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OPRAVA VJEZDŮ V ULICI NA SIBIŘI

Koncem měsíce října byla zahájena oprava přístupových vjezdů v ul.
Na Sibiři, kterou zajišťuje pan Miroslav Pfeifer, který byl vybrán na základě uskutečněného poptávkového řízení. Předmětem zakázky je oprava tří vjezdů a jednoho přístupového chodníku na pozemek, v rozsahu
přibližně 65 m² betonové zámkové dlažby a 51 bm zahradních obrubníků.
Během realizace byl zjištěn problém z odvodněním komunikace

a přilehlých pozemků. Bylo tedy rozhodnuto vybudovat novou kanalizační vpusť, která bude napojena na stávající svod dešťové vody. Z tohoto
důvodu bude muset být prodloužen termín dokončení díla, který byl stanoven na 27. 11. 2020. Nový termín dokončení byl stanoven na 11. 12. 2020.
Jan Sýkora, investiční technik

Drobné podzimní výsadby a obnova městské zeleně
V závěru letošního vegetačního období
bylo na pozemcích města provedeno několik
drobných výsadeb. Na Masarykově náměstí
byly vyměněny uschlé kulaté kultivary javoru babyka, u hřbitovní zdi byly obnoveny
uschlé jírovce a pyramidální lípa srdčitá, na
parkovišti nad Špícharem byl vyměněn uschlý
kulatý kultivar lípy stříbrné, v Pellyho parku
byly obnoveny záhony rododendronů, nad
Krčmou byl dosazen keřový břeh u chodníku,
za víceúčelovým hřištěm byla vysazena břečťanová stěna, u DPS byl obnoven záhon trvalek a v Pěkově byl nahrazen uříznutý šeřík.
V aktuálním období vegetačního klidu již
bylo a následně také bude provedeno pokácení či redukce několika dřevin. V Radešově
byly vykáceny některé náletové dřeviny podél cesty k Zákopanici, z důvodu její obnovy
a obnovy přilehlých odvodňovacích příkopů.
Pokácena bude kroucená vrba u bus. zastávky v Ostašské ulici, z důvodu rekonstrukce
cesty za radnicí bude pokácen vzrostlý jasan,
z důvodu obnovy již příliš narostlé zeleně
budou pokáceny smrky a jasan ve vnitrobloku domů pod Masarykovým náměstím a v
zahrádkové kolinii nad ulicí Na Letné bude
pokácen vzrostlý smrk. V Hlavňově, naproti
bývalému parkovišti pod vlekem, bude po-

kácen vzrostlý jasan a ve střední části Pěkova vzrostlý smrk. Za pokácené stromy bude
v rámci možností provedena náhradní výsadba.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

INFORMACE Z RADNICE
Listopad na radnici…
…milí čtenáři, přelom října a listopadu by
za normálních okolností byl ve znamení oslav,
piet a vzpomínek. Bohužel, přetrvávající epidemiologická situace v naší zemi nám neumožnila tato setkání uskutečnit v plánovaném
rozsahu. Byli jsme nuceni si je připomenout
individuálně a v tichosti, dle povolených pravidel. Proto k lípě republiky v Bezděkových
sadech jsem pokládal květiny sám, v Den válečných veteránů jsme s poctami kladli věnce k válečným hrobům a pamětním deskám
v podloubí radnice v povolených dvou lidech
a salva, tedy spíše výstřel, pouze z jedné flinty člena OGP zněl poněkud smutně. 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 opět
individuálně. I tak děkuji všem, že jste na tyto
významné milníky našich dějin nezapomněli.
Další měsíc žijeme v nouzovém stavu,
se spoustou nepříjemných omezení, zákazů
a příkazů. Není to lehké pro nikoho z nás.
Všichni jsme čekali, že druhou vlnu epidemie
Coronaviru zvládneme lépe, snáz a rychleji.
Bohužel se tak nestalo. Nicméně vývoj situace, byť velmi pomalu a po malých krůčcích,
je stále lepší a naše vláda začíná přísná opatření lehce rozvolňovat. Apeluji na nás všechny,
ať jste jakkoli naštvaní či rozmrzelí, přijímáte
tento stav s pokorou nebo je Vám to jedno,
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.
Na radnici, kde pro veřejnost jsme nuceni stále mít omezené úřední hodiny, se
s blížícím koncem roku finišuje k dokončení
několika akcí, převážně stavebních. Před dokončením je oprava komunikací z Radešova
na Zákopanici a v Pěkově k Hoffmannom,
sjezdy v ulici Na Sibiři, terénní úpravy
U Damiánky a také oprava odtoku u pramene
Jůlinka. 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 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 současná rozhodnutí
vlády, která, skrze výběr daní, velmi tvrdě dopadají na krajské a obecní rozpočty na straně
příjmů. A najít v rozpočtu úspory v řádu milionů korun tak, aby dopady na rozvoj města
byly co nejmenší, bude složité. Nadále pokračujeme ve většině jednání „neosobním“ on-line způsobem. Z důvodu bezpečnosti, ochrany
zdraví a možnosti odložení bodů k projednání
bylo zrušeno listopadové zasedání zastupitelstva města a další se uskuteční 16. prosince.
Pozitivní zpráva závěrem: po několika měsících máme opět nájemce v jídelně Pellyho
domy a také nového nájemce v hospůdce
Na Hrázi v Hlavňově. Noví nájemci jsou plni
elánu a plánů do budoucna a jsou připraveni
sloužit občanům, z čehož máme upřímnou radost. Zvláště jejich odhodlání začít podnikat
v pohostinství v této složité době je obdivuhodné. Přejme jim tedy, aby se vypořádali se
všemi nástrahami a měli mnoho spokojených
zákazníků a Poličákům příjemné prostředí,
kde se budou moci kvalitně stravovat a trávit
chvíle při výletech s rodinou nebo přáteli.
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 uprostřed
milující rodiny nebo přátel. 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

KORONAVIROVÁ OPATŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
POLICE NAD METUJÍ POKRAČUJÍ

Po dobu trvání nouzového stavu trvají i opatření, která zavedl Městský úřad
Police nad Metují v souvislosti s pandemií
koronaviru.
¾¾ provoz úřadu je pro veřejnost omezenpouze na dobu:
yy Pondělí 08.00 - 13.00 hodin
yy Středa 12.00 - 17.00 hodin
¾¾ Platby v pokladně přijímáme pouze bezhotovostně!

¾¾ Příjem písemností pouze na podatelně
v uvedených úředních hodinách!

Polický měsíčník - prosinec 2020

Žádáme klienty, aby zvážili návštěvu
úřadu a pokud je to jen trochu možné, aby
využívali mailovou či telefonickou komunikaci, platby prováděli elektronicky a osobní návštěvy omezili na nezbytné případy.
Další informace - podatelna MěÚ tel. č.
491 509 999.
Děkujeme za pochopení.
Jiří Beran, strosta
Pavel Pohner, tajemník MěÚ

Jabloň u Lidmanů nese
titul Strom roku 2020

S velkou pravděpodobností se k vám již
tato radostná zpráva dostala a věřte nebo ne,
stále je pravdivá. Jabloň u Lidmanů 20. října
vyhrála v konkurenci majestátních a starých
12 finalistů anketu Strom roku 2020. Za MAS
Stolové hory, která strom do soutěže nominovala, bychom rádi poděkovali všem, kteří se
na tomto úspěchu podíleli. Ať už pekli štrúdly,
loupali ořechy, kreslili obrázky, poskytli nám
prostor pro výstavu, složili nebo nazpívali písničku nebo šířili hlasování mezi své příbuzné
a známé. Každá snaha se počítala a evidentně
přinesla ovoce v zisku 2 191 hlasů, čímž jabloň
absolutně převýšila ostatní stromy. Například
lípa, která obsadila druhé místo, měla ani ne
polovinu hlasů. Jabloň se nyní těší na odborné
arboristické ošetření, na které jste i vy svojí
dárcovskou DMS přispěli. Již v únoru bude
jabloň u Lidmanů soutěžit v evropském kole
ankety. Bude opět mít vaši podporu?
Mirka Soldánová

Rozpis lékařů

stomatologické služby

prosinec 2020

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

05. - 06.12.

MUDr. Jan Kubec
491 543 398
ZS Police nad Metují
12. - 13.12. MUDr. Jaroslava Neoralová 602 333 460
Horní 109, Teplice nad Metují
19. - 20.12. MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
ZS Police nad Metují
24.12.
MUDr. Dana Kapitánová
491 582 381
ZS, Meziměstí, Školní 196
25.12.
MUDr. Lukáš Neoral ml.
491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 427
26.12.
MDDr. Petr Houštěk
602 333 466
Poliklinika ZS Machov
27.12.
MUDr. Dana Kapitánová
491 582 381
ZS, Meziměstí, Školní 196
01.01. 2021 MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
ZS Police nad Metují
02.01. 2021 MUDr. Ladislav Růžička ml. 603 479 132
Poliklinika Broumov
03.01. 2021 MUDr. Miloš Pastelák
775 717 666
Sadová 44, Broumov IV.
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Listopad pohledem místostarosty

Listopad proběhl ve znamení nouzového
stavu, distanční výuky na základních školách,
částečného lockdownu, podzimních plískanic
a inverzních podmínek.
Na přelomu měsíce jsme se museli rozhodnout, zda je rozumné – s ohledem na šíření pandemie na území města – zajistit konání
veřejného jednání zastupitelstva města, nebo
zda bude naopak moudřejší se přiklonit k jeho
zrušení a odložení projednání několika málo
bodů na prosincové jednání. Nakonec převládla odpovědnost za zdraví všech, a jednání jsme
zrušili. Nicméně, neznamená to, že by připravené body schválil jiný orgán města, nebo že
by „spadly pod stůl“. K řádnému projednání
dojde na prosincovém zasedání, které – jak
věříme – již proběhne v režimu zvýšené opatrnosti, tedy v rouškách, s rozestupy a s omezeným přístupem veřejnosti.
V rámci rozvoje města jsme pokračovali
na dokončení městských investic, především
pak komunikace a veřejných ploch v ulici
U Damiánky, opravy komunikace v Pěkově,
a opravy komunikace v Radešově. Především
v Pěkově narazila dodavatelská firma na určité drobnější potíže v kvalitě spodních vrstev původní komunikace, v kvalitě některých
původních zařízení a na problémy s ochranou
stávajících staveb v těsné blízkosti komunikace. Vše se za součinnosti s vlastníky pozemků
a staveb podařilo vyřešit, a stavba tak pokračuje dál podle sjednaného harmonogramu.
Na určité problémy jsme pak narazili při opravě komunikace z Radešova
na Zákopanici. Nicméně tam jsme si problémy
způsobili sami tím, že jsme chybně předpokládali jiný právní stav území, než jaký ve skutečnosti je. Při čištění odvodňovacích příkopů
komunikace a kácení dřevin, které v příkopech za dobu stavby vyrostly, se ukázalo, že
majetkově patří příkopy (včetně dřevin) soukromým vlastníkům. Bylo nezbytné se všemi
vlastníky pozemků řádně domluvit, a z tohoto
místa si dovolím poděkovat všem majitelům
pozemků za vstřícnost a pochopení, jakého se
nám nakonec z jejich strany dostalo. Z pozice
města vnímáme jako rozumné řešení do budoucna zajistit zaměření příkopů a vyjednat

majetkové převedení těchto částí pozemků
na město. Nicméně to bude další úkol, k jehož
řešení nakročíme v dalším roce po dokončení
stavby.
V rámci přípravy práce na rozpočtu města
jsme zahájili jednání se všemi partnery, kterých se sestavování tohoto každoročně vyjednávaného významného dokumentu města
týká. Mezi důležité partnery při těchto přípravách patří i osadní výbory, přičemž bych chtěl
poděkovat za rychlé reakce kolegů z osadních
výborů, kteří nám již základní kontury potřeb v oblasti investic a údržby poslali s tím,
že s ohledem na termín uzávěrky měsíčníku
chápu, že na detailech některých akcí je třeba
ještě zapracovat. S ohledem na vývoj veřejných financí v letošním roce a predikce vývoje
v roce příštím, budeme připravovat rozpočet
skromnější, na což jsme kolegy z osadních
výborů předem upozornili. S povděkem pak
musím konstatovat, že tento náš apel byl z jejich strany rozumně uchopen. Takže doufám,
že se nám podaří vyhovět všem vysloveným
návrhům. Přesnější informace poskytneme
později, až si za konečným návrhem budeme
moci plně stát.
Společně
se
zástupci
Broumova
a Strategické rady regionu jsme se sešli k tématu přípravy projektu cyklostezky, propojující Broumov s Policí. Dlužno dodat, že
základní kontury této akce byly nakresleny
již před výstavbou stoupacích pruhů přes
Pasa. DSO Broumovsko společně s městem
Broumov nyní pracují na zadání projektové dokumentace, která by řešila cyklostezku
mezi Broumovem a Honským pasem. Na nás
tak bude zajistit alespoň studii proveditelnosti na úsek mezi Honským pasem a Policí
s tím, že naší ambicí by mělo pak být propojení dál k Mýtu, potažmo též směrem na Žďár
a Českou Metují (kam je trasována dálková
cyklotrasa č. 22).
Bez povšimnutí jistě nelze nechat fakt, že
naše místní akční skupina uspěla ve velice náročném procesu tzv. standardizace. Jak říkají
kolegové z MASky: „Občas na lidi mluvíme
v šifrách, neboť naše kancelářská hantýrka
je plná zkratek a pozoruhodných výrazů. Ale

standardizace v překladu znamená, že jsme
splnili požadavky ministerstva a budeme moci
v následujících letech fungovat a nadále naplno zajišťovat svoji činnost, včetně zprostředkování dotací pro rozvoj našeho regionu!“
Dlužno dodat, že jsme v tomto procesu uspěli
mezi prvními 42 z celkem 180 MAS v republice. Takže radost je namístě! Celý tým MAS
zaslouží velké poděkování!!!
V polovině listopadu jsme si tradičně připomněli výročí Sametové revoluce. Letos byla
připomínka 17. listopadu stejně jiná, jako je
jiný nás současný život. Svátek svobody přišel
v době nouzového stavu, který už trvá v tomto
roce déle jak třetinu roku. Tak dlouhou dobu
jsou naše svobody omezeny, a z proklamací
politiků lze tušit, že ještě chvíli omezeny budou. Díky síle demokracie věřím, že omezení
brzy vezmou za své, a naše vláda najde inspiraci v opatřeních některých západoevropských
zemí, na místo toho, aby vymýšlela další iracionální a bůhvíkým na svět přivedené pitomosti, jakých jsme nyní svědky. Zas bude dobře,
je třeba koukat před sebe s nadějí, je třeba nezabřednout do nekonečných nikam nevedoucích kritik, je třeba najít zbytky sil, pak jedině
můžeme přežít!
I přes pandemii koronaviru přišel do našich životů Advent. Nevím, co letos napsat,
ke dnům které předcházejí Vánočním svátkům. Doba je moc složitá, a k přílišnému optimismu není příliš důvodů. Na druhé straně,
pesimismus není na místě. Je potřeba se obrnit
proti blbým náladám a skepsi! Udělejme si radost jinak. Pojďme si užít naši krásnou krajinu
kolem našeho města! Spojme se na dálku se
svými rodinami a přáteli, když už se nemůžeme sejít! Snažme se být na sebe milí ve frontách při čekání na našich 15 m2. Usmějme se
na sebe při pozdravu! Nic to nestojí a náš život, věřím, bude i v netradiční a podivné době,
dobrý!
Buďte silní! Zůstaňte zdraví a užijte si
nejen poklidný adventní čas, ale i příjemné
Vánoce!
V úctě
Jirka Škop

Z regionálního vánočního dárku je radost dvojnásobná

Začátek prosince vybízí k zamyšlení,
jakými vánočními dárky obdarujeme své
blízké. Někteří z nás je sice skrývají ve skříních už od září, ale my mezi ně bohužel
nepatříme. Jednou z možností, jak radost
z dárku znásobit, je nakoupit jej u místního výrobce. Potěšíte nejen maminku nebo
kamarádka, ale také místního živnostníka,
který letos zažívá nelehké období. MAS
Stolové hory se na podporu lokální ekonomiky zaměřila již v jarním období. Situace
se z epidemiologického hlediska bohužel
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nelepší a drobní podnikatelé nadále počítají ztráty. Je to jen na nás, místních, jestli jim pomůžeme tuto krizi překonat. Náš
region Stolových hor je plný šikovnou rukou a podnikavých lidí. Mýdla, voskované
ubrousky, textilní a drátované nebo malované výrobky, ale také pivo, med, mléko,
pečivo nebo džemy, nejen to vyrábějí naši
sousedé. Pokud si nejste jistí, co by vašim
blízkým udělalo největší radost můžete je
obdarovat poukazem do kavárny nebo restaurace a strávit s nimi v průběhu roku
příjemné chvíle nad kávou. Poukaz do vinárny, knihkupectví, bezobalového krámku
nebo odchodu s lokálními výrobky jistě potěší každého. Nebo je pozvěte do wellness
či místního muzea. Kdo z nás se jednou

za čas vyrazí pobavit a vzdělat se nejen
o historii místa, kde jsme doma?
„Osobní kontakt s živnostníkem je daleko příjemnější než nákup v supermarketu, budete z něj mít lepší pocit. A navíc tím
pomáháte vytvářet sounáležitost, která se
mnohdy vytrácí,“ dodává David Hauschke
z MAS Stolové hory. Nedopusťme, abychom museli spoléhat na okolní státy nebo
nadnárodní společnosti a museli se koukat na prázdné prostory v centrech měst.
Jedním nákupem svět nezměníme, ale místnímu podnikateli pomůžeme. Výčet těch,
které můžeme podpořit najdete na webu
www.mas-stolovehory.cz nebo na facebooku MAS Stolové hory.
Mirka Soldánová
Polický měsíčník - prosinec 2020

Letošní polický vánoční strom

V adventní a vánoční době již tradičně
krášlí návsi a náměstí ozdobené a rozsvícené stromy. Svým nadčasovým poselstvím
a symbolikou světla umocňují atmosféru
radostného očekávání, příprav a vlastního svátečního času vánočního. Jan Ámos
Komenský, od jehož úmrtí uplynulo letos
350 let, napsal: „Světlo má moc zahnat
tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo.“
Polické náměstí letos zdobí elegantní jehličnan se stříbromodrým kabátem
- smrk pichlavý. Tato jehličnatá dřevina, původem ze Skalistých hor Severní
Ameriky, byla objevena v roce 1862 botanikem a horolezcem Charlesem Parrym.

PRODEJ AUTOBUSU SOR 7,5

Své druhové jméno získala podle tuhých,
špičatých, pichlavých jehlic.

Letošní vánoční strom věnoval městu
pan Moravec z Horní ulice, v jehož zahradě smrk původně rostl. Pokácení, transport
na náměstí a ozdobení zajistili jako obvykle polické technické služby, ve spolupráci
s firmou Autojeřáby Řehák.
Rád bych touto cestou popřál všem
polickým občanům i příležitostným
poutníkům, aby Vám světlo vánočního
stromu na polickém náměstí, společně
s betlémem pod jeho korunou, pomohlo navodit klidný Advent a radostné
Vánoce, a nalézt Boží lásku.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Město Police nad Metují ve spolupráci s SDH
Pěkov prodává autobus SOR 7,5.Autobus je vyroben v roce 1996. V roce 2009 byla provedena kompletní oprava rámu, podvozku a nápravy
autobusu. Dále byl přetěsněn motor, vyměněny
vstřiky a posilovač řízení. Autobus je vybaven 27
turistickými sedadly s náhradními potahy. Je garážovaný. Má vadu na motoru – nejde do vyšších
otáček.
Cena: 70 000,- Kč (cena k jednání)
Kontaktní údaje:
tel. 735 508 506, 731 657 727
nebo na e-mailu jirikozar@seznam.cz

KLIMATICKÁ KRIZE – MÝTY A FAKTA O STAVU PLANETY 4
V rámci informovanosti o postupující změně klimatu a jeho souvislostech se
suchem, o které již vážně hovoří většina
odborníků, a která se v mnoha zemích stala i standardní součástí výuky na školách,
vám přibližuje publikace Klimatická krize, autorů Bedřicha Moldana a Michaely
Pixové. Publikaci vydala Klimatická koalice ve spolupráci s EU, Českou rozvojovou
agenturou a Ministerstvem zahraničních
věcí ČR a poskytla je obcím a dalším veřejným institucím pro potřebu obecné informovanosti. Publikace uvádí 10 mýtů a 10
odpovědí, na základě současně známých
faktů.

Mýtus 04 - Pařížská dohoda

Česko v r. 2015 podepsalo Pařížskou
dohodu a je jedním z mála států, kterým
se daří ji plnit. Klimatická krize je výmysl fanatických alarmistů. Ke snižování
emisí skleníkových plynů musíme přistupovat postupně a racionálně.

Fakta

V Pařížské dohodě se většina států světa zavázala k hlavnímu cíli: udržet zvýšení
globální průměrné teploty výrazně pod 2
°C a učinit všechno pro to, aby nebylo vyšší
než 1,5 °C ve srovnání s předindustriální dobou. Konkrétní závazky snížení emisí jsou

však ponechány na jednotlivých státech.
Bilance ohlášených závazků však ukázala,
že pro splnění cíle Pařížské dohody jsou
nedostatečné, protože i při jejich plnění bychom směřovali k oteplení o více než 3 °C.
Národní závazky mají být podle Dohody
revidovány v r. 2020. Evropská unie (podíl
na světových emisích skleníkových plynů
Voda pramenící z artézského vrtu Jůlinka
zhruba 9 %) je jedinou významnou „mocností“, které se dlouhodobě daří snižovat na polickém náměstí je pravidelně dvakrát ročně
emise (v období 1990-2017 o 22 %, v r. kontrolována. Na jaře je prováděn rozbor komplet2018 o dalších 2,7 %). EU v současné době ní, na podzim zkrácený. Kontrolu zajišťuje a gapracuje na zpřesnění svých závazků, které rantuje na základě smlouvy o dílo RNDr. Koroš
budou pravděpodobně hodně ambiciózní, z Hydrogeologické společnosti Praha. Letošní podprotože je podporuje velká část evropské zimní kolo proběhlo v říjnu, při vydatnosti přetoku
veřejnosti i Evropský parlament. V prosin- cca 0,7 l/s a odebrané vzorky vody byly předány
ci 2019 se EU zavázala k dosažení uhlíko- akreditované Ekologické laboratoři PEAL s.r.o.
vé neutrality do r. 2050. Lze doufat, že nás Praha k rozboru. Výsledky byly porovnány s vyostatní země budou v tomto úsilí následo- hláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se
vat, některé mimoevropské státy podobné stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četzávazky již ohlásily. V každém případě nost a rozsah její kontroly. Z aktuálních výsledků
bude EU v tomto směru vyvíjet velké me- vyplývá, že voda z Jůlinky je středně mineralizovazinárodní úsilí; problémem je dosud postoj ná a po stránce chemické i bakteriologické vyhovuamerické federální vlády (na rozdíl od čas- je limitům pro pitnou vodu bez úpravy. Z důvodu
to velmi progresivních postojů jednotlivých vyššího obsahu dusičnanů (45 mg/l), není tato voda
států federace). Česko nepatří ke státům vhodná pro přípravu umělé výživy kojenců (limit
s progresivní klimatickou politikou, pro přípravu kojenecké stravy je 15 mg/l). Protokol
naopak iniciativy EU brzdí a klade si málo o zkoušce č. 12680/2020 je k dispozici na radnici,
ambiciózní závazky. Závazky z Pařížské na odboru IMŽP. Následná kontrola bude provedena
dohody přesně vzato neplníme, protože na jaře 2021.
se nechováme v souladu se Hodnoty vybraných ukazatelů letošního podzimního kontrolního kola:
základními cíli. Mezi ty patří
ukazatel
jednotka
skutečnost
limit
i příspěvky do Zeleného klitvrdost (Ca+Mg)
mmol/l
3,0
2,0 - 3,5
matického fondu, který slouží
na podporu klimatické poliželezo
mg/l
< 0,05
max. 0,20
tiky v rozvojových zemích;
mangan
mg/l
< 0,02
max. 0,05
Česko do něj přispívá jen midusičnany
mg/l
45
max. 50
nimálně. Na rozdíl od ostatních států EU máme malé
dusitany
mg/l
< 0,01
max. 0,50
ambice využít klimatické kriamonné ionty
mg/l
< 0,15
max 0,50
ze jako příležitosti pro techTOC (celk. organic. uhlík)
mg/l
1,3
max. 5
nologický vývoj, který mimo
konduktivita
mS/m
54,6
max. 125
jiné bude znamenat výrazné
zlevnění potřebných opatření.
zákal
ZF(n)
0,07
max. 5

Aktuální kvalita vody
z Julinky

Pokračování příště.
Sestavil Ing. Jan Troutnar

Escherichia coli

KTJ/100 ml

0

max. 0

koliform. bakterie

KTJ/100 ml

0

max. 0

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
Polický měsíčník - prosinec 2020
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Technické služby informují
yy V měsíci listopadu jsme se věnovali převážně hrabání listí v parcích, ulicích
a na sídlišti.

let, kdy tento Betlém vyráběly děti, kteréjsou dnes mezi dospělými a svoje umělecká díla si stále poznávají. 

yy V současné době probíhá rekonstrukce
bytu v ulici 17. listopadu a snižování stropu
v bytě čp. 341 (budova Merkur).

yy Co se týká veřejného osvětlení, kontrolu
stavu, zda světlo svítí nebo ne, provádíme každých 14 dní.
Pokud ale kdokoliv zjistíte, že někde světlo nesvítí, informujte nás na tel. čísle: 606 600 918 nebo
491 541 149. (na každém sloupu je číslo,
které nám nahlaste).

yy 24. 11. 2020 proběhlo na náměstí každoroční stavění vánočního stromečku, který
nám daroval jeden soukromý majitel ze
své zahrady. Děkujeme! Stáří stromu odhadujeme na 30 let… Když jsme ho usadili
a pracovníci TS ozdobili, přišel na řadu
náš všemi oblíbený a již tradiční Betlém,
na kterém se podíleli žáci ZUŠ. Je to už 10

Děkujeme Vám a přejeme Vám krásné vánoční svátky!
Pracovníci TS

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Nezapomínejme na třídění
odpadů ani o svátcích
Blíží se vánoční čas a to je období, kdy se
budeme vzájemně obdarovávat různorodými
dárky. Po jejich rozbalení zůstanou stopy nejenom v našich srdcích a myslích, ale i na zemi
kolem nás. Cílím teď na ty druhé a mám samozřejmě na mysli odpady. V současné době
je to o to výraznější, že řadu dárků, ale i jiných
věcí nakupujeme v internetových obchodech,
které je před odesláním objednatelům masivně
zabalí. Proto bychom chtěli požádat občany,
aby ani v tomto předvánočním a vánočním
období nezapomněli vzniklé odpady třídit
a odkládat na místa k tomu určená. Městu
na tom velmi záleží a snaží se pro to také vytvářet dobré podmínky. Jedním z konkrétních
kroků je bezplatná nabídka tašek pro ukládání
a odnos vytříděného papíru, skla, plastů s nápojovými kartony a od letošního roku také
kovových obalů. Jde o sadu tři plus jedna
barevných tašek z plastové textilie, v menší
a větší velikosti, podle potřeby. 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 aby ubývalo směsného nevytříděného odpadu v popelnicích. Třídí celá
Police, je to snadné velice.

Svoz směsného odpadu a provoz
sběrného dvora v čase vánočním
a novoročním

V době letošních vánočních svátků a v následujících dnech, tedy v 52. a 53. kalendářním
týdnu, bude směsný odpad svezen mimořádným svozem mimo čtrnáctidenní harmonogram v 52. kalendářním týdnu, a následně
v týdnu 53. Sběrný dvůr bude otevřený
ve středu 23. a 30. 12., a v sobotu 2. 1.; v sobotu 26. 12. bude zavřeno.

Nakládání s komunálními odpady
v Polici n. M. v roce 2021
¾¾ PLASTY a NÁPOJOVÉ KARTONY - odkládají
se společně do žlutých popelnic a kontej-
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nerů na veřejných sběrných stanovištích,
svážet se budou 2x týdně
¾¾ PAPÍR - odkládá se do modrých popelnic
a kontejnerů na veřejných sběrných stanovištích, svážet se bude 2x týdně
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 31.
října - v PO, ve ST a v SO), v době uzavření kompostárny pak do sběrného dvora
(ve ST a v SO), a také do sezónně (2x ročně) 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 červených  kontejnerů na veřejných sběrných
stanovištích, do malých sběrných nádob
na radnici, v Pellyho domě a na poště,
do sběrného dvora a na stanovištích mobilního sběru v Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech (2x ročně ve 20. a 40.
kalendářním týdnu, vždy ve středu, podle
daného časového harmonogramu)
¾¾ ÚSPORNÁ SVÍTIDLA - odkládají se v elektroobchodech, do sběrného dvora a při
mobilním sběru v Radešově, Hlavňově,
Pěkově a na Honech (2x ročně)
¾¾ NEBEZPEČNÝ a OBJEMNÝ ODPAD - odkládá se do sběrného dvora a při mobilním sběru v Radešově, Hlavňově, Pěkově
a na Honech (2x ročně)

¾¾ ODĚVY a TEXTIL - odkládají se do kontejnerů na veřejných sběrných stanovištích v ul. Pod Havlatkou, na sídlišti a v ul.
Na Sibiři, a dále do sběrného dvora
¾¾ KUCHYŇSKÝ OLEJ a TUK - odkládá se
v plastových nádobách o velikosti do 2
litrů na popelnice při svozu směsného
komunálního odpadu a dále ve sběrném
dvoře
¾¾ ZBYTKOVÝ ODPAD - odkládá se do soukromých popelnic a kontejnerů, svážet
se bude ve čtvrtek a v pátek, podle stávajícího rozdělení:
čtvrtek: Brandejsova, Dukelská, Dvořákova,
Fučíkova, Gagarinova, Horní, Hvězdecká,
Jiráskova, K Drůbežárně,
K Sídlišti,
K Vodojemu, Ke Koupališti, Ke Strážnici,
Ledhujská, Malý rynk, Mírová, Na Bělidle,
Na Sibiři, Na Splachově, Na Struze, nad pekárnou, Ochoz, Ostašská, Pod Klůčkem,
Příčná, Radešovská, Slunečná, Smetanova,
Soukenická, V Domkách, V Rokli, U Plovárny,
U Lesovny, Wihanova, Hlavňov, Hony, Pěkov,
Radešov
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.

Svozový kalendář:
v k ú. Police n. M. a Velká Ledhuje
měsíc
Leden
Únor
Březen

svozové týdny
1., 3., 5.
7., 9.
11., 13.

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

svozové týdny
1., 2., 3., 4., 5.
6., 7., 8., 9.
10., 11., 12., 13.

V případě změn v uvedených termínech
svozu, vás bude město včas informovat městským rozhlasem, na internetových stránkách
a v Polickém měsíčníku.
Polický měsíčník - prosinec 2020

POZOR ZMĚNA svozu plastů, papíru a směsného kom. odpadu od 2. čtvrtletí 2021
Od 2. čtvrtletí příštího roku plánuje město Police n. M., ve spolupráci se spol. Marius
Pedersen a.s., výraznou změnu ve svozu plastů s nápojovými kartony, papíru a směsného
komunálního odpadu. Změna bude spočívat
v zavedení adresného svozu PL/ NK a PAP,
tedy tzv. dům od domu (door to door). Město

bezplatně zapůjčí všem zájemcům žlutou
a modrou nádobu, kterou si umístí u domu
k černé popelnici a budou do nich ukládat vytříděné plasty s nápojovými kartony a papír.
V určených svozových dnech je pak budou
přistavovat k vyprázdnění. PL/NK budou sváženy 1x za 2 týdny a PAP 1x za měsíc. Zároveň

dojde ke změně četnosti svozu směsného odpadu, a to celoročně 1x za 2 týdny. Tato změna s dalšími informacemi bude zveřejňována
na webových stránkách města, letákem s výzvou a znovu ve zpravodaji.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Sňatky
¾¾ 3.10. církevní sňatek v kapli na Hvězdě
¾¾ 10.10. obřad na louce u Penzionu Majka
¾¾ 10.10. Dana Heinzelová a Ján Pastorek
– sňatek v obřadní síni

Jubilea
¾¾ 10.10. uzavření manželství u kapličky na Radešově
¾¾ 17.10. Adéla Kateřina Rydlová a Jaroslav Janovský
– obřadní síň
¾¾ 21.10. obřad před kaplí sv. kříže na Ostaši

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky
tohoto
čísla
měsíčníku,
tj. k 20.11.2020 město Police
nad Metují 3 995 obyvatel.

Prosíme jubilanty, kteří
si v budoucnu nepřejí být
v této rubrice jmenováni,
nebo si nepřejí návštěvu
komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili
předem na matriku MěÚ
Police nad Metují. (hambalkova@meu-police.cz,
tel. 491 509 990)

V říjnu 2020 slavili
70 let
paní Jana Stuchlíková
paní Dana Macková
pan Jaroslav Pokorný
75 let
paní Jitka Brusnická
paní Věra Čepelková
paní Františka Thérová
pan Miroslav Kubeček
pan Jiří Klíma
80 let
paní Eva Fišerová
pan Antonín Středa
pan Milan Nývlt
pan Jiří Vítek
85 let
paní Irena Cermanová
paní Marie Pozděnová
90 let
pan Antonín Leppelt

Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví a mnoho krásných dní plných pohody
v dalších letech.
Dagmar Hambálková, matrikářka

KNIHOVNA
Cesty krajinou příběhů a skutečnosti – po stopách literatury

Rozvoz knih

Uběhl další měsíc a zase je vše jinak.
A tak bez ohledu na aktuální situaci – máme
otevřeno, nemáme otevřeno – chceme vám nabídnout novou službu – rozvoz knížek. Město
nám vyšlo vstříc a umožní nám rozvoz knížek
přímo na adresu čtenářů, kde po předchozí domluvě dojde k bezkontaktnímu předání.
Knihy můžete vyhledávat na https://www.
knihovna-police.cz/katalog/. Požadovaný seznam knih pošlete e-mailem na mvs@knihovna-police.cz, popřípadě zavolejte dopoledne
na tel.: 491 543 230 a knihovnice se s vámi
domluví na termínu bezkontaktního předání.
Nebo výběr knih můžete nechat na knihovnicích, stačí napsat požadovaný počet
a případně žánr.

Podcasty o literatuře

Máte rádi podcasty? Na webových stránkách, věnovaných knihovnám a knížkám,
www.knihovny.cz jsou nově shromážděné
i podcasty produkované knihovnami, ale i další věnované literatuře a kultuře. Najdete je
na adrese https://online.knihovny.cz/podcasty.html.
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Celý rok jsme hledali v krásné literatuře
zmínky o Polici a Policku. V posledním čísle
se vrátíme do historie. Klasikem české literatury je autor z nedalekého Hronova, který
ve svém díle nezapomněl ani na Polici. Už určitě všichni víte, že jde o Aloise Jiráska. Měl
smůlu, že jeho knížky využila komunistická
ideologie a jako nucená školní četba se staly
neoblíbené a má smůlu, když v dnešní době
někteří hodnotí jeho dílo jako dobrý materiál k podložení stolů. V jiných zemích si váží
svých klasiků.
Vraťme se k Polici v jeho dílech. Objevuje
se v jeho povídkách Sousedé a Pandureka dalších drobných povídkách.
Zmínku o Polici najdeme i v nejrozsáhlejším Jiráskově díle – pětidílném F. L. Věkovi.
Ve 3. díle najdeme větu: „Také kupoval
od tkalců v sousedních horských vesnicích
plátna, nejvíce režná, a zasílal je do Police
pláteníkovi Šrůtkovi.“
Rychlé tempo dnešní doby již nechápe rozvláčnost klasických textů. A přesto…
Ze stránek vystupuje ohromné úsilí, které

tehdy rodící se vlastenecká společnost věnoval zachování českého jazyka. Jedna z postav,
P. Vrba ve 3. díle píše do Dobrušky Věkovi,
když mladý vědec Jan Nejdelý nastoupil jako
řádný profesor české literatury na universitě:
„psal Vrba nadšeně i radostně, i to, jak mladý
profesor krásně, a může se říci, směle mluvil,
jak hájil české řeči, dcery velkého slovanského národa… jak je česká řeč bohatá a líbezná,
sumou všecky její výborné vlastnosti, a jak je
potřebná, kněžím, ouředníkům, soudcům, lékařům, důstojníkům a ve vojsku vůbec, a že
již přechází blud těch časů, kdy se myslelo, že
to něco vznešeného a zvláštního, kdo zapíral
svou mateřštinu, teď že se ujímá přesvědčení,
že je řeč česká užitečná, potřebná, nutná. …
Dlouhý list končil svým zalíbeným citátem,
v němž bylo všecko jeho doufání, všecka jeho
víra a síla:“Neumřela, neumřela, ale spí!“
Srovnejte si vlastenecké snahy od 18. století ke vzniku republiky až po dnešní dny, kdy
poslech televize, rozhlasu nebo četba médií
leckdy tahá za uši, případně vyžaduje anglicko-český slovník.
Vaše knihovnice
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Nabídka knih:

¾¾ Kyncl, Vojtěch: Lidice: zrození symbolu.
Práce zachycuje každodenní život v Lidicích v období let 1939-1942, zmiňuje
se o atentátu na Reinharda Heydricha,
Heydrichově pohřbu a následné odvetě ze
strany okupační moci. Velkou pozornost
věnuje autor samotnému nacistickému
zločinu a jeho ohlasu na území Protektorátu i v zahraničí.
¾¾ Glassheim, Eagle: Očista československého pohraničí: migrace, životní prostředí a zdraví v bývalých Sudetech.
V první kapitole se kniha zabývá nárůstem nacionalismu Němců i Čechů v období první republiky. Dále se kniha ve dvou
kapitolách věnuje poválečnému vyhnání
tří milionů Němců a osudům sudetských
vyhnanců v SRN a NDR. Čtvrtá kapitola se soustřeďuje na poválečné československé znovuosídlování bývalých Sudet
a na další demografické, sociální, kulturní,
hospodářské a environmentální proměny
oblasti. Pátá kapitola podrobněji zkoumá
změny v konkrétní sudetské oblasti Mostecka. Poslední kapitola pojednává o české (komunistické i disidentské) i německé
diskuzi o sociálním a ekologickém úpadku území bývalých Sudet.
¾¾ Baroch, Pavel: Mengeleho dvojče A-782.
Dvojčata Jiří a Jan Fišerovi se narodila

do židovské rodiny. Během 2. světové
války byl jejich otec, zapojený do odboje,
zatčen a zabit. Chlapci s rodinou skončili v roce 1942 v terezínském ghettu.
Odtud je pak v květnu 1944 deportovali
do Osvětimi. Osmiletá dvojčata zaujala
doktora Mengeleho. Vybral si je pro svoje
pokusy. Matka a sestra chlapců zahynuly
v plynové komoře. Jiří i Jan přežili, ale
nezapomněli. Na základě svědectví Jiřího
vznikla tato kniha.
¾¾ Lapáček, Petr: Zmizelé koleje, zmizelá
nádraží.
Železnice nám přinesla nejen revoluci v dopravě osob a zboží, ale také nové
architektonické prvky přetvářející ráz
krajiny. Seznamte se s již zaniklými tratěmi i nadobro ztracenými malebnými
nádražíčky a rovněž poznejte ty, které je
nahradily. Vše je doprovázeno množstvím
unikátních historických fotografií a přehlednými mapami původních i nových
železničních tras.
¾¾ Wohlleben, Peter: Tajný život stromů.
Nečekané skutečnosti v životě stromů:
stromy mají paměť, předávají si informace, pociťují bolesti, dokonce mohou
dostat úpal a časem se jim tvoří vrásky.
Mnohé stromy, jako například duby, spolu navzájem komunikují prostřednictvím

vonných látek.
¾¾ Švédová, Zuzana: Zdravou stravou proti únavě.
Rady nutriční terapeutky k sestavení zdravé stravy, která prospěje celkovému fyzickému i duševnímu zdraví.
¾¾ Kraus, Ivan: 2800 znaků s mezerami.
Výběr z fejetonů, jimiž autor nepravidelně přispíval do Lidových novin mezi lety
1999 a 2019.
¾¾ Josef, Dušan: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Kniha zachycuje na 1 000 našich mostních staveb od nejstarších dob po nejpozoruhodnější mostní stavby současnosti,
a to včetně významných mostů zaniklých,
zejména řetězových.
¾¾ Tokarczuková, Olga: Bizarní povídky.
Povídkový soubor polské autorky předkládá rozmanité pohledy na podivnost
a její pronikání do každodenní životní samozřejmosti.
¾¾ Placák, Petr: Křesťanský zápas o českou
věc.
Působení opata Opaska a organizace Opus
bonum v československém exilu v letech
1972-1989.
Dáša Ducháčová

KULTURA

Muzeum Náchodska informuje
P olice nad M etují

Hračky, aneb také jste to našli
pod stromečkem?

Muzeum Náchodska připravilo výstavu, kterou
chce připomenout vánoční svátky mnoha domácností v nepříliš vzdálené minulosti. Vystaveny budou retro hračky hlavně z období 70. a 80. let minulého století a zhlédnout je bude možné ve staré škole
Dřevěnce do 10. 1. 2021. Otevřeno bude každý den
kromě pondělí od 9.30 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Advent v klášteře - výstava místních
řemeslníků a tvůrců

První prosincový víkend
vás srdečně zveme do benediktinského kláštera, který se
zahalí do vánoční výzdoby.
Přijďte se v sobotu 5. prosince 2020 naladit na adventní
atmosféru a prohlédnout si
výrobky regionálních řemeslníků a tvůrců! Výstava se
bude konat pouze v sobotu,
ale vánoční výzdobu si budou zájemci moci prohlédnout celý víkend od pátku
do neděle v otevírací době
od 9.30 do 12 a od 13 do 16
hodin.
Otevírací doba o vánočních svátcích bude během
prosince zveřejněna na muzejním facebooku a webových stránkách www.muzeumnachodska.cz.
Prosíme sledujte aktuální vývoj epidemiologické
situace a nařízení vlády ČR.
Program může být změněn
nebo zrušen.
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

je tady na místě se trochu podívat do historie.
První papírový model (tak jak papírové modely dnes chápeme) se objevil na stránkách
„ábíčka“ v roce 1962. Jednalo se o model rakety Vostok 1, který redakce převzala z polského časopisu Skrzidlata Polska. To, že se
model vlastně vůbec nepodobá reálné předloze neubírá nic na jeho historické ceně.

Otevřeno:
PONDĚLÍ, ČTVRTEK A PÁTEK
11:00 – 17:00
VÍKENDY, SVÁTKY, PRÁZDNINY
9:00 – 17:00
Z ROZHODNUTÍ VLÁDY O KRIZOVÉM STAVU JE MUZEUM PRO
VEŘEJNOST UZAVŘENO
Informace o otevírací době platí samozřejmě
za předpokladu, že současná krizová situace
skončí, opatření se zruší a bude možné opět
pozvat návštěvníky do Muzea.
Jinak platí, že Muzeum je pro veřejnost uzavřeno…
Může se zdát, že se život Muzea zastavil. Ale
není to tak úplně pravda. Stále se něco děje.
Během listopadu jsme podpořili Potravinovou
sbírku pro Potravinovou banku Hradec Králové
a poskytli jsme nutné zázemí. A potraviny se
v Muzeu hromadily a hromadily. Nakonec jsme
je všechny přerovnali do krabic a beden, spočítali a zvážili a vyšlo nám neuvěřitelné číslo: více
jak 500 kg potravin a dalších více jak 40 litrů
olejů nebo mléka.
Všem, kteří Potravinovou sbírku podpořili děkujeme.
A kromě toho pracujeme na nadcházející sezóně. Během pošmurných listopadových dní
jsme vypracovali grantovou žádost a žádáme
v rámci výzvy podpory Muzeí a galerií o dotaci.
Pokud vše dopadne k naší spokojenosti, tak na
jaře připravíme novou důstojnou vitrínu na
chodbě před Sálem architektury, kde budeme
prezentovat historii papírového modelářství
v časopise ABC.

Časopis ABC se stal doslova synonymem pro
vystřihovánky a papírové modelářství. Možná
Polický měsíčník - prosinec 2020

Štědrý den v Muzeu
24. 12. 2020
10:00 – 15:00 hodin
Volný vstup

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

LISTOPAD 2020

Držme si tedy palce, aby i v době, kdy se zdá,
že celou ekonomiku tvrdě postihnou restrikce
spojené s pandemií Covid-19, zbude síla a chuť
podpořit rozvoj muzeí a galerií v Královéhradeckém kraji s minimálně stejnou intenzitou,
jak tomu bylo doposud.

Papírový model rakety Vostok 1 ve vesmíru –
fotografie z www.papirovaarcheologie.cz
A od přelomu šedesátých a sedmdesátých let
se staly vystřihovánky nedílnou součástí časopisu. A hlavně: začíná spolupracovat s prvními konstruktéry papírových modelů z Československa. Mezi první patří třeba Vladimír
Procházka, Jaromír Svoboda, Ladislav Müller
nebo dnes už legendární dvojice Václav Šorel
– František Kobík. A s postupem let se přidávali další, včetně „papírového krále“ Richarda Vyškovského, „papírového romantika“ (a jednoho z duchovních otců Muzea)
Ladislava Badalce a později dalších výrazných
tváří papírové scény Československa a následně České republiky. Za všechny třeba Michal Antonický, Milan Weiner, Miloš Čihák
nebo Pavel Skokan.
A všichni tito pánové budou mít svoje místo
v Muzeu papírových modelů. Koncepce nové
části expozice vychází ze současné části,
která je už časopisu ABC věnovaná. Ale
k tomu, abychom dokázali na jednom místě
uceleně prezentovat jak autory, tak historickou linii vystřihovánek v ABC, potřebujeme
nové výstavní prostory. A ty nám má zajistit
právě plánovaný vznik „Expozice časopisu
ABC“.

Pokud celospolečenská situace umožní, tak už
tradičně budou dveře Muzea zdarma otevřeny
pro všechny návštěvníky ve Štědrý večer.
Přijďte si zkrátit čekání na Ježíška a navštivte
Muzeum papírových modelů. Svátečně vyzdobená expozice, koledy, dílnička pro děti, cukroví, káva a čaj… to vše na Vás bude čekat během nejkrásnějšího dne roku.

Štědrodenní tradice otevřeného Muzea sahá
do roku 2013, kdy byly dveře Muzea v tento
otevřeny poprvé. Od té doby se návštěvnost
na Štědrý den stále zvyšovala a v loňském roce
přišlo do MPM 24. 12. 2019 téměř 150 lidí!
Věříme, že se situace zlepší a my budeme moci
přivítat všechny, kteří si na Štědrý den zvykli do
Muzea přijít a i ty, kteří letos přijdou poprvé.

Vánoční prázdniny

Otevřeno denně (kromě 1. 1. 2021)

9:00 – 17:00 hodin

I tady samozřejmě platí, že vše nezávisí pouze
na Muzeu, ale na rozhodnutí vlády ČR.
Pokud tedy bude moci Muzeum otevřít, tak
během Vánočních prázdnin budeme mít – s výjimkou Nového roku – denně od 9 do 17 hodin.
A každý den bude pro všechny připravena dílnička a svátečně vyzdobené Muzeum.

Model tanku T-34 „Lidice“
autorské dvojice Šorel-Kobík
A vzhledem k tomu, že v průřezu let vydalo
„ábíčko“ i reprinty historických vystřihovánek, tak nová expozice přesáhne i hranice
České republiky resp. Československa a ukáže
i vývoj papírového modelářství ve dvacátém
století nejen na území dnešní České republiky.

Každopádně: ať už se v prosinci v Muzeu sejdeme nebo nesejdeme, přejeme Vám všem
hodně pohody v roce 2021 a společně s tím,
aby se Vaše sny plnily k Vaší spokojenosti.
Za MPM, Pavel Frydrych
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200 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA V POLICI NAD METUJÍ
KONEC A ZAČÁTEK

Vážení divadelní příznivci,
jsme na konci! Abych to upřesnil: určitě
ne na konci ochotnického snažení v Polici, určitě ne na konci sil, ale jen a pouze na konci
našeho seriálu - série článků na pokračování
o ochotnickém divadle, které jsme pravidelně
po celý rok zveřejňovali v každém letošním
čísle Polickém měsíčníku. Důvod byl nasnadě: 200 let polického ochotnického divadla úchvatné to číslo!
Postupovali jsme pozpátku, od nejnovějšího k nejstaršímu a postupně odhalovali jednotlivé vrstvy historie. A teď jsme tedy u konce
(tedy u posledního čísla) a tím pádem na začátku, kdy a jak polické ochotničení vzniklo.

První začátky divadelní
historie v Polici nad Metují

Podle kronikářských záznamů lze položit
počátky ochotnického divadla v Polici nad
Metují do roku 1820. Polický kronikář Josef
Brandejs zaznamenává, že ochotnické divadlo se od roku 1820 hrálo v čísle popisném
79 v hostinci u Antošů (bývalý hotel Hvězda,
v pozdějších letech JKP, nyní prostory nad
Koloniálem Renata) v taneční síni, kde hrály
i jiné kočující divadelní společnosti.
Od této doby vystupovali poličtí ochotníci
na sálech místních pohostinství. Začátkem šedesátých let v čp.69 v Tomkově ulici, v němž
za majitele Václava Pášmy byl zřízen taneční
sál, kde se kromě tanečních zábav po několik let také hrálo ochotnické divadlo. V roce
1860 v čp.75 v hostinci U zeleného stromu,
od roku 1868 v čp.22 na náměstí u Freiwaldů
(dnešní hotel Ostaš) a od roku 1907 v hostinci
u Richterů a to až do otevření nově postaveného Kolárova divadla v červnu 1940.
Z první poloviny 19. století máme zprávy i o druhé větvi polického divadla. Šlo
o soukromé divadlo, které ve městě založila paní Vachová, manželka místního lékaře
dr. Františka Vacha. Toto divadlo, které bylo
určeno pro zdejší smetánku, dbalo na velmi
přísnou divadelní etiketu – při hře nesměly
být hercům vidět palce u rukou, lokty musely
být přitisknuty k tělu, gesta byla umírněná, při
dialogu museli být herci otočeni čelem do hlediště apod. Hrálo se většinou na pódiu v pokoji s jednoduchými látkovými dekoracemi.
V počátcích polického ochotnického divadla byl repertoár skromný. Zpočátku se
hrály hry přeložené, postupně i domácí autoři. O to více však bylo nadšení a obětavosti.
Mnozí ochotníci našli v divadle víc než zálibu. K nim patřili tehdejší kantoři, řemeslníci
a živnostníci, kteří vkládali do divadla svoje
city vlastenecké i naděje do budoucnosti.
Za mnohé zapomenuté můžeme připomenout
jméno Josefa A. Vepřka (1823–1900, učitele
v Pěkově, Žďáru a Machově). Zde je citace
z jeho deníku: „Výsledek práce divadelních
ochotníků v Polici roce 1847 je skvělý a úctyhodný – 43 představení a 22 kusů. S jakou
láskou a nadšením lpěli herci na divadle, jak
se obětavě scházeli z okolí Pěkova, Žďára
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(text k titulní straně)

a Bělého ke zkouškám a představením a jaké
porozumění našli u obecenstva, které dva dny
po sobě naplňovalo sál “

Spolek divadelních
ochotníků Kolár

Významným mezníkem v dějinách ochotnického spolku je rok 1877. Z Jednoty divadelních ochotníků se stává Spolek divadelních
ochotníků Kolár. Poličtí tak přejímají vzor
velkého herce a režiséra Národního divadla
v Praze Josefa Jiřího Kolára (1812–1896),
skvělého představitele hrdinských a démonických postav velkých světových dramatiků
i autora divadelních her, z nichž „Magelóna“
se hrála v Polici o vánočních svátcích roku
1918 v opakovaném představení.
Dne 19. dubna 1877 byly úředně schváleny stanovy Koláru a polický divadelní
soubor se stává organizovaným divadelním
spolkem.
Ze záznamů účetní knihy se dovídáme,
že při valné hromadě dne 13. ledna 1878 byli
zapsáni coby funkcionáři spolku MUDr. Adolf
Prouza jako ředitel, Jaroslav Smola jako účetní a pokladník a za výbor František Hubčik,
Josef Žid, František Dytrich, Ferdinand
Šafránek a Josef Fetter. Do nového roku se šlo
se spolkovým jměním v hodnotě 11 zlotých
a 22 krejcarů.
Dne 8. července 1877 máme první záznam o polické „Areně“. V zahradní restauraci panského pivovaru v Ledhuji bylo vždy
na letní měsíce postaveno v altánu prkenné
jeviště na kozách a začátek představení byl
vždy ve čtyři hodiny odpoledne. Účetní knihy
přestávají o této „Areně“, prvním polickém divadle v přírodě, mluvit roku 1887.
Od počátku roku 1877 do první světové války byly sehrány desítky divadelních
představení našich i světových autorů. Vedle
přeložených dramatiků německých a francouzských najdeme v dramaturgii polických
ochotníků české hry klasické i repertoár



současný. Z tehdejších statistik inscenovaných her jednoznačně vyplývá, že nejčastěji
uváděné byly hry Aloise Jiráska.
O vřelém vztahu Aloise Jiráska k polickým ochotníkům svědčí i dochovaná korespondence. V roce 1906 píše z Prahy Jirásek
tehdejšímu režisérovi Pejskarovi:
„Velectěný pane! Za milé zprávy,
za všechnu péči mému dílu věnovanou srdečně děkuji Vám. Též děkuji všem veleváženým dámám a pánům v Lucerně působivším.
Promiňte laskavě, že jen lístek posílám. Ale
den je krátký a chatrné oči nedají večer psáti.
Váš A.Jirásek.“
Kromě Jiráskových her poličtí ochotníci
uváděli hry Šubertovy (1849-1915), Jeřábkovy
(1863-1893), J.Štolby (1846-1930), V.Štecha
(1859-1947), F.F. Šamberka (1839-1904),
F.X.Svobody (1860-1943), E.Bozděcha (18411889) a B.Vikové-Kunětické(1862-1934).
Ale to už se dostáváme ke konci 19. a začátku 20.století a o tom jsme již psali v říjnovém čísle.

Milí čtenáři těchto řádků,
děkujeme vám za přízeň a dovolte mi
vyslovit naději, že rok 2021 bude bezcovidový, zhusta vyplněný kulturními akcemi
a aktivitami bez jakéhokoliv omezení.
Oslavy 200 let polického ochotnického
divadla přesuneme na příští rok a věříme,
že si je užijeme se vším, co k tomu patří!
Přejeme vám Vánoce prožité
přesně podle vašich představ, radostné
a nadějeplné.
A do Nového roku vykročte tou správnou nohou! Víte přeci jakou, ne?
Zlomte vaz!
Za všechny polické ochotníky
Jaroslav Souček
principál DS Kolár Police nad Metují

ČERTOVA NADÍLKA 

SPOLEK SLAVEŇÁCI vydává SLAVENSKOU OPERETKU č. 1

ČERTOVA TCHÝNĚ A LUCIFER
ve Slavenskejch skalách
Skládá se z brožury (81 stran) a zvukového záznamu 110 minut, který si
každý sám stáhne z internetu na vlastní zvukový nosič.
Hlasy propůjčili: Tóma Souček, Jirka Trnovský a Honza Antl
Záznam nabízí i 11 písní Kamarádů osady 5 zpívaných Tómou Součkem
Cena: 200 Kč za brožuru a zvukový záznam
K dostání: Papírnictví pan Jiří Kohl
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by tím snížil kvalitu interpretace koncertů. Už
podruhé se kvartetu podařilo nahradit skvělého muzikanta neméně kvalitním nástupcem.
Zatímco třem členům kvarteta bylo na začátku druhého desetiletí XX. století necelých
40 let, Wihanovi začínalo táhnout na 60.
Neustálé cestování, vysoké nasazení a pravděpodobně i přehlížení prvních příznaků nemoci
si vybralo svou daň. V roce 1912 se u Wihana
projevilo onemocnění srdce, kvůli kterému
11. PAN PROFESOR SE VRACÍ ho na místě violoncellisty Českého kvarteNa přelomu XIX. a XX. století vystoupalo ta v roce 1913 začal stále častěji zastupovat
České kvarteto na vrchol a vydrželo ho „oku- Ladislav Zelenka. Nakonec byl Wihanův
povat“ až do třicátých let. Poté, co byl kvůli rozchod s kvartetem velice smutný. Podle
nemoci nahrazen u violoncella Otto Berger svědectví Bohumila Herana Wihana nejvíce
Hanušem Wihanem, hrálo kvarteto ve složení zasáhl způsob, jakým se s ním České kvarteto
Hoffmann – Suk – Nedbal – Wihan až do roku rozešlo. Zbývající tři členové mu totiž pouze
1906. V tomto roce opustil za velmi drama- poslali dopis, ve kterém mu sdělili, že z obavy
tických okolností kvarteto Oskar Nedbal. o jeho zdraví nastupuje na jeho místo Zelenka.
Dopis je datován 14.
října 1914 a podepsáni
jsou Karel Hoffmann,
Josef Suk a Jiří Herold:
„Drahý pane profesore!
Zajisté toužíte Vy jako
my, by bylo jasno mezi
námi v kvartettu. […]
Jako cítíme vděčnost
vůči Vám, tak uznáváme
též, že Zelenka vyhověl
i v požadavcích, které
na nás doléhají čím dále
tím více: v požadavcích
v repertoiru novém. Doba
je zlá a víte asi, jak saisona letošní může vypadat.
I dlouho po válce bude
ještě situace ohromně
Hanuš Wihan v lázních v roce cca 1910
změněna. Budeme nuceni
Tomu předcházelo několik událostí. V lednu hrát i za honorář nejmenší, abychom sebe a ro1903 umírá Nedbalova manželka Josefína. diny své uživili. Byl jste vždy toho náhledu,
1. května 1904 umírá Antonín Dvořák a 6. bychom z honorářů neslevovali, nyní, když
července 1906 jeho dcera Otýlie, manželka se i k honorářům nejmenším musíme uchýlit,
Josefa Suka. Po těchto tragických událos- cítíme přímo povinnost, bychom Vás zprostitech se první dámou Českého kvarteta stává li toho, byste plýtval svým zdravím.“ Možná
manželka Karla Hoffmanna, Marie. Pomáhá tou nejzajímavější částí dopisu je větička, že
s výchovou Nedbalova syna Oskara (který ale Zelenka vyšel vstříc v požadavcích v reperžije nejvíc se svými prarodiči v Táboře v ro- toáru novém. V tom je řečeno mnoho. Téměř
dině Nedbalovy manželky) a na veřejných šedesátiletý pan profesor nebyl ochoten reagoakcích Marie Hoffmannová zastupuje vlastně vat na nové požadavky a zařazení nové a souženy všech členů kvarteta. Ale pomoc Oskaru časné hudby do repertoáru Českého kvarteta
Nedbalovi se mění v lásku a v roce 1906 bylo pro ostatní členy stále složitější. Mladí
se rozhodnou, že utečou společně z Čech. hudebníci chápali a chtěli změnu repertoáru,
A rozeběhnou se tak rychle, že se zastaví až kdežto Wihan už – zcela samozřejmě – touhou
v Egyptě! Potom se natrvalo usídlí ve Vídni, po novotách netrpěl. Dopis pak pokračuje dál
kde budou společně žít až do konce První svě- velice gentlemanskou nabídkou dělení finančtové války.
ního zisku kvarteta: „Pokud kvartet existuje,
Na uprázdněné místo violisty Českého jsme si vědomi své povinnosti vůči Vám, svékvarteta usedne Jiří Herold, generační souput- mu stálému členu. Chceme, by Váš podíl rovník Suka a Hoffmanna. Pro něj – ale i pro kvar- nal se přibližně podílu každého z nás. Po zralé
teto – to bude těžká zkouška. Oskar Nedbal úvaze všech okolností, sjednotili jsme se pozískal přezdívku Král violy, ale Heroldovi se stoupiti Vám 8 % z hrubého příjmu kvartetta,
podaří nastoupit do rozjetého vlaku tak pre- tedy částku, která se rovná asi pětině našich
cizně, že zaplní mezeru po Nedbalovi, aniž čistých příjmů, neboť jak víte, útraty cestovní
V letošním roce uplyne sto let od úmrtí
jednoho z nejvýznamnějších rodáků z Police
nad Metují. 1. května 1920 zemřel v Praze
na následky podchlazení, violoncellista a profesor pražské konzervatoře, Hanuš Wihan.
Jako interpretační umělec toho po sobě mnoho nezanechal a na jeho odkaz se postupně
zapomínalo.
Kdo vlastně byl Hanuš Wihan?
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činí u nás skoro polovinu příjmu. Tuto 8 %
kvotu zařídíme Vám právně doživotně, pokud ovšem kvartet v nynějším svém sestavení
bude existovati.“ Po dvaceti letech zopakovali
členové kvarteta to samé, co udělali v době
Bergerovi nemoci a rozhodli se část honoráře
platit i členu, který s nimi už nehraje.
Rozkol mezi Wihanem s kvartetem byl
nejspíš brzy zažehnán. Během války ho
v Brandýse nad Orlicí několikrát navštívil
Karel Hoffmann, jak vzpomíná František
Weyr: „Wihan byl, jak známo, mužem velmi
energickým, zvyklým rozkazovati. Bylo dojemné, s jakým taktem a žákovskou šetrností
se k němu vždy choval jeho bývalý primarius
[Karel Hoffmann – pozn. P. F.], tehdy již žádný
mladík a umělec při nejmenším stejně vynikající. Svou trpělivostí a taktem zažehnal mnohé
nebezpečí, které často vyvolala Wihanova impulsivní povaha ve styku s lidmi, s nimiž jsme
se na našich toulkách po Orlických horách
sešli. Wihan byl skálopevně přesvědčen o konečném vítězství ústředních velmocí a obával se následků, které by velezrádné chování
mohlo míti pro náš národ.“ Hanuš Wihan se
nedokázal během války ztotožnit s ideou samostatného českého státu (natož aby chápal
existenci jakéhosi Československa). Válečná
doba nebyla pro nikoho snadná. Bída dolehla i na Wihana, který od roku 1913 žil trvale
v Brandýse nad Orlicí. V roce 1916 sepsal
žádost rakouskému Ministerstvu kultu a vyučování. Žádost začíná slovy: „V hluboké úctě
podepsaný Hanuš Wihan, professor a člen
Českého kvarteta v Praze, dovoluje si k tomuto vysokému c. k. Ministerstvu kultu a vyučování vznésti nejsnažnější prosbu za milostivé
udělení stálé státní podpory…“ Odpověď se
nezachovala, ale žádnou stálou státní podporu Mocnářství violoncellistovi a nositeli
Rytířského řádu Františka Josefa I. neudělilo.
Po válce vzniklo samostatné Československo v čele s prezidentem T. G.
Masarykem. Nová republika nejprve udělila
Wihanovi stálou finanční podporu ve výši
1.000,- Kč měsíčně a na začátku roku 1919
ho oslovila pražská konzervatoř s nabídkou
vyučování ve violoncellové třídě mistrovské
školy. V roce 1919 se tedy pan profesor Wihan
vrací na konzervatoř, aby zde jeden den v týdnu učil budoucí violoncellisty. Bylo mu 63
a půl roku.

Hanuš Wihan v roce cca 1915
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Na jaře následujícího roku ale při koupání v Orlici nastydl, ještě odjel do Prahy, ale
na konci dubna byl hospitalizován v nemocnici a dne 1. května 1920 umírá – na den přesně
16 let po smrti Antonína Dvořáka. V matrice
zemřelých u sv. Štěpána je uvedeno: Hanuš
Wihan, professor mistrovské školy na konservatoři v Praze, bytem v Brandýse n/Orl,
narozen v Polici u Broumova; náboženství
katolického, pohlaví mužského, stavu svobodného; důvod úmrtí: myocarditis; pochován na Olšanech, kněz na zaopatření nebyl
zavolán, pochovávajícím knězem byl kaplan
p. Malý (zajímavá je skutečnost, že v úmrtní
knize je uvedeno, že Wihan byl stále svobodný!). O jeho smrti informovalo mnoho tehdejších deníků. Za všechny: Lidové noviny z 3.
května 1920: „Hanuš Wihan, profesor mistrovské školy pro cello na pražské konservatoři, bývalý člen Českého kvarteta, zemřel

1. května ve věku 65 let. Wihan narodil se
r. 1855 v Polici u Broumova. Je vychovatelem
Českého kvarteta, do něhož r. 1893 po smrti Bergerově vstoupil. Svůj nástroj ovládal
mistrně. Vždy obdivovala se mohutnost jeho
tónu i jeho nesrovnatelné ovládání pizzigata.
Napsal také několik skladeb pro cello.“
Poslední rozloučení s Hanušem Wihanem
na Olšanských hřbitovech 4. 5. v sobě nakonec neslo podivnou pachuť. České kvarteto
nemohlo přerušit zahraniční zájezd a na konzervatoři se nenašel nikdo, kdo by pronesl smuteční řeč. Tak nad hrobem nakonec
mluvil jeho bratr: „Dámy a pánové. Nejsem
směrodatný, abych mluvil o svém bratru jako
o umělci. Bohužel, nenašel se nikdo, kdo by
mu věnoval posmrtnou vzpomínku a ocenil
jeho umělecký význam…“
Ale na druhou stranu: nad Wihanovým
hrobem stojí pomník z dílny významného

českého sochaře Františka Bílka. Náklady
na pomník si na půl rozdělili pražská konzervatoř a České kvarteto. To nakonec zaplatilo
na dobu 50 let pronájem Wihanova hrobu
a jeho údržbu. (V současnosti adoptovalo
Wihanův hrob Město Police nad Metují.)
Takový byl Hanuš Wihan. Zdeněk Nejedlý
v článku o jubilejním koncertu Českého
kvarteta při oslavách 30 let trvání, dva roky
po Wihanově smrti, napsal: „Že při tom vzpomínáme i těch, kteří z něho již odešli, jest
samozřejmé. Zejména obraz Hanuše Wihana
jest nám tak neodlučitelný od obrazu Českého
kvarteta, že tohoto velikého umělce stále při
tom vidíme i slyšíme jeho hru, již vedle mistrovství prozařovala ještě i jeho genialita.“
Myslím si, že by Wihan byl rád, kdyby si ho
takto pamatovali všichni, kterým za zapamatování stojí.
Pavel Frydrych

POHLEDY DO HISTORIE

Před 250 lety se narodil Ludwig van Beethoven – hudební
skladatel světového významu

Jedno velké kulaté hudební výročí letos zastiňuje všechna
ostatní: připomínáme
si 250 let od narození
jednoho z největších
hudebních géniů všech
dob,
Ludwiga
van
Beethovena, umělce, který ovlivnil hudbu následujících generací více než kdo jiný. Právem
je označován za jednoho z největších hudebních komponistů všech dob. Jeho dílo je považováno za důležitý mezník v dějinách hudby,
předěl mezi érou klasicismu a romantismu.
Ludwig van Beethoven je bytost složitá, na první pohled obtížná, obdařená neobyčejným géniem. O to pozoruhodnější je
fakt, že ačkoliv hluchý, je poháněn neukojitelnou potřebou tvořit hudbu. Zanechal
nám dílo, které předčilo svoji dobu a které nás nepřestává okouzlovat, ohromovat
a dojímat zároveň. Jeho genialita byla však
draze vykoupena mnoha duševními krizemi,
které paradoxně daly vzniknout jeho největším
dílům. Nevyhnuly se mu ani útrapy fyzické,
od svých 34 let byl prakticky hluchý. Ani to mu
ale nezabránilo tvořit. Hudba pro něj totiž vždy
byla nositelkou těch nejvyšších a nejušlechtilejších idejí. Beethoven je autorem devíti
symfonií, pěti klavírních koncertů, houslového koncertu, trojkoncertu pro klavír,
housle, violoncello a orchestr, opery Fidelio,
Missy Solemnis, dvaatřiceti klavírních sonát, Diabelliho variací pro klavír, šestnácti smyčcových kvartetů a mnoha dalších
děl orchestrálních, komorních i vokálních
(opusových čísel je celkem 138, k tomu díla
nečíslovaná, celkem se uvádí 722 kompozic.
Vrcholem symfonické tvorby Beethovena je
IX. symfonie d moll, komponovaná v závěrečné větě na Schillerovu báseň Óda na radost. Dlužno připomenout, že tato melodie je
v současnosti hymnou Evropské unie.
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Připomeňme si některá fakta z jeho
životopisu:
Beethoven se narodil v německém Bonnu
16. nebo 17.prosince 1770. Přesné datum jeho
narození není známo, pouze datum pokřtění
dne 17. prosince. Byl druhorozeným synem
Johanna van Beethovena a ovdovělé Marie
Magdaleny Leym. Z jejich sedmi dětí se dožili dospělosti pouze Ludwig a jeho dva mladší
bratři Kaspar Karl a Johann. Ludwigova rodina byla hudebně založená; jeho děd, rovněž Ludwig, byl kapelníkem v rodném městě
Mechelen ve Vlámsku, odkud později odešel
do Bonnu. Rodina splynula s německým životem ve službách kurfiřta kolínského arcibiskupa. Malý nadějný muzikant vyrůstal v neutěšených poměrech.. Jeho otec Johann, ač
hudebník-tenorista, který když rozpoznal mimořádný talent malého Ludwiga, chtěl z něho
po Mozartově vzoru udělat zázračné dítě a tak
vydělávat peníze. Probouzel chlapce i v noci,
aby cvičil a hrál. Ludwig otce nenáviděl, hluboce však miloval svou matku Marii.
V roce 1787, v sedmnácti letech,
Beethoven podniká svou první cestu do Vídně.
Zde se prý setkal s Wolfgangem Amadeem
Mozartem. Beethovenův pobyt ve Vídni bohužel zkrátí řada rodinných dramat. Nejprve
musí zpět do Bonnu k lůžku umírající matky.
Po její smrti připadla starost o výživu rodiny
včetně výchovy dvou mladších bratrů sedmnáctiletému Ludwigovi.
Po smrti svého otce v roce 1792 se
Beethoven vrací do Vídně, která se mu stala
trvalým domovem. Hudbu studoval u Haydna,
kterému věnoval první klavírní sonáty,
a u Salieriho. Pianistické umění mu zjednávalo přístup do šlechtických kruhů, kde také
vyhledával existenční podporu. Vyučoval hře
na klavír, koncertoval i mimo Vídeň,v roce
1796 navštívil i Prahu. Postupně pronikal skladatelsky a dirigoval též vlastní díla. Několikrát
navštívil západočeské lázně Teplice, Karlovy
Vary a pobýval též v zámku Hradci u Opavy.

Jakmile začal ztrácet sluch, což bylo
od jeho 26. roku, postupně opustil dráhu koncertního umělce a věnoval se výlučně hudební
tvorbě. Na radu svého lékaře se v r. 1802 odebral do obce Heiligenstadtu, kde v duševní krizi sepsal svou závěť, v níž vylíčil svůj smutek
pramenící ze souhry nepříznivých zdravotních
a soukromých okolností. Postupující hluchota učinila z Beethovena samotáře a podivína,
který se vyhýbal lidem, ale uvnitř však žil bojem proti osudu a zřejmě intenzívním plným
životem, jak dokládá jeho dopis nejmenované
„nesmrtelné milence“. Ač tolik toužil po životě s milovanou ženskou bytostí, nikdy se
neoženil.
Beethoven velmi prožíval francouzskou
revoluci a osobnost Napoleona do té doby, než
v něm seznal válečného dobyvatele a absolutního vládce. Mimořádné společenské a umělecké postavení Beethovenovo se potvrdilo
během Vídeňského kongresu, kdy byl předmětem obdivu a nejvyšších společenských
poct od předních vládců Evropy. Tyto projevy
uznání byly narušovány starostmi s lehkomyslným synovcem, o kterého se staral po smrti
jeho otce. Procesy s jeho matkou a drobné, ale
i závažnější konflikty s okolím způsobované
rostoucí popudlivostí stárnoucího osamělého
muže.
Existuje
mnoho
domněnek
o Beethovenových chorobách. Odborníci uvažují o syfilidě, cirhóze jater nebo chronickém
zánětu tračníku. Po dlouhodobých potížích
podstoupil Beethoven v prosinci 1826 operaci břicha a o čtyři měsíce později zemřel
(ve věku 56 let). Na pohřeb přišlo až na dvacet
tisíc lidí, nosítka s jeho rakví nesli významní
hudebníci. Průvod vídeňskými ulicemi uzavíralo 100 povozů. Účastnili se mnozí umělci,
politikové a jiné významné osobnosti. Školy
byly uzavřeny. Jeho ostatky uložili na hřbitově
ve Währingeru. Roku 1888 byly exhumovány
a přemístěny na Vídeňský ústřední hřbitov.

Připravil František Janeček
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Prosincové zajímavosti z Policka ve 20. století
31. prosince 1909

bylo silvestrovským večírkem oslaveno dokončení stavby Sokolovny. Počátkem roku 1910
v budově cvičebny následovaly „v masopustě
dva skvělé plesy“ – sokolský a Matice školské.

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. Po přečtení
oběžníku ministra škol složili všichni učitelé slib
věrnosti republice tohoto znění:
„Slibuji, že budu své vychovatelské povinnosti podle nejlepšího svědomí vykonávati, mládež
svěřenou k dobru, pravdě a kázni vésti, že budu
prospěch školství vždy na zřeteli míti, že budu
platné zákony a předpisy zachovávati a že budu
na svém místě ze všech sil k povznesení česko-slovenské republiky pracovati.“
Ministerstvo školství a národní osvěty vydalo v této době množství opravných nařízení. Tak
např. byla zastavena „disciplinární řízení proti
učitelstvu vedená z důvodů politických a vyzvány okresní školní rady k návrhům na rehabilitaci
potrestaných“, byly zrušeny místodržitelské výnosy a nařízeno vypustit z kvalifikačních tabulek
vyznačení politického chování žadatele, bylo zakázáno užívat blanketů vysvědčení s podtiskem
rakouského orla.
Byl vydán výnos o zmodernizování školství,
které „musí býti vybudováno v duchu českém
na základech demokratických a sociálních“ a nařízeno, aby se do škol vrátily veškeré učebnice
a školní pomůcky konfiskované za války.
Nařízení ze dne 26. 11. zavádí do škol opět
čítanky, učebnice, zpěvníky, pomocné knihy
a knihy vyloučené ze žákovských knihoven,
pokud byly za války konfiskovány a vyloučeny.
Bylo nařízeno otevřít žákovské knihovny a zrušeny revize školních knihoven a zákaz zpěvu
vlasteneckých písní.
„Obraz císařův a rakouská hymna buď ihned ze všech učebnic odstraněna. Učitelé mají
provésti revisi čítanek, aby se jich mohlo nezávadně v nových poměrech užívati.“

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.

23. prosince 1941

byla prodávána vánoční ryba; čtyřčlenná rodina obdržela ke štědrovečerní večeři na příděl
půl kilogramu kapra. „Nejdříve byly vydávány
rodinám 5členným a potom teprve přišly na řadu
rodiny méně početné.“ (Kronika města Police
nad Metují

19. prosince 1969

byla kolaudovaná provizorní dřevěná
montovaná budova školní jídelny, vedle školy
čp. 107 na Komenského náměstí. Byla postavena
nákladem 450.000 Kč. V provozu byla od 1. září.
„Letos po přípravách plných obtíží a nesnází, bez kterých si náš život už nedovedeme před-stavit, se zde začala stavět dřevěná nízká jídelna, podobná německým lágrům. Na hlavní ulici
mezi domy to působí strašným dojmem.“
(Arnošt Kubeček Roky 1966 až 1975 v Polici
nad Metují; rkp; Regionální muzeum Náchod)
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31. prosinec 1972

K tomuto dni byla zrušena výroba v polické
cihelně (založené roku 1901 Vilémem Pellym).
Dne 31. října byla dokončena výroba posledních 3.000 cihel a celá provozovna národního podniku Východočeské cihelny Hrochův
Týnec byla postupně zlikvidována. V tomto posledním měsíci již měla pouze 17 zaměstnanců.
Posledním vedoucím cihelny byl Jaroslav Wintr
z Bělého.

7. prosince 1974

byl polickým odborem turistiky TJ Spartak
poprvé uspořádán XI. ročník zimního táboření na Ostaši. Pořadatelé předchozích ročníků, turistický oddíl z Broumova, se další organizace zimního táboření vzdali. Slavnostního
zahájení zapálením vatry se zúčastnili za OV
ČSTV MUDr. Kult, za komisi cestovního ruchu
při MěstNV Police n. Met. její předseda Hugo
Hepnar a předseda turistického oddílu TJ Spartak
Police n. Met. Milan Šolc.

21. prosince 1975

vyhořel do základů hostinec Lidového spotřebního družstva Jednoty na Ostaši. Stalo se
za husté mlhy za nepřítomnosti personálu, v neděli v 11.15 hod. „díky“ trámu, zazděném v komíně krbu. Na telefonní lince z Ostaše do Police
n. Met. byla naneštěstí porucha, požární poplach,
vyhlášený sirénami až v poledne si občané zaměnili za zkoušky poplachových sirén civilní obrany, konaných ve stejný čas každou neděli.

3. prosince 1977

Gottwaldově ulici na zdravotní středisko
(polikliniku). Budova bývala kdysi výstavná
vila, postavená roku 1891 pro ředitele továrny
Viléma Pellyho, nyní již delší čas neobydlená
a zchátralá.

31. prosince 1982

Tělovýchovná jednota Spartak v Polici
nad Metují 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.

17. prosince 1983

uvedli „Kamarádi osady 5“ spolu s nově založeném vokálním souborem „WC Band“ velice
úspěšný vánoční koncert, pořádaný v Kolárově
divadle.

5. prosince 1984

rozkvetly podruhé tento rok pampelišky
– díky mimořádně teplému počasí, panujícímu
celý podzim.

6. prosince 1984

se konalo plenární zasedání Národního výboru, které schválilo sloučení města Police
nad Metují s obcemi Hvězda, Pěkov, Suchý
Důl od voleb v roce 1984. Zasedání souhlasí
se zachováním dosavadní výše daní a poplatků v připojených obcích v souladu s platnými
vyhláškami.

31. prosince 1985

se konal v Kolárově divadle koncert
„Rožmberské kapely“, vokálně-instrumentálního souboru, který se zaměřil na interpretaci
středověké a renesanční hudby na dobové nástroje. Soubor vystupoval v dobových kostýmech,
ve své tvorbě navazoval na tradici původní renesanční Rožmberské kapely z let 1552 až 1602.

K tomuto datu měla Městská knihovna
v Polici n. Met. ve svých fondech 24.634 svazků.

byl uspořádán již 14. ročník Zimního táboření – poprvé konaný v Broumovských stěnách, poblíž restaurace na Hvězdě. Místo konání
bylo na Hvězdu přeloženo z tradičního Ostaše
po požáru tamního hostince, když vznikl nedostatek vhodného zázemí k občerstvení.

19. prosince 1991

9. prosince 1978

20. prosince 1978

byla vyměněna starožitná dřevěná vstupní brána radnice za moderní kovové, prosklené dveře. Ačkoliv byla výměna schválena
Památkovým úřadem, stala se pro krajně necitlivý zásah do vzhledu budovy terčem oprávněné
kritiky mnoha polických občanů.

29. prosince 1989

se konalo shromáždění na polickém náměstí,
oslava volby Václava Havla prezidentem republiky – nadšení a obrovská účast obecenstva.
Hrála dechovka z Machova a polická skupina
Kamarádi osady 5.

byla v čp. 97 na náměstí otevřena místní
pobočka Agrobanky. Banka při této příležitosti
darovala městu 50.000 Kčs na nákup zdravotnické techniky pro místní polikliniku.

14. prosince 1994

Město Police nad Metují mělo 4.399
obyvatel.

20. prosince 1994

účinkoval v Kolárově divadle na vánočním
koncertě Václav Hybš se svým orchestrem.

19. prosince 1996

1. prosince 1979

se uskutečnil Vánoční koncert orchestru
Václava Hybše. Pořad uváděl Miloš Frýba.

18. prosince 1979

se konal jubilejní 35. ročník Zimního táboření. Setkání účastníků bylo první den na Ostaši,
na místě původních srazů, druhý den na Hvězdě.
Účastnilo se 115 osob.

byl z důvodu rekonstrukčních a adaptačních
prací přestěhován z budovy čp. 340 poštovní
úřad, a provizorně umístěn v místnostech po bývalé restauraci v Sokolovně.
zemřela učitelka Ludmila MílováBrožová, na kterou vzpomínají nejméně dvě
generace
bývalých žáků polické školy. Zvláště pověstný byl její zpěv francouzské státní hymny
„Marseillaisy“ ve třídě žákům. Byla to hodná
a laskavá učitelka, žel bez jakéhokoliv respektu
žactva. Uličníky zneužívající její dobrotu, musel často tělesně pacifikovat její kolega Otakar
Hejlek.

Prosinec roku 1981

Bylo započato s vnitřními prácemi v rámci
rekonstrukce a přístavby budovy čp. 291 v

4. a 5. prosince 1998

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.

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
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Z historie české státní hymny

Česká státní hymna „Kde domov můj“ poprvé zazněla v české divadelní hře „Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka“ v nedělním
odpoledni o půl čtvrté dne 21. prosince 1834 ve Stavovském divadle.
(Pozn.Fidlovačka byl ševcovský nástroj k hlazení (fidlování)
kůže na obuvi, ale také název ševcovské jarní pouti v pražských
Nuslích. Ševci na této pouti zdobili břízu a na její vrchol připevnili
fidlovačku.).
Hru napsal jeden z nejslavnějších českých autorů divadelních her
Josef Kajetán Tyl (*4.2.1808, †11.7.1856). Hudbu k celkem 21 písním a hudebním číslům této hry napsal hudební skladatel (mj. autor
první české opery „Dráteník“) a dirigent orchestru Stavovského divadla František Škroup (narozen r. 1801 v Osicích u Pardubic, zemřel
r. 1862 v Rotterdamu).
Píseň „Kde domov můj?“ při premiéře ve čtvrtém dějství zazpíval
houslista Mareš, kterého hrál známý zpěvák a basista pěvec Karel
Strakatý. Škroup dostal text od Josefa Kajetána Tyla několik dnů před
premiérou.
Dojímavý obrázek o tom, jak Škroup skládal nápěv této nejkrásnější písně napsal roku 1883 v knize „Vzkazy vlastenecké“ spisovatel
Karel Václav Rais.
„Byla mlhovitá noc a země dýchala mrazivě. V malém pokojíku jednoho staroměstského domu svítila dosud lampa. Na pianě byly
rozházeny haldy not a listů notového papíru. Na loži odpočívala mladá paní v tichém spánku. U postele bděl mladý, málo více než třicetiletý muž, hleděl úzkostlivě na bledou tvář a poslouchal nepravidelný
dech drahé nemocné choti. V ruce držel kousek papíru, na němž byly
napsány verše, počínající slovy „Kde domov můj?“. Byl to rukopis
Josefa Kajetána Tyla. Mladý František Škroup četl znovu Tylova slova. Pak seděl mlčky, jenom chvilkami si zanotoval tichounce, spíše
šeptem „Kde domov můj?“ Půlnoc dávno přešla, ale mladý manžel
ještě patřil na bledou tvář a na drobné písmo na papírku. Pak vstal,
šel zticha k pianu a na papír poznamenal trochu not. Konečně ulehl.
Když první jitřní paprsky vnikly do okna a když nemocná žena otevřela milá očka a usmála se, šel zvolna k pianu a plným hlasem zapěl
píseň „Kde domov můj, kde domov můj?“. Zapěl ji poprvé tím nápěvem, který se rozléhá dnes po všech vlastech českých, i kde vůbec
české srdce bije.“

14

Ze života Jakuba Jana Ryby –
skladatele České mše vánoční

Jakub Jan Ryba (26. října 1765 Přeštice – 8. dubna 1815 Voltuš
u Rožmitálu pod Třemšínem) byl český hudební skladatel přelomu
klasicismu a romantismu.
Už jako osmiletý uměl velmi dobře hrát na klavír a učil se
na housle a varhany. Od roku 1780 studoval s pomocí svého strýce v Praze piaristické gymnázium, po jeho ukončení v roce 1785
studoval filozofii. Získal značný rozhled a vzdělání (kromě češtiny a samozřejmé němčiny četl francouzsky, italsky, latinsky i řecky). Byl přívržencem osvícenské ideologie. Po pěti letech jej však
otec, který byl podučitelem v Přešticích, povolal do Nepomuku,
kde se uvolnilo místo učitelského pomocníka. J. J. Ryba toto místo ale nedostal. V roce 1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku
a od roku 1788 až do smrti působil jako učitel v Rožmitále.
V roce 1790 se oženil, byl otcem třinácti dětí, z nichž přežilo sedm.
Jedním z jeho synů byl i významný český oftalmolog prof. Josef
Arnošt Ryba (1795–1856). Protože lidé na venkově neuznávali
povinnou školní docházku, považovali ji za zbytečnou a neplatili,
strávil Ryba poslední léta života v bídě – místo venkovského učitele
v lidech nevzbuzovalo autoritu.
Útěchou mu byla hudba. Sbíral lidové písně a sepsal je do sborníku českých písní – Věnec ze zpěvů vlastenských, Vlastenské písně. Jeho nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou pro vánoční období je Česká mše vánoční (Missa pastoralis
bohemica) z roku 1796. Má český text, protože Ryba byl toho názoru, že „z latinsky zpívaných žalmů nemá náboženský užitek ani
zpívající ani poslouchající“. I další svá díla psal s českým textem.
Vyčerpanost, deprese, chudoba a zdravotní problémy (trpěl zlatou žilou), ho nakonec dovedly k sebevraždě. Jako sebevrah byl
Ryba pochován bez obřadu na zrušeném morovém hřbitově. Teprve
po čtyřiceti letech byly jeho ostatky přeneseny na rožmitálský hřbitov. Na místě jeho smrti v roce 1854 postavili lesní dělníci kamenný
křížek, v roce 1933 byl doplněn kamennou mohylou, která zde stojí
dosud.

Připravil František Janeček

První (a oproti originálu lehce pozměněná) sloka písně je česká
státní hymna. Užívá se od rozpadu Československa na konci roku
1992, již v roce 1990 však byla oficiálně prohlášena i za hymnu České
republiky uvnitř federace. Před rozdělením tvořila zároveň první část
československé hymny, následována první slokou nynější hymny slovenské (Nad Tatrou sa blýská). Česká státní hymna Kde domov můj
patří podle zákona 3/1993 Sb. mezi státní symboly České republiky
a ty lze podle § 1 zákona 352/2001 Sb. užívat jen vhodným a důstojným způsobem. Státní hymnu lze podle § 12 zákona 352/2001 Sb.
hrát i zpívat při státních svátcích a při jiných příležitostech, je-li to
obvyklé. Text a notový záznam státní hymny jsou přílohou 6 zákona
3/1993 sb. Zákon České národní rady o státních symbolech České
republiky.
Možná je ale potřeba si některá slova naší hymny trochu vysvětlit.
Zpívá se v ní: "Kde domov můj, kde domov můj, voda hučí po lučinách." Tomu nejspíš rozumíte, lučiny jsou prostě louky. Pak ale
písnička pokračuje: "Bory šumí po skalinách." Víte, co jsou to bory?
Bory jsou borové lesy neboli lesy, ve kterých rostou jehličnaté stromy
– borovice lesní. Zákeřně se může v české hymně tvářit také slovo
skví se. Když se něco skví, tak to vyniká, vystavuje se všem na odiv.
V případě písně Kde domov můj se v sadě skví z jara květ. Autor
obdivuje krásu rozkvetlých stromů v ovocných sadech. A zdá se mu
to jako zemský ráj.
Podle literárního historika Ferdinanda Strejčka Tylova píseň opěvuje lokalitu nuselského údolí v Praze, kde se poslední (čtvrtý) obraz
Fidlovačky odehrává: „voda hučící po lučinách“ je Botič, „skaliny“
jsou skály pod hradbami Nového města, které byly v 19. století porostlé borovicemi, „sadem“, v němž se „skví jara květ“, jsou dnes již
neexistující proslulé Wimmerovy sady, rozložené od Koňské a Žitné
brány až k Nuslím.
Připravil František Janeček
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zrcadlo času - vzpomínáme...
yy 1. prosince 1525 – narodil se Tadeáš Hájek z Hájku, český renesanční přírodovědec a lékař, největší český vědec 16. století
(† 1. září 1600)
yy 1. prosince 1847 – narodil se v Ronově
nad Doubravkou Antonín Chittussi, český
malíř († 1. května 1891)
yy 2. prosince 1805 – napoleonské války:
u Slavkova nedaleko Brna se odehrála
slavná bitva „tří císařů“, francouzské
vojsko vedené císařem Napoleonem drtivě
porazilo rusko-rakouské vojsko
yy 3. prosince 1621 – narodil se Bohuslav
Balbín, největší český barokní historik,
spisovatel, jezuita a obhájce českého jazyka († 28. listopadu 1688)
yy 3. prosince 1902 – narodila se Olga Scheinpflugová, česká herečka, spisovatelka,
básnířka a dramatička, manželka Karla
Čapka (†13. dubna 1968)
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, jeden z největších a nejslavnějších hudebních tvůrců v historii
(* 27. ledna 1756)
yy 2. – 5. prosince 1930 – při sčítání obyvatelstva před 90 lety bylo v Hlavňově
150 domů, 628 obyvatel; národnost: čsl.
621, německá 7; nábož. vyznání: řmk. 497,
evang. 3, čsl. 85. ¡ Místní část Hvězda –
1 dům, 2 obyvatelé.
yy 6. prosince 1774 – Marie Terezie vydala
Všeobecný školní řád, jímž byla zavedena
povinná školní docházka pro děti od 6
do 12 let
yy 6. prosince 1962 – zemřel v Praze Jaroslav Böhm, český archeolog (* 8. března 1901)
yy 7. prosince 1941 – druhá světová válka:
japonské císařské námořnictvo provedlo letecký útok na americkou základnu
v Pearl Harboru na tichomořském ostrově
Oahu, 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 8. prosince 1980 – zahynul John Winston Lennon, rocková legenda, vedoucí
člen skupiny The Beatles (* 9. října 1940)
yy 9. prosince 1437 – zemřel ve Znojmě
Zikmund Lucemburský, český, uherský
a německý král a římský císař (* 14. února 1368)
yy 10. prosince 1818 – narodil se František
Ladislav Rieger, český politik († 3. března
1903)
yy 11. prosince 1843 – narodil se Robert
Koch, německý lékař , jeden ze zakladatelů lékařské bakteriologie, nositel Nobelovy
ceny († 27. května 1910)
yy 11. prosince 1901 – narodil se na Žižkově
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Jaroslav Marvan, český herec († 21. května 1974)
12. prosince 1952 – zemřel v Praze
Bedřich Hrozný, mezinárodně uznávaný
český klínopisec a orientalista, který rozluštil jazyk starověkých Chetitů (1917)
a položil tak základy oboru chetitologie.
(* 6. května 1879)
13. prosince 1797 – narodil se v Düsseldorfu Heinrich Heine, slavný německý
básník a spisovatel († 17. února 1856)
14. prosince 1957 – zemřel v Praze Josef
Lada, český malíř, ilustrátor a spisovatel
(* 17. prosince 1887)
15. prosince 37 – narodil se Nero, římský
císař († 9. června 68)
15. prosince 1832 – ve francouzském
městě Dijon se narodil Gustave Eiffel,
francouzský konstruktér a architekt, autor
projektu Eiffelovky věže v Paříži († 1923)
16. prosince – v Bonnu se narodil Ludwig
van Beethoven, německý hudební skladatel světového významu († 26. března 1827)
17. prosince 1787 – v Libochovicích se
narodil Jan Evangelista Purkyně, český
lékař, přírodovědec a filozof světového významu († 28. července 1869)
18. prosince 1871 – narodil se v Brně Jan
Kotěra, český architekt, urbanista, teoretik architektury, návrhář nábytku a malíř
(† 17. dubna 1923)
18. prosince 1935 – Edvard Beneš zvolen prezidentem republiky, když dosavadní prezident republiky T. G. Masaryk
ve svých 85 letech 14. prosince abdikoval
18. prosince 2011 – zemřel československý a český prezident Václav Havel
(* 5. října 1936)
19. prosince 1915 – v Paříži v rodině cirkusového akrobata a barové zpěvačky se
narodila Edith Piaf, vlastním jménem
Edith Giovanna Gassionová ,vynikající
francouzská šansoniérka († 11. října 1963)
20. prosince 1849 – narodil se Vilém Pelly, jeden z největších zakladatelů textilního
průmyslu na Policku († 26. března 1939)
20.prosince 1968 – zemřel v New Islandu
John Steibeck, americký spisovatel „ztracené generace“ (*27. února 1902)
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?
21. prosince 1850 – narodil se ve Všebořicích Zdeněk Fibich, český skladatel,
po Smetanovi a Dvořákovi nejvýznamnější
představitel novodobé české hudby († 15.
října 1900)
21. prosince 2007 – devět zemí, včetně
Česka, vstoupilo do Schengenského prostoru
21. prosince 1968 – posádka Apolla 8
startuje z mysu Canaveral na první oblet
Měsíce
22. prosince 1941 – zemřel v koncent-
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račním táboře Mauthausen Karel Hašler,
český divadelní a filmový herec, zpěvák,
kabaretiér (* 31. října 1879)
23. prosince 1947 – v Bellových laboratořích byl poprvé předveden tranzistor,
vynalezený Johnem Bardeenem, Walterem
Brattainem a Williamem Shockleym
23. prosince 1790 – narodil se Jean-François Champollion, francouzský archeolog a egyptolog († 1832)
24. prosince 1920 – narodil se ve Štramberku Jiří Hanzelka, český cestovatel
a publicista († 15. února 2003)
25. prosince 1938 – zemřel v Praze Karel Čapek, český spisovatel, intelektuál,
novinář, dramatik, překladatel a amatérský
fotograf (* 9. leden 1890), mladší bratr
malíře a spisovatele Josefa Čapka (1887 –
1945)
26. prosince 1890 – zemřel v Neapoli Heinrich Schliemann, německý podnikatel
a archeolog (* 6. ledna 1822)
26. prosince 2004 – zemětřesení v Indickém oceánu vyvolalo vlnu tsunami, jež
zabila více než 200 000 lidí, hlavně v Indonésii
27. prosince 1566 – narodil se v slezské
Vratislavi Ján Jesenský (Jessenius), renesanční lékař, politik a filozof slovenského
původu († 21. červen 1621)
28. prosince 1895 – narodil se Jan Lege,
koželuh, autor první rukopisné polické kroniky, z níž čerpal V. V. Tomek (†14. května
1859)
29. prosince 1813 – narodil se v Praze Karel Sabina, jeden z prvních tvůrců českého
sociálního románu a operní libretista († 9.
listopad 1877)
29. prosince 1989 – sametová revoluce:
československým prezidentem byl zvolen
dramatik a disident Václav Havel
30. prosince 1865 – narodil se Rudyard
Kipling, britský spisovatel a básník
(† 18. ledna 1936)
31. prosince 1384 – zemřel John Wycliffe,
anglický teolog a reformátor (* asi 1320)
31. prosince 1873 – narodil se Stanislav
Šrůtek, fotograf, polický kronikář celých
33 let († 25. dubna 1958)
31. prosince 1978 – v noci z 31. 12. 1978
na 1.1. 1979 byl naměřen největší teplotní
rozdíl způsobený vpádem studeného vzduchu , během pouhých šesti hodin poklesla
teplota vzduchu u nás o dvacet stupňů, během šestnácti pak dokonce o třicet - z plus
deseti na minus dvacet!
31. prosince 1992 – ve 24.00 zaniklo Československo (ČSFR), rozdělilo se na Českou republiku a Slovenskou republiku
31. prosince 2002 – ve 24.00 se přestává
užívat název „rum“ pro destilát, vyráběný
z brambor; od 1. 1. 2003 se smí prodávat už
jen pod názvem tuzemák
31. prosince 2004 – končí povinná vojenská služba v České republice
Připravil František Janeček
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Z polické mateřinky...
Projektový den v MŠ

Mateřská škola je zapojena do projektu ŠABLONY III. s názvem „Zvýšení
kvality výuky v MŠ Police nad Metují“,
registrační číslo projektu: CZ.02.3
.X/0.0/0.0/20_080/0017069). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Projektový den s názvem „Stavitel města“ se uskutečnil 21. 10. 2020 pod vedením
ing. Simony Strejčkové z Malé technické
univerzity z Hradce Králové. Programu
se zúčastnili předškoláci ze třídy Berušek
a Kopretin. Celý projekt probíhal v duchu
Komenského myšlenky „Škola hrou“ a byl
zaměřený na polytechnické vzdělávání.
Lektorka děti seznámila s tématem,

ŠKOLSTVÍ
představila jim důležité budovy ve městě a jejich piktogramy. Děti si vyzkoušely práci kartografa a samy si vytvořily
plánek, podle kterého se dále musely řídit. Potom už předškoláci ve skupinkách
stavěli podle plánu budovy a silnice.
Ve dvojicích pak skládali dané budovy
z lego kostek, které umísťovali do města.
Cílem projektu bylo vést děti k samostatnému zpracování určitých úkolů. Děti se
měly zamýšlet nad uspořádáním budov
ve městě a musely úkoly řešit ve skupině.
Jak byly děti šikovné, najdete na našem
webu www.mspolice.cz ve fotogalerii tříd
Kopretin a Berušek.
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti

ACADEMIA MERCURII SŠ: distanční výuka – jak probíhá?
testy a organizovat online hodiny. Na druhou
stranu žáci mohou skrz tuto učebnu posílat
úkoly zpět vyučujícím, připojovat se na online
hodiny a například sdílet různé dokumenty se
svojí třídou.

Jaké změny přinesla distanční výuka
do naší školy? Jak pracujeme?
Každou vyučovací hodinu učíme online
dle skutečného rozvrhu hodin. Všichni vyučující mají vlastní školní notebook a vyučují
dle své rodinné situace, buď z domova, nebo
ze školy. K výuce používáme školní systém Bakaláři a nástroje platformy Google tj.
Google učebny, školní e-mailové adresy, či
Google Meet.
Google Classroom čili Google učebna je
platforma, která umožňuje učiteli odeslat žákům různé studijní materiály, vytvářet online
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Prostředí Google Meet používáme ne jen
pro online vyučování, ale také pro každotýdenní provozní porady pedagogických pracovníků, rodičovské schůzky a konzultační
hodiny učitelů, které slouží jak pro žáky, tak
pro rodiče.
Na jaře minulého školního roku se nám
podařilo nakoupit 20 notebooků pro naše žáky
v rámci projektu MŠMT „Moderní vzdělávání“. Tyto notebooky nyní slouží zdarma těm
žákům, kteří buď vlastní notebook nemají, či
jim během distanční výuky přestal fungovat.
Pro zpestření těchto „distančních“ dnů
jsme pro naše žáky a rodiče připravili i nějaké dobrovolné aktivity a to například online
posilování/cvičení, kde si žáci společně s učiteli zacvičí ze svých domovů. Této možnosti
rádi využívají naši studenti oboru Sportovní

management. Dále vedeme odpolední online
kurzy cizích jazyků pro žáky i rodiče. Největší
úspěch má kurz německého jazyka, kde si někteří rodiče „oprašují“ svoji němčinu a jiní si
plní svůj sen a začínají se jí učit. Jsme odhodlaní v těchto zájmových aktivitách pokračovat
i po ukončení distanční výuky, protože v online prostředí fungují výborně!
Další možností, kterou škola nabízí je
využití školní knihovny. Žáci či rodiče si mohou z online seznamu vybrat knihu dle své
volby, ve škole si ji objednají a pak si ji jen
vyzvednou.
Mohu říci, že oproti jaru 2020 se distanční
vyučování zkvalitnilo a v současné době probíhá plnohodnotná výuka online s tím, že škola i nadále poskytuje žákům a rodičům zázemí, kam se mohou obrátit o pomoc. Přesto, ale
budeme rádi, až budeme mít naše žáky opět
ve svých lavicích!
Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy

Polický měsíčník - prosinec 2020

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Milí spoluobčané,
s novým vydáním Vašeho zpravodaje se již nacházíme v čase adventním
a začínáme odpočítávat dny zbývající
do času vánočního a také do nového
roku.
Na prvním místě vám chceme vyslovit velké poděkování za vaše milé
pozornosti a vzkazy, které do našich
nemocnic stále zasíláte, neboť jsou pro
nás zdravotníky velkou podporou a radostí v této pro nás velmi náročné době.
Celkový počet hospitalizovaných pacientů s covid-19 klesá, ale vyhráno zdaleka nemáme. Zejména péče o pacienty
v těžkých stavech zatím příliš neubývá.
Situace je velmi náročná a s ohledem na délku také vyčerpávající nejen
pro nás zdravotníky, ale také pro všechny ostatní. Všichni víme, že na naše
zdraví má vliv celá řada faktorů,

některé můžeme ovlivnit více, některé
méně, ale určitě už jen snahou o větší
porozumění a vzájemnou toleranci si
můžeme zpříjemnit vánoční čas, který
již klepe na dveře. Opusťme strach,
ale vybudujme si respekt vůči původci epidemie. Nalezněme rovnováhu
mezi osobní svobodou na jedné straně a ochranou zranitelných lidí mezi
námi na straně druhé. Vedle zdraví
druhých nezapomínejme ani na to své.
Nemějme obavy navštívit lékaře nebo
nemocnici při jakémkoliv podezření
ohledně změny našeho zdravotního
stavu. Nepodceňujme příznaky. Vedle
akutní péče je zachován provoz všech
ambulancí a screeningových programů,
a to právě proto, že si uvědomujeme
důležitost této části zdravotní péče.
Ještě jednou vám děkujeme za vaši
přízeň a přejeme vám klidné a radostné
svátky vánoční a do nového roku hlavně pevné zdraví a mnoho chvil, které
budou naplněny pohodou a úsměvem.
Budeme tu pro vás i nadále.
Vaši zdravotníci

V Polici nad Metují pomáhá
29 Dobrých andělů

Rádi bychom Vám touto cestou
velmi poděkovali za projevenou
důvěru a pomoc, kterou jste v tomto roce poskytli rodinám s dětmi,
jež se vlivem vážné nemoci dostaly do těžké situace. Velmi si toho
vážíme!
S přáním pevného zdraví a příjemných nadcházejících svátků,
Šárka Procházková
ředitelka nadace Dobrý anděl

Chcete-li i Vy pomoci rodinám,
do jejichž osudu zasáhla vážná nemoc, stačí se stát Dobrým andělem.
Zaregistrujte se na www.dobryandel.
cz a zvolte libovolnou výši příspěvku.
Váš finanční dar umožní těmto rodinám snadněji zvládat těžkou situaci.
Navíc jako Dobrý anděl vidíte konkrétní příběhy rodin,
kterým pomáháte a kterým jsou Vaše příspěvky odeslány
do posledního haléře. Děkujeme!

Kladské pomezí aktivně pracuje na obnově cestovního ruchu

Letošní rok
byl zcela odlišný
od těch předchozích. Přinesl
spoustu
změn
a výzev, kterým všichni musíme čelit. Jedním
z nejvíce zasažených odvětví je bohužel cestovní ruch, který zažívá strmý pád. Obecně
prospěšná společnost Kladské pomezí rozhodně nechce jen přihlížet, a proto se snaží vynakládat větší a synergické prostředky na výraznou propagaci našeho regionu.
Velmi si vážíme důvěry našich partnerů
a spolupráce s nimi. Z tohoto důvodu jsme
v říjnu provedli dotazníkové šetření mezi ubytovateli, zástupci turistických atraktivit a informačních center našeho regionu, abychom
zjistili, jak se jarní omezení provozu promítla
do výsledků letošní sezóny a jaké jsou jejich
výhledy do budoucna. Z šetření vyplynulo, že
většina respondentů má obavy z dopadů druhé vlny, které budou mít zásadní vliv na jejich
rozpočty. Dobrou zprávou je, že jedna pětina dotazovaných považuje výsledky letošní

sezóny za stejné jako v předchozích letech či
dokonce lepší. Výsledky hodnocení dále poukazují na nedostatečnou státní podporu.
Jednotlivé subjekty by uvítali i větší podporu
místních samospráv a cílený marketing destinačního managementu.
Na základě výsledků šetření nyní připravujeme plány na nejbližší měsíce. Chceme být
schopni nabídnout marketingové možnosti pro
ty, kteří věří v restart cestovního ruchu a uvědomují si, že investice do cestovního ruchu jsou
v této době ještě více potřebné a důležité než
kdykoli dříve. Zároveň chceme pomoci i těm,
kteří budou nuceni své marketingové výdaje

omezit. Akční plán, rozpočet a nabídka služeb
Kladského pomezí na rok 2021 bude představena na valné hromadě 8. prosince 2020.
V současné době také pracujeme na marketingové strategii regionu Kladské pomezí do roku 2025. Je pro nás velkou ctí, že se
na její přípravě podílí Nora Dolanská, která má
bohaté zkušenosti napříč službami cestovního
ruchu u nás i v zahraničí. V září proběhlo první
projednávání dokumentu, další je naplánováno na přelom roku. V prvním pololetí příštího
roku bude strategie schválena.
Pro potřeby našich partnerů i široké veřejnosti jsme na našich webových stránkách vytvořili novou kategorii (https://kladskepomezi.
cz/cs/file/index/21), kde je umístěn přehled
aktuálně dostupných státních podpor, kontakt
na bezplatnou on-line poradnu i odkaz na oficiální Covid Portál.
Pevně věříme, že společně tuto situaci
zvládneme!
S pozdravem a přáním pěkného dne
Bc. Markéta Tomanová
manažer pro styk s veřejností

Podzimní práce v DPS Javor

Letošní rok je po všech směrech jiný. Nepromítáme
filmy, necvičíme, Ivanka Richterová nám nechodí číst
a neděláme spoustu dalších věcí, na které jsme byli
zvyklí. Naše společenská místnost osiřela. Spousta z nás
však nepřestala být aktivní, neztratila chuť do práce
a všichni víme, jak zdravý a příjemný je pobyt na čerstvém vzduchu. I my můžeme pomáhat. Stačí pár kusů
zahradního nářadí a okolí Domu s pečovatelskou službou
zase lahodí oku. Teď se můžeme radovat z dobře vykonané práce a těšit se na Vánoce. Máme hotovo.
Město Police nad Metují děkuje obyvatelům DPS, kteří se
podíleli na podzimním úklidu.
Mgr. Olga Landová
Polický měsíčník - prosinec 2020
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Ostrostřelecká garda spolku vojenských Ze Senior klubu Ostaš
přátelé,
vysloužilců Václava hraběte Radeckého Vážení
v letošním roce jsme měli málo možností se setkat, ale

Vážení sousedé, každý rok se potkáváme
na mnoha akcích nejen v našem městě. Ne
jinak tomu bylo a je i v tento pohnutý rok,
a protože nastal adventní čas a přiblížil se začátek roku nového, věřme lepšího, pojďme si
připomenout, kde jsme se setkali a úspěšně reprezentovali dobré jméno našeho města.
V lednu proběhl tradiční Ostrostřeleckoměstský ples za účasti mnoha hostí a spřátelených spolků. Na konci února jsme vystříleli
něco prachu na Vostatkách v Machovské Lhotě
a hned první březnovou sobotu jsme u příležitosti spolkové výroční schůze šli pochodem
přes náměstí ku pomníku vojenských vysloužilců na polický hřbitov. Zde jsme si též v květnu připomněli výročí ukončení 2. války. To
už platila nařízená karanténní opatření, která
nám znemožnila účast na otevírání Josefovské
pevnosti. Také Odemykání gardové střelnice
bylo přesunuto. Tím pádem byl měsíc červen
na akce bohatý. Vzpomeňme trochu netradiční
Běh z Police do Police, který byl letos veden
jinou trasou a v závěru chudší o Svatojánský
jarmark, přesto však velice zdařilý. Garda byla
přizvána do Hejtmánkovic, aby dodala lesku
a důstojnosti akci Spolku přátel Italské opery, konané v tamní jízdárně a přilehlém okolí.
Též jsme konečně „odemkli“ gardovou střelnici. V červenci jsme přijali pozvání na zámek

18

Karlova koruna do Chlumce
i přesto byla naše setkání příjemná a radostná. Každoroční
nad Cidlinou. Tam jsme úspěšvánoční posezení se bohužel tentokrát také ruší. Pevně věříně reprezentovali naše město
me, že až tato kritická koronovirová doba zmizí, se opět buu příležitosti výročí dne všeodeme ve zdraví a v plném počtu setkávat, jak je naší tradicí.
becné mobilizace v předvečer 1.
Na to se všichni těšíme a doufáme, že to bude co nejdříve.
světové války s názvem „Konec
Nucená izolace je rozhodně tíživá. Senioři mají obvykle
starých časů“. V zámeckých zajen omezený okruh osob s nimiž můžou udržovat kontakt,
hradách provedl inspekci Gardy
omezený rozsah možné aktivity, zabavení a náplně času. Je
při své cestě tamním krajem
třeba se projít v příjemném prostředí přírody, která nás zde
náš pan starosta s chotí a pov Polici nad Metují v bohaté míře obklopuje. Doporučujeme
četnou rodinou. V srpnu jsme
udělat si denní řád a určit si body, na které se budeme těšit.
si připomněli 25 let od založení
Můžou to být maličkosti, třeba odpolední káva a kniha, pusgardové střelnice Pod Vlčincem
tit si programy pro pamětníky, hudbu a písničky z mládí,
za účasti nadporučíka Alberta
které vyvolají příjemné vzpomínky a zlepší náladu.
Van Wesemaela, generálního seKrásné Vánoce a celý Nový rok,
kretáře a předsedy Ostrostřelců
ať 2021 Vám přinese lehčí krok.
zemí Koruny české, rytíře řádu
Hodně štěstí, zdraví, lásky a všeho,
svatého Sebastiána při Evropské
co je na životě tak krásného.
společnosti historických střelZe srdce přeje výbor Senior klubu Ostaš.
ců (EGS). Následující přespolní
akcí, které jsme se v září jako
nejpočetnější mužstvo účastnili
slavnostním průvodem, salutní střelbou a bojovou ukázkou
společně s dalšími jednotkami
a pevnostním dělostřelectvem,
bylo výročí 240. let od založení
pevnosti Josefov. Největší akcí
připadnuvší také na září bylo
slavné výročí 300. let provozu
hostince Krčma, který Garda
slavně osvobodila od vpádu
zlotřilých loupežníků.
Sousedé, věříme, že nám bude dopřáno
V říjnu, vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu civilního obyvatelstva byla opět se bez omezení setkávat a volně dýchat
opět nařízena opatření, která prakticky zne- aniž bychom ohrozili zdraví vaše nebo své.
možnila účast na veřejných akcích. Tak naší Přejeme vám klidné a požehnané svátky váspolečnou akcí, již bez oficiální veřejné účasti noční a především pevné zdraví.
bylo setkání v Kostelní ulici při odhalení paDěkujeme Městu Police nad Metují
mětní desky rodáka, legionáře, divisního ge- za dlouholetou podporu, která pomáhá udržet
nerála Jindřicha Bejla. Poslední akcí byl Den 150 letou tradici gardy.
válečných veteránů, který proběhl komorně
Za ostrostřelce raport podal jednatel,
a pro veřejnost byl připomenut třemi výstřely
závodčí K. Hušek.
z moždíře.
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Potravinová sbírka

Vážení čtenáři Polického
měsíčníku,
ráda bych se s vámi
podělila o velkou radost,
kterou spolek Apeiron posledních čtrnáct dní
prožíval. Pevně doufám, že v těchto dnech,
udělá radost i Vám. Chci tímto článkem vyjádřit vděčnost, kterou cítím. Za to, jací lidé
v Polici a okolí žijí.
Nouzový stav, vyhlášený vládou kvůli
epidemii nemoci Covid-19, zasáhl všechny
občany České republiky. Nejvíce se opatření
dotkla zranitelných skupin obyvatel – seniorů, matek samoživitelek s malými dětmi,
zdravotně postižených. Mnoha z těchto lidí
Potravinové banky pomáhají standardně, ale
v době nouzového stavu se objevilo i mnoho
dalších lidí, kteří se ocitli nečekaně v nouzi.
Proto jsme se pokusili vymyslet bezkontaktní,
všechna nařízení dodržující sbírku potravin
pro Potravinovou bankou Hradec Králové z.s.
Naším plánem bylo s finanční podporou Města
Police nad Metují vytvořit a vylepit plakát,
připravit před vchod Muzea papírových modelu sběrný box a doufat, že i v tak podivné
době někdo k muzeu přijde a něco přinese.
V první minutě zveřejnění sbírky se rozjel
vlak, který brzdil ještě několik dní po ukončení sbírky. Podporu sbírce vyjádřili poličtí
skauti a mateřské centrum. To byl jen začátek. Hanďu Kohlovou napadlo, udělejme
sběrné místo i u Renaty v koloniálu na náměstí. Tenhle geniální nápad získal sbírce velkou část potravin. První dny jsme z koloniálu
každý večer odnášeli plný batoh darovaných
potravin. Tým koloniálu nám vyprávěl nádherné příhody, které zažívali. Plné podpory
a sounáležitosti. Pečovali o sběrné místo tak,
že den za dnem jsme odnášeli čím dál větší
množství jídla. Začali se nám ozývat lidé, kteří nám chtěli věnovat peníze, ať za ně nakoupíme, co je nejvíc potřeba. Toho si nesmírně
vážíme a děkujeme za důvěru. Začali se nám
ozývat lidé, kteří sesbírají potraviny ve svém
okolí. První se ozvala Renáta Vlachová
z Hronova, k ní se okamžitě přidala Lenka
Zajíčková z Náchoda a Veronika Mesnerová
z Červeného Kostelce. Sbírat ve svém okolí

začala i Hanďa Kohlová na Bezděkově, Petra
Hubková ve Žďáře a svoz po Broumově nabídla Pavla Semeráková. Jsem neskutečně
vděčná a velmi hrdá na množství, které se
sešlo. S potravinami přijeli z MAS Stolové
Hory, hasiči Velká Ledhuj, hromadně se zapojila i naše ostrostřelecká garda. Určitě i další
spolky a organizace.
Poslední den sbírky jsme sečetli množství. Bylo ohromující. A jak jsem se zmínila
výše, vlak se tímto dnem nezastavil, začal
pouze brzdit. Další dny nám ještě spousta
z Vás potraviny donesla a celkově jsme se

dostali na opravdu ohromující číslo. To číslo
je 531,7 kg a 40,6 l.
Dodávka do Potravinové banky v Hradci
Králové je na cestě. Budeme mapovat, kde
přesně Vaše potraviny pomohly a na stánkách jednoho z příštích měsíčníku se to opět
dočtete.
PS: Jestli je vážně pravda, že láska prochází žaludkem, poslali jste těm, kteří to teď
nejvíc potřebují pořádnou dávku lásky.
S vděčností za všechny z Apeironu
Martina Frydrychová

Vážení přátelé,
velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme za vřelé přijetí
koledníků v minulé sbírce. V našem regionu se v roce 2020 vybralo 1 151 tis. Kč,
které byly využity 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

Tříkrálová sbírka 2021 proběhne virtuálně 1. - 24. 1. 2021
Tříkrálová koleda nebude znít ulicemi, jak jsme byli zvyklí v minulých letech,
ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 přinesou
koledníci do Vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte
se bát - zdraví našich příznivců i koledníků je pro nás na prvním místě, proto
letošní koleda proběhne virtuálně na www.trikralovasbirka.cz, kde bude
možné si koledu spolu s dalšími spoty přehrát. Tříkrálový koncert bude
přenášet ČT 1 v neděli 10. ledna 2021 od 18 hod.
DO SBÍRKY LZE PŘISPĚT:
 osobně DO POKLADNIČKY v Polici nad Metují v Papírnictví "U Kohlů",
Komenského náměstí 402, ve dnech 4. - 15.1.2021,
nebo v sídle Oblastní charity Náchod, Mlýnská 189, Náchod, 1. patro v
pracovních dnech od 7 do 15:30 h. (naproti parkovišti Bílá růže)
 online přes www.trikralovasbirka.cz
 dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777 (cena
jedné SMS je 30, 60 a 90 Kč)
 odesláním FINANČNÍHO DARU na účet: 66008822/0800, VS: 77705016
Z vybraných prostředků podpoříme aktivity jako v roce 2020 a dále se zaměříme
na pomoc potřebným zasažených pandemií.
ZAČNĚTE I VY NOVÝ ROK DOBRÝM SKUTKEM! DĚKUJEME VÁM!
Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod, bližší informace: www.nachod.charita.cz
Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, e-mail: tks@charita.cz, www.trikralovasbirka.cz
Celostátní 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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Český den proti rakovině 2020 v náchodském regionu

Ve středu 13. května neproběhl 24. ročník
Českého dne proti rakovině jak na východě
Čech, tak v celé České republice. Ale v roce
2020 nebylo téměř nic jako každý jiný rok.
Kvůli ochraně celé společnosti proti hrozbě
koronaviru byl květnový termín této veřejné
celonárodní sbírky odvolán a akce přesunuta
na příznivější dobu, tedy na středu 30. září.
Intenzivní příprava sbírkového dne probíhala
od srpna po celé září a dala členům náchodské
pobočky Ligy proti rakovině pořádně zabrat.
Ale vše se stihlo a bylo připraveno. Jenže
ouha. Republikou se začala šířit druhá vlna
covidu-19, která všem zkomplikovala život.
Konkrétně náchodský i broumovský region
se postupně stával jedním z nejpostiženějších.
A to byl důvod, proč mnohé tradiční spolupracující subjekty, především z řad středních škol,
na poslední chvíli odřekly svou účast na akci.
Na druhou stranu se podařilo domluvit spolupráci s mnoha dalšími dobrovolníky, avšak
výpadek studentů středních škol se zcela nahradit nepovedlo. Dokonce ani počasí nebylo
sbírce právě nakloněno. Tak tedy nezbývalo
nic jiného než nasadit si roušku, obléci svetr
nebo bundu a vyrazit za dárci do ulic. Kampaň
byla zaměřena na prevenci nádorů ledvin
a močového měchýře, jejichž výskyt je u nás

bohužel vysoký. V zájmu snížení rizika všech
typů nádorů i odolnosti proti chorobám vůbec
by se měl každý snažit již od mládí osvojit si
způsob života zahrnující pravidelnou fyzickou
aktivitu, zdravou výživu a duševní pohodu,
na což upozorňovaly i letáky.

odborná škola sociální a zdravotnická Náchod
s 24 516 Kč, dále potom Skaut Náchod s vybranými 13 927 Kč a nově zapojené Gymnázium
Trutnov, které vybralo 13 190 Kč. Velmi také
pomohli skauti z Červeného Kostelce, kteří
odevzdali 8 819 Kč.

Celkem se do prodeje symbolických kytiček měsíčku lékařského se zelenou stužkou
zapojilo 26 skupin dobrovolníků z Náchodska,
Trutnovska, Jaroměřska, Broumovska, Policka
a Novoměstska, z toho 9 středních škol. Nově
se do spolupráce zařadila mnohá zdravotnická zařízení, informační centra a další obětaví
dobrovolní prodejci v regionu. Velmi se také
osvědčil stánek náchodské Ligy proti rakovině
na náměstí. Ochota veřejnosti přispět na tuto
tradiční sbírku byla značná, jen těch prodávajících bylo letos o poznání méně. Loňský historicky nejlepší výsledek náchodská Liga proti rakovině letos splnila na 50 %, což je však
s ohledem na složitost situace úspěch! Na celorepublikový účet sbírky bylo celkem poukázáno 154 689 Kč. Nelze jmenovat všechny
dobrovolné prodejce, velikou pochvalu si
však letos určitě zaslouží zejména studenti a pedagogové Gymnázia Jaroslava Žáka
Jaroměř, které přispělo na sbírkový účet částkou 32 727 Kč, na druhém místě pak Střední

Upřímné poděkování patří všem prodejcům – žákům, studentům i jejich pedagogům,
skautům a dalším dobrovolníkům, především
členům výboru LPR Náchod, a to i nováčkům,
za jejich obětavý přístup ke sbírce. Velký dík
za spolupráci také patří jako každoročně pracovníkům a pracovnicím České pošty Náchod
a jejího depa. Náš region je již po mnoho let
oblastí, kde má Český den proti rakovině vždy
vstřícné přijetí a podporu veřejnosti, mnoha
dárců z řad občanů. A nemění na tom nic ani
letošní nepříznivá situace. Srdce příznivců
sbírky byla i v tomto nelehkém roce otevřená
pro pomoc druhým. Zároveň je také důležité,
že významná část výtěžku sbírky se rok co rok
vrací zpět do regionu, v první řadě pro Hospic
Anežky České v Červeném Kostelci.
Děkujeme a přejeme všem klidné vánoční
svátky a v roce 2021 hlavně pevné zdraví!
MUDr. Vladimír Müller,
Ing. Libuše Kučerová a Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod, z. s.

POMÁHÁME OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ

Stali jste se Vy nebo někdo z vašeho okolí obětí trestného činu? Potřebujete informace o vašich
právech, o průběhu trestního řízení či jen psychickou podporu? Od toho jsme tu my! Občanská poradna v Náchodě je vám plně k dispozici. Najdete nás na adrese Weyrova 3, přímo v rohu Masarykova
náměstí.

Pro koho jsou naše služby určeny?

Občanská poradna je určena lidem, kteří
se ocitli v tíživé životní situaci nebo jsou takovou situací ohroženi. Služba je určena těm,
kteří si nemohou z problémů pomoci sami například z důvodu vysokého věku, zdravotních
problémů, nedostatku financí, znalostí nebo
dovedností apod. Poradenství je bezplatné
a může se týkat oddlužení, problémů v rodině,
v zaměstnání, s bydlením, reklamací, sociálních dávek a také trestných činů.

S jakými situacemi se při pomoci
obětem trestných činů nejčastěji
setkáváme a s čím vám můžeme
pomoci?

Spektrum situací je opravdu rozsáhlé. Dá
se říci, že co případ, to jedinečný problém.
Oblasti, ve kterých poradenství poskytujeme, bychom mohli rozdělit do čtyř kategorií, a sice: vymáhání náhrady škody, pomoc
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obětem domácího násilí, trestní řízení a psychická podpora. Naše pomoc je komplexní.
Zahrnuje jak poskytování právních a jiných
informací, tak i poskytnutí psychické podpory
a případného doprovodu k dalším institucím.

Vstup do Občanské poradny v Náchodě

Jakou formou jsou služby
poskytovány?

Standardně formou osobní konzultace, po telefonu či e-mailu. V současné době

jsme kvůli opatřením proti Covidu-19 zavedli
také poradenství formou skypu (termín pro
předchozí domluvě) a také prostřednictvím
facebooku.
Občanské poradenské středisko o.p.s. je
obecně prospěšnou společností, což je jedna
z forem nevládní soukromé neziskové organizace. Byla založena v roce 1999. Organizace
má sídlo v Hradci Králové a kontaktní místa
v Náchodě, Jičíně a Kostelci nad Orlicí. Více
o nás najdete zde: http://www.ops.cz/
Rychlý kontakt pro pomoc obětem trestných
činů: tel: +420 734 370 960,
e-mail: opnachod@ops.cz,
FB: Občanská poradna Online
Provozní doba:
Po 9:00 – 12:00 a 12:30 - 18:00
Út, ST 9:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00,
Čt 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
Adresa: Občanská poradna Náchod,
Weyrova 3, 547 01 Náchod
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Křížem krážem Polickem a další podzimní aktivity skautů

Naše činnost byla od října pozastavena,
obdobně jako v jiných spolcích. Ale naštěstí
nám zbyl prostor alespoň pro on-line setkávání a chystání výletních tras v okolí Police
nad Metují. U starších členů probíhají on-line
schůzky aby se mohli kamarádi z oddílu setkat alespoň na dálku. Myslím, že toto setkávání má v dnešní době velký význam. Mnozí
namítnou, že sezení u počítače mají za celou
výuku děti víc než dost, ale program schůzek
je něco úplně jiného než on-line výuka. Je to
povídání na dálku, společné cvičení, plnění
různých úkolů nebo třeba i vaření ale hlavně
společná zábava, která je nyní tak potřebná.
Pro menší děti jsou on-line schůzky dost
komplikované, přeci jen ještě neumí počítač
tak dobře obsluhovat a navíc ještě rádi vyrazí
s rodiči na procházku. A tak jsme je vytáhli
ven, do přírody. Vznikly tak trasy, které si mohou projít v rámci rodinné procházky.
Pro benjamínky jsme nachystali putování s Australskými zvířaty zakončené
v Červeňáku pokladem. Každý ho absolvoval

sám s rodiči, ale mohl
si zahrát podobné hry
jako v rámci skautské
schůzky. Na australské
putování
navazovalo
vytvoření trasy po okolí
Bezděkova nad Metují
nesoucí název Putování
s jezevcem Béďou, zaměřené na zvířata z našich polí a lesů.
Začátkem listopadu
pak následovalo vytvoření velké pokladové
hry s názvem Křížem
krážem Polickem. Jedná
se o deset míst, na nichž
je ukryt QR kód a v něm
je zadán úkol. V jakém
pořadí body účastníci obejdou je úplně jedno.
Musí si ale vždy poznamenat číslo do finálních souřadnic pokladu. Pro otevření pokladu
potřebují ještě získat klíč a k tomu stačí splnit

Sloupek hasičů z Pěkova

Letošní rok byl díky pandemii, v činnosti
našeho sboru slabší. Už od podzimu 2019 kdy
se po volbách částečně změnil výbor sboru,
jsme plánovali udělat hasičskou soutěž, která u nás už hodně dlouho nebyla. Termín byl
stanoven na 5. září 2020 a místo na Honech
u rybníka. Díky jarním událostem okolo šíření
nemoci bylo nejasné, jestli vůbec tuto soutěž
zorganizujeme. Ale štěstí nám přálo, a tak
i když bylo mnoho soutěží zrušeno, my jsme ji
za přísných podmínek uspořádaly.
Pravidla byla stanovena dle požárního
řádu, to znamená práce čísel. Členové každého družstva, které se připravilo na start, si museli rozlosovat čísla a každé číslo má předepsanou práci při požárním útoku. Zdál se nám
tento způsob spravedlivější než při klasickém
požárním sportu, protože členové družstev nevěděli dopředu, co budou dělat. Abychom to
neměli jen tak obyčejné, zakončili jsme každý
útok pěkně po hasičsku. Dva členové z každého družstva, museli vypít pivo na výdrž.
Dostavilo se sedm hasičských sborů,
z toho jich pět mělo jedno družstvo a dva
sbory op dvou družstvech, takže celkem soutěžilo devět družstev. Výsledky byly cekem
překvapivé.
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Na 1. místě Pěkov A, s časem
2.
Pěkov B,
3.
Martínkovice
4.
Hlavňov
5.
Říkov muži
6.
Velká Ledhuje
7.
Žďár nad Metují
8
Říkov ženy
9
Suchý Důl (defekt savice)

41,38 s
48,34 s
52,47 s
56,57 s
57,47 s
62,31 s
91,69 s
105,81 s
120,00 s

Soutěž začala v 8,30 hod. a ukončena
s vyhlášením výsledků byla 12,00 hod.
Celou soutěž řídil nový velitel našeho sboru Michal Rössel a starosta Jiří Kozár. Bylo
zapotřebí zajistit hodně věcí, jako je celková
bezpečnost všech soutěžících, ocenění, poháry
a diplomy, pro ostatní ceny za účast.
Dále jsme připravili zázemí pro obecenstvo, které povzbuzovalo svá družstva, stany,
lavice a ozvučení celé soutěže a samozřejmě
občerstvení, o které se staralo několik členů
našeho sboru a jejich drahé plovičky.
Finančně jsme tuto akci zajišťovali z větší
části z našich zdrojů a velkou pomocí byla i finanční podpora 8 400,- Kč z dotačního programu Města Police nad Metují. Tímto bych chtěl
za tuto částku moc poděkovat. Tato akce se
vydařila a počasí nám přálo. Pokud bude možnost, chtěli bychom to příští rok zopakovat.
Místostarosta Zdeněk Pohl

pět úkolů z deseti. Důkaz o jejich plnění vložit buď do skupiny na Facebooku, nebo poslat
na mail uvedený na webových stránkách. Tato
hra je vytvořená nejen pro členy skautského
střediska, ale i pro veřejnost. Tedy pro každého, kdo si chce zpestřit procházky po okolí. Hra probíhá od 4.listopadu do 4. prosince.
A díky finanční podpoře od města Police nad
Metují na úspěšné hráče čeká na závěr velká
truhla s pokladem.
Betlémské
světýlko
a
putování
na Junáckou vyhlídku
V době kdy píši článek, ještě nedokážu
říci, jakou formou vám zvládneme Betlémské
světýlko předat. Ale určitě ho přivezeme už
19. prosince. Pokud nebude možné setkání na polickém náměstí, tak jak jsme zvyklí.
Vytvoříme síť míst, kde bude možné si světýlko připálit. Seznam míst zavčas uveřejníme
na webových stránkách a Facebooku Skaláků.
Jako každý rok, i letos zajistíme novoroční
Pf na Junáckou vyhlídku v Broumovských stěnách. Každoročně se tam na Silvestra setkávají skauti a další turisté, aby si popřáli mnoho
zdaru do nového roku. Kartiček bude dostatek a bude možné si pro ně zajít již v průběhu
vánočních svátků. Naštěstí tam nyní můžeme
putovat svobodně, ač možná jen s rodinnými
příslušníky, ale bez obav z následných výslechů od STB, tak jak tomu bylo před rokem
1989.
Za tvorbu letošního Pf patří poděkování Adéle Jenkové (ADA art) a další dík patří
městu Police nad Metují, které podporuje naši
činnost a mimo mnoho dalšího i tisk těchto Pf.
Putováním na Junáckou vyhlídku zakončíme tento v mnohém zvláštní rok, který nás
vlastně trochu zpomalil a mnoho nového nás
naučil. Doufejme, že do nového roku všichni
vykročíme pevným krokem, správným směrem. A bude nám spolu zase dobře.
Děkuji těm, kteří naši činnost nejen finančně podporují - městu Police nad Metují
a MŠMT. Děkuji také těm, kteří tu činnost vymýšlejí a realizují i všem, kteří se jí účastní –
pak je to teprve kompletní a naplněné.
Za skautské středisko Haňďa Kohlová
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Astronomický klub Police nad Metují
HVĚZDA BETLÉMSKÁ. JAK MOHLA VYPADAT?

V prosinci dojde k mimořádně těsné konjunkci planet Jupiter a Saturn.
Astronomický úkaz nastane večer 21. 12 nízko nad jihozápadním obzorem. Vzájemné přibližování obou planet bude dobře pozorovatelné již
od začátku prosince. Zajímavá konstelace nastane také večer 17. prosince,
kdy blízko obou planet uvidíme navíc úzký srpek Měsíce 3 dny po novu.
Při „Velké konjunkci“ 21. 12. budou obě planety při pozorování bez
dalekohledu téměř splývat. Je vhodné začít pozorovat hned po setmění,
protože planety zapadají v 18 hod 30 min. Poslední podobně těsná konjunkce planet Jupiter a Saturn nastala v červenci 1623 a příští bude až
v březnu 2080!
V malém astronomickém dalekohledu uvidíme obě planety i s jejich nejjasnějšími měsíci. Jupiter zaujme tmavými pásy v atmosféře.
U Saturnu uvidíme i známý prstenec.
K těsným konjunkcím planety Jupiter a Saturn došlo v roce 7 před naším letopočtem. V roce 3 a 2 př. n. l. došlo ke konjunkci Jupitera a Venuše.
Někteří badatelé zastávají názor že tyto těsné a velmi nápadné konjunkce planet na počátku našeho letopočtu mohly být hledanou Betlémskou
hvězdou, která zvěstovala narození Spasitele.
Zbývá si popřát krásné Vánoce prožité v kruhu svých nejbližších
a příznivé počasí k pozorování „Velké konjunkce“ 3 dny před Štědrým
dnem.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

vstupuje 21. prosince v 11 hodin 3 minuty do znamení 		
Kozoroha. Začíná astronomická zima.
1. prosince bude den dlouhý 8 hodin a 24 minut
21. prosince bude den dlouhý jen 8 hodin a 4 minuty
31. prosince bude den dlouhý 8 hodin a 9 minut
Na konci měsíce bude den již o 4 minuty delší!

MĚSÍC

8. v poslední čtvrti, 14. v novu, 22. v první čtvrti,
30. v úplňku,

MERKUR

není pozorovatelný,

VENUŠE

ráno nízko nad jihovýchodním obzorem,

MARS

po většinu noci v souhvězdí Ryb,

JUPITER

večer nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Střelce
a Kozoroha,

SATURN

večer nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Střelce
a Kozoroha,

URAN

po většinu noci v souhvězdí Berana,

NEPTUN

večer na jihozápadě v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Adventní věnec – symbol předvánočních dnů

Advent je období čtyř týdnů před vánočními
svátky, má jít o dobu rozjímání a klidných příprav
na Vánoce. Slovo je odvozeno z latinského slova
„adventire“, což znamená „přicházet“.V křesťanské symbolice má zvláštní význam, zahajuje
nový církevní (liturgický) rok. Advent je spjat
s mnohými tradicemi a zvyky, které dodržují i ti,
kteří nejsou věřící. Symbolem adventu je i adventní věnec. Víte ale, kde se tato tradice vlastně
vzala, co znamenají jednotlivé svíce nebo jak se
jmenují? Možná vás překvapí, že svou roli hraje
i jejich barva.
Historie, která předcházela vzniku tradice
s adventním věncem, je skutečně bohatá. Zvyk
mohl inspirovat židovský svátek světel neboli Chanuka, o které lidé postupně zapalují osm
svíček na speciálním svícnu. Křesťané se mohli vzhlédnout i v dávném zvyku germánů, kteří
v zimě zapalovali oheň uprostřed zeleného kruhu,
aby tím znázornili Slunce. Na konci 19. století
pak přišel zdánlivě nenápadný, ale klíčový nápad. Habsburský pedagog a kněz Johann Hinrich
Wichern (18078-1881) tehdy učil malé sirotky
a před Vánoci je chtěl trochu potěšit. V roce
1839 vyrobil předchůdce dnešních adventních
věnců kolo ze starého dřevěného, na něž nalepil
19 malých červených svíček pro všední dny a 4
bílé svíce pro neděle. Každý den se zapalovala
další svíčka, v neděli velká bílá, v ostatní dny
malá červená. Myšlenka se lidem rychle zalíbila.
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Netrvalo dlouho a v kostele v Cáchách se měl objevit první adventní věnec moderního typu. U nás
se však zvyk ujal v posledních desetiletích. Je vykládán jako symbolika Kristova kříže a ve vztahu
ke čtyřem světovým stranám jako jeho požehnání
na každou světovou stranu.
Adventní věnec má mít čtyři svíčky, symbolizující čtyři týdny, jež předcházejí Vánocům.
Jistě vás nepřekvapí, že každá svíčka má svůj
přesně daný význam. Existují pravidla, jak přesně je zapalovat, každá má své jméno a důležitá
je dokonce i jejich barva, barva ozdob či použité
materiály. Podle barev křesťanské liturgie se dávají na adventní věnec zpravidla tři fialové a jedna růžová svíčka.
Advent 2020 začal v neděli 29. listopadu
2020. Každá z nedělí má své jméno a každou
symbolizují svíčky na adventním věnci.

1. svíčku (fialovou) jsme letos zapálili na první adventní, tedy železnou neděli 29. listopadu. Jde o svíci „proroků“ na památku
proroků, hlavně Izaiáše, kteří předpověděli
narození Ježíše Krista. Tato svíčka představuje naději a očekávání. Především očekávání příchodu Mesiáše. Od ní postupujeme
proti směru hodinových ručiček.
2. svíčka (fialová) se zapaluje druhou adventní, tedy bronzovou neděli. Letos vychází
na 6. prosince. Jde o „betlémskou“ svíci,
symbolizující lásku a Ježíškovy jesličky.
3. svíčka (růžová, nebo růžově svítící barevná) se zapaluje třetí adventní, tedy stříbrnou
neděli. Jde o „pastýřskou“ svíci, vyjadřující
radost z příchodu slavnostních okamžiků.
4. svíčka (poslední fialová) se zapaluje čtvrtou
adventní, tedy poslední adventní, neboli zlatou neděli. Jde o „andělskou“ svíci představující mír a pokoj.

Jiné názvy svíček:
1. svíčka Naděje
3. svíčka Přátelství
2. svíčka Mír
4. svíčka Láska
Někdy se můžeme setkat také s věncem s 5
svíčkami, ta představuje samotného Krista.– památka na proroky, kteří předpověděli narození
Ježíše Krista. Dává se doprostřed a má barvu
bílou. Někdy bývá nazývána jako „Kristova
svíčka“.
Čtyři zapálené svíčky naznačují, že čas adventu končí, kruh se uzavírá. Každou adventní
neděli se nechá shořet vždy jen část, aby čtvrtou adventní neděli mohly svítit všechny čtyři
najednou. Svíčky mohou být na věnci umístěny
symetricky, ale i asymetricky. Mohou být všechny stejné, ale mohou mít i různou výšku a různé
barvy.V současné době mají barvu podle toho,
jak se komu líbí; červená se zlatou jsou možná
nejoblíbenější vánoční barevnou kombinací.
Vysoké oblibě se těší rovněž svíčky bílé, které
symbolizují sváteční atmosféru.
Adventní věnec se zpravidla klade na stůl,
někdo ho taky zavěšuje na stuhy, nebo se připevňuje – ovšem bez svíček – na vstupní dveře. Tvar
kruhu u adventního věnce vyjadřuje pospolitost.
Věnec se většinou vyrábí z chvojí, šišek, suchých
plodů a stužek. Větvičky jehličnanů i jiných stálezelených rostlin jsou symbolem věčného života a plamínky hořících svíček mají připomínat
Krista, vnímaného křesťany jako světlo vítězící
nad temnotou.
Kromě adventních nedělí se v prosinci slaví i svátky některých významných křesťanských
světců. Důležitými dny jsou svátek sv. Barbory
(4. prosince), sv. Mikuláše (6. prosince), Slavnost
Neposkvrněného početí Panny Marie (8. prosince) a svátek sv. Lucie (13. prosince). V každém
z těchto dnů se dodržují lidové nebo církevní tradice a s těmito dny je spojeno mnoho zvyků, pověr a magických praktik.
František Janeček
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Veselost je nejlepší apatyka

Začínám psát pro prosincové číslo
„Měsíčníku“, ale zatím ne příliš vesele. Činy
naší doby jsou truchlivé a jak ve svém ranním
rozhovoru na radiu Dvojka, „Jak to vidí“, pronesl ekonom pan profesor Hindls - je to strašlivý svět. Tam, kde se zabíjí proto, že patřím
k jinému vidění světa, je odporné a teď ještě
k tomu nás „navštívil“ Covid-19. Snad je to
MENE TEKEL= varování před hrozící pohromou. A jedeme v tom všichni.
Ten COVID – 19 nám dává, jak se říká, co
proto. Ale veselost je nejlepší apatyka, a tak
dělám všechno možné pro lepší náladu, a protože jsem byla, a stále zůstávám, „amerikanofilistkou„ (odvozenina od“ rusofililismu“), bavím se volbami tam za mořem, i když to zrovna
veselé téma není. Důsledky budou i pro nás,
ale jaké? Známý „šoumen“, republikán, nemůže připustit prohru, ale nevíme, co ten vítězný
demokrat připravuje. Paní Matušková prohlašuje, že neemigrovala proto, aby se podobný
způsob našeho bývalého komunistického
vládnutí zakořenil i v daleké Americe. Ale to
už musíme nechat vítězům, jak si budou počínat. Prostě svět je „vzhůru nohama“. Sama už
fyzicky nejsem schopna pomáhat a moje cesta, abych nezapomněla chodit, se skládá z cest
kolem baráku a po „stavách“ u benzinky, ale

přesto se nepovažuji ve skoro čtyřiaosmdesáti
letech za ohroženou skupinu obyvatelstva.
Ségro, díváš se shůry, čemu jsi unikla, ale
moc mi chybíš. Všechno bychom důkladně
probraly a řekly si, že prozřetelnost lidstvo
trestá za pýchu, chamtivost a nedostatek pokory, že existuje něco víc, než jsou „prachy“, postavení a neomalenost ve všem. Vzpomínám
na maminku a babičku Čechovou, které nás
vychovávaly ke skromnosti a jejich rčení bylo
“Co je dovoleno Jovovi, asi bohovi, není dovoleno volovi.“ Jak to zvíře k tomu srovnání
přišlo, nevím, protože „vole“ je dnes oslovení
téměř posvátné, často užívané a taky to tak vypadá. Dámy se někdy oslovují „krávo“, ale to
už tak časté není. Prostě oslovování je bohaté
na skot! Ale stejně mám dojem, že to, co tu zavládlo před třiceti lety v období normalizace,
se tu pevně zakořenilo. No, lidé zůstali stejní,
ale já věřím v mládí a jeho vzdělanost. Pryč
s nějakými „ismy“ – socialismy, komunismy
a jinými ismy! Měli bychom uskutečňovat
spravedlivý kapitalismus, on jistě existuje,
ale záleží na osobách, které v něm vládnou!
Zatím máme hodně politiků, ale málo státníků. Politici se stále hašteří, dělají si s námi, co
chtějí, kupčí s politickými názory a vyrábějí
politiky s trafikami. Všeho do času! Prokoukli

jsme kupčení a tomuto prozření napomáhá nemocná doba – bude líp!
Mám v paměti to, co mi napsala do památníku paní profesorka Novotná, češtinářka
z gymplu, vlastně už z jedenáctiletky a nevím, komu ten výrok patří: Buď dobrá jako
to pole, které zrní dává těm, kdož je trýznili…
památník mně spolužačka, která je už s paní
profesorkou na pravdě boží, nevrátila, ale
slova nosím v sobě. Třeba mi někdo poradí,
komu vzácná slova patří, možná že autorem
je sama paní profesorka. V tom listopadovém
čase vzpomínám na ty, kteří už nejsou mezi
námi, můj okruh přátel se zužuje, ale raduji
se ze všeho dobrého, co se nyní v této době
mezi lidmi šíří: pomoc slabším a potřebným
v jakékoliv podobě. Nechť nám tato vlastnost
zůstane! Raduji se hlavně z nabyté svobody, se
kterou se učíme nakládat, protože svoboda je
i odpovědnost!
Myšlenky moudrých:
yy Člověk se může rozloučit se vším, jenom
ne s nadějí. I. Erenburg
yy Naděje je sen bdícího. Cicero
yy Jedině naděje přinášívá lidem útěchu v neštěstích. Cicero
Jarca Seidelová

PROSINEC – pranostiky, pověry, zvyky, tradice
Prosinec je dvanáctý měsíc roku. Ve starořímském kalendáři to byl měsíc desátý – december; toto označení pak v různých obměnách proniklo do většiny evropských jazyků.
Český název posledního měsíce roku souvisí
pravděpodobně se slovem „siný“, „prosivět“
(tj. prosvítat), což značí, že se jedná o měsíc,
kdy slunce už jen prosvitne mezi mraky, prosincové dny jsou šedivé, bledé, často mlhavé.
21. prosince (11:02 hod.) je zimní slunovrat. Slunce stojí nad obratníkem Kozoroha.
V tento den je na severní polokouli nejkratší
den v roce. Noc je nejdelší. Slunce svítí v době
zimního slunovratu nejslaběji v celém roce.
Dnů ubývá do 22. o 20 minut, pak přibývá
až do konce o 6 minut. Délka dne 8 hodin 24
minut až 8 hodin 4 minuty, pak až 8 hodin 10
minut.
Vánocům v církevním roce předchází období nazývané advent – tj. latinsky příchod.
V letošním roce začíná advent první adventní
nedělí 29. listopadu 2020. V tuto neděli začíná i církevní rok. Na Štědrý den pak končí
i samotný Advent. Do adventní doby spadalo
několik památek světců, ke kterým se pojilo
velké množství zvyků a pověr: 30. listopad
– den sv. Ondřeje, 4. prosinec – sv. Barbora,
5. prosince - sv. Mikuláš,7. prosince – svatý
Ambrož, 13. prosince – sv. Lucie.
25. prosince (Narození Páně) začíná
doba vánoční, která končí v neděli následující po 6. lednu (Zjevení Páně). Obecně je ale
do Vánoc zahrnován i 24. prosinec, případně i předcházející doba adventu. Ačkoli se
může zdát, že vánoční svátky jsou spojeny
s křesťanstvím a církví, nebylo tomu vždy
tak. Vánoce jako svátky Narození Páně byly
v církvi stanoveny relativně pozdě (nejstarší
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písemný doklad je v římském chronografu
z roku 354). Stanoveny byly na dobu velmi
oblíbených a v římské říši bujaře slavených
Saturnalií (17. prosince).
Z poměrně bohatého počtu všeobecných
prosincových pranostik vybírám:
yy Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
yy Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
yy Jaký prosinec, takové jaro.
yy Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý,
není se kruté zimy třeba báti.
yy Je-li prosinec mírný a vlahý, nenadělá nám
zima těžké hlavy.
yy Je-li studený a mrazivý prosinec, bude
i celá zima tuhá.
yy Je-li v prosinci ještě mnoho sedmikrásek,
nebude dlouho mrznout.
yy Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí úrodný;
je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.
yy Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok
na to běží.
yy Lepší Vánoce třeskuté, než-li tekuté.
yy Mírný prosinec - mírná celá zima.
yy Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce
a trávy.
yy Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý
roček bude v běhu.
yy Mrazy když v prosinci ochabnou, znamenají zimu zlou.
yy Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou,
znamenají zimu mírnou.
yy Na suchý prosinec následuje suché jaro.
yy Není-li prosinec studený, bude příští rok
hubený.

yy Padne-li první sníh na mokrou zem, bude
slabá úroda.
yy Po studeném prosinci bývá úrodný
rok.
yy Prosincem rok končí, ale zima začíná.
yy Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám
zima těžké hlavy.
yy Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý
kožich.
yy Prosinec-li mírný je, zima pak v lednu kraluje.
yy Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima
mnoho síly.
yy Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady,
nastane tuhá zima všady.
yy Studený prosinec - brzké jaro.
yy V prosinci zima ještě laškuje, ale v lednu
již kraluje.
yy Velké množství pranostik je ke Štědrému
dnu, proto vybírám:
yy Na Adama a Evu čekejte oblevu aneb Jasná
noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.
yy Je-li na Štědrý den východ slunce jasný,
urodí se jarní obilí.
yy Tvrdo a jasno na Štědrý den – úroda tvrdého zboží a hrachu (místo hrachu také seno,
víno, chmel).
Dvě pranostiky, které si protiřečí:
yy Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
yy Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, bude plenný a úrodný.
P.S.: Přeji všem čtenářům Polického měsíčníku požehnané Vánoce, plné lásky, klidu a pokoje, hodně zdraví a velkou fůru
Božího požehnání v roce 2021.
Připravil František Janeček
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Čekání

= Některé momenty života, které jsem si vždy
přál sdílet s ostatními, všelijaké podivnosti, určitá slova, jež ze mě mocně a radostně
plynou, zůstávají navzdory veškerému mému
nadšení a touze pouhými fragmenty. =
Orhan Pamuk
Každý z nás někdy někde čekal. To se
prostě stává. Čekáme v čekárnách u lékařů,
na chodbách na úřadech, před pokladnou u obchodů… čekáme a nevíme co dělat. Tady se
objevuje přesně to, co vepsal do názvu jednoho ze svých románů Alberto Moravia: "Nuda".
Já naposledy čekal na autobusovém nádraží
v Náchodě. Spoj měl mírné zpoždění a časy
v jízdním řádu byly v tu chvíli jen orientační. Bus jel z Prahy do Broumova a po trase
projížděl Jaroměří a Náchodem. Čekal jsem.
Co dělají lidi, když čekají? Já si sebou nosím
něco ke čtení, někdo si vytáhne telefon a „facebokuje“, ale většina lidí prostě jenom sedí
a čumí.
Četl jsem si eseje tureckého spisovatele
Orhana Pamuka.
A pak se podíval na lavičku u zastávky
na Polici. Blíž ke mně seděla poměrně pohledná mladá žena s výrazným dekoltem a vedle
ní postarší muž. Žena mě zaujala jednou věcí:
nestačil jí jeden telefon, který měla v ruce.
Druhý měla položený na stehně a pracovala
na obou. Až díky dvěma telefonům jsem si pořádně všiml i toho muže. Představte si Luďka
Sobotu, který má ovšem o třicet kilo víc než

skutečný herec. Sedí vedle mladé ženy a upřeně zírá na její výstřih. Možná to zpočátku byl
jenom nenápadný pohled, ale ve chvíli, kdy
se na něj dívám já, tupě zírá do výstřihu a ani
se to nijak nesnaží maskovat. Napadá mě, že
by se z toho mohl stát začátek nějakého příběhu. Spíš detektivky či hororu než love story.
Dokážu si představit, že toho muže sleduju
z nadhledu (třeba pomocí dronu) a vidím ho,
jak vystupuje na stejné zastávce jako ta žena,
pronásleduje ji a pak ji unese… ale taky hned
vím, že tohle nikdy nenapíšu. Ne proto, že by
to napsat nešlo, ale prostě jenom nevím, proč
bych to měl psát.
Navíc celý příběh překazím v samotném
začátku. Vstupuju totiž do něj, tedy do mužova zorného pole, a on zvedne oči, koukne
na mě, pak se pohledem vrátí do výstřihu své
sousedky a nakonec pomalu (v příběhu bych
použil ještě i slovo znechuceně) odvrátí zrak
a zadívá se stejně tupě před sebe, jako se díval
do výstřihu. A já, kterému se v hlavě odehrávají kousky příběhu o únosu této ženy, se v duchu poplácávám po rameni, že jsem ji zachránil před utrpením a potupnou smrtí.
Eliminoval jsem nudu čekání tím, že jsem
se rozhlédl kolem sebe a ve své fantazii jsem
vykonstruoval příběh. A v samotným začátku ho negoval. Napadá mě, že tohle bych
už napsat mohl. Existuje tady totiž odpověď
na otázku proč?, která mě uspokojuje. Protože
v této verzi příběhu se najednou objevuje absurdita něčeho, co můžu popsat třeba jako absurdita světa nebo nějak podobně – nezáleží

Znáte řecké bohy?

Řekové
měli
spoustu
bohů.
Nejmocnější sídlili na hoře Olymp. 12
těchto bohů si uvedeme. Nejprve uvádím
řecké pojmenování, následuje latinské
jméno (římské pojmenování), sféra působení a jejich hlavní atributy (to, co je
charakterizuje navenek, na první pohled,
zvnějšku). Zcela úmyslně pak vynechávám jejich složité příbuzenské vztahy.

ZEUS – JUPITER = nejvyšší vládce
nebes, bohů i obyčejných smrtelníků, je
zobrazován s rozevlátou kšticí dlouhých
vlasů, v ruce svírá blesky, společníka mu
obvykle dělá orel, skloňujeme 2.p. Dia
HÉRA – JUNO = manželka nejvyššího boha Dia, královna nebes, patronka manželství a porodů, často je zobrazována se žezlem, s jablkem
a s pávem
POSSEIDÓN – NEPTUN = mocný vládce moří a vodstva, stařec
s dlouhými vlasy, který svírá trojzubec; na Olymp docházel pouze
na porady bohů, v případě žen a milenek se ale choval stejně neodpovědně a prostopášně jako jeho bratr Zeus

na tom, protože stejně to bude platné pojmenování pouze pro mě a pro nikoho jiného. Ale
pro mě osobně je to dostatečné zdůvodnění
proto, abych se zaobíral možností něco takového sepsat. Konečně přijel autobus.
Uvnitř hledám pohledem dvojici z lavičky
u zastávky, ale už je nikde nevidím. V sedě potom pokračuju v myšlenkovém pokusu s absurditou příběhu v načrtnutých charakteristikách, ač vím, že:
yy ten muž může být hodným dědečkem a milujícím manželem.
yy ta žena může být inkarnací Xantipy.
yy kdyby v pravý okamžik zvedla oči od jednoho ze dvou telefonů, zjistila by, že na ni
tupě zírám já, a ne její soused. Jaký příběh
by si ve své mysli vytvořila ona?
Děj pokračuje následně: muž s vizáží obtloustlého Luďka Soboty samozřejmě chce
unést tu mladou ženu, ale neudělá to, protože
do příběhu vstupuju já a hned zkraje mu další konání znemožním. Ale ona se podívá včas
na mě a okamžitě si zařadí do škatulky „úchyl“
mě a požádá o pomoc svého souseda na lavičce (!). Ten mě zpacifikuje (buď verbálně nebo
fyzicky), ona mu poděkuje a cestu busem
stráví v příjemném rozhovoru. Nakonec oba
zjistí, že vystupují na stejné zastávce. A jsme
zpátky u zápletky, kterou jsem tak radostně
negoval. A mě čeká výslech na policii… Má
smysl něco takového napsat? A nebude nakonec lepší, když tohle všechno zůstane pouhým
fragmentem?
Pavel Frydrych

ÁRES – MARS = ničivý bůh války, který se v bojích rád přiklání
na obě strany, protože miluje válečnou vřavu, řinčení zbraní i krev,
na hlavě nosí přilbici, v rukou drží kopí a štít
AFRODITA –  VENUŠE = bohyně lásky a plodnosti, nosí kouzelný
pás, planoucí pochodeň a lasturu, společnost jí dělá holubice, husa, labuť či další ptáci
HERMES – MERKUR = posel bohů, ochránce pocestných, obchodníků i zlodějů, nosí okřídlené sandály, klobouk se širokou střechou
a v ruce drží berlu (tzv. hlasatelskou hůl)
ATHÉNA (PALLAS ATHÉNA) – MINERVA = panenská bohyně
moudrosti a spravedlivé války; v ruce drží štít s hlavou Medúzy a kopí,
nosí lehké brnění, často je zobrazována se sovou
HEFAISTOS – VULKÁN = chromý a nehezký, ale současně nepostradatelný bůh ohně a kovářství, v ruce drží kladivo nebo kleště,nosí
krátkou koženou (kovářskou) zástěru
HESTIA – VESTA = panenská bohyně rodinného krbu, neustále udržovala oheň i rodinnou pohodu
Připravil František Janeček

DEMÉTER – CERES = bohyně plodnosti, země a úrody, v ruce svírá stébla pšenice, ječmene nebo věnec klasů a srp, společně s dcerou
Persefoné zajišťovala úrodné léto
APOLLÓN – APOLLO = bůh umění, věštění a slunce, ochránce pastýřů, mladík s Vavřínovým věncem na hlavě a s lyrou, často je zobrazován za jízdy na triumfálním voze; právě jemu byl zasvěcen důležitý
chrám v Delfách se slavnou a vyhlášenou věštírnou, kde Apollónovy
věštby tlumočila určená kněžka
ARTEMIS – DIANA = panenská bohyně měsíce, lovu a zvěře, nosí
čelenku se srpkem měsíce, obvykle ji doprovázejí divoká zvířata (zejména jelen) a lovečtí psi
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MĚSTSKÁ POLICIE

Doba je zvláštní..všichni proplouváme tímto vysilujícím časem nějak. Přesto se stále najde mnoho těch,
kteří si najdou čas na to, aby škodili svému okolí. Nad
některým chováním lidí, zůstává rozum stát.
Krást se nepřestává, agresivita lidí roste, zbytečně.
Prodavačky, které se celý den mají co točit a zaslouží si přinejmenším slušnost, jsou terčem sprostých
útoků, pokud na lidech chtějí jen to, co by měl každý
udělat bez řečí. Tak když už jim nepoděkujete, tak je
alespoň respektujte. Stejně tak zdravotníky, kteří mají
nebývale mnoho práce a jsou v jednom kole.
Je pochopitelné, že se někam hned nedovoláte,
anebo nedostanete hned na řadu, no to prostě tak je.
Co je na tom zvláštního?
Starost nám dělá i mládež…mnohdy jsou to žáci
základní školy. Scházejí se i v pozdních večerních hodinách, kašlou na všechna nařízení a provádějí věci,
ze kterých by vás rozbolela hlava. Je s podivem, že
nemají povinnosti doma, nikdo neví kde jsou a co
dělají. Jestli do nás někdo vložil takovou důvěru,
že my budeme po venku nahrazovat úlohu rodičů,
budeme za ně jejich děti napomínat, hlídat a potažmo vychovávat, tak to rozhodně nebudeme. Rodičů
jejich odpovědnosti dodnes nikdo nezbavil. Pokud

nám čtrnáctileté dívenky /i mladší/ budou odpovídat
na otázku „Jak je možné, že bez problémů na veřejnosti kouří, tak, „že doma to vědí a jsou v pohodě„...
hoši pak obloženi plechovkami energiťáků s naplivanými lívanci pod nohama, tak, že „a co jako?“ ...
doporučili bychom takovým rodičům, kteří jsou tedy
v pohodě, ať si se svými dětmi pokuřují doma v obýváku, koupí jim plivátka, ale venku na veřejnosti to
tak nebude. A ještě dověte; může se stát, že po jednání
s orgány péče o dítě, jim mohou být odňaty příspěvky,
které pobírají na výchovu dětí a v některých případech
mohou orgány rozhodnout i o omezení rodičovských
práv.
Žádáme vás o větší dohled na děti. To co se někdy děje, fakt není v pohodě. Prosíme dodržujte to, co
je nařízeno, nepřidělávejte práci nám a potažmo ani
sobě, nepříjemné konflikty jsou zbytečné.
Předvídat to, jak a kam se bude všeubírat si nedovolíme, ale pokud budete potřebovat pomoc, jakoukoli, volejte, dejte vědět.
Advent, Vánoce jsou za dveřmi. Přejeme vám
klid, pohodu mezi těmi, které máte rádi.. Rok 2021,
ať je lepší, než ten letošní… a hlavně, hlavně pevné
zdraví.
ved. strážník MP Petr Zima

Zapletení se
v pomíjivosti

Živá bytost zde vlastní mnoho
věcí – hmotné tělo, děti, manželku
atd. Může si myslet, že jí poskytnou
ochranu, ale to není možné. Bez
ohledu na všechen tento majetek
se duše musí vzdát své současné
situace a přijmout další. Ta může
být nepříznivá, ale i kdyby byla
příznivá, živá bytost se jí musí také
vzdát a přijmout zase jiné hmotné
tělo. Tak to pokračuje její strádání
v hmotné existenci. Rozumný člověk by si měl být dobře vědom toho,
že mu tyto věci nikdy nemohou přinést štěstí. Je třeba být na úrovni své
duchovní totožnosti a věčně sloužit
Nejvyšší Osobnosti Božství jako
oddaný.
Hare Kršna!
Ze Šrímad Bhagavatamu
opsala M. Jandová

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Nový církevní rok, Advent,
Vánoce

Astronomická zima letos začíná 21. prosince v 11 hod., ale už nyní se počasí citelně
ochladilo a přimělo nás více přitopit a vyndat
ze šatníků teplé oblečení. Ano, o slovo se přihlásil prosinec, poslední měsíc občanského
roku a zároveň první měsíc církevního liturgického kalendáře.
Nový církevní rok začal dobou adventní,
a to 29. listopadu 1. adventní nedělí. Advent
je dobou očekávání a putování za světlem.
Zatím co přírodního světla pro oči a tělo ubývá díky sluneční etapě, světla pro duši přibývá, od přicházejícího Krista a z dobrých
skutků. Doprovázeni vzácnými osobnostmi
- Pannou Marií v požehnaném stavu, Janem
Křtitelem, sv. Mikulášem a dalšími, budeme
moci na konci adventní doby, v úžasu a s otevřeným srdcem, spočinout před tváří Božího
dítěte, v posvátné Boží přítomnosti, kde se
člověk cítí šťastný a obdarovaný. Provázet
nás budou také vybrané biblické texty a adventní zpěvy, prostoupené dávnými prosbami
o seslání Spasitele. Advent je čas přípravy
na oslavu jedinečných narozenin a osobního
setkání s Kristem. Je ale také velkou příležitostí ke konání dobra pro druhé, zvláště pro
potřebné, a pro setkání s blízkými. Uvidíme,
jak se nám letos povede tento čas prožít.
V adventu užíváme při bohoslužbách barvu naděje – fialovou, a také zelený adventní
věnec, který je symbolem života a královské
důstojnosti. Zdobí ho čtyři svíce podle počtu
adventních nedělí a jejich přibývající jas symbolizuje toho, který je Světlem světa. Doba
adventní pak přejde do doby vánoční, a to
radostnou půlnoční Slavností Narození Páně.
Následovat bude Boží hod vánoční a další
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památky, svátky a slavnosti. S odcházejícím
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 odvážně, s vírou, nadějí a láskou.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
4. prosince 6. prosince 8. prosince 13. prosince 20. prosince 24. prosince 25. prosince 26. prosince 27. prosince 28. prosince 31. prosince 1. ledna 3. ledna 6. ledna 10. ledna -

Památka sv. Barbory, panny
a mučednice a 14-ti sv.
pomocníků
2. neděle adventní (cyklus B),
Svátek sv. Mikuláše, biskupa
Slavnost PANNY MARIE,
POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU
3. neděle adventní, Památka
sv. Lucie, panny a mučednice
4. neděle adventní
Štědrý den
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ,
Boží hod vánoční
Svátek sv. Štěpána, 		
prvomučedníka
Svátek Svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
Svátek sv. Mláďátek 		
betlémských
Památka sv. Silvestra I., 		
papeže
Slavnost MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
2. neděle po Narození Páně
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
(Tří králů)
Svátek Křtu Páně

Vzhledem k současné situaci, nařízením
Vlády ČR a těžko předvídatelnému vývoji,
nelze s jistotou informovat o konání bohoslužeb, farních aktivit a úředních hodinách

děkanské kanceláře v měsíci prosinci.
Doporučujeme proto sledovat internetové
stránky farnosti (www.farnostpolice.cz),
s aktuálními informacemi a ohláškami.
V případě potřeby dalších duchovních služeb, volejte knězi - kontakt je rovněž uveden na stránkách farnosti.

Vánoční betlém s jesličkami

Tak jako každý rok, bude i letos v našem
farním kostele postaven a snad i zpřístupněn
vánoční betlém s jesličkami. Bude-li to možné, bude přístupný o svátcích 25. a 26. prosince a 1. ledna. V ostatních dnech pak v době bohoslužeb a mimo čas bohoslužeb po předchozí
domluvě s děkanstvím.
Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo,
obyvatelům temné země vzchází světlo. Hle,
dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu
má na svém rameni a dostane jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže
pokoje.
Iz 9,1-3.5-6
Rádi bychom všem popřáli Pokojný advent a radostné a zdravé Vánoce.
za ŘK farnost Police n. M.
Ing. Jan Troutnar
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Jak se stát mílařem

Jak se stál mílařem? První krok je se přihlásit na závod 1000 Miles Adventure. 1000
mil je závod českou a slovenskou krajinou.
Startuje se v nejzápadnějším městě České
republiky, ve městě Hranice. Cíl je pak v nejvýchodnější vesnici na Slovensku, v Nové
Sedlici. Účastníci závodu se musí pohybovat
pouze vlastní silou, a to buď pěšky, na koloběžce, nebo na kole. V mém případě na kole.
Trasa je předem pevně daná a každý účastník
má vlastní GPSku, ve které je nahraná přesná
trasa, která musí být v celé délce 1650 kilometrů projeta. Na trase je převýšení cca 37 000
metrů a pojem rovina je „zakázané slovo“.
Odchýlení od trasy je sice možné, ale musíte
se vrátit zpět na místo kde jste trasu opustili
a pak pokračovat dál.
Na trase jsou pořadatelem připravené 3
kontrolní body (CP 1, 2, 3). Ale není to žádná
extra hitparáda, protože toho v těchto bodech
stejně moc nedostanete. Dostanete pifko, nealko, vodu a náhradní baterie, které jste si
na kontrolní body sami poslali ze startu. Dále
tam jsou postavené stany na přespání. U těch
ale platí pravidlo „kdo dřív přijde, ten se vyspí“ a většinou už bývají kompletně plné, takže stejně spíte pod širákem. To je vše, co vám
pořadatel během závodu zajistí a o všechno
ostatní se musíte postarat sami. Kde budete
jíst (krámek, hospoda), kde budete spát (pod
širákem, v autobusové zastávce, na hřišti…)
a kde usušíte mokré věci. Na trati je povolena
pouze neplánovaná, náhodná podpora. Pokud
se vám na trati něco stane (například: úraz,
oprava kola apod.), tak vám cizí člověk může
s problémem pomoci. Stejně tak si v průběhu
závodu můžete zaplatit ubytování.
Přihlášení na závod je první menší překážkou. Registrace začíná 31.prosince o půlnoci.

26

ZE SPORTU
Míst je omezené množství
a je potřeba být co nejrychlejší, kapacita bývá v několika minutách od spuštění registrace naplněna.
Samotný závod startuje
první neděli v červenci,
takže od přihlášení máte
alespoň dostatek času se
na závod připravit (jak
fyzicky, tak psychicky).
Poměrně náročné je to
také finančně. Náklady
se pohybují v desítkách
tisíc korun napočítaných
na prstech jedné ruky, ale
ty zážitky za to rozhodně stojí.
Pocity dny a hodiny před startem jsou slovy nepopsatelné. Těšíte se, bojíte se, ale hlavně netušíte, co vás na trase čeká, takže je dobré příliš neplánovat. Je důležité být připraven
na jakékoli povětrnostní a teplotní podmínky,
ale ani déšť vás nesmí zaskočit. Také je potřeba počítat s tím, že na trati můžete strávit
jak jeden týden, tak až celý měsíc. V mém případě to bylo 11 dnů. Můj hlavní klíč k úspěšnému dokončení závodu je mít vždy dostatek
jídla. Může přijít den, kdy krize střídá krizi,
a to se s plným žaludkem řeší mnohem lépe
než s pocitem hladu. To byla moje jistota
a vždy jsem vědět, že musím mít co jíst. Větší
problém byl s pitnou vodou, na trati jsou místa, kde nemáte delší dobu kde si vodu nabrat.
I to se dá ale zvládnou a ze studánky jsem pil
nakonec jen jednou.
Pokud ujedete závod 1000 mil, stáváte
se teprve půl mílařem. Mílařem se stáváte
ve chvíli, kdy závod 1000 Miles Adventure
ujedete jak z Čech na Slovensko, tak i ze
Slovenska do Čech. Každý rok se totiž směr
závodu mění. První rok, v roce 2019, jsem
absolvoval trasu ze Slovenska do Čech a letos, v roce 2020 jsem projel trasu i opačně.
Po dojetí letošního ročníku jsem se tedy stal
mílařem. V roce 2019 to byl krásný výlet, objet se to dalo v krátkém triku. Letošní počasí

přineslo dva a půl dne v dešti a v pořádné zimě.
O to jsou ale zážitky intenzivnější. Jednou
jsem úplně mokrý skoro zmrznul. Naštěstí,
když vypadáte fakt blbě, tak vám lidi pomohou. Potkal jsem dobré lidi, kteří mi dali najíst
a ubytovali mě v zahradním domku. Poprvé
v roce 2019 i podruhé v roce 2020 jsem to jel
přesně 11 dnů. Letos se mi podařilo umístit se
v první desítce, protože ti, co jeli přede mnou,
jeli většinou na lehko a závod zabalili. Jak
říkám: „Žebřiňáci pomrzli“ (žebřiňák= hodně
hubený člověk). My, co máme podkožní
izolační vrstvu, jsme to nějak přežili.
Tento výlet byl trochu makačka, ale s tím
do toho člověk musí jít. V průběhu závodu
nemusíte nic řešit. Jen jedete na kole, držíte
se dané trasy, na které hledáte místo, kde se
najíst, kde nabrat vodu a kde se vyspat. To je
vše, nic víc vás v průběhu závodu 1000 mil
nezajímá. Důležité je si to pořádně užít a odvést si spoustu zážitků. To se mi, myslím, povedlo. Závod 1000 Miles Adventures mohu
jen doporučit, to se prostě nedá popsat to se
musí zažít!!!
A závěrem bych chtěl poděkovat všem,
co mě na této dvouleté cestě Československou
krajinou podporovali. Bez vás bych to nedal.
Díky!!!
Sportu na Policku SKOL
Pája Jirásek
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Bohužel i listopad je pro nás stále v režimu individuálních tréninků. Podzimní soustředění bylo zrušeno a zimní už ani neplánujeme.
I přesto, že nebylo možné se scházet, snažili
se všichni hýbat a chodit do přírody. Je vidět, že většina členů absolvovala trenéry vypisované individuální tréninky. Dětem jsme
připravili několik „výletů do okolí“ s úkoly
v terénu, např. na Ostaši, v Broumovských
stěnách, kolem Hvězdy, v Teplických skalách a hledali jsme poklad na Vlčinci. Každý
si mohl zajet na brusle nebo kolečkové lyže
na Petrovice, kde byla připravena úkolová
tréninková trať. Děkujeme Kátě Boučkové
za přípravu dobrodružných tréninků. Bohužel
jsme nemohli zorganizovat Běh Okolo Ostaše,
proto jsme připravili alespoň náhradní „interní
klubový“ závod. Děti měly na Nebíčku k dispozici do konce listopadu vytyčené závodní
tratě, které si mohly samostatně zaběhnout.
Změřené a zapsané časy vyhodnotíme a v prosinci vyhlásíme pořadí. I malé odměny máme
připravené.
Ti, kterým chybí závodní atmosféra, se
účastnili SP běžeckých vršků. Samozřejmě
každý sám si kdykoli v daném týdnu trať
zaběhl, změřil čas a nahlásil organizátorům.

A běhali nejen dospělí, ale i ročníky 2012.
Zakončení Středečního poháru snad nějaké
bude, uvidíme.
Jako každý podzim se chystáme na zimní
sezónu. Inventurujeme lyže a vosky, chystáme skútr a dokončujeme rekonstrukci skladovacích buněk. Mezi členy přerozdělujeme
cca 90 párů tréninkových lyží a připraveno
máme 70 párů závodních, k tomu trochu holí
a bot. Věříme, že sníh bude i v našich končinách, budeme trénovat na Nebíčku a bude
možné projíždět výletní trasy do Klůčanky
a na Slavném. Destinační společnost Branka
vyjednává na CHKO povolení tras na další
pětileté období. Některé trasy aktualizujeme,
oficiálně přidáváme Žďárský okruh a prozatím na papíře je i trasa na Hvězdu. Aktuality
budou na stránkách ski.kladskepomezi.cz, odkud se lze prokliknout na aktuálně skútrované
trasy bilestopy.cz.
Listopad byl taky obdobím podávání grantových žádostí na rok 2021. Žádáme o finanční
prostředky opět MŠMT, Královéhradecký kraj
i město Police nad Metují. Žádáme na činnost
klubu i na plánované závody. Snad ten příští
rok bude sportu a závodění víc přát a budeme
se scházet na tréninku i na závodech.

Všem přejeme klidný konec roku, pevné
zdraví a veselou mysl.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi
Činnost klubu a námi pořádané závody finančně podporují i v roce 2020: MŠMT,
Královéhradecký kraj a Město Police nad
Metují.

Užijte si zimní sezónu v Kladském pomezí
Zima se blíží a společně s ní také období zimních radovánek a sportů. Doufejme, že ta letošní bude na sněhovou pokrývku bohatší než ta
loňská, protože rozmanitý reliéf krajiny Kladského pomezí má co nabídnout i v této roční době. A pokud ne, k sousedům do Orlických hor
a Krkonoš naštěstí není daleko.
V případě příznivého počasí je však Kladské pomezí doslova rájem
běžkařů. Najdete tu více než 300 km upravovaných tratí, pro které je
charakteristické pozvolné stoupání, mírné sjezdy a pohádkové výhledy
do kraje. Nejvýše položené tratě najdete v okolí Janoviček, v Jestřebích
horách a v okolí Machova. Z Machova se můžete vydat také na trasy
na polské straně hranice, ve Stolových horách v okolí Karlówa. Naopak
nejníže položená trasa vede z České Skalice do malebného Babiččina
údolí a je udržována pouze za opravdu dobrých sněhových podmínek.
Pokud si rádi užíváte pohledy na zajímavé scenerie, je pro vás jako
stvořený okruh, který prochází pod Adršpašskými skalami.
Příznivci bílé stopy se v letošní sezóně mohou těšit i na několik
nově upravovaných tratí. Jednou z nich je trasa vedoucí na Hvězdu
a dále k Božanovskému Špičáku. Další najdete v Jestřebích horách.
Začíná u vleku v Radvanicích, navazuje na hřebenovou trasu a pokračuje přes Paseky až na Žaltman.
Běžkařům na míru byl vytvořen web www.ski.kladskepomezi.cz,
na kterém naleznete přehledný seznam tratí v jednotlivých oblastech
Polický měsíčník - prosinec 2020

Kladského pomezí. Hned úvodní strana prozradí, kolik tras je aktuálně
sjízdných. Přečíst si tu můžete i aktuality týkající se údržby, která je
v jednotlivých oblastech zajišťována mnoha nadšenci a dobrovolníky.
Úprava tratí v Kladském pomezí je finančně podpořena také dotací
Královéhradeckého kraje.
Bc. Markéta Tomanová
manažer pro styk s veřejností
Kladské pomezí, o.p.s.
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Jaký byl rok 2020 v TJ Sokol Hlavňov

Blíží se konec roku a to je obvykle čas,
kdy se hodnotí co se povedlo, co se nepovedlo,
co se udělalo, co se neudělalo a udělat mělo….
Ten letošní rok byl pro nás všechny zvláštní
a jiný, plný omezení, zákazů a zrušených akcí.
Přes všechny překážky a nástrahy se nám povedlo několik akcí zrealizovat, za což jsme
velice rádi.
Naší letošní sezónu jsme v lednu zahájili Výroční valnou hromadou, následovanou
dětským karnevalem. Těsně před celorepublikovou březnovou uzávěrou jsme si ještě stihli
zaplesat na 25. hlavňovském plese na Hvězdě.
O letních prázdninách jsme připravili pro děti
několikadenní pobyt v krásné přírodě poblíž
Jiráskových skal a naším letošním, pravděpodobně posledním, avšak největším „organizačním soustem“ byly oslavy 60 let od znovuobnovení činnosti TJ Sokol v Hlavňově,
původně plánované na červen, nakonec přesunuté na září. Oslavy byly poděkováním všem
dobrovolníkům, kteří se podíleli posledních
60 let na činnosti místního sokola, zejména
paní Jiřině Rotterové, která to vše v roce 1960
v Hlavňově nastartovala a svou pevnou rukou
vedla několik desítek let. Přestože jsme malá
vesnice s malým počtem obyvatel, tak se vždy
našel někdo, kdo udržoval organizaci při životě ať už svou prací s dětmi a mládeží nebo pomáhal při různých brigádách. Za tu dobu byla
např. vybudována sjezdovka, která už bohužel
zanikla nebo postavena místní klubovna, která
slouží místním spolkům i jednotlivcům dodnes a mnoho dalšího. Všem těmto dobrovolníkům patří rovněž velké poděkování a obdiv
za jejich práci.
Když jsme se v lednu letošního roku rozhodli, že bychom chtěli oslavy uspořádat,

netušili jsme, jak náročné to pro všechny bude.
Vydařená akce a spokojení návštěvníci nám
však byli důkazem, že to vše stálo za společné
úsilí a čas, které tomu mnoho členů věnovalo.
V místní klubovně byla přichystána prezentace fotografií z celých 60ti let činnosti, doplněná o několik nástěnek s vytištěnými fotografiemi. Pro děti byl připraven skákací hrad,
který nám zapůjčil spolek DSO Broumovsko
a dětský koutek, kde děti plnily
úkoly, za které dostaly drobný dárek a mohly si nakreslit svůj vlastní
odznak. Pro ostatní byla připravena ukázka záchranářské činnosti
„skutečné situace“, kdy byl figurant
namaskován na pád z výšky s následným bezvědomím. Kdo chtěl,
mohl si vyzkoušet masáž srdce při
zástavě. Dále jsme se dozvěděli
spoustu zajímavostí o dravcích,
které nám představil spolek Dotkni
se křídel z.s.Poslechli jsme si vyprávění o jeskynních nálezech v našem okolí od pana Jana Moravce,
doplněné o fotografie z objevených
míst. Celý program zakončil bývalý reprezentant v běhu na lyžích
pan Jiří Beran z Police nad Metují,
který nás obohatil o vyprávění své
sportovní kariéry.
Děkujeme všem členům, kteří dobrovolně a nezištně ve svém
volném čase pomáhají ať už na jednorázových akcích nebo opakovaně při údržbě sportovišť, svěřeného majetku a chodu organizace
a za finanční podporu Města Police
nad Metují a MŠMT, Operačního

Zhodnocení sezóny 2020 – AMK Police
Letošní sezóna byla významně poznamenána epidemií koronaviru. I tak jsme stihli výroční členskou schůzi, která se konala v sobotu 8.2.2020 od 17:00 hod. v Polici nad Metují
v restauraci Sokolovna. Vzhledem k počtu našich členů a výborného zázemí se rádi do této
restaurace vracíme. Co už jsme však díky
vládním nařízením nestihli, bylo uspořádání
besedy s účastníkem Dakaru Janem Veselým,
který jezdí kategorii Dakar original. Beseda se
měla uskutečnit dne 18.3.2020 v odpoledních
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hodinách na sále Pellyho domů v Polici nad
Metují. Vše již bylo domluveno, Honza přislíbil přivézt i svůj závodní motocykl. Bohužel
to nedopadlo, ale jsme s Honzou v úzkém
kontaktu a až se situaci zklidní, budeme se
snažit besedu uspořádat. Dne 28.3.2020 se
měl uskutečnit 42. ples motoristů, tentokrát
na sále restaurace v Suchém Dole, k tanci a poslechu měla zahrát skupina Ledvin
Stones. I tato dlouholetá akce nám nevyšla. Se
školením řidičů amatérů jsme v letošním roce

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Bez
Vás všech by to nefungovalo – DÍKY MOC.
Co napsat závěrem? Snad ať je pro nás,
stejně jako pro všechny ostatní spolky, ten
příští rok lepší a ať se opět můžeme společně
setkávat při realizování sportovních a kulturních akcí.
Za výbor TJ Sokol Hlavňov, z.s.
Michaela Meierová

nepočítali, máme v plánu uspořádat ho příští
rok. Ve dnech 8.-9.8.2020 jsme chtěli vyrazit
na „čumendu“ na Mistrovství Evropy v enduru, které se mělo konat v městě Plasy v České
republice. I toto nám vir zmařil.
Od jara jsme se připravovali na 4. ročník
závodu ve slalomu minikár, kdy nám bylo
v tomto roce opětovně přiřknuto Mistrovství
České republiky a Pohár České republiky. Datum nám byl přidělen na 29.8.2020
a 30.8.2020. Trať jsme postavili na Klůčku,
Polický měsíčník - prosinec 2020

po oba dny směrem do Police nad Metují.
Počasí nám i závodníkům takřka vyšlo, mohlo být hůř. Na trať se po oba dny postavilo
celkem 143 závodníků. Závody se dle ohlasu
jezdců a členů komise minikár z Autoklubu
České republiky vydařil.
I v letošním roce jsme v 5. případech stavěli pódium a stan DSO Policka pro ostatní
organizace či obce, což bylo o dost méně než
v předešlých letech. Většina akcí byla kvůli vládním nařízením zrušena. Stavění stanu
a pódia máme na starosti již 10 let.
Jedinými našimi stálými jezdci je Miloš
Thér a v letošním roce i Václav Kohl, kteří se pravidelně zúčastnili závodů v enduru.
O podrobnostech jsme čtenáře informovali již
v minulém čísle polického měsíčníku. Ostatní
aktivní členové se nepravidelně zúčastňují
amatérských závodů v enduru po celé České
republice.
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. Klubovna a dílna slouží všem členům našeho klubu. Je zde
k dispozici různé zařízení či nářadí. V klubovně pravidelně probíhají schůze výboru, tedy
pokud nám to vládní nařízení dovolí.
Na závěr se chci zmínit o dvou pro nás
smutných událostech. Jedna se stala v nedávně

době a druhá přesně před
deseti lety.
Před několika dny nás
navždy opustil bývalý významný člen AMK Police
machovský Pavel Sauer.
Pavel Sauer se v roce 1971
na dvouvýfuku ČZ 250
objevil na motokrosových
tratích oblastního přeboru,
startující za AMK Hronov.
Po neshodách s tamním vedením přestoupil roku 1974
do polického AMK. To
však již startoval ve třídě
500 ccm na ČZ 380, které
lépe vyhovovala jeho statné postavě. Motokrosovým tratím zůstal věrný
až do roku 1984, kdy svou dlouhou závodní
činnost ukončil na Jawě 500, kterou před ním
sedlal legendární šampion Vlastimil Válek.
Jeho úctyhodných čtrnáct závodních sezón jej
řadí na první místo mezi polickými matadory
na závodních motocyklech. Poté se i částečně
podílel na činnosti AMK Police, kdy v posledních letech nám pomáhal s moderováním závodů či besed. Rodině za AMK Police upřímnou soustrast. Budeš nám Pavle chybět.
V prosinci si připomeneme 10 let od úmrtí
dalšího významného člena a bývalého předsedy AMK Police Ing. Martina Humla. Martin
byl zakladatelem polického endura. Jak se mu
zrodil nápad uspořádat v Polici nad Metují

závody v enduru? To nejlépe vystihl ve své
básni: „V paneláku chtějí často umýt schody
a tak jsem šel radši do hospody, kde byl vždycky motoristů z Autoklubu houf. Časem jsem
si v dílně i moto stavět trouf. Soutěžního totiž
motocyklu píseň, odvála vždy z mého srdce
tíseň. A tak na místo bytu zvelebení, bylo častěji o víkendech závodění. Krajina to krásná
kolem Police, vehnala mi často slzu na líce.
Strana zelených když tady ještě není, co nám
brání v moto soutěžení? Na AMK schůzi pozvat jsem se nechal a svůj blbý nápad přednést
jsem jen spěchal. Schválili ho hned a nedali
ho k ledu, musel jsem však přijmout funkci
na předsedu.“ Kdo jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.

za AMK Police – Petr Dostál

Divize stavební konstrukce Jívka

Jívka 187, 542 13

reliable partner
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Stabilizovaná společnost zabývající se výrobou
ocelových konstrukcí přijme do hlavního
pracovního poměru pracovníka na pozici:

Stabilizovaná společnost zabývající se výrobou
ocelových konstrukcí přijme
do hlavního pracovního poměru:

STROJNÍ ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ CO₂

PRACOVNÍKA ODDĚLENÍ
TECHNICKÉ PŘÍPRAVY VÝROBY

Pracovní náplň:
• Sestavování kovový dílců
Požadavky:
• Vyučení v oboru nebo praxe
• Znalost čtení výkresové dokumentace
• Samostatnost, zodpovědnost, ochota učit se
• Zkoušky svářeče dle EN ISO 9606-1 135 pro
skupinu materiál FM1
Nabízíme:
• Tvůrčí práci v dynamicky se rozvíjející
společnosti
• Finanční odměnu odpovídající odvedené práci
• Možnost profesního vzdělávání
• Systém firemních benefitů
• Možnost ubytování a příspěvky na stravování

Pracovní náplň:
• Příprava technologických postupů nově
uváděných výrobků
• Spolupráce na vývoji jednoduchých přípravků
• Příprava podkladů pro cenové kalkulace
• Podpora výroby
Požadavky:
• Min. středoškolské vzdělání strojírenského
zaměření
• Znalost strojírenské technologie se zaměřením na
svařované konstrukce
• Znalost práce na PC (Excel, Word, CAD – nejlépe
SolidWorks)
• Samostatnost, zodpovědnost, ochota učit se
• Orientace v technické dokumentaci
• Znalost NJ výhodou
Nabízíme:
• Tvůrčí práci v dynamicky se rozvíjející společnosti
• Finanční odměnu odpovídající odvedené práci
• Možnost profesního vzdělávání
• Systém firemních benefitů
• Možnost ubytování a příspěvky na stravování

Stabilizovaná společnost zabývající se
výrobou ocelových konstrukcí přijme do
hlavního pracovního poměru pracovníka na
pozici:

ELETRIKÁŘ

Požadavky:
• Vyučení v oboru, praxe vítána
• Osvědčení – Vyhláška 50/1978 Sb., § 7
• Samostatnost, zodpovědnost, ochota
učit se
• Řidičské oprávnění sk. B
Nabízíme:
• Tvůrčí práci v dynamicky se rozvíjející
společnosti
• Finanční odměnu odpovídající odvedené
práci
• Možnost profesního vzdělávání
• Systém firemních benefitů
• Možnost ubytování a příspěvky na
stravování

V případě zájmu zašlete profesní životopis na adresu: GEMEC-UNION a.s., divize Stavební konstrukce Jívka, Jívka 187, 542 13 Jívka
Kontaktní osoba: Hana Stonjeková, e-mail - Hana.Stonjekova@gemec.cz, tel.: 499 829 823
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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
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Děkujeme. Pf 2021
Police nad Metují 183x56 mm ČB 2020 „PF 2021“

Proběhne na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují
ve dnech 21. – 22. 12. 2020 v době od 9.00 do 16.00 hod. a
dne 23. 12. 2020 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

Truhlářské práce
Pavel Jirásek

Nábytek na míru
Opravy nábytku
Masiv i lamino
Email: jirasek.paja@seznam.cz
Tel.: + 420 774 223 981
•
•
•

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Vám přeje
příjemné prožití svátků
vánočních a hodně štěstí
v novém roce 2021
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
První číslo
E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Polického
Autor obálky: Jan Flieger
měsíčníku
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

v příštím roce
vyjde v úterý
5. 1. 2021.

Množstevní slevy se neposkytují
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Adventní přání ze Základní umělecké školy ...
Vážení rodiče, žáci, spoluobčané!
Přichází Advent, čas přípravy, čas očekávání, čas ztišení. Každý rok
si připomínáme, přejeme, toužíme, ale nakonec, tak jako loni, chtíc nechtíc nás představy, nároky a přípravy na dokonalé Vánoce zcela pohltí.
Také pro naši školu je tento rok poněkud zvláštní. Jako když se
rozjetý vlak zastaví uprostřed planiny, zastávka v nedohlednu. Cestující
rozpačitě vyhlížejí z okna, v očích se zračí velký otazník...
Vždyť v tuto dobu vrcholily přípravy vánočních koncertů, jak společných v Kolárově divadle, tak tříd jednotlivých učitelů.
Poslední roky se ozývaly hlasy, jestli „těch vystoupení není před
Vánoci příliš“. Tak letos nebude ani jedno, nejspíš….
Snad nás to všechny přece jen trochu mrzí.
Advent bez živé hudby? Vánoce bez zpěvu? Lze to vůbec? Vždyť
celý vánoční příběh vypráví o zpěvu!
Zpívali andělé na nebi „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj
mezi lidmi.“
Zpívali pastýři, zpíval volek s oslíkem, zpíval Josef s Marií, zpívali
mudrci…
Už více než 2 000 let zpívá o Vánocích celý svět.
Lidstvo prošlo během své historie mnohými těžkostmi. Období válek, nemocí, politických rozvratů střídal blahobyt a mír.
Vánoční zvěst však zůstává již více než 2 000 let stejná:

„Nebojte se, hle zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen
lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“
Kéž v této zvěsti najdeme útěchu i tento rok.
S přáním Božího pokoje
Vaše ZUŠ

Vzpomínka na společné zpívání z doby, kdy to ještě bylo možné…

Milí spoluobčané,
malou vzpomínkou z minulých
let bychom vám rádi popřáli
krásné adventní dny, naplněné radostným očekáváním blížících se
vánočních svátků.

vedení města

