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200 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA V POLICI NAD METUJÍ
Milí Poličáči,
ano, je to tak, titulek na úvodní straně nelže! Letos slavíme neuvěřitelných dvě stě let trvání ochotnického divadla v Polici nad Metují. Patříme
tak mezi nejstarší divadelní spolky v České republice. Je to výročí, které
rozhodně stojí za zmínku a propagování.
Proto jsme se rozhodli, že v každém letošním čísle Polického měsíčníku
tuto dvěstěletou historii budeme připomínat a na titulní stránku vždy připravíme obrazový materiál s ní související.
Půjdeme metodou sestupnou, tj. od konce až k začátku, a postupně vám
budeme rozkrývat jednotlivá období polického ochotničení.Dnes tedy začínáme žhavou současností – vždyť jen před pár týdny se konala premiéra
Světáků, nového počinu Divadelního spolku Kolár Police nad Metují. Fotky
na titulní straně jsou právě z premiéry 15. listopadu loňského roku v Kolárově divadle. Pod nimi jsou pak fotky z reprízy představení Variace na tygra, které jsme zinscenovali s mladými studenty středních škol. A to je nejen
současnost, ale především BUDOUCNOST polického ochotnického divadla! Protože z těchto mladých chlapců a slečen se zajisté v budoucnu stanou
plnohodnotné náhrady za nynější polické „bardy a heroiny“. Autorem všech
těchto fotek je náš dvorní fotograf a velký příznivec Milan Schirlo.
Dovolte mi za celý náš soubor poděkovat za Vaší přízeň, jste naše úžasné publikum a je nám ctí pro Vás hrát!
Těšte se na akce, které chystáme v rámci oslav 200 let výročí polického
ochotnického divadla. Brzy se dozvíte více. A na 8. února chystáme reprízu
Světáků, tak přijďte.
V novém roce 2020 Vám všem přejeme „Zlomte vaz!“
Jaroslav Souček
principál a rejža DS Kolár
Pozn.: Pokračování uvnitř čísla na straně 10 a 11.

INFORMACE Z RADNICE
Vše dobré v novém roce…

…milí přátelé, čtenáři měsíčníku. Píšu
tyto řádky těsně před Vánoci, na konci adventu, který byl, je a vždy bude obdobím
příprav a čekání na svátky zrození, svátky rodiny, svátky klidu, pohody, setkávání
a přátelství. S tímto přáním Vám všem jsem
advent začínal a možná i trochu podvědomě
potom vnímal všechna ta prosincová setkání, porady, jednání s určitým nadhledem.
Mnohá z nich nebyla jednoduchá, a přece jsem se snažil v nich vždy hledat něco
pozitivního, příjemného a povzbudivého.
Věřím, že většina z nás má tohle období
nastavené podobně. Vzájemná úcta, láska
i porozumění vyzařovaly na každém kroku.
Přišlo mi to úžasné a přál bych Vám, nám
a celé společnosti, aby právě tyto hodnoty
nás naplňovaly a ovlivňovaly po celý rok
a celý život. V tuto chvíli je to opravdu
idealizace, ale pojďme pro to všichni udělat malý krůček a dohromady z toho může
být velký krok pro celou naši společnost.
Prozatím jsem vděčný a děkuji alespoň jednou za rok za Vánoce.
Uzavřeli jsme další rok, rok, který jsem
shodou okolností strávil jinde a na úplně jiné pozici než roky minulé. Nebylo
a není to jednoduché, nicméně musím říci,
že po počátečních obavách mě práce baví
a naplňuje, byť je od mé původní profese
diametrálně odlišná. Mnoho věcí se povedlo, mnoho bylo dokončeno, mnoho připraveno a také rozpracováno. Samozřejmě
je třeba přiznat, že jsou také věci, které se
nepovedly. Pak musíme mít na paměti, že
vždy máme možnost nápravy. Pro naše město byl tento rok, věřím, pozitivní a dopadl

Poplatek za odpady
v roce 2020

yy základní sazba poplatku pro rok
2020 je 684 Kč
yy sazba poplatku bude snížena
o 108 Kč poplatníkům, kteří jej
uhradí v plné výši nejpozději
do 30.4. 2020 – zaplatí tedy konečných 576 Kč za celý rok
Ostatní úlevy a osvobození dle
vyhlášky č.10/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu - v plném
znění na webových stránkách města:
https://www.policenm.cz/mesto/
vyhlasky-a-narizeni-mesta/
Zodpovědnost za úhradu poplatku
za nezletilé nesou se všemi právními
důsledky plně jejich zákonní zástupci
!!!
Povinnost platit tento poplatek se
vztahuje i na občany s trvalým pobytem
na městském úřadě a cizince s jakýmkoliv druhem pobytu na území města.
Polický měsíčník - leden 2020

dobře. Lidsky, kulturně, investičně i finančně. A za to se sluší poděkovat. Může Vám
to znít jako klišé, ale jsem přesvědčen,
že v životě jsou dvě základní věci. Pokud
něco chci, pak musím umět požádat, poprosit. A pokud něco dostanu, pak musím
umět poděkovat. Rád bych tedy poděkoval
všem svým kolegům a spolupracovníkům
za poctivě odvedenou práci pro naše město
a Vám občanům za spoustu pozitivní energie a zpětnou vazbu, která je pro nás hnacím
motorem do další činnosti.
Otvíráte první číslo Polického měsíčníku, ve stejnou dobu, již po mnoho let. Opět
s jinou obálkou. Pro letošní rok jsme se rozhodli zdůraznit kulaté výročí Divadelního
spolku Kolár. Je to skoro neuvěřitelné, ale
slaví 200 let. Proto se v jedenácti číslech
měsíčníku budeme potkávat s plakáty, fotkami, vzpomínkami i fakty z jednotlivých
představení průřezem času… Přejeme našim ochotníkům hodně sil, elánu a optimismu při chystání a zkoušení nových her, krásné premiéry i reprízy a stále plné hlediště
vděčných diváků.
Milí spoluobčané, dovolte mi Vám všem
popřát v novém roce vše nejlepší, mnoho
úspěchů, jak v pracovním, tak i osobním
životě. Štěstí, radost, lásku a hlavně zdraví,
zdraví, které nikde nenajdeme a mnohým
se ho nedostává. Otevřeme svá srdce svým
bližním, najděme cestu jeden k druhému,
buďme ohleduplní a milí. Moc se těším
na setkávání a spolupráci po celý rok 2020.

Jirka Beran

Poplatek ze psů v roce 2020
yy 300 Kč za psa v domech do tří bytových jednotek
yy 500 Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek
yy 250 Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov
yy 200 Kč osoby nad 65 let

Úplné osvobození od poplatku ze psů bude
přiznáno osobě nevidomé, osobě, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícího sociální služby, osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osobě provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osobě provozující útulek pro
zvířata nebo osobě, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis (lovecky
upotřebitelní psi). Od poplatku se dále osvobozují
držitelé psů, kteří převzali do držení opuštěného
psa od města Police nad Metují, a to po dobu dvou
let od data převzetí psa do držení.
Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník
povinen ohlásit ve lhůtě do 60 dnů od skutečnosti
zakládající nárok na osvobození, po uplynutí této
lhůty nárok na osvobození zanikne.
Poplatníci, kteří jsou držiteli platných

Stále je možné se přihlásit k

"Mobilnímu rozhlasu"
informační službě
města Police nad
Metují

Chcete vždy vědět, co je ve městě
nového, kdy bude ve vaší ulici
přerušena dodávky vody, plynu
nebo
elektřiny,
přihlaste
se
k informační službě "Mobilní rozhlas"
na adrese www.policenadmetuji.
mobilnirozhlas.cz. Zde si můžete
vybrat ze skupiny informací, které
máte zájem dostávat.
Nabízené oblasti jsou:
yy elektřina, voda, plyn
yy informace z úřadu
yy krizové informace
yy kulturní a společenské akce
yy sportovní akce
yy změny v dopravě
yy ostatní info z dění ve městě
Primárně jsou zprávy zasílány e-mailem. Zadáte-li při registraci vedle
telefonního čísla i adresu bydliště budete v případě havárie vody, elektřiny
či plynu ve vaší ulici dostávat informace ve formě SMS přímo na váš mobilní telefon.
Neváhejte, buďte informovaní!
Ing. Pavel Pohner

průkazek ZTP a ZTP/P z minulých let nemusejí v novém roce znovu tuto informaci ohlašovat,
osvobození jim v roce 2020 naběhne automaticky.
Celé znění nové obecně závazné vyhlášce
města č. 7/2019, o místním poplatku ze psů najdete na webových stránkách města: https://www.
policenm.cz/mesto/vyhlasky-a-narizeni-mesta/
Oba poplatky můžete platit již od 2.1.2020,
přímo v pokladně MěÚ, kancelář č. 11 – přízemí vpravo /každý pracovní den/ nebo bezhotovostně převodem na účet č.9005-4629551/0100,
VS – rodné číslo. Bližší údaje k platbě uveďte
do poznámky.
Poplatky lze také platit platební kartou na terminálu přímo v pokladně úřadu – platbu kartou
hlaste prosím předem.
Případné bližší informace:
tel. 491 509 991 - Adamová Daniela /odpady/
tel. 498 100 916 - Hlaváčková Jana /psi/
web: www.policenm.cz
záložky: život ve městě/odpady/odpadový
poplatek
Daniela Adamová, Jana Hlaváčková,
FSO - poplatky
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Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2019, o místním poplatku z pobytu
Zastupitelstvo města Police nad Metují se na
svém zasedání dne 18. prosince 2019 usnesením č.
1/7ZM/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1 Úvodní ustanovení
1) Město Police nad Metují touto vyhláškou
zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen
„poplatek“).
2) Správcem poplatku je Městský úřad Police nad
Metují1 (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2 Předmět, poplatník a plátce poplatku
1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u
jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem
poplatku není pobyt, při kterém je na základě
zákona omezována osobní svoboda.2
2) Poplatníkem poplatku je osoba, která ve městě
není přihlášená (dále jen „poplatník“).3
3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného
pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen
vybrat poplatek od poplatníka.4
1)

2)

3)

4)
5)

Čl. 3 Ohlašovací povinnost
Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti
spočívající v poskytování úplatného pobytu.
Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
V ohlášení plátce uvede5
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo
název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele,
popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činností plátce,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též
období roku, v nichž poskytuje pobyt.
Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede
kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu
6
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15
dnů ode dne, kdy nastala.7
Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho
změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit
z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen
automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů
zveřejní správce poplatku na své úřední desce.8

Čl. 4 Evidenční povinnost9
1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení
nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do
evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
2) Údaji podle odstavce 1 jsou
a) den počátku a den konce pobytu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa
v zahraničí,
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c) datum narození,
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým
může být:
1. občanský průkaz,
2. cestovní doklad,
3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
5. průkaz o povolení k pobytu,
6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní
ochrany, nebo
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné
ochrany, a
e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
f) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny
správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost
zápisů a musí být uspořádány postupně z
časového hlediska
g) Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu
po dobu 6 let ode dne provedení posledního
zápisu.
Čl. 5 Evidenční povinnost ve zjednodušeném
rozsahu
1) Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům
této akce, může plnit evidenční povinnost ve
zjednodušeném rozsahu, pokud
a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt
nejméně 1000 účastníkům této akce, a
b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve
zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů
přede dnem zahájení poskytování pobytu
správci poplatku.
2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b)
odůvodní předpokládaný počet účastníků akce,
kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede
o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o
a) dni počátku a dni konce konání této akce,
b) názvu a druhu této akce, a
c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve
kterých se bude pobyt poskytovat.
3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve
zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat
splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu
plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném
rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději
do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1
písm. b).
4) Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým
byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle
1. dne poskytnutí pobytu,
2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt
poskytnut, a
3. důvodu osvobození.
Čl. 6 Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 10 Kč za každý započatý
den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Čl. 7 Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku čtvrtletně, nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po uplynutí každého čtvrtletí příslušného
kalendářního roku.
Čl. 8 Osvobození
1) Od poplatku je osvobozena osoba10
a) nevidomá, osoba, která je považována za

závislou na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícího sociální služby,
osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a
její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové
péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně
rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo
jiné podobné akci pro děti podle zákona
upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezónní prá11
ci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování
podle zákona upravujícího sociální
služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v
ohrožení nebo nouzi provozovaném
4. veřejně prospěšným poplatníkem daně
z příjmů právnických osob, nebo
5. za účelem výkonu záchranných nebo
likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník
bezpečnostního sboru, voják v činné službě,
státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České
republiky pobývající na území obce v zařízení
ve vlastnictví České republiky nebo této obce v
souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.12
Čl. 9 Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé
úhradě.13
2) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto
poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.14
Čl. 10 Přechodné ustanovení
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu
podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt
nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit
ohlašovací povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky do
15 dnů ode dne nabytí její účinnosti.
Čl. 11 Zrušovací ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č.1/2017, o
místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
ze dne 13. 12. 2017.
Čl. 12 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 3a zákona o místních poplatcích
3 § 3 zákona o místních poplatcích
4 § 3f zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
9 § 3g zákona o místních poplatcích
10§ 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích
12 § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích
13 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
14 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Prosinec z pohledu místostarosty

Když usedám k prázdnému papíru, abych napsal pár řádků pro nové číslo měsíčníku, píšeme poslední dny roku 2019, píšeme poslední dny Adventu… S trochou
nostalgie a vnitřní nespokojenosti se sebou samým musím opět uznat, že ten čas
utekl moc rychle, že jsem nestihl vše, co jsem si do konce roku vytyčil, že si člověk
opravdu neměl kdy pořádně sednout, zklidnit, vydechnout… zamyslet se, nebo si
jen pořádně odpočinout. A o tom, že už vůbec nebylo v mých silách vidět se se všemi, se kterými bych se potkal rád, o tom už ani nemluvím! Přesto, děkuju pokorně
za to, co se podařilo zvládnout, za všechna krásná setkání a všechny krásné chvíle
s Vámi se všemi, kteří jste nás kamkoliv pozvali, nebo kteří jste za námi osobně zašli! Vážím si veškeré chuti spolupracovat, vážím si veškeré podpory, vážím si dobře
míněných podnětů či kritiky, která nás posune dál. Těším se na další rok, a pevně
věřím, že se nám bude společně dařit, pokud dokážeme být k sobě přímý, upřímní,
nesobečtí, rovní, zdvořilí, empatičtí a vstřícní! Vím, není to málo, ale musíme se
o to pokoušet, neboť jedině tak se může měnit atmosféra ve společnosti a vztahy
mezi lidmi k lepšímu.
Počátkem měsíce proběhlo první jednání nad tématem územní energetické koncepce města. O jejím pořízení se mluví již řadu let, ale vždy bylo její zpracování
odsunuto na dobu vhodnější. Ta doba nastala právě nyní, neb na pořízení této důležité koncepce pro další rozvoj města v oblasti energetiky můžeme využít evropské
dotace, a celou zátěž tak nemusí nést pouze rozpočet města. Dokončení se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2020. Následně bude koncepce dostupná veřejnosti.
Na novém parkovišti P+R v lokalitě pod Havlatkou byl zahájen zkušební provoz. Doufáme, že se nám v nejbližších týden podaří zajistit též kolaudační rozhodnutí, a my budeme moci požádat o celou dosud nevyčerpanou část dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu, kterou jsme na realizaci tohoto přestupního parkoviště získali. Děkujeme firmě BEZEDOS za skvělou práci,
a musím z tohoto místa uznale smeknout klobouk před tím, jak se tato realizační
firma vypořádala s nástrahami, které nás čekali na řadě míst stavby. Je radost s takovýmito firmami spolupracovat!
Strategický plán rozvoje města na další období se dostal do finální fáze.
V Pellyho domech proběhlo III. veřejné setkání, kde byly prezentovány záměry,
které vzešly z dotazníkových šetření, z řízených rozhovorů a z veřejných setkání. Celkem se jednalo o 140 záměrů! Samozřejmě ne všechny jsou realizovatelné
hned, a některé jsou dokonce z pozice města nerealizovatelné. Nicméně jsme připraveni se drtivou většinou podnětů a záměrů zabývat a v rámci návrhového období
(které přesahuje období volební) navržená témata řešit ke spokojenosti obyvatel
města a návštěvníků regionu. Velkým pozitivem je, že z části nový strategický plán
navazuje na předchozí strategický plán, který byl připraven na období let 2014
– 2020, a z nějž se podařilo realizovat značnou část záměrů. Potěšující je rovněž
to, že se stran práce s tímto dokumentem nenaplnila skepse některých zastupitelů
z předešlých volebních období, a dokument neleží opomenut někde v archivu, ale
že je aktivním nástrojem při práci na rozvoji města, či při přípravě rozpočtu města!
Již tradičně jsme se připojili k akci „Česko zpívá koledy“. Sešlo se opravdu
hodně lidí, a byla to milá – byť rozsahem menší – akce uprostřed adventního času.
Byla to hezká chvilka, kdy náměstí pod radnicí provoněl svařák a Damtrio navodilo
tu pravou vánoční atmosféru. Člověk se opravdu na chvilku dostal do stavu mimo
bláznivý kolotoč reality… škoda, že jen na chvilku, neb svařák došel moc brzy.
Budeme poučeni pro příště!
V adventním čase se nám společně se starostou podařilo navštívit (byť vždy jen
na chvilku) všechny významné akce seniorů a pro seniory v našem městě! Mám
tím na mysli vánoční posezení Senior klubu Ostaš, tak posezení v domově důchodců, kde nám díky mírnému zpoždění udělal předskokana režisér Tomáš Magnusek,
a konečně i posezení v domově s pečovatelskou službou, kde jsme (byť rovněž se
zpožděním) udělali předskokany Damtriu. Na všech těchto setkáních panovala milá
atmosféra, a my jen litovali, že nemáme víc času, abychom mohli atmosféru sdílet
po delší čas.
Vánoce se již nesly v poklidném tónu. Věřím, že to měl každý z Vás, a že těch
pár dní proběhlo v příjemné náladě, v kruhu rodin, přátel, či blízkých, a že nastalo
konečně to pravé zklidnění, ke kterému jsme všichni vzhlíželi již řadu dní před
vánočními svátky!
Před námi je nový rok! Zajímavé číslo – 2020! Numerologové jistě vychrlí řadu
předpovědí, které se vážou ke kombinaci čísel 2 a 0, notabene zdůrazněné duplicitou. Nám mužům by samozřejmě stačil letopočet 1010, neb v binární soustavě
jedniček a nul se umíme dobře orientovat. Nu což, budeme se muset poprat i s tímto
posunem! A já věřím, že to zvládneme!
Do nového roku Vám tedy přeji hodně zdraví, pevné nervy, nadhled, empatii,
umění poslouchat a umění vnímat to, co říkají druzí a samozřejmě Vám přeju hodně
zdaru v jakékoliv činnosti, kterou se budete v průběhu roku zabývat!
S úctou
Jirka Škop
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P ř í m ěst s k é tá b o ry
v P o l i c i n a d M e t uj í
Jarní tábor 9. – 13. 3. 2020
Jarní tábor se uskuteční v době jarních práznin a bude
věnován dětem ve věku 6 až 12 let. Cena táboru 500,- Kč.
V ceně je zahrnut teplý oběd, jízdné a svačina.
Základní informace
Lokalita
Police nad Metují,
Muzeum papírových modelů
Cena za tábor
500,- Kč/týden
Kapacita tábora 15 dětí
Rezervace
telefonicky nebo emailem:
tel. 778 777 821,
taboryvpolici@seznam.cz
Příměstský tábor je spolufinancován z Evropského
sociálního fondu a proto je nutné dodržet následující
pravidla:
yy Rodiče musí pracovat nebo mít bydliště na území MAS
Stolové hory (forma pracovního poměru nerozhoduje,
matky na mateřské nebo rodičovské dovolené musí mít
trvající pracovní poměr)
yy Rodič má trvalý pracovní poměr
yy Rodič je OSVČ
yy Rodič je student v řádném nebo rekvalifikačním studiu
yy Rodič je registrován na Úřadu práce a aktivně si hledá
zaměstnání
Dotační pravidla upřednostňují děti, které se tábora ještě
neúčastnily.
Přihláška dítěte obsahuje 5 formulářů
yy Přihláška
yy Příloha č. 1 – Souhlas s ošetřením dítěte
yy Příloha č. 2 – Souhlas s uveřejněním fotografií
yy Potvrezní o postavení podpořené osoby na trhu práce
yy Monitorovací list
Všechny potřebné dokumenty budou odeslány po vyžádání na výše uvedeném čísle nebo e-mailu a to po předchozí rezervaci.
Formuláře je nutné odevzdat do 28. 2.
2019 na MěÚ v Polici
nad Metují (kancelář
č. 25 správa dotací,
kde bude zkontrolována jejich úplnost).
Program tábora bude upřesněn v únorovém čísle
Polického měsíčníku.
Xenie Hambálková

Ambulantní centrum
Lexus v Náchodě

Dovoluji si Vás informovat o otevření nové pobočky
Ambulantního centra Náchod Laxus, z.ú.
Pobočka bude v provozu od 8. 1. 2020.
Provozní dny jsou středa a čtvrtek v době od 9:00 –
16:00 hodin.
Adresa : Krámská 29, Náchod ( 1. patro).
Ambulantní centrum Náchod bude poskytovat sociální
a adiktologické služby uživatelům nelegálních drog a alkoholu, gamblerům a jejich blízkým. Služba je určená pro
klienty, kteří potřebují podpořit v cestě k abstinenci nebo
ve zlepšení svého závislostního chování a kvality života.
Služba je poskytována zdarma.
Leták s podrobnějšími informacemi je k dispozici
na Sociálním odboru MěÚ Police nad Metují.
Mgr. Olga Landová
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Sociální odbor MěÚ Police nad Metují informuje

Vážení spoluobčané,
dovolte mi za všechny zaměstnance
Sociálního odboru a Pečovatelské služby
města Police nad Metují popřát vám hodně
zdraví a spokojenosti v nastupujícím roce
2020. Ráda bych vás seznámila s tím, co se
nám podařilo, a také s tím, co v sociální oblasti plánujeme.

Pečovatelská služba:

Od září máme na pečovatelské službě
novou sociální pracovnici Dášu Postavovou.
Koordinuje práci pečovatelek, telefon jí
zvoní na každém kroku. U ní se soustřeďují
požadavky uživatelů pečovatelské služby,
jí volají praktiční lékaři a nemocnice, ona
domlouvá doprovody k lékaři, obědy a další
úkony pečovatelské služby. Poskytuje poradenství a pomůže s podáním žádosti o příspěvek na péči. Je to náš styčný důstojník.
Od prosince využíváme nového dodavatele obědů. Pellyho domy odpočívají, doufáme, že ne na dlouho, ale jíst se musí. Proto
jsme rádi, že jsme našli náhradní řešení
ve firmě Pejskar & spol. Máme sice na výběr jen ze dvou jídel, ale pokud jsou dobré
kuchařky, není možné se rozhodnout špatně.
Zatím nám chutná a oceňuje vstřícnost pana
ředitele Milana Šnora i personálu, který nám
zajistil obědy i mezi svátky.
Od 1.1.2020 vstupuje v platnost nový
Ceník pečovatelské služby. Navýšení úhrad
za některé úkony schválila rada města dne
9.12.2019. Byť se nové ceny dotknou rozpočtu uživatelů, věříme, že jim můžeme
pomoci peníze do peněženek zase vrátit.
K tomu slouží příspěvek na péči, který náleží všem, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby nebo
sociální služby. Poradenství vám ochotně
poskytnou jak vedoucí sociálního odboru
Olga Landová, tak sociální pracovnice pečovatelské služby Dáša Postavová.
Na konci roku 2019 Pečovatelská služba města Police nad Metují pomáhala celkem 90 klientům. Dovážíme cca 45 obědů.
Nakupujeme, pomáháme s osobní hygienou,
uklízíme, doprovázíme k lékařům a tam, kam
senioři potřebují. Všechny úkony poskytujeme podle individuálních potřeb, uživatelé
pečovatelské služby jsou naši partneři a my
děláme vše proto, aby mohli žít s pomocí
naší, nebo i dalších členů rodiny, ve svém
přirozeném domácím prostředí. Častěji teď
jezdíme za klienty do Machova a také jsme
nově uzavřeli Dohodu o poskytování pečovatelské služby s obcí Velké Petrovice. Jsme
připraveni na další postupné rozšiřování
kapacity pečovatelské služby, protože jak
všichni víme, obyvatelstvo nejen v Polici
a jejím okolí, stárne. Počítáme s tím, že
bude stále více lidí, kteří budou potřebovat naši pomoc. Jsme připraveni pomáhat.
Děláme to rádi a věříme, že i dobře.
Získali jsme dotaci z MAS (místní
akční skupina) Stolové hory na vybudování Střediska osobní hygieny. Budovat
začneme v druhé polovině ledna v Domě
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s pečovatelskou službou Javor. Využijeme
stávající kapacity a vybudujeme prostornou
koupelnu se sociálním zařízením, pračkou
a sušičkou pro lidi, kteří nemají podmínky
pro osobní hygienu, nebo jejich zdravotní
stav neumožňuje zvládnout osobní hygienu
doma nebo na lůžku.
V roce 2020 plánujeme posílit tým pečovatelské služby o další pečovatelku.
Budeme usilovat o zajištění dalšího vozidla,
neboť cesty za klienty do okolních obcí,
jsou pro nás časově i personálně náročnější.
Věříme, že náklady na pečovatelskou službu nezůstanou jen na bedrech města Police
nad Metují, ale že získáme i dotace od státu,
pomohou nám obce, do kterých zajíždíme,
samozřejmě i sami uživatelé. Doufáme, že
se nám podaří získat prostředky na koupi
dalšího vozidla od sponzorů či z beneficí, že
se najdou firmy či jednotlivci, kteří budou
ochotni přispět na dobrou věc.
Něco však v roce 2020 určitě nestihneme. Mám na mysli přístavbu Domu s pečovatelskou službou Javor. My i vedení
města víme, že evidujeme 57 žádostí o byt
v domě s pečovatelskou službou od jednotlivců z Police nad Metují, dalších 34 žádostí
obyvatel okolních obcí a 22 žádostí manželů. Všechny zájemce bohužel nemůžeme
uspokojit a čekací doba bývá dlouhá. Město
Police nad Metují však s přístavbou v budoucnu počítá a činí přípravné kroky k její
realizaci.

Sociální odbor:

Od 1.6.2019 došlo na sociálním odboru
k personální změně. Paní Ilona Kejdanová
ještě rozhodně nepatří do starého železa,
proto jen přesídlila z radnice do Roubenky
a věnuje se lidem z trochu jiného úhlu pohledu. Štafetu na sociálním odboru předala
Olze Landové, která se rychle otrkala a pustila se do práce s elánem a novými nápady.
Ráda bych se s vámi podělila o to, co se dle
mého názoru podařilo a v čem mi bylo město Police nad Metují nápomocno:
Vybavení kanceláře sociálního odboru
tak, aby každý, kdo přichází požádat o radu
či pomoc, vnímal prostředí jako přívětivé,
bezpečné a partnerské.
Z grantového programu města byla vyčleněna sociální oblast a vznikl nový dotační program Podpora Sociálních služeb.
Rozdělení finančních prostředků bude RM
a ZM doporučovat sociální, zdravotní a bytová komise.
RM na návrh sociálního odboru schválila nová pravidla pro přidělování městských
bytů a bytů zvláštního určení v DPS Javor.
Uspořádali jsme historicky první oslavu
Mezinárodního dne seniorů a budeme v této
tradici pokračovat.
Nová sociální, zdravotní a bytová komise překonala porodní bolesti a začala fungovat jako aktivní poradní orgán rady města.
A naše další plány? Za sociální odbor
i za komisi mohu říci, že budeme podporovat přístavbu Domu s pečovatelskou

službou Javor. Dále pak výstavbu nových
bytů, neboť vnímáme jako potřebné podporovat mladé lidi, mladé rodiny i další
občany v tom, aby zůstávali nebo se vraceli
do Police, aby neubývalo obyvatel, nevylidňovalo se centrum města, aby byl život
ve městě atraktivní a dostupný pro všechny
věkové kategorie. Budeme podporovat i výstavbu několika sociálních bytů včetně bytu
krizového, hledat k tomu možnosti ve stávajících nemovitostech v majetku města a hledat vhodné dotace k tomuto účelu. Sociální
odbor bude též garantem příměstských táborů. Chceme tak pomoci zaměstnaným rodičům zvládnout období letních prázdnin, kdy
je pro mnohé složité zajistit pro děti hlídání.
V roce 2020 chceme zkusit založit další
tradici, a to Den zdraví. Sociální, zdravotní
a bytová komise již pracuje na jeho přípravě. Věříme, že aktivity spojené se zdravotní osvětou, budou přínosem pro všechny
od 0 do 100 let. Den zdraví chceme pořádat
v druhé polovině května na Masarykově náměstí a v Pellyho domech.
Formou dotačního programu Podpora
sociálních služeb chceme zlepšovat nabídku a kvalitu sociálních služeb poskytovaných různými organizacemi na území města
Police nad Metují, nebo pro naše občany
v zařízeních, která se nacházejí mimo město
(např. Centrum spokojené stáří Alzhaimer
Care ve Svobodě nad Úpou, Hospic Anežky
české, Hospital Broumov a další).
Máme v plánu oslovit partnerské město
Swidnice a ve spolupráci se Senior klubem
Ostaš a Domem s pečovatelskou službou
Javor, navázat kontakt s obdobnými organizacemi na polské straně.
Pevně věřím, že pro nás bude rok 2020
rokem úspěšným, že budeme myslet jeden
na druhého, jak je v Polici nad Metují dobrým zvykem.
Mgr. Olga Landová

Rozpis lékařů

stomatologické služby

leden 2020

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

04. – 05. 01. MUDr. Dana Kapitánová
491 582 381
ZS Meziměstí, Školní 196
11. – 12. 01. MUDr. Ladislav Růžička ml. 603 479 132
Poliklinika Broumov
18. – 19. 01. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

775 717 666

25. – 26. 01. MUDr. Petr Houštěk
ZS Machov

602 333 466

01. – 02. 02. MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police n. M.

491 541 654
602 333 452
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Kritéria pro přidělování městských bytů v Polici nad Metují
1. Úvod

Těmito kritérii se stanoví pravidla pro přidělování bytů
v majetku města Police nad Metují.
Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou
určeny k bydlení a mohou k tomuto účelu sloužit.
Obecní nájemní byty jsou v majetku města Police nad Metují
a jsou spravovány Technickými službami s.r.o. Police nad
Metují.
Nájemní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.
Schválení přidělení bytu je v kompetenci Rady města Police
nad Metují, RM rozhoduje na základě doporučení svého poradního orgánu – sociální, zdravotní a bytové komise nebo může
rozhodnout o uzavření nájemní smlouvy bez doporučení komise
v případech, na kterých má město Police nad Metují zvláštní
zájem.

2. Podání žádosti a seznam žadatelů o byt

Každý žadatel o získání nájemního bytu musí podat žádost na předepsaném formuláři (příloha č.1), který obdrží
na Městském úřadě v Polici nad Metují v kanceláři sociálního
odboru nebo v kanceláři Technických služeb, případně je možné si formulář stáhnout ze stránek www.policenm.cz. V případě
neočekávané události je možné byt přidělit i bez podané žádosti
(ztráta bydlení z důvodu vyhoření, živelné pohromy apod.).
Je povinností žadatele dbát na to, aby údaje uvedené na žádosti byly úplné a odpovídaly skutečnosti, při změně údajů je
žadatel povinen tuto skutečnost oznámit.
Žádost o byt je zaznamenána do evidence došlé pošty úřadu
a dále zapsána do seznamu žadatelů o byt, evidence je vedena
na sociálním odboru a příslušným zaměstnancem pravidelně 1 x
ročně, aktualizována.

3. Podmínky přijetí žádosti

Přijetím žádosti nevzniká povinnost města Police nad Metují
žadateli byt přidělit.
Žádost o byt může podat:
yy Občan České republiky, nebo cizinec, který pobývá na území ČR
v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců, starší 18-ti let,
způsobilý k právním úkonům.
yy Osoba, která není vlastníkem domu či bytu v Polici nad Metují.
yy Osoba, která nemá uzavřenu nájemní smlouvu k městskému bytu
(nevztahuje se na žádost o výměnu).
yy Osoba, která je schopna v případě přidělení bytu složit před podpisem nebo při podpisu nájemní smlouvy kauci ve výši dvounásobku měsíčního nájmu na účet města.

Žádost o byt nelze převést na jinou osobu.
S údaji uvedenými v žádosti bude zacházeno v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Žadatel
svým podpisem v žádosti dává souhlas se zpracováním osobních
údajů uvedených v žádosti.
Žádost bude vyřazena ze seznamu žadatelů, nesplňuje-li výše
uvedené podmínky, je-li bytová potřeba žadatele vyřešena, zjistí-li se, že žadatel uvedl nepravdivé údaje. Tato skutečnost se
zdůvodněním bude žadateli oznámena.
Přijaté žádosti eviduje sociální odbor MěÚ v Polici nad
Metují po dobu jednoho roku od data jejich doručení. V případě,
že žádost nebude do jednoho roku uspokojena a žadatel ji v této
lhůtě neobnoví, bude žádost z evidence bez dalšího vyřazena.
Na tuto skutečnost bude žadatel upozorněn při podání žádosti
a zveřejněním Kritérií pro přidělování městských bytů v Polici
nad Metují.
Ke zpětvzetí žádosti se zavazuje žadatel o byt, který si vyřešil svoji bytovou situaci jiným způsobem.
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4. Posuzování žádostí ze seznamu evidence žadatelů o byt
a přidělení bytu

Sociální, zdravotní a bytová komise vychází z naléhavosti
jednotlivých případů a potřeb žadatelů s ohledem na aktuálně
uvolněný byt. Množství přidělovaných bytů je závislé na počtu
uvolněných bytů.
Komise při svém doporučení radě města Police nad Metují
zohledňuje následující kritéria:
yy Žadatel je občan s trvalým pobytem na území města Police
nad Metují a jeho spádových obcí
yy Žadatelé jsou manželé nebo partneři s nezletilými dětmi
yy Žadatel přišel o své bydlení z důvodu živelné pohromy
yy Žadatel se ocitl v tíživé sociální situaci
yy Žadatel se chce ve městě Police nad Metují přihlásit
k trvalému pobytu a založit zde rodinu
yy Doba od podání žádosti a její zapsání do evidence
yy Žadatel je zaměstnán v Polici nad Metují
yy Žadatel nemá vůči městu Police nad Metují pohledávky, nebo
má sjednán splátkový kalendář
Komisí vybraný žadatel bude osloven pověřeným pracovníkem TS, bude mu umožněna prohlídka volného bytu. Komise
vybere případné náhradníky. Žadatel následně sdělí, zda má
o nabízený byt zájem. Pověřený pracovník sociálního odboru
předloží návrh ke schválení uzavření nájemní smlouvy s vybraným žadatelem RM na jejím nejbližším zasedání.
Po projednání RM a schválení či neschválení návrhu bude
žadatel seznámen s výsledkem rozhodnutí RM pracovníkem TS.
V případě, že se jedná o byt dotační, je nutné, aby budoucí nájemník doložil příjmy za uplynulých 12 měsíců před podepsáním
nájemní smlouvy. Příjmy je nutné doložit u všech členů společné domácnosti. Dále je třeba doložit výpis z katastrálního úřadu,
že nevlastní žádnou nemovitost.
Žadatel při podpisu nájemní smlouvy zaplatí pronajímateli
peněžitou jistotu ve výši dvojnásobku sjednaného měsíčního
nájemného,
Nájemní smlouva a její případné dodatky bude s nájemcem
uzavřena v kanceláři Technických služeb. Vlastní předání bytu
provede oprávněný pracovník Technických služeb. Nájemní
smlouva je uzavřena vždy na dobu určitou s možností prodloužení, bude-li nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní
smlouvy. Oprávněný pracovník Technických služeb také předává nájemníkovi vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu,
zasílá výzvy k úhradě nájemného a služeb, zasílá výpovědi, povoluje případné opravy a úpravy prováděné nájemcem a ve spolupráci se sociální, zdravotní a bytovou komisí, případně Radou
města Police nad Metují řeší případné stížnosti nájemníků. Stejně
tak i členové komise jsou oprávněni upozorňovat nájemníky
na dlužné nájemné či na povinnost nájemníků dodržovat pořádek
ve společných prostorách domu.
5. Výměna bytu
Pronajaté městské byty lze vyměnit na základě žádosti žadatele o výměnu, žádost bude projednána sociální, zdravotní a bytovou komisí a návrh předán ke schválení RM. Žádost o výměnu
nezakládá povinnost města této žádosti vyhovět.
6. Zánik nájmu bytu
Nájem zanikne písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo výpovědí dle příslušných ustanovení
Občanského zákoníku.
7. Závěrečná ustanovení
Tato kritéria byla schválena Radou města Police nad Metují
dne 9.12.2019 usnesením č. 7/25RM/2019 a nabývají účinnosti
dnem 1.1.2020.
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Kritéria pro přidělování bytů v domě zvláštního určení – DPS Javor
3. Vyřízení žádosti

Byty v DPS Javor slouží k ubytování lidí převážně osamělých,
se sníženou soběstačností v důsledku věku nebo zdravotního stavu.
Za osobu se sníženou soběstačností se považuje zejména osoba, která
není schopna si sama v plné míře obstarat životní potřeby (např. nutné
práce v domácnosti) a je částečně závislá na péči jiných osob, nebo její
dosavadní domácnost je vzhledem ke snížené soběstačnosti nevyhovující. Byty v DPS Javor nejsou určeny pro osoby vyžadující trvalou
celodenní péči, která je poskytována v pobytových zařízeních sociální
péče. Byty v DPS Javor umožňují občanům bydlení neústavního charakteru, kde jim může být poskytována terénní nebo ambulantní pečovatelská služba tak, aby si mohli podle svých možností zajišťovat své
životní potřeby při zachování vlastního soukromí v přirozeném sociálním prostředí.

1. Podmínky pro přidělení bytu:
yy Žádost podaná na předepsaném tiskopise a vlastnoručně podepsaná
žadatelem.
yy Žadatel je občanem, který dosáhl věku rozhodného pro přiznání
starobního důchodu, nebo byl uznán invalidním ve druhém nebo
třetím stupni a s pomocí druhé osoby nebo sociální služby je schopen vést samostatný život.
yy U manželských nebo jiných dvojic (např. sourozenci, druh – družka
apod.) je podmínkou potřeba pomoci jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb alespoň u jednoho z nich.
yy Žadatel přestane být nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření nájemní smlouvy k bytu v DPS nájemcem jiného bytu ve vlastnictví
města.
yy Žadatel má trvalý pobyt na území města Police nad Metují nebo
okolních obcích DSO nebo rodiče, děti, sourozenci, snacha, zeť,
švagr, švagrová, jiná osoba blízká mají trvalý pobyt na území města.
yy Žadatel k datu podání žádosti a k datu sjednání nájemní smlouvy
není ve zdravotním stavu, kterým by ohrozil ostatní obyvatele DPS.
yy Byt nelze přidělit občanovi, který by svým stávajícím způsobem
života mohl narušovat soužití obyvatel domu.

2. Podání žádosti

Žádosti o přidělení bytu v DPS Javor přijímá sociální odbor MěÚ
v Polici nad Metují. Formulář žádosti je k dispozici na sociálním odboru, u sociální pracovnice terénní pečovatelské služby v DPS Javor
a na webových stránkách města. O přidělení bytu rozhoduje Rada
města na základě návrhu sociální, zdravotní a bytové komise. Před přidělením bytu provádí sociální odbor sociální šetření v místě bydliště
žadatele. V případech hodných zvláštního zřetele může být žádost projednána přednostně a RM rozhodne na základě potřebnosti o přidělení
bytu konkrétnímu žadateli.
Administrativní úkony spojené s vydáním nájemní smlouvy, evidenčního listu, vyúčtováním služeb, upomínáním, vymáháním pohledávek, případně úkony spojené s výpovědí z nájmu dle občanského zákoníku, zajišťují Technické služby Police nad Metují. TS zajišťují také
údržbu domu, úklid, opravy a všechny další dodávky služeb spojených
s bydlením.
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Pokud není byt v DPS Javor volný, bude žádost zařazena do evidence žádostí vedené sociálním odborem MěÚ Police nad Metují
zvlášť pro žadatele:
yy jednotlivce z Police nad Metují
yy dvojice
yy žadatele z jiných obcí
V případě obdobných podmínek více žadatelů, mají pro přidělení
bytu přednost občané s trvalým pobytem v Polici nad Metují.
Rozhodne-li se žadatel žádost o umístění do DPS zrušit, stane se
tak na základě jeho písemného sdělení nebo jiným prokazatelným
způsobem.
Přijaté žádosti eviduje sociální odbor MěÚ v Polici nad Metují
po dobu jednoho roku od data jejich doručení jako aktivní. V případě,
že žádost nebude do jednoho roku uspokojena a žadatel ji v této lhůtě
neobnoví, bude žádost z evidence aktivních žádostí vyřazena a zájemce nebude informován o uvolněných bytech. V případě uvolnění bytu
osloví sociální odbor MěÚ v Polici nad Metují žadatele ze seznamu
aktuálních žádostí a na základě výše uvedených pravidel.
Nájemní smlouva s nájemcem se uzavírá na dobu neurčitou. Cena
nájemného je určena rozhodnutím RM ze dne 10.6.2019.

4. Práva a povinnosti z nájmu bytu

yy Povinnost pronajímatele i nájemce se plně řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
yy Přihlášení dalších osob je možné pouze na základě doporučení sociální, zdravotní a bytové komise a po schválení RM.
Tato kritéria byla schválena Radou města Police nad Metují dne
9.12.2019 usnesením č. 7/25RM/2019 a nabývají účinnosti dnem
1.1.2020.

Loutkové divadlo v Pěkově uvedlo v sobotu 30. listopadu 2019
pohádky „Kašpárek a čerti“ a „Vánoční stromeček“. Na další pohádku se děti mohou těšit už v lednu 2020.
Společnost pro rozvoj Pěkova a Honů, z.s., a osadní výbor pořádaly první adventní neděli tradiční rozsvícení vánočního stromku
u místní kapličky.
Šárka Pokorná

Co jsme stihli v TJ Sokol Hlavňov
v roce 2019

Rok 2019 jsme zahájili hned v lednu zimním táborem v Horních
Albeřicích. Opět se nás hodně sešlo, přálo nám počasí pro lyžování
i běžky. Hned po táboře nás čekal karneval v maskách pro děti. Po celou
zimu, pokud tomu počasí přálo, byla pro všechny sokolíky i nesokolíky
nachystaná ledová plocha pro bruslení. Za to dík členům, kteří kluziště
v zimě udržují. První březnový víkend je u nás tradičně plesový – TJ
Sokol spolupořádá s hlavňovskými hasiči. K poslednímu dubnu patří
každoročně příprava hranice, stavba a zdobení májky a pálení čarodějnic. Hned 1. května se konal tradiční fotbal svobodní x ženatí. Letos
potvrdili vítězství ženatí. V červnu jsme absolvovali tajný výlet, kdy
se početná skupina ztratila na Ztracence aby se opět našla ve Vlčí rokli
u Adršpašských skal. Na začátku července jsme pořádali letní tábor
pro děti. Zázemí nám pro tentokrát umožnila krásná maličká chatička
na Bišofštajně, kde jsme se pořádně vyřádili v lese a dokonce jsme si
zalezli i na skalách. V listopadu jsme vyrazili po několikáté na dětský
bowling do centra Walzel v Meziměstí. Děti si užili při hře spoustu
legrace. Celý rok jsme zakončili tím,že jsme se sešli na bruslení před
Štědrým dnem a hokejem mezi svátky v hronovské Wikov Aréně . Snad
bude náš rok 2020 také tak plodný na společné akce.
Všechny akce jsme pořádali za podpory města Police nad Metují
za což jim patří naše velké díky.
TJ Sokol Hlavňov
Polický měsíčník - leden 2020

Technické služby informují
Monitoring kanalizační sítě

V průběhu prosince jste mohli především po Polici zaznamenat bílé
dodávky firmy BMH s.r.o. Olomouc, která pro nás v rámci projektu DSO
Policko „ Efektivita veřejné správy “ monitoruje kanalizační sítě města. Zatím se podařilo zdokumentovat cca 70% kanalizační sítě včetně
hlavní kanalizace na čističku odpadních vod. Zdokumentovanou máme
především páteřní – hlavní kanalizaci v ulicích: Nádražní, Ostašská,
K Drůbežárně, K Sídlišti, Na Bělidle, K Vodojemu, Ledhujská,
Radimovská, 17. listopadu, Žďárská, kanalizace v Bukovici. V lednu
bude monitoring v případě příznivého počasí pokračovat. Děkujeme
za trpělivost při krátkodobých komplikacích a omezeních dopravy, které jsou s touto akcí spojeny.

Nové dopravní značení

V průběhu prosince naistalovali pracovníci TS několik nových dopravních značek a odrazových zrcadel, které na základě žádosti občanů
odsouhlasil dopravní inspektorát Náchod.
V Ostašské ulici byla umístěna dopravní značka zakazující stání nákladních automobilů. Na křižovatku na sídlišti umístili značky upravující přednost v jízdě. V ulici na Sibiři, vedle domova důchodců, přibylo
nové odrazové dopravní zrcadlo, aby se lépe vyjíždělo od spodních
bytovek. Další dvě zrcadla
na žádost občanů naistalovali pracovníci TS na Hony,
kde při výjezdu z komunikace za restaurací U Generála
Laudona je špatný rozhled
v obou směrech.
V Pěkově byla umístěna
rovněž dvě zrcadla na žádost místních občanů, které
mají pomoc ke zvýšení bezpečnosti při výjezdu z místních komunikací na hlavní silnici – jedno zrcadlo
k u č.p. 70, druhé u bytovky. V Hlavňově bylo zrcadlo naistalováno u budovy
č.p.13, k výjezdu z účelové
komunikace na hlavní silnici. Zrcadlo je umístěno
na betonovém sloupu veřejného osvětlení.
TS

Rok 2019 v MAS Stolové hory: finanční injekce pro 44 projektů!

Období začátku
nového roku je často
obdobím bilančním.
A tak i my se ohlížíme
za tím, co se v uplynulém roce událo v Místní akční skupině (MAS)
Stolové hory. Stále jsme spolek, který s radostí
podporuje a rozvíjí regiony Hronovska, Policka
a město Náchod. Pro někoho možná pouhá fráze, pro nás byl však rok s devítkou na konci
velmi důležitý. Co jsme tedy pro rozvoj oblasti
Stolových hor stihli v roce 2019 udělat?
Celkem se podařilo vyhlásit rekordních 14
výzev k předkládání žádostí, a to v oblastech zemědělství, lesnictví, životního prostředí, zaměstnanosti,
sociálních služeb, dopravní
infrastruktury,
vzdělávání nebo hasičské techniky.
A dohromady MAS v předešlém roce schválila přidělení
dotace pro 44 projektů. Jen
finanční podpora pro drobné
podnikatele včetně zemědělců čítá 15 úspěšných žádostí.
V Náchodě a mezi Velkým
Poříčím a Hronovem byly
vybudovány krásné naučné
stezky, na které MAS poskytla stoprocentní dotaci.
Také na Bezděkově v minulém roce úspěšně dokončili
rekonstrukci fasády kostela.
Kromě toho pokračují víceleté projekty – například
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příměstské tábory v Polici nad Metují nebo
Náchodě. V letošním roce se navíc rozhodne o schválení projektů v dalších minimálně 6
výzvách.
To však není zdaleka všechno z naší činnosti.
Uspořádání pracovní snídaně pro zástupce obcí
byl stěžejní bod jara, na kterém došlo k představení plánovaných výzev. Díky tomu mohla vedení vašich obcí v předstihu připravit projekty,
na které si u nás následně žádali o dotaci. Dále
jsme se podíleli na druhém ročníku Farmářského
filmového léta v Bělém nebo na workshopu pro
děti a dospělé Pojďme si hrát a počítat pořádané v areálu Déčka Náchod. Nadále pokračujeme
v podpoře předškolního,
základního a neformálního
vzdělávání na Náchodsku.
Jedná se především o semináře a workshopy pro
pracovníky ve vzdělávání.
Kromě toho jsme v průběhu září spolupořádali velkou konferenci zaměřenou
také na rozvoj vzdělávání,
která se uskutečnila v broumovském klášteře. Poprvé
jsme se zapojili do Týdne
vzdělávání dospělých pod
patronací Úřadu práce
v Náchodě, a to formou programu s názvem „Jen nápad
nestačí“. Zájemcům bylo
ukázáno, co je potřeba, aby
se z nápadu zrodil konkrétní projekt. Zaměřili jsme se

více i na problematiku kyberšikany. V této oblasti jsme pořádali jednak semináře pro učitele základních i středních škol, interaktivní divadla pro
žáky a studenty a v neposlední řadě přednášky
pro rodiče a veřejnost. Naší snahou bylo upozornit na tento doposud trochu skrytý problém co
nejširší spektrum obyvatel a ukázat jim možnosti
prevence kyberšikany.
V neposlední řadě jsme se vloni rozhodli
podpořit aktivní lidi a organizace při pořádání
kulturních nebo sportovních aktivit. Nakonec
bylo vybráno hned 11 akcí, z nichž některé ještě neproběhly a můžete se na ně těšit v prvním
čtvrtletí letošního roku. Jedná se o Festival Jeden
svět v Polici nad Metují, Středeční pohár organizovaný SKI Police nad Metují, Bezděkovský
biatlon a stále je možné navštívit naučnou stezku
„Hronov pěšky“. Na podzim se za našeho přispění konal například Lampionový průvod na sv.
Martina v Polici nad Metují, Historická ukázka
vojenského spolku T-S 20 Pláň z Jižní Francie
roku 1944 ve Stárkově nebo Zimní táboření
na Hvězdě.
Pro více informací o našich aktivitách navštivte naše webové stránky www.mas-stolovehory.cz nebo sledujte náš facebook. Anebo se
za námi stavte na lahodnou kávu v naší kanceláři ve Velkém Poříčí ve 2. patře úřadu městyse.
Neboť i v roce 2020 hodláme podporovat spolky,
obce a lidi, kterým není veřejný a kulturní život
lhostejný. Společně chceme, aby se nám žilo
v MAS Stolové hory dobře, neboť je to místo,
kde jsme doma.

Místní akční skupina Stolové hory, z. s.
www.mas-stolovehory.cz
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Kladské pomezí se připravuje na běžkařskou sezónu
Aktuální stav téměř 300 km upravovaných
běžeckých tratí může každý milovník zimních
sportů sledovat na specializovaném webu.
Na běžky je v Kladském pomezí možné vyrazit celkem v devíti oblastech. Nejoblíbenější
jsou ty nejvýš položené (Jestřebí a Javoří
hory), oblíbené jsou také Machov, Adršpach
a Police. Pro ty, kteří preferují méně frekventované trasy, je vhodné okolí Teplicka,

Broumovských stěn, Hronova a Náchoda.
Tipy na výlety naleznou běžkaři v zimních
novinách Kladského pomezí, které jsou k dostání zdarma v informačních centrech. Trasy
vedou česko-polským pohraničím (Machov)
a Odolovem k Pasekám a Jestřebí boudě.
Vše podstatné k zimním zážitkům v regionu se nachází specializovaném zimním
webu. Právě zde můžou běžkaři sledovat aktuální stav úpravy běžeckých tratí
a prohlédnout si záběry z webkamer. Díky GPS systému a spolupráci se serverem Bilestopy.cz
si návštěvník vše zobrazí v reálném čase také v interaktivní
mapě. Běžkařský web se nachází
na adrese https://ski.kladskepomezi.cz
Kladské pomezí, o.p.s.,
www.kladskepomezi.cz,

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Kam s přírodními vánočními
stromky

Zanedlouho skončí doba vánoční a s ní
i trvanlivost přírodních vánočních stromků. Brzy proto nastane jejich úklid. Nejlépe
je tyto stromky využít doma - po řádném
odstrojení je možné je zkompostovat, nebo
spálit v kamnech či na ohni. Ti kdo tuto možnost nemají, mohou je (odstrojené !!!) odnést ke hřbitovní zdi pod sídlištěm, nebo
je odložit prostřednictvím sběrného dvora
do kompostárny. Děkujeme předem, že je
neodkládáte na jiných místech po městě.

Více odpadů po vánocích

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

Hnědé kontejnery na biopodpad

Na některých
veřejných sběrných
místech tříděného odpadu
po městě, jsou
umístěny hnědé kontejnery na bioodpad. Jak bylo už dříve
uváděno a jak to stanovujeje městská vyhláška, tyto hnědé kontejnery jsou určeny pro odkládání biologicky rozložitelných odpadů
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z kuchyní a potravin. Není možné do těchto
kontejnerů odkládat biodpad ze zeleně. .

Svozový kalendář

V prosincovém čísle PM jsme uvedli
harmonogram svozu směsného komunálního
odpadu v Polici n. M. pro rok 2020. Protože
došlo ještě k malé opravě a úpravě, uvádíme
ho znovu:
v k ú. Police n. M. a Velká Ledhuje

měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

svozové týdny
1., 3., 5.
7., 9.
11., 13.
15., 16., 17., 18
18., 19., 20., 21., 22.
23., 24., 25., 26.
27., 28., 29., 30., 31.
32., 33., 34., 35.
36., 37., 38., 39.
40., 41., 42., 43.
45., 47.
49., 51., 52., 53

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

měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

svozové týdny
1., 2., 3., 4., 5.
6., 7., 8., 9.
10., 11., 12., 13.
14., 15., 16., 17.
19., 21.
23., 25.,
27., 29., 31.
33., 35.
37., 39., 40.
41., 42., 43., 44.
45., 46., 47., 48.
49., 50., 51., 52., 53.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Jak mohou lidé třídit kovy
v obcích ČR

V třídění odpadů se lidé v ČR stále zlepšují, a když mají pro tuto nezbytnost dobré
podmínky, tak je to i baví. To se pak odráží
i v množství a kvalitě tříděného odpadu.
Nejčastěji si lidé spojují tříděný odpad
s barevnými kontejnery. Na ty si již za léta
používání zvykli a u většiny odpadů již vědí,
kam patří. Do modrého třídí papír, do žlutého
plasty a nápojové kartony, do zeleného sklo.
Když ale přijde řeč na třídění kovů, mnozí ztrácejí půdu pod nohama. Nevědí, kam
s nimi. Starší generace zná možná ještě pojem
železný šrot – hromada vysloužilých kovů, se
kterou člověk jednou za čas zajel do výkupny a nějakou tu korunu si tak přivydělal. Tato
možnost existuje i dnes, jen podmínky výkupu
jsou trochu zpřísněné. Jenže co mají dělat lidé,
kteří nemohou nebo nechtějí kovy takto hromadit? Navíc v dnešní době už nejde jen o zrezivělé plechy, staré trubky nebo děravé hrnce.
Na pultech obchodů se objevují stále častěji
nápoje v plechovkách, hliníkových nebo železných, železné plechovky od konzerv, nádobky od sprejů nebo hliníkové fólie. Bohužel
z některých průzkumů vyplývá, že až pětina
lidí vůbec netuší, že lze kovové odpady třídit
a recyklovat. Většina obcí v České republice
již lidem třídění kovů umožňuje, jenom mají
každá trochu jiné řešení. Nejpohodlnějším
a také vizuálně nejefektivnějším řešením jsou
šedé kontejnery nebo polelnice rozmístěné
v ulicích. Těch je v tuto chvíli napříč republikou zhruba sedm tisíc, někde mohou lidé třídit
kovové obaly například ve směsi s plasty nebo
nápojovými kartony – těchto kontejnerů je pak
dalších více než 10 tisíc.
V Polici je těchto popelnic rozmístěno
na veřejných sběrných stanovištích 15. Dále
je možnost vytříděné kovy odložit ve sběrném
dvoře, nebo ve výkupně.

Polický měsíčník - leden 2020

Ekomodulace aneb apel EU na lepší recyklovatelnost obalů

Cirkulární balíček přinese do obalových a odpadových legislativ členských
států EU mnoho změn. Jednou z nich jsou
vyšší recyklační cíle, vyšší tlak na opakované použití výrobků nebo transparentnost
systémů. Velký důraz pak klade na samotné
obaly – zejména na jejich design ohleduplný k životnímu prostředí a na jejich lepší
recyklovatelnost. Právě na poslední zmíněný bod se zaměříme.
V souvislosti s obaly jste se již možná setkali s pojmem „ekomodulace“. Právě uvedení
tohoto pojmu do praxe má do budoucna přispět k lepší recyklovatelnosti obalů. Pojďme si
to tedy vysvětlit. Ekomodulace je nástroj systémů EPR (týká se nejen obalů, ale i některých
dalších výrobků), jenž jim umožňuje nastavit
poplatky tak, aby výrobce motivovaly k používání obalových řešení, jež mají minimální
negativní dopad na odpadové hospodářství
a životní prostředí. V poplatcích by tedy měla
být zohledněna řada kritérií, jako jsou např.
trvanlivost výrobku, jeho opravitelnost, znovu použitelnost, recyklovatelnost či případný

obsah nebezpečných látek. U obalů půjde tedy
konkrétně o to, zajistit snadnou tříditelnost
obalů dostupnými technologiemi třídicích
linek (fyzické vlastnosti obalů, identifikovatelnost, dostatečné množství na trhu) a zajistit recyklovatelnost
obalů (existence zpracovatele a trhu pro
druhotnou surovinu, kompatibilita). V rámci
ekomodulace bude tedy
možné nově posuzovat i to, jak je obal
recyklovatelný nejen ve své domovské zemi,
ale i v jiných zemích, kam je s balenými výrobky exportován. Obal by si měl ale i přes
všechna tato opatření zachovat svoji funkčnost
a měl by být technicky vyrobitelný, zároveň
by měl být šetrný k životnímu prostředí. Co
se týče ekomodulace, tak tento nástroj ještě
stále není úplně jasný – chybí evropské prováděcí předpisy a metodiky k ekomodulaci. To
je přitom nutné k tomu, abychom byli schopni
stanovit reálné náklady k jednotlivým typům/
druhům obalů z hlediska jejich recyklace.
Výrobci a plniči obalů tak začínají s ohledem na budoucí ekomodulaci více přemýšlet

o svých obalech – měli by je konstruovat tak,
aby byly co nejméně zatěžující pro životní
prostředí. Zajímají se tedy o recyklovatelnost
používaných materiálů, zaměřují se na jejich lepší identifikovatelnou pro spotřebitele,
na úsporu množství materiálu použitého při
výrobě. Vždy je ale potřeba vnímat prvotní význam obalu, tedy chránit zabalené zboží a garantovat jeho vlastnosti po dobu životnosti
jeho i výrobku, což má také vliv na omezování
food waste. V mnoha případech, díky výše
uvedeným potřebám, může být substituce
za lépe recyklovatelný
obal problematická, a proto je třeba mít
možnost zpracovat také hůře recyklovatelné obaly. Naším dlouhodobým cílem je tedy
hledat reálné využití pro maximální množství
obalů z různých materiálů, nejen pro ty snadno
recyklovatelné, ale i pro ty, u kterých je recyklace obtížnější, a proto se o recyklovatelnost
jednotlivých materiálů intenzivně zajímáme.
podle elektronického zpravodaje systému
Eko-kom, č. 25, 2019
Ing. Jan Troutnar

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni
uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj.
k 20.12.2019 město Police nad Metují
4021 obyvatel.

Jubilea
V listopadu 2019 slavili
70 let

paní Blanka Frydrychová
paní Dana Jenková
paní Eva Vašatová
pan Petr Líbal
pan Vladimír Nosek

75 let

paní Jiřina Berková
paní Jana Hofmannová
paní Magdalena Macounová
pan Pavel Prouza
pan Horst Vacek
pan Josef Kraus

80 let

paní Božena Kollertová
paní Marta Dubišarová
pan Ján Tóth

85 let

pan Miloslav Prchal
pan Václav Eichler

90 let

paní Anna Eliášová
paní Dagmar Vacková
pan Josef Černý

Vzpomínka

Dne 22. prosince by polický
rodák a patriot
„ Bóža“ Strauch
oslavill 90. narozeniny.
Kdo
jste ho měli rádi,
vzpomeňte spolu
s námi na jeho
veselou povahu
a vyprávění.
Strauchovi

Svatby
Dne 4. listopadu proběhl jediný listopadový
obřad, kdy si své ANO řekli pan Bohuslav
Mucha a Lucia Kropiňaková. Přejeme vše
krásné do manželství.

Poděkování

Děkujeme personálu Domova seniorů
v Polici nad Metují za péči a vstřícnost, zvláště pak v posledních chvílích života paní Emmy
Ticháčkové.
Rodina
***********************************

Za město Police nad Metují, jménem Komise
pro obřady a slavnosti i jménem svým bych chtěla
poděkovat za účast na různých obřadech zástupcům
ZUŠ – zejména manželům Čapkovým. Nikdy nás
nenechali ve štychu a se svými svěřenci nebo sami
osobně hudebně dopro-vodili naše obřady. Ať už vítání občánků, zlaté svatby, vzpomínku na zesnulé.
A také musím zmínit Mateřskou školu
z Fučíkovy ulice. Pod vedením učitelek vždy připraví krásné pásmo říkanek na vítání občánků a my
si užíváme první úspěchy na veřejném vystoupení
malých recitátorů.
Všem moc děkujeme a těšíme se na další
vystoupení.
Dagmar Hambálková, matrikářka

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)
Polický měsíčník - leden 2020

Jan Patočka a Kateřina Paulišová
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KNIHOVNA
Knihovna na prahu
nového roku

Přistálo nám v poště vánoční přání
knihovnických kolegyň z Františkových lázní.
Stálo v něm: Kniha – nejlepší přítel. Nikdy se
s nikým nehádá. Nežárlí. Celý rok je ve formě.
Zásadně netrucuje. Má vždy dobrou náladu.
Nikdy od tebe neodejde.
Zároveň v příloze Víkend Mladé Fronty
Dnes č. 47 vyšel rozhovor s neurologem
Martinem Janem Stránským „Proč čichat
ke knihám“. Dočteme se v něm: „ Pracuje náš
mozek odlišně, když čteme z knihy a když
z obrazovky či displeje? – Mozek k tomu používá stejné anatomické a neurochemické cesty.
Když ale čteme z papíru, zapojujeme těch cest
víc a víc si z přečteného pamatujeme. Je to asi
stejný rozdíl jako mezi okresní silnicí, po které sem tam přejede auto, a dálnicí v dopravní
špičce. Jak to? Text v knize i na obrazovce
je přece stejný. Ano, ale mozek si ho pamatuje jinak. Opakovaně to potvrdily pokusy,
ve kterých se žáci učili jednou z počítače a podruhé z vytištěného papíru. Učební text byl
stejný, ale zapamatování látky bylo u druhé
skupiny lepší až o 30%. Mozek totiž informace ukládá podle určitých pravidel. K lepšímu
ukotvení v paměti vede opakovaná signalizace
přes různé cesty do stejného místa. Je to asi
jako rozdělávat oheň: když ho bude zapalovat
víc lidí víc sirkami, je větší šance, než když to
zkusíte sám jedinou sirkou.“
Pan doktor varuje před nadužíváním technologií a radí: „Zůstaňte u tištěných textů!“
A kde jinde k tomu najdete lepší podmínky než v knihovně. Knihy, noviny, časopisy
a články si můžete vypůjčit nebo si je přečíst
v čítárně či studovně. I výše zmíněný článek
v čítárně najdete. Odebíráme tři celostátní
deníky a řadu dalších časopisů, abychom zajistili názorovou pestrost. Snažíme se vytvořit

příjemné prostředí, které zve k návratům.
Proto chceme poděkovat všem, kteří v době
předvánoční právě toto v knihovně chválili.
Potěšili.
I v novém roce budeme nabízet nové knihy, které vybíráme tak, aby oslovily co nejvíce čtenářů. Z toho ohromného množství knih,
které vycházejí, to není vždy snadné. Díky
za vaše tipy na zajímavé novinky i postřehy
a názory na přečtené knihy. Věříme, že k lepší
orientaci přispívá i nabídka titulů v každém
čísle Měsíčníku, kam ji připravuje knihovnice
Dáša Ducháčová z oddělení pro dospělé.
Chystáme se zlepšit vybavení regionálního oddělení tak, aby kroniky města i spolků,

audio a elektronické dokumenty byly přístupněji a přehledněji uspořádány. Velkým úkolem
bude i modernizace HW a SW našeho serveru tak, abychom nadále zajistili bezpečnost
a vzájemnou komunikativnost programů a dat.
Ale bez vás nic z toho nemá cenu. Těší nás
nárůst návštěvnosti knihovny. Růst dětských
registrovaných čtenářů a výpůjček dětských
knih je snad příslibem do budoucna, že u nás
chtějí děti číst a vzdělávat se. A všechny (i neregistrované čtenáře) zveme k návštěvě všech
oddělení knihovny a dalších akcí, knihovnou
pořádaných, v tomto novém roce.
Vaše knihovnice

Nabídka knih:

yy Lubbeck, William: Před branami Leningradu.
Životní příběh ve vzpomínkách veterána německé armády z období 2. světové
války.
yy Masterton, Graham: Pro svět mrtví.
Nová anglická detektivka.
yy Tahedlová, Rosa: Svědectví z poválečné
Šumavy.
Osobní vzpomínky autorky na poválečný
život na Šumavě.
yy Boschwitz, Ulrich Alexander: Cestující.
Román německého autora židovského
původu je bezprostřední reakcí na pogrom Křišťálové noci. Zcela asimilovaný, dobře situovaný židovský obchodník
v Německu náhle přijde o majetek, firmu,
jde mu o život, ale především ztrácí svá
občanská práva.
yy Körnerová, Hana Marie: Hlas kukačky.
Malá Kristýna cítí, že v její rodině není
něco v pořádku, a když nedopatřením vyslechne část vyprávění své matky, začne
pátrat po svém původu. Nový román známé autorky.
yy Laufer, Josef: Pro srandu králíkům
a další povídky.

yy

yy
yy

yy

yy

Soubor jedenácti příběhů s překvapivým
zakončením o absurditách a podivnostech v životě lidském.
Johnston, Rosamund: Havel v Americe.
Rozhovory s významnými představiteli
amerického politického i společenského
života zaměřené na osobnost a politické
názory Václava Havla.
Horáková, Naďa: Hrob třinácté panny.
Nová česká detektivka.
Matoušek, Vladimír: Smrt ve službách
zákona.
Kniha obsahuje popis jedenácti skutečných kriminálních činů z období let 1918
- 1939, jejichž obětí se stali muži zákona.
Anderle, Jiří: Na Hradčanech.
Autobiografické vzpomínky našeho významného akademického malíře a grafika na roky, kdy bydlel na Novém světě
v Praze na Hradčanech.
Tóthová, Veronika Homolová: Máma
milovala Gabčíka.
Román slovenské žurnalistky mapuje
dosud neznámé osudy přítelkyně Jozefa
Gabčíka.
Dáša Ducháčová

KULTURA

200 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA V POLICI NAD METUJÍ
(pokračování textu k titulní straně)

A nyní se tedy zaměřme na novodobou historii polického ochotnického divadla a na jeho
činnost od roku 1989 až do současnosti.
V rámci 42. Polických divadelních her
(PDH) dne 12.11.1989 vystoupili poličtí ochotníci s pohádkou Jana Jílka „Hloupý Honza“, kterou
režírovala Ivana Richterová spolu s režisérem tehdy benjamínkem - Jaroslavem Součkem.
V roce 1991 nastudovala pohádkovou hru
Jaromíra Sypala „Z pekla štěstí“ rovněž Ivana
Richterová s dětským souborem.
Následující tři roky se činnost polických
ochotníků zastavuje. Z významnějších událostí
tohoto období připomeňme v lednu 1992 převedení správy budovy Kolárova divadla od ZV OS
Kovopol, a.s. pod město Police nad Metují.
Přichází rok 1994 a vytváří se „nové, mladé“
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jádro Divadelního souboru Kolár. Vedle režiséra Jaroslava Součka to jsou: Jiří Trnovský, Jan
Antl, Jiří Škop, Ivo Hambálek, Petr Scholz,
Aleš Trnovský, Ota Maryška, bratři Kovaříkové
a Václav Máslo.
Tento kolektiv spolu se zkušenými ochotnickými „harcovníky“ Tomášem Součkem, Ivanou
Richterovou a Miroslavem Lelkem (členem
hronovského ochotnického spolku) připravil
26.11.1994 premiéru inscenace klasické ruské
komedie N. V. Gogola „Revizor“. Odborná porota delegovala toto přestavení na Národní přehlídku českého amatérského divadla v Třebíči
v květnu 1995. Divadelnímu souboru Kolár se
tento husarský kousek podařil za celou svou historii vůbec poprvé! O úspěšné reprezentaci svědčí zde udělená Cena za nejlepší ženský herecký
výkon, kterou obdržela Ivana Richterová za roli

hejtmanovy ženy Anny.
V dubnu roku 1996 polický soubor uvádí
pohádkovou komedii pro dospělé od Jana Drdy
„Hrátky s čertem“ v režii Jaroslava Součka.
S touto hrou také účinkoval v předvečer zahájení
66. ročníku Jiráskova Hronova a všichni členové souboru měli tu čest zapálit Oheň přátelství
v Jiráskových sadech.
Dne 25.10.1997 poličtí ochotníci zahajují
výroční 50.PDH premiérou komedie Williama
Shakespeara „Mnoho povyku pro nic“ v režii
Jaroslava Součka. S tímto představením se DS
Kolár zúčastnil Východočeské přehlídky amatérského divadla v Červeném Kostelci, kde získala
cenu za vedlejší ženskou roli Ivana Richterová.
Po roce pauzy realizuje režisér Jaroslav
Souček čtvrtou inscenaci znovuobnoveného souboru – a opět Rusko, opět komedie, opět Gogol
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– tedy „Ženitba“. Premiéra dne 30. října 1999 zahajovala 52.PDH. Představitel Podkolatova Jiří
Trnovský byl oceněn na Východočeské přehlídce
amatérského divadla v Červeném Kostelci Cenou
za hlavní mužský herecký výkon.
Na Ženitbu pak volně navazovala Čechovova
aktovka „Námluvy“, opět v režii Jaroslava
Součka. Toto představení získalo hned několik
ocenění. Na Zemské přehlídce divadla jednoho
herce a jednoaktových her v Moravské Třebové
v roce 2001 získalo hlavní ocenění a bylo nominováno na Národní přehlídku divadla jednoho
herce a jednoaktových her do Holic. Zároveň
na této přehlídce byl oceněn Jiří Trnovský za herecký výkon. V Holicích pak porota předala
Jaroslavu Součkovi cenu za režii.
Úspěchu se dočkala i starofrancouzská
fraška „Mistr Petr Pleticha“, v režii debutujícího Petra Scholze. Na Zemské přehlídce divadla
jednoho herce a jednoaktových her v Moravské
Třebové v roce 2002 získala hlavní ocenění, Jiří
Škop a Filip Kovařík cenu za herecké výkony
a byla nominována na Národní přehlídku divadla
jednoho herce a jednoaktových her do Holic.
V roce 2003 poličtí získávají diváky i odborné poroty hrou Branislava Nušiče „Truchlící
pozůstalí“ v režii Jaroslava Součka. Toto představení mělo 17 repríz. Na krajské přehlídce
v Červeném Kostelci byla doporučena na národní přehlídku v Třebíči, ceny za herecké výkony
získali Jan Antl a Ivana Richterová a cenu za režii Jaroslav Souček.
Vedle dospělých vznikl také dětský soubor
„Za pokus to stojí“, který vedli Vilma a Petr
Scholzovi. Uvedli hry od Jaromíra Sypala
„Kouzelník DIK“ a „Koráb Racek“. A dále pak
hru Miloše Macourka „Jedničky má papoušek“.
S představením „Koráb Racek“ se také zúčastnili
Východočeské přehlídky dětských amatérských
souborů v Hradci Králové.
V roce 2005 DS Kolár Police nad Metují
v režii Jaroslava Součka nastudoval hudební
komedii „Někdo to rád horké“. Inscenace se setkala s velkým diváckým ohlasem a dodnes patří
k divácky nejúspěšnějším počinům polických
ochotníků vůbec. Vždyť s ní také sjezdili kus
české země a odehráli na třicet repríz, tedy číslo
na ochotníky nevídané. Na Východočeské přehlídce v Červeném Kostelci 2006 získali čestné
uznání za režii Jaroslav Souček, za herecký výkon Jiří Škop a cenu za roli Jerryho Jiří Trnovský.
O tři roky později realizuje režisér Jaroslav
Souček dramatizaci románu Michala Viewegha
„Báječná léta pod psa“. V roce 2011 podle filmu
M. Nicholse upravil a režíroval Jaroslav Souček

komedii „Ptačí klec“, která se zařadila – co se amatérskému divadlu. Jedná se o nejvýznamnější
divácké úspěšnosti týká – po bok inscenace ocenění v rámci ochotnického divadla.
V roce 2017 režisér Jaroslav Souček završuNěkdo to rád horké. Kolárovo divadlo dokázala vyprodat šestkrát! Kromě úspěchu diváckého je svou Gogolovskou trilogii a realizuje hru N.
se dočkala také ocenění od odborných porot – V. Gogola „Hráči“. Na Východočeské přehlídna krajské přehlídce Miletínské divadelní jaro ce 16. Miletínské divadelní jaro 2018 odborná
získali čestné uznání Jiřina Poznarová za cho- porota DS Kolár udělila tato ocenění: čestné
reografii, herecké ceny Filip Kovařík za posta- uznání za kostýmy Zuzaně Štěpánkové, za režii
vu Armanda Goldmana, Jiří Škop za postavu Jaroslavu Součkovi a za inscenaci. A ceny za heAlberta, Jiří Trnovský za postavu Agadora, Ivan recký výkon Filipu Kovaříkovi v roli Ichareva
Krejčí za scénu, Zuzana Štěpánková za kos- a Jiřímu Trnovskému v roli Utěšitele.
V roce 2018 se také stala velmi zásadní udátýmy a Jaroslav Souček za dramatizaci a režii.
Soubor získal i cenu za inscenaci a byl nomino- lost v životě polických ochotníků. Dne 6.2. 2018
ván na Národní přehlídku Krakonošův divadelní se konala ustavující schůze spolku polických
podzim ve Vysokém nad Jizerou, kde byli násled- ochotníků, na které si členové odsouhlasili zaloně oceněni: Jiří Trnovský za roli Agadora, Filip žení Divadelního spolku Kolár Police nad Metují
Kovařík za roli Armanda Goldmana a Jiří Škop a zvolili statutární orgán. Tím je Výkonný výbor
spolku ve složení: Ivana Richterová, Jiří Škop,
za roli Alberta.
O dva roky později pod režijní taktovkou Jiří Trnovský a Petr Scholz v čele s předsedou
Ivany Richterové sehráli Senioři Divadelního Jaroslavem Součkem. Navazujeme tak na mnosouboru Kolár hru Aldo Nicolaje: „Až se zima haletou tradici ochotnického divadla v Polici
zeptá, nebudu se bát aneb Tři na lavičce“. a na činnost původního spolku, který byl oficiálNa krajské přehlídce v Červeném Kostelci získa- ně zaregistrován již v roce 1877, kdy byly stvrzela čestné uznání Ivana Richterová za roli Ambry, ny jeho stanovy a C. k. místodržitelství potvrdilo
František Pivoňka za roli Luigiho a Pavel Zuzek „Spolek divadelních ochotníků Kolár“.
A nejaktuálnější dění - dne 15.11.2019 byla
za roli Silvestra. O rok později pak na přehlídce
seniorského divadla byli oceněni Pavel Zuzek premiéra divadelní adaptace filmové komedie
V. Blažka a Z. Podskalského „Světáci“ v režii
a František Pivoňka za herecké výkony.
Rok na to, tj. v roce 2015 poličtí zinsceno- Jaroslava Součka a 27.4.2019 pak premiéra divavali pod režijním vedením Jaroslava Součka delní adaptace Jaroslava Součka „Variace na tyghru Larse von Triera: „Kdo je tady ředitel“. ra“, kterou v jeho režii a za spolupráce Ivany
Na Miletínském divadelním jaru byla opět no- Richterové sehráli mládežníci, tedy DS Kolár
minována na národní přehlídku Krakonošův di- Junior.
vadelní podzim. V Miletíně získali čestné uznání
Jaroslav Souček
Jaroslav Soumar za scénu, Jaroslav Souček za reprincipál a rejža DS Kolár
žii a herecké ceny Jan Antl za roli Kristoffera, Jiří
Trnovský za roli Ravna,
Věra Křičková za roli
Lisy, Květa Vídeňová
za roli Heidi a celý soubor
za inscenaci. Na národní přehlídce ve Vysokém
n. Jizerou pak byli oceněni: Jan Antl za roli
Kristoffera, Petr Scholz
za roli Finnura, Jiří
Spolek Skály Vás srdečně zve na divadelní představení
Trnovský za roli Ravna,
Jaroslav Soumar za scénu a soubor za dramaturgický výběr divadelní
KULTURNÍ DŮM SUCHÝ DŮL
adaptace. A v témže roce
11.1.2020
v 19:00 hod.
také Ivana Richterová
získala ocenění Zlatý odGalantní rozverná komedie Federica Inclána
znak J. K. Tyla za celoo třech dějstvích
Příběh ze života nenapravitelného svůdce žen Giacoma Casanovy podle jeho pamětí. Co vše lze provést za jeden
životní významný přínos

Spolek Suchodolských žen
Vás srdečně zve na

45.PLES

NOC S CASANOVOU

den a jednu noc, návštěvou v domě svého známého Benátského kupce Amadea, po svém útěku z pověstných
olověných komor. Pověst, která Giacoma Casanovu předchází, si přímo žádá způsobit napětí v domě. Paní domu
je bývalou milenkou, její čerstvě dospělá dcera překvapením, neteř paní domu se zdá být novým neodolatelným
dobrodružstvím a služebná je starou známou. Prožije Casanova dobrodružství se svou dávnou láskou, nebo
dostojí své pověsti a doplní paměti o další nové dobrodružství ? A jak skončí noc plná tužeb a očekávání ?
Režie:
Hrají:

Scéna:
Zvuk:

Přijďte se pobavit i poučit.

Viktor Vaněk
Pomocná režie: Zdena Vaňková
Hynek Brabec, Radim Války, Zdena Válkyová, Lenka Svozilová, Alexandra Kročilová, Kateřina
Čadílková, Matyáš Brandejs, Ilsa Marešová
Rudolf Ságner, Viktor Vaněk, Daniel Čermák, Nápovědy: Hanka Brandejsová, Ilsa Marešová
Jaroslav Dušek, Viktor Vaněk

který se koná

v pátek 24.1.2020 ve 20,00 hodin
v Kulturním domě v Suchém Dole

předtančení – vystoupení mažoretek Suchý Důl

Bohatá tombola
Hudba „Staněk - music“ Jan Staněk
Vstupné 70,- Kč

Polický měsíčník - leden 2020
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PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
UPOZORNĚNÍ
PRO NÁVŠTĚVNÍKY DIVADLA

Vážení návštěvníci Kolárova divadla,
z důvodů množících se stížností (z řad návštěvníků i účinkujících) upozorňujeme návštěvníky divadla, že od nového roku bude
platný zákaz vnášení nápojů do hlediště.
Děkujeme, že respektujete obecné zásady
slušného chování.
Divadlo i divadelní bufet budou i nadále
otevřeny hodinu před začátkem představení,
aby všichni měli dostatečný prostor se občerstvit a odložit bezplatně do divadelní šatny
svůj svrchní oděv nebo zavazadla. Přijít včas
se vyplatí. 
Při představeních budou prodlouženy přestávky na 25 min.
Děkujeme za pochopení a ohleduplnost
k ostatním.

Úprava ceníku organizační složky
Pellyho domy

Od 1. 1. 2020 vstoupil v platnost aktualizovaný ceník pro pronájem prostor a služeb organizační složky Pellyho domy.
Naším cílem je poskytnout všem subjektům,
které mají sídlo v Polici nad Metují a aktivně
zde působí, stejné podmínky a podporu jejich
činnosti:
• pronájem prostor Pellyho domů a Kolárova
divadla bude výše uvedeným spolkům a
organizacím účtován za sníženou cenu
(50%). Minimální účtovaná doba pronájmu
budou 4 hodiny (vzhledem k vytápění a
přípravě prostor, úklidu atd.)
• související služby personálu (požární dozor,
technici, obslužný personál divadla apod.)
budou i nadále účtovány za sazbu ve výši
100% nekomerčního ceníku
• nově je také možné pronajmout si společně se sálem v Pellyho domech bar.
Ceník byl schválen na prosincovém zasedání
Rady města a je k dispozici na webových
stránkách Pellyho domů.
Jana Rutarová

PELLYHO DOMY
Výstava dobových fotografií a dokumentů z období 11/1989 – 12/1990
6. 1. – 17. 1. 2020 / Konferenční místnost
Výstava dobových fotografií a dokumentů
z období 11/1989 – 12/1990 v Polici nad
Metují.
Výstava otevřena: pondělí a středa 9:00 –
17:00, ostatní pracovní dny 9:00 – 15:00

VALENTÝNSKÉ DRÁTOVÁNÍ

Čtvrtek 23. 1. 2020 od 17:00 hod
/ Konferenční místnost
Drátování vhodné i pro děti, veškerý materiál
v ceně. REZEVACE nutná předem: tel. 724
924 863.
Cena: 180 Kč / osoba
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XIII. OSTROSTŘELECKO - MĚSTSKÝ
PLES

Sobota 25. 1. 2020 od 20:00 hod
/ Sál Pellyho domů
Ples města Police nad Metují a Ostrostřelecké gardy polické. K tanci a poslechu hraje
Bumble Bee Band.
Součástí plesu je jedinečný nástup uniformovaných jednotek a tombola.
Prodej vstupenek od 8. 1. 2020 v polickém
v Informačním centru.
Vstupné: 100 Kč, vč. místenky

FARNÍ PLES

Sobota 1. 2. 2020 od 20:00 hod
Připravujeme:

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO
ČASU – termíny pro jaro 2020

/ Sál Pellyho domů, úterý od 14:30 hod
11. 2., 25. 2., 24. 3., 28. 4., 12. 5., 26. 5.
Účastnický poplatek:
400 Kč nebo 90 Kč / přednáška

DRÁTOVANÝ LAPAČ SNŮ

Čtvrtek 20. 2. 2020
Čtvrteční tvoření s Lenkou Vítkovou Kozárovou.

LÉKAŘI BEZ HRANIC
Pátek 6. 3. 2020
Beseda s promítáním.

KINO
JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ PŘÍTEL

Úterý 14. 1. 2020 od 19:00 hod
Jiří Trnka byl jedním z největších českých
umělců 20. století a jedním ze zakladatelů
loutkové animace.
Jeho poetická a imaginativní práce ostře
kontrastuje s temnou érou 50. let v komunistickém Československu. Jeho práce byla
režimem používána jako důkaz, že komunistická společnost dokáže umělcům poskytnout
skvělé podmínky pro tvorbu. Ideologický
zápas Západu a Východu se nevyhnul ani
dětem a jejich příběhům.
Dokumentární. Česko/Francie, 2019,
80 min
Vstupné: 80 Kč / 70 Kč držitelé PellyKarty

MIRAI, DÍVKA Z BUDOUCNOSTI

Čtvrtek 16. 1. 2020 od 17:30 hod
Jemný film o křehkosti a kráse rodinných
vztahů představuje jedinečné dobrodružství
pro diváky od 5 do 105 let.
Malý Kun si užívá dětství a plné pozornosti
svých rodičů. Ovšem jen do doby, kdy jeho
svět naruší právě narozená sestřička Mirai. O
různých podobách rodinné lásky učí Kuna
členové jeho rodiny, se kterými se setkává ve
fiktivním světě mísícím minulost, přítomnost
a budoucnost.
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Mirai, dívka z budoucnosti pochází z dílny
hvězdy japonského anime, režiséra Mamoru
Hosody (O dívce, která proskočila časem,
Kluk ve světě příšer) a byla prvním japonským animovaným filmem, který měl světovou premiéru na festivalu v Cannes.
Animovaný / Dobrodružný / Drama. Japonsko, 2018, 98 min.
Vstupné: 70 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

Mluvit se dá o všem. Mezi dobrými přáteli a
příbuznými by vlastně žádné téma nemělo
být tabu.
Když se ale úspěšný realitní makléř Vincent
na večeři u své sestry Elizabeth, učitelky
francouzštiny, a švagra Pierra, profesora
literatury, svěří se záměrem dát svému synovi kontroverzní jméno, zdá se, že hranice
civilizované konverzace byla překročena.
Středostavovské předsudky jsou podle všeho
přece jen větší, než se přítomní liberálové
domnívali.
Ke skutečné eskalaci dojde po odhalení nálože, která se skrývá v rodinné historii.
Vstupné: 520 / 490 Kč
Připravujeme:

O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI

Připravujeme:

Středa 5. 2. 2020 od 18:00 hod
Hraná pohádka pro děti od 3 do 11 let.

Čtvrtek 6. 2. 2019 od 19:00 hod

SVĚTÁCI: REPRÍZA

PŘES PRSTY

KOLÁROVO DIVADLO
NOC NA KARLŠTEJNĚ

DS Kolár Police nad Metují
Sobota 8. 2. 2020 od 19:00 hod

JAN HOCEK: SNOWMAN TREK

ZŠ a MŠ Suchý Důl
Úterý 7. 1. 2020 od 10:00 hod
Dopolední představení pro školy i veřejnost v
Kolárově divadle.
Vstupné: 30 Kč

Čtvrtek 13. 2. 2020 od 18:00 hod
Jeden z nejnáročnějších treků na světě nás
zavede do divoké krajiny malého království
Bhútán na úpatí Himaláje.

NOVOROČNÍ GALAKONCERT

Divadlo Na Fidlovačce
Pondělí 2. 3. 2020 od 19:00 hod
Jaromír Nosek, Jitka Ježková, Vasil Fridrich,
Denny Ratajský, Lukáš Rous, Filip Cíl a Lukáš
Štěpánek v absurdní komedii o hledání vlastní identity, manipulaci, maloměšťáctví, lhaní
si do kapsy z nudy nebo nedostatku tvůrčích
podnětů či o neschopnosti vymanit se z
pohodlíčka zajetých kolejí. To je hra současné
hvězdy francouzského dramatu Sébastiena
Thiéryho s názvem Kdo je pan Schmitt?
Vstupenky v prodeji.
Vstupné: 550 / 520 Kč

Musica Dolce Vita
Středa 8. 1. 2020 od 19:00 hod
Výběr nejkrásnějších skladeb světových a
českých autorů při příležitosti 15. jubilejní
koncertní sezóny tria.

KDO JE PAN SCHMITT?

OSTATNÍ
Účinkují: Daniela Demuthová – mezzosoprán,
Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová –
harfa
Vstupné: 250 Kč

JMÉNO

Divadlo Verze Praha
Úterý 21. 1. 2020 od 19:00 hod
Hrají: Roman Zach, Jana Janěková ml., Petr
Lněnička, Jan Dolanský, Linda Rybová
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Kareiova mapa světa, Ziegerova mapa Čech či
Probstova mapa Čech, ale i mapy z 19. století, jako např. Kreibichovy krajské mapy.
Kniha je v prodeji za 399 Kč a je k dispozici
omezené množství kusů.

8. 2. nebo 9. 2. 2020

KARNEVAL NA SNĚHU / NA LEDĚ
V závislosti na klimatických podmínkách.

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVĚ V PRODEJI

Historický atlas
Euroregionu Glacensis

V prosinci jsme získali do prodeje knihu
Euroregion Glacensis na historických mapách. Pro ty, kteří si neumí představit, o
jakou oblast se jedná, Euroregion Glacensis
zahrnuje na české straně Královehradecký,
Pardubický a Olomoucký kraj, na straně
polské powiaty kłodzki, ząbkowiski, wałbrzyski, strzeliński, świdnicki, dzierżoniowski a
město Wałbrzych. Kniha obsahuje velmi staré
mapy jako je např. Ptolemaiova mapa světa,

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019

Přichází období, které asi většina z nás dobře
zná. Ruka stále pokračuje v psaní roku minulého, ačkoli naše hlava ví, že jsme již v roce
novém. Škrtání a přepisování je tak průvodním jevem každého počátku nového roku.
Než definitivně uzavřeme kapitolu s devítkou
na konci, pojďme se ještě jednou ohlédnout
za uplynulým rokem v oblasti cestovního
ruchu.
V roce 2019 jsme v informačním centru
obsloužili přes 9 700 osob. To je o téměř
1400 osob více, než v roce předchozím.
Z celkového počtu návštěvníků 6,9% tvořily
osoby ze zahraničí. I zde jsme zaznamenali
nárůst.
S celkovými počty výrazně zamíchala důležitá
turistická akce v únoru tohoto roku. Police
nad Metují se stala dějištěm (pořadatelem)
XVI. Českého a LII. Slovenského zimního
srazu turistů. V tyto dny byly výrazně testovány naše schopnosti a výdrž, informační
centrum bylo otevřeno i více jak 12 hodin
denně a obsloužilo téměř tisíc turistů za
pouhé čtyři dny.
Prodejní sortiment se v průběhu roku rozšířil
o speciální medy s příměsí vitálních hub a
bylin od polické firmy MycoMedica, zrnkovou
kávu polického rodáka Patrika Lamky, čokoládové mince s motivem polické radnice,
nové druhy sirupů Camellus a solí do koupele
Amálka.
Po celý rok jsme se snažili být ve své činnosti
aktivní a rozvíjet se. Pokračovali jsme ve
spolupráci s oběma destinačními společnosti
a podíleli se tak např. na vydání turistických
novin a bulletinů. Samozřejmostí byla i účast
na společných setkáních. Uspořádali jsme již
6. ročník Vycházek Polickem, kterých se
v letošním roce uskutečnilo celkem šest a
byly zaměřeny na historii, botaniku, bryologii, geologii či zoologii. Vydali jsme za přispění Královéhradeckého kraje propagační materiál Po stopách Viléma Pellyho a připravili
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zbývající cedule Polických zastavení, které
budou instalovány na jaře, za příznivějších
venkovních teplot.
Po celý rok jsme připravovali bulletin
z informačního centra pro poskytovatele
služeb, který vychází jednou za dva měsíce.
Samozřejmostí je aktualizace databáze ubytování a stravování na webu www.policko.cz,
v mobilní aplikaci i fyzických materiálech v IC.
V roce, který máme nyní před sebou, je

před námi např. umístění cedulí Polických
zastavení do terénu nebo tisk propagačního
materiálu k Polickým zastavením. Dále nás
v prázdninových měsících ve spolupráci
s Muzeem Náchodska čeká realizace speciálního programu ve staré škole v rámci projektu Festival zážitků. Nápad máme i na další
projekt, který si zatím ponecháme pro sebe.
Do nového roku Vám za kolektiv informačního centra přeji jen to nejlepší, hodně

zdraví a štěstí.

Mgr. Nikola Plná

Provozní doba informačního centra v
lednu:
Pondělí, středa
09:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek
09:00 – 15:00
Polední přestávka:
11:30 – 12:00
infocentrum@policko.cz; tel. 491 421 501

Dětští dokumentaristé z Broumovska točí vzpomínky pamětníků

Broumovsko, 18. prosince 2019 – Najít ve svém okolí pamětníka, natočit jeho vzpomínky, dále je zpracovat a nakonec představit veřejnosti. Do těchto úkolů se již potřetí pustili na Broumovsku
žáci základních škol, gymnázia a základní umělecké školy v rámci
projektu Příběhy našich sousedů. Vzdělávací projekt v regionu
realizuje ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter
Broumov nezisková organizace Post Bellum, a to díky finanční
podpoře měst Broumov, Police nad Metují a Teplice nad Metují
a Královéhradeckého kraje.

Sedm dokumentaristických týmů z šesti škol si během půl roku
vyzkouší práci opravdových dokumentaristů, od natočení rozhovoru na diktafon či kameru, přes zpracování příběhu do formy rozhlasové či video reportáže, komiksu nebo třeba divadelní scénky až
po veřejnou prezentaci své práce. Žákům v projektu pomáhají jejich
učitelé a regionální koordinátorka Post Bellum Pavla Semeráková.
„Na Broumovsku realizujeme projekt třetím rokem. Těší mě, že
zájem neupadá, spíš naopak. Sem tam se ozývají noví učitelé, kteří
by rádi do projektu vstoupili v příštím roce, nebo mi někdo zavolá,
že má tatínka, který by rád vyprávěl svůj příběh. Děti se těší na zážitky spojené s natáčením a všimla jsem si i radosti z toho, že budou
v rámci školy pracovat na něčem mimo školní lavice. Tohle všechno
by samozřejmě nebylo možné bez spolupráce VKCB, Post Bellum
a obrovské podpory měst,“ uvedla Semeráková.
Že je o projekt mezi žáky velký zájem, dokládá i to, že ze
ZUŠ Police nad Metují se letos zapojili do natáčení příběhů všichni studenti oboru multimediální výchova a po školním kole bude
do Příběhů našich sousedů zapojen ten nejlepší tým.
Zážitky a vzpomínky, o kterých pamětníci žákům vyprávějí, se
letos dotýkají témat vysídlení, kolektivizace, událostí srpna 1968
a listopadu 1989. Například tým žáků z broumovské Masarykovy
základní školy si vybral jako pamětnici babičku jedné členky týmu,
paní Elisabeth Kopáčkovou, rozenou Schreiberovou. Pamětnice
žila v Markoušovicích, místní části Velkých Svatoňovic. Velká část
její rodiny pocházela z Německa a pamětnice do svých dvanácti let
hovořila pouze německy. Žákům mimo jiné vyprávěla o tom, jak
těžké to celá rodina včetně ní měla v době, kdy její otec musel narukovat na vojnu a s pěchotou se dostal do Francie, kde hlídal pobřeží
Normandie před hrozbami z Anglie.
Všech sedm životních příběhů pamětníků žáci představí široké veřejnosti na závěrečném slavnostním večeru na konci března
příštího roku v sále Dřevníku v broumovském klášteře. Zpracované
vzpomínky pamětníků se navíc stanou součástí archivu Paměti národa a budou tak uchovány pro další generace.
Za sedm let trvání se do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů zapojilo téměř 5 000 žáků a studentů z více než 760
škol po celé České republice, kteří zdokumentovali přes 1 200

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 čtrnáctiletých a patnáctiletých studentů.
Žádná učebnice nedokáže tak jedinečným způsobem inspirovat
jako vyprávěný příběh.
Paměť národa je projekt neziskové organizace Post Bellum, který dokumentuje a veřejnosti zpřístupňuje životní příběhy pamětníků, kterým do života zasáhl jeden či oba totalitní režimy 20. století.
Spolutvůrci projektu jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Český rozhlas. Post
Bellum také vzdělává děti i dospělé, vydává
knihy, organizuje výstavy, společenské akce,
zážitkové workshopy či školní vzdělávací
projekt Příběhy našich sousedů. Posluchači
a diváci mohou znát rozhlasový dokumentární cyklus Příběhy 20. století na vlnách Českého rozhlasu nebo
stejnojmenný dokument vysílaný v České televizi.

Kulturní společnost HOP - Petr Hofman
pořádá

ZÁPIS

ˇ
ˇ
do tanecních
kurzu˚ pro dospelé

taneční kurzy se uskuteční od 10. ledna 2020
každý pátek v Opatských sálech Broumovského kláštěra
vyučují taneční mistři Igor Štěp a Lucie Štěpová
1. kurz začínající - mírně pokročilí od 18:00 do 20:00
Výuka základních kroků a tanečních figur do společenských tanců

2. kurz pokročilí od 20:15 do 22:15
Výuka pokročilých tanečních variací
Přihlášky na email:
hofmanova.gabi@gmail.com
Další informace na tel.: 603 700 181, 605 273 944
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Nechte své děti, aby se inspirovali úspěchy
našich modelářů! Kdo nic nezkusí, nic
nezkazí a kdo si nezkusí slepit papírový
model, nikdy nepochopí, kolik lásky se
v modelařině může skrývat. �

Muzeum papírových modelů,
Tyršova 34 1, 549 54
Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz
E-mail: Info@MPMPM.cz
Mobil: 777 828 657
Telefon: (+420) 498 100 910

LEDEN 2020

Otevřeno:
Pondělí, čtvrtek a pátek:
11:00 až 17:00
Víkendy, svátky a prázdniny:
9:00 až 17:00
OD 6. DO 17. LEDNA

BUDE MUZEUM KVŮLI
INVENTUŘE UZAVŘENO!!!

Musíme to spočítat �

POZOR!!!

Od ledna 2020 došlo ke
zvýšení vstupného do Muzea
Základní vstupné: 80,- Kč
Snížené vstupné:
50,- Kč
Rodinné vstupné: 210,- Kč

(Snížené vstupné platí děti, studenti do
26 let a senioři)

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
Každý čtvrtek
15:00 – 17:00 hodin

Modelářský kroužek je skvělou variantou,
jak děti naučit trpělivosti, zručnosti a jemné
motorice, a ještě jim k tomu nabídnout
zábavu!
Vedoucím kroužku je Luboš Matěna, jeden
z nejnadanějších
mladých
modelářů
v Čechách. A jeho práce s dětmi nese
úspěchy. Na konci listopadu proběhla
v Neratovicích poslední modelářská soutěž
roku 2019. A nevraceli jsme se s prázdnou.
Tomáš Lacina a Vítek Hanuš obsadili shodně
šestá místa! Parádní start, když uvážíme, že
to byla jejich první modelářská soutěž.
A o třídu výše odstartoval Tonda Matěna.
Ten si za svůj precizní model tanku odvezl
domů bronzovou medaili. Takže to opět pro
Muzeum „cinklo“. Tondovi velká gratulace
z Muzea a věříme, že to nebyl ojedinělý
úspěch a že se sbírka medailí bude i nadále
rozrůstat.
Polický měsíčník - leden 2020

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle

25. a 26. ledna
od 9:00 do 17:00 hodin
Tradiční interaktivní dílnička pro nejmenší
i ty větší návštěvníky Muzea. Přímo
v expozici je připravena dílnička a
zaměstnanci Muzea jsou Vám k dispozici
radou i pomocí.
Tvoření z papíru podporuje kreativitu,
prostorovou představivost a manuální
zručnost. Z dětí nemusí být zrovna modelář,
ale smysluplně je zabavit a ukázat jim i jiné
aktivity stojí vždy za to.

Cena za jednorázový vstup je 30,- Kč. Muzeum dětem patří dlouhodobě mezi
Jedno pololetí: 400,- Kč
nejnavštěvovanější a nejpopulárnější akce
Celý rok: 800,- Kč
pořádané Muzeem. Většina návštěvníků
Pro druhé dítě z rodiny je cena za kroužek
zvýhodněna! (Pololetí 250,- Kč; celý rok
450,- Kč)

POLOLETNÍ
PRÁZDNINY
Pátek 31. ledna,
sobota a neděle

1. a 2. února
Každý den od 9:00 do 17:00
Prázdniny jsou samozřejmě tou nekrásnější
dobou školního roku. Ale nikdy není na
škodu se i o prázdninách dozvědět něco
nového, zajímavého a jiného.
A právě tohle všechno nabízí expozice
Muzea. Na jednom místě můžete vidět
historii, současnost i náhledy do
budoucnosti. Navíc je linie expozice
zaměřena i na edukativní stránku, kdy se o
všem můžete dozvědět něco navíc. Anebo se
prostě jen nechte okouzlit světem z papíru,
který nenajdete nikde jinde.

odchází z Muzea s jistotou, že se mají stále
co učit… 

VÝSTAVY:

MILAN WEINER:
30 LET MINIBOX

Muzeum papírových modelů
Podle otevírací doby Muzea

Krátce po sametové revoluci Milan Weiner
(*1955) využil nových možností svodného
podnikání a založil soukromé vydavatelství
WDS Minibox (WDS = Weiner Design
Studio). Samostatně začal v letech 1990-92
vydávat řadu svých modelů Minibox, a to jak
těch již vydaných v ABC v upravené a
rozšířené podobě, tak i modelů, které v ABC
nebyly publikovány, např. Tatru kolem
světa, T 815 GTC. Vydávané modely jsou
tištěny na přeloženém dvojlistu, kde uvnitř
je samotná vystřihovánka a provedení
titulní strany vychází svou podobou z
podvozků modelů (černý rámeček s modrou
plochou). Uprostřed je autorova ruční
kresba předlohy v kruhovém výřezu, při
spodním okraji název modelu. Doprovodné
ilustrace se objevují nejen na těchto
„černých dvojlistech“, ale stanou se i
nedílnou součástí vystřihovánek v ABC (v
menším provedení). V dnešní době je
Minibox bez této kresby považován za
jistým způsobem neúplný. Firma WDS
Minibox na tyto prvotní výtisky navázala až
v roce 2008 vydáváním karet s modely
1:300. Ke stovkovým modelům se vrátila
dvěma tituly na přelomu milénia, výrazněji
až v roce 2018.
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Architekt Richard Vyškovský za svůj život
publikoval více jak 1.200 vystřihovacích
stránek hlavně v časopise ABC a
nakladatelství Albatros. Sám sice tvrdil, že je
autorem asi 480 modelů, ale jako jeden
model počítá i dnes již legendární Městskou
památkovou rezervaci, která čítá asi 200
staveb, most, hřbitov, malé přístaviště pro
čluny, hradby… V tuto chvíli v Muzeu
pracujeme na projektu rozšíření expozice o
další prostory, které chceme věnovat práci
„Papírového krále“ Richarda Vyškovského.

V druhé polovině 90. let a na začátku
nového tisíciletí se Miniboxy 1:100 v ABC
objevovaly již v menším množství – několik
novinek, několik modelů v reedici. Autor se
rozhodl pro revitalizaci, k modelářsky
zajímavému kroku – začal své počáteční
modely přepracovávat a doplňovat o
plastický podvozek, autíčka tedy dostala
skutečná kola. Ale dostalo se jen na několik
modelů. Ve vystřihovánkových speciálech
časopisu ABC vydaných v roce 2000, Století
vystřihovánek 2, vyšly některé unikátní a
dříve nevydané Miniboxy s tématikou
kempování – autokaravany, stany, další
doplňky a také vozy Škoda Fabia. Ve Století
vystřihovánek 3 z téhož roku jsme nalezli
novinkový londýnský patrový autobus AEC
Routemaster. Tyto modely se staly záhy
stejně „dostupnými“ jako samotné speciály
– tedy téměř vůbec a patřily dlouho mezi
nejvzácnější a nejvíce ceněné Miniboxy.
Jejich vydání v letech 2018 - 19 potěšilo
mnoho modelářů a sběratelů.
Výstava mapuje tři desítky let práce Milana
Weinera. Nabízí pohled na vývoj tvorby, od
prvních
jednoduchých
„krabiček“
k ikonickým miniboxovým krajinám.

Přebal katalogu k výstavě Milana Weinera
K výstavě vyjde katalog, který je možné si
zakoupit přímo v Muzeu.

RV 90

Muzeum papírových modelů
do února 2020
Podle otevírací doby Muzea
Výstava RV 90 měla být oslavou kulatin
Papírového krále, nejznámějšího autora
papírových modelů, pana architekta
Richarda Vyškovského. Bohužel, na začátku
srpna zasáhla papírový svět smutné zpráva
o
odchodu
pana
architekta
do
modelářského nebe.

Městská památková rezervace,
největší model, který vyšel v časopise ABC,
autorem je ing. arch. Richard Vyškovský
Výstava potrvá do února roku 2020 a je
součástí expozice Muzea.

Za celý tým Muzea přejeme čtenářům
Polického měsíčníku vše dobré a mnoho
pohody do Nového roku 2020.

Za MPM Pavel Frydrych

www.ceskekoncer t y.cz

HRONOV

SÁL JOSEFA ČAPKA

3. března 2020 od 1900 hod.
cena vstupného 620 Kč

HRONOV SÁL JOSEFA ČAPKA
26.03. 2020 OD 19 00 HODIN CENA VSTUPNÉHO 620 KČ
INFO: WWW.CESKEKONCERTY.CZ
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI: INFOCENTRA - HRONOV
NÁCHOD, ČERVENÝ KOSTELEC, TIPSPORT HRONOV
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HANA ZAGOROVÁ
A PETR REZEK
INFO: WWW.CESKEKONCERTY.CZ

vstupenky v předprodeji: INFOCENTRA - HRONOV, NÁCHOD, ČERVENÝ KOSTELEC, TIPSPORT HRONOV
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POHLEDY DO HISTORIE

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?

1. DÍTĚ S TALENTEM

Hanuš Wihan se narodil 5. června 1855
v Polici, tenkrát ještě ne „nad Metují“ (v mnoha článcích z doby mocnářství a První republiky je místo jeho rodiště uvedeno jako „Police
u Broumova“), jako druhý syn v rodině soudního kancelisty Franze Xavera a Rozálie
Wihanových. Pokřtěn byl 10. června v polickém kostele jmény Johann Josef Jindřich.
Jméno Hanuš začal používat až o víc jak třicet let později. Proč ale, dnes už nikdo neví.
A možná to nikdo nevěděl ani tenkrát – s výjimkou samotného Wihana. Do pětatřiceti let
svého života se podepisoval nejčastěji jako
Johann, občas jako Hans a ve dvou případech
se podepsal zcela netypicky českým Jan.
Lze předpokládat, že Wihanova rodina se
objevila v Polici náhodou, kdy sem byl umístěn kancelista Franz Xaver, jako člen právě
otevřeného soudu. Prokazatelně žili v Polici
v roce 1851, kdy se tady narodil jejich nejstarší syn Karel. (Lze z toho usuzovat, že Franz
Xaver Wihan byl umístěn k polickému soudu
hned při jeho založení v roce 1850). Rodina
nakonec měla čtyři děti: kromě nejstaršího
Karla a mladšího Johanna, to byl ještě mladší
bratr Josef a nejmladší sestra Hedvika.
Traduje se historka, že hudebního talentu

malého Wihana si všiml
profesor a ředitel pražské
konzervatoře Josef Krejčí,
který uslyšel někdy v létě
v Polici hrát jedenáctiletého Wihana na jakousi flétničku a posléze
umluvil jeho rodiče, aby
zapsali svého syna na pražskou konzervatoř.
Představa profesora Krejčího, který se v Polici
zjevuje jako antický Deus ex Machina je literární a krásná. Ale se skutečností nemá nic
společného. Třeba jen z toho důvodu, že jedenáct let bylo Wihanovi v roce 1866 a léto tohoto roku zcela určitě nelákalo nikoho k žádným
výletům. Polická kronika uvádí v tom roce
14 případů cholery a městem se v létě vracela vítězná Pruská armáda od Hradce Králové
a z Prahy.
Wihanovi se z Police odstěhovali pravděpodobně někdy v letech 1858/59 a lze předpokládat, že se už nikdo z nich v Polici neobjevil.
Malý Johann navštěvoval nejprve Obecnou
školu v Kostelci nad Orlicí, pak Reálnou školu ve Vysokém Mýtě a nakonec Vyšší reálnou
školu v Praze. Podle článku k Wihanovým
šedesátým narozeninám, který v roce 1915
napsal Zdeněk Nejedlý, se už na Vyšší reálné škole připravoval na přijímací zkoušky
na konzervatoř. A dá se usuzovat, že se už v té
době pohyboval mezi hudebníky a pravděpodobně mezi ně patřil i profesor Krejčí. Ten
potom skutečně zasáhl do Wihanova života
a umluvil otce, aby nechal malého Johanna
studovat hudbu. Podle dochovaných vysvědčení, byl Johann Wihan vzorným žákem a jediné problémy mu trochu dělala matematika
a latina. Franz Xaver si pro syna představoval
úřednickou budoucnost. Zdeněk Nejedlý píše:
„Krejčí seznámil se s 12letým samorostlým
virtuosem a byl by jej rád přijal do konservatoře, ale otec nesvolil, poněvadž mu bylo líto
vzdáti se své radosti z velmi dobrého študenta,
jenž absolvoval dosavadní třídy reálky s vyznamenáním.“ I přesto nakonec otec svolil.

Z pamětní knihy obce Hlavňova - 8. část

Povodeň.V roce 1872 byly v Čechách velké povodně a i u nás v Hlavňově byla velká
povodeň, a sice první dne 24. května a druhá
v sobotu dne 8. června. Tyto povodně způsobily velké škody, voda zatopila níže položené
usedlosti a chalupy a nablízku i několikráte
udeřil blesk.
V roce 1876 zemřel císař Ferdinand V.
Dobrotivý a v obci bylo připomenuto úmrtí
smutkem.
V témže roce stihla český národ nová
rána. Dne 26. května 1876 zemřel historiograf
království českého, proslulý učenec a jeden
z nejpřednějších buditelů národa František
Palacký.
Bouře a krupobití. Dne 7. března 1876
ke třetí hodině odpolední strhla se nad
Hlavňovem a okolím veliká bouře spojená
s hromobitím, prudkou vichřicí, silným lijákem a krupobitím. Bouře nadělala nesmírných
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škod na polích, lukách, zahradách, staveních
a cestách. Na sta vozů orné půdy odnesl rozbouřený vodní živel z polí, kroupy místy sypaly se veliké jak holubí vejce, takže v lesích
je bylo možno nalézt ještě po několika dnech.
Záhubné to krupobití řádilo nejvíce uprostřed
obce, takže na hospodářských usedlostech
Josefa Linharta čp. 30, Antonína Kollerta čp.
31, Josefa Borny čp. 33 a Karla Wintra čp. 34.
Žito bylo docela potlučeno, rozbito a zničeno.
– Krátce před 3. hodinou muselo být ve škole
skončeno vyučování pro nastalé temno a pro
spousty vody na cestách. Až teprve po čtvrté
hodině, když vody poněkud opadly, mohly
děti domů.
Dne 26. září 1879 poctil naši obec svou návštěvou český historik a spisovatel Wácslaw
Wladiwoj Tomek. Při této příležitosti navštívil i školu a byl přítomen vyučování.

V roce 1868 nastoupil Johann Wihan
na konzervatoř, jako žák hned druhého ročníku violoncellové třídy, pod vedením profesora Františka Hegenbartha. Ovšem ani tady
neproběhlo vše hladce, protože Wihan se hlásil do houslové třídy, kam nebyl přijat. Tak
nepohrdl violoncellem… V monumentálním
díle „Čeští violoncellisté XVII – XX. století“
autor Bedřich Urie u Wihana napsal: „Tak přichází [Wihan] do rukou zkušeného pedagoga
Fr. Hegenbartha, jenž v něm záhy poznal veliký talent violoncellový i hudební.“ A Wihan
prošel studiem na konzervatoři hladce, jako
pověstný nůž máslem, bez jediného zakolísání. V roce 1873 absolvoval Koncertem pro
violoncello a orchestr Roberta Schumanna.
A po prázdninách v tom samém roce nastoupil
na místo profesora violoncella na Mozarteu
v Salzburgu. Stejné místo v minulosti zastával
profesor Hegenbarth a předpokládá se, že byl
dost možná iniciátorem prvního „pracovního
zařazení“ mladého violoncellisty.
Na podzim roku 1873 odjíždí Wihan
do Salzburgu a začíná jeho dlouhá pouť
po Evropě, která – s krátkým přerušením v letech 1888-1894 – skončí až těsně před První
světovou válkou. A jméno Wihan či profesor
Wihan bude rezonovat po evropských městech
stejně silně, jako tóny jeho violoncella, které
jsou překrásné a ušlechtilé, jak se o nich psalo
v ruském tisku.
Bohužel dětství a mládí budoucího violoncellisty je ukryto pod nánosem sto šedesáti
pěti let a pro mnoho věcí nemáme jediný důkaz. A tak je jeho dětství svázáno slovy „dá se
předpokládat“, „dá se usoudit“ a „pravděpodobně“ a „nejspíš“. Ovšem čím víc se blížíme
k současnosti, tím více informací se mlhy času
vynořuje a tím lépe se dá Wihanův život zmapovat a chápat.
Pozn. Podrobněji jsem se Wihanovu dětství věnoval v článku „Johann (Hanuš) Wihan
& profesor Josef Krejčí, který byl otištěn
ve sborníku „Rodným krajem“ (č. 58/2019).
Pavel Frydrych

Dne 18. dubna 1880 zemřela ve věku 24
let raněna mrtvicí první zdejší industriální učitelka Barbara Hudečková. Pochována byla
na polickém hřbitově. Byla dcerou finančního
komisaře v Hradci Králové.
Rok 1881 – 1890. Bylo zajisté oprávněným přáním národa českého, aby mu bylo
dopřáno zaslouženého místa na vysokých školách pražských, kde se dosud vyučovalo jazykem německým, aby se tu vyučovalo též jazykem českým. Tomuto přání bylo vyhověno
konečně nejvyšším nařízením císaře Františka
Josefa I., načež i sněmovna panská dne 10.
února 1882 přijala většinou 27 hlasů návrh
zákona o univerzitě české a téhož roku počalo
se na fakultě filosofické a právnické vyučovat
vedle jazyka německého též jazykem českým.
Vybral, stylisticky a gramaticky upravil
František Janeček
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O původu jména a pramenech řeky Metuje

Tak jako je Stěnava hlavní řekou východní částí bývalého okresu broumovského, tedy
Broumovska v užším smyslu, tak je Metuje hlavní sběrnou vod v části západní, tj. na Teplicku
a Policku. S tímto krajem je nerozlučně spojena.
Má k němu ovšem ještě i jiné vztahy, zejména
ten, že svým údolím i údolími svých přítoků vykazovala směr postupu první kolonizace a jako
velmi účinná složka se uplatnila v povšechné
scenerii tohoto kraje.
Dodnes je tu rozšířená pověst o tom, jak řeka
Metuje dostala své jméno. Bylo to v období, kdy
se na tomto území usadili benediktinští mniši.
Když starý břevnovský opat Chůno vyslal
do míst, které bylo potom pojmenováno Policí,
několik mnichů pod vedením jáhna Vitališe, pokračovali všichni v započatém díle tak, že v této
krajině zdomácněli. Král Přemysl Otakar I. jim
proto v roce 1213 tuto krajinu daroval. Mniši se
od prvních dnů snažili poznat celý kraj i povodí
všech řek a potoků protékajících polickým újezdem. Řeku Metuji tu znali, ale dosud ji nikdo nepojmenoval, ani nevěděli, kde pramení. Mniši se
rozhodli, že pramen naleznou a řeku pojmenují.
Proto se jednoho dne vypravili proti proudu této řeky. Vzali si jídlo na cestu a vyrazili.
Cesta vedla hustým lesem, a proto postupovali
velmi pomalu. Když slunce zapadalo, utábořili
se v kraji divokých adršpaškých skal. Druhý den
pak pokračovali v průzkumu až se úsilí objevilo. Našli pramen. Dosud stále nevěděli, jak řeku
pojmenují. Navrhovala se hned různá jména, ale
žádné se dostatečně nelíbilo. I prohlásil Vitališ:
„Snad náhoda nám nějaké jméno přinese“. Nato
se vydali na zpáteční cestu.
Bylo už po poledni, když se průzkumná výprava zastavila v údolí mezi obrovskými javory, aby si odpočali po namáhavé cestě. Několik
mužů mezitím dělalo průzkum okolí. Mezi statnými stromy objevil jeden z mnichů obrovský
roj lesních včel, které byly usazeny v dutém javorovém kmenu a které měly ve svém úlu tolik
medu, až ho to překvapilo.Několik z nich začalo
obdivovat statné stromy a jeden z mnichů objevil
velký roj lesních včel. Medu bylo tolik, že tekl
po kmenu až na zem. Radostně zakřičel na své
druhy: „Pojďte sem! Med-tu-je!“ Všichni, nedbajíce včel a žihadel, se snažili nabrat si medu
co nejvíce.
Výkřiky zalétly i ke sluchu jáhna Vitališe,
který na balvanu odpočíval. Ta slova jakoby se
jej kouzelně dotkla. Zamyslel se, pak pohlédl
na ostatní, vstal a radostně zvolal“ „Nuže bratři,
zde hledané jméno řeky máme – jen maloučko
změníme. „Med-tu-je“ na „METUJE“ a jméno to
bude mít navždy!“ A tak se také stalo. V místech,
kde došlo k této události byla založena víska nazvaná Javor.
Tento výklad o vzniku jména řeky Metuje je
pouze ukázkovým příkladem lidové etymologie,
která často vysvětluje jména jen na základě jejich
současné zvukové podoby.
J. V. Šimák vyslovil hypotézu, „že název
řeky souvisí snad se jménem Metod a vznikl tedy v okruhu vlivu mnichů polických, ale
tomu je na závadu okolnost, že řeka obdržela
své jméno určitě na dolním toku, kde její okolí
bylo osídleno mnohem dříve než se břevnovský
jáhen Vitališ s několika řádovými spolubratry
usadil tam, kde později vznikla Police, takže je
nutno neklamně předpokládati, že Metuje měla
své jméno již v době, kdy potomní klášterní území polické bylo ještě »širou končinou v děsivé
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pustině«“. (Honl: O jméně řeky Metuje)
[pozn.: první písemná zmínka o řece Metuji
pochází z roku 1196, kdy český kníže Oldřich
daroval křižovníkům Svatomářským některé
vesnice, mezi jinými i »Quasslici«, označenou
přídomkem »super Methuya«. Protože touto vesnicí je nepochybně míněna Veselice (část obce
Šestajovice) na východ od Jaroměře, vztahuje se
tento doklad k dolnímu toku Metuje.]
O tom, kde řeka Metuje pramení, byly
po dlouhá léta vedeny spory. Spor o určení pramenů řeky Metuje s konečnou platností ukončila
vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství č. 28/75 28 z března 1975. Stanovila jako
její pramen potok (doposud zvaný Skalní potok
– Felsenbach, či Forellenbach – Pstruží potok,
příp. v horní části toku zv. Ronserbach – Dunivý
potok), který vyvěrá západně od Adršpašských
skal nad Hodkovicemi, nedaleko místa, kde stávaly čtyři domy samoty Kalousy (německy zv.
Kahlhaus), protéká Vlčí roklí, přijímá několik
dalších přítoků a u hotelu „Skalní město“
adršpašský skalní komplex opouští.
Za pramen Metuje byl do té doby většinou vodohospodářů, na základě určení
geologa Karka KOŘISTKY, pokládán
potok Zdoňovský (Merkelsdorfer Bach),
pramenící u polské vsi Łączna (dříve
Raspenau). Poprvé k této problematice
podrobněji přihlédl prof. František X.
Zippe. Ten při popisu adršpašského panství uvádí, „že Metuje je tvořena soutokem Adršpašského potoka s potokem
Zdoňovským, jenž béře svůj počátek
za zemskými hranicemi na ladech u vesnice Raspenavy a ubíraje se přes Libnou
a Zdoňov, spojuje se s předešlým.“
V Ottově slovníku naučném se dočteme: „Metuje vzniká skoro na hranicích
prusko-českých u Raspenavy (568 m)
v mělkém korytě (ve výši 600-650 m),
do něhož vylévají vody své některé potoky z okolních lesnatých výšin. Nad vesnicí Libnou vstupuje na půdu českou a béře
se v údolí mělkém, mírnými výšinami
provázeném až pod kostel zdoňovský.
Pod Zdoňovem přechází z opuky do kvádrových pískovcův a obtéká skály abršpašské a teplické na vých. okraji jejich.“
Místopisnou
situaci
popsal
i MUDr. Ivan Honl: „Naproti tomu
velké vojenské mapování, provedené
na Policku roku 1877, položilo vznik
Metuje na západní okraj Adršpašských
skal, jimiž si pak řeka svým horním tokem razí cestu tvoříc tam malebný vodopád. Téhož roku uveřejnil však geolog
Karel Kořistka na základě podrobného
průzkumu celé té krajiny názor, že údolí Metuje počíná nedaleko Raspenavy
v podobě mělkého žlabu, do kterého vlévají své vody některé potoky s vůkolních
lesnatých výšin, a jenž nade vsí Libnou
vstupuje na českou půdu. Tím je očividně mí-něn potok Zdoňovský, o němž se
zmínil již Zippe, jenž však Kořistkou je
pokládán za vlastní počátek Metuje a ne – jako
tomu bylo u Zippeho – jen za jednu z jejích
zdrojnic. […] Dnešní generace geografů celkem
bez výhrad uznává názor Kořistkův, pro který
vedle důvodů čistě topografických mluví i poměry hydrologické.“ (Honl Ivan: Kde leží prameny
Metuje; in: Broumovsko, roč. 2, č. 3, 15. 3. 1948)

Původ hydronyma Metuje (původně
„Medhuya“) je značně nejasný, pochází patrně
z období předslovanského osídlení (první písemná zmínka jména řeky pochází z roku 1186).
Usuzuje se, že snad má kořeny v keltském nebo
illyrském základě „MET“ = střed, střední (mezi
Upou a Orlicí?).
Tento výklad zpochybnil jako problematický
prof. Aleš Fetters: „V dnešní Jaroměři se stékají tři řeky přibližně stejně velké: Labe s Úpou
a o málo níže Metuje. Orlice se vlévá do Labe
až v Hradci Králové, tedy o 20 km jižněji. O další asi 20 km k jihu se do Labe u Pardubic vlévá Loučná. Z tohoto hlediska by tedy byla prostřední řekou pro změnu zase Orlice. Relace
Úpa – Metuje – Orlice byla pro dávného předslovanského pojmenovatele, který nedisponoval
mapou, vskutku málo pravděpodobná. Navíc
jsou názvy řek Labe, Úpa, Metuje svým původem podstatně starší a jiné než název Orlice
a Loučná. Předslovanské osídlení okolí dnešní

Jaroměře je dokázáno archeologickými nálezy.“
(Aleš Fetters: Hydronymie povodí řeky Metuje)
Metuje je dlouhá 71 km a ústí zleva do Labe
v Josefově. Plocha jejího povodí měří 610 km2
a malou částí zasahuje i do Polska. Její vody jsou
dále odváděny do Severního moře.

Z různých zdrojů vybral František Janeček
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zrcadlo času - vzpomínáme

1. leden 1993
Rozdělením Československa o půlnoci z 31.
prosince minulého roku vznikly dva nové samostatné státy Česká republika a Slovenská
republika
2. leden 1959
Z kosmodromu Bajkonur byla vypuštěna sovětská sonda Luna 1 , jež provedla první průlet
okolo Měsíce
3. leden 1923
Zemřel Jaroslav Hašek, český spisovatel a autor knižní postavy Švejka (* 30. dubna 1883)
4. leden 1874
Narozen Josef Suk, český skladatel, houslista
a pedagog († 29. května 1935)
5. leden 1858
Zemřel Jan Josef Radecký z Radče, rakouský
vojevůdce a český šlechtic
5. leden 1981
Zemřel ve věku 66 let Karel Petr, , učitel v.
v., po celá desítiletí stál na předním místě hudebního života v Polici nad Metují (*28. září
1914)
6. leden 1882
Skončila platnost juliánského kalendáře v Čechách a v Rakousku, následujícího dne
bylo podle gregoriánského kalendáře 17. ledna
7. leden 1943
Zemřel Nikola Tesla, americký elektrotechnik
chorvatského původu
7. leden 1990
Vyšlo první číslo zpravodaje polických občanů „POLICKÉ FÓRUM“. Vycházelo pravidelně každé pondělí péčí členů Občanského
fóra až do roku 1994.
8. leden 1642
Zemřel Galileo Galilei, italský matematik
a astronom
9. leden 1890
Narozen Karel Čapek, velice významný český
spisovatel antifašista (†25. prosince 1938)
9. leden 1992
Zemřel ve věku 73 let Jiří Tásler (*1919), bývalý knihař, knihkupec a dlouholetý a čestný
člen ochotnického souboru Kolár v Polici nad

Z historie kalendáře

Všechny kalendáře v dávných dobách
měly jedno společné, vycházely ze sledování
vesmírných těles a jejich opakování. Střídání
světla a tmy určilo základní časovou jednotku, tedy jeden den. Nebeský Měsíc od úplňku
k úplňku svým cyklem zase určoval měsíc.
Také Slunce se v průběhu roku objevovalo v odlišných polohách a tak vzniklo dělení
na roky. Starověké civilizace se snažily rok
rozdělit na stejné části, ale polohy vesmírných těles se ve stejný den v dalším roce lišily,
musely tak k pravidelným měsícům přidávat
další různě dlouhá období k srovnání kalendářního času s časem
astronomickým.
Bylo tak postupováno dlouho, až
do doby vlády Gaiuse
Juliuse Caesara (46
př. n. l.), který dokázal
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Metují
10. leden 1986
Zemřel Jaroslav Seifert, český lyrický básník, prozaik, publicista a překladatel, Nositel
Nobelovy ceny za literaturu (* 23. září 1901)
11. leden 1787
William Herschel objevil Uranovy měsíce Titaniia Oberona
12. leden 1940
Zemřel Joža Úprka, český malíř a grafik, představitel pozdní recese (*25.10. 1861)
13. leden 1906
Zemřel Alexandr Stěpanovič Popov, ruský fyzik a elektrotechnik
14. leden 1875
Narozen Albert Louis Philips Schweitzer, alsaský vědec a humanista
14. leden 1999
Vyšlo 1. číslo „Polického měsíčníku“, občané
jej dostali poštou zdarma. Nahrazuje předchozí „Polický zpravodaj“, vydává jej město
Police nad Metují, tiskne místní „Tiskárna
Matěna“, cena příštích čísel 5 Kč.
15. leden 1622
Narozen Jean-Baptiste Molière, francouzský
herec a dramatik
16. leden 1778
Na Václavském náměstí v Praze se upálil student Jan Palach, který tak protestoval proti sovětské okupaci Československa
16. leden 1946
Zemřel ve věku 80 let továrník Jan Pejskar,
zakladatel továrny na uzenářské výrobky
v Polici nad Metují
17. leden 1706
Narozen Benjamin Franclin, spisovatel
a vědec
18. leden 1934
Zemřel Otakar Ševčík, český houslista a významný houslový pedagog
(* 22. března 1852)
19. leden 1877
Narodil se Fráňa Šrámek, český spisovatel
a dramatik († 1. července 1952).
20. leden 1612

Zemřel Rudolf II. Habsburský, 47. český panovník, který si za hl. město říše vybral Prahu
20. leden 1991
Zemřel ve věku 76 let akademický malíř
Václav Šafář, neobyčejně populární a významná osobnost na Broumovsku, neméně
talentovaný divadelní ochotník
21. leden 1862
Zemřela Božena Němcová, česká spisovatelka, autorka povídky Babička (* 4. února 1820)
22. leden 1941
Zemřel František Křižík, český elektrotechnik, vynálezce a podnikatel
(* 8. července 1847)
23. leden 1799
Narozen Alois Negrelli von Mold-Elbe, rakouský inženýr a stavitel
24. leden 1965
Zemřel sir Winston Spenser Chuchill, jedna
z nejoriginálnějších postav světové politiky
25. leden 1924
Zahájeny první zimní olympijské hry ve francouzském Chamonix
26. leden 1950
Narozen Ivan Hlinka, čs. hokejista a trenér českého národního hokejového týmu
(† 16. srpna 2004)
27. leden 1742
Zemřel Edmund Halley, anglický matematik
a hvězdář
28. leden 1930
Zemřela Ema Destinnová, světoznámá česká
operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost (* 26. února 1878)
29. leden 1901
Zemřel Julius Zeyer, český básník, prozaik
a dramatický spisovatel, přední představitel
lumírovské generace (* 26. dubna 1841)
30. leden 1969
V Londýně naposledy veřejně vystoupila
skupina The Beatles
31.leden 1962
Zemřel Vlasta Burian, český filmový herec,
spisovatel, mim a imitátor (* 9. dubna 1891)

prosadit nový kalendář juliánský. V době pobytu v Egyptě poznal i jejich kalendář, který
měl 365 dní, 12 měsíců po 30 dnech a ten
poslední o 5 dní více a vycházel jen z oběhu
slunce. Jeho výhoda byla dvojí, zachycoval
všechna roční období a byl zcela nezávislý
na lidech a jejich libovůli. Návrhem reformy
pověřil matematiky, hvězdáře i filozofy. Při
přechodu na nový kalendář měl ten „dosluhující“ 445 dní.
K rozšíření nového kalendáře přispělo i právě se šířící křesťanství. Podle tohoto
kalendáře docházelo
jednou za čtyři sta
let k odchylce 3 dnů,
ale v 16 století se
kalendář opožďoval
skoro o 10 dní (9,809
dne) a církev byla
nucena ve prospěch
správného stanovení

velikonoc zasáhnout, aby jarní svátky nezasáhly do práce v zemědělství.
Tridentský koncil souhlasil v roce 1563
s myšlenkou reformy kalendáře a v době
pontifikátu papeže Řehoře XIII, vzniká kalendář gregoriánský či řehořský (1582).
Nejdůležitější byly dvě změny a to, že po juliánském čtvrtku 4.10.1582 následuje hned
gregoriánský pátek 15.10.1582 a přestupný
rok je jednou za čtyři roky, je-li rok dělitelný 4
na celé číslo a zároveň bylo i několik výjimek
např. je-li rok dělitelný 100 není přestupný.
Prosadit zkrácení měsíce o 10 dní bylo v praxi velkým problémem, což si uvědomoval
i papež sám. Nepostupoval jen po své linií,
ale osobním vysvětlovacím dopisem určeným všem tehdejším vládcům žádal o pomoc
(nakonec sami to známe, když dochází k přechodu na letní čas a to se jedná pouze o hodinu). Nejprve uspěla reforma v silně katolických zemích , v Čechách dochází ke změně

Připravil František Janeček
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z 6. 1. 1584 na 17. 1. 1584 (výnosem Rudolfa II),
na Moravě dříve. V zemích s převažující pravoslavnou církví o hodně později (církev ho ale nepřijala nikdy). V Rusku platil juliánský kalendář od roku 1700
do roku 1918 tedy včetně. Říjnové revoluce, která
podle gregoriánského kalendáře byla v listopadu.
Řecko přijalo novou změnu až v roce 1924 a Egypt
až v roce 1928.
Ani gregoriánský kalendář není bez nevýhod.
Předbíhá se o jeden den za 3323 roky, má čtyři různé délky měsíců. Nový rok nepřipadá na stejný den
v týdnu, což znamená, že i měsíc nebo čtvrtletí může
začít jakýmkoliv dnem v týdnu. Není ani stejné pololetí (181 a 184 dní) či čtvrtletí. Neexistuje shoda
mezi daty a dny od týdne k týdnu, od měsíce k měsíci
nebo rok od roku. Čím hlouběji do historie, tím je
obtížnější zjištění a náročnější nejen na počítání, ale
i na logickém myšlení. Existuje sice stoletý kalendář, kde si člověk může poměrně jednoduše zjistit,
jaký den byl a bude v určitém datu ale jen od roku
1901 až do roku 2036.
Matematici Univerzity
v Marylandu už představili nový kalendář, který by
odstranil nevýhody gregoriánského kalendáře, a lze
jen doufat, že nebude v život uveden brzy. Pro ekonomiku a plánování bude možná přínosem, ale pro lidi?
Připravil František Janeček

ŠKOLSTVÍ
Z polické mateřinky

V měsíci prosinci jsme měli ve školce všichni plno práce. Ozdobili jsme si
vánočně školku, peklo se cukroví, tvořili jsme dárečky a přáníčka k Vánocům,
zdobili jsme stromečky, nacvičovalo
se na besídky, užívali jsme si prvního sněhu, krmili jsme zvířátka v lese
a ptáčky v naší zahradě… Byli jsme si
prohlédnout pěknou vánoční výstavu
v Domově důchodců a při té příležitosti tam děti z první budovy ozdobily
babičkám a dědečkům jeden stromeček na zahradě. Školku navštívilo opět
divadlo Úsměv s pohádkou Cukrářská
Barborka. No a nechyběla ani návštěva
Mikuláše se svou družinou. A i když se
čert na někoho hodně zlobil, nechal nám
nakonec všechny děti ve školce, protože
slíbily, že se polepší. Tímto velmi děkujeme manželům Huškovým a Simoně
Kaněrové za ochotu a za velmi povedené vystoupení. Vánoční besídky se všem
třídám moc povedly a zasloužily si tak
bohatou nadílku od Ježíška. Poděkování
a chvála patří také našim uklízečkám
Janě Fulkové a Petře Frimlové za ušití
velmi povedených kostýmů na kluky
sněhuláky, kuchařkám Janě Jirmanové
a Hance Scholzové za zpracování
těst a upečení cukroví do všech tříd,
Koutským a Šefcovým za zapůjčení rekvizit, firmě VACEK Pěkov za pšenici
na tvoření a všem rodičům, kteří donesli
na besídky vánoční cukroví.
Do nového roku Vám všem přejeme
hlavně zdraví, štěstí, plno lásky, pohody
a úspěch
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ MAJÍ
U STUDENTŮ ÚSPĚCH
Téma psychických problémů již není
tabu. Alespoň ne na některých školách
na Náchodsku, ve kterých se uskutečnil preventivní program zaměřený na vzdělávání
studentů v oblasti duševního zdraví. Prevence
duševních onemocnění je podle lektorů programu nejdůležitější právě u dospívajících.
Pracovníci organizace Péče o duševní zdraví
(PDZ) ze střediska Náchod se aktivně zapojují
do vzdělávání studentů na školách. Důležitá je
podle nich prevence. „Mladí dospělí jsou nejohroženější skupinou v prvních projevech duševní
nemoci. Proto je důležité jim předávat informace o nemocech a možnostech léčby. Aby zvládli
případně včas rozpoznat první příznaky nemoci
a věděli, kde mohou najít pomoc. Nebo byli připraveni pomoci blízkému člověku,“ říká sociální
pracovnice PDZ Hana Hejzlarová.
První školou, kde preventivní program v letošním roce vedli, byla Střední škola propagační
tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Tématem
bylo duševní onemocnění
se zaměřením na sebepoškozování, poruchy příjmu
potravy a duální diagnózy.
Interaktivní formou seznámili studenty se základním
dělením duševních onemocnění, jejich projevy, možnými příčinami a léčbou. „Byli
jsme povzbuzeni zájmem
studentů, a to nejen v době
vyučování, ale i na internátu školy v době volného
času studentů. Bylo znát, že
je téma zajímá, někteří popisovali osobní zkušenost
s psychickými problémy,

zkušenosti ze svého okolí, doptávali se na hranici mezi běžným smutkem a depresí, kdy a kde
vyhledat odborníka a tak podobně,“ dodává vedoucí střediska PDZ Náchod Lucie Kudrnáčová,
která vzdělávací program pro studenty vedla.
V listopadu se pracovníci zapojili do výuky
na gymnáziu v Náchodě. Jednalo se o přednášku v rámci základů společenských věd v oktávě na téma paranoidní schizofrenie. Lucie
Kudrnáčová na základě spotu o prožívání lidí se
schizofrenií a na konkrétní kazuistice interaktivně představila problematiku tohoto onemocnění. Přednášející opět zaujal zájem studentů, se
kterým výklad sledovali a aktivně se doptávali.
Jedna z posluchaček projevila zájem o nabízenou stáž. V prosinci pak proběhla na gymnáziu
ještě jedna přednáška pro třetí ročníky a další pokračování preventivního programu je sjednáno
i na rok 2020.
Bc. Michaela Venclová
Péče o duševní zdraví, z. s.
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Základní umělecká škola informuje…
Milí přátelé,
požehnané období Vánoc plné lahodných tónů v příjemné harmonii při setkávání s vašimi bližními ať pokračuje bez jakékoliv
disonance a falešných tónů i v průběhu celého příštího roku!
V této životní symfonii vám přejeme spoluhráče, kteří nebudou chtít hrát za každou cenu sólo, ale budou i citlivými doprovazeči, kteří vycítí to správné tempo pro každý úsek příštího roku.
Tam, kde bude třeba, nebojte se použít důrazné fortissimo, ale
nezapomínejte na návrat do pokojných vod amorosa a pokorného
pianissima.
Ať se vám i příští rok podaří zakončit monumentálním finále
vedoucím k závěrečné katarzi z vědomí dobře a čestně provedeného
díla...! ☺

Mistr republiky v motokárách
v Náchodě

Filip Škorpík (nar. 2004), student 1. ročníku ACADEMIA
MERCURII, se stal v tomto roce mistrem republiky v motokárách v kategorii EASY100.

Lubor Bořek a kolektiv pracovníků ZUŠ v Polici nad Metují

Letošní sezóna pro něj lehká nebyla, závody absolvoval bez dalších
tréninků, se starší technikou a s minimálními náklady. Možná právě
proto byl nominován do ankety Zlatý volant.
Motokárám se Filip věnuje od svých čtyř let. Jezdí pod závodní
stájí SPIRIT RACING pod vedením Petra Černého z Náchoda, který je
historicky jeden z mála mistrů Evropy v motokárách.
Na podzim 2019 Filip úspěšně testoval jízdu ve F4 na závodním
okruhu v Mostě, kde dosáhl rychlosti těsně pod 200 Km/hod. Další kariéra mladého závodníka bude záviset hlavně na získání sponzorů.
Nutné je ještě dodat, že kromě motokár hraje Filip také závodně
hokej na pozici brankáře za HC Náchod.
Filipovi k jeho sportovním úspěchům moc gratulujeme a přejeme
mnoho sil a odvahy do dalšího závodění.
Mgr. Dana Jarolímová, ředitelka školy Academia Mercurii
Mgr. Ivana Šimková, koordinátorka projektu

Jiráskovo gymnázium
v Náchodě

zve žáky pátých a devátých ročníků
a jejich rodiče na

Den otevřených dveří
ve čtvrtek dne 16. ledna 2020.

Program




16,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 9. tříd
a jejich rodiči. Informace o čtyřletém gymnáziu.
17,00 - AULA - setkání vedení školy se žáky 5. tříd
a jejich rodiči. Informace o osmiletém gymnáziu.

Od 15,30 do 19,00 pro Vás budou připraveny
interaktivní akce, divadelní a hudební vystoupení, výstavy
a prezentace a možná přijde i kouzelník…
Podrobnější program naleznete na www.gymnachod.cz.
Na Vaši účast se těší vedení školy i celý pedagogický sbor.

Řezníčkova 451, 547 01 Náchod, tel. 491 423 243, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
http://www.gymnachod.cz
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Seniorům zazpíval na konci roku chrámový sbor

I když se scházejí po celý rok, o adventu
má schůzka polických seniorů v Pellyho domech jiný ráz. Vždyť setkání s řízkem a bramborovým salátem, ovocným punčem, cukrovím, tombolou a koncertem je nejen výjimečné,
ale i dost pestré na to, aby si každý našel pro
sebe něco, co mu přinese radost a potěší.
Kouzlo tomboly na každoročním posledním setkání v Klubu seniorů Ostaš, letos v úterý 10. prosince, už asi každý zná. Je zcela v duchu Vánoc, kdy víc myslíme jeden na druhého
a častěji to vyjadřujeme třeba jen drobným
dárkem. A tak každý něco koupí nebo vybere
ze svých zásob vhodný dárek, někdo i dva či
tři, položí na hromadu na jeviště a za nepatrný
obnos si koupí třeba i 10 lístků do tomboly. Ty
se pak losují a dárky přidělují podle toho, jak je „hostesky“
(mladší členky klubu) z hromady berou. Posledních pár dárků se rozdělí mezi ty, co nevyhráli. A již tradičně obdarovala
všechny své „kolegy“ Zdena Vídeňová. I ona udělala ostatním radost.
Mezí tím se podával už zmíněný řízek s bramborovým
salátem, na stolech bylo cukroví a skoro všichni už měli vypitý ovocný punč. Takže se mohli soustředit na vyvolávání
čísel a rozbalování nebo ukládání dárků. Někteří si odnesli
dárek domů pod stromeček.
Příjemné odpoledne zakončil koncert pěveckého sboru
z místního kostela. Chrámový sbor již tradičně seniorům zazpíval nejen adventní písně a koledy, avšak například na přání kulturní
referentky klubu působivý „Sbor Židů“ z Verdiho opery Nabuco.
Každý jsme rádi, když za námi někdo přijde, řekne milé slovo
a popřeje to nejlepší. Na poslední letošní setkání přišli seniorům popřát starosta Jiří Beran a místostarosta Jíří Škop. Přítomni byli vděční i za upřímné přání vedoucí Sociálního odboru MěÚ Olze Landové.
Poděkovali seniorům za jejich aktivitu nejen ve veřejném dění ve městě, ale i za samostatnost při organizovaní svých akcí. Příjemné bylo, že
všichni tři zůstali v sále a dali seniorům příležitost je oslovit.
S přítomnými se hezky rozloučily a popřály k svátkům a do nového

Saar Gummi je připravena
na jakoukoli situaci
v automobilovém průmyslu
Až do loňského léta automobilový trh rostl, potom klesal a v závěru roku se stabilizoval na nižší úrovni než o rok dříve. Budoucí
vývoj závisí na tom, jestli budou lidé kupovat elektroauta. Pokud
získá e-mobilita nějaký impuls, jestliže vzroste důvěra v elektromobily a nevýhody, zejména cena a dojezd, nebudou tak limitující
jako dosud, Saar Gummi Czech využije novou halu a růst zachytí.
„Když nastane pravý opak a přijde krize jako v roce 2008, využijeme naši finanční sílu a budeme usilovat o převzetí zakázek od konkurence, která bude mít potíže v důsledku slabšího finančního polštáře,“ uvedl generální ředitel společnosti Jan Tichý. Připomněl, že
podobně postupovala firma po krizi v roce 2008 a již v létě 2009
byla zavalena prací.
Finanční zdraví společnosti je zřejmé z vánočních odměn.
Byly o poznání vyšší než vloni a zaměstnanci získali prémie ve výši
12 tisíc korun plus čtvrtinu mzdy. Pro běžné dělnické pozice to bylo
zpravidla přes 20 tisíc korun.
Také mzdový růst pro letošní rok odráží sílu firemní ekonomiky
a bude daleko vyšší, než je obvyklé. Saar Gummi počítá s růstem
o 6 až 7 procent s tím, že celé navýšení bude v nenárokových složkách mzdy.
-sg-
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roku předsedkyně „Klubu seniorů Ostaš“ Helena Pivoňková i místopředsedkyně Ivanka Richterová. Připomněly zájezd na muzikál
do Prahy a novoroční koncert v lednu v Kolárově divadle, na který dostali senioři lístky díky Klubu.
Na první setkání v novém roce přijdou dva členové klubu s přednáškou, jak žijí v Řecku, kde pobývali dohromady skoro 4 roky. Setkání
s přednáškou proběhne v úterý 21. ledna opět ve 14 hodin.
Jindřich Horkel
foto: Helena Pivoňková

Mikulášská v „Kačámě“

Jako každoročně skončila činnost Dobročinného spolku pro pozůstalé
za rok 2019 Mikulášskou zábavou. V sobotu 7.prosince se sjelo nebo bylo
dopraveno na 80 účastníků do pohostinství „Kačáma“ V Suchém Dole.
Sraz byl pozvánkami určen na 14 hodin. Zřejmě z důvodu špatného počasí
se před sálem již ve 12,45 asi 30 lidí dožadovalo vstupu. Důvodem bylo
jistě též i to, že podle zkušenosti z minulých akcí chtěl každý pro odpolední
pobyt obsadit co nejvhodnější místo u stolu. A tak po 14té hodině byla kapacita sálu téměř naplněna. Dobrou náladu hned zpočátku držel pan Josef
Langr z Hronova se svými varhanami za podpory zpěvu i se svou manželkou. Během odpoledne několikrát sešel z podia s harmonikou mezi nás
na sál a hrál do ouška jeho oblíbené francouzské šansony. Z některých vesnic bylo více účastníků a tak obsadili celé stoly a bavili se po sousedsku.
Celé odpoledne zpestřilo očekávané pódiové vystoupení žen z hronovského Sokola – Bábinky. Srdečně jsme zatleskali po dvou předvedených skladbách ve sportovním duchu. První turistická s hůlkami /nordic
walking/ a druhé fotbalová v dresech Slavie. Přestože věkem se jedná
o důchodkyně jejich radostí z pohybu jsme byli nadšeni. Klobouk dolů
před paní Janou Ševců, nejstarší cvičenkou, která ve svých 82 letech celý
kolektiv nejenom vede, ale sama vymyslela již 10 skladeb a jedenáctou
tvoří. Svá vystoupení předvádějí na mnoha podiích v Čechách a dokonce
až v Portugalsku. Závěrem nutno říci, že celé odpoledne se vydařilo díky
všeobecné pohodě, kvalitnímu občerstvení od zaměstnanců restaurace,
úspěšnému losování 120 darovaných cen v tombole, Mikuláši se svým doprovodem, ale hlavně díky paní Věře Kašíkové, která vše včetně dopravy
skvěle zařídila.
J. Škop
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Hasiči v Hlavňově úspěšně zakončili rok 2019

Dne 14.12. 2019 se v Hlavňově v Pensionu
Pod Jasanem uskutečnila Výroční valná hromada SDH Hlavňov. Společně jsme si prošli
uplynulý rok 2019, připomněli si důležitost
hasičů ve společnosti a vytyčili plány do let
dalších. Důležitým bodem akce byly i volby
nového výboru SDH Hlavňov. Po hlasování zůčastněných členů bude v následujících
čtyřech letech výbor sestaven z členů: Jan
Špulák, Michal Vacek, Michal Meier, Aleš
Berger, Luděk Feranec ml., Šárka Vacková
a Bohumír Toman ml. Věřím že nový výbor

bude vést náš sbor správným směrem.
Rád bych poděkoval předchozímu výboru,
který odvedl myslím dobrou práci a zanechal
za sebou stopu v historii našeho sboru. Dále
bych rád za celý náš sbor poděkoval všem
pracovitým a aktivním členům a zároveň jejich rodinám, že i kolikrát přes důležité povinnosti jsou naši hasiči ochotni přijít a pomoci při činnostech, které jsou a budou stále
potřebné v naší obci.
Velké zásluhy za to, že Hlavňov funguje, má také Osadní výbor, TJ Sokol Hlavňov

a Svaz žen. Těmto organizacím a jejich členům
chci moc poděkovat za dobrou a přátelskou
spolupráci.
Touto cestou chci poděkoval i Městu
Police nad Metují za finanční podporu, kterou
pravidelně dostáváme, abychom mohli dělat
radost sobě, dalším lidem ale především aktivně fungovat a pomáhat.
Za celý sbor přeji hodně zdraví a úspěchů
v novém roce 2020,
Aleš Berger

NĚCO MÁLO O PODZIMNÍ ČINNOSTI MLADÝCH HASIČŮ VELKÉ LEDHUJE
Po ukončení podzimních soutěží, jsme se
s dětmi chtěli trochu odreagovat a udělat třeba i něco užitečného. Domluvili jsme si tedy
na městě brigádu - sběr odpadků. Vytyčili jsme
si úsek směrem na Bukovici, vyzvedli si pytle
na odpadky a vybavili jsme se rukavicemi.
Brigáda se konala v rámci běžného hasičského tréninku. Sraz u hasičárny a odchod
směr Penny. Pokračovali jsme za továrnou
na výrobu salámů Pejskar, kolem hřiště, přes
Nebíčko k hasičárně v Bukovici a po Ostašské
ulici zpět k výchozímu místu. Počasí bylo
krásné a tak celá akce děti bavila i když šlo
o práci, nikoliv zábavu. Posbíralo se dva pytle
odpadků.
Všem zúčastněným dětem a vedoucím ještě jednou, touto veřejnou cestou, děkuji za pilnou práci.
Smutné je, že když jsme s dětmi šli za 14
dní na výlet a procházeli jsme parkem na autobusovém nádraží, tak mít více času a další
pytel, byl by bohužel plný. A ještě smutnější
je, že v parku je nejméně 5 odpadkových košů,
vzdálených od sebe cca 20 m (no možná o trochu více), ale na tak malou plochu, myslím, že
se o ně dá i zakopnout a nemusely by se tedy
odpadky válet všude kolem.
Dále jsme pak stihli tradiční pouštění draků, i když letos jsme si špatně naplánovali
čas a ten nás předběhl. Tedy posun času nás
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předběhl. Takže ačkoliv bylo pěkné počasí
a vybízelo jít ven, v pět hodin už byla tma.
Nicméně to dětem vůbec nevadilo a zpět
do hasičárny jsme se dostali až o půl šesté.
Vítr mnoho nefoukal, ale jelikož jsou děti trpělivé a vlastně i fyzicky zdatné ze závodů,
tak běhaly a běhaly a některé draky i dostaly
do nebes.
Letos jsme také tvořili vánoční přání, ale
místo návštěvy u seniorů jsme je roznesli
po zasloužilých hasičích a členech dobrovolných hasičů Velké Ledhuje. Tato akce byla
velmi vydařená. Děti získaly velkou radost
z předaných přáníček a ještě sladkou koledu
navíc. Doprovodili je manželé Trojtlovi
a shledali tuto činnost za velmi prospěšnou,
zábavnou a prý je třeba ji i zopakovat v příštích letech.
Letos se podařilo 6-ti našim dětem obstát
při zkoušce a splnit si tak první svoje odznaky
odbornosti. Na strojníka juniora je perfektně
připravil Aleš Trojtl a mohl pak s radostí poslouchat, jak se děti naučily základním věcem
z tohoto oboru.
Zkoušku složili: Adélka a Vítek Hůlkovi,
Kateřina a Radek Hůlkovi, Jindra a Matěj
Trojtlovi
Skvělá práce vedoucího i pozornost dětí.
S příchodem Vánoc jsme ještě ozdobili stromeček pro zvířátka a popřáli si krásné

svátky a jak jinak než „Úspěšný sportovní rok
2020“
Na konec bych ráda poděkovala všem
rodičům za jejich spolupráci a podporu dětí
v hasičském sportu. Dále pak vedoucím Aleši
a Báře Trojtlovým, Věře Králové a Mírovi
Kollertovi za jejich pomoc, trpělivost a nadšení pro malé hasiče.
Všem přeji úspěšný, veselý a zdravím
naplněný rok 2020 a ať vám svítí slunce nad
hlavou.
Jana Kollertová

Poděkování

Dovolte, abych za všechny členy
a přátele Dobročinného fondu pro pozůstalé, z.s. v Polici nad Metují poděkovala panu Karlu Macounovi, který opouští na základě své rezignace k 31.12. 2019
pozici předsedy a člena výboru DFP.
Třináctileté činnosti ve spolku si velice
vážíme. Věnoval se organizaci a řízení,
fotografování, svými znalostmi vždy
obohatil konané výlety. Nechť si ve zdraví a spokojenosti užívá život a je naším
nápomocným členem.
Za DPF Věra Kašíková
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Astronomický klub Police nad Metují
POLOSTÍNOVÉ ZATMĚNÍ
MĚSÍCE 10. LEDNA

V první dekádě ledna uvidíme výrazné
polostínové zatmění Měsíce. Na připojeném
obrázku je schematické znázornění celého
průběhu zatmění.
První a třetí kontakt Měsíce s polostínem
Země není pouhým okem pozorovatelný.
Maximální fáze je na obrázku označena 2.
Spodní okraj Měsíce bude v této fázi velmi
blízko stínu Země a jeho ztmavnutí bude proto
nápadné.
Průběh zatmění
10. ledna vychází Měsíc krátce po 17.hod. (SEČ)
1. kontakt není pozorovatelný 18 hod. 7 min.
2. maximální fáze20 hod.10 min.
3. kontakt není pozorovatelný 22 hod. 12 min.

Při lednovém polostínovém zatmění
bude Měsíc v souhvězdí Blíženců, jihozápadně od jasné hvězdy Pollux.

Druhé zatmění Měsíce proběhne
5. června a bude rovněž polostínové.

prodlouží o 1 hodinu a 6 minut,
Země je Slunci nejblíže 5. ledna
v 8 hodin (147,1 miliónu km),
MĚSÍC
3. v první čtvrti, 10. v úplňku,
17. v poslední čtvrti, 24. v novu
MERKUR		
není pozorovatelný,
VENUŠE

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

20. ledna v 15 hodin 55 minut
SEČ vstupuje do znamení 		
Vodnáře, v lednu se den

večer vysoko nad
jihozápadním obzorem,
MARS
ráno nad jihovýchodním
obzorem, přesouvá se ze
souhvězdí Vah přes Štíra 		
do Hadonoše,
JUPITER není pozorovatelný,
SATURN není pozorovatelný,
URAN
po většinu noci v souhvězdí
Berana,
NEPTUN večer na jihozápadě v souhvězdí
Vodnáře
(severovýchodně od Venuše)
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

Stopařův průvodce Evropou XXI. století

Občas se někde dočtu, že ten, který sportovec ukončil svoji kariéru. Konec kariéry se
děje buď s nějakou veřejnou oslavou, nebo
bez oslavy – podle věhlasnosti končícího.
A tak jsem se i já rozhodl ve svých dvaačtyřiceti letech ukončit svoji stopařskou kariéru. Bez oslav a dalších věcí – prostě jsem se
na začátku srpna 2019 sbalil a vyrazil na poslední cestu stopem po Evropě.
K vysvětlení, kam a proč jsem vyjel, je potřeba se vrátit o víc jak dvacet let zpět, kdy jedna
z mých prvních cesta vedla do Itálie. Postupně
jsem navštívil Boloňu, Florencii a Řím.
Důvod byl jediný: všechna tato města nabízejí
k prohlídce minimálně tři sochy Michelangela
Buonarrotiho. A za uplynulé skoro čtvrtstoletí, jsem navštívil i další města v Evropě, kde
je možné něco od Michelangela vidět: Sienu,
Paříž, Londýn a Milán. A tak jsem se svoji stopařskou kariéru rozhodl zakončit stylově a vydal se za jednou z Michelangelových soch,
kterou jsem ještě neviděl – Madonou z Brugg.
Kolem roku 1510 ji koupil obchodník Jan van
Moeskroen a v roce 1514 ji věnoval bruggskému Chrámu Panny Marie – jednalo se tak
o první Michelangelovo dílo, umístěné mimo
území Itálie a jediné, které se mimo Itálii dostalo za jeho života. (Socha byla v historii
dvakrát uloupena: v roce 1794 francouzskými
vojáky a v roce 1944 německými okupanty,
ale vždy se do Brugg vrátila.)
Naposledy jsem jel stopem po Evropě
před třinácti lety do Švýcarska a Francie.
Od té doby se mnoho změnilo.
Třeba v Praze na Zličíně jsem docela automaticky šel ke sjezdu na dálnici, který už
neexistuje. Úžasná situace, kterou jsem vyřešil sednutím na MHD a odjezdem kousek
za Prahu na „Starou“ do Berouna.
Anebo třeba taky taková maličkost, že
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člověk musí sledovat čísla dálnic, aby dojel tam, kam chce. V Belgii jsem ji sledoval
tak dlouho, až jsme zajeli do tunelu a za ním
jsem vystoupil kousek od centra Bruselu.
Dálnice totiž nevedou do nekonečna a někde
začínají a končí. Tahle končila před tunelem…
A Brusel byl plný smradu, bezdomovců a střepů a odpadků na pěší zóně. Ale v cíli na mě
čekal nejen Michelangelo, ale taky jedno
z nejkrásnějších měst, které jsem kdy navštívil. Všichni, se kterými jsem jel, a někdy byli
v Bruggách, mi říkali, že je to krásné město.
Musím to jen potvrdit – Bruggy jsou skutečně
nádherným městem, které za návštěvu stojí.
A krásnu korunuje socha Madony s dítětem,
která byla snad původně určena pro Sienský
dóm.
Ale vše nebylo jen zalito sluncem.
Hned večer prvního dne a ráno dne druhého poslední cesty jsem na velkém odpočívadle u Mannheimu zmokl. A při cestě
zpět u Antverp taky. Navíc jsem byl na úplně blbým místě, odkud snad 90% aut jelo
do Holandska a já dvě hodiny tvrdohlavě trval
na tom, že chci do Aachenu. Nakonec jsem se
odhodlal pro Holandsko a zastavilo mi hned
třetí auto, který mě vyložilo na konci asi tříkilometrového sjezdu z dálnice na okraji jakési
vesnice. Kolem kdákaly slepice a kokrhal kohout. A já si uvědomil, že nejen že nevím, jak
se obec jmenuje, ale vlastně ani nevím, jestli jsem ještě v Belgii, nebo už v Holandsku.
Přejezd přes Holandsko (doma jsem zjistil, že
jsem byl ještě v Belgii) obstaral nejdřív rumunský řidič polského kamionu, abych pak
nasedl do jiného polského kamionu, který
řídil Gruzínec. Konverzace mezi námi probíhala německo-anglicko-česko-polsko-rusky
(s ohledem na to, že já kromě češtiny a polštiny a on kromě ruštiny a gruzínštiny jsme

dalšími jazyky mnoho nevládli). Když jsem
se ho ptal, kam jede, nebyl mi schopen odpovědět, ale ukázal mi SMSku. Přečetl jsem
si: Hans Adam Strasse 34. „To je ale jenom
ulice,“ řekl jsem mu. „No, tam jedu,“ odpověděl mi a našel zprávu č. 2. Tam byl už i název
města – něco jako Huxhaven. „A kde to je?“
ptal jsem se dál. „No, tam jedu,“ odpověděl mi
a ukázal na navigaci na palubní desce. V tuto
chvíli jsem zalovil ve své bohaté znalosti ruštiny a zeptal se ho: „A kakoj balšoj górod?“
Pokrčil jenom rameny a zopakoval mi, že jede
podle navigace. Dodnes nevím, kam jel, ale já
se s ním svedl k Dortmundu. A tam jsem zůstal viset neskutečných 17 (!!!) hodin (včetně
7 hodin spánku), aby mě vysvobodil český kamion naštěstí s českým řidičem a vysadil mě
pár kilometrů před Drážďany.
Před patnácti lety vědělo 90 % řidičů kamionů, kde mám vystoupit a kudy pokračovat
dál. Dneska každý z nich sice ví, kam jede,
ale naprosto netuší kudy, natož aby mi byli
schopni poradit. Jenomže znát cíl cesty, ale
moc neřešit kudy povede, bývala moje devíza
a ne jejich!
Za těch skoro dva a půl tisíce kilometrů jsem potkal jen dva stopaře. Oba
v Německu. Prvního u Kolína nad Rýnem (jel
do Rakouska) a toho druhého u Drážďan (jel
do Rumunska). I to mi stačilo k tomu, abych
se u Drážďan vstříc zapadajícímu slunci začal
smát a křičet: „Jacku, Jacku, vidíš to?! Ještě
žijeme!!!“
A ještě poslední věc, jakési post scriptum:
poslední socha Michelangela Buonarrotiho,
kterou jsem ještě na vlastní oči neviděl, je
v Petrohradské Ermitáži… netušíte, kudy nejlépe stopem do Ruska?
Pavel Frydrych
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Pokoj lidem dobré vůle

Je to přání všech dobrých lidí a Police je
jich plná. Když se probíráme zprávami, a to
nejen z naší republiky, vidíme tu překotnou
neschopnost některých lidí zbavit se zloby či
dokonce nenávisti vůči těm, kteří smýšlejí jinak než oni. Vzpomínám na dobu před třiceti
roky, jak jsme byli svorní a nadšení, protože
se nám podařilo porazit jeden „ismus“ bez
krveprolití. Právě 10. prosince 1989 vznikla
vláda národního porozumění a komunisté přestali mít většinu ve vládě. Lidé rychle zapomínají na zvůli, která z nás udělala nesvobodné
lidi, kteří uvažovali dvojím způsobem, aby se
vyhnuli represím a tím z nás některých činili
korouhvičky, kterým se říkalo kam vítr, tam
plášť. Ne všichni však této filosofii podléhali. Mám s tím vším vlastní zkušenost a znám
mnoho lidí, kteří nepodlehli lživé ideologii.
Mně nešlo o život a odpovídala jsem jen sama
za sebe. Nesmíme zapomenout, že nenávist kalí rozum, jak to vyjádřil Václav Havel
a možná, že by stálo za to přečíst si jeho myšlenky v knize Pavla Kosatíka „Stokrát Václav
Havel“. V době, kdy tyto řádky píšu, prožíváme adventní čas a Vánoce klepou na dveře. Ale přesto se ještě dotknu jedné smutné
události – výročí smrti pátera Josefa Toufara,
faráře z obce Čihošť, který zemřel po mučení
v r.1950. Vzpomněla jsem si na tento tragický osud, když jsem se zaposlouchala do televizního přenosu mše z této obce, kterou
celebroval Marek Orko Vácha, teolog, přírodovědec, spisovatel a přednosta Ústavu etiky
a humanitních studií lékařské fakulty Karlovy

univerzity. Komunistická STB nařkla faráře
Toufara z inscenovaného zázraku - pohyblivého kříže - a umučila ho tak hrozným způsobem, že tomuto násilí podlehl. Nedokážu vyjádřit slova, která k výročí úmrtí teolog Vácha
vyřkl z dlouhého výčtu událostí jeho osudu.
O tragické události tohoto venkovského faráře
a jeho mučednické smrti vyšla kniha Miloše
Doležala.
Ale teď opravdu něco veselejšího – třeba krásný vánoční koncert naší ZUŠ. Mladší
třída muzikantů tam předvedla to nejlepší,
co je kantoři naučili a já jsem to prožívala
jako vždy s nadšením o radostném narození
Ježíška. Děti se snažily, sem tem něco skříplo,
ale my laici jsme prožívali radostnou atmosféru rozzářených dětských očí. Prostě naše ZUŠ
nemá konkurenta široko daleko. Umění starších dětí neuslyším, holt stáří a jeho neduhy
mě štvou. Třeba si budu moci zakoupit CD
a vyposlechnout pokračování vánočního koncertu. A o svátcích budu prožívat osudy pohádkových postav, kterých bude v tomto čase
přehršel v televizi a budu mezi dětmi, kterých
máme, ne mou zásluhou, v rodině více.
V Polici se stále něco děje, jeden nemá
čas vše obsáhnout. Kultura nám přeje v čele
s „Pellákem“, který měl kdysi sloužit podle
vyprávění maminky zdravotnímu středisku, což by někteří starší občané přivítali,
kousek pěší cesty z autobusového nádraží
do Střediska je dobrým tělocvikem jen pro ty,
kteří jsou ještě „pochozí“ jako já. Ale třeba ještě „město“, jak říkala babička „vobec“, něco

zpunktuje. To je české slovo, že? Hospody či
restaurace také fungují, i když by jich mohlo
být více jako za starších časů, ale podnikejte,
když to není dnes příliš jednoduché. Já mám
nejraději restauraci „Sokolovna“ s primovým
jídlem, a hlavně s milou obsluhou a příjemným prostředím. Tak vidíte, ze smutku jsem
přešla i na hospody a kde se dobře vaří, tam
se i dobře daří!
Vánoce, Vánoce přicházejí - svátky pohody a uklidnění a já věřím, že příchod nového
roku dva tisíce dvacet bude předzvěstí naděje,
že se sjednotíme, nedáme se do rukou chtivých
mocipánů a, kdo ví, zda to nejsou ti „rudí“
překabátníci a že zdravý selský lidový rozum
zvítězí. Tak dejme se do toho! Hodně zdraví,
štěstí a rozumu. Dokud dýchám, doufám!
Vstupme do nového roku s větší vlídností
a laskavostí, neboť laskavostí můžeme dokázat to, co nedokážeme silou, to řekl filosof
Publilius Syrus. To mám z těch mých psaných
právnických myšlenek slavných.
Ještě chci dodat, že mě potěšili přátelé, kterým se líbil pořad o Ostaši z nedělní Toulavé kamery a řekli, že mám štěstí, že
žiju v městečku v takovém čarovném kraji
s takovými lidmi jako byla paní starostka Ida
Jenková, o které jsem vyprávěla a nynější starosta pan Jiří Beran, zdejší rodák, a tedy naše
krev.
Tak hodně zdraví, štěstí, dlouhá léta přeje
všem známým i neznámým Poličákům.
Jarca Seidelová, občanka a věrná rodačka
města Police n. M.

Významné osobnosti Police a Policka 

Během roku 2008 vycházel v tomto zpravodaji soubor několika článků místního historika Miroslava Pichla o některých významných polických osobnostech. Jejich primárním
úkolem bylo seznámit zejména polické občany
s vybranými rodáky či trvalými nebo občasnými obyvateli města – osobnostmi, které svým
působením přesáhly rámec regionu a dosáhly
významných úspěchů na poli podnikání, vědy
nebo umění.
V roce 2018 vydaly Pellyho domy –
Centrum kultury, vzdělávání a sportu, organizační složka města Police nad Metují
malou brožurku – informační leták s názvem
„Příběhy Policka“ (je k dispozici v IC), které navazují na uvedený soubor článků o výše
uvedených významných osobností Police nad
Metují. Jsou zde uvedeny následující příběhy:

yy Příběh polických sirotků – Bratři Jan a František Pejskarové
yy Příběh tří generací – Dědeček Josef Katschner, otec Emil Katschner a syn Ing. Emil
Katschner
yy Příběh rytíře – Václav Vladivoj Tomek
yy Příběh o uchování vzpomínek pro další generace – strýc a synovec Josef a Stanislav
Brandejsovy
yy Příběh vášnivého houbaře – Jan Bezděk
yy Příběh slávy – Hanuš Wihan
yy Příběh víry – Sigismund Bouška
yy Příběh otce jedné stavebnice – Jaroslav
Polický měsíčník - leden 2020

Vancl
yy Příběh o píli, nadšení a dobrém srdci – Vilém Pelly st.

O uvedených, ale i některých dalších
osobnostech se můžete též dočíst na stránkách
www.policko.cz nebo v publikaci Miroslava
Pichla Sochařské památky Police nad Metují
/ Osobnosti Police nad Metují. Výčet zde
uvedených významných osobností není však
konečný. V tomto seriálu proto postupně uvedeme medailonky dalších, jejichž životní pouť
se protnula s Policí nad Metují a Polickem.
Příběh Jirky Berana - československého
reprezentanta a olympionika v běhu na lyžích
Jiří Beran se narodil 18. ledna 1952
v Polici nad Metují. Povoláním je lesník. Jako
šestiletého ho starší bratr přivedl k trenéru
Mirku Hejnyšovi do lyžařského oddílu v Polici nad Metují. Tam dostal
dobré základy a už natrvalo uvázl
drápkem u lyží. Dostal se do krajského družstva, protože měl dobré
výsledky byl zařazen do juniorského národního družstva. Za dobrými
výsledky se schovávala řada hodin
tréninků, soustředění v Krkonoších,
Orlických horách. A dobré výsledky
přinesly i možnost startovat na závodech v zahraničí. V 17 letech se Jiří
Beran poprvé účastnil zahraničních

závodů v Rumunsku a vyhrál. To byl dobrý
motiv do dalších tréninků. Přišlo i juniorské
mistrovství Evropy, ale také vojenská služba.
Na tu Jiří Beran nastoupil do Dukly Liberec,
našeho známého střediska lyžařů – reprezentantů v klasických disciplinách (lyžaři – běžci, skokani). Za Duklu závodil celých 12 let.
Za tuto dobu reprezentoval naši zemi na mistrovstvích světa i olympijských hrách.
Všimněme si podrobněji jeho sportovních
výsledků:
V lednu roku 1968 se stal Jiří Beran, příslušník místní Výcvikové základny mládeže, dorosteneckým přeborníkem republiky v běhu
na lyžích na 5 km. Poprvé v dějinách polické
tělovýchovy docílil její příslušník tak vysokého umístění.
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V zimní sezoně 1970 se stal přeborníkem republiky v běhu na 10 km staršího dorostu. Poprvé se
účastnil Mistrovství Evropy juniorů v rakouském
Gossau, kde na 10 km trati vybojoval 28. místo
a se štafetou na 3 x 10 km obsadil 4. místo.
Rok 1971 Mistrovství Evropy juniorů
Nesselwang (NSR) 13. místo na 10 km a 8. místo
se štafetou 3x 10 km.
Rok 1972 na mistrovství republiky juniorů
v běhu na 15 km 1. místo, Mistrovství Evropy
juniorů Tarvisio (Itálie) 12. místo na 10 km a 7.
místo ve štafetě.
1. února 1973 zvítězil na mistrovství ČSSR
v lyžování ve Vysokých Tatrách v běhu na 30 km
a stal se mistrem republiky. O dva dny později obsadil v běhu na 15 km druhé místo a svůj
úspěch dovršil účastí ve vítězné štafetě na 3 x
10 km.
16. – 24. února 1974 se konalo mistrovství světa
v lyžování – Falun (Švédsko). Jiří Beran, závodící za Duklu Liberec, obsadil v běhu na 30 km 23.

OKAMŽIK SMRTI

Tak jako vtělená duše přechází v tomto těle
z dětství do mládí a do stáří, přechází také v okamžiku smrti do jiného těla. Moudrý člověk se touto
změnou nedá zmást. Žádná osoba ani zvíře není
hmotné tělo, hmotné tělo je v podstatě obalem
živé bytosti. Bhagavad-Gíta přirovnává tělo k šatům a důkladně vysvětluje, jak osoba střídá jeden
oděv za druhým. Živá bytost, duše, neustále mění
těla, jedno za druhým. Dokonce i v tomto životě se
tělo mění z dětského v chlapecké, a z chlapeckého
v mladistvé a z mladistvého ve stařecké. Podobně,
když je tělo příliš staré, aby mohlo žít dál, živá bytost se ho vzdá a podle zákonů přírody automaticky
dostane další tělo, jež odpovídá jeho plodonosným
činnostem, touhám a ambicím. Tyto změny řídí
zákony přírody a dokud je živá bytost pod vládou
vnější, hmotné energie, dochází k nim automaticky.
Ten, kdo se dopouští hříšných činností, získá
tělo nižší kvality, podléhající utrpení. Měli bychom
se tedy snažit být stále ve styku s Bohem, a ne žít
v nevědomosti. Chtíč a chamtivost neustále udržují
živou bytost v nevědomosti.
Každému se tedy doporučuje setrvávat v kontaktu s oddanou službou, neboť pak bude imunní
vůči reakcím hmotné přírody.
Ze Šrímad Bhagavatamu opsala

M. Jandová
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místo, v běhu na 50 km 20. místo a ve štafetě 4 x
10 km 5. místo.
V lednu roku 1975 se stal mistrem republiky
v běhu na lyžích na 30 km.
4. – 15. únor 1976 – Zimní olympijské hry,
Innsbruck (Rakousko) – Jiří Beran obsadil
v běhu na lyžích na 30 km 45. místo, na 50 km
byl patnáctý.
17. – 26. února 1978 – Mistrovství světa v lyžování, Lahti (Finsko) –Jiří Beran obsadil v běhu
na 15 km 30. místo, na 30 km byl 26. a v běhu
na 50 km obsadil vynikající 6. místo- životní
úspěch, k němu mu blahopřál sám švédský král.
Díky tomu v roce 1978 zvítězil v anketě Král bílé
stopy.
V roce 1979 se Jiří Beran, člen Dukly Liberec,
stal v běhu na lyžích čtyřnásobným mistrem
republiky: na tratích 15, 30, 50 kilometrů
a ve štafetě.
V roce 1980 se stal mistrem republiky v běhu
na lyžích na trati 50 km.
13. – 24. února 1980 – Zimní olympijské hry,
Lake Placid (USA) –Jiří Beran, člen armádního
střediska Dukly Liberec, obsadil v běhu na lyžích na 15 km 24. místo, na 30 km 21. místo
a na 50 km 23. místo.
V roce 1983 se stal mistrem republiky v běhu
na lyžích na trati 50 km.
4. října 1984 byla mu v Paříži předána cena
„Fair play“ za čestné sportovní jednání při závodech v přespolním běhu.
V zimě 1985 se Jiří Beran velmi úspěšně účastnil mistrovství světa veteránů v běhu na lyžích
v Hirschau (NSR), kde obsadil na 15 km 4. místo,
na 30 km 1. místo, na 50 km 1. místo a ve štafetě
2. místo.
Dálkové běhy. Jiří Beran se pravidelně účastnil
dálkových běhů (Vasův běh, Finlandia, Jizerská
padesátka, König Ludwig lauf, Dolomiten lauf,
Marcialonga, Engadin ski maraton, apod.). V sezónách 1983 a 1984 závodil v profi týmu firmy
Kneissl (rakouský výrobce lyží). V celkovém
hodnocení Evropského poháru dálkových běhů
obsadil v roce 1983 4. místo a v roce 1984 byl

celkově pátý.
25. ledna 1987 – již popáté zvítězil v lyžařském
masovém běžeckém závodu „Jizerská padesátka“ (v letech 1985 - 1987 zvítězil dokonce třikrát
po sobě). Na tento úspěch ještě nikdo nenavázal.
Jiří Beran je v běhu na lyžích šestnáctinásobným mistrem republiky (1x 15 km, 3x 30 km, 3x
50 km a 9x ve štafetě na 3 x 10 km). Celkově
z mistrovství republiky získal ve své kariéře 35 medailí (16 zlatých, 14 stříbrných a 5
bronzových).
Ve svém životě uběhl též 14 maratonů
(42195 m). Největší úspěch zaznamenal při mistrovství republiky na Mezinárodním maratonu
míru v Košicích v roce 1983, kdy obsadil 6. místo ve skvělém čase 2:24,23 hodiny.
Zdroje:
Miroslav Pichl: Police nad Metují v datech.
Vydalo město Police nad Metuj v roce 2004
Archiv J. Berana

Dávají dětem prožít
zázrak tvoření

Kdo to ještě dnes tak cílevědomě dělá jako učitelé v Základní umělecké škole v Polici nad Metují?
Kdo ještě dnes vede děti k tomu, co je snad nejvyšším úkolem člověka, ke tvoření?
Neobyčejně výtnamnou a vděčnou práci pedagogického sboru této školy obdivovali rodiče i blízcí všech dětí, které se na jevišti Kolárova divadla
na obou vánočních koncertech ZUŠky (9. a 16.
prosince 2019) zázračně proměňovaly. Stačilo se
podívat do tváří jejich hrdých rodičů. Někteří možná své děti nepoznávali, jak byly skvělé. A měli být
skutečně na co hrdí.
Snad každý zažil pocit, kdy jsme usilovně pracovali a pak přišlo ocenění. Někdo nás pochválil,
měli jsme radost z výsledku. Snad u dětí navodil takový radostný pocit na obou koncertech potlesk diváků. Možná se k němu budou chtít někdy v dospělosti vrátit, znovu jej zažít. Pocit, že něco dokážou.
Díky zkušenostem se svými dětmi rodiče i prarodiče samozřejmě vědí, že učitelé ZUŠky jsou ještě
obdivuhodnější než ony. Jsou jim vděční a v tom nejlepším na ně myslí. O uplynulých svátcích k tomu
byla dobrá příležitost. Pokud ji někdo nevyužil, je
snadné to napravit. Posílat lásku je přece tak snadné.

Připravil František Janeček

Ze zábavného
koutku

Pokuste se o řešení dvou
úloh o číslech, jsou snadná.
Pomocí čtyř základních
početních operací (sčítání,
odečítání, násobení a dělení),
závorek a opakovaně stejné
číslice „vyrobte“ další čísla
a dotvořte následující rovnosti:
1. úloha
Pomocí čtyř čtyřek sestavte
všechna čísla od 1 do 10.
2. úloha
Z pěti pětek sestavte všechna
čísla od 1 do 15.
Vaše řešení zašlete nejpozději do 5. února 2020 na e-mailovou adresu: janecekf@cbox.
cz
Připravil František Janeček

Jindřich Horkel
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Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba vánoční a liturgické
mezidobí

Vstoupili jsme do nového roku, zajímavě kulatého, dvacátého z jedenadvacátého
století, a prožíváme první dny měsíce ledna.
Zanedlouho odezní i Vánoční svátky a letošní vánoční doba bude pomalu končit. Co by
ale bylo škoda, aby odeznělo, je radost z Boží
blízkosti v našich srdcích. Ta bude snad přítomná i nadále, vždyť byla naplněna dávná i nedávná proroctví a Bůh sám nás přišel
znovu pozvat do Božího království, znovu
nám nabídnout spásu a ujistit nás o svém milosrdenství. Obdaroval nás a stále obdarovává
Láskou, Pokojem a Nadějí. Pečujme o tyto
dary a dělme se o ně s druhými při putování
novým rokem 2020.
V neděli 6. ledna prožijeme Slavnost
Zjevení Páně (lidově Tří Králů). V jejím duchu se v tomto období vydají do ulic skupinky
dětí a dospělých na Tříkrálovou sbírku. Sbírku
pořádá již tradičně Charita Česká republika a její výtěžek bude věnován potřebným.
Děkujeme všem, kteří jakkoli pomohou a kteří
také přispějí koledníkům do kasiček. V neděli
12. ledna pak oslavíme Svátek Křtu Páně a večer se rozloučíme s dobou vánoční. Následně
vstoupíme do období liturgického mezidobí,
které potrvá do 26. února, kdy Popeleční středou zahájíme dobu postní. Připomínáme, že
1. leden je také Světový den modliteb za mír
a týden od 18. - 25. ledna je vyhlášen jako týden modliteb za jednotu křesťanů.
Vánoční betlém s jesličkami v polickém farním kostele bude vystaven do svátku
Uvedení Páně do chrámu (lidově hromnice),
tedy do neděle 2. února. Prohlédnout si ho
můžete v době bohoslužeb nebo individuálně
po domluvě s knězem.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
1. ledna -

Slavnost MATKY BOŽÍ, 		
PANNY MARIE, Státní svátek
5. ledna - přeložená Slavnost Zjevení
Páně (Tří králů) ze 6. ledna
12. ledna - Svátek Křtu Páně
17. ledna - Památka sv. Antonína, opata

18. ledna - Památka Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů
19. ledna - 2. neděle v mezidobí, cyklus A
24. ledna - Svátek sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
25. ledna - Svátek obrácení sv. Pavla, 		
apoštola
26. ledna - 3. neděle v mezidobí
31. ledna - Památka sv. Jana Boska, kněze,
zakladatele řádu Salesiánů
2. února - Svátek Uvedení Páně
do chrámu (hromnice)

jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“
V evangeliu podle Matouše se dále vypráví,
jak se jich král Herodes vyptával na hvězdu a poslal je do Betléma, aby mu pak oznámili, kde se
dítě nachází. Hvězda jim pak ukazovala cestu až
k domu, kde byl Ježíš s Marií, poklonili se mu
a předali dary. Mudrci (či mágové, řecky μάγοι)
pak na pokyn ve snu odcestovali a místo Herodovi
neoznámili. Herodes se rozlítil a protože se obával svého postavení po narození Mesiáše-krále
židů, nechal usmrtit všechny chlapce do věku
dvou let. Josef však předtím na pokyn ve snu vzal
Ježíše a Marii a utekli do Egypta.

POŘAD BOHOSLUŽEB:

Pozdější tradice

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

ÚŘEDNÍ HODINY:

yy v úterý po bohoslužbě (19.00 – 20.00 hod.)
yy ve středu po bohoslužbě (9.00 – 10.00 hod.),
yy případně podle potřeby po domluvě s knězem

Tři králové

Ing. Jan Troutnar

Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako
Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo
a myrhu. Upřesnění, že byli tři, že to byli králové a jejich jména, nejčastěji Kašpar, Melichar
a Baltazar, přinesla až pozdější tradice, v Novém
zákoně se tyto údaje nevyskytují.
V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev
jej na Západě i Východě slaví 6. ledna. Tento
svátek je svou podstatou totožný se slavností
Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje
nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují mudrcové
z daleka.

Matoušovo evangelium

„Když se narodil Ježíš v judském Betlémě
za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se
objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě

Podle legendy byli tři mudrci či mágové
z bible pohané, hvězdopravci zřejmě z Persie,
babylonští kněží kultu Zarathustry. Jejich znalost
pohybů hvězd a pozornost vůči nim je spojována
s proroctvím z knihy Numeri, kde Bileám předpovídá, že z rodu Jákobova vyjde hvězda, nový
král Izraele.
„Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou
odvádět daň králové Šeby a Seby.“
V evangelním příběhu samotném není řeč
ani o králích, ani o jejich počtu. Poprvé se o třech
mudrcích zmiňuje církevní spisovatel Órigenés
na počátku 3. století, který počet tří zřejmě vyvozuje z počtu darů, které Ježíši přinášejí. Označení
králové se pak objevuje až v 6. století u sv.
Caesaria z Arles (pravděpodobně podle zmínky
v 72. žalmu). Počet mudrců však v jednotlivých
výkladech kolísal od počtu dvou až čtyř v západní církvi a po dvanáct ve východní. Jmen Kašpar,
Melichar a Baltazar se jim dostává zřejmě až
v lidových vyprávěních v 7. století, jsou napsána
také na fresce v Raveně datované po roce 560
po Kristu. Prvním, u koho se tato jména spolehlivě objevují, je kancléř pařížské Sorbonny ve 12.
století, Petr Comestor.
Středověk je také obdobím, kdy byly těmto
jménům přiřazeny jednotlivé dary. Tyto tři dary
měly také představovat veškerou hmotu, neboť
zastupují veškerá v té době známá skupenství.
Jednotliví králové pak podle různých výkladů představují všechna období lidského života;
na scénách klanění Tří králů je jeden z nich zobrazován jako mladík, druhý jako muž a poslední
jako stařec.

K + M + B + 2020

zdroj: Wikipedie

MĚSTSKÁ POLICIE
Čas vánoční je pryč, tak jako kdyby snad ani nebyl
...Vrátíme se však ještě před něj, abychom se
zmínili o událostech, které mu předcházely.
Před Vánoci nabral na síle trochu jako již
tradičně konzumní duch, který je, k jejich škodě,
doprovází. Na náměstí se doprava měnila k nepoznání od Bombajských křižovatek. Dodávky
všech možných doručovacích společností brázdili celé město sem a tam, mezi nimi běhali
chodci, no radost pohledět. Tak snad každý byl
uspokojen.
Jiskřilo to i mezi nákupními košíky, které se
nejvíc soustřeďovaly u žlutých cenovek. Jiskřilo
to i mezi jejich dočasnými uživateli, klid, mír
a pohoda, byly co chvíli ty tam…
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My jsme se v nepřehlednosti občas ztráceli
také. Řidiče posílených zásilkových služeb jsme
vybavovali informacemi o ulicích a lidech a korigovali jsme parkování. Jen k pokutám jsme se
moc neuchylovali.
Řešili jsme znovu prohřešky občanů, kterým
je zatěžko odkládat odpady do popelnic, a kterým jako výborný nápad připadá, házet je kam
je napadne. Tak to ne. Na to vždycky nějaký ten
pokutový blok najdeme.
Z říše zvířat přidáváme jednu událost.
U Fány Pohla na zahradě, se z ničeho nic zjevila
labuť. Kde se vzala tu se vzala…no pozdvižení veliké. K odletu se nijak neměla a vypadala

nedobře.
O v našem koutě mimořádném zjevení byla
vyrozuměna záchranná stanice Jaroměř, jejíž
pracovníci labuť odborně odchytili a odvezli
do bezpečí. Poslední zprávy hovoří o tom, že
neměla žádná /ani střelná/ poranění. Podle všeho do něčeho při letu narazila, a to bez vážných
následků. Dnes, když čtete tento článek, je již vypuštěna zpět do volné přírody na zimoviště labutí, u soutoku v Hradci Králové. Děkujeme Fánovi
a labuti přejme vše dobré.
Tak hezké vykročení do roku 2020 i Vám
přeje

ved. strážník MP Petr Zima
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ZE SPORTU

Mladší žáci finiš podzimu zvládli

Jelikož jsme propásli listopadovou redakční uzávěrku měsíčníku, bilancujeme podzimní část žákovských soutěží až nyní.
Okresní přebor pokračoval osmým kolem na domácím hřišti. Tradiční soupeř
z Provodova sliboval vyrovnané utkání.
Zápas nebyl nejvyšší úrovně, přesto přinesl plný bodový zisk. Poločas vedeme 2:0 (b:
Patrik Hušek, Jan Dvořák) a ve druhé půli se
trefil sváteční střelec Matěj Klimeš a upravil
na konečných 3:0. Svoji první žákovskou
nulu vychytal stále se lepšící Petr Mitterwald.
Osmé kolo krajské soutěže bylo rovněž sehráno v Polici nad Metují. V neděli 27. 10. se
domácí hráči v prvním utkání střetli s MFK
Novým Městem nad Metují. Jedinou branku
vstřelil hostující Aleš Zápotočný a snižoval
prohru na 1:3. Kvalitní zápas diváci viděli proti SK Rozkoš České Skalici. Cenná remíza 1:1
po trefě Sébastian Kollerta. Remízově skončilo i utkání s lídrem souteže Sokolem Třebeš
II. Trefil se domácí „hostující“ Michal Fatka
a utkání rovněž skončilo 1:1. Tento víkend byl
úspěšný.

Poslední okresní kolo čekalo mladší hráče v sobotu 2. 11. na horké půdě ve Velkém
Poříčí. Během prvního poločasu Jirka Peška
odpověděl na první gól domácích. Další góly
jsme nepřidali a nakonec prohráli vysoko 8:1.
Nedobrá byla útočná hra našeho týmu, kostrbatý a pomalý přechod na útočnou polovinu
soupeře a několik laciných chyb v obranné
fázi.
Krajský tým v ten samý den cestoval
do České Skalice. První zápas naši hráči otáčeli nepříznivý poločasový výsledek 0:2 proti
TJ Rasošky. Druhá půle byla ze strany Police
gólově potentní, když se trefili 2x Séba Kollert
a Jirka Tauc. Tři body za výhru 3:2. Druhé
utkání opět proti České Skalici. Domácí
neponechali nic náhodě a vyhráli 3:1 (b:
Sebastian Kollert). Poslední zápas naše hráče
čekali borci z Jaroměře. Poločas opět prohráváme 0:2, ale nepodařilo se zápas otočit, ale
jen mírnit porážku 1:2 (b: David Kočnar).
Závěrečné kolo bylo na programu v sobotu
9. 11. na domácím hřišti. Velmi zajímavý byl
úvodní zápas proti FK Jaroměř. Poločas vedl
soupeř 1:3, ale dobrý výkon ve druhé půli znamenal vyrovnání 3:3 (b: Jirka Tauc, Šimon
Friml, Jirka Peška). Druhý zápas výsledkově
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nevyšel, kdy Sokol Třebeš vyhrál 0:4. Naši
hráči se dočkali výhry v derby proti Broumovu.
Soupeře povzbuzoval početný fanklub rodičů
(poličtí borci se mohli celý zápas spolehnout
na podporu mamky Jany, která snad jako jediná vydržela celé dopoledne). Každopádně zápas jsme zvládli, udrželi čisté konto a brankami Sebastiana Kollerta a Burkerrta vyhráli 2:0.
Po tomto zápase proběhlo malé posezení s pizzou, kterého se zúčastnili všichni hráči žákovské kategorie. Nemohl chybět ani fotbálek.
Jak to nakonec vše po podzimu dopadlo?
Okresní přebor U13 byl pro hráče dobrý start
v žákovské kategorii. Viděli jsme několik
výborných zápasů (např. doma proti České
Skalici „B“ nebo SK Babí). Některé zápasy
se nám tolik nepovedly (mrzela prohra s TJ
Velichovky nebo druhý poločas v Hronově).
Zápasy, které jsme měli vyhrát, se vyhrát podařilo a hráči nasbírali cenné zkušenosti.
Premiérový start v krajské soutěži U13
byl dobrá volba. Spolupráce v souklubí s FK
Náchod se dařila a hráči pomáhali našim borcům. Konečných 7 výher a 5 remíz je dobrá
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bilance, kterou jsme možná před startem soutěže ani nečekali.
Děkujeme vedení klubu, které podpořilo přihlášení dvou týmů mladších žáků.
Děkujeme hráčům za reprezentaci polické kopané a rodičům za trpělivost, výpomoc s dopravou na zápasy a správném
vedení dětí ke sportu a jejich podpoře.
Během zimní přípravy projdou trenérským
kurzem „C“ Jirka Kollert, Luděk Friml a Jirka
Krtička. Přejeme hodně zdaru do studia.
Daniel Denygr, Jiří Kollert a spol.
realizační tým mladších žáků

Tabulka okresního přeboru U13 po podzimní části 2019/2020
TJ Velké Poříčí/FK Náchod
9 8 0 1 70:10 24
SK Rozkoš Č. Skalice/V. Jesenice 9 8 0 1 58:12 24
SK Babí
9 7 0 2 31:14 19
AFK Hronov
9 5 0 4 31:34 17
TJ Velichovky
9 4 0 5 24:33 11
Spartak Police nad Metují
9 3 0 6 20:38 09
Sokol Provodov
9 1 0 8 10:40 04
Lokomotiva Meziměstí
9 0 0 9 07:70 00

0
0
2
0
1
0
0
0

0
0
0
2
0
0
1
0

Tabulka Krajský přebor U13 skupina „C“ po podzimní části 2019/2020
Sokol Třebeš II.
30 25 5 0 106:03 80
SK Rozkoš Česká Skalice/Velká
30 22 6 2 91:19
72
Jesenice
MFK Nové Město nad Metují
30 12 7 11 49:44
43
Slovan Broumov
30 11 4 15 27:48
37
FK Jaroměř
30 9 8 13 43:56
35
TJ Červený Kostelec/Baník Rtyně
30 8 3 19 29:62
27
Spartak Police nad Metují/FK Náchod 30 7 5 18 36:80
26
TJ Rasošky
30 4 6 20 30:99
18
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Po zakončení podzimní běžecké sezóny nezbylo času na odpočinek. Plánování zimních soustředění, shánění tréninkových i závodních lyží správných tvrdostí a délek, očekávání prvního sněhu.
Podávání grantových žádostí na příští rok i účtování grantů letošních. Opět hledáme zdroje na všech úrovních: Ministerstvo školství
– program Můj klub, grantový program Královéhradeckého kraje,
granty města Police nad Metují, podpora ze Svazu lyžařů ČR i nezanedbatelné členské příspěvky.
Ale zpátky k činnosti: Na Mikuláše vyjela 4. skupina na týdenní
zimní soustředění do Pece pod Sněžkou na chatu Havlovku. Využili
jak přírodního, tak i umělého sněhu na zasněžovaných sjezdovkách
a propojovacích cestách.
„Soustředění jsme zvládli na 100%,sněhové podmínky byly
skvělé. Přes techniku, obratnosti, rychlosti, hry i sílu jsme se dostali k závodnímu zakončení: zvládli jsme Nordic sprint klasicky
a intervalový závod bruslením. V rámci regenerace jsme navštívili
plavecký bazén a v kýčovitém počasí vyjeli na pětihodinový výlet.
Nezapomněli jsme se učit. Vše proběhlo hladce a pohodově. Moc
děkujeme Alešovi Mitterwaldovi a všem, co o nás na Havlovce pečovali, byli skvělí. Doufejme, že se naše snaha zúročí v závodním
klání.“ (Kristýna)
Mladší skupiny měly v plánu čtyřdenní
soustředění v Trčkově v Orlickém Záhoří,
ale vzhledem k nedostatku sněhu muselo
být soustředění zrušeno. Na poslední chvíli jsme sehnali volná místa na krkonošské
Černé boudě na Černé hoře, kam odjel
ve čtvrtek 12.12. ráno výběr 14 dětí se dvěma trenéry. V pátek ráno nás doplnila i 5.
nejstarší skupina. Sněhu pro trénink byl dostatek, jen škoda cest rozježděných traktory
a čtyřkolkami.
Už 4. ledna pořádáme na Nebíčku závod krajského poháru, tentokrát bruslením.
Věříme, že budeme mít dost sněhu a závody v Polici se povedou. Tento závod bude
kvalifikací na zimní Olympiádu dětí a mládeže (ročníky 2006 a 2007), kterou pořádá Karlovarský kraj, takže půjde o hodně,
neboť po delší době máme kluky s šancí
si olympiádu vyjet. Bude-li sníh, zahájíme
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v lednu další ročník Běžkových střed. Informace k jednotlivým závodům budeme podle situace zveřejňovat na stránkách ski.polickej.
net
Turisty a příležitostné lyžaře můžeme ujistit, že jsme připraveni
na krásnou zimu. Stopy do Klůčanky, ke Žďáru a na Slavný už čekají jen na sníh. Jirka Černý poladil oba Burany, lesní úseky jsme
včas prošli s pilkou a našli průjezdy mezi poli. Aktuální informace
o stopách budou na ski.kladskepomezi.cz a bilestopy.cz
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás celý rok podporují,
naše rodiny, partneři, kamarádi lyžaři. Rodičům dětí děkujeme
za důvěru, se kterou nám své děti svěřují. Všem přejeme pohodový
vstup do nového roku, nejlépe ve stopě a s lyžemi na nohou!
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi

Činnost klubu finančně podporuje MŠMT, Královéhradecký kraj
a město Police nad Metují
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Nebojte se
začít žít
své sny...

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

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.

NÁCHOD
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|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Zpravodaj Police 90x132 mm 4B 2019 „Vánoce“

KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
Polický měsíčník - leden 2020

Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
ve spolupráci se SDH Nízká Srbská

VÁS ZVOU NA

sobota 11. ledna 2020 ve 20 hodin
− k tanci a poslechu Vám zahraje
kapela REFLEX z Hronova pod
vedením Petra Lokvence
− taneční vystoupení:
taneční klub AKCENT Dobruška
− teplá kuchyně − zajišťuje restaurace
Sokolovna Police nad Metují
− vstupné 80 Kč (včetně místenky)
− předprodej místenek na Úřadu městyse Machov
od 11. prosince 2019 v úředních hodinách (Po, St 8–12, 13–17)

− mládeži do 16 let nepřístupno
− bohatá tombola − hlavní cenou je vyhlídkový let!
− ZDARMA! odvoz po skončení plesu do Police n. M. a Hronova

K tanci a příjemnému posezení při taneční muzice zvou pořadatelé

Hlavní sponzoři: Česká pojišťovna – Jan Koláčný, ERV Jaroměř, P. I. B. & Partners s. r. o. Náchod, CDS Náchod

Čištění koberců, čalouněného
nábytku, sedaček, křesel,
židlí a matrací
Čištění mokrou cestou
(doba schnutí minimální).
Ceny dle velikosti plochy a znečištění.
MARTINA HULÍNOVÁ – Police nad Metují
e-mail: m.hulinova@seznam.cz
tel.: 608 775 813

V Ě R A N O VÁ K O VÁ
REALITNÍ MAKLÉŘ

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

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

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

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

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

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

28. 1. 2020 v 15.00 hod.

Police n. Metují

30. 1. 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

Polický měsíčník - leden 2020
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V POLICI NAD METUJÍ

LEDEN 2020
Pellyho domy

Kino

VALENTÝNSKÉ DRÁTOVÁNÍ
čtvrtek 23. 1. 2020 od 17:00

JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ
PŘÍTEL
Úterý 14. 1. 2020 od 19:00

/ Konferenční místnost Pellyho domů
Drátování vhodné i pro děti, veškerý materiál
v ceně.
Rezervace nutná předem: tel. 724 924 863.
Cena: 180 Kč / osoba

XIII. OSTROSTŘELECKOMĚSTSKÝ PLES
Sobota 25. 1. 2020 od 20:00

/ Sál Pellyho domů
Ples města Police nad Metují a Ostrostřelecké
gardy polické, k tanci a poslechu hraje Bumble
Bee Band. Součástí plesu je jedinečný nástup
uniformovaných jednotek a tombola.
Prodej vstupenek od 8. 1. 2020.
Vstupné: 100 Kč

Kolárovo divadlo
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Úterý 7. 1. 2020 od 10:00

Úsměvná hříčka o císaři Karlu IV. a hradu
Karlštejn, na němž podle jeho zákazu nesměly
pobývat ženy. Na motivy divadelní hry Jaroslava
Vrchlického a libreta Zdenňka Podskalského.
Hrají a zpívají žáci ZŠ Suchý Důl.
Vstupné: 30 Kč

NOVOROČNÍ GALAKONCERT:
MUSICA DOLCE VITA
Středa 8. 1. 2020 od 19:00

Výběr nejkrásnějších skladeb světových
a českých autorů k příležitosti 15. jubilejní
koncertní sezony tria.
Účinkují: Daniela Demuthová - mezzosoprán,
Žofie Vokálková - flétna, Zbyňka Šolcová - harfa
Vstupné: 250 Kč

JMÉNO
Úterý 21. 1. 2020 od 19:00
Divadlo Verze Praha

Mluvit se dá o všem. Když se úspěšný realitní
makléř Vincent na večeři u své sestry Elizabeth
a švagra Pierra svěří se záměrem dát svému
synovi kontroverzní jméno, zdá se že hranice
civilizované konverzace byla překročena.
Hrají: Roman Zach, Linda Rybová,
Jana Janěková ml., Jan Dolanský, Petr Lněnička
Vstupné: 520 / 490 Kč

Jiří Trnka byl jedním z největších českých
umělců 20. století a jedním ze zakladatelů
loutkové animace. Jeho práce byla režimem
používána jako důkaz, že komunistická
společnost dokáže umělcům poskytnout
skvělé podmínky pro tvorbu. Ideologický
zápas Západu a Východu se nevyhnul ani
dětem a jejich příběhům.Dokumentární.
Česko / Francie, 2019, 80 min
Vstupné: 80 Kč / 70 Kč držitelé PellyKarty

MIRAI, DÍVKA
Z BUDOUCNOSTI
Čtvrtek 16. 1. 2020
od 17:30

Malý Kun si užívá dětství a plné pozornosti
svých rodičů. Ovšem jen do doby, kdy jeho
svět naruší právě narozená sestřička Mirai.
Jemný film o křehkosti a kráse rodinných
vztahů představuje jedinečné dobrodružství pro diváky od 5 do 105 let.
Animovaný / Dobrodružný / Drama.
Japonsko, 2018, 98 min
Vstupné: 70 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

Muzeum papírových
modelů,
Zelený domeček
1. 1. 2020 Muzeum papírových modelů - ZAVŘENO
MILAN WEINER:
30 LET MINIBOX
Výstava legendárních Miniboxů přímo
v expozici MPM!.
Otevřeno podle otevírací doby Muzea.

RV 90

Výstava pracovních modelů nejznámějšího
autora papírových modelů. Otevřeno podle
otevírací doby Muzea.

INTERAKTIVNÍ DÍLNA
25. a 26. 1. 2020,
vždy 9:00 – 17:00

Tradiční interaktivní dílnička v expozici
Muzea. Přijďte si zkusit práci modeláře na
jednoduchém modelu a odneste si z Muzea
originální vzpomínku.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
31. 1. - 2. 2., 9:00 – 17:00

Muzeum připravilo pro všechny návštěvníky
možnost vytvořit si v inspirujícím prostředí
expozice papírových modelů vlastní
jednoduchý model.
V době od 6. do 17. ledna bude Muzeum
z důvodu inventury uzavřeno!
Děkujeme za pochopení.

Ostatní akce
V ZAJETÍ ČASU
2. - 5. 1. 2020

/ Stará škola Dřevěnka
Výstava historických hodin ze sbírek Muzea
Náchodska. Otevírací doba 9-12, 13-17 hod.

NOVOROČNÍ OPEN 2020
Sobota 18. 1. 2020

/ Lezecká stěna Sokolovna, Tyršova ul.
Více na webu www.hkostas.cz
Startovné: 150 Kč.

Připravujeme:
PŘES PRSTY / Kino
Čtvrtek 6. 2. 2020 od 19:00
KARNEVAL NA SNĚHU / LEDĚ
Sobota 8. 2. nebo
Neděle 9. 2. 2020
OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON / Kino

Prodej vstupenek v Informačních centrech v Polici nad Metují (t. 491 421 501), Teplice nad Metují (t.491 581 197) a Náchodě (t. 491 462 060), pokud není uvedeno jinak.
Provozní doba Informačního centra: Pondělí, středa: 9:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00, úterý, čtvrtek, pátek: 9:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00

KULTURA

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU

/ Sál Pellyho domů, vždy v úterý od 14:30
11. 2. | 25. 2. | 24. 3. | 28. 4. | 12. 5. | 26. 5. |

KDO JE PAN SCHMITT?
Pondělí 2. 3. 2020 od 19:00

Na vaše bránice útočí jedna z nejvtipnějších
moderních frašek. Manželský pár Bélierových
zrovna večeří, když v tom se ozve telefon a
odstartuje sérii zneklidňujících zjištění jako
např.: Jaktože zvoní telefon, když žádný doma
nemají?
Hrají: Jaromír Nosek, Jitka Ježková, Vasil Fridrich, Denny Ratajský, Lukáš Rous, Filip Cíl
a Lukáš Štěpánek

„Upozorňujeme návštěvníky akcí pořádaných
Pellyho domy, že organizátor bude z vybraných
akcí pořizovat audiovizuální záznam, který bude
sloužit pro jeho vlastní, nekomerční, potřeby.“

www.pellyhodomy.cz
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TISKOVÉ CHYBY VYHRAZENY
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Snížení energetické náročnosti Veřejného osvětlení

Město Police nad Metují obdrželo v letošním roce podporu ze Státního fondu životního
Prostředí ČR na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) v Polici nad Metují. Firma Efektivní Osvětlování s.r.o. z České
Lípy pro město zpracovala žádost o dotaci,
zajistila výběrové řízení na dodavatele, autorský dozor a pomáhá při realizaci projektu.
Projekt na snížení energetické náročnosti
VO v Polici nad Metují zahrnuje 6 oblastí s
rozsahem pokrývajícím téměř celou rozlohu
města. Počítá s výměnou 655 světel napájených z 9 odběrných míst. Předmětem provedení komplexních letošních úprav jsou okruhy
napájené z rozvaděče Na Babí, K Sídlišti a Na
Sibiři. Napájecí rozvaděče jsou staré desítky
let, ale jsou udržované. Elektrovýzbroj byla
průběžně vyměňována za nové prvky. Podél
státních silnic jsou svítidla umístěna převážně
na vlastních osmi až deseti metrových sloupech, z nichž velká část je relativně nová, nebo
jsou svítidla umístěna na podpěrných sloupech distribučního vedení NN. Na ostatních,
místních a účelových, komunikacích jsou pak
svítidla umístěna převážně na vlastních ocelových sloupech výšky 3 až 6 m, výjimečně
vyššími. Více než polovina těchto sloupů je
velmi starých a je zapotřebí je co nejdříve vyměnit. VO je spínáno soumrakovým čidlem.
V předchozích letech již bylo celkem 38 svítidel nahrazeno novými LED svítidly. Stejně
jako sloupy jsou i svítidla různého stáří. Intenzita osvětlení se obecně v celém městě,
až na několik výjimek, pohybuje pod úrovní
požadovanou platnými normami. V ulicích
s nízkými sloupy, těch je většina, je zároveň
problém s nerovnoměrností osvětlení. Současná soustava VO svým rozmístěním a kvalitou neodpovídá platným normám souvisejících s osvětlováním pozemních komunikací.
Firma ELPOL POLICE s.r.o, která zvítězila ve výběrovém řízení, mění svítidla včetně
světelných zdrojů za nové, moderní tak, aby

bylo možné ověřit plnění fotometrických požadavků. Dosažení vysokých úspor el. energie
při současném zlepšení kvality osvětlení je
možné pouze za použití směrových LED svítidel instalovaných na sloupech odpovídající
výšky, což znamená, že je jich mnoho vyměněno za vyšší, nebo jinak nastaveno. Mnoho
světelných bodů je umístěno nevhodně, např.
na rohu křižovatek apod., tudíž s novými
„směrovými“ svítidly nelze pouze měnit tzv.
kus za kus. Počet světelných míst je snížen z
293 na 290, ale počet svítidel byl navýšen ze
stávajících 303 kusů na nových 309. Z toho
nově instalovaných bude 271 LED svítidel. Po
realizaci opatření budou všechna svítidla typu
LED. V době od 22:00 do 5:00 hodin je možné
z důvodu snížení intenzity provozu intenzitu
osvětlení snížit o jednu třídu, u komunikací
M4 dokonce o dvě třídy. K tomu budou vy-

užita svítidla s funkcí autonomního režimu
stmívání s nastavením poklesu sv. toku o 30
%, respektive 50 % (M4), jmenovité hodnoty
v našem případě v čase od 23:00 do 4:00 hodin. Navržená svítidla/světelné zdroje budou
vydávat světlo teplé bílé barvy max. 2700 K.
To koresponduje s doporučeními vyplývajícími jak s poznatky o provozu na pozemních komunikacích, tak s poznatky o působení světla
na lidský organismus. Kromě snížení příkonu
a spotřeby zajistí rekonstrukce také vyšší intenzitu osvětlení komunikací, zároveň s větší
rovnoměrností. Nové rozvaděče jsou vybaveny paralelní kombinací soumrakového spínače
a astronomických hodin, čítačem provozních
hodin a rezervou pro připojení dálkového monitorovacího a řídícího systému rozvaděče.
                                        Ing. Pavel Scholz,
vedoucí odboru IMŽP

Divadelní klub znovu otevřen

Taneční v Pellyho domech
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Tradiční koncert Orchestru Václav Hybše - 13.12.
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Česko zpívá koledy - 11.12.
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