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OPRAVA OBECNÍ STODOLY V HLAVŇOVĚ

V minulém týdnu byla dokončena oprava obecní stodoly v
Hlavňově, kterou zajistila společnost SMI-ČR group s. r. o., která byla vybrána na základě uskutečněného poptávkového řízení.
Předmětem zakázky bylo provedení betonového základu pod západní stranou stodoly, izolace proti zemní vlhkosti, uložení nosného

trámu, oprava výdřevy a latí, včetně ochranných nátěrů. Dále odkopání zeminy kolem celého objektu a vyčištění střešní krytiny od
mechového povlaku.
Celkové náklady na opravu činí 99 642,67 Kč.
Jan Sýkora, investiční technik

INFORMACE Z RADNICE
Říjen na radnici…

Milí spoluobčané, nezačíná se mi lehce
tento článek. Už mám informací kolem koronaviru a jejich šíření plné zuby. Ale nedá se nic
dělat, to onemocnění je tady a my s ním musíme bojovat. A to bez informací opravdu nejde.
Musím říci, že jsem rozčarován z rozhodnutí
vlády a ze zmatků, které kolem toho panují.
Člověk by řekl, že se z jara poučí, a i výměna na postu ministra zdravotnictví slibovala
posun k lepšímu, který bohužel nenastal.
Na druhou stranu je nechci úplně kritizovat
a ukazovat prstem. Jejich pozice vůbec není
záviděníhodná a jednoduchá. Situace je velmi
vážná, ze dne na den se mění a vláda je v neustálém tlaku, a to se pracuje a rozhoduje velmi
špatně. Není také dobře, že břímě rozhodování leží v konečné fázi na jednom člověku, ale
profesor Prymula je epidemiolog, uznávaný
odborník a já pevně věřím, že nakonec nám
zaváděná opatření pomůžou současnou nelehkou situaci zvládnout a překonat. To samozřejmě nepůjde bez součinnosti nás všech. Proto
bych chtěl apelovat na Vás všechny. Neberme
opatření na lehkou váhu, nekritizujme, ale zatněme zuby, dodržujme předepsané a tři týdny
vydržme. Ono se to musí zlomit. Když každý
z nás „přiloží ruku k dílu“, pak situaci společně zvládneme. A já věřím nám všem, že budeme silní a dokážeme to.
Začátek října se nesl ve znamení voleb do krajských zastupitelstev. Předně musím poděkovat Vám všem za velmi slušnou
volební účast a také za to, jak bravurně jste
zvládli velkou polickou změnu, a sice snížení
počtu volebních okrsků a jejich uspořádání.
Zároveň patří díky všem členům volebních
komisí, zvláště v této době, kdy museli dodržovat spoustu nařízení a sedět dva dny v rouškách a rukavicích. Jediný problém se vyskytl

v okrsku č.3, hasičárně, kde nedošlo k započtení některých preferenčních hlasů, za což se
musím omluvit jak kandidátům, tak voličům.
Je to politováníhodná záležitost a musíme pro
příště přijmout opatření, aby se neopakovala.
Výsledky volby to neovlivnilo, žádná oficiální stížnost nepřišla, ale nevrhá to dobré světlo
na komise i celé město. V řadě druhé bych rád
poblahopřál vítězům, všem nově zvoleným
krajským zastupitelům a vyjádřil naději, že
nová krajská vláda minimálně naváže na úspěchy té předešlé a Královéhradecký kraj zůstane tak, jako doposud, na špici mezi kraji a dále
bude nejlepším místem pro život… Napomoci
by k tomu měli i tři zvolení zastupitelé z našeho regionu, z čehož mám upřímnou radost.
Říjen na radnici započal auditem hospodaření. Prošli jsme takříkajíc bez ztráty kytičky,
auditorky z krajského úřadu nás po třech dnech
opouštěly s úsměvem a nám zůstala auditorská
zpráva – bez výhrad a nedostatků. Velké díky
celému kolektivu finančně správního odboru
v čele s Helou Ištokovou. Od poloviny října je
chod úřadu s ohledem na platná opatření omezen, ale věřím, že všichni, kteří potřebujete
cokoliv vyřídit jste byli a budete obslouženi
ke spokojenosti. Samozřejmě jsou omezeny
i jednání a schůzky, některé probíhají on-line
přes různá internetová připojení. Je to v dnešní
době snadný nástroj a velmi to ulehčuje práci
v dané situaci, na druhou stranu osobní jednání a setkávání se lidí tváří v tvář to v žádném
případě nahradit nedokáže. Omezeného chodu
úřadu využíváme k dotažení rozběhlých investičních akcí, řešení různých restů, na které
se nedostává času a samozřejmě přípravě akcí
roku příštího, včetně rozpočtu města, který ale
připravit není vůbec jednoduché s ohledem
na vývoj ekonomiky a výběru daní za současné

Říjen pohledem místostarosty...

Říjen začal krajskými volbami. Jakkoliv
se může zdát, že pro mne volby skončily osobním úspěchem, musím zdůraznit, že se jedná
o úspěch kolektivní, tedy úspěch celé naší
kandidátní listiny, která se z velké části opírala
o dobré jméno stávajících krajských zastupitelů, a celé řady zástupců měst a obcí kraje.
S ohledem na předvolební průzkumy, a některé silné kandidáty, kteří byli na kandidátní
listině za mnou, jsem skutečně získání mandátu krajského zastupitele nepředpokládal.
O to větší šok a překvapení jsem po spočítání
výsledku voleb zažil! Jak jsem deklaroval již
před krajskými volbami, stran mého dalšího
výkonu pozice místostarosty města se nic nemění, a budu se i nadále snažit vykonávat tuto
pozici s maximálním nasazením, snahou a odpovědností. Nadto pak budu stejně přistupovat
k výkonu mandátu krajského zastupitele, přičemž tímto házím rukavici každému, kdo by
měl nějaký problém, k jehož řešení je oprávněna krajské samospráva, aby se na mne obracel. I na poli krajské samosprávy se budu vždy
Polický měsíčník - listopad 2020

snažit o hledání řešení problémů, jakkoliv to
v některých případech nebude jednoduché.
Každopádně bych chtěl z tohoto místa
poděkovat všem, kteří zajistili vlastní průběh
voleb, všem, kteří k volbám přišli a nakonec
všem, kteří nám dali svůj hlas!
Stran vlastního průběhu voleb, především pak stran počítání hlasů, došlo k určitým
drobným pochybením (viz článek M. Plného
v tomto čísle), které však podle všeho neměly
dopad na celkové výsledky voleb. Bez dalšího nelze tato pochybení přehlížet (viz článek
Regulérnost voleb – fakt nebo fikce? v tomto
čísle), a do budoucna bude jistě na místě se
pokusit případným chybám předejít, a zvýšit
tím důvěryhodnost konečných výsledků voleb, a skrze to i důvěru voličů ve vlastní volební systém.
Posledním tématem, kterému se nelze
v těchto dnech vyhnout, je téma pandemie
šířící se naším státem. V tuto chvíli nepomůže nikomu hledání viníka současného stavu.

situace. Zastavil se i život kulturní. S odřenýma ušima a na poslední chvíli proběhlo několik tradičních akcí, jako Pivní triatlon nebo
Garden party, stihlo se několik svateb, oslava
Dne sokolstva a slavnostní odhalení pamětní desky na rodném domě divizního generála Jindřicha Bejla, včetně piety u jeho hrobu
na hřbitově. Škoda, že už s omezenou účastí
veřejnosti. Do poslední chvíle jsme připravovali i další aktivity, ale v tuto chvíli jsme bohužel nuceni je odvolat, ať se jedná o oslavu
svátku 28. října nebo Vzpomínku na zesnulé.
Zavřít jsme museli i Informační centrum nebo
víceúčelové sportoviště. Věřím, že se situace
uklidní a setkáme se při akcích, které nadále
připravujeme.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří jste se v současné nelehké situaci zapojili
do pomoci druhým, kteří ji potřebují a dále potřebovat budou. Ať již jsou to senioři, sousedi, osoby blízké… Riskujete svoje zdraví pro
druhé, a to je velmi šlechetné a Vaše pomoc
je nedocenitelná. Sám moc dobře vím, o čem
mluvím, neboť tento článek píšu z domácí
izolace, kdy i já jsem Covid pozitivní. Přeji
všem nemocným brzké uzdravení, co možná
nejlehčí průběh nemoci bez zjevných obtíží a Vám ostatním, abyste v rámci možností
užili paprsků podzimního sluníčka, vyrazili
na procházku, pokochali se krásnými výhledy
a úplně neskutečnými barvami přírody kolem
nás. Věřím, že jste stihli nadělat dříví, doplnit
uhlí, zrevidovat kotle a vymést komíny. Nic
Vás tedy nemůže překvapit a s klidem hrabete
listí, sekáte poslední trávu a zimujete zahrádky. K tomu můžete pít dobrou kávu – díky sluníčku stále ještě na terase.
Jirka Beran

V tuto chvíli nikomu nepomůže rebelie proti
opatřením státu. V tuhle chvíli nám pomůže
naše odpovědnost! Odpovědným chováním
chráníme ty, pro které virus znamená nebezpečí. Odpovědným chováním pomůžeme
zdravotníkům kapacitně zvládnout současný
stav a zajistit potřebnou péči pro pacienty
s těžšími formami onemocnění. Poslední vládní opatření jsme vzhledem k vážnosti situace
nuceni respektovat, každý z nás má jistě právo
tato opatření kritizovat, nicméně bez omezení
sociálních kontaktů, bez dodržování základních pravidel (ruce – roušky – rozestupy), se
život do normálních kolejí bude vracet jen těžko. Současná pandemie se dotýká nás všech.
Je tak na každém z nás, jak ji zvládneme.
Pojďme se pokusit přispět každý svou troškou
do mlýna, a budeme-li rozumní, dočkáme se
brzy lepších zpráv. Nepůjde to rychle, nebudou to velké změny, ale nemusí pršet, někdy
stačí, když kape…
Jirka Škop
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Informace ze sociálního odboru
Vážení spoluobčané. Stejně jako na jaře, se i teď snažíme zabezpečit péči o uživatele pečovatelské služby. Nás tým jsme rozdělili tak, aby
se pečovatelky a další zaměstnanci pečovatelské služby nepotkávali,
v maximální možné míře dbáme na hygienická opatření. Určitě budeme
potřebovat i trochu štěstí k tomu, abychom zůstali všichni zdraví a nemuseli naše služby omezovat.
Rádi pomůžeme i dalším seniorům nebo zdravotně postiženým a lidem v karanténě, kteří v tuto chvíli našimi uživateli nejsou. Můžeme

Rozpis lékařů

stomatologické služby

listopad 2020

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

07. – 08. 11. MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police n. M.
14. – 15. 11. DLK s.r.o.
MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí, Školní 196
17. 11.
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66,
Broumov
21. – 22. 11 MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police n. M.
28. – 29. 11. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
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491 541 654
602 333 427
491 582 381

491 502 425

602 333 452
603 479 084

vám zajistit nákup nebo léky. Využijeme k tomu pomoc dobrovolníků.
Dobrovolníci i osoby, které potřebují pomoc, nás mohou kontaktovat na telefonních číslech:
491 509 995, 491 509 999
nebo 775 442 409, případně na e-mailu landova@policenm.cz
Společně to zvládneme. Přeji vám optimismus a pevné zdraví.
Mgr. Olga Landová, vedoucí soc. odboru

OPATŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
POLICE NAD METUJÍ

Informujeme veřejnost o opatřeních, která zavedl Městský úřad Police nad Metují
v souvislosti s krizovým stavem.
Z důvodu prevence šíření onemocnění COVID-19:
¾¾ OMEZUJEME provoz úřadu pro veřejnost pouze na dobu:
yy Pondělí 08.00 - 13.00 hodin
yy Středa 12.00 - 17.00 hodin
¾¾ Platby v pokladně přijímáme pouze bezhotovostně!
¾¾ Příjem písemností pouze na podatelně v uvedených úředních hodinách!
Žádáme klienty, aby zvážili návštěvu úřadu a pokud je to jen trochu možné, aby využívali mailovou či telefonickou komunikaci, platby prováděli elektronicky a osobní návštěvy
omezili na nezbytné případy.
Další informace - podatelna MěÚ tel. č. 491 509 999.
Trvání těchto opatření předpokládáme do konce krizového stavu, aktuální informace
najdete na webových stránkách města www.policenm.cz
Děkujeme za pochopení.
Jiří Beran, strosta
Pavel Pohner, tajemník MěÚ
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KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

S přicházejícím zimním obdobím ukončují
dřeviny většinu svých vegetačních a biochemických procesů a nastupuje období vegetačního
klidu. Toto období je nejvhodnější pro kácení
dřevin rostoucích mimo les. Tak to také stanovuje vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení, která upřesňuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Ve zdejším regionu je období vegetačního klidu
stanoveno od 1. listopadu do 31. března kalendářního roku.
V souvislosti s kácením dřevin proto připomínáme, že podle výše uvedených právních
předpisů je k pokácení dřeviny rostoucí mimo
les potřené povolení, a to pokud se jedná o:
yy dřevinu, která je součástí stromořadí,
yy dřevinu s obvodem kmene 80 cm a více
ve výšce 130 cm nad zemí,  
yy a souvisle zapojené porosty dřevin o ploše
větší než 40 m2.
Na území města Police n. M. vydává toto
povolení (formou rozhodnutí podle správního řádu) Městský úřad Police n. M., na základě žádosti vlastníka či nájemce pozemku,
na němž strom roste. Formulář žádosti je k dispozici na městském úřadě nebo na internetových
stránkách města. Pokácení je možné povolit
pouze ze závažného důvodu, po vyhodnocení
funkčního a estetického významu dřeviny. Pro

zmírnění ekologické újmy, způsobené pokácením dřeviny, se předepisuje náhradní výsadba
nových dřevin.
Platí ale také výjimky, kdy povolení k pokácení není potřebné. Jedná se o:
yy dřeviny, které nedosahují výše uvedeného
obvodu kmene nebo plochy,
yy ovocné dřeviny rostoucí v oplocených zahradách u bytových nebo rodinných domů
v zastavěném území obce,
yy kácení z pěstebních důvodů za účelem obnovy nebo výchovy porostů, z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle
zvláštních předpisů (v ochranném pásmu el.
vedení, apod.); takováto kácení ale musí být
15-dní předem oznámeno městskému úřadu,
yy dřeviny, pěstované na pozemcích vedených
v KN, ve způsobu využití, jako plantáž dřevin,
yy dřevin, jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu; takovéto kácení
ale musí být do 15-ti dnů od jeho provedení
oznámeno městskému úřadu.
Nenechávejte podávání žádostí o povolení
ke kácení dřevin na poslední chvíli, protože je
možné, že se nestihne do 31. března vyřídit a budete muset s kácením počkat až do příštího období vegetačního klidu.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ DOMÁCÍMI TOPENIŠTI

Pomalu se ochlazuje a v domácnostech se
začíná topit. Ruku v ruce s tím se ale pomístně začíná zhoršovat kvalita ovzduší, způsobená provozem kotlů na spalování tuhých paliv.
Určitému znečištění ovzduší se nevyhneme ani
při používání správného paliva (dřeva a uhlí)
a správným topením. Zcela zbytečné je ale znečištění, které vzniká spalováním materiálů, které nejsou řádným palivem, a zvláště pak spalováním odpadu. Přesto, že je spalování odpadu
zakázáno, (s výjimkou speciálních zařízení), tak
stále přetrvává, a je to velký nešvar. Škodlivost
tohoto konání je v tom, že při nízkých spalovacích teplotách v domácích topeništích dochází k nedokonalému spalování a k tvorbě
jedovatých látek, které zamořují okolní ovzduší
a pozemky. Tyto škodliviny, nejen že obtěžují

sousedy, kteří nemohou mnohdy ani vyvětrat,
ale především způsobují nejrůznější zdravotní
potíže a onemocnění. Mnohé z těchto škodlivin
se dlouhodobě ukládají v tkáních a mohou být
toxické a rakovinotvorné. Jsou škodlivé nejen
pro člověka, ale i pro ostatní organismy kolem
nás, a také pozvolna působí na změny zemského
klimatu (vznik skleníkového efektu a oteplování). Nejškodlivější látky vznikají spalováním
plastů.

Důvodem tohoto bezohledného chování je
buď lenost, nebo snaha ušetřit za řádné palivo.
Zákon o ochraně ovzduší stanovuje, že každý je
povinen omezovat a předcházet znečišťování
ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných
znečišťujících látek a dále, že jako palivo nelze

Ohlédnutí za letní sezónou koupaliště

Letošní sezóna pro koupání na „našem polickém bazéně“ byla poměrně zdařilá. Koupaliště
bylo v provozu v období prázdnin a dovolených:
červenec - srpen.
Letos poprvé jsme zavedli platbu kreditní
kartou. Tato výhoda je využívána hlavně cizinci
nebo turisty, co zavítají do našeho kraje na dovolenou a navštíví naše místní koupaliště. Lidé se
tak nemusí shánět po bankomatu a mohou pohodlně zaplatit u pokladny. Tržba kartami dosáhla
29 240,- Kč. Tržba za vstupné hrazené v hotovosti činila 345 286,- Kč. Za dětské pleny a pohledy se utržilo 1 092,- Kč.
Větší návštěvnost jsme zaznamenali v měsíci

rok
2020

provoz
30.6. - 1.9.

srpnu, kdy počasí letním radovánkám více přálo.
Už delší čas je na koupališti v provozu
knihovna, kde je možné si zapůjčit nebo vložit
knihu a zpříjemnit si tak chvíle letní pohody
a odpočinku. Pokud knihu nedočtete je možné si
jí půjčit domů a v klidu knížku přečíst a potom
zanést zpět jako paní, která zde byla na dovolené,
knihu si odvezla a následně odeslala poštou s poděkováním. Každá taková věc, která má smysl,
potěší.
Pokud byste i vy měli nápad, jak na koupališti přispět k příjemnému zpestření
pobytu, dejte nám vědět.
Dalším z příjemných faktorů

počet osob

Na druhou polovinu letošního října
naplánovalo město, společně s komisí
životního prostředí, „komunitní“ výsadbu
tří smrků u Cikánky, a navazujícího
stromořadí ovocných stromů podél polní cesty k vodojemu. Z důvodu současné
virové situace a omezení setkávání lidí,
byla ale tato společná výsadbová akce
v podzimním termínu zrušena a přesunuta, bude-li to možné, na duben příštího
roku.
Samostatně
(dodavatelsky)
bude
na podzim vysazeno pouze několik stromů,
a to javor na náměstí, lípa a kaštan u hřbitovních zdí a lípa u parkoviště nad špýcharem.
Zároveň proběhlo několik pěstebních akcí/prořezů na stávajících stromech.
Prořezána byla 1. polovina lipového stromořadí ke Žděřině, javor u parkoviště pod
Havlatkou, „kulaté“ javory na hřbitově, červenolistý buk v Pellyho parku, dub u „dřevěnky“, buk a lípa u kostela NPM, okrasné
třešně před klášterem, třešeň v Nádražní ul.
a ve stromořadí pod 1. poldrem, lípy u kříže
v ul. Na Sibiři, lípa u kaple v Pěkově a lipové stromořadí podél hřbitovní zdi. V závěru sezóny bude ještě proveden řez hlavových lip a javorů v ulicích K Vodojemu
a Na Bělidle.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

používat odpad. Apelujeme proto na všechny,
kteří pálí odpad, aby to nedělali, nakládali
s ním tak, jak to stanovuje městský odpadový
systém, a aby k vytápění používali řádné palivo (čisté dřevo či uhlí). Nebude-li toto respektováno, postoupí město tyto případy Městskému
úřadu Náchod, který je příslušný k jejich prošetření, stanovení nápravy (včetně kontroly topeniště) a případnému uložení pokuty.
Zároveň vyzýváme vlastníky, aby si zajistily kontrolu technického stavu kotle a komína
a provozovali je tak, aby ani při spalování řádného paliva nedocházelo ke zbytečnému znečišťování a obtěžování okolí. Děkujeme všem,
kteří se chovají zodpovědně a ohleduplně.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

k osvěžení či zahnání hladu je kiosek, který už
po dobu cca. 3 let provozuje Jan Pavel.
Po celou dobu, co je koupaliště otevřené,
je potřeba provádět rozbor vody, který zajišťuje
státní zkušebna.
A nejen to, ale i práce strojníků, plavčíků,
uklízeček a těch co zajišťují prodej vstupenek.
Z níže uvedeného grafu je vidět nárust návštěvníků, tímto všem děkujeme a věříme, že
příští sezónu se opět sejdeme na koupališti.
Personál koupaliště a pracovníci T.S.

celkem osob

květen

červen

červenec

srpen

září

0

15

2 650

5 708

0
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MĚSTSKÁ ZELEŇ
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Před odhozením sešlápnout - úspora místa v nádobách na kovy
V loňském roce byly na vybraných
veřejných stanovištích tříděného odpadu rozmístěny šedé nádoby o velikosti
240 l, pro sběr kovových obalů a drobného kovového odpadu. Tyto nádoby se
osvědčily a pro vytříděné kovy jsou hojně
využívány. Problémem ale mnohde je, že
jsou do nich ukládány i větší kovové obaly, které zaberou více místa. Proto z důvodu lepší efektivity sběru a využití obsahu nádob žádáme občany, aby v rámci
možnosti kovové obaly před odložením
sešlápli. Děkujeme za pochopení.

Prodloužení termínu
otevření kompostárny

Jak bylo uvedeno už v minulém čísle PM,
bude i letos prodloužen oficiální termín otevření kompostárny. Kompostárna bude otevřena do soboty 14. listopadu 2020. Po tomto termínu bude uzavřena a opět otevřena od 3.
dubna 2021. Po dobu uzavření kompostárny
bude možné malé množství bioodpadu odložit
do sběrného dvora, do kontejneru provozovatele kompostárny. V případě potřeby odložení
většího množství bioodpadu, bude toto možné
po domluvě s městem.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Sňatky
Babí léto nastalo a jako svůj svatební čas si ho vybralo 9 párů…
¾¾ 4.9.
Adéla Kulichová a Petr Jenka na Slavném nad roklemi
¾¾ 5.9.
Jitka Kubečková a Rostislav Los u kaple
na Hvězdě
Další obřad v kapli na Hvězdě
Věra Křičková a Ivo Hambálek v Suchém Dole
¾¾ 11.9.
Dita Třešňáková a Martin Pánek u penzionu Majka
¾¾ 12.9.
Michaela Horáková a Petr Richter
na louce v Bukovici
¾¾ 19.9.
Eliška Hedvíková a Jan Truhlář u kaštanu velké Petrovice
Jana Huňatová a Josef Matouš u kaple
na Hvězdě
¾¾ 26.9.
Lenka Johnová a David Holeček v kostele Nanebevzetí panny Marie

Statistika
Dle dostupných údajů mělo
ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.10.2020 město Police
nad Metují 4015 obyvatel.

Jubilea
V září 2020 slavili
70 let
paní Věra Bucharová
pan Václav Adam
pan Miroslav Šimek
75 let
paní Hana Kirchnerová
paní Marie Kohlová
paní Anna Lélyová
paní Zdenka Adámková
paní Eva Kopsová
pan Jindřich Jeřábek
80 let
paní Jiřina Therová
paní Růžena Kubínová
pan Zdeněk Pohl
pan Jan Antl
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a mnoho
krásných dní plných pohody
v dalších letech.
Prosíme jubilanty, kteří si
v budoucnu nepřejí být v této
rubrice jmenováni, nebo si
nepřejí návštěvu komise pro
obřady a slavnosti, aby toto
sdělili předem na matriku
MěÚ Police nad Metují. (hambalkova@meu-police.cz, tel.
491 509 990)

     
Dagmar Hambálková, matrikářka
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Vzpomínka

Joska...

Rozhodčí požárního sportu, pokladník, revizor, člen výjezdové družstva, bratr - dlouholetý člen našeho sboru, SDH Velká Ledhuje se
vydal na cestu, ze které není návratu.

Dovolím si krátce připomenout, čím
Josef Trojtl pro sbor byl a čím se, minimálně pro své vrstevníky a mou generaci, zapsal
do podvědomí.
1. října jsme se naposledy rozloučili s bratrem Josefem Trojtlem st., kdy v sedmdesáti
letech dovršil svou pozemskou pouť. “Joska”,
jinak se mu ve sboru neřeklo, působil ve sboru
více než 50 let! Za půl století už člověk určitě
pozná spolek ze všech stran, ale především pozná lidi uvnitř a oni jeho.
Příležitostí, kde jsme Josku mohli potkat, nebylo málo. Jako pokladník se staral
o finanční situaci sboru, připravoval zprávy
o hospodaření sboru, později pak působil jako
revizor pokladníka. Nelze zapomenout zážitky ze zvaní na tradiční ples, který náš sbor
léta pořádal. S kvalifikací rozhodčího požárního sportu pak, dokud mu síly stačily, působil
na soutěžích v okolí. Na soutěži O pohár starosty/starostky města zastával funkci hlavního
rozhodčího.
Joska se s rodinou nestranil ani účasti
na kulturních akcích sboru, ať už si s manželkou Helenou zatančili na plese, výročce
nebo na společně s hasiči slaveném Silvestru.

S rodinou nejedenou vyrazil na tajný výlet jak
v létě, tak i v zimě. K hasičům pak přivedl
i syna Pepu, který dnes působí jako preventista sboru.
Pomocnou ruku přidal i jako zkušený brusič, kdy jeho zkušenosti a um sbor při péči
o techniku nejednou využil.
Už jako kluk si vzpomínám na pravidelná
cvičení -”pondělky”, kdy se ve zbrojnici sešla
parta chlapů, zkontrolovali techniku, poopravili co bylo třeba. I to pomáhalo udržet kolektiv a dobrou partu.
Za dlouholeté působení ve sboru dobrovolných hasičů a přínos k rozvoji místního sboru mu bylo Sdružením Čech Moravy
a Slezska uděleno jedno z nejvyšších ocenění,
řád sv. Floriana.
S naším bratrem Josefem možná odchází
kousek historie sboru, tak jak tomu bylo u jiných členů, kteří se o fungování sboru nemalou měrou zasloužili, zůstává nám ale vzpomínka na společné chvíle (a že těch veselých
nebylo málo...) Josko, děkujeme!
Členská základna a přátelé
z SDH Velká Ledhuje.

KNIHOVNA
S podzimem jsme nachystali pro naše čtenáře
řadu akcí. Známé okolnosti nás zastavily hned v počátcích. Přesto jsme něco stihli. Proběhly dvě
výstavy. Na chodbě před knihovnou jste si mohli prohlédnout výstavu
z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze
nazvanou Odkaz J.A. Komenského – vzdělávání pro všechny.
Ve dnech 24. a 25. 9. se uskutečnila na sále Pellyho domů Podzimní
výstava pořádaná Základní organizací Českého zahrádkářského svazu
v Polici nad Metují, jejíž součástí byla i výstavka dětských prací ze soutěže
Kouzlíme s květinou. Šlo již o 16 ročník této soutěže. Letos se zúčastnily
školy z Bukovice, Suchého Dolu a Žďáru nad Metují. Dík patří učitelkám
a vychovatelkám, že se s dětmi pustily do práce, a dětem za jejich krásné
výtvory. Na odměny jsme opět získali grant města Police nad Metují.
Pro děti proběhly dvě besedy. Jednu zajistila MAS Stolové hory a přišli
na ni žáci 8. A, aby se setkali s vypravěčem příběhů Martinem Hakem.
Druhou besedu připravila Katka Boučková pro děti z mateřské školy
v České Metuji.
Naštěstí knihovna funguje (v době psaní těchto řádků), při zavedení
přísných hygienických pravidel a striktním oddělení půjčovní doby pro děti
a pro dospělé, a můžete si přijít vypůjčit knížky i časopisy.
Chceme vám usnadnit výběr knih a zajistit informace o knížkách.
Každý měsíc přichází Dáša se svým výběrem knih pro dospělé čtenáře.
Díky pochopení pana ředitele naší základní školy se všem dětem i rodičům dostala prostřednictvím aplikace Bakaláři nabídka dětských knížek
z našeho fondu rozdělená podle věku čtenářů a s velice stručnou anotací (obsahem). Rozšířené informace a také větší nabídku najdete na našich webových stránkách www.knihovna-police.cz v on-line službách.
Nabídku uvádíme i na stránkách měsíčníku. V dalších měsících bude Katka
Boučková z dětského oddělení pokračovat a přidávat další zajímavé knížky.

Knihy pro děti 6 - 8 let

ZUZKA A ZÁVODNÍ KŮŇ - Jessie Williamsová
Knížka pro mladší školní děti z prostředí městské farmy.
ČESÍLKOVA VODNICKÁ KNÍŽKA - Václav Čtvrtek
Sedm pohádek s chytrým a dobromyslným Česílkem.
PÁTEČNÍ CESTA ZA KOČKOLÁDOU - Iva Gecková
Kdo by věřil, že z babiččiny půdy je to jenom krůček do nejhustšího pralesa ze všech pralesů. Stačí jen zavolat: „Kočkoláda!“
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DOBROU NOC, MŮJ HRDINO! - Kateřina Závadová
Tatínek kreslí a společně s holčičkou vymýšlí, co hrdiny potká. Jejich
rozhovor se střídá s obrázky a tak vzniká napínavý příběh.
OSTROVNÍ PŘÁTELÉ - Blanka Čapková
Být na prázdninách v Chorvatsku a prozkoumávat tajemství objevené
jeskyně je fajn dobrodružství.
HRABĚ MONTE CHRISTO - Alexandre Dumas
Zjednodušený a upravený příběh klasické literatury pro malé děti.
LUCINKA A VÁNOČNÍ PŘÁNÍ - Keris Staintonová
V malebném městečku mají na náměstí strom. Na ten strom věší
na Vánoce lidé svá přání. Jenže, jednoho dne přijde bouřka, silný vítr
a všechna přání se pomíchají. To se začnou dít věci...
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II. - Disney
Oblíbená pohádka tentokrát v komiksové podobě.

Knihy pro děti 9 - 12 let

DOMOV U HUŇATÝCH TLAPEK - Megan Rixová
Hamish musí trávit léto na venkově u své tety Heleny. Jak zvládne bydlet
na statku, když v životě nepohladil ani psa?
LUBOŠOVA CELKEM FAJN KNÍŽKA - Luboš Kulíšek
Knížka pro všechny youtubery a jejich příznivce.
DĚTI KAPITÁNA GRANTA - Jules Verne
Zjednodušený a příběh klasické literatury pro školáky ve věku 8 - 10 let.
DON QUIJOTE DE LA MANCHA - Miguel de Cervantes
Zjednodušený a příběh klasické literatury pro školáky ve věku 8 - 10 let.
EMILY VICHRNÁ A PROUD ČASU - Liz Kesslerová
Již deváté pokračování fantasy příběhu z podmořského světa.
U NÁS DOMA V ZOO - Tatjana Geslerová
Do zooparku Ráj přivezou gorilí mládě. Lea jako dcera ředitelky má možnost se o mládě starat. Není to však jednoduchá práce.
VŠECHNY ČTYŘI HVĚZDIČKY - Tara Dairmanová
Příběh Gladys je určený především pro dívky, které rády vaří, pečou
a mají vřelý vztah k jídlu .

Knihy pro děti 13 - 15 let
VYBER SI SVŮJ ŠŤASTNÝ KONEC - Nova Weetmanová
Jaké bude toto léto, co Frankie Jonesovou čeká? To má každá čtenářka
ve svých rukou. Kniha psaná jako gamebook.
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LOUTKÁŘ Z KRAKOVA - R.M.Romersová
Poetický a zároveň tragický, Fantasy a zároveň skutečný. To je příběh,
který nás zavede do polského Krakova v roce 1939.
HLEDÁNÍ MODRÉ - Lois Lowryová
V blíže neurčené budoucnosti se odehrává příběh Kiry, která trpí vrozenou
tělesnou vadou, Ovšem díky svému talentu zvládne přežít ve světě, který
nepřipouští nedokonalost.
ARISTOTELES A DANTE ODHALUJÍ ZÁHADY VESMÍRU Benjamin Alire Sáenz
Citlivý příběh dvou dospívajících chlapců, kteří k sobě hledají cestu od přátelství až po partnerský vztah.
DENÍK PARKOURISTY - Tomáš Zony Zonyga
Deník a zároveň návod jak se stát dobrým parkouristou.
STAR WARS - THRAWN:VELEZRADA - Timothy Zahn
Pro příznivce Hvězdných válek.

Výstava na chodbě

Reformátorka Marie Terezie

Marie Terezie (13. května 1717 – 29. listopadu 1780) žila celkem 63
let, během kterých 15 let válčila a v letech 1737 – 1756, tedy během devatenácti let, porodila 16 dětí. Během její vlády byly provedeny vojenské,
školské, právní, celní, měnové, správní a zdravotnické reformy po celé říši.
Když Marie Terezie v roce 1780 umírala, byla díky těmto reformám její
říše zcela jiná, než když nastupovala na trůn. Od státní správy, soudnictví,
školství, postavení nevolníků až po hospodářství se v monarchii za čtyřicet
let její vlády změnilo prakticky všechno. Smyslem těchto reforem bylo především zefektivnit správu říše.
Výstavu připravila a nám zapůjčila Knihovna Právnické fakulty University Karlovy k 240. výročí úmrtí Marie Terezie.
Při přípravě výstavy využili i digitalizovanou sbírku patentů
a dalších právních textů, které jsou pro všechny zájemce volně k dispozici v historické sbírce právních textů http://kramerius.cuni.cz/uk/
search?collections=vc:145f935a-972f-4f62-9ae5-dec88717bcf9.
PHDr. Květa Hartmanová využila dlouhou řadu e-zdrojů a vytvořila
výstavu, která představuje Marii Terezii jako osvícenou panovnici.
Výstavu můžete vidět na chodbě před knihovnou během listopadu
a prosince 2020.

Cesty krajinou příběhů a skutečnosti – po stopách
literatury - Boris a Max od Olgy Landové

Možná si vzpomenete na svou první cestu na stolovou horu Ostaš kolem sousoší U anděla. Asi jako mnozí jsem prošla coby dítě kolem a možná
zkoušela vylézt na podstavec a pak ještě mnohokrát. A nic.
Co v sobě člověk musí mít, aby ho napadl příběh? Paní Olga Landová
to cosi má, a tak se převtělila v onoho kamenného anděla a vypráví příběhy
psa Borise a kocoura Maxe, kteří se sešli u páníčků v Bukovici a zažívají
mnohá dobrodružství s okolními zvířátky i lidmi. S láskou, pochopením

Nabídka knih:

yy Fry, Varian: Na vyžádání vydat!
Vzpomínky amerického novináře a humanitárního pracovníka na období let 1940-41,
kdy působil ve vichistické Francii. Během
této doby se mu podařilo zachránit život
čtyřem tisícům lidí, kteří utíkali před nacismem.
yy Render, David:
Shermany dobývají Evropu.
Příslušník britských tankových jednotek zevrubně popisuje průběh bojových operací
na západní frontě v letech 1944-1945.
yy Gilbert, Adrian:
Waffen-SS - Hitlerova armáda v boji.
Příběh těch nejobávanějších Waffen-SS si
během druhé světové války získala pověst
nelítostných vojáků, ale také válečných zločinců. Renomovaný britský historik Adrian
Gilbert ve své knize předkládá ucelený příběh těchto jednotek od jejich vzniku a rozvoje, přes působení ve válce až po zánik
Waffen-SS a poválečné soudy.
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i humorem psaná vyprávění se budou určitě líbit dětem a doporučuji je i dospělým čtenářům. Třeba při čtení poznáte kus známého místa, jméno ze
sousedství nebo vás jen pohladí laskavý příběh. A pro společné čtení malých a velkých čtenářů je pohodou sálající knížka velmi vhodná.
Text doplňují vtipné, milé, zdánlivě jednoduché ilustrace. Pohotově
doprovázejí psaný příběh, ilustrují napsané. Jejich autorem je pan Cyril
Podolský, který ilustroval již její předchozí knihu Ať hodí kamenem. Je
také autorem známých Krysáků.
Olgy Landové jsem se zeptala, odkud pana Cyrila Podolského zná.
A tady je odpověď: „Cyril Podolský je spolužák mého bratra. Dodnes jsou
nejlepšími kamarády a už v době studií ke mně rádi jezdili na návštěvu.
Je to už třicet let. Z Cyrila se stal výtvarník a animátor ještě dřív, než mne
napadlo napsat knížku. Obdivuji jeho humor. To je další z jeho talentů. Jsem
moc ráda, že knížku Boris a Max doplnil svými ilustracemi, protože výsledek je přesně takový, jaký jsem si přála - laskavý a veselý. Pokud se budete
při čtení usmívat, budu mít pocit, že moje a Cyrilova práce měla smysl.
Chtěli jsme totiž čtenářům udělat radost.“
Knihu vydalo nakladatelství Naše vojsko. Do knihovny jsme ji už
koupili (jeden výtisk polickým čtenářům věnovala autorka) a vy si ji můžete přijít vypůjčit. Samozřejmě si ji můžete i koupit buď v knihkupectví
u Kohlů nebo v Pellyho domech v infocentru.

Polická rodinná noc společného čtení
s Harry Potterem

Letošní Noc s Andersenem nám nevyšla. Ale během plánování podzimního termínu (který v Polici neproběhl) vznikl nápad uspořádat rodinnou
noc společného čtení, kdy se sejdeme společně, ale zároveň každý ve své
rodině. My v knihovně připravíme návod či nápadník s úkoly jak, s kým
a proč prožít Polickou rodinnou noc společného čtení s Harry Potterem.
Chceme dětem a rodičům pomoci objevit a znovu si užít společné chvíle
s knihou. Sejdeme se 28. listopadu 2020 navečer. O podrobnostech a pravidlech nocování budeme včas informovat na našich webových stránkách,
na plakátech i v knihovně. A to hlavní - pro vítězné rodiny, které doručí
do knihovny splněné úkoly, bude jako odměna připravena možnost zahrát
si dobrodružnou hru v nepřístupných prostorách Pellyho domů, která je určena jen pro odvážlivé a statečné čtenáře. Už teď se na vás těšíme. A nyní
jen ochutnávka toho, co nás bude čekat:

Informace a pravidla k nocování:

yy
yy
yy
yy

nic z níže uvedeného není povinné, ale řídit se tím můžete
jediné nutné pravidlo je dobrá nálada mezi všemi členy rodiny
spát se může jít nejdříve ve 23.00
připravte si zásoby laskomin, pořádnou večeři, dětské šampáňo (dospělí
mohou jinou verzi)
yy na úkolech spolupracuje celá rodina (není-li uvedeno jinak), nedělá je
jednotlivec
yy vypracované úkoly odevzdejte v knihovně nejdéle do 18. prosince.
Tak na shledanou na Polické rodinné noci společného čtení.
Vaše knihovnice

yy Hessová, Annette: Osvětimský proces.
Psychologický román s milostnou zápletkou
vypráví příběh mladičké tlumočnice Evy,
která se v 60. letech 20. století účastní osvětimského procesu.
yy Novák, Jan: Kundera - český život a doba.
Literární biografie světově proslulého českého spisovatele 20. století. Kriticky přibližuje Kunderovy životní osudy a dílo do roku
1975, tedy do Kunderova odchodu do emigrace.
yy Třeštíková, Radka:
Jako když foukneš do pěny.
Sedmačtyřicetiletá Vladěna jede napříč Evropou, až do Portugalska k oceánu, chce
utéct bolestným vzpomínkám i přítomnosti
a najít si svou cestu.
yy Klíma, Josef:
Robert Šlachta - třicet let pod přísahou.
Bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu přibližuje v rozhovoru
svůj profesní život i kauzy, s nimiž se během

své kariéry setkal.
yy Vondruška, Vlastimil:
Kronika zániku Evropy 1984 – 2054.
Rozsáhlá románová freska populárního spisovatele mapuje události na evropském kontinentu přibližně za posledních pětatřicet let
a zároveň předkládá hypotézu, kam se bude
vývoj v této části světa ubírat v příštím, časově totožném období.
yy Dvořáková, Petra: Chirurg.
Český román o lékaři, který před plíživým
vyhořením zvažuje, co dál se životem.
yy Pawlowská, Halina: Zážitky z karantény.
Ani v té nejsvízelnější situaci by člověka
neměl opustit smysl pro humor. Autorka líčí
příhody z doby, kdy se s rodinou ocitla v izolaci kvůli pandemii. Sedm lidí, každý s jinými stravovacími nároky a návyky, usilovná
snaha se nezbláznit a najít na tom všem něco
pozitivního - tak by se dal krátce shrnout
soubor povídek a historek.
Dáša Ducháčová

Polický měsíčník - listopad 2020

KULTURA

Poslední ročník Festivalu zážitků proběhne v létě 2021

Třetí a zároveň poslední ročník
Festivalu zážitků se měl původně uskutečnit v červenci a srpnu letošního roku,
ale kvůli událostem spjatým s koronavirovou epidemií bylo nutné program česko-polského projektu odložit. Těšit se na něj
můžete v létě 2021! Již nyní vás zveme
na jeho bohatý program, který připomene
živé i zapomenuté tradice našeho regionu.
Program festivalu zůstává stejný.
Na české i polské straně je připraveno celkem devět různých zážitkových akcí, při
kterých se účastníci seznámí s nejrůznějšími řemesly, regionálními zvyky či tradičními pokrmy a jejich výrobou. Stejně
jako v předchozích letech bude probíhat
soutěž o věcné ceny a mimořádný zážitek
pro toho, komu se jako prvnímu podaří navštívit sedm festivalových míst. Všechny
festivalové aktivity jsou zdarma a konají
se za jakéhokoliv počasí. Jejich přehled
najdete již nyní na webu www.festivalzazitku.cz. Na jaře bude vydán také tištěný
festivalový katalog, který můžete využít
jako přehledný průvodce festivalem.
Říkáte si, že léto je ještě daleko?
Za zážitky se do česko-polského pohraničí můžete vydat už i nyní díky nové
mobilní aplikaci s questy. S její pomocí
poznáte česká a polská města, jako jsou
Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, DusznikiZdrój, Kudowa-Zdrój, Świdnica, Náchod
a Hronov. V aplikaci najdete základní informace, popis nejzajímavějších míst, ale
především questy neboli kvízy, které můžete luštit během procházek po jednotlivých městských trasách. K vyřešení úkolů
není potřeba žádných předchozích znalostí, postačí vám jen všímavost. Aplikace je
dostupná ke stažení na Google Play nebo
v App Store pod názvem „Festiwal wrażeń“
a po jejím nainstalování je možné nastavit
českou či polskou jazykovou mutaci.
Kladské pomezí je obecně prospěšná
společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj
cestovního ruchu. Jejím zakladatelem je
Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí,
který sdružuje více než 40 měst, obcí a soukromých subjektů.
Kladské pomezí je taktéž oficiální název turistické oblasti v severovýchodních
Čechách při hranici s Polskem, která zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod
a částečně zasahuje do okresu Trutnov
v oblasti Jestřebích hor. Název vychází
z historie, kdy tudy procházela důležitá
obchodní stezka spojující Prahu s polským
Kladskem.
Kladské pomezí o.p.s.
Polický měsíčník - listopad 2020
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Děti na Broumovsku již potřetí
zachránily příběhy místních pamětníků

Ve čtvrtek 17. září se podařilo slavnostně uzavřít třetí ročník vzdělávacího projektu
Příběhy našich sousedů na Broumovsku. Projekt, který realizuje nezisková organizace Post
Bellum ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Broumov, byl tentokrát díky
pandemii výrazně delší a místo původních 7 měsíců trval celý rok. Do projektu se zapojilo
šest týmů ze škol na Broumovsku díky finanční podpoře měst Broumov, Police nad Metují,
Teplice nad Metují a Královéhradeckého kraje.
Přestože slavnostní závěrečnou prezentaci v Dřevníku Kláštera Broumov opět jako
na jaře ohrozila opatření k pandemii a celé poděkování pamětníkům a vystoupení žáků
a studentů místních škol probíhalo v rouškách, odprezentovaly všechny týmy své výstupy
opravdu výborně a porota neměla lehké rozhodování.
Šest dokumentaristických týmů žáků a studentů ze ZŠ a MŠ Teplice nad Metují, ZŠ
Police nad Metují, broumovských ZŠ Hradební a ZŠ Masarykova, Gymnázia Broumov
a ZUŠ Police nad Metují měly v rámci projektu za úkol najít ve svém okolí pamětníka,
natočit s ním rozhovor, zpracovat jeho příběh, sepsat životopis a zdigitalizovat dobové
fotografie. Od září 2019 do září 2020 vznikly dvě rozhlasové audio reportáže a čtyři video
reportáže, poprvé se týmy také pustily do vizuálního zpracování příběhů a doprovodily vyprávění krásnými komiksy a ilustracemi. Na závěrečné prezentaci pak týmy životní příběhy
pamětníků představily a předvedly i své audio a video výstupy.
Role porotců se na prezentaci tentokrát zhostili Pavel Frydrych – ředitel muzea
v Polici nad Metují, Karolína Gottsteinová – ředitelka ZŠ v Adršpachu a šéfredaktorka
Náchodského deníku – Regina Hellová. Porota vybírala tři nejlépe zpracované výstupy
a stejně jako v předešlém roce se rozhodla udělit cenu poroty.
Na prvním místě se po dlouhé poradě poroty umístil tým žáků ze Základní školy
Masarykovy s příběhem Elisabeth Kopáčkové, která vzpomínala na své dětství v českém pohraničí očima německé dívky. Druhé místo obsadil tým žáků ze ZŠ Hradební
v Broumově se vzpomínkami paní Dorky Šenkové, která vyprávěla o své česko-německé
rodině a o svém životě po válce na Broumovsku. Třetí místo si odnesl tým ze ZŠ v Polici
nad Metují za příběh o Jaromíru Stejskalovi, o jeho lezecké vášni a zdolávání osmitisícovek
s kamarády. Cenu poroty získal tým ZUŠ v Polici nad Metují, který natočil a profesionálně
zpracoval vyprávění horolezce Jaroslava Seiferta. Neméně poutavé ale byly i vzpomínky
bývalé teplické starostky Věry Vítové či broumovské farářky Církve československé husitské Jany Wienerové.
Všechny týmy pod vedením pedagogů Jindřišky Vašákové, Renaty Michlové, Šárky
Rambouskové, Vladimíra Berana, Michala Bureše a Tomáše Hambergera natočily zajímavé
příběhy 20. století a pomohly nám tak uchovat vzpomínky a část minulosti, na kterou nesmíme zapomínat. Příběhy zdokumentovaných pamětníků jsou ke zhlédnutí na webových stránkách projektu https://www.pribehynasichsousedu.cz/broumov/broumovsko-2019-2020/.
Za sedm let trvání se do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů zapojilo přes
5 000 žáků a studentů z více než 800 škol po celé České republice, kteří zdokumentovali
téměř 1 500 pamětnických příběhů. Cílem projektu je předávání zkušeností mezi generacemi, které Post Bellum považuje za nejpřirozenější způsob vzdělávání a chce zpřístupnit
touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu studentů. Žádná učebnice nedokáže tak
jedinečným způsobem inspirovat jako vyprávěný příběh.
Pavla Semeráková, koordinátorka projektu na Broumovsku

Tým žáků z polické ZŠ
Polický měsíčník - listopad 2020
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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

LISTOPAD 2020
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.
Ale to neznamená, že se v Muzeu nic neděje.
Čas bez návštěvníků využíváme pro aktivity,
které nejsou navenek vidět, ale bez nichž by
Muzeum „zemřelo na úbytě“. V první řadě
pracujeme v depozitu. Tedy v místech, kam se
návštěvník dostane jen ve výjimečných
situacích, a kde jsou uloženy exponáty, které
momentálně nejsou vystaveny v expozici nebo
na nějaké naší výstavě. Depozit je takovým
živým srdcem Muzea, které musí fungovat.
Správcem depozitu je pan Jaroslav Dlohoška
z Náchoda. Modelář, který se do práce
Muzeum pustil s vervou a pod jehož rukama se
nejenom depozit rozšířil o celou jednu
místnost, ale také opravuje modely, které
došly k nějaké újmě. Buď při převozu, nebo při
nešetrném skladování v době, než se dostaly
k nám.
Další naší činností je zajišťování nových
exponátů. Momentálně jednáme hned s trojicí
lidí, kteří nám chtějí nabídnout své modely,

Model hradu Wartburg, jeden z těch, které od
příštího roku budete moci vidět v expozici
Muzea
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Dva z nich jsou aktivní modeláři a třetím je
paní, která pečuje o modelářský odkaz svého
dědečka. Tato práce je momentálně ztížena
krizovým stavem, ale jakmile to situace
umožní, přivezeme do Police další modely. A
věřte se jedná o klenoty, které jste v Muzeu
ještě neměli možnost vidět.
A další aktivitou Muzea je příprava na
následující návštěvnickou sezónu. Ta letošní
se chýlí ke konci a těžko v tuto chvíli
predikovat, kdy zase bude Muzeum
otevřeno… A tak usilovně plánujeme
s kurátory jednotlivých sekcí, vymýšlíme
koncepci pro sezónu 2021, hledáme co
nejefektivnější možnosti instalace a
zařizujeme další krátkodobé výstavy, které
budete moci v Muzeu navštívit.
Práce je před námi mnoho. Ale i za námi.
V tuto chvíli můžeme potvrdit, že letošní
prázdninová návštěvnost byla nejvyšší od
chvíle, kdy bylo Muzeum otevřeno.
K samotné návštěvě Muzea ještě můžeme
připočíst úžasných 1.973 návštěvníků naší
výstavy na zámku v Novém Městě nad
Metují.

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

KAMILA DUCHATSCHOVÁ:
SOCHY SVATÝCH V POLICI

Další výstava, do jejíž existence vstoupila
krizová opatření. Po domluvě s autorkou
můžeme potencionálním návštěvníkům sdělit,
že výstava bude otevřena ještě minimálně
14 dní po znovuotevření Zeleného domečku.

Muzeum papírových modelů
Každý čtvrtek 15-17 hodin

Modelářský kroužek pod vedením Luboše
Matěny se pro děti otevře hned první čtvrtek
po znovuotevření Muzea.
Cena za kroužek:
Pololetní: 400,- Kč (za druhé dítě 250,- Kč)
Roční: 800,- Kč (za druhé dítě 500,- Kč)
Jednorázová: 30,- Kč

VÝSTAVY:
UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Muzeum papírových modelů
Podle otevírací doby Muzea

Výstava byla původně naplánovaná od
května letošního roku. Její otevření odložila
první vlna pandemie. A měsíc po jejím
otevření došlo k dalšímu uzavření Muzea.
S trochou nadsázky můžeme tvrdit, že
výstava připomínající ukončení II. světové
války je největším otloukánkem letošního
roku.
Zatím plánujeme její ukončení na druhou
polovinu února. Ale vše se bude odvíjet od
toho, kdy zase budeme moci otevřít
návštěvníkům dveře Muzea…
K výstavě vyšel i katalog s předmluvou PhDr.
Zlatice Zudové-Leškové z Historického ústavu
Akademie věd ČR. Dalšími texty přispěli Josef
Kropáček, Pavel Frydrych, Robert Navrátil a
Michal Erben. Katalog lze zakoupit na
pokladně Muzea.

Další plánované výstavy:
Výstavu Klubu sběratelů Policka, která se měla
koncem října otevřít pro veřejnost, jsme
odložili na příští rok. Výstava měla představit
úžasnou sbírku plechovek – nejen těch
notoricky známých od Coca-coly, ale i další od
nealkoholických nápojů či piv. Těšit se
můžeme na říjen či listopad následujícího roku.
Po „Plechovkách“ měla přijít na řadu výstava
ze soutěže Kvíčerovská sirka. Zatím si
necháváme otevřená zadní vrátka, že se
výstava letos uskuteční a vítězům soutěže
předáme ceny. Ale nezávisí to jen na nás…
Zatím platí, že až do odvolání je Muzeum pro
veřejnost uzavřeno. A tak se můžeme těšit na
setkání v místech, kde papír ožívá v lepších
časech.
Za MPM Pavel Frydrych
Polický měsíčník - listopad 2020

Potravinová sbírka

Svatomartinská
slavnost, aneb vítání
zimy se v letošním
roce
neuskuteční.
Rádi bychom ale
odkaz sv. Martina
připomněli potravinovou sbírkou. Jistě
jste zaznamenali v médiích, že letošní rok
jsou potravinové banky ještě potřebnější
než v předchozích letech. Potravinovým
bankám dochází zásoby a nárůst samoživitelek a rodin s dětmi v hmotné nouzi roste
i v našem kraji. Potravinové bance Hradec
Králové z.s. (www.potravinovabankahk.cz)
chybí hlavně potraviny s dlouhou expirací
jako je rýže, těstoviny nebo konzervy. Tyto
potraviny získává banka tradičně z potravinových sbírek, které jsou díky situaci v letošním roce v ohrožení. Potraviny, u nichž
rychle končí životnost jako je maso, mléčné
výrobky či cukrovinky získávají z řetězců,

ale ty nejsou v současné situaci aktivní
a šetří. Proto jsme se v Apeironu rozhodli
pomoci. Sbírku jsme naplánovali tak, aby
byla v souladu se současnými a popřípadě
i s následnými tvrdšími opatřeními.
Dovolte nám požádat Vás o pomoc.
Zapojte se pod heslem Přej a bude Ti přáno,
dej a bude Ti dáno do naší vyhlášené potravinové sbírky pro Potravinovou banku
Hradec Králové z.s. Připomeňme si odkaz
sv. Martina, buďme laskaví, projevme soucit a podejme pomocnou ruku těm, kteří ji
potřebují.

Sbírka:

Jedná se o potravinovou sbírku pro samoživitelky a rodiny s dětmi v hmotné
nouzi v našem kraji. Potraviny předáme
Potravinové bance v Hradci Králové z.s.
Nejvíce jsou potřebné potraviny pro malé
děti (dětské výživy ovocné i zeleninové příkrmy, dětské piškoty, sunar, kaše

krupičky i jiné.)
Vítány jsou další trvanlivé potraviny například: konzervy, rýže, těstoviny, marmelády,
polévky nebo sušené a instantní potraviny.

Sběrné místo:

černý box u vchodu do Muzea papírových
modelů (Tyršova 341, Police nad Metují) nad 15 ks nabízíme odvoz

Termín: 2. 11. -15. 11. 2020

každý den včetně víkendů od 8 do 12 hodin (v jiný čas prosíme o upozornění SMS
zprávou)
Kontakt:
Martina
Frydrychová
737 583 144 nebo martina-frydrychova@
seznam.cz
Potravinovou sbírku pořádá spolek
Apeiron s podporou Města Police nad
Metují a Muzea papírových modelů.
Za Apeiron z.s. Martina Frydrychová

200 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA V POLICI NAD METUJÍ
DS KOLÁR V DOBÁCH CORONAVIROVÝCH

Milí milovníci a návštěvníci polického
divadla,
člověk míní a coronavir mění! Minule
jsem vám nastínil, co všechno jsme vymysleli a chystáme zrealizovat, abychom společně
s vámi důstojně oslavili neuvěřitelných 200
let polického ochotnického divadla a Ejhle!
Všechno je jinak!
Z důvodu coronavirové pandemie a z ní
vyplývajících vládních omezení jsme byli
nuceni – tak jako všechny kulturní subjekty v naší republice – zrušit veškeré přípravy
i samotné konání plánovaných oslav a vlastně
celé Polické divadelní hry v rámci kterých se
měly konat.
Je nám to líto, ale nic s tím nenaděláme.
Neznamená to ale, že rezignujeme úplně
a navždycky. To v žádném případě!
V čase, kdy píšu tyto řádky je zřejmé
a více než pravděpodobné, že do konce tohoto roku se žádné kulturní akce a shromažďování většího, než malého množství lidí konat
nebudou.
Museli jsme tedy zarazit veškeré zkoušky
a to jak tzv. zkoušky oprašovačky inscenace
Světáků, které děláme vždy po delší pauze v hraní a před chystanými reprízami, tak
i tzv. čtené a aranžovací zkoušky, které jsou
nezbytné vždy, když zkoušíme nové divadlo,
tentokrát jednoaktovky „Svatba“ a „Spor“
z pera klasiků A.P.Čechova a N.V.Gogola
(mého oblíbence 😊). Plánovali jsme, že v nich
společně vystoupí nastupující mladá generace
náctiletých „tygrů a tygřic“ z DS Kolár Junior
spolu s léty prověřenými hereckými oporami
„dospělého“ souboru.
Museli jsme zrušit představení Světáků
v Polici, Teplicích, Hronově, Meziměstí,
Velkých Svatoňovicích. Museli jsme přijmout
zrušení Divadelního cenění v České Třebové,
kde si Jiří Trnovský, Jan Antl, Ivo Hambálek
Polický měsíčník - listopad 2020

a Květa Vídeňová měli osobně převzít ceny
za herecké výkony, udělené na krajské přehlídce v Miletíně.
A tak naším posledním veřejným vystoupením bylo představení Světáků na zahájení
jubilejního 90. ročníku Jiráskova Hronova dne
31. července 2020, kde jsme zároveň měli tu
čest nést a vztyčit vlajku při slavnostním zahajovacím ceremoniálu.
Hráli jsme před plným jevištěm a přestože
měli diváci po celou dobu představení roušky,
bavili se výborně, což také odměnili dlouhotrvajícím potleskem. A vězte, že o nás dokonce
v prvním čísle Zpravodaje JH vyšla pozitivní recenze! Ukázky z našeho představení pak
byly k vidění v České televizi na ČT2 v rámci
denního zpravodajství.
A dokonce jsme se stali součástí dokumentárního filmu „Jiráskův Hronov v proměnách
času“, který dne 16. 9.2020 ve 22:35 v premiéře uvedla Česká televize na kanálu ČT Art.
V dokumentu je často zmíněn polický soubor – najdete zde záběry z našeho představení
Světáci a rozhovor s režisérem.
Pořad je možno najít v archivu a přehrát si
na webu viz odkaz:
h t t p s : / / w w w. c e s k a t e l e v i z e . c z /
porady/13294207019-jiraskuv-hronov-v-promenach-casu/22056226778/
Nu, a co říct teď. Snad jen to, že předpokládáme, že oslavy 200 let se přesunou
na příští rok se vším, co jsme plánovali. Že
začneme pilně zkoušet a nahradíme všechna
zrušená představení a zároveň nazkoušíme
novou inscenaci! Jak vidíte, plánů a sil máme
stále dost, coronavir nás nezastaví!
A abyste viděli, že ani v době všemožných
omezení nezahálíme, podívejte se na úvodní
stránku.
Nechali jsme vytvořit nové logo, novou

(text k titulní straně)

grafiku našeho spolku a necháme vyrobit trička podle těchto návrhů. Co na to říkáte? Nám
se moc líbí!
Přeji Zdraví a to ve všech věkových a váhových kategoriích!
A těším se, že se už brzy sejdeme v hledišti i na jevišti NAŠEHO DIVADLA!
Váš Jarda Souček
rejža a principál
P.S.: A poslední díl historie polického ochotničení bude v prosincovém čísle!

Divadelní spolek

Kolár Police nad Metují
hledá do svých řad

OSVĚTLOVAČE
Předchozí praxe není vůbec podmínkou, důležité je nadšení
a radost z kreativní práce.
I nějakou tu korunu si vyděláte!
Stanete se součástí naší skvělé
party a tvůrčího týmu při realizaci
našich divadelních představení
a budete se podílet na jejich výsledné podobě.
Zaškolení samozřejmě zajistíme.
Zájemci hlaste se
předsedovi spolku J. Součkovi:
tel.: 603800249
e-mail: jerry.souda@gmail.com
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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?

10. PÁR STŘÍPKŮ ZE ŽIVOTA
VIOLONCELLISTY

Samozřejmě, že život každého člověka
v sobě nese mnoho podob. Jakoby uvnitř nás
žilo více osob… aspoň tak nějak to napsal pan
Karel Čapek v úžasném románu „Obyčejný
život“. V průběhu letošního roku jsem se pokusil představit vážný osobní i profesní život
Hanuše Wihana. Ale během čtyřiašedesáti let,

do představy roztržitých profesů, kteří nevědí,
co je za den a jsou si schopni obléci každou
botu jinou.
A občas, když se rozzlobil – což podle
svědectví u něj nebylo nijak vzácné – začaly na konzervatoři ve třídě létat pohlavky.
Emanuelu Kotláři napočítali spolužáci šestatřicet pohlavků během jedné vyučovací hodiny!
A pokud se některému ze studentů v komorní
třídě podařilo zahrát opravdu velice špatně,
byl Wihan schopen vzít svoje violoncello
a s bodcem napřed se rozeběhnout proti nešťastnému studentovi. Vzhledem k tomu, že se
nedochoval žádný záznam o krvavém zranění,
tak buď student stihl uhnout, nebo Wihan včas
zabrzdit. Ovšem další svědectví mluví o tom,
že po skončení vyučování se pan profesor stal
„tátou“ studentů a nebylo úplně nezvyklé, že
je pozval i na skleničku vína.

Při
jednom
pobytu v Hamburku se
Wihan
rozhodl,
že
ukáže své přítelkyni
Marii FleischingerovéRösslerové
Brahmsův
rodný dům. Zavolal kočího a prostě řekl, že
chce zavést k Brahmsovu
rodnému domu. Kočí
ovšem nevěděl, kde to
je a to stačilo Wihanovi
k jednomu z jeho výbuchů. „Copak vy nevíte,
kdo byl Brahms a kde
se narodil!“ křičel na něj
Wihan a zvedl hůl. Kočí
namísto odpovědi napřáHanuš Wihan na Hejšovině v roce cca 1910 hl bič. Naštěstí zakročila
deseti měsíců a pětadvaceti dní života se sa- slečna Marie a řekla jim, že bít se o její čest
mozřejmě stalo mnoho věcí, které tak vážné můžou později, ale v tuto chvíli by ona ráda
nebyly a bez jimž podobných si není možné navštívila Brahmsův rodný dům.
lidský život ani představit. Mnoho z nich praNa silvestra roku 1895 koncertovalo
mení v až cholerické povaze Wihanově, mno- České kvarteto v Moskvě a po koncertu rádi
ho v jeho náhledu na svět a u některých byl přijali pozvání k Lvu Nikolajevičovi Tolstému
prostě jen hostem. Tak jako každý z nás.
na soukromé hraní.
K dokreslení Wihanova života nabízím A když vše skončilo, potedy několik drobných „střípků ze života vi- zval je hostitel k malému
oloncellisty“. Životopisec Bohuš Heran píše: občerstvení. V místnos„V mládí byl velký fešák a strojil se s vybranou ti byly připraveny dvě
elegancí. Později tuto vlastnost nahradil spíše tabule – jedna, dnešnízálibou v nápadném oblékání.“ A o pár stránek mi slovy vegetariánská
dál nechává Heran nahlédnout do Wihanova či dokonce veganská
šatníku: „Byl si vědom svého významu, ať byl (Tolstoj byl abstinent,
ve fraku nebo v nápadné směsi součástí oděvů nekuřák a vegetarián),
z celého světa. Neboť jako v jídel byl přesvěd- kde seděl samotný spičen, že třeba žádný med se nevyrovná medu sovatel se svými hosty,
z Irska, tak při oblékání nebylo na příklad lep- oblečenými do „mužicších střevíců než ze Španělska, a zvláště jeho kého stejnokroje“. Druhá
čepice z Ostende se stala populární. Byl to tabule už byla „norštítek s páskou kolem hlavy, na tu se knoflíč- mální“, s masem a víky připínalo vysoké dýnko z měkké bílé prací nem a tam vítala hosty
látky. Tuto čepičku pokládal za nejpraktičtější Sofie Andrejevna Tolstá.
a nejelegantnější pokrývku hlavy.“
Vedle Tolstého usedli
Pan profesor Wihan tak úplně nezapadal Karel Hoffmann a Oskar
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Nedbal, ke druhému stolu byly usazeni pánové Josef Suk a Hanuš Wihan.
Když si Sofie Andrejevna, jako pozorná hostitelka, všimla, že by si pánové Wihan
a Suk po jídle rádi zakouřili, odvedla je o dvě
místnosti dál, tam sundala z kachlových kamen jednu kachli a řekla jim: „Pánové, prosím, foukejte to sem. Čajkovskij to dělal taky
tak!“
Pan profesor byl milovníkem koupání. Holandský violoncellista Géragd
Hekking vzpomínal, jak v lednu roku
1899 v Amsterodamu, kde měl Wihan hrát
Dvořákův koncert pro violoncello, ho zlákalo moře tak, že se při procházce prostě svlékl
a vykoupal. Ovšem nezůstalo to bez následků, které se projevily při samotném koncertu.
Hekking doslova napsal: „Ale špatně to tehda
dopadlo, večer při koncertu skoro celou první
větu krvácel z nosu. Hrál přitom překrásně, ale
nebyla to hezká podívaná.“
Josef Suk zase vzpomíná na jedno odpoledne u kněžny Meklenburské. Sama, žačka
Franze Liszta, ráda a ne úplně špatně hrála
na klavír. „Vyzvala nás, abychom si s ní zahráli Dvořákův kvintet. Když jsme skončili, pravila: ‚To nám to šlo krásně!‘ – ‚Ja, ja,‘ pravil
suše Wihan, ‚je možno být královskou výsostí,
ale přitom Dvořáka moc špatně hrát.‘ Za chvíli přinesli moučník. Wihan ochutnal a dával
najevo velkou nespokojenost. ‚Nechutná vám,
profesore?‘ tázala se vévodkyně.
‚Nechutná! – kdepak – naše švestkové
knedlíky!‘
‚A co je to?‘
Wihan se bez slova zdvihl, šel do kuchyně a za dvacet minut byly české švestkové
knedlíky na dvorní tabuli.“
24. 7. 1900 otiskly Humoristické listy tento vtip:
„Nový doklad toho, že naši hudební virtuosové provádějí pravé zázraky: Člen Českého
kvarteta, p. prof. Wihan, roztříštil si čelo a jest
úplně zdráv!“
Dnešními slovy můžeme říct, že Wihan byl
velkým gurmánem. V dopise Karlu Bendlovi
třeba napsal: „Dostanete-li se do Milána, najděte Ristorante Biacci, byla tam znamenitá
vlašská kuchyně. Nejlepší risotto a vše ostatní.“ Řídil se heslem: „Není hřích, co přichází

Hanuš Wihan na výletě v Kuksu
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do úst, nýbrž to, co z úst vychází.“
A samozřejmě víno! Ke každému jídlu
se musela podávat pouze značka vína, která
k němu patřila. V Lázních Dušníky měl místo, kam chodil na vynikající pečená kuřata,
ke kterým pil rýnské. Když pozval na kuřata
svou sestru Hedviku s rodinou, včetně malého
synovce Karla, objednal pro všechny rýnské.
A když se sestra ozvala, že pro dítě snad ne,
odpověděl jí zamračeně: „Na kuřata se pije
rýnské!“ a muselo to platit i pro malé dítě!
Přes to prostě nejel vlak.
A doma měl skvostnou sbírku těch nejkvalitnějších doutníků a u každého z nich „cedulku“, od koho a kdy ho dostal. Vůně doutníku
mu údajně vyvolávala vzpomínky na dárce.
V roce 1903 mu byl v Madridě udělen

Rytířský řád Isabelly Kastilské, v roce 1905
v Bukurešti Rytířský řád Carola I. a v roce
1909 ve Vídni Rytířský řád Franze Josepha
I. (Od roku 2020 je čestným občanem města
Police nad Metují.)
Zpráva o tom, že Německo vyhlásilo
na začátku srpna 1914 válku nejprve Rusku
a potom Francii, zastihla Wihana v Mohuči.
Ve společnosti dvorských radů a vysokých
hodnostářů okomentoval začátek války slovy,
za která mohl být klidně i uvězněn. Řekl totiž:
„Wilhelm ist ein Idiot!“ V kontextu nadcházejících událostí měl sice pravdu, ale v danou
chvíli si asi ani neuvědomil, jak riskuje.
V roce 1919 seděli společně v kavárně Hanuš Wihan a dirigent Václav Talich.

Najednou si Wihan povzdechl: „To je divné!“,
aniž by pokračoval dál. A po chvilce, kdy
Talich na povzdechnutí už skoro zapomněl,
řekne Wihan: „Beethoven!“ To už dirigentovi
nedá a zeptá se, co tím proboha Wihan myslí. Ten se na něj chvíli dívá a pak mu odpoví:
„No, že Beethovenovi člověk rozumí, až když
má umřít!“
Určitě se takových střípků a střepů odehrálo během Wihanova života mnoho. Ale
postupem času zapadaly prachem, zmizely
z lidské paměti a dnes už není nikdo, kdo by
je dokázal vzkřísit. Ale i tato hrstička dokáže
snad doplnit portrét pana profesora Wihana
několika nesmělými tahy…
Pavel Frydrych

Muzeum Náchodska informuje
P olice nad M etují

Hračky, aneb také jste to našli
pod stromečkem?

Muzeum Náchodska připravilo výstavu, kterou
chce připomenout vánoční svátky mnoha domácností
v nepříliš vzdálené minulosti. Vystaveny budou retro
hračky hlavně z období 70. a 80. let minulého století a zhlédnout je bude možné ve staré škole Dřevěnce
od 20. 11. 2020 do 10. 1. 2021. Otevřeno bude každý
den kromě pondělí od 9.30 do 12 a od 13 do 17 hodin.
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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.
Prosíme sledujte aktuální vývoj epidemiologické situace a nařízení vlády
ČR. Program může být změněn nebo
zrušen.
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Prohlášení k Webrovkafestu na Klučance 2020

Půlka listopadu patří od roku 2002 charitativnímu festivalu na podporu dětí z dětských
domovů Webrovkafest na Klučance, jehož
výtěžek je každoročně věnován na vánoční
a jiné zážitkové pobyty dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin v Humanitárním
středisku Klučanka v Dědově (Teplice n/M).
Za tu dobu vynesl dětem více než 650 000 Kč.
19. ročník je plánován na 14. listopadu 2020
od 14:30 hodin. Od jara probíhají intenzivní
přípravy, rozpočet se opět podařilo předem
pokrýt, díky dotacím měst a obcí a štědrosti
dárců z řad firem a jednotlivců. Připraven je
také vynikající program, v čele s britskou kapelou Pat Fulgoni & Blues Experience, legendární kapelou Našrot nebo hráčem na didgeridoo a gong Ondřejem Smeykalem. S ČD je
opět domluveno zastavování vlaků v zastávce
Dědov během akce a autobusy na odvoz návštěvníků jsou v jednání. Plakáty a letáky jsou
téměř připraveny k tisku. Jenomže….
I když je festival takřka připravený, zdá se, že veškerá práce organizátorů
přijde vniveč. A to převážně díky chaotickému a marketingově-populistickému
jednání vlády ČR, která v zájmu své předvolební kampaně dovedla tuto zemi na vrchol nakaženosti Covidem 19 v Evropě.
Jako členové spolku Trutnovská alternativní
scéna, který nyní Webrovkafest pořádá, jsme
počítali s tím, že budou platit určitá omezení a pracovali s různými scénáři, jak akci

uskutečnit. Udělat ji na sezení by byla ta nejjednodušší z variant. Bohužel, opatření jsou
daleko přísnější a tato varianta už není možná.
Udělat Webrovkafest jako live-stream, jsme
po dlouhé úvaze zavrhli z důvodu vysokých
nákladů a nízké výtěžnosti. Nevěříme, že by
na účet přišlo tolik peněz, kolik se každoročně na akci vybere. Varianta „Vzdor“ by znamenala uskutečnění festivalu navzdory všem
zákazům a omezením tak, jak jsme všichni
zvyklí. I tu jsme nakonec po důkladném zvážení opustili. Ne kvůli strachu z postihů vůči
spolku či jeho členům, ale hlavně proto, že
nechceme nikoho ohrozit na zdraví. Nejsme
ti, kteří by situaci zlehčovali a plně si uvědomujeme rizika, která nemoc Covid 19 obnáší,
avšak některá vládní nařízení nám připadají
na hlavu postavená.
Ve hře tak zůstávají dvě možnosti. První,
kterou bychom si všichni ze srdce přáli, především kvůli návštěvníkům a fanouškům
festivalu je ta, že denní nárůsty nakažených
začnou prudce klesat a opatření budou postupně uvolňována, čímž by Webrovkafest 2020
mohl za určitých omezení proběhnout. Druhá,
asi nejpravděpodobnější je, že po vrácení dotací městům a obcím a po dohodě se sponzory
a dárci, peníze určené na rozpočet akce předáme Institutu zážitkové pedagogiky na krytí nákladů spojených s tradičním vánočním pobytem znevýhodněných dětí na Klučance a 19.
ročník Webrovkafestu jako takový proběhne

jen v našich myslích a srdcích. Vzhledem
k podstatě akce nám to přijde za daných
okolností jako nejsmysluplnější řešení, které alespoň částečně naplní naše poslání.
Děkujeme všem za podporu a těšíme se na setkání v lepších časech.
Členové spolku Trutnovská alternativní scéna

POHLEDY DO HISTORIE

Před 350 lety zemřel Jan Amos Komenský

Jan
Amos
Komenský byl český
filozof, náboženský
myslitel,
pedagog
světového
významu, největší osobnost české kultury
17. století. Narodil
se 28. března 1592
pravděpodobně
v Nivnici u Uherského Brodu, zemřel ve vyhnanství 15. listopadu 1670 v Amsterodamu.
Studoval na univerzitách v Německu, stal se
učitelem na bratrských školách v Přerově,
později ve Fulneku. Po bitvě na Bílé hoře
byl pronásledován, roku 1628 musel opustit
zemi. Odešel do polského Lešna, kde byl roku
1648 zvolen biskupem jednoty bratrské. Pobyt
v Lešně několikrát přerušil cestami do ciziny.
Jako zkušený pedagog a organizátor školství
byl totiž pozván do Uher a do Anglie. Po požáru Lešna roku 1656, který zničil valnou část
jeho díla, odjel do Amsterodamu, kde zemřel.
Komenského pedagogické i filozofické spisy vyjadřují myšlenku míru a bratrství
mezi lidmi. Věřil v přeměnu lidstva správnou
výchovou. Kladl důraz na vzdělávání od nejútlejšího dětství, je zakladatelem novodobé
vědy – pedagogiky.
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Dílo Komenského je psáno česky a latinsky. Nejznámější z pedagogických spisů
jsou:Informatorium školy mateřské, Velká
didaktika, Svět v obrazech, Brána jazyků otevřená. Kritiku současné společnosti najdeme
v díle Labyrint světa a ráj srdce. Důležité jsou
i spisy náboženské (Kšaft umírající matky
jednoty bratrské, Truchlivý) a spisy vševědné
(Cesta světla, Všeobecná porada o nápravě
věcí lidských).
Nakonec seznam několika Komenského citátů:
yy Nemilovat knihy znamená nemilovat
moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.
yy Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům
u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy
nejdou.
yy Lepší je plodníkem svým řádně zatřepati,
než z povětrnou ženskou spáti.
yy Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný
a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem.
Miluj a tak milován budeš.
yy Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala
moudrost?
yy S pomocí knih se mnozí stávají učenými
i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený
nikdo ani ve škole.
yy Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré
jest.

yy Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota
víry, místo roztržek společná snášenlivost.
yy Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se
o všem sami!
yy Ten, kdo nemiluje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se
hlupákem.
yy Má-li se člověk stát člověkem, musí se
vzdělat.
yy Vola bys přes všechen svět vodil, nebude
než vůl.
yy Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes
vykonal, ale ponech svým skutkům, aby
za tebe mluvily.
yy Život činný je opravdový život. Zahálka
je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat,
do toho se dej s chutí; co sám můžeš udělat,
to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím. Když můžeš někomu pomoci,
učiň to s největší radostí.
yy Peníze snáze odcházejí než přicházejí.
yy Chyby první výchovy nás provázejí celým
životem, proto nejpřednější stráž lidského
pokolení je v kolébce.
yy Takový je příští věk, jak jsou vychováváni
příští jeho občané.

Připravil František Janeček
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Budování silnice
z Police nad Metují na Slavný

20. listopadu 1934 bylo zahájeno budování nové silnice z Police nad Metují
na Slavný. Obec Suchý Důl přispěla na stavbu 50.000 Kč v naturálním plnění,
na každého majitele domu byla uložena částka sedminásobku jeho základní daně.
Pracovalo se ve dvou směnách po 40ti hodinách týdně, dělníci měli 2,80 Kč na hodinu, sedláci, kteří pracovali s koňským potahem 10 Kč, s kravským 5 Kč na hodinu.
Stavbu silnice prováděli ing. Ovesný
a
Nachlinger
z Prahy.
Budování silnice se také zúčastnil
roztloukač štěrku
a hospodský harmonikář Antonín
Zápotocký (budoucí prezident republiky v letech 19531957), který zde
roku 1935 pomáhal
místním
bolševikům Sedlickému ze
Žďáru a Birkemu
z Bělého organizovat stávku, která
nakonec skončila
propuštěním poloviny dělníků.

Zdroj: Pichl. M.: Police nad Metují v datech. Vydalo město Police nad
Metují v roce 2004
Vybral František Janeček

Z polické mateřinky...

Náš javor na zahradě se krásně zbarvuje
a listů na zemi přibývá…Máme tu podzim se
vším, co k němu patří a my s dětmi a kamarády skřítkem Javorníčkem, vránou Jarmilkou
a ježčí rodinou Bodlinkových jsme ho první
podzimní den přivítali krásnými písničkami.
Učíme se o ovoci a zelenině, která se sklízí
na podzim, zkoušíme si ji loupat, strouhat,
krájet. Jen škoda, že ji z hygienických důvodů
nemůžeme také ochutnat, snad tedy příští rok.
Poznáváme plody podzimu, navlékáme
je, počítáme, tvoříme. A tvořit z podzimních
plodů mohli také rodiče s dětmi z první budovy, kde se již tradičně konala výstavka
„Krakonošova zahrádka“. Fotografie výrobků
můžete shlédnout na webu školy. Tuto výstavu
pořádáme v rámci projektu firmy AGRO CS
Česká Skalice „Malý zahradník“, do kterého
jsme se zapojili už v roce 2013. Jedná se o projekt ekologické a environmentální výchovy
a vzdělávání, který má za cíl vzbudit u dětí
zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které
v přírodě probíhají. Letos byli rodiče opravdu
pilní a plní fantazie, téměř všechny děti si donesly nějaký výrobek. Tímto všem moc děkujeme. Děti obdržely za snahu malou pozornost
od Krakonoše, za kterou moc děkujeme tatínkovi Šumberovi.
Polický měsíčník - listopad 2020

Kdo byl svatý Hubert?

Hubert je patronem myslivců. Téměř
všichni si tento den
spojují s tradičními
Hubertovými
hony
a v jezdeckém sportu
s „Hubertovými jízdami“. Podle legendy pocházel Hubert
z
akvitánského
(ve Francii) šlechtického rodu a narodil
se kolem poloviny 7.
století. Při narození
prvního dítěte ztratil Hubert milovanou
ženu a zapomnění hledal stále častěji v lesích na lovu. Tam prý
spatřil na Velký pátek
jelena, který měl mezi
parohy svítící kříž. Tento moment obrácení se objevuje
i u jiných světců. Hubert od tohoto okamžiku změnil život,
přijal kněžské svěcení a kolem roku 700 se stal biskupem.
Je známo, že své biskupské sídlo přeložil z Maastrichtu
do Lutychu. Až do své smrti v roce 727 se věnoval pokřtění
obyvatelstva v Ardenách. Méně známé jsou jeho další patronáty: Hubert je i patronem řezníků, kožešníků, soustružníků, optiků, kovodělníků, slévačů, výrobců matematických
přístrojů, matematiků a výrobců rolniček.
Hubert bývá znázorněn s jelenem a jeho parohy, nese
biskupský oděv. Je-li znázorněn jako myslivec, má u sebe
většinou psy a lesní roh.
Svátek svatého Huberta připadá na 3. listopad.
Připravil František Janeček

ŠKOLSTVÍ
Ještě nutno připomenout opatření, které
v MŠ platí z důvodu nemoci COVID-19 a někteří rodiče ho stále nerespektují! Zaměstnanci
MŠ a děti v prostorách školky roušky nosit
nemusí. Ale každý, kdo děti doprovází je mít
musí!!!

Děkujeme a přejeme všem barevný a krásný podzim, pokud možno s klesající křivkou
nemoci, která stále omezuje naše životy…
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti.
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Saar Gummi má nové
zakázky i projekty
pro další roky

Začátkem září představila ŠKODA AUTO nový
elektrický model ENYAQ a těsnění na tento vůz patří k letošním novým zakázkám Saar Gummi Czech.
Červenokostelecký výrobce těsnění pro automobilové
karosérie bude vyrábět i těsnění pro ENYAQ Coupé,
které má být v prodeji v roce 2021. Také další novinka
cílí k výrobci v Česku, je to těsnění kapoty a pátých dveří pro nový modelu HYUNDAI Tucson.
Na vůz OPEL Astra vyrábí Saar Gummi těsnění již
po několik jeho generací. Tradice pokračuje a pro následníka současného modelu bude firma vyrábět společně se SaarGummi Iberica kompletní balík dynamických
těsnění. V říjnu odcházely z Červeného Kostelce první
prototypové díly.
I v zakázkách pro následující roky je Saar Gummi
úspěšná. Pro Audi vyhrála projekty na modely eQ5/eQ6
a Audi E6. Pro novou řadu BMW 5, jejíž sériová výroba
startuje v roce 2023, získala zakázku na vnitřní těsnění
dveří a těsnění prahu.
Další velmi významný úspěch je zakázka od PSA
na vozy z jedné společné platformy Peugeot 3008
a 5008, Opel Grandland a Citroen C5 Aircross. Kromě
toho se Saar Gummi podařilo vyhrát i několik dalších
drobnějších projektů, jeden z nich je pro Rolls-Royce.
-pl-
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Galerie výtvarného umění v Náchodě

Poděkování

Okruh Kruhu.

Družstvo
vlastníků
Police nad Metují posílá
veliké poděkování všem zasahujícím hasičům při požáru našeho seníku v Suchém
Dole dne 30. 9. 2020.

Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245, 491 427 321.
Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
komentovanou prohlídku s kurátorem výstavy PhDr.
Davidem Chaloupkou v otevírací době galerie od
středy do pátku. Délka komentované prohlídky je 45
minut.

Kruh výtvarných umělkyň
1920 - 2020 (19. 9. – 8. 11.)

Kurátor výstavy: David Chaloupka
Období po ukončení 1. světové války bylo časem obrovského společenského rozmachu, radosti a
entusiasmu. Nálada nové Československé republiky
významně zasáhla i kulturní život země. V nových
podmínkách vznikala nebo se konsolidovala řada
uměleckých uskupení. Jedním z nich byl i Kruh výtvarných umělkyň, který byl založen v roce 1920.
Umělecky a historicky důležité sdružení českých a
slovenských výtvarnic se snažilo nalézt protiváhu
převážně mužským spolkům. Výstava Okruh Kruhu
poprvé v naší době komplexně představuje nejen
díla členek tohoto spolku, ale také mapuje tvorbu
dalších domácích výtvarnic zejména meziválečného období. Mezi členkami spolku, kterým prošlo
takřka 150 umělkyň, nalézáme jak známá jména
(Julie Winterová-Mezerová, Minka Podhajská, Karla
Vobišová), tak dnes již výtvarnice zcela zapomenuté.
Soustředěná díla a dokumentace představují spolek
až do roku 1952, kdy byl v podstatě násilně zrušen.
Vedle více než stovky malířských a sochařských děl
budou vystaveny i ukázky uměleckého průmyslu a
knižní kultury, které měly vždy na spolkových výstavách nezastupitelné místo a představují jednu ze
specifických oblastí tvorby výtvarnic. Výstava je
organizována ze sbírek eAntik, Českých přístavů, a.
s., Retro Gallery a ze sbírek soukromých sběratelů a
představí dílo čtyř desítek výtvarnic.

Komentovaná prohlídka

V rámci výstavy Okruh kruhu. Kruh výtvarných umělkyň 1920–2020 je možné objednat si

Náchodský výtvarný podzim

37. ročník přehlídky umění regionu.

(21. 11. 2020 – 10. 1. 2021)

Tradiční rozsáhlá a oblíbená přehlídka regionální tvorby (malba, kresba, grafika, fotografie, koláž,
plastika). Vernisáž v pátek 20. listopadu v 17 hodin.

Sobotní výtvarná dílna pro
rodiče s dětmi

Na výtvarné dílně se necháme inspirovat výstavou a vyzkoušíme si jednu z grafických technik
– suchou jehlu. Dílna se uskuteční 7. listopadu v prostorách galerie od 14 do 16 hodin. Určeno pro rodiče
s dětmi od 5 let, mladší sourozenci jsou také vítáni,
podle svých možností a chuti se mohou dílny účastnit. Doporučujeme pracovní oděv. Hlaste se prosím
nejpozději do čtvrtka 5. listopadu.

Čtvrteční dílna pro seniory

Výtvarná dílna k vybraným obrazům z výstavy.
Dílna se uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu v prostorách galerie od 15 do 17 hodin. Hlaste se prosím nejpozději do úterý 3. listopadu.
Všechny programy si můžete rezervovat
e-mailem na adrese mesnerova@gvun.cz
nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216.
Více na www.gvun.cz
a facebook.com/galerienachod

Děkujeme za nasazení, rychlost a profesionalitu
hasičů nejen v den požáru,
ale i ve dnech a nocích následujících, kdy byla přítomnost nutná.
Dále děkujeme obci
Suchý Důl za gastro servis
pro zasahující jednotky a v
neposlední řadě se omlouváme obyvatelům Suchého
Dolu, Hlavňova a Police nad
Metují za kouř ze spáleniště,
který se vytvářel ještě několik dní a obtěžoval okolí.
Mimochodem seno doutnalo ještě 20. 10. po třech
týdnech.
Dále při této příležitosti
dovolím vyslovit lítost nad
celoletní dřinou se senem,
protože je opravdu velice
smutné vidět to ohromné
množství práce, píle a šikovnosti traktoristů z letních dní
a večerů v plamenech.
Za DV Police nad Metují
Ing. Petr Šrámek
předseda a agronom

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Z oblastní nemocnice Náchod

Vážení spoluobčané, vzhledem k uzávěrce Vašeho zpravodaje již v polovině října
Vám píšeme tyto řádky právě v tomto období.
Doufáme, že přes dynamický vývoj epidemiologické situace budou v době, kdy si je budete
číst, ještě stále platné.

Objednávání na testy COVID-19

Objednání na test je nově možné prostřednictvím elektronického formuláře, který
naleznete na webových stránkách nemocnice. Testovací kapacitu průběžně navyšujeme,
cílem je, aby naše laboratoř zvládla 1000
vyšetření za den. Prosíme, abyste dodržovali
rezervované časy odběru. V opačném případě může docházet k dopravním komplikacím
v blízkosti nemocnice a zbytečnému čekání
Vás, kteří na test přijíždíte. Děkujeme velmi
za pochopení.

Obracíme se nejen
na zdravotníky v regionu

Operativně vyčleňujeme lůžka pro pacienty s COVID-19 (Náchod, Rychnov nad
Kněžnou, Jaroměř). Personál i prostory uvolňujeme sdružováním lůžkových fondů (urologie + chirurgie, ortopedie + rehabilitace +
Polický měsíčník - listopad 2020

ORL). Připravujeme se na nadcházející týdny, kdy nám již mohou chybět zdravotníci,
neboť ani jim se nemoc nevyhýbá. Obracíme
se na Vás, kteří byste byli ochotni pomoci
našim zdravotníkům se zvládáním této epidemie. Nemusíte být právě zdravotník, abyste
nám dokázali účinně pomoci. Vytváříme seznam ochotných lidí zapojit se v případě, že
by to nemocnice potřebovala. Máme dostatek
ochranných pomůcek se zásobou na několik
měsíců. Vaše síly bychom využili s ohledem
na Vaše zkušenosti a vzdělání. Obracíme se
také na Vaše zaměstnavatele, aby Vám umožnili flexibilně čerpat dovolenou, náhradní nebo
neplacené volno. Vaše práce pro nemocnici by
byla samozřejmě honorována dle nastavených
mzdových pravidel.
V případě ochoty pomoci v Náchodě
a Jaroměři kontaktujte:
Bc. Eva Jará, M: 728 215 931,
jara.eva@nemocnicenachod.cz.
V případě ochoty pomoci v Rychnově nad
Kněžnou kontaktujte:
Mgr. Renatu Boukalovou,
M: 720 958 579,
boukalova.renata@nemocnicerk.cz.

Děkujeme za podporu

V uplynulých týdnech se opět zvedla vlna
solidarity mezi obyvateli regionu: dobrovolné
švadlenky šijí látkové roušky, od vyhlášení
výzvy jsme od Vás obdrželi již tisíce látkových roušek pro naše dětské i dospělé pacienty. Rozjela se také akce „Pečeme na to“, kdy
Bartoňka Náchod a školící středisko Náchod,
oslovilo rodiče a jejich děti, v našem regionu,
aby podpořili naše zdravotníky dobrotami,
a ti napekli slané i sladké koláče, které velmi ocenili zdravotníci z covidových oddělení.
Posíláte milé vzkazy a děti malují obrázky.
Pokud byste chtěli zdravotníkům něco přinést,
kontaktujte, prosíme, předem náš sekretariát
(491 601 640 nebo 491 601 642).
Za veškerou podporu Vám upřímně
děkujeme!
Vaši zdravotníci
www.nemocnicenachod.cz
https://www.facebook.com/
oblastni.nemocnice.nachod/
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Český zahrádkářský svaz základní organizace v Police nad Metují
Vážení čtenáři Polického
měsíčníku,
dovolte, abychom Vám
poděkovali
za
podporu
a účast na tradiční Podzimní
výstavě, kterou jsme po několikadenním
zvažování
nakonec uspořádali. Obavy
z toho, že na výstavu nikdo nepřijde, se hned po otevření rozplynuly
a my Vám za návštěvu výstavy opravdu velmi
děkujeme. Kvůli opatřením a doporučením
jsme se rozhodli nepodávat občerstvení, které
jsme měli v plánu. Jak důležitá je pro nás
tradice této výstavy snad nejlépe vystihuje
přiložená fotografie. Ta dokumentuje výstavu
polických zahrádkářů v roce 1931 v sokolovně. Historie prezentace regionálních výpěstků
je v Polici opravdu dlouhá a bohatá. Za tuto
nalezenou fotografii děkujeme zahrádkáři,
dlouholetému členu výboru a také svého času
předsedovi, panu Janu Tothovi.
Letošní rok jsme výstavu regionálních
výpěstků a podzimních dekorací obohatili
o prezentaci hub, odborných knih a časopisů. Výstavy se zúčastnili i citrusáři a kaktusáři. Na výstavě jste si mohli prohlédnout
přes sedmdesát druhů jiřin a víc jak dvě stě
druhů hub. K tomu soutěž pro ZŠ „Kouzlíme
s květinou“. Machovští zahrádkáři pod vedením přítelkyně Petry Ducháčové nainstalovali
na Pellyho sále dekorace, které utvořily dojem
staré roubenky na podzim.
Součástí letošní výstavy byla také poradna a prodej zahrádkářských potřeb, které zajistil přítel Luděk Groh z Teplic nad Metují.
Na výstavě nechyběla také naše Semínková
banka, která je hýčkána přítelkyní Marií
Vítkovou. Nescházel ani stůl přebytků, který
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stále rozvíjíme, a tak se i na další výstavu budete moci vypravit pro přebytky výpěstků, odkopky, okrasné dýně, květiny, cukety a mnoho
dalšího.
Jsme moc rádi, že jsme na výstavě prostřednictvím MAS Stolové Hory mohli upozornit na soutěž Strom roku, ve kterém letošní
rok soutěžila také Jabloň u Lidmanů ve Lhotě
u Machova. Jediný ovocný strom v soutěži.
Na výstavě jste mohli vidět všechny soutěžní finalisty. Prohlédnout si výrobky dětí, které
podpořily nominaci, a také jste prostřednictvím zakoupeného štrůdlu mohli podpořit
hlasování. Součástí výstavy byly také čtvrteční dvě přednášky, a to Beseda s Luďkem
Grohem, odborným instruktorem ČZS, který
účastníkům poradil s šetrnou ochranou zahrady před škůdci a hnojivy. Po něm následovala
přednáška RNDr. Jana Wiplera – Ohrožené
druhy hub do kuchyně nepatří.
Výstava byla uspořádána s podporou ÚS
ČZS Náchod. Děkujeme také jmenovitě příteli
předsedovi Tomášovi Böhmovi.
Výstava byla finančně podpořena prostřednictvím grantového programu Městem
Police nad Metují.
Na výstavě se podíleli, představili se a patří jim dík:
ZOČZS Police nad Metují, ZOČZS
Machov, ZOČZS Teplice nad Metují, ČZS
citrusáři Broumov, Kaktusáři Broumov - Jiří
a Marcela Strakovi z Machova, Mykologové
Broumov, pan Jan Toth z Police nad Metují,
paní Hrušková z Bukovice, manželé Vajsarovi,
manželé Jablečníkovi z Meziměstí, manželé
Grohovi z Teplic nad Metují, rodina Wiplerova
z Broumova, ZŠ a MŠ Žďár nad Metují,
Družina Suchý Důl, ZŠ a MŠ Bukovice, ZŠ
Náchod – Plhov, Petrovické šikulky, firma
Merkur, která předvedla modely vláčků
a funkční „merkurový“ kolotoč.
Výstavu připravily: Zdena Adámková,
Anna
Faturová
Martina Frydrychová,
manželé Jirků, manželé Plachtovi, Zdena
Talíková,
Hana
Thérová, Jan Toth,
Marie Vítková.

KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI

Konzultace a poradenství členů výboru
základní organizace

Máte zahradu? Přijďte se poradit, jak pěstovat,
sázet, sklízet…
Čítárna polické knihovny, každé první úterý
v měsíci od 16 do 17 hodin.

STAN SE ČLENEM ZOČZS v Polici
nad Metují
Zajímá Vás příroda, máte zahradu,
pěstujete? Staňte se členy zájmové organizace,
která sdružuje členy s tím nejušlechtilejším
koníčkem. To, co jíme, jaký máme vztah
k půdě, přírodě, svému okolí je důležité pro
nás všechny. Dřív
měl každý člověk
bohaté
znalosti
o přírodě, o půdě
a o způsobu pěstování. Generace
za generací si navzájem sdělovaly
poznatky a vědomosti. Dnes se
toto předávání vytrácí. Zahrádkáři
tuto tradici udržují
a budují komunitu, které záleží
na předávání a sdílení zkušeností z oblasti
zahradničení a pěstování. Pro víc informací přijďte první úterý v měsíci od 16 hodin
do polické čítárny.
Více informací a fotografií najdete na:
Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Police nad Metují
Za polické zahrádkáře předsedkyně
Martina Frydrychová
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JAK UŠETŘIT NA ENERGIÍCH?
Znáte to, přišla vám faktura za energie
a na vás vyskočí mnohdy nepříjemně velká
částka, kterou ale s hořkostí zaplatíte. Rádi
byste vyměnili dodavatele, ale najít nového
a neudělat chybu je moc práce. Je zde ale
ještě jedna možnost....
„Elektronické aukce zlevňují dodávky
elektřiny, plynu a dalších komodit domácnostem, podnikatelům, firmám i veřejné správě. Díky tomu snižují náklady
a šetří všem odběratelům jejich peníze“.
O elektronických aukcích se rozpovídal
jednatel E-aukčního portálu, Jan Weber,
s jehož firmou již pátým rokem nakupuje energie město Police nad Metují,
Klášterec nad Ohří, Obec Deštné a spoustu další měst, obcí i firem...
Když si přečtu, že děláte elektronické
aukce, trochu to ve mně budí dojem, že
jste podomní prodejci?
Je to přesně naopak, právě podomnímu
prodeji se vyhýbáme, určitě ho neaplikujeme. Snažíme se, aby zákazníci měli jistotu, důvěru a oslovovali nás sami na základě doporučení a dobrých zkušeností
předchozích zákazníků.
Jak to funguje konkrétně v praxi?
Funguje to velmi jednoduše. Děláme
několik druhů kampaní. Buď pro firmy,
které je pořádají pro své zaměstnance
jako zaměstnanecké benefity - mají to
zadarmo, získají úsporu minimálně 3-5
tisíc, ale zároveň nejsou nuceni do podpisu smlouvy s dodavatelem. Anebo děláme elektronické aukce v rámci měst.
Pokud jsme ve městě dělali výběrové
řízení na dodavatele elektrické energie
a zemního plynu, dává tím město příležitost i svým občanům. Stačí se přihlásit
na úřadě nebo na webových stránkách,
vše je zdarma, takže se občané hlásí sami
a o elektronické aukce mají zájem.
Takže jinými slovy, když je zákazník
roky u tradičního dodavatele elektrické energie, jako je ČEZ, kde si připadá
bezpečně, s jistotou ceny, řádného vyúčtování, dodávky elektřiny... Jaký má
důvod jít k vám?
Dominantní dodavatel vám dává jistoty,
protože je to státní podnik, ale cena je
poměrně vysoká. Na trhu je víc jak 150
dodavatelů alternativních. A většina
z nich jsou velké zahraniční firmy, které
vám dají stejné jistoty, ale jsou schopni
vám nabídnout úplně jinou cenu za stejné
služby. To je důležité hlavně pokud máte
rodinu a dům. Přeci jen hraje velkou roli,
pokud vám ušetříme desítky tisíc a přitom dostáváte stejný plyn nebo stejnou
elektřinu. A navíc ČEZ jako distributor
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se o vás vždycky bude starat, protože jste
zákazník a on vlastní většinu distribuční
sítě, takže co se týče nějakých poruch
nebo nastavení dodávek elektrické energie, vždy vám vyjdou vstříc.

hodné. My se naprosto vyhýbáme dávání
pokut zákazníkům. Hlavně chceme, abychom lidem zajistili co nejlepší službu,
aby se k nám lidé vraceli a zůstali s námi,
doporučovali nám své známé.

Tak třeba konkrétně můj případ, kdy
vlastním rodinný dům, platím zhruba
pět a půl tisíce zálohy, protože elektřinou nejenom vařím, nejenom svítím,
ale samozřejmě celý rok i topím. Kolik
já můžu konkrétně ušetřit?
Většinou to bývá jedna až dvě zálohy vše se odvíjí od vaší distribuční sazby,
od nastavení vaší stávající smlouvy – zda
máte dlouhotrvající smluvní vztah, v jaké
době jste smlouvu uzavíral. Ceny na trhu
se pohybují, takže v různých obdobích se
objevují i různé ceny. Pravděpodobnost,
že vysoutěžíme lepší cenu dodávek energie je veliká. Sdružením zákazníků nabídneme dodavatelům velký objem odebíraných energií, který je pro ně zajímavější
a mohou si u něho dovolit snížit cenu,
na kterou by zákazníci jako jednotlivci
nedosáhli.

S jakými nejčastějšími předsudky se
potkáváte? Co je ten největší problém?
Všichni známe dost dobře film Šmejdi,
je to ten hlavní předsudek?
Přesně tak, je to právě z důvodu podvodných firem, které se objevují na trhu, lákají lidi do různých aukcí, přitom nemají
ani svůj vlastní software, žádné aukce nepořádají, a jde jim jen o to z nich vymámit pokutu za nepodepsání smluv nebo
za nevýhodných podmínek nebo za zrušení smlouvy. My jdeme úplně opačným
směrem a snažíme se jít těm lidem co
nejvíc vstříc, aby byli spokojení, aby nás
doporučovali všude dál.

Vy jste říkal, že tu elektřinu nejenom
prodáváte koncovým zákazníkům, ale
že děláte elektronické aukce i pro města a obce. Co to znamená?
Každé město nebo obec se musí řídit
podle zákona o veřejných zakázkách, takže jde o klasické výběrové řízení na dodavatele elektrické energie a zemního plynu. Musíme dodržet všechny podmínky
stanovené zákonem pro výběrové řízení
a vyhlašujeme elektronickou aukci, kam
pozveme většinu těchto dodavatelů a ti
soutěží za předem určených podmínek,
kdo získá zákazníka pro dané město.
I to je nějaká záruka toho, že ty jistoty
jsou, přece města by si nemohla dovolit
nějak ohrozit dodávku elektrické energie?
Přesně tak, protože je tam hodně základních škol, veřejných budov a tak dále,
takže se vybírají pouze spolehliví dodavatelé, kteří jsou schopni dodržet určité
garance a záruky na dodávky a tím je
to i pro občany bezpečnější, protože ví,
že vybíráme dodavatele, na které se dá
spolehnout. A kteří jsou schopni, jak jít
s cenou dolů, tak zajistit servis naprosto
stoprocentně.
Když se rozhodnu vaše služby využít,
budu vám za to něco platit?
Pro občany tuto službu děláme zdarma,
protože jsme placeni jednorázově od dodavatele za zprostředkování této služby.
Navíc nemusíte využít přímo vítězného
dodavatele, pokud to pro vás nebude vý-

Když už se rozhodnu, že s vámi smlouvu podepíšu, jaké mám možnosti naopak tu smlouvu rozvázat, když mi to
prostě a jednoduše nebude vyhovovat.
A řeknu si ne, tohle nechci. Tohle jsem
podepisovat neměl, chci tu smlouvu
zrušit?
Návrh smlouvy posíláme předem k prostudování. Podle zákona máte možnost
smlouvu vypovědět do 14 dnů od uzavření, a to stejné od uzavření s vítězným dodavatelem a můžete od smlouvy odstoupit
ještě i 14 dnů po zahájení dodávky. Takže
máte tři možnosti, jak smlouvu ukončit.
Je to jednoduché, že? Občané i podnikatelé města Police se mohou hlásit
právě teď:
Pro občany:
1. On-line prostřednictvím našeho specializovaného webu www.e-aukcniportal.
cz (promo kód E-AP) a připojit současnou smlouvu o dodávce elektřiny (včetně
případných dodatků) a roční vyúčtování
elektřiny.
2. E-mailem na adrese info@e-ap.cz,
kam lze zaslat výše zmíněné podklady.
3. Pokud nemáte možnost zaslat podklady elektronicky, je možno je odevzdat na Městském úřadě v Polici nad
Metují.
4. Případně originály zašlete poštou
na naši adresu e-aukční portál s.r.o., 28.
října 168, 549 01 Nové Město nad Metují.
5. Na telefonním čísle +420 605 558 665.
Pro podnikatelé:
Kontaktujte prosím naší obchodní manažerku Zuzanu Snítilovou
na +420 737 566 598, která Vám připraví
nabídku a sjedná s Vámi schůzku.
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VOLBY NEBO KOMEDIE ???

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem, kteří jste dorazili
k volbám, opět poděkovat jménem Místní organizace ČSSD. Jsme rádi, že Vám není lhostejné
dění v našem kraji, což dokazuje vysoká účast
40,19%. Naše koalice Spolu pro kraj, sestavená z osobností regionu, členů strany Zelených
a členů ČSSD, získala slušných 11,87%, čehož
si moc vážíme. Do krajského zastupitelstva postoupili čtyři naši zástupci, z toho tři členové
ČSSD a jeden nestraník, navržený ČSSD. Jedná
se o dosavadního hejtmana Štěpána a tři zastupitele z okresu Náchod, kteří budou pro nás všechny pracovat v zastupitelstvu Královéhradeckého
kraje. Dále bych rád poblahopřál vítězné koalici
ODS, STAN a Východočechů k jejímu vítězství
a k postupu našeho místostarosty Jirky Škopa
a bývalého starosty Teplic nad Metují Milana
Brandejse, kteří nyní budou také zastupovat náš
krásný region.

Rád bych se však nyní pozastavil nad jednou záhadou místních voleb, která mnohým
z Vás snadno mohla uniknout a neměla by. O jakou záhadu se jedná? V těchto volbách jsme já
a několik dalších občanů hlasovali pro koalici
Spolu pro kraj a využili jsme svého práva udělit
preferenční hlasy, v našem případě čtyřem kandidátům z našeho okresu. Volili jsme v okrsku
č. 3, tedy v hasičárně. Jaké však bylo naše překvapení, když po sečtení 100% hlasů jsme se
dozvěděli, že v tomto okrsku někteří kandidáti,
které jsme volili, obdrželi NULA preferenčních
hlasů. A záhada je na světě. Kam se poděly naše
preferenční hlasy? Naším cílem není útočit, ale
poukázat na to, že pokud budou členové komisí takto pracovat, volby postrádají smysl. Ano,
někdo bude namítat, že ČSSD měla svého zástupce ve volební komisi, ale právě ten logicky
nepočítá stranu, za kterou je do komise navržen. Zda se jednalo o náhodu či neschopnost

Regulérnost voleb – fakt nebo fikce?

Dovolím si tímto příspěvkem krátce navázat na článek Marka Plného. Není cílem mého
příspěvku jakkoliv vyvracet závěry, kterým
došel Marek na základě provedené volby při
porovnání se zveřejněnými výsledky voleb.
Nicméně cítím, že je na místě se nad některými
aspekty voleb zamyslet.
V řadě prvé (a to je asi jediná polemika
s Markovým pohledem na věc) se domnívám,
že nikdo ze členů volebních komisí nezasedá v těchto komisích se zájmem kohokoliv
úmyslně poškodit, ba naopak si myslím, že
každý ze členů vnímá svou pozici s velkou
odpovědností. Nicméně i z mojí strany je to
pouze domněnka, kterou – bohužel – nemohu
podložit žádným konkrétním faktem.
V řadě druhé je třeba blíže vysvětlit některé volební zákonitosti. Je pravdou, že členové
komisí, jsou z větší části navrhováni politickými subjekty, které se v daných volbách ucházejí o přízeň voličů. Nicméně řada subjektů
v místě své zástupce nemá (tj. např. z důvodu,
že daný politický subjekt nemá v místě místní
organizaci), nebo jich nemá tolik, aby nějaké
zástupce do komisí navrhla. Řady členů komisí
jsou tak doplňovány často dobrovolníky z řad
místních občanů, kteří nám (míněno městu,
jako organizátorovi voleb) často vytrhnout trn
z paty, tím, že doplní chybějící členy, nebo zaplní díru po členovi, který byl okolnostmi (nemoc, karanténa, apod.) donucen se svého místa
v komisi vzdát. Jak se na jedné straně jeví tento
pelmel občanů, jehož prostřednictvím má být
především zajišťována kontrola počítání hlasů,
a skrze ní regulérnost a férovost voleb, jako
dobrý nápad, ve vlastní praxi naráží tento systém na své limity. Hlavní limitem je pak lidský
faktor, nebo člověk (obecně) je tvor chybující, a chyby se nevyhýbají ani členům volebních komisí. Požadovat absolutní bezchybnost
po komkoliv je tedy skoro až absurdní požadavek. V případě těchto chyb při sčítání hlasů je
pak třeba racionálně uvažovat o tom, zda daná
chyba mohla či nemohla ovlivnit vlastní výsledek voleb (ostatně tyto úvahy vede nad podanými stížnostmi i Nejvyšší správní soud, a jedná-li se o bagatelní pochybení, jako v našem
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případě, vesměs takové stížnosti zamítá).
V našem případě se zjištěné pochybení jeví
samo o sobě jako opravdu malé s tím, že v tomto rozsahu nemohlo mít vliv na výsledek voleb
jak pro vybraný subjekt, tak pro preferované
kandidáty. S ohledem na procentuální výsledky daného subjektu pak hlasovací lístky rovněž nekončily v koši, neboť výsledek daného
subjektu ve sledovaném okrsku je z hlediska
ostatní okrsků ve městě nadprůměrný. Vlastní
chybovost tak směřuje spíše jen do vlastního
počítání tzv. preferenčních hlasů.
V řadě třetí je třeba si uvědomit, že chyby v počítání se zkrátka volbám nevyhýbají, a jsou (bohužel) jejich součástí, přičemž
i samo Ministerstvo vnitra neumí tyto chyby
zcela vymýtit. Pro srovnání nabízím odkaz
na článek „Volební komise špatně počítaly
hlasy při volbách“ https://zpravy.aktualne.
cz/domaci/volby-do-evropskeho-parlamentu/
volebni-komise-spatne-pocitaly-hlasy-pri-volbach-chyby-nelze/r~f59e400c82ed11e9b998
0cc47ab5f122/, ve kterém se uvádí: Detailní
pohled na výsledky voleb nabízí v některých
obcích kuriózní, ale zároveň alarmující údaje. Někde voliči odevzdali více než 100 procent platných hlasů, jinde zas údajně naprosto všichni hlasující udělili preferenční hlasy.
Přitom většina voličů této možnosti vůbec
nevyužívá. Ukazuje se tak, že i dva roky poté,
co kvůli podezřele inkasovaným kroužkům nařídil Nejvyšší správní soud přepočítat část hlasů ve sněmovních volbách a nakonec se opravoval původní výsledek, problémy se sčítáním
hlasů přetrvávají. Vlastní článek tak připomíná
i jiné volební kausy, kdy chybným započtením
preferenčních hlasů připadl mandát poslance
jinému kandidátovi, a vše bylo napraveno až
po úspěšně podané stížnosti „poškozeného“
kandidáta. Jak dále v článku zdůrazňuje sám
náměstek Ministra vnitra Petr Mlsna: „Volby
jsou ale největší logistická operace, kterou stát
dělá. Účastní se jí na sto tisíc lidí. Nemůžete
vyloučit chybovost, to v takovém systému
nejde.“
Zůstává tedy otázkou, zda je to stav, se kterým se smíříme, jako s daným faktem, nebo je

některých členů volební komise, kteří hlasy sčítají (v okrsku č. 3 asi nespočitatelných 369 platných hlasovacích lístků), nebo úmysl nepočítat
hlasy jim nesympatickým stranám/ osobnostem, necháme na úvaze spoluobčanů. Víme, že
jako poškození občané můžeme v zákonné lhůtě podat u soudu návrh na neplatnost hlasování,
nám však nejde o to se soudit, ale o to, aby se
tyto záhady, náhody, chyby či schválnosti neopakovaly i v jiných volbách. Samozřejmě jsme
připraveni nabídnout svoji pomoc a podílet se
na přípravě opatření, které by podobným chybám měly v budoucnu zabránit. Nakonec bych
Vám všem v těchto krušných dnech popřál
hodně zdraví a doufám, že se v dalších volbách
dočkáme výsledků, které budou plně odpovídat
volbě občanů.
Za MO ČSSD Marek Plný

to stav, se kterým zkusíme něco udělat. Dlužno
dodat, že „něco“ se snaží dělat i Ministerstvo
vnitra, neboť samo Ministerstvo si udělalo analýzu chyb při sčítání volebních hlasů a dospělo
k několika zajímavým postřehům. Komise tak
nejčastěji chybují kvůli:
yy Rozdílnému způsobu voleb (komunální
volby mají pravidla odlišná od krajských či
parlamentních voleb)
yy Nepřehlednost hlasovacích lístků (zde dochází k chybám především v komunálních
volbách, kde ve velkých městech kandiduje
mnoho subjektů)
yy Oboustranné hlasovací lístky (komise neobraceli lístky a nepočítali tak preferenční
hlasy kandidátům na druhé straně hlasovacího lístku)
yy Zdravotní stav členů komisí (především jde
o starší členy s horším zrakem)
yy Nedodržování doporučených postupů při
sčítání (některé komise z důvodu rychlosti
nedodržují standardy sčítání doporučované
Českým statistickým úřadem při školení
členů komisí)
Nad to ještě Ministerstvo vnitra zanalyzovalo další problémy kolem voleb, které se
týkají velikosti okrsků (při hledání max. velikosti okrsku), volebních místností (některé volební místnosti blokují život v obcích – např.
školy, jídelny), délky voleb (dvoudenní volby)
či volebního systému (druhé kolo senátních či
prezidentských voleb). Na základě obou analýz došlo Ministerstvo vnitra k celkem logickým a rozumným závěrům, které byly přetaveny do úpravy volební legislativy. Jedná se
(mimo jiné) o tyto návrhy:
yy Jednodenních voleb konaných ve všední
den;
yy Povinného umístění volebních místností
v budovách úřadů;
yy Elektronického či korespondenčního hlasování;
yy Elektronického počítání hlasů;
yy Zvýšení odměn členům komisí;
yy Sjednocení volebního systému (jeden systém pro všechny typy voleb).
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U těchto návrhů samozřejmě zůstává otázkou, zda je ještě poslanecká sněmovna v současném složení stihne přijmout, a umožnit tím do budoucna zajištění větší regulérnosti či férovosti voleb, nebo z druhého
úhlu pohledu menší chybovosti. Jak se totiž nechali slyšet někteří místopředsedové poslanecké sněmovny, návrhy zákonů, které neprojdou
prvním čtením do ledna roku 2021, už se do konce funkčního období
poslanecké sněmovny nepodaří projednat (pozn.: takto zaparkovaných
návrhů zákonů je nyní ve sněmovně cca 500).
Sami pak můžeme věci pomoci především tím, že jak ze strany politických subjektů, tak ze strany města, budeme do komisí navrhovat
a upřednostňovat takové osoby, u nichž bude existovat jasný předpoklad
toho, že svou roli budou umět dobře zvládnout. Nicméně nadále nebude
v naší moci zabránit některým jiným politickým subjektům navrhovat
zástupce, kteří svou roli budou zvládat jen obtížně nebo vůbec, přičemž
ze strany obce nadále nebudeme mít právo takovéto členy odmítnout.
Samozřejmě pak naše pomoc může spočívat i v neustálém tlaku na poslance a senátory z našeho regionu stran nutnosti přijetí změny volebních zákonů, ale o šanci na úspěch jsem psal již v předchozí odstavci.
Závěrem si dovolím poděkovat Markovi Plnému jak za vlastní
článek, tak i za blahopřání k volebnímu výsledku. Za sebe mohu říci,
že jsem s povděkem přijal rozhodnutí nepodávat kvůli zjištěné chybě
ve sčítání preferenčních hlasů volební žalobu (byť jsem sám Markovi
tuto možnost při našem telefonickém rozhovoru doporučoval jako jediné možné řešení), a to především z toho úhlu pohledu, že tato jediná
konkrétní chyba sama o sobě nemohla ovlivnit ani celkový volební výsledek, ani skutečnost, kdo za daný subjekt nakonec získal zastupitelský
mandát, přičemž žaloba by pouze oddalovala možnost svolání ustavujícího krajského zastupitelstva, což by v této neklidné době nebylo přínosné pro nikoho.
Jirka Škop

ROK 2020 V KHV METUJE

Na rok 2020, měl náš klub
připraven poměrně bohatý program, ale epidemie koronaviru naše plány hodně omezila.
Příprava na sezónu začala jako
obvykle, koncem února, členové klubu platili příspěvky na rok
2020 a přinesli PHV (průkaz
historického vozidla) na prodloužení platnosti průkazu, který nahrazuje technický průkaz.
V minulosti bylo prodlužování celkem jednoduchá věc, ale
od roku 2020, jsme museli zpětně od roku 2007, všechny data
vložit do nového systému. Pro
atestační komisi to byla práce,
která trvala celý jeden měsíc. Všichni jsme se těšili, jak svoje veterány provětráme, ale díky omezením kvůli epidemii, byla řada akcí
zrušena. Uvolnění nastalo koncem června, a tak KHV Metuje začalo
naplňovat svůj původní plán. Na výstavách historických vozidel, které jsme navštěvovali, bylo znát, že majitelům vozidel srazy chyběly,
a tak vystavujících, ale i návštěvníků, bylo letos hodně. Vystavovali
jsme na Rozkoši o „Tropické pouti“, na zámečku v Adršpachu, na zámku v Novém Městě n. Metují, o Folklorním festivalu v Červeném
Kostelci, v polských lázních Chudoba a naší hlavní výstavou, byla ta
o „Polické pouti“. Počasí nám přálo, a tak bylo vystaveno 250 vozidel.
Nejkrásnějším vozidlům byly na konci výstavy předány ceny od sponzorů. S pořádáním této výstavy, ale i dalších našich aktivit nám výrazně
pomáhá městský úřad v Polici nad Metují, a to jak po stránce různých
povolení, uzavírek místních komunikací, tak i finanční dotací z grantů
městského úřadu. Návštěvnost této výstavy byla také výborná.
Sezónu končíme vždy poslední sobotu v září, letošní „Podzimní jízda“ vedla do sousedního Polska do jednoho z tajemných míst v „Sovích
horách“, bohužel tuto jízdu hodně poznamenalo špatné počasí, celý
den úporně pršelo. Přesto jízdu jelo 60 vozidel. Do cíle ve Velkých
Petrovicích dojeli všichni. Po znalostních testech byli ti nejlepší
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POVINNÁ VAKCINACE PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ
Dle zákona je majitel povinen nechat očkovat svého psa
proti vzteklině od 6 měsíců stáří a pak ho pravidelně
přeočkovávat dle vakcinačního schématu, který udává
výrobce vakcíny, což je 2-3 roky. Vakcinuji vakcínou
Biocan R, která drží až 2 roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této
nemoci nechat psy přeočkovat každoročně. Toto
hromadné očkování se netýká psů, kteří jsou
individuálně očkováni během roku v ordinacích svých
veterinářů.
Během této hromadné akce bude možno nechat psy
přeočkovat i kombinačními vakcínami, případně
dočipovat neočipované psy. Pro čipování však preferuji
návštěvu veterinární ordinace.
Psi by měli být doprovázeni osobami staršími patnácti
let. Psi by měli být na vodítku a méně hodní jedinci by
měli mít náhubek.

Termín hromadné vakcinace bude
v sobotu 21.11. 2020.

Hlavňov:

velké parkoviště

8.20 - 8.25 hod.

u bývalé prodejny

8.25 - 8.30 hod.

Hony:

u požární nádrže

8.35 - 8.40 hod.

Pěkov:

u prodejny

8.45 - 8.50 hod.

Bukovice:

u požární zbrojnice

8.55 - 9.10 hod.

Police:

u autoopravny na Sibiři 9.10 - 9.15 hod.
u kotelny na sídlišti

9.15 - 9.20 hod.

náměstí u radnice

9,20 - 9.25 hod.

parkoviště u střediska

9.25 - 9.30 hod.

Radešov:

u truhlárny

9.30 - 9.40 hod.

Česká Metuje:

u hospody

9.45 - 10.00 hod.

Žďár nad Metují: u hospody

10.05 - 10.10 hod.

Suchý Důl:

na Pohoři u tabule

10.15 - 10.20 hod.

před hospodou

10.20 - 10.25 hod.

u hřiště

10.30 - 10.35 hod.

Slavný:

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

Ordinační hodiny:
Po - Čt:
17.00- 18.00 hod.
Pá:
15.00- 16.00 hod.
Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav

tel: 602 628 885

odměněni cenami od našich sponzorů. KHV Metuje, pro své členy pořádá koncem listopadu, Výroční schůzi, ale nevíme, jestli bude možné
tuto schůzi uskutečnit. Chtěl bych touto formou poděkovat všem sponzorům za přízeň a dary, které nám poskytli a také všem lidem, kteří nám
pomáhali během této nejisté sezóny.
MOC DĚKUJEME.
Za KHV Metuje vedení klubu

21

Mateřské centrum Ma Mi Na
Scházeli jsme se
pravidelně necelé dva
měsíce. Bohužel jsme
opět byli nuceni naši
aktivitu na nějaký čas
omezit. Díky sociálním sítím jsme stále
v kontaktu a sdílíme společně různé nápady,
např. na výrobu ozdobené sklenice na svíčky, dobrého obědu pro blízké, či úsměvných
chvilek s našimi dětmi. Doufáme, že se brzy
a ve zdraví opět sejdeme v centru. V dnešní
době je těžké plánovat akce dopředu. Zatím se
tedy spousta nápadů, pro návštěvníky centra
i širokého okolí, rodí jen v našich hlavách.
Jakmile to bude možné, budeme o akcích pořádané MC informovat prostřednictvím plakátů a našich FB stránek.

VÝSTAVA NA STROMECH TÉMA:
PRÁCE (BEZ) BUDOUCNOSTI
Jedna říjnová už tradiční akce se nám
podařila spolu organizovat v říjnu. Stromy
v Bezděkových sadech v Polici nad Metují se
první říjnový týden staly netradiční galerií. 3.–
10. října 2020 se tu uskutečnil již šestý ročník
(v Polici třetí) Výstavy na stromech, která letos u příležitosti Týdne důstojné práce přinesla
téma Práce (bez) budoucnosti – tedy jak nové
technologie promění práci a pracovní podmínky nejen zaměstnankyň a zaměstnanců.
Technologie tu mají být od toho, aby nám
mnohé ulehčily – v zaměstnání, domácnosti
či komunikaci. První jarní měsíc plný zpřísněných karanténních opatření definitivně odhalil, jak moc na nich naše každodenní životy
závisejí. Pracovní schůzky v kancelářích se
přesunuly na onlinové komunikační platformy, týdenní nákup nám díky internetové
objednávce přivezla rozvážková služba až
do domu, učební látku si žáci vyzvedli v online aplikaci.
Ne vždy ale technologické změny znamenají pouze ulehčení práce. Výstava na stromech na 10 panelech odhalila, jak se robotizace, automatizace a digitalizace promítá
do pracovních podmínek a jaký dopad to má
na ty, kteří v daných profesích působí.
Výstavu nafotil Petr Vrabec, texty připravila Gaby Khazalová.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Jedna z akcí, kterou dlouhodobě plánujeme a doufáme, že se bude moci uskutečnit
je VÁNOČNÍ VÝSTAVA. Měla by nahradit
Výstavu Velikonoční, která měla proběhnout
již na jaře.
Záměrem projektu je podpořit děti a jejich
pedagogy v místních i okolních školkách poskytnutím výtvarného materiálu, který bude
využit při výrobě vánočních ozdob. Všechny
výrobky vytvořené ze zakoupeného materiálu budou vystaveny na Vánoční výstavě, která se bude konat ve dnech 23. a 24. 11. 2020
od 9:00 do 16:00 hodin v prostorách MŠ
Police nad Metují (Fučíkova). Výstava bude
přehlídkou výrobků dětí z místních i okolních
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školek.
Výstava bude po celé
dva dny přístupná široké veřejnosti. Součástí bude i dílnička, kde si příchozí mohou
vyrobit jednoduchý výrobek
s vánoční tématikou.
Cílem je podpořit v tvoření děti již v útlém věku,
materiálně podpořit zapojené
školky, udržovat vánoční tradice a zvyky v našem kraji
a předávat je dalším generacím. Rádi bychom také široké
veřejnosti ukázali, co vše dovedou děti za podpory svých
učitelů vyrobit.
Pokud byste měli zájem na účasti na akci,
kontaktujte MC MaMiNa případně paní
Balákovou. Akce je spolufinancována z grantu města Police nad Metují.
Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Police nad Metují i organizaci Pro
rozvoj Broumovska za finanční podporu při
stavbě malého dětského hříště – Pirátské lodi
nazvané „Soumarína“, která se nachází mezi

kavárnou Krafárna a Muzeem papírových
modelů. Již rok je loď hojně využívaná dětmi,
které zamíří s rodiči jak do muzea či kavárny, tak i jen pro ty, kteří si přijdou jen posedět
do příjemně vzniklého prostoru. Dostávají se
k nám jen slova chvály. Za MC bych ještě ráda
poděkovala všem, kdo se podílejí na pravidelném úklidu, především pisku okolo pískoviště.
Děkujeme!
Za MC Andrea Plná

VÁNOČNÍ
VÝSTAVA

23.11. – 24.11. 2020
OD 9:00 DO 16:00
V MŠ POLICE NAD METUJÍ, FUČÍKOVA
SOUČÁSTÍ VÝSTAVY BUDOU OPĚT TVOŘIVÉ
DÍLNIČKY PRO DĚTI
(PRO CELÉ TŘÍDY NEJLÉPE NA OBJEDNANOU
HODINU)
VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ

POŘÁDÁ MC MAMINA, Z.S
SPOLUFINANCOVÁNO Z DOTAČNÍHO PROGRAMU
MĚSTA POLICE NAD METUJÍ.
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Astronomický klub Police nad Metují
Hvězdná obloha v listopadu

nám nabídne zajímavé seskupení nebeských těles na ranní obloze.
12. listopadu kolem 6. hodiny uvidíme nad jihovýchodním obzorem
planety Venuši a Merkur. Venuše je zásluhou vysokého jasu nepřehlédnutelná (-3,9 mag). Merkur je méně jasný (-0,6mag). Dvojici planet doplní namodralá Spika, která je nejjasnější hvězdou v souhvězdí Panny.

bývají velmi jasné. Pozorování z minulé doby zaznamenala meteory,
které svou jasností odpovídaly svitu Měsíce v úplňku. Četnost roje je
malá, dosahuje 5 až 10 meteorů za hodinu. Zdrojem meteorů roje severních Taurid je zanikající asteroid.

Meteorický roj Leonidy

má svůj radiant v souhvězdí Lva. Maximum roje nastane 17. listopadu. Četnost Leonid v maximu dosahuje 15 meteorů za hodinu.
Meteory jsou velmi rychlé.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

Meteorický roj severní Tauridy

bude mít v letošním roce maximum 3. listopadu. Radiant roje se
nachází v souhvězdí Býka (Taurus). Meteory které patří k tomuto roji

vstupuje dne 21. listopadu ve 21 hodin 40 minut SEČ
do znamení Střelce, den se zkrátí o 1 hodinu a 21 minut,
MĚSÍC
8. v poslední čtvrti, 15. v novu, 22. v první čtvrti,
30. v úplňku,
MERKUR ráno nad jihovýchodním obzorem. V listopadu nastane
období nejlepší viditelnosti planety na ranní obloze.
VENUŠE ráno nad jihovýchodním obzorem. Viditelnost planety
se postupně zhoršuje.
MARS
po většinu noci v souhvězdí Ryb,
JUPITER večer na jihozápadě v souhvězdí Střelce,
SATURN večer na jihozápadě v souhvězdí Střelce,
URAN
po celou noc v souhvězdí Berana,
NEPTUN v první polovině noci v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Hrbatej pes

Kdysi jsem napsal fejeton nazvaný „Psí
hlína“. V hlavní roli tenkrát bylo malé dítě,
maminka a hromádky psí hlíny. Málokdy
se vracím k tomu, co jsem už napsal.
Můj přístup k dokončeným fejetonům či
příběhům je víceméně macešský. Vlastně
mě po napsání už ani moc nezajímají.
Ale na psí hlínu jsem si vzpomněl během
jednoho krásného podzimního podvečera.
Bylo ještě teplo a babí léto nám darovalo
posledních pár slunečných dní.
Večer jsem šel Kostelní ulicí. Možná
nakupovat, možná jen pro cigarety, možná
byl důvod úplně jiný. Nakonec na tom vůbec nesejde.
Přede mnou šla mladá žena se psem
na vodítku. Vzhledem k tomu, že jsem
pejskař, tak se na ostatní pejsky rád kouknu. Tenhle byl opravdu hezký. Prostě hezký
pes – nijak jsem se nepokoušel určit rasu,
kvalitu či cokoliv jiného. Když jsem je míjel, sešel pes z chodníku a zastavil se zhruba
půl metru od obrubníku ve vozovce a začal
vytvářet hromádku psí hlíny. Takovýto psí
postoj má i svůj terminus technicus: hrbatej pes. Vzpomněl jsem si na Šufťu, který
vždycky říká, že pejsek na vyvenčení potřebuje travičku. Tady trávu nahradil asfalt silnice a dvě projíždějící auta musela hrbatýho
psa objet.
Za pár desítek minut jsem se Kostelní
ulicí vracel zpátky na náměstí. A najednou
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vidím, že uprostřed přechodu pro chodce
před radnicí stojí paní a na vodítku má malýho hrbatýho psa! Páníček už přešel přes
silnici a trochu nerozhodně stojí na začátku
podloubí. Mohlo by se blížit drama: od náměstí jede auto. Ale pan řidič je evidentně slušný člověk, před přechodem skoro
zastaví, a protože panička s hrbatým psem
stojí uprostřed, tak je velice opatrně objede a pokračuje dál směrem ke kostelu. Paní
pak sebere hromádku psí hlíny ze silnice
a drama skončilo.
Zastavuju se a dívám se flek po psí hlíně
uprostřed přechodu pro chodce a přemýšlím, co se děje. Jak to, že najednou pejsci
nepotřebují travičku, aby mohli udělat hromádku nebo loužičku? Je to pokračování
evoluce? Hlas Matky Přírody doposud říkal:
„Malý psí miminko, loužičky a hromádky
se nedělají doma na koberci, ale vždycky
venku na travičce!“ Jenže platí to ještě dnes,
kdy jsme velkou část travičky (myšleno louky, pastviny, pole, lesy ale i potoky) proměnily na zastavěné plochy? Pod všemi těmi
parkovišti, sklady, dálnicemi, ale i městy je půda, na které kdysi rostla travička.
Předtavuju si, že Matka Příroda se v jednu
chvíli pořádně rozhlédla kolem sebe a uviděla ty ohromné zastavěné plochy. Pokrčila
rameny a nejbližšímu psímu miminku
už řekla: „Malý psí miminko, loužičky
a hromádky se nedělají doma na koberci,

ale vždycky venku. Buď na travičce, kde to
po sobě správný pejsek musí zahrabat, nebo
na asfaltu, betonu či dlažbě. Tam ale nikdy
nehrabej!“ Ale možná je to jinak. Vážně nevím a asi by tenhle fejeton nezačal vznikat,
kdybych nebyl svědkem dvou hrbatých psů
během několika mála desítek minut na téměř stejném místě.
Na výletě den před svatým Václavem
jsem vypravoval o hrbatým psu na přechodu. Šli jsem po polní cestě do prudkého
kopce. Vydrápali jsme se nahoru, rozhlédli
se po okolí a odpočali si. Šufťa razil teorii, že pejsci prostě potřebujou travičku
a ty hromádky psí hlíny na chodnících jsou
od bezprizorních psů, o které se jejich páníčci nestarají. Debata už odeznívala a načínalo se nové téma, které souviselo s podzimem, lesem a houbami. A do toho můj bratr
Václav řekl – poměrně hlasitěji, než je jeho
zvykem: „Sakra, šlápnul jsem do…!“
Psí hlína čeká na člověka úplně všude.
A když zvítězí, tak se vládce přírody člověk rychle změní ve frustrovanou postavu,
která hledá travičku, aby si mohla absolutně nedůstojným pohybem otírat z podrážky
známku vítězství psí hlíny nad intelektem.
Jen mě trochu napadá, jak a kde si budeme
otírat podrážky, když nastražená mina psí
hlíny zvítězí nad intelektem uprostřed přechodu pro chodce.
Pavel Frydrych
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LISTOPAD – pranostiky, pověry, zvyky, DUŠIČKY – Svátek Všech svatých
a Památka zesnulých
tradice
Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní.
Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve středoevropských přírodních podmínkách typické.
Ve starém římském kalendáři byl listopad devátým měsícem (podle novem
= devět) a odtud se vzal v jiných jazycích název november. V roce 153 př. n. l.
byly přidány ještě další dva měsíce.
1. listopad je svátkem Všech svatých, je prvním dnem křesťanské vzpomínky na mrtvé. 2. listopad - svátek zesnulých čili Dušičky dal název i „dušičkovému počasí“. 29. listopadu začíná letos v církevním kalendáři advent.
Listopadové počasí se vyznačuje největším množstvím oblačnosti v roce,
bývá bohaté na mlhy a vlhké, ale velké úhrny srážek se nevyskytují. Průměrně
je obloha zatažená z 80 %. Vysoké je také množství přízemních mrazíků.
V tomto měsíci se většinou vyskytuje první sněhová déletrvající pokrývka
nové zimy a počet dnů se sněhovou pokrývkou se v průměru pohybuje okolo
čtyř.
Průměrná teplota se v listopadu pohybuje okolo 3,1 °C, což je o 5 °C
méně, než během října. Průměrný úhrn srážek dosahuje 47 mm (1 mm srážek
se rovná 1 litru vody na m), což je stejně jako v říjnu. V listopadu svítí slunce
průměrně okolo 50 hodin, což je oproti říjnu pokles o 70 hodin. Dne ubývá
v listopadu o 1 hodinu 19 minut. Délka dne je 9 hodin 45 minut až 8 hodin 26
minut.
Z hlediska pranostik je listopad jedním z nejchudobnějších měsíců v roce..
Nejzajímavější jsou svátky Všech svatých a Dušiček, podle kterých se hlavně
předvídá nadcházející zima.
yy Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
yy Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
yy Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
Dále pak Martin, který je z hlediska pranostik nejvýznamnějším dnem listopadu, bývá považován za první sněhovou „vlaštovku“ zimy. Jen málo světců
je v našich pranostikách zastoupeno tak hojně jako právě svatý Martin, což
svědčí o mimořádné oblibě tohoto patrona v lidovém prostředí (kolem třiceti
pranostik). Podívejme se tedy na bohatství lidové slovesnosti našich předků:
yy Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
yy Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
yy Na svatého Martina kouřívá se z komína.
yy Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
yy Martině po ledu, o vánocích po blátě.
yy Jestli na den svatého Martina ve dne v noci oblačno, tedy bude nestálá
zima; jestli jasno a čisto, tedy následuje tuhá zima; jestli ale mlhavo, tedy
též taková zima přijde
Obecné pranostiky pro listopad jsou tyto:
yy Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok na to bývá.
yy Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
yy Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.
yy Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
yy Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
yy Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
yy Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
Připravil František Janeček

Oči Viléma Pellyho
Hudebník Petr Linhart, který prošel legendární folkovou kapelou Č.p. 8 a je
tváří alternativních Majerových brzdových tabulek, je v Polici známý i ze svého
zdejšího vystoupení. Z jeho dílny pochází též píseň Kristýno!, inspirovaná
osudem Kristiny Ringelové ze Suchého Dolu, jíž se údajně zjevovala P. Marie.
Její text autor původně napsal pro Jana Spáleného, který ho zhudebnil a svým
charakteristickým stylem interpretuje. Po čase se Petr Linhart rozhodl zařadit
Kristýnu! i na své album. A protože mu původní Spáleného harmonie připadla
neadekvátní k jeho vlastním výrazovým prostředkům, napsal si k písni svou
hudbu.
Na Linhartově novém autorském albu Nezvěstní, které ve vydavatelství
Galén vychází v letošním podzimu, se objeví i píseň Oči Viléma Pellyho.
Autora k ní inspirovala, odvrácená strana suchodolských zjevení – snaha
o jejich obchodní využití. 					
(mei)
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Oba svátky vycházejí z křesťanské víry v posmrtný život.
Svátek Všech svatých, den k poctě všech svatých a blahoslavených uctívaných katolickou i pravoslavnou církví, se slavil
původně v květnu, na 1. listopad byl převeden v 9. století.
Slavnostní vzpomínka na zemřelé „ne svaté“, jejichž duše ještě
pobývají v očistci, z kalendáře známá jako Památka zesnulých,
vznikla později. Svátek se začal slavit v 10. století ve francouzských klášterech benediktinů a odtud se šířil do dalších zemí
křesťanské Evropy. Uctění památky zesnulých bylo stanoveno na 25. listopad. K určení těchto vzpomínkových svátků
na počátek listopadu měla církev dobrý důvod: překrýt pohanské zvyky a rituály, které se zejména v tomto čase vztahovaly
ke světu zemřelých.
Časem se tyto dva svátky začaly vnímat spojitě, a pojmenování Dušičky taky oba zahrnuje. V kostelech se v ty dny konají
zádušní mše a věřící se za mrtvé modlí, neboť podle křesťanské
víry duše zemřelých se v očistci očišťují z hříchů pozemského
života. Jejich utrpení pak lze modlitbami, zádušní mší a konáním milosrdných skutků zmírnit. Svátek zemřelých ctí nejen
věřící. V prostorách chrámů a koncertních síní se často hraje
requiem – skladba pro orchestr a pěvecký sbor na text zádušní
mše.
Na Památku zemřelých a dny kolem ní více než kdy jindy
vzpomínáme na své zemřelé příbuzné a přátele a navštěvujeme
jejich hroby (nebo rozptylovou loučku). U hrobu ozdobeného
květinami, věnci a zapálenými svíčkami tiše vzpomínáme na ty,
kteří již nejsou s námi. Je dobré poděkovat za jejich životy,
uvědomovat si své kořeny vyrostlé z předků. Tisíce plamínků
na chvíli prosvětlí ponurost dušičkového podzimu.

Připravil František Janeček

MYSLET NA KRŠNU

Jakmile člověk vyvine nějakým způsobem jakékoliv
pouto k Bohu, začíná se věnovat bhakti – yoze. Bhakti –
yoga je tak mocná, že se člověk může velice rychle osvobodit i tím, že se stane nepřítelem Pána a bude na Něj vždy
myslet. Oddaní Pána KRŠNY se nazývají polobozi, zatímco neoddaní se nazývají asurové. Bhakti – yoga je však tak
mocná, že polobozi i asurové z ní získají prospěch, budou-li
neustále myslet na Kršnu. Vždy myslet na Boha je základní
princip bhakti – yogy, bez ohledu na způsob našeho myšlení.
I neoddaní se tedy osvobozují od výsledků všech hříšných činností, pokud stále myslí na Kršnu. Vědomí Kršny je
nejvyšší forma myšlení.
V tomto věku se doporučuje myslet na Pána Kršnu prostřednictvím zpívání Hare Kršna, Hare Kršna, Kršna, Kršna,
Hare Hare/ Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma, Ráma, Hare
Hare.
Z Bhágavatamu vyplývá, že pokud člověk myslí
na Kršnu i jako nepřítel, tato jediná kvalifikace ho očistí
od všech hříchů.
Ze Šrímad Bhagavatamu opsala M. Jandová
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Škola doma – matematika pro studenty i další zájemce o řešení
matematických problémů, řešení úloh z 10. čísla Polického měsíčníku

Všimněte si, jak jednoduché byly zadané
úlohy. Vyžadovaly umět pracovat s trojčlenkou, znát obsah čtverce, výpočet odmocniny,
objem kvádru a koule, znát vztah pro výpočet
hmotnosti tělesa a umět pracovat s převody
jednotek, z fyziky pak Archimédův zákon –
základní učivo základní školy. Porovnejte si
svoje řešení s autorským a výsledky.
1. úloha.
V muzeu stojí glóbus o průměru 1 m. Jak vysoká má být na tomto glóbu Sněžka, jejíž skutečná výška je 1 603 m n. m.? (Průměr zeměkoule je přibližně 12 500 km.)
Řešení:

Označíme-li hledanou výšku Sněžky
na glóbu x m, musí platit
odkud
x :1603 = 1:12500000,

=
x

1603
≈ 0,00013
12500500

Výška Sněžky na glóbu bude přibližně
0,13 mm.
2. úloha.
Jak velké by muselo být čtvercové náměstí, na něž by se vešlo všechno obyvatelstvo

Cesta do Izraele

Je to hezkých pár let, co jsem navštívila
zajímavou a často skloňovanou zemi IZRAEL.
Proč o tom píši až dnes, po čtrnácti letech.
Stalo se to tak, že mě o to požádal bratr mého
spolužáka Pepy Gennerta, ne zrovna při veselé
příležitosti, ale při Pepovu rozloučení s tímto
světem ve Žďárkách. A Pepa byl vlastně ten,
který nás, tři nepravé „Pražáky“ a Věrku ze
Žďáru do této země pozval prostřednictvím
kobyliské farnosti a pražské cestovky. Chystala
jsem se k tomu napsání delší dobu, ale pořád
jsem měla jiné zájmy. Zápisky z cesty, konané
ve dnech 8. 2. – 16. 2. 2006, mně na štěstí zůstaly,
a hlavně album zdařilých fotek. Teď je bohužel
osmimilionový Izrael ve všeobecné karanténě,
neboli lockdownu, kde se octneme co nevidět.
Vše začalo společnou eucharistickou
bohoslužbou a my jsme se na letiště dostali
autobusy co by dup. V ranních hodinách, po šesti
hodinovém letu, jsme přistáli v Tel-Avivu, o 6.
hodině ranní, kde nás čekaly autobusy a my,
poutníci, jsme při deštivém počasí změnili plán
a vydali se rovnou na horu Tábor s basilikou
Proměny Páně a dále do Nazaretu a Káně
Galilejské. Hodiny se nám posunuly o jednu
hodin u dopředu. Přivítání tedy bylo deštivé,
ale po dalším pobytu se nám čas proslunil.
Komfortní ubytování i stravování jsme měli
zajištěné v Betlémě v hotelu Paradise a že se tam
kdysi válčilo, nám připomněl pohled na protější
budovu, která byla pokryta stopami od střel.
Trochu jsem tedy předběhla situaci, protože
kvůli počasí jsme změnili plán pobytu
Vše, co jsme navštívili, umocnilo moje
vědomí, že se nacházím v zemi s boží přítomností.
Viděli jsme tolik zajímavostí, které nám
přiblížily místa popsaná v bibli. Prohlédli jsme
si Betlém s Pastýřskou jeskyní, pláně s jménem
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České republiky (10 mil.)?
Řešení:
Jestliže stranu čtvercového náměstí označíme
x m, je jeho obsah x2 m2 a vejde se na něj 4x2
2
lidí. Tedy 4 x = 10000000,
odkud dostaneme, že strana náměstí je asi
1 581 m dlouhá.

3. úloha.
Pokoj, ve kterém pracuješ má rozměry 4m x
4 m x 3,5 m. Jakou hmotnost má vzduch, který
je v něm uzavřen? Je těžší než ty? A má větší
hmotnost než korková koule o průměru 1 m?
Poznámka: Jeden litr vzduchu má hmotnost
1,293g; 1 cm3 korku má hmotnost 0,24 g.
Řešení:
Objem pokoje je 4 x 4 x 3,5 m3 = 56 x 1000
dm3, obsahuje tedy 56 000 litrů vzduchu, jehož hmotnost je 1,293 g x 56 000 =72 408 g
= 72,4 kg.

4.úloha.
Kousek mýdla, který máš v koupelně, má tvar
kvádru. Užíváš ho rovnoměrně každý den.
Za 7 dní jsi spotřeboval tolik mýdla, že se
všechny jeho rozměry zmenšily na polovinu.
Na kolik dní ti ještě mýdlo vystačí, budeš-li ho
používat stejně jako dosud?
Řešení:
Původní objem mýdla nechť je xyz. Po sedmi
dnech je jeho objem
1/2x . 1/2y . 1/2z = 1/8xyz
Rozdíl je xyz - 1/8xyz = 7/8xyz – tolik mýdla
bylo spotřebováno za 7 dní. Mýdlo tedy vystačí již jen na jeden den, neboť zůstala pouze
osmina původního objemu.
5. úloha.
Korkový záchranný pás má hmotnost 2 kg.
Jakou hmotnost má voda, kterou vytlačí?
Řešení:
Objem korku o hmotnosti 2 kg budiž V, takže

Korková koule o průměru 1 m má hmotnost
2 kg
0,24 . 1/6π 1003 = 1/6 . 3,14 . 1000000 . 0,24g =
V
≈ 8,3 dm3 .
= 125,6 kg.
0, 24 kg / dm3
Hmotnost koule je téměř dvojnásobek hmotnosti ovzduší obsaženého v pokoji o rozměrech 4m x 4 m x 3,5 m.

Je-li pás úplně ponořen do vody, vytlačí
vodu o hmotnosti 8,3 kg. Plave-li pás volně
na hladině, vytlačená voda má hmotnost 2 kg.
F. J.

Pole pastýřů a navštívili kostelík Gloria in
Exelsis Deo a nemohli jsme minout fascinující
chrám Narození Páně a chrám sv. Kateřiny.
Samozřejmě, že nás zajímaly i betlémské
obchody a ochutnali jsme též anýzovku. Koupila
jsem si malý sedmiramenný svícen, ale přívěsek
s tímto svícnem a drahokamy přesahoval mé
finanční možnosti. A následovaly další zážitky,
návštěva Tiberiadu a zastávka v bývalém městě
Kafarnaum, kde jsou už jen zbytky vykopávek
staré synagogy a domu sv. Petra. Tam byla
také jeho socha v nadživotní velikosti. Po cestě
jsme se zastavili v Kibucu Ejugever (nejsem si
jista, zda jsem to správně pojmenovala). Tam
na nás čekala loď a my jsme pluli po jezeře
Galilejském. Plavba se vydařila. Také jsme byli
kousek od Judské pouště a pak jsme se ocitli
v palestinském Jerichu s klášterem sv. Jiří, který
patří orthodoxní řecké církvi. Nad Jerichem
se tyčí Hora Pokušení a odtud jsme se dostali
k Mrtvému moři, samozřejmě se zastávkou
k vykoupání. Při 28 stupních tepla se to pěkně
„válelo“ v mořské vodě, a to doslova i pro
neplavce. Dále jsme navštívili Ein Karim, místo
narození Jana Křtitele a místo navštívení Panny
Marie. Pak jsme také zajeli do Joppe, součásti
Tel - Avivu (město jara), kde jsem se jako
„otužilec“ vykoupala i ve Středozemním moři.
Na Olivetské Hoře je kostel Pater Noster a abych
nezapomněla, byli jsme též u řeky Jordánu a tam
jsme byli znovu pokřtěni. Na tento zážitek
nezapomenu. Dále jsme pokračovali prohlídkou
Jeruzaléma. Chodili jsme po Olivové hoře. Byli
jsme též v Getsemanské zahradě, zastavili jsme
se na pevnosti Antonia, kam byl předveden
k Pontskému Pilátovi Ježíš. Křížová cesta
se sedmi zastaveními vedla k Božímu hrobu
přes arabskou část města. U zdi nářků jsme

se též postáli. Poslední místo k návštěvě byl
jeruzalémský pomník holocaustu.
Na letišti jsme měli trochu „smůlu“.
Na Pepu, Věru, mne a další členku zájezdu se
nedostaly letenky a tím jsme si prodloužili o den
pobyt. Cestovka se o nás postarala a my jsme
přenocovali v Tel-Avivu v hotelu Renaissance
s donáškou večeře až do pokoje.
Ráno jsme nastoupili na letišti do Boingu
737 a bezpečně doletěli s nezapomenutelnými
vzpomínkami domů. Často se vracím prohlídkou
fotografií k živým vzpomínkám ze Svaté země.
Moji milí spolucestující, krajani, možná, že
Vaše paměť a zápisky jsou přesnější. Můžete je
doplnit
A teď k tomuto dávnému vzpomínání přidám
na závěr časový prožitek této doby - „Večer
sokolských světel“. Několik se nás v pátek
8.10. tohoto roku v „Památný den sokolstva“
sešlo na polickém rynku u kašny, abychom
společně se starostkou polického Sokola sestrou
Rubáčkovou zavzpomínali na sokolské oběti,
které za naši svobodu zemřeli. Pouštěli jsme
sokolská světýlka, papírové lodičky a já jsem
poslouchala pozorně chlapce Klimeše, jak si
pěkně s mladšími účastníky o Sokole povídá
formou otázek a odpovědí a poučila jsem se
také. Účastníků setkání bylo málo, zavinil to
ten zpropadený koronavirus. Odnesla jsem si
na klopě bundy památku - znak tohoto dne!
Na závěr něco z mých knižních zápisků:
yy Hlavní nectností kapitalismu je nerovnoměrné rozdělení blahobytu. Hlavní nectností socialismu je rovnoměrné rozdělení bídy. Winston Churchill
yy Národ, který zapomene svou minulost, nemá
žádnou budoucnost. Winston Churchill
Jarca Seidelová
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MATEMATICKÉ REKREACE
Sestavte si svůj narozeninový magický čtverec

V 6. čísle Polického měsíčníku, roč.
1917 jsem zveřejnil příspěvek o tzv. magických čtvercích, zejména jsem uvedl zajímavé vlastnosti Dürerova „magického“ čtverce,
poznali jste v čem je tento čtverec magický.
Připomeňme si, jak ten pozoruhodný čtverec
o 4x4 polích vypadá. Jsou v něm rozmístěna
čísla od 1 do 16, vše se točí kolem čísla (součtu) 34 (obr. 1).
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Obr. 1
Zajímavým přáním k narozeninám může
být tzv. narozeninový čtverec, který může být
hezkým dárkem pro milovníka matematiky,
případně jej můžeme vytvořit pro svého přítele nebo přítelkyni. Není však podle přesné
definice “magický“, při jeho sestavení netrváme na podmínce, aby v něm byla použita čísla
jdoucí po sobě a každé číslo jen jednou.
Uvedeme si postup jeho vytvoření (obr. 2):
Začneme požadovaným datem narození,
která umístíme do prostředních čtyř čtverců
(to jsou čísla označená A, B, C, D, kde A je
den, B měsíc a CD rok. Čísla v dalších políčkách doplníme podle předpisu na obr. 2.
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Obr.2
Pro součty v řádcích platí:
1. řádek:

∑ = 2 + B + D −1+ A + C − 4 + 3 = A + B + C + D

2. řádek:

∑ = C −1 + A + B + D +1 = A + B + C + D
3. řádek:

∑ = B +2 + C + D + A − 2 = A + B + C + D

4. řádek:

∑ = A + D − 3 +1+ 4 + B + C − 2 = A + B + C + D
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Další součty ve sloupcích:
1. sloupec:

Závěrem jednu malou rekreační
úlohu za domácí cvičení:

2. sloupec:

Napište
a) čtyřmi trojkami
b) čtyřmi sedmičkami

∑ = 2 + C −1 + B + 2 + A + D − 3 = A + B + C + D

∑ = B + D −1+ A + C +1 = A + B + C + D

3. sloupec:

∑ = A + C − 4 + B + D +4 = A + B + C + D

čísla od 1 do 10 pomocí základních početních výkonů a závorek.

∑ =3 + D + 1 + A − 2 + B + C − 2 = A + B + C + D

Řešení najdete na str. 30, ale nejdříve se
snažte sami trochu svou hlavu namáhat.
Připravil František Janeček

Součty v úhlopříčkách:
1. úhlopříčka:
∑=2 + A + D + B + C − 2 = A + B + C + D

Škola doma

4. sloupec:

2. úhlopříčka:

∑ =3 + B + C + A + D − 3 = A + B + C + D

Příkladem takového narozeninového
čtverce je čtverec na obr. 3, v němž je použito magické datum narození 11.11.1936.
Dosazujeme: A = 11, B = 11, C = 19, D = 36.
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Obr. 3
Ověřte, že v tomto narozeninovém magickém čtverci platí pro všechny řádky, sloupce
i úhlopříčky pravidlo shodných součtů – vždy
dostanete součet 77, konstantu tohoto čtverce.
Pokuste se sestavit i svůj narozeninový
magický čtverec.

zopakujme si něco
ze zeměpisu
České republiky

Odpovězte na těchto deset otázek:
1) Jakou rozlohu má Česká republika? Na které místo se velikosti území Česko řadí v Evropě a na které
ve světě?
2) Kolik km je celková délka hranic
České republiky?
3) Se kterým státem má Česká republika
nejdelší hranice a se kterým nejkratší?
4) Jaká je vzdálenost mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem státního území?
5) Jaká je vzdálenost mezi nejsevernějším a nejjižnějším bodem státního
území?
6) Který je nejsevernější bod ČR?
7) Který je nejjižnější bod ČR?
8) Který je nejzápadnější bod ČR?
9) Který je nejvýchodnější ČR?
10) Jaká je nejkratší vzdálenost ČR
od moře?
Odpovědi najdete na str. 30
Připravil František Janeček

MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie se věnovala kontrolám veřejných prostranství se zaměřením na veřejný
pořádek. A nejsou to jen veřejná prostranství.
V poslední době jsou odpadkové koše zejména v okolí náměstí hojně využívány k odkládání komunálního odpadu z domácností.
Odpadkové koše nejsou popelnice. Ale zřejmě
jsou mezi námi lidé, kteří popelnice nemají,
anebo málo, a tak si tímto způsobem pomáhají. Nic naplat, upozornění pro ně je na světě,
a doufejme, že víc nebude potřeba.
Opět jsme se účastnili v roli rozhodčích
dopravní soutěže o Pohár starostů na dopravním hřišti v Bělovsi. Svůj um zde předvedlo
na sedmdesát dětí z mnoha škol náchodského
okresu. I žáci z Police nad Metují se svým

umem mezi nimi neztratili i když Bukovice
byla lepší…
Aktivně jsme spolupracovali při Dni seniorů, rozdávali jsme reflexní pásky a diskutovali se seniory o jejich problémech.
Z města jsme nechali odvézt a podle zákona zlikvidovat další dva vraky vozidel. Není
vhodné ponechávat vozidla v těchto stavech
na ulicích. Je to drahé a nedůstojné.
Připomínáme možnost, si zakoupit parkovací karty pro parkování na náměstí. Pokuta
za nezaplacení vydá na stání na několik let…
Jsme tu pro Vás, připraveni, pokud je
to v našich silách pomoci Vám s problémy
a starostmi.
Hezké podzimní dny.
ved. strážník MP Petr Zima
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Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Závěr liturgického roku

Máme tu opět listopad a s ním krásně vybarvený podzim, kterým
nás Stvořitel každoročně udivuje. Většinu hospodářských činností už
máme za sebou, a pokud jsme je ještě nestihli dokončit, tak si přejme,
abychom to stihli do prvních sněhů či trvalejších mrazů. V církvi nyní
prožíváme poslední měsíc liturgického roku a v neděli 29. listopadu
vstoupíme dobou adventní do liturgického roku nového. Na počátku měsíce prožijeme Slavnost Všech svatých, která nám nabídne příležitost obrátit se společně k našim patronům a světcům, skrze které
působil a prozařoval na svět Bůh. Poté, v křesťanské naději, vzpomeneme na naše zesnulé, kterým tak můžeme prokázat službu modlitby
a přímluvy, na cestě do Boží náruče. Tato zastavení jsou pro nás důležitá jednak proto, abychom si uvědomili, že nejsme pány nad životem ani
smrtí, ale také proto, abychom i v těchto situacích objevili Boží blízkost
a milosrdenství. V průběhu listopadu si také připomeneme Den Bible
a několik památek a svátků. V závěru měsíce prožijeme Slavnost Ježíše
Krista Krále, kterou tak jako každoročně ukončíme liturgický rok. Je to
logické, emotivní i prozřetelné zároveň, neboť při Velikonoční vigilii
vyznáváme, že Ježíš Kristus je začátek i konec, alfa i omega, je Pánem
všech věků a vládne dějinám …

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
1. listopadu - 	Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - 	VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ 		
ZEMŘELÉ
4. listopadu - Památka sv. Karla Boromejského, biskupa,
pečovatele o nemocné
8. listopadu - 32. neděle v mezidobí (cyklus A)
11. listopadu - Památka sv. Martina, biskupa
13. listopadu - Památka sv. Anežky České, panny
15. listopadu - 33. neděle v mezidobí, Den Bible
17. listopadu - Den studenstva, státní svátek,
22. listopadu - Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
(končí cyklus A)

23. listopadu - v královéhradecké diecézi
SLAVNOST SV. KLEMENTA I., papeže
a mučedníka, hlavního patrona
29. listopadu - 1. neděle adventní (začíná cyklus B)
30. listopadu - Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Vzhledem k současné situaci, nařízením Vlády ČR a těžko
předvídatelnému vývoji, nelze s jistotou informovat o konání bohoslužeb a úředních hodinách děkanské kanceláře v měsíci listopadu.
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.

DEN BIBLE

V neděli 15. listopadu
si připomeneme Den Bible.
Bible je natolik významným,
inspirativním a životodárným
textem, že si zaslouží mít svůj
významný Den. Nejde o to,
aby se pouze jednou v roce
o Bibli mluvilo nebo abychom
ji jednou za rok otevřeli a četli.
Jde o to si alespoň jednou za rok společně veřejně připomenout její význam a podpořit její rozšíření a nabídnutí i těm, kdo ještě neměli možnost ji vit do ruky a číst. Bible je psané Boží slovo a ve své podstatě je
celou knihovnou různých spisů, z nichž nejstarším je kolem tří tisíc let
a za nejmladším udělal autor tečku o tisíc let později, někdy okolo roku
sto po Kristu. Pokud sáhnete po Bibli a začnete číst, pak čtěte pomalu
a pozorně, konfrontujte obsah se svým osobním životem a naleznete
v Bibli opravdový poklad. Jeden moudrý člověk řekl: „Čti Bibli tak,
jako by to byl dopis pro tebe.“ A Bibli je možné najít také na internetu,
třeba na stránkách www.biblenet.cz.
za ŘK farnost Police n. M.
Ing. Jan Troutnar

ZE SPORTU

HK Ostaš – 30 let samostatnosti

Letošní rok si Horolezecký klub Ostaš připomíná 30 let od založení
klubu. Tenkrát v roce 1990 opustili Spartak a založili vlastní samostatný
klub. V té době i postavili lezeckou stěnu v Sokolovně, která stále slouží členům klubu a veřejnosti. V lednu tedy bude stěna hostit 30. ročník lezeckých závodů. Uvidíme jak do oslav 30 let klubu i do pořádání
závodu zasáhne probíhající nákaza Covid-19. Každopádně chod klubu
to zasáhlo už tento rok. Naštěstí v době, kdy musela být stěna zavřená,
bylo suché počasí umožňující lezení venku. Horší to bylo pro kroužek
mládeže. Tam několik tréninků muselo být zrušeno. Naštěstí omezení
skončila, a tak jsme mohli pokračovat s přípravou mladých lezců, a dokonce uspořádat pro ně soustředění v podobě zájezdu do skalní oblasti.
S finanční podporou Města Police nad Metují a Českého horolezeckého
svazu jsme vyjeli do Jeseníků do oblastí kolem Vrbna pod Pradědem.
Počasí úplně nepřálo, přesto jsme každý den trávili lezením ve skalách
nebo na umělých stěnách. Děti si to užily a jejich jménem děkuji našim
partnerům za finanční podporu.
Teď již běží nový školní rok a kroužek pokračuje se sportováním
dětí. Doplnili jsme náš tým o nováčky a pravidelně se připravujeme
na stěně. Pro kvalitní přípravu na soutěžní lezení je nezbytné pravidelně
doplňovat chyty a držet tak krok s rozvojem sportovního lezení. To se
nám daří i díky podpoře Královehradeckého kraje, který právě v letošním roce podpořil nákup nových chytů. Již nyní je z nich vystavěno několik nových cest. Děkujeme. To, že se to vyplácí je vidět i na výsledcích, které vozíme ze soutěží. Na místních závodech v Novém Městě
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nad Metují si Josef Škalda vylezl pro první místo, Anežka Dočkalíková
pro druhé a sestry Hruškovi pro dvě čtvrtá místa. Ve stejné době Míša
Hornychová vybojovala na Mistrovství republiky čtvrté místo v kategorii a sedmé celkově. Těsně před omezeními se ještě účastníme závodu Trutnovského oddílu odkud vezeme také dvě druhá, třetí a dvě
čtvrtá místa.
Všem děkuji za reprezentaci klubu a lezení v Polici. Věřím, že i nadále budeme ve spolupráci s našimi partnery připravovat skvělé podmínky pro sportovní vyžití dětí i dospělých v Polici nad Metují.
Tomáš Hornych, předseda
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Naše činnost je bohužel v tomto období omezena vládními opatřeními. Podařilo se zorganizovat pouze dva z pěti Krajských pohárových závodů. Na Mísečkách 20.9. (pořádající klub – Špindlerův
Mlýn) za Polici závodilo 36 dětí a 4 dospělí a 3.10. v Trutnově 30
dětí a 8 dospělých. Oba víkendy bylo krásné počasí a závody se
opravdu povedly.
V říjnu již byly veškeré aktivity zrušeny, závody i plánovaná
soustředění. Snažíme se ale stále s dětmi sportovat a pravidelně trénovat, dle posledních opatření ve skupinách po šesti. Občas je těžké
udržet děti koncentrované, vzhledem k tomu, že nechodí do školy
a potřebují si tedy hlavně popovídat . Děkujeme trenérům, kteří
se i za současné situace dětem věnují.
Po podzimních prázdninách se nám posune začátek tréninků,
abychom neběhali po tmě. Věříme, že nás sportování posílí a zvládneme podzim ve zdraví.
Touto dobou bychom vás zvali na tradiční Lyžařský ples, který,
stejně jako jiné akce, nerušíme, pouze odkládáme na neurčito.
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.
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Svatý Václav fotbalu nepřál

Hluboká tlaková níže nad střední Evropou
o prodlouženém svatováclavském víkendu
přinášela do Česka, náchodský okres nevyjímaje, studený vzduch a zvláště v sobotu trvalé
a vydatné srážky. Z toho důvodu byla odložena
řada fotbalových zápasů. Z polických týmů
zápasy mladší i starší přípravky, mladších žáků
a “B” mužstva dospělých. Z plánovaných zápasů se uskutečnil pouze nedělní duel krajského přeboru v Třebši, s tamním Sokolem. Ještě
méně příjemné bylo odložení utkání mladších
žáků následující čtvrtek ve Velkém Poříčí, neboť to nebylo z důvodu klimatických podmínek, ale kvůli koronavirové karanténě hráčů
soupeře. Stejně dopadla první říjnovou neděli
i starší přípravka, která odvolala svoji účast
na soutěžním turnaji v Broumově.
Ale abychom nezapomněli, musíme zmínit slíbený výsledek zápasu mladších žáků
s Novým Městem, který skončil těsně po uzávěrce minulého čísla. Skončil 5:5 a na penalty
jsme, jak bývá v Polici často zvykem, kupodivu prohráli.

Před řáděním tlakové níže stihla odehrát
svůj zápas minipřípravka. Shodou okolností
také s Novým Městem. Kluci byli ze začátku
jak Alenka v říši divů a záhy prohrávali 0:6.
Po vzpamatování se pak korigovali na přijatelných 4:8 (Klíma 3, Hauk 1 gól). Následný
přátelský zápas pak dokonce 5:3 vyhráli.
Za týden v Zábrodí se očekával vyrovnaný souboj s domácími (v Polici 7:8). Naši
kluci však začali podobně jako s Novým
Městem a za 2 minuty prohrávali 0:3. Potom
opět vzpamatování se, do poločasu snížení
na 3:4 a nakonec přece jen výhra 5:4. V utkání
chyběl střelec Matyáš Klíma, takže střílení
branek bylo na ostatních. Wilda Hauk 4 góly,
Honzík Kotrnec 1 gól. Další soupeř, Jaroměř,
nemá tak zkušené hráče jako my, takže výsledek 8:1 pro nás (Hauk 4, Kotrnec 3, Vostřák 1)
nebyl žádným velkým překvapením.
Ve volební sobotu si hráči mladší přípravky odjeli pro tři výrazná vítězství až do vzdálených Rasošek. Nejprve nad domácími zvítězili 11:0, potom nad Českou Skalicí 11:2
a jedenáctigólový příděl pokazili až na závěr
se Stárkovem, který porazili 12:0. Střelecky
řádil Míša Mareš, který na turnaji skóroval 9x,
dále Jirka Dostál a Michal Entler 6x, Matěj
Rozum 4x a třemi góly přispěl Kuba Kovář,
Tobik Seidlman a Wilda Hauk.
S dvěma nulami ukončili své zápasy také
Šíďovi kluci v krajském přeboru mladších
žáků v Opočně. Nejprve podlehli Třebši 0:3
a následně Novému Městu 0:5. Na závěr porazili góly Michala Fatky a Seby Kollerta domácí tým Opočna/Dobrušky 2:1.
Odpoledne ve Stárkově nastoupilo naše
“B” družstvo do utkání okresního přeboru
dospělých s nově utvořenou stoperskou dvojicí Řezníček – Švorčík. Tito borci zdaleka
nesplňují fyzické parametry (výška 170 cm,
váha 90 – 100 kg) kladené na stopery moderní
kopané. Jejich zkušenosti však tento handicap
plně nahrazují a soupeře do mnoha šancí nepustili. Pohříchu nebyli příliš vidět ani naši
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mladí útočníci a duel skončil remízou 1:1.
Nejzajímavější moment zápasu se udál v 70.
minutě a je popsán ve zprávě rozhodčího:
“Hráč hostí č.9 Petr Hauk má zhmožděninu
pod pravým okem od hráče domácích č.15
Malinského, kdy se při odchodu ze hřiště
po udělění červených karet zapletli do slovní
šarvátky a hráč domácích udeřil hráče hostí
hlavou do obličeje”. Jinak ale utkání probíhalo
v duchu fair play, s běžnými, ze hry vyplývajícími fauly.
Podívejme se ale o týden zpět do Třebše,
na zápas “A” mužstva. V tomto případě musíme Václava pochválit, neboť společně s ním
stáli při nás všichni svatí.
Naši začali výborně, v 6.minutě po přesném centru Pepy Klapkovského dává svůj
premiérový gól za Polici hlavou Míra Routek,
vedeme 1:0. Minuta patnáctá, ruka domácího
obránce, penalta, Pepa Klapkovský, 2:0. Od té
doby s námi postupně domácí začali pěkně
točit, snížili na 1:2 a měli spoustu dalších šancí. Dvakrát nastřelili tyč, něco pochytal Libor
Vacho, několik střel šlo těsně vedle a závary
před naší brankou úspěšně vyřešili naši obránci. V těchto krušných chvílích se ukázalo, jak
moc chybí hráč, který umí podržet míč, jako
je Felix Awuku. Ten nám však bohužel emigroval a hraje fotbal v Německu. V 88.minutě
utekl Kuba Matějka a dává pojistku na naše
perně vybojované vítězství. Konec, vítězíme
3:1. Kubův gól pochválil vedoucí mužstva
Pepa Martinec slovy: “To byla doba ale…”
Naše dosavadní výsledky: 1:1, 3:1, 3:1,
6:1, 3:2, 2:2, 3:1. Z toho plyne poučení: jakmile nedáme tři góly, nevyhrajeme.
O týden později nás čekal domácí duel
s výborným Jičínem. Zatím ještě před diváky.
Nový ministr Prymula na další zápasy diváky
nepustí.

Začátek utkání s Jičínem naznačil, že se
divák nudit nebude. Šance se střídaly na obou
stranách, góly však chyběly. Rozhodnutí přišlo až ve druhém poločase, kdy akci našeho
rychlíka Kuby Matějky zastavila obrana hostí
jen za cenu faulu a nařízenou penaltu osvědčený střelec Pepa Klapkovský bezpečně proměnil. Hosté se v tu chvíli cítili poškozeni, neboť jsou přesvědčeni, že k faulu došlo mimo

pokutové území. No ale nic s tím již nenadělají. My jsme vítězství 1:0 uhájili a poprvé v sezóně jsme vyhráli, byť jsme nevstřelili 3 branky. Navíc jsme poprvé žádný gól nedostali.
Za týden v Rychnově nad Kněžnou zřejmě
labutí píseň nejen polického fotbalu na podzim. Je to škoda, neboť se nám letos v krajském přeboru dařilo nad očekávání. Bohužel
se zápas odehrál bez diváků, čímž soutěž přišla o vrchol, co se týče fotbalové atmosféry.
Jedině Rychnov má totiž kromě Police svůj
“Fanklub”. Minule souboj na hřišti skončil
1:1 na góly a v hledišti 1000:1000 na pokuty
za použití pyrotechniky.
Nyní jsme gólem Musy ze 6.minuty zápasu vedli 1:0. Potom jsme si dovolili luxus v podobě neproměněné penalty Pepou
Klapkovským. Neuznána nám byla údajně pro
předchozí faul parádní střela svátečního střelce Slávy Riegera a po akci domácího týmu
v závěru zápasu jsme o výhru nepřišli jen
díky skvělému zákroku Libora Vacho v bráně.
Úplně nakonec po ruce domácího hráče další
penalta, tentokráte již Kubou Matějkou proměněná, a vítězství 2:0. Před nucenou pauzou
tak zůstáváme v čele soutěže.

Výsledkový servis:
Minipřípravka: Nové Město 2:10 (Hauk,
Kotrnec), Červený Kostelec 6:3 (Klíma 3,
Kotrnec 3).
Mladší přípravka: Machov 7:7 (Hauk 5,
Kovář, Mareš), penalty 4:3 pro nás.
Starší přípravka: Teplice 8:3 (Mareš M. 3x,
Gennert 2x, Peška, Šedek, Hereta), Broumov
3:6 (Gennert, Peška, Šedek), Broumov (odložený) 5:6 (Mareš M. 3x, Gennert, Peška).
Mladší žáci okres: Provodov 3:2 (Hušek P. 2x,
Švorčík M. 1x), Velichovky 0:3.
Mladší žáci kraj: Červený Kostelec 3:2
(Kollert, Hušek, Burkett), Jaroměř 2:2
(Kolesár, Kiezler P.), Třebeš 0:3.
Dospělí “B”: Velichovky 2:5 (Gavelek,
Kiezler P. starší).
A to je vše. Na jak dlouho, to ví jen Bůh,
Prymula a nanejvýš ještě odborník na vše, zubař Šmucler.
Vojtěch Kvapil, příznivec polického fotbalu

Blátošlapování letos skončilo

Skiareál ve Vesci – Liberec byl posledním závodem letošního endura Cross Country.
Sobotní závod se jel za hezkého počasí. Venda
Kohl ve své kategorii dojel druhý a Miloš
Thér též AMK Police n. M. devátý. V noci
na neděli nás navštívil vytrvalý déšť. Terén
byl jedno bláto. V obou našich závodnících
se ozval vesnický selský původ a v blátě byli
doma. Miloš zajel nejlépe v sezóně a získal
bramborou medaili a Venda svůj závod vyhrál.
Protože sezóna skončila předčasně známe
celkové výsledky.
Pohár CAMS – E2 obsadil Kohl Václav AMK
2. místo.
Pohár CAMS – veterán open Thér Miloš

AMK 9. místo.
Pro orientaci uvádím i výsledky MČR II.
– Veterán open – 3. místo obsadil z Bělého
Miloš Lelek a 5. místo Hotárek Jan (Sport
Hotárek) oba závodí za MSK BEZEDOS.
Za zmínku stojí výsledek Miloše III. Ze závodnické rodiny v Polici n. M. Významně závodili jak děda, tak i jeho táta. Miloš Klimeš
junior obsadil v kategorii MČR II. – absolutní 5. místo. Vycházející hvězdička Samuel
Stuchlík ze Žďáru nad Metují vyhrál všechny
závody v kategorii MČR I. – Junior 50 a nepoznal hořkost porážky. Všem úspěšným závodníkům gratulujeme.
Za AMK: Čvaňhá
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MČR Cross Country OPEN 2020

Dva členové Automotoklubu Police nad Metují v AČR se i přes sportu
moc nepřející době, tedy v době pandemie koronaviru, zúčastnili seriálu
závodu v terénních motorkách Mistrovství České republiky Cross Country
OPEN 2020. Do seriálu závodu, konkrétně do kategorie Pohár CAMS –
E2, se se startovním číslem 887 přihlásil Václav Kohl jezdící na motorce
KTM. Kategorie E2 je pro jezdce od 15-ti let jezdící na motorkách od 175
ccm do 250 ccm dvoudobé a od 290 ccm do 450 ccm čtyřdobé. Do kategorie Pohár CAMS – Veterán Open se zapsal se startovním číslem 464
i další člen našeho automotoklubu Miloš Thér jezdící na motorce KTM.
Kategorie Vererán Open je stanovena pro jezdce od 40 let věku bez rozdílů
objemů motocyklů. Pohár CAMS se stihl odjet celkem na 4 místech České
republiky a to konkrétně dvakrát v Šiklově Mlýně, v Městečku Trnávka
a v Liberci. Václav Kohl se v konečném pořadí umístil ve své kategorii
na skvělém 2. místě ze 41 přihlášených jezdců a Miloš Thér se ve své kategorii umístil v konečném pořadí na výborném 9. místě z 26
přihlášených jezdců.
Pro Miloše to byl velký úspěch, když jeho
specializací je především jízda na veteránské silniční motorce
na přírodních okruzích.
Dokázal tak, že i bláto
mu není cizí. Oběma
jezdcům za super výsledky gratulujeme.
za AMK Police
Petr Dostál

Škola doma – zopakujme si něco ze zeměpisu ČR  - odpovědi:
1) 78 866 km2, velikostí území se Česko řadí na 21. místo v Evropě a 113. místo
ve světě.
2) Celková délka hranice je 2290,2 km.
3) Nejdelší hranice má Česko s Německem (810,3 km), nejkratší se Slovenskem
(251,8 km)
4) Vzdálenost nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího místa je 493 km (největší
vzdušná vzdálenost)
5) Vzdálenost nejsevernějšího a nejjižnějšího místa je 278 km.
6) Nejsevernější bod ČR: 51° 03′ 20,53724″ severní šířky (Lobendava)
7) Nejjižnější bod ČR: 48° 33′ 06,50807″ severní šířky (Vyšší Brod)
8) Nejzápadnější bod ČR: 12° 05′ 26,92179″ východní délky (Krásná)
9) Nejvýchodnější bod: 18° 51´ 33.31399“ východní délky (Bukovec)
10) Nejkratší vzdálenost od moře je 326 km (Šluknov – Štětínský záliv Baltského
moře)

F. J.

23. ročník Pivního
triatlonu je za námi

Chtěl bych poděkovat především panu Petru Jansovi
za předešlých 22 ročníků, za vymyšlení této akce, za přenechání know-how a pomoc při organizaci letošního ročníku! Letos poprvé se Pivní triatlon uskutečnil v režii přátel
týmu Pítrsbikes.
Poděkování patří také všem sponzorům, kterými byli:
yy Primátor
yy Kvíčerovská pekárna
yy Pejskar a spol.
yy Město Police nad Metují
yy Drogerie Vávrovi- iBarvy.com
yy R2 Sport
yy ManMat
yy SKI Police
yy Jiří Beran
Dále velké díky dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou, nebo přímo na místě akce. Za největší technickou
podporu děkuji Anetě Hrubé, Pavlíně Sulzbacherové a panu
Jiřímu Břeskému, tradičnímu hlavnímu rozhodčímu.
Vzhledem k velké nepřízni počasí bych chtěl vyjádřit obdiv všem 34 závodníkům, kteří se do závodu pustili,
a ještě více za to, že všichni s nadšením také dokončili.
Plánujeme pokračovat v tradici závodu i v dalších letech,
už teď přemýšlíme co (kromě počasí) by se dalo oproti letošnímu ročníku vylepšit.

Sportu i pivu ZDAR - Pája

Matematické rekreace – řešení ze str. 26
1 = 77 : 77
( 3 : 3) ⋅ ( 3 : 3)
2 (7 : 7) + (7 : 7)
=
2 ( 3 : 3) + ( 3 : 3) =
3 = (7 + 7 + 7) : 7
3 =3 + ( 3 − 3) : 3
=
4 ( 77 : 7 ) − 7
4 = ( 3 + 3 ⋅ 3) : 3
5=
7 − ( 7 + 7 ) : 7 
3 ( 3 + 3) : 3 b)
a) 5 =+
6 = (7 ⋅ 7 − 7) : 7
6 =3 ⋅ ( 3 + 3) : 3
7=
7 + 7.( 7 − 7 )
7 = 3 + 3 + ( 3 : 3)
8 = (7 ⋅ 7 + 7) : 7
8 = 3 ⋅ 3 − ( 3 : 3)
9 =+
7 ( 7 + 7 ) : 7 
9 =3 + ( 3 ⋅ 3) − 3
=
10 ( 77 − 7 ) : 7
10 = 3 ⋅ 3 + ( 3 : 3)

=
1

Připravil František Janeček

PRODEJ VOZIDLA MULTICAR M24
valník sklápěcí

Rok výroby 1977, po GO
STK do 07/2022.
V dobrém technické
stavu.
Cena dohodou.
Kontakt tel: 737 271 015
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Pavel Kollert

PRŮMYSLOVÉ
ÚKLIDY PODLAH

cisteni.net

PROVÁDÍME ČIŠTĚNÍ
- koberců - dlažeb - sedacích souprav čalouněného nábytku

OZONOVÉ ČIŠTĚNÍ
- odstraňuje bakterie, viry (COVID-19), zápach

Pavel Kollert
Stanislava Opočenského 58
Broumov 550 01

tel.: 604 910 615
e-mail: cisteni@cisteni.net

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

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
Polický měsíčník - listopad 2020
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Hned napoprvé jsem
dostala slevu 8 %
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Police nad Metují 183x56 mm ČB 2020 „Manželka“

Pronajmu byt
1 + kk na sídlišti
v Polici nad Metují

Kontakt:
606 931 938

PRODÁM
ZAVEDENÉ KADEŘNICTVÍ
s prostorem schváleným
pro pedikúru/kosmetiku
v Polici nad Metují,
Tomkova 62.
Telefon: 601 326 930
AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

24. 11. 2020 v 15.00 hod.

Police n. Metují 26. 11. 2020 v 15.00 hod.

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

Polický měsíčník

- periodický tisk města Police nad Metují -

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

Množstevní slevy se neposkytují
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PŘIPOMENUTÍ ODKAZU SV. MARTINA

Potravinová sbírka

soucit a pomoc samoživitelkám a rodinám s dětmi v hmotné nouzi

Sběrné místo: box u vchodu Muzea papírových modelů
(Tyršova 341, Police n/Metují)
nad 15 ks nabízíme odvoz
Termín: 2. 11.—15. 11. 2020 každý den od 8 do 12 hodin
(v jiný čas prosíme o upozornění SMS zprávou)
Nejvíce jsou potřebné potraviny pro malé děti (dětské výživy ovocné i
zeleninové příkrmy, dětské piškoty, kaše, sunar, krupičky i jiné)
Vítány jsou další trvanlivé a instantní potraviny
kontakt: Martina Frydrychová 737 583 144 nebo martina-frydrychova@seznam.cz

Srdečně děkují Apeiron z.s., Muzeum papírových modelů, Město Police nad Metují
a Potravinová banka Hradec Králové, z. s..
Potravinová sbírka se koná s finanční podporou Města Police nad Metují.

8.10.2020 Večer sokolských světel

12.10.2020 Rozsvicení majáku české kultury

10.10.2020 Slavnostní odhalení pamětní desky Jindřichu Bejlovi

