstvem. Z dobových
fotografií z let válečných a poválečných
můžeme usoudit, že na derby s Hronovem
mohlo v těchto časech přijít snad 2 000
diváků. Na derby letošním předal náš pokladník Karel, nejmladší z rodu Klimšů, pouze 38
lístků platícím divákům.
Hronov se dost rychle ujal vedení
poměrem 2:0, který vydržel až do přestávky.
O poločase jsme vystřídali 5 hráčů, zlepšili
výkon, na vyrovnání jsme však nedosáhli
a prohráli 2:4. Aby špatných zpráv nebylo
málo, tak musíme uvést, že po ostrém střetu
se soupeřem opustilo správné místo koleno
Petra Kiezlera a podobně jako v Chlumci
měla práci záchranná služba. Tak věřme,
že nepříjemnostem je konec, zranění hráči
se brzy uzdraví, a dále budeme řešit jen
slavná vítězství, v horším případě občasné,
samozřejmě nezasloužené porážky našich
týmů.
O týden později k nám zavítalo “B”
mužstvo z Červeného Kostelce. Utkání bylo
docela vyrovnané. V poločase jsme vedli 2:1,
v průběhu poločasu druhého 2:3 prohrávali.
Neuvěřitelný byl závěr. Po našem vyrovnání
na 3:3 z penalty v 82.minutě jsme do konce

zápasu stihli vstřelit ještě další tři branky
a vyhráli 6:3. Pavel Franc vstřelil 5 branek,
primát jediného našeho střelce zápasu mu
v 90.minutě pokazil jeho trenér z “áčka”
Lukáš Lorenc, který přidal branku šestou.
Po utkání provedl zhodnocení sezóny
Kamil Švorčík, který byl k výkonům a přístupu k zápasům i tréninkům především mladých
hráčů dorosteneckého věku, kvůli kterým
se “béčko” znovu založilo, velice kritický.
Ze starších hráčů byl kritický především
k sobě a hodnocení vyznělo podobně jako
u mladých: nadváha, nedostatek pohybu, bídná tréninková účast...
Starší žáci odjeli k dalšímu zápasu až
do Kostelce nad Orlicí, kde nastoupili proti
lídrovi soutěže. Za náš tým z důvodu nemocí
muselo nastoupit i několik mladších žáků.
Porážka 0:4 vůbec není ostudou. Naopak,
kluci podali nejlepší výkon podzimu a jestliže
jsme posledně psali o spokojenosti trenéra,
tentokrát byl z výkonu svých svěřenců téměř
nadšen.
Výborný výkon kluci předvedli i v předposledním zápase podzimu doma proti
Červenému Kostelci. Přestože v prvním vzájemném utkání na hřišti ve Rtyni podlehli,
nyní soupeře přehráli velice výrazně 6:0.
A nakonec až do Malšovy Lhoty, výjimečně autobusem. Utkání mělo podobný
průběh jako v Polici. Měli jsme docela dost
šancí, vedli 1:0, soupeř vyrovnal, znovu jsme
vedli, ale na rozdíl od zápasu u nás již soupeř
nevyrovnal a vyhráli jsme tudíž 2:1.
Cesta domů tak byla veselá. Nejprve delegace hráčů požádala řidiče Huberta o krátkou zastávku na občerstvení v McDonaldu.
Po zkonzumování zakoupených poživatin
a vyfocení hráčů sličnou slečnou servírkou
jsme asi po hodině pokračovali v cestě domů.
Kluci vybaveni písničkami v mobilu a reproduktorem zpívali celou cestu písně v jazyce
česém, anglickém a dokonce i francouzském.
Zdá se, že z nich rostou nejen výborní fotbalisté, ale i zpěváci. Nezapomnělo se ani
na vítězné kolečko na kruhovém objezdu
u “Penny marketu”, po němž řidič sklidil
zasloužené ovace: “Hubert je hvězda, Hubert
je superhvězda, Hubert je nejlepší!”
Trenérská výzva předsedovi: “Karle,
umožni i nadále občasné cesty na zápasy
autobusem, s klukama je daleko větší zábava,
než s dospělými!”
Kluci (a občas dívka Stázinka) si
v průběhu podzimu zvykli na náročné zápasy
se silnými soupeři v krajském přeboru,
podávali velmi dobré výkony a jsou zatím
na 5.místě soutěže z deseti účastníků.
Mladší
žáci
nastoupili
podruhé
na podzim proti Hronovu. Stejně jako první,
i tento zápas skončil remízou, tentokráte 1:1.
Rozdílný byl však výsledek penaltového rozstřelu. V prvním porážka 2:3, nyní výhra 3:2.
Brankář Petr Mitterwald zvolil při penaltách
zajímavou a účinnou taktiku. Nestál uprostřed branky, ale blíže k levé tyči. Tím pádem
vpravo bylo hodně místa. Hronovští střelci si
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tak řekli: “Aha, vpravo nechává více místa,
tak si to bude více hlídat”. A kopali na levou
stranu. Jenže Petr je “převezl” znova, zůstal
nalevo a všechny střely na ta místa mířící,
bezpečně pochytal.
Určitou zajímavostí zápasu bylo i netradiční povzbuzování polického trenéra Vládi
Gennerta. Ten k překvapení všech tří přítomných polických diváků na svoje svěřence volal: “Jedeme Hronov, do toho”!
V následujícím zápase, opět doma, se
kluci střetli s Novým Městem “B”. První
zápas na hřišti soupeře skončil nerozhodně
2:2. Tentokrát se naši kluci výrazně zlepšili
a soupeře zničili výsledkem 11:2. Nejlepším
střelcem Patrik Hušek se čtyřmi góly.
Výborný závěr podzimu kluky vytáhl až
na průběžné druhé místo v okresním přeboru.
Starší přípravka začala svá další utkání na Babí za mlhy, jak nad rybníkem
Brčálníkem. V úvodním zápase podlehla
domácím 1:5 po výkonu, který vypadal,
jako by se kluci v husté mlze hledali. I řekl
si trenér, že v dalším střetnutí proti témuž
soupeři bude více “koučovat” a dá více času
a prostoru zkušenějším hráčům. Výsledkem
tohoto strategického rozhodnutí byla prohra
1:8. Obě naše branky Jakub Rieger, syn našeho bývalého slavného brankáře.
V dalším střetnutí proti velice silnému
Náchodu jsme utržili nejvyšší porážku fotbalového dopoledne, a sice 0:8. Paradoxně
po nejlepším výkonu, když jsme dlouho drželi nerozhodný stav a dostali se i do několika
dobrých příležitostí, které nám však zhatil

výborný náchodský brankář. V tomto zápase
zaujal výborným výkonem Tobik Seidlman.
Nakonec přece jen úspěch a pohlazení
na naší fotbalové duši vlivem vítězství nad
Velichovkami 3:1.
Podzim kluci zakončili v Náchodě,
na hřišti “Na Hamrech”. Areál nedávno krásně
zrenovovaný, trávník hojně využívaný a tím
pádem hodně udupaný. Tentokrát opět s posilami Jirkou Kiezlerem a Matyášem Peškou.
V této sestavě jsme nedali nejmenší šanci
na úspěch jinak výbornému týmu Machova/
Hronova a porazili ho 9:0. Následující zápas
proti Náchodu, to již byla jiná káva. Soupeř
trestal každou naši chybičku a porazil nás
8:3, přestože kluci podali velice dobrý výkon.
Mladší přípravka odjela až do České
Skalice pro remízu s domácími 5:5 (penalty 5:3), výhru nad Broumovem 5:3 a nad
Rasoškami 10:3. Za týden odjeli už potřetí
do oblíbené destinace Stárkov. Tam nejprve ve vyrovnaném zápase porazili těsně,
poměrem 3:2, domácí borce. Další střetnutí
již vyzněla výrazně v náš prospěch. Výhry

PRONAJMU
byt 2+1

v klidné části města.
Cena po osobní domluvě.
Kontakt: 602 117156

nad Rasoškami 7:1 a Jaroměří dokonce 10:0.
Minipřípravka bez několika opor podlehla doma ve větrném počasí Stárkovu 4:6
a 4:8. První zápas Lachtani, druhý Tuleni.
Podzim měli zakončit na státní svátek 28.října Lachtani dvěma zápasy v Červeném
Kostelci. Domácí funkcionáři si z nás však
udělali slušně řečeno legraci, když zápasy
odložili na jaro, aniž by nám o tom dali vědět.
Takže jsme absolvovali zbytečnou cestu.
Mamka Kotrncová musela jet i s miminkem
v kočárku, protože táta Kotrnec po lese
honil kůrovce a Jiřina Kiezlerová jela i se
svým zraněným manželem. A všechny tyto
oběti byly kvůli nekorektnímu jednání kosteleckých marné. Tak jsme alespoň na červenokosteleckém hřišti vypili dětské šampaňské, které zakoupil tatík Zdeněk Zítka
dětem na ukončení sezóny.
A to je z podzimního fotbalového
dění na hřišti Spartaku a mnoha dalších
hřištích našich soupeřů náchodského okresu
i královéhradeckého kraje úplně vše.
Vojtěch Kvapil, příznivec polické kopané

PRODEJ

větší usedlosti v České Metuji,
okr. Náchod

Vhodné jak k podnikání, bydlení
i rekreaci.

Podrobnější informace na telefonu

608 280 563
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Rozbalme to
společně! Pf 2022
Police nad Metují 183x63 mm 4B 2021 „PF“

Proběhne na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují

ve dnech 21. – 22. 12. 2021 v době od 9.00 do 16.00 hod.
a dne 23. 12. 2021 v době od 9.00 do 13.00 hod.

V sortimentu kromě kaprů a pstruhů budou i amuři a v omezeném množství i ostatní druhy ryb.

Na Vaši návštěvu se těší členové MO ČRS Police nad Metují
42
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

www.deymed.cz

Hronov

MECHANIK - ELEKTRONIK / MECHANIČKA - ELEKTRONIČKA
CO OD VÁS OČEKÁVÁME?

• SŠ vzdělání v oboru elektrotechnika nebo příbuzném
• časová flexibilita
• mechanická zručnost
• základní přehled o elektronických součástkách

JAKÁ BY BYLA NÁPLŇ PRÁCE?

• základní oživování a sestavování desek plošných spojů

CO NABÍZÍME?

• perspektivní zaměstnání ve stabilní a prosperující společnosti
• velká škála firemních benefitů (kafetérie, vyšší příspěvek na obědy, věrnostní
prémie, kurzy, příspěvek na penzijní připojištění, finanční bonus na konci roku, ...)
• platové ohodnocení od 28 000 Kč
• práce v příjemném prostředí
• pružná pracovní doba a jednosměnný provoz
• možnost profesního růstu a vzdělávání

JAK NÁS KONTAKTOVAT?
osobni@deymed.cz

Polický měsíčník - prosinec 2021

+420 491 481 298

deymed.cz/kariera

Kudrnáčova 533, 549 31 Hronov
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Vám přeje
příjemné prožití svátků
vánočních a hodně štěstí
v novém roce 2022
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

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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Spartak Police předváděl na podzim v krajském přeboru atraktivní fotbal a skončil na
průběžném 4.místě soutěže. Momentky ze zápasu s Jaroměří zachytil Miroslav Holub.

Město Police nad Metují vám
přeje příjemné a klidné prožití
vánočních svátků
a mnoho osobních
i pracovních úspěchů
v roce 2022
				

http://www.barcode-generator.de

