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Oprava komunikace za SÍDLEM SPRÁVY CHKO BROUMOVSKO
Firma STRABAG a.s., vybraná na základě výběrového řízení,
zrealizovala začátkem prosince již delší dobu slibovanou opravu
komunikace v Polici nad Metují za CHKO. Jedná se o opravu části stávající účelové komunikace, která navazuje na novou výstavbu
infrastruktury v ulici K Červeňáku, vybudovanou v minulém roce.
Největším problémem v této lokalitě bylo splavování stávajícího
štěrkového povrchu, za přívalových dešťů až na hlavní komunikaci ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Z těchto důvodů byl na
začátek úseku umístěn štěrbinový žlab svedený do vsaku a místo
stávajících úzkých ocelových svodnic ve spodní části bude na jaře
2022 umístěn do asfaltu další štěrbinový žlab v místě příkopu nad
rodinnými domy. Opravená komunikace výškově kopíruje terén.
Nejdříve byly odstraněny stávající svrchní vrstvy vozovky, komunikace vyrovnána štěrkodrtí a na upravený povrch byly položeny
dvě nové vrstvy asfaltobetonu. Stávající sjezdy na přilehlé parcely
byly zachovány a krajnice dosypány štěrkodrtí. Celkové náklady na
opravu v letošním roce činí 247 tis. Kč.
Ing. Pavel Scholz, vedoucí, odboru IMŽP

INFORMACE Z RADNICE

Vše dobré v novém roce…

…milí přátelé, čtenáři měsíčníku. Píšu
tyto řádky těsně před Vánoci, na konci
Adventu, který byl, je a vždy bude obdobím příprav a čekání na svátky zrození,
svátky rodiny, svátky klidu, pohody, setkávání a přátelství. S tímto přáním Vám
všem jsem Advent začínal a možná i trochu podvědomě potom vnímal všechna ta
prosincová setkání, porady, jednání s určitým nadhledem. Mnohá z nich nebyla
jednoduchá, a přece jsem se snažil v nich
vždy hledat něco pozitivního, příjemného
a povzbudivého. Věřím, že většina z nás
má tohle období nastavené podobně.
Vzájemná úcta, láska i porozumění vyN a p ln ěn ý

ván očn í

a d o n ov éh o rok u

zklidnění a vyrovnání se s celou situací
do budoucna. Moc mě mrzí, že s koncem
roku nejde nad celou touto těžkou situací
udělat tlustá, černá čára. Čára, která by
ulevila všem. Bohužel musíme dále bojovat a ve složitém boji pokračovat i v roce
příštím.
Ohlédněme se za loňským rokem
profesně. Mnoho věcí se povedlo, mnoho bylo dokončeno, mnoho připraveno
a také rozpracováno. Samozřejmě je třeba přiznat, že jsou také věci, které se nepovedly. Pak musíme mít na paměti, že
vždy máme možnost nápravy. Pro naše
město tento rok, s ohledem na situaci,

inzerce. Léta se s cenou nehýbalo. Věřím
ale, že v dnešní době 20 korun není takový peníz, který by Vám znemožnil měsíčník koupit a číst. Pokračujeme na titulní
straně v připomínkách zajímavých míst
v Polici a okolí na žánrových fotografiích. Ukázat a zdůraznit umění místních
fotografů. Možná budete překvapeni, že
místa, kudy denně procházíte, vidí každý z nás jinýma očima. A co teprve skrze
objektiv fotoaparátu. Věřím, že krásnými
fotografiemi potěšíme vaše oko a pohladíme duši. Tato lednová krásně symbolizuje vstup do nového roku – po čisté,
nezatížené a rovné pěšině…
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zařovaly na každém kroku. Přišlo mi to
úžasné a přál bych Vám, nám a celé společnosti, aby právě tyto hodnoty nás naplňovaly a ovlivňovaly po celý rok a celý
život. V tuto chvíli je to opravdu idealizace, ale pojďme pro to všichni udělat
malý krůček a dohromady z toho může
být velký krok pro celou naši společnost.
Prozatím jsem vděčný a děkuji alespoň
jednou za rok za Vánoce.
Uzavřeli jsme další rok, rok, který vůbec nebyl jednoduchý. Byl opět ovlivněn
zákeřnou nemocí, celá společnost byla
paralyzována virem a s tím souvisejícími
opatřeními. Prožili jsme omezování pohybu, omezení podnikání, uzavření služeb nebo škol. Každý z nás byl ovlivněn
jinak. Jiný byl dopad na dítka školou povinná, jiný na jejich rodiče a jiný na seniory. Všichni jsme se ale museli s touto situací vyrovnat a každý to dokázal po svém.
Někdo lépe a někdo hůře. Stejně, jako
v běžném životě. Velkou měrou nás ovlivnilo, a hlavně i názorově rozdělilo očkování proti této nemoci. Bylo možná ne úplně
dobře prezentováno a díky tomu názory
ve společnosti jsou různé. Nicméně každý
z nás si musí sáhnout do svědomí a uvědomit si, jak velkým dílem chce nebo nechce přispět k utlumení této nemoci a tím
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ve které se nacházíme, dopadl dobře.
Hlavně finančně. Bohužel na úkor větších investičních akcí, které se z různých
důvodů nepodařilo uskutečnit. Přesunou
se nám do roku příštího, který díky tomu
bude investičně náročnější, ale věřím že
vše zvládneme ku spokojenosti všech.
Omezení jsme pocítili v kulturním a společenském životě. Ale i zde jsme se snažili
z minima vytěžit maximum. Sluší se tedy
za celý rok poděkovat. Může Vám to znít
jako klišé, ale jsem přesvědčen, že v životě jsou dvě základní věci. Pokud něco
chci, pak musím umět požádat, poprosit.
A pokud něco dostanu, pak musím umět
poděkovat. Rád bych tedy poděkoval
všem svým kolegům a spolupracovníkům
za poctivě odvedenou práci pro naše město a Vám občanům za spoustu pozitivní
energie a zpětnou vazbu, která je pro nás
hnacím motorem do další činnosti.
Otvíráte první číslo Polického měsíčníku, ve stejnou dobu, již po mnoho
let. Tentokrát ovšem s velkou změnou,
po které jsem dlouho volal a nyní mám
velkou radost. Polický měsíčník je celobarevný!!! Oceníme to především v kvalitě fotografií, prezentující Vaši činnost.
S tím přichází kvalitnější papír, ale také
zdražení – ceny za periodikum i ceny

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 2022.

Jirka Beran

Rozpis lékařů

stomatologické služby

leden 2022

Služba je zajištěna v době
od 8.00 do 12.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

08.. – 09. 01. MUDr. Blanka Grummichová 724 013 123
Palachova 1742, Náchod
15. – 16. 01. MUDr. Miloš Pastelák

775 717 666

Sadová 44, Broumov
22.. – 23. 01. MDDr. Jan Petřík

724 086 199

Kamenice 113 (Pasáž Magnum), Náchod
29. – 30. 01. MUDr. Ladislav Růžička st. 603 479 084
Poliklinika, Masarykova 30, Broumov
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Slovo místostarosty

Dnes se ve svém článku výjimečně nechci obracet pohledem zpět do prosince. Byl
to měsíc hektický, byť si vždy přejeme, aby
tomu tak nebylo, a tak to má vesměs každý,
tudíž se budu řídit radou pomocného učitele Václava Poustky z cimrmanovské hry
Dobytí severního pólu, který na učitelskými
novinami při driftování jednou hlesl: „To
tam nemusej psát, to každej ví“.
Podívám se dnes tedy výjimečně dopředu na rok, jaký nás čeká, neboť to je rok
dalších velkých výzev, velkých očekávání,
a zároveň rok, který stojí za závojem mlhy
a neurčita.
Rok 2022 bude pro nás rokem, kdy se
budeme muset z pozice vedení města popasovat s dramatickým navýšením cen energií,
neboť se nám (jako řadě občanů či podnikatelů v našem městě) nevyhnuly lapálie
s dodavatelem energií. Na straně jedné se
k nám po řadě let, kdy se na základě elektronických aukcí dařilo získávat nejlepší
ceny na trhu (čímž jsme plnili nutné povinnosti z hlediska zadávání veřejných zakázek,
a principů na efektivní, hospodárné a účelné vedení městských financí), obrátilo štěstí
zády. Na straně druhé je to obrovská výzva
pro další hledání řešení pro úspory energií. A v tomto směru jsme zahájili přípravy
podkladů pro získání dotace na druhou vlnu
výměny veřejného osvětlení, která by nám
částečně pomohla. Současně připravujeme

projektovou dokumentaci na úpravu kotelny a rozvodny v základní škole, od které si
rovněž slibujeme výraznou úsporu nákladů.
Jednáme pak dále i o možnostech umístění
solárních panelů na některé objekty města,
nicméně tam ještě vyčkáváme na znění podmínek dotačních programů.
Rok 2022 bude rokem dokončování staveb, k jejichž realizaci jsme uzavřeli smlouvy v roce 2021, ale díky situaci na trhu, nebo
díky komplikacím v zadávacích řízeních,
jsme nakonec nebyli schopni tyto stavby realizovat. Již v průběhu ledna máme domluvené jednání s firmou STRABAG, při kterém
bychom se chtěli domluvit na harmonogramech pro opravu komunikace v u. Horní
a opravu komunikace za radnicí. Jakmile
bude v této věci jasno, budeme informovat občany v těchto lokalitách. Těsně před
Vánoci bylo pak ukončeno zadávací řízení
na výběr zhotovitele pro rekonstrukci koupaliště. V době uzávěrky ještě jeho jméno
není známo, ale v únorovém čísle budeme
(snad) již moci poskytnou informaci o tom,
kdo stavbu bude realizovat, a jaký je časový
plán realizace.
Rok 2022 bude nadále ještě rokem rozpočtového napnelismu, neboť život v našem
státě (a tím i jeho ekonomiku) bude stále
ještě (a já doufám, že již jen minimálně)
ovlivňovat covid. Vyhlašované lockdowny
pak mají dopad do daňových příjmů, což je

Vážení spoluobčané,
dovolte mi poděkovat touto formou
týmu pečovatelské služby za práci odvedenou v roce 2021. Nebylo jí málo a nebyla
jednoduchá. Z důvodu covidové pandemie
museli někteří zaměstnanci pečovat o děti
nebo o vlastní zdraví a náš tým poměrně
dlouhou dobu nebyl kompletní. Naštěstí se
nám vždy podařilo najít brigádníky nebo
dobrovolníky, kteří nám v těžkých časech
pomohli zajistit péči o ty, kteří ji potřebují.
Pečovatelskou službu v Polici nad Metují
a okolních obcích DSO Policko v současné
době zajišťují 4 pečovatelky a jedna sociální pracovnice. Na menší pracovní úvazek se
na práci podílí i vedoucí služby a pracovník v sociálních službách, který je zároveň
správcem Domu s pečovatelskou službou.

Počítáme s tím, že vzhledem k demografickému složení obyvatel našeho regionu,
bude zájemců o pečovatelskou službu přibývat. Jsme na to připraveni. Zakoupili jsme
nové vozidlo. Jestli vše dobře dopadne, obnoví se v roce 2022 náš vozový park i za pomoci Polického symfonického orchestru,
který nám přislíbil podporu z benefičního koncertu. Počítáme s tím, že v případě
nárůstu počtu uživatelů a nárůstu počtu
úkonů poskytovaných našim uživatelům,
rozšíříme tým pečovatelské služby o další
pečovatelku.
Neváhejte nás proto kontaktovat. Jsme
připraveni pomoci vám nebo vašim blízkým, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné osoby. Naším
hlavním cílem je umožnit seniorům nebo

zásadní pro městské investice. Vedle toho
pak rozpočet města ovlivní i zvýšení nákladů na energie. Při stavbě rozpočtu se chceme zaměřit na snížení provozních výdajů,
aby tak na potřebné investice zůstalo co
možná nejvíce prostředků. Stavba rozpočtu
na nový rok bude probíhat v průběhu ledna
a začátku února, tudíž nyní je ještě brzy říkat, jak budou tyto hlavní kapitoly vypadat,
nicméně úkolů je před námi víc než dost,
a čas běží…
Rok 2022 je pak rovněž rokem, kdy zažijeme velkou změnu v systému svozu odpadů, neboť do života vstupuje první etapa
adresného svozu papíru a plastů. Velice si
v tomto směru vážíme prvních aktivních
občanů, kteří se rozhodli do toho jít, a věřím, že po zavedení se ozvou i další, kterým
třeba nyní informace o této změně unikla,
nebo kteří třeba řešili v závěru roku jiné
problémy.
Rok 2022 je před námi. Jaký bude, o tom
si v převážné většině rozhodneme každý
sám. Proto všem přeju, abyste měli šťastnou
ruku při svém rozhodování, abyste v životě
nalezli potřebný klid a rovnováhu, abyste
u druhých nalézali potřebnou pomoc a pochopení, a hlavně, aby se každého drželo
tolik potřebné zdraví!
V úctě

Jirka Škop

Pečovatelská služba v roce 2021
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osobám se zdravotním postižením život
v přirozeném domácím prostředí dokud je
to možné. Víme, jak je pro naše uživatele
domov důležitý. Pomoc jsme schopni zajistit až do 19 hodin a o víkendech. Pracujeme
profesionálně a také srdcem. Více informací
o pečovatelské službě nalezne na webových
stránkách města Police nad Metují nebo
na našem pracovišti v Domě s pečovatelskou službou Javor, nebo v kanceláři vedoucí sociálního odboru na radnici.
Děkujeme za vaši přízeň a kladné hodnocení. Jsme tady pro vás.
Mgr. Olga Landová
vedoucí sociálního odboru
Polický měsíčník LEDEN 2022
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Oprava komunikace „k cihelně“
Ke konci měsíce listopadu byla provedena oprava a zpevnění účelové komunikace
„k cihelně,“ tedy spojovací komunikace ul.
V Domkách a ul. 17. listopadu. Realizaci
akce zajistil pan Michal Baldrych, který byl vybrán na základě uskutečněného
poptávkového řízení. V rámci akce došlo

k odstranění stávající svrchní vrstvy komunikace v celé délce, doplnění a zaválcování štěrků. V horní části komunikace byla
provedena rozsáhlejší oprava výmolů způsobených odtokem vody z přilehlých zpevněných ploch, dále tzv. překlopení spádu
komunikace a vyhloubení odvodňovacího

příkopu, který je navedený do stávajícího
trubního vedení.
Celkové náklady prováděných prací činí
163 000 Kč.
Jan Sýkora, investiční technik

Přejeme Vám, aby byl
příští rok vydařenější…
přejme si být spokojeni
s tím co máme,
radostní a připraveni
pomoci druhým.
Vše dobré
v příštím roce
Polický měsíčník LEDEN 2022
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RESTAUROVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE NANEBEVZATÉ V POLICI NAD METUJÍ

K 15. listopadu 2021 byla kompletně
dokončena akce s názvem „Restaurování
sochy Panny Marie v Polici nad Metují“.
Původní termín dokončení byl stanoven
na 16. července 2021, restaurátorské
práce na soše včetně opravy přístupového
schodiště byly splněny v řádném termínu.
Současná situace ve stavebnictví však
nepřála osazení kovaného zábradlí. To bylo
po dohodě s dodavatelem stavby, firmou
SMI-ČR Group s.r.o. instalováno v první
polovině listopadu. Současně se zábradlím
došlo i k instalaci a osazení informačního

panelu, který seznámí návštěvníky se
sochou samotnou.

Stavební práce byly spolufinancovány
Evropskou unií – Evropským fondem
pro regionální rozvoj, prostřednictvím
Euroregionu Glacensis. Celý projekt
nesl název Patronka národů, reg. č.
CZ.11.2.45/0.0/16_008/0002484.
Celkové náklady stavebních prací činily
524 424,93 Kč vč. DPH, z čehož je 85 %
hrazeno z dotace.
Tereza Kohlová, referent dotací

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Místní poplatky v roce 2022

Poplatek za odpady

yy základní sazba poplatku pro rok 2022 je 780 Kč
yy sazba poplatku bude snížena o 120 Kč poplatníkům, kteří jej
uhradí v plné výši nejpozději do 30. 4. 2022 – zaplatí tedy konečných 660 Kč za celý rok

Ostatní úlevy a osvobození dle vyhlášky č. 6/2021 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.

Poplatek ze psů

yy
yy
yy
yy

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

Oba poplatky můžete platit již od 3.1.2022 přímo v pokladně
MěÚ, kancelář č. 11 – přízemí vpravo /každý pracovní den kromě
čtvrtka, kdy je úřad pro veřejnost uzavřen/ nebo bezhotovostně
převodem na účet č.9005-4629551/0100, VS‑  rodné číslo. Bližší
údaje k platbě uveďte do poznámky.

Poplatky lze také platit platební kartou na terminálu přímo
v pokladně úřadu – platbu kartou hlaste prosím předem.
Vzhledem
k
epidemiologické
situaci
v
zemi
upřednostňujeme bezhotovostní způsob platby, v případě
nejasností kdykoliv poradíme telefonicky či mailem.

Případné bližší informace:

tel. 491 509 991, mail: adamova@policenm.cz - Adamová Daniela /odpady/
tel. 498 100 916, mail: beranova@policenm.cz - Beranová Radka /psi/
web: www.meu-police.cz
záložky: život ve městě/odpady/odpadový poplatek
Daniela Adamová, Radka Beranová, FSO - poplatky
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Ve dnech od 20. listopadu 2021 do
27. listopadu 2021 pořádala pěkovská
knihovna, rodina Pokorných a Kosinkova
za podpory Města Police nad Metují výstavu
olejomaleb Ladislava Kosinky. V den zahájení výstavy proběhla i slavnostní vernisáž
a poté byla odhalena pamětní deska tohoto
malíře a dlouholetého pěkovského knihovníka. A kdo byl pan Ladislav Kosinka?
Narodil se 12. 11. 1921 v Hronově
– Studýnkách, v rodině místního kováře
Josefa Kosinky. Ladislav měl ještě sestru

řízení má výrazně zastoupenou sakrální architekturu Policka a jeho styl romantického
realismu, kterému zůstává celý život věrný,
není v tomto období příliš populární.
Ladislav Kosinka stále pracuje v zemědělství a později v polickém Kovopole.
Na počátku 60. let začíná s aktivní krajinomalbou, zkouší i drobné hliněné plastiky, částečně ovlivněné již zmiňovaným
Františkem Bílkem. Stále víc však touží
proniknout do uměleckého světa, a proto
začíná se studiem u akademického malíře

těžkou chorobou. Umírá 15. května 1991
v broumovské nemocnici ve věku 69 let.
Je pohřben na polickém hřbitově v hrobě
svých rodičů.

Anežku a bratra Josefa. Po ukončení povinné školní docházky navštěvoval dvouletou zemědělskou školu v Polici nad Metují.
Když ji dokončil, pracoval doma na malém
hospodářství. To už ale bylo v obci Pěkov,
kde jeho rodiče zakoupili roku 1937 statek.
V období německého protektorátu byl
jeho ročník 1921 povolán na nucené práce do Třetí říše. To se nevyhnulo ani jemu.
Po bombardování Drážďan se vrací zpět
do vlasti. Na následky nelehkých podmínek
v německých továrnách Ladislav Kosinka
onemocní a chatrné zdraví si později léčí
častým pobytem v lázních.
Právě pobyty v lázních jsou spojovány
s jeho uměleckými počátky. Nejprve zkouší
kresbu a uhel, později se propracuje k malbě olejem.
Po válce se seznamuje s Jindřiškou
Birkovou z Pěkova a v roce 1948 se s ní
ožení.
Počátkem padesátých let dále rozvíjí své
umělecké počiny. Drží se spíš konzervativní
linie a nepodlehne určitým módním směrům, jako např. tehdy populární Bretonův
surrealismus či Picassův kubismus, nebo
snad dokonce socialistický realismus.
Ladislav Kosinka je částečně ovlivněn profesorem Josefem Dufkem z Broumova, u kterého se začínal učit a poznávat tajemství
malířského štětce. Vzpomenuté „ovlivnění“
je míněno v pozitivním slova smyslu, neboť
ho zaujaly i díla sochaře, malíře a grafika
Františka Bílka.
V letech 1955 – 1957 studuje dálkový
kurz výtvarné výchovy, avšak z politických
důvodů není přijat na akademii. Důvodem
je patrně to, že v pracích k přijímacímu

Jana Slavíčka (syna Antonína Slavíčka). To,
že je dobrým žákem dokládá i fakt, že v roce
1964 obdrží od akademika Slavíčka ocenění
s osobním věnováním.
V dalších letech zaznamenává krajinu
broumovského výběžku s velkým důrazem
na okolí Pěkova. Jako hlavní techniku si volí
olej na dřevo.
Ve volném čase je velmi činorodý.
Mimo jiné pracuje jako knihovník v pěkovské obecní knihovně, maluje kulisy pro
loutkáře...
Začíná se věnovat i malbě zátiší, a to
hlavně vázy s květinami nebo ovoce v mísách. Většinu svých děl rozdává po přátelích a příbuzných. Kvůli dřívějšímu nepřijetí
na uměleckou akademii tak bohužel žádný
z jeho obrazů dosud nevisí v galerii, ale to
v žádném případě nesnižuje jeho umělecký
talent.
Pan Ladislav Kosinka tvoří téměř až
do počátku 90. let 20. století, kdy onemocní

dána žádná výstava. Tohoto úkolu se zhostil JUDr. Karel Nováček, pěkovský chalupář,
který v prostorách Lamkova statku v Pěkově
uspořádal první soubornou výstavu s názvem „Ladislav Kosinka a jeho pěkovští
následovníci“. Výstava se uskutečnila dne
30. 6. 2001, a to i jako pocta k desetiletému
výročí od úmrtí tohoto malíře. Většinu
výtvarných děl tehdy zapůjčila manželka,
paní Jindřiška Kosinková, ze své soukromé sbírky, ale i spousta přátel, známých
a dalších lidí, kteří tyto obrazy a plastiky
vlastnili. Výstava byla velmi úspěšná a snad
přispěla i k uvědomění si uměleckého významu tohoto malíře.

Polický měsíčník LEDEN 2022

I když Ladislav Kosinka nepatří do širšího veřejného povědomí, svým typickým
stylem se dá zařadit mezi klasiky české krajinomalby. Za svůj život vytvořil více než sto
výtvarných prací, které dokončil. Ve sbírce
manželky Jindřišky Kosinkové byla i spousta skic a nedokončených obrazů. Během
jeho života nebyla panu Kosinkovi uspořá-

Manželé Kosinkovi neměli děti, a tak
v této linii není žádný pokračovatel, který
by zdědil jeho talent. V září roku 2009 umírá i jeho žena Jindřiška, ale umělecký odkaz
Ladislava Kosinky žije dál...
Šárka a Jakub Pokorných
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Kam s přírodními
vánočními stromky
Přírodní vánoční stromky, které provoněly vaše domovy o letošních Vánocích,
pomalu uvadají a je čas jejich úklidu.
Nejvhodnější je využít tyto stromky
doma – po řádném odstrojení je možné je podrtit a zkompostovat, nebo spálit
v kamnech či na ohni. Ti, kdo tuto možnost
nemají a potřebují je někde odložit, mohou
je (odstrojené !!!) zanést ke hřbitovní
zdi pod sídlištěm, nebo je odložit prostřednictvím sběrného dvora do kompostárny. Děkujeme, že je neodkládáte
na jiných místech po městě.

Více odpadů
po Vánocích
Po vánočních svátcích a Silvestru se
zaručeně objevilo ve vašich domácnostech
poněkud více odpadu než jindy. Především
jsou to různé obaly, ale i vyřazené elektrospotřebiče či elektronika a jiné věci, které
byly nahrazeny novými, a také bioodpad.
Chtěli bychom vás proto vyzvat k tomu,
abyste všechny tyto odpady řádně vytřídili a odložili na místa k tomuto určená.
Především papír, plasty, nápojové kartony,
sklo a kovy do barevných kontejnerů na tříděný odpad nebo nádob u domů, 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.

Město zahájilo adresný
svoz plastů s nápojovými
kartony a papíru
od domů

V rámci opatření k podpoře snižování směsného komunálního odpadu (SKO)
a zároveň k podpoře třídění a recyklace
odpadů, spustilo město od ledna 2022
adresný svoz plastů (PL) s nápojovými
kartony (NK) a papíru (PAP) od domů.
Všem, kdo projevili zájem a vyhověli podmínkám pro 1. kolo této změny, již město zdarma přidělilo (na základě smlouvy o výpůjčce) 1 pár popelnic se žlutým
a modrým rozlišením. (K dnešnímu dni
bylo přiděleno 142 párů nádob.) Uživatelé
si je umístí u domů, budou do nich soustřeďovat vytříděný odpad a podle svozového
kalendáře přistavovat k výsypu. Svoz plastů s nápojovými kartony bude probíhat
pravidelně 1 x za 2 týdny a svoz papíru
1 x za 4 týdny. Svozový den bude ve čtvrtek. Tyto svozy se budou pravidelně střídat se svozem SKO, který se bude svážet
celoročně 1 x za 2 týdny.
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Svozy PL s NK a PAP budou probíhat
podle následujícího svozového kalendáře

SVOZOVÉ TÝDNY
MĚSÍC

Plasty

s nápojovými
kartony

Papír

leden

1, 3

3

únor

5, 7

7

březen

9, 11, 13

11

duben

15, 17

15

květen

19, 21

19

červen

23, 25

23

červenec

27, 29

27

srpen

31, 33

31

září

35, 37, 39

35, 39

říjen

41, 43

43

listopad

45, 47

47

prosinec

49, 51

51

svozu, vás bude město včas informovat
městským rozhlasem, na internetových
stránkách a v Polickém měsíčníku.

Zájemci o přidělení nádob
na tříděný odpad v 1. etapě
adresného svozu (z rodinných
a řadových domů v k.ú.
Police n. M. a Velké Ledhuje)
se mohou stále přihlašovat
prostřednictvím
přihlášky,
kterou najdou na webových
stránkách města Police n. M. www.policenm.cz a na letáku,
který je k dispozici na radnici
a v informačním centru
v Pellyho domech.

Hnědé kontejnery
na biopodpad
z domácností

Svoz SKO bude probíhat podle
následujícího svozového kalendáře:
V případě změn v uvedených termínech

SVOZOVÉ TÝDNY

Police n.M.,
Velká
Ledhuje

Radešov
Hlavňov
Pěkov
Hony

leden

2, 4

1, 2, 3, 4

únor

6, 8

5, 6, 8, 7

březen

10, 12

9, 10, 11,
12, 13

duben

14, 16

13, 14, 15,
16, 17

květen

18, 20

18, 20

červen

22, 24, 26

22, 24, 26

červenec

26, 28, 30

srpen

32, 34

září

36, 38

říjen

40, 42

listopad

44, 46

prosinec

48, 50, 52

MĚSÍC

Významnou část směsného komunálního odpadu v popelnicích tvoří biologicky
rozložitelné odpady rostlinného původu
z kuchyní a potravin. Tento odpad, a to
nejenom z důvodů životního prostředí
(protože je odvážen na skládky, kde hnije
a vytváří skleníkové plyny), ale i z důvodu
finančního (neboť jde o zbytečnou platbu
za uložení odpadu na skládku) by neměl
končit v popelnicích. Na tento problém
reaguje i nová odpadová legislativa, která
výrazně omezuje a finančně znevýhodňuje ukládání odpadů na skládky a městům
stanovuje třídící cíle, aby zajistila vytřídění i tohoto odpadu. Z tohoto důvodu jsou
na 13 veřejných stanovištích tříděného odpadu v Polici n. M. umístěné hnědé kontejnery, určené pro odkládání biologicky rozložitelných odpadů rostlinného
původu z kuchyní a potravin. Pro krátkodobé soustředění tohoto odpadu v domácnostech je možné pořídit si speciální košík
či nádobu, a do nich kompostovatelné sáčky. Do hnědých kontejnerů není z kapacitních důvodů možné odkládat bioodpad ze
zahrad a jiné zeleně. Děkujeme za důsledné třídění.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
Polický měsíčník LEDEN 2022

SPOLEČENSKÁ KRONIKA / KNIHOVNA

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni
uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj.
k 20.12.2021 město Police nad Metují
3 964 obyvatel.

Jubilea

V listopadu 2021 slavili
70 let paní Miluše Kosová
paní Jitka Krtičková
pan Jiří Krmaš
pan Michael Strašil
75 let paní Jitka Ansorgová
pan Josef Steiner
80 let paní Jaroslava Jakoubková
paní Vlasta Formanová
85 let pan František Thér
90 let paní Anna Pourová
Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a mnoho krásných dní plných
pohody v dalších letech.

Prosíme jubilanty, kteří budou teprve
slavit své výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice, nebo si nepřejí
návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili předem na matriku
MěÚ Police nad Metují
hambalkova@policenm.cz,
491 509 990

Za knižními poklady
z našeho skladiště knih
Každý rok přinášíme v měsíčníku celoroční seriál na předem určené téma. Letos
se spolu vydáme do našeho skladiště, kde
knížky tiše čekají na své znovuobjevení.
A stojí to zato občas se vrátit a nechat se
znovu unášet dějem knížky, která se nám
kdysi moc líbila. Někdy jsme při čtení stejně
nadšení, někdy mezi řádky objevíme nové
pravdy a nové dojmy a někdy si řekneme, že
jsme to vůbec četli.
Chceme vám nabídnout knížky, které
podle nás stojí za přečtení a mají nám co
říci. V lednu zahajuje Helena Sauerová a vybrala si knihu:

Kameny mluví
Thórbergur Thórdarson

Útlá knížka islandského autora u nás
vyšla už v roce 1956. Thordárson (1889
– 1974) se narodil a vyrůstal na statku
pod ledovcem ve východní části Islandu
ve velice prostých podmínkách. Odtud pak
v sedmnácti letech odešel do Reykjavíku
a kromě všech možných prací absolvoval
i učitelský ústav. Psal kritické eseje o poměrech na Islandu, je považován za satirika
a humoristu, který dokázal svěžím stylem
Polický měsíčník LEDEN 2022

Svatby
Listopadové svatby byly
jen tři. Co Vám mám povídat, je to příjemná změna … po letním kolotoči
si v sobotu od oddávání
odpočívat.

11.11. Martin
Prymš
a Petra Trudičová, na louce
ve Vlásence
11.11 svatební obřad
v obřadní síni, manželé si
nepřejí jmenovat

27.11. D h i r e n d e r
Kumar Singh a Gabriela
Krečmerová si řekli dvojjazyčné ano v obřadní síni

Slavnostní předávání Janského plaket

V úterý 23.11.2021 jsme společně
s Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Náchodě předali bezpříspěvkovým dárcům krve a krevní plazmy zasloužená ocenění. Předali jsme 10 bronzových, 7 stříbrných
a 5 zlatých medailí profesora MUDr. Jana
Janského. Dále 2 Zlaté kříže 3. třídy a jeden Zlatý kříž 1. třídy (tento bude udělen
v Praze). Je obdivuhodné, že i v dnešní složité době chodí dárci pravidelně a často jak to
jen jde. Děkujeme, není to samozřejmost. Pro
představu uvádím:
yy Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského – se uděluje za 10 odběrů.

popsat život kolem sebe. Je jedním z nejoblíbenějších islandských autorů 20. století.
Kniha Kameny mluví je složena ze vzpomínek na autorovo dětství na rodném statku. Při čtení veselých i vážných zážitků či
postřehů si člověk, jen tak mimoděk, udělá
poměrně jasný obrázek o životě na islandském venkově na počátku minulého století, se všemi klady i zápory. Popisy okolní
přírody jsou krásné o to víc, že je člověk
vidí dětskýma očima. Nemluvě o záhadách
a tajemstvích, které si všichni pamatujeme
z vlastního dětství. Najdete tu moudrost,
radost z jednoduchých věcí, i pro nás dnes
už dosti kruté zvyky či příhody, které život
na odlehlém místě na severu nesl přirozeně sebou. Teplo kravského dechu uprostřed
zimy však zůstává všude stejné - ať je prožíváte před sto lety ve východních fjordech
nebo včera za humny.
…Má-li být člověk nicméně v knize úplně
upřímný, nemohu zatajit, že soužití s kravami bylo leckdy i nesnadné, zvlášť když byly
mimo chlév. Válely se v kopkách a řádcích
sena na louce, jak jen mohly, a bylo na nich
vidět, že jim to činí potěšení. Trkaly zlomyslně hlavami do hradeb a zdí a vylamovaly v nich díry a spáry. Vytrácely se na luka
a spásaly je, brouzdaly se a šlapaly po trávě
a dělaly do ní. Troufaly si i na brambořiště, okusovaly bramborovou nať a žvýkaly
ji. Nikdy si neodřekly to povyražení, aby si

yy Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského – se uděluje za 20 odběrů.
yy Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského
– se uděluje za 40 odběrů.
yy Zlatý kříž 3. třídy - uděluje se za 80 odběrů.
yy Zlatý kříž 2. třídy - uděluje se za 120 odběrů. Slavnostní předání v letošním roce
probíhalo pro celý kraj v Hradci Králové.
yy Zlatý kříž 1. třídy - uděluje se za 160 odběrů. Celostátní slavnostní předání probíhá jednou ročně v Praze za účasti představitelů státu.
Dagmar Hambálková, matrikářka
nezašly oklikou z pastvy zařádit na čistém
prádle, které se bílilo na zemi nebo viselo
na šňůře. Občas do nich vjel čert, když jsme je
hnali večer domů, daly se najednou skoro už
před chlévem do trysku a s ocasy vzhůru lítaly jako posedlé po záhumení, a člověk byl víc
mrtvý než živý, když si to k němu namířily…

Směle kupředu!
Svět Karla Havlíčka Borovského
Výstavu připravila Knihovna Národního
muzea u příležitosti dvoustého výročí narození Karla Havlíčka Borovského jako putovní. Na 13 plakátech představuje Havlíčkovo
dětství, studia, pobyt v Rusku. Zachycuje
počátky jeho novinářské práce, formování politických názorů a také jeho literární
tvorbu. Dočtete se o jeho rodinném zázemí
a nakonec i o vzniku mýtu Havlíček. Naše
knihovna doplnila ukázky Havlíčkovy tvorby z fondu knihovny.
Autory výstavy jsou Magdalena
Pokorná, Dalibor Dobiáš a Pavel Muchka.
Vidět ji můžete na chodbě před knihovnou
během ledna a února 2022.

Online beseda s polskou
autorkou Sylwií Winnik,

V rámci projektu Česko-polské literární
příhraničí s knihovnou v Radkowě je na našich webových stránkách stále přístupný
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odkaz na yuotube kanál s besedou polské publicistky, která se ve svých knihách
zaměřuje na historii 2. světové války.
Beseda je tlumočena do češtiny. Česky
vyšla autorčina kniha Děvčata z Osvětimi,
kterou polická knihovna zakoupila
do fondu.

Internetová literární
soutěž BEZ HRANIC

Druhou částí projektu je literární
soutěž Bez hranic. Její pravidla najdete na našich webových stránkách hned
pod odkazem na výše uvedenou besedu.
Ovšem hlavní je, že soutěž byla prodloužena do 15. 1. 2022. Pokud máte doma
svou literární práci, která splňuje podmínky soutěže, máte ještě možnost se zúčastnit. Pravidla jsou na našich webových
stránkách.
Vaše knihovnice

Besedy s dětmi

Dětské oddělení v polické knihovně se
od října opět téměř každý den plnilo dětmi
a učiteli při plánovaných besedách. Děkuji
moc všem učitelům, kteří přes komplikace způsobené online výukou a všemožnými opatřeními si opětovně našli společně
s dětmi cestu do knihovny. Setkávala jsem
se s dětmi školkovými i školními, s dětmi
z Police nad Metují, Suchého Dolu, Žďáru
nad Metují, Velkých Petrovic, Bezděkova,
České Metuje, Bukovice a Machova…. bezmála 400 dětí. Moc bych si přála, abychom
na tento „restart“ měli možnost navázat
i v novém roce.
Katka Boučková

Nabídka knih:
¾¾ Di Fulvio, Luca: Všechny touhy vedou
do Říma.
Historický román odehrávající se
na pozadí velkých dějinných změn v Itálii
na konci 19. století. Hlavním hrdinou je
chlapec ze sirotčince, na kterého se náhle
usmálo štěstí.
¾¾ Cílek, Václav: Půda a život civilizací- co
děláme půdě, děláme sobě.
Není to tak dlouho, co jsme skoro všichni byli zemědělci. Vždyť ještě v roce 1900
žilo na venkově kolem 90 % evropského
obyvatelstva. Možná proto se nás dotýká
zastavování úrodné zemědělské půdy a s tíživým pocitem prožíváme sucho na polích
a kůrovcovou kalamitu v lese. Zdálo by se,
že z obojího můžeme vinit hlavně počasí,
ale velkou roli sehrává i stav půd.
¾¾ Urban, David: Rozsudek smrti.
Krimiromán nejen o zločinech a policejní práci, ale i o tom, jak setkávání se špínou člověka mění.

¾¾ Etzler, Tomáš: Novinářem v Číně - co
jsem to proboha udělal?
Autor pracoval sedm let jako zpravodaj
České televize v Číně a tři roky působil jako
novinář na volné noze v Hongkongu. V publikaci nabízí svědectví o každodenním životě tamějších obyčejných lidí, zároveň se
nebojí psát o událostech, které se čínské
autority snaží před světovou veřejností
skrývat.
¾¾ Läckberg, Camilla: Nebezpečná hra.

Thriller švédské autorky, v němž se nevinná silvestrovská hra pomalu mění v sázku o život a smrt.
¾¾ Dvořáková, Petra: Vrány.
Komorní novela o tragickém osudu
zvláštní dívky, pro niž její rodina nedokázala nalézt pochopení.

¾¾ Lustig, Arnošt: Vlny štěstí Arnošta
Lustiga, aneb, My jsme chtěli jiný svět.
Výbor z rozhlasových pořadů a rozhovorů, které pro Československý a později
Český rozhlas připravil spisovatel a novinář Arnošt Lustig.
¾¾ Chiger, Krystyna: Dívka v zeleném svetru.
V roce 1943 se život sto padesáti tisíc lvovských Židů pomalu naplňoval.
Deportace, vraždění, vystěhování do ghett
a čekání na smrt. Skupinka několika z nich
se troufale pokusila nalézt úkryt v městském kanalizačním systému. Poslední
z této skupinky - Krystyna Chigerová - vypráví jeden z nejniternějších a nejhrůznějších příběhů přeživších holocaust.

¾¾ Hartl, Patrik: 15 roků lásky.
Román jednoho z komerčně nejúspěšnějších českých autorů, jehož hrdina nachází životní lásku a citové naplnění tam,
kde by to nejméně očekával.
¾¾ Nesbo, Jo: Žárlivost a jiné povídky.
Sbírka dramatických, napínavých povídek od proslulého autora severské krimi.
Dáša Ducháčová

Muzeum Náchodska informuje
P olice nad M etují

Od Martina po Tři krále
Srdečně zveme návštěvníky do polické Dřevěnky, kde bychom
rádi představili tzv. obchůzkové postavy, jež během adventu navštěvovaly každou domácnost našich předků.
Do dneška se dochovala tradice obchůzek těchto postav jen
v minimální míře (např. sv. Mikuláš), víte ale proč a kdy dříve chodily Barborky? Že to byly dívky oblečené v bílém? A že sv. Lucie je
jedna z mála historicky doložených postav mučednic? Pokud vás
zajímá více, přijďte do vánočně vyzdobené Staré školy Dřevěnky
v Hvězdecké ulici. Dozvíte se něco nejen o křesťanských světcích
a svátcích, ale také o lidových tradicích, jež mají mnohdy svůj původ
v pohanských dobách.
Výstava
bude
veřejnosti přístupna od 19. 11. 2021
do 9. 1. 2022,
a to denně kromě
pondělí 10-12 a 1316 hod.
Andrea Kösslerová,
Muzeum Náchodska
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KULTURA

Muzeum stavebnice Merkur

Všichni návštěvníci muzea si jistě všimli
nových věcí, které byly realizovány v roce
2021. Nejvíce upoutají dvě místa: nově
zrekonstruovaná recepce společně s prodejnou hraček a potom nová část expozice
ve sklepě budovy.
Vzhledem k začátku Nového roku, jistě nikoho nepřekvapí, že na samém jeho
počátku proběhne v muzeu inventura. Ta
začne hned 3. ledna a předpokládáme, že
v sobotu 15. ledna už bude zase otevřeno
a budeme moci přivítat další návštěvníky.
Samozřejmě že tím práce v muzeu nekončí. V roce 2022 počítáme s další modernizací a rekonstrukcí expozice. Aktuálně
máme vypracovanou novou koncepci přízemí, která vychází z projektu pana architekta
Zdeňka Rychtaříka a kterou jsme přizpůsobili tak, aby byla dokonale ušita na dané
prostory.
V tuto chvíli máme podané dvě grantové
žádosti a pracujeme na třetí. Pokud vše půjde podle plánu, tak budeme před sezónou
mít hotovo a v květnu budeme moci přivítat
návštěvníky v „novém hávu“.
Ale nyní je začátek Nového roku, a tedy
i tak trochu čas se ohlédnout. I přes uzavření muzea, způsobené pandemií covid-19,
navštívilo Muzeum stavebnice Merkur
v roce 2021 14.500 návštěvníků.
Pro organizované skupiny jsme znovu otevřeli možnost programu s tvořením,

protože si myslíme, že Merkur za to stojí.
Zúčastnili jsme se několika výstav po celé ČR
a byli jsme aktéry několika veletrhů v České
republice. Expozice začala dostávat novou
podobu a nová část ve sklepě ukazuje, jakým směrem se chceme vydat. Prohloubili
jsme spolupráci s vedlejším Muzeem papírových modelů, Měděným dolem Bohumír,
Adršpašskými skalami a také třeba s ČVUT
v Praze. O spoustě našich aktivit se můžete dočíst na našich sociálních sítích. Třeba
na youtube kanále najdete videa nejen z expozice, ale i návody na tvoření z Merkuru.
V loňském roce jsme jako jedna z prvních institucí v regionu získali certifikát Regionální produkt – zážitek. Ten

návštěvníkům garantuje kvalitu expozice
a slibuje, že se při prohlídce muzea nebudou nudit.
Ve všech aktivitách budeme pokračovat
i v roce 2022. Postupně v Polici nad Metují
vznikne nová, svěží a moderní muzejní expozice, která bude lákat návštěvníky a ze
které si budou odnášet příjemné zážitky
všichni napříč generacemi. Protože Merkur
je mezi námi už téměř sto let a za tu dobu
rozradostnil mnoho dětských hlav a srdcí,
ale také pomohl nejednomu později významnému vědci v jeho začátcích… a tohle
všechno se dozvíte v expozici Muzea stavebnice Merkur.
Muzeum stavebnice Merkur

TOULÁNÍ (S) RODNÝM KRAJEM

Jistě nás není málo, které zajímá historie, příroda a život
kraje, ve kterém jsme se narodili či žijeme. A pokud se navíc
jedná o tak krásný a kulturně bohatý kraj jako ten náš, kraj
Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků, stává se tento
zájem překrásným koníčkem. Navíc je neustále co objevovat
a své vědomosti rozšiřovat. A právě proto v našem kraji vychází každoročně dvě čísla vlastivědného sborníku s názvem
Rodným krajem. Poslední číslo, již 63., vyšlo začátkem prosince 2021 a opět je plné zajímavých článků. Dozvíte se např. o kamenných křížích, skalním labyrintu na Boru, kdo byl varhaník
František Kriegel, kolik let uběhlo od postavení první školy
ve Žďárkách, co skrývá údolí Dřevíče, kdy byl ukončen provoz
dolu Josef na Bohdašíně a mnoho dalšího. Vás polické, pak jistě
nejvíce osloví článek o ztracené kronice Sokola Bezděkov nad
Metují, jehož autorem je paní Hana Benešová.
Časopis Rodným krajem je k dostání téměř ve všech informačních centrech v Kladském pomezí. A pokud byste jej tam nesehnali,
stačí oslovit redakci sborníku (rodnym.krajem@knihovnack.cz,
tel. pro distribuci: 606 616 842).
Příjemné chvíle při objevování krás našeho regionu přeje
Markéta Machová, redakční rada
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KULTURA
PELLYHO DOMY INFORMUJÍ
ZÁPIS DO KURZU SPOLEČENSKÉHO
TANCE PRO MLÁDEŽ NA ROK 2022

Nabízíme poslední místa do podzimního
kurzu společenského tance pro mládež.
Přihlášky a bližší informace jsou k dispozi
v Informačním centru v Pellyho domech
a na www.pellyhodomy.cz

KOLÁROVO DIVADLO
VANDRÁCI VAGAMUNDOS
NA CESTĚ STŘEDNÍ AMERIKOU

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

Pondělí 24. 1. 2022 od 19:00 hod
/ Kolárovo divadlo

MycoMedica ve spolupráci s Pellyho domy
zve na přednášku.
Herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard – VANDRÁCI VAGAMUNDOS - tři měsíce vandrovali po
střední Americe.
Nejdřív
byli
viděni v Panamě, pak mířili
do
džunglí
Kostariky, vandrovali po velké
Nikaragui, přes
varování projeli
Honduras, pak
i zemi plnou vulkánů El Salvádor, nádhernou Guatemalu, maličké Belize a obrovské
Mexiko.
Vybavili se kamerami, foťáky a dronem.
Chtěli poznat místní kulturu, indiánské
legendy a zažít i nečekané.
Vandráci Pavel Liška a Honzou Révai, kteří
se svými besedami projeli křížem krážem
celou naši republiku, na jedné ze svých
posledních
přednášek
zavzpomínají
a představí i to, co se nevešlo do jejich
cestovatelsko zábavného pořadu na Prima
COOL.
Dozvíte se také něco o přípravách nové,
několikrát nuceně odložené cesty, na
kterou se snad už konečně vydají v srpnu
2022.
Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu.
Vstupné: 100 Kč
Veškeré vybrané vstupné bude použito pro
klienty Pečovatelské služby a pro spolek
Senior klub Ostaš v Polici nad Metují, konkrétně na výlety po okolí Broumovska
(občerstvení a doprava). Zároveň bude
také možné přispět do kasiček v místě
konání akce.

TAK JÁ LETIM!
Pátek 28. 1. 2021 od 19:00 hod
/ Kolárovo divadlo

Divadelní představení s Annou Polívkovou.

Polický měsíčník – červen 2014 – strana 1
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PRODEJ VSTUPENEK NA AKCE
POŘÁDANÉ PELLYHO DOMY

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

INFORMAČNÍ CENTRUM
Co se událo na konci roku 2021

Se závěrem roku jsme připravili na Konferenčním sále Pellyho domů výstavu všech
výkresů, které nám dodaly děti v rámci
výzvy Nakresli Vílu Metujku a skřítka Viléma. Kdo přišel, mohl se potěšit různorodým ztvárněním těchto pohádkových
postav. Všem dětem touto cestou moc
děkujeme a za jejich díla je čekala zasloužená sladká odměna 
Také proběhla od 6. do 23. prosince 2021
v prostorách Informačního centra Vánoční
prodejní výstava, která zaznamenala velký
úspěch. Jsme rádi, že jsme alespoň touto
formou mohli pomoci prodejcům, kteří
nemohli své výrobky prodat na tradičních
vánočních trzích. Spousta lidí si přišla pro
krásné vánoční dekorace nebo dárky pod
stromeček od šikovných tvůrců a výrobců
z Police a okolí.
V prosinci se v Kolárově divadle promítal
film Přání Ježíškovi a série krátkých pohá-

dek O čertovi a jiné vánoční pohádky,
které doufáme u diváků navodily vánoční
atmosféru.
A na úplný závěr jsme v IC měli pro všechny zájemce Betlémské světlo, které nám
přinesli jako již tradičně skauti ze Skautského střediska Skaláci Police nad Metují.
Rok 2022 vyhlížíme s očekáváním příznivějších podmínek pro kulturní a společenský život.
Hana Palkovská

NOVINKY V PRODEJI

Obec Velké Petrovice vydala u příležitosti
140. výročí založení hasičského sboru, 765
let od založení obce Petrovice a 110 let TJ
Sokol knihu Velké Petrovice v proměnách
století a ročních období, která je v prodeji
za 350 Kč.
Náš sortiment je obohacen o novou knížku
z nakladatelství paní Evy Koudelkové Pomnichovské osudy Čechů z Broumovska.
Cílem této knihy je upozornit na téma
z naší historie, jež je v posledních desetiletích naší historiografií spíše opomíjené,
a tudíž v širším povědomí nepříliš známé.
Avšak i pro ty, kdo o situaci v Sudetech
kolem Mnichova něco vědí, jsou události
s ní spojené nejasné a obestřené množstvím dohadů. Knížka se snaží zodpovědět
dvě zásadní otázky: co se stalo a proč se to
stalo. Na první z nich odpovídají očití svědci, ti, kteří byli u toho, jakkoliv jsou jejich
svědectví čistě osobní a často emotivní.
Avšak v síle jejich prožitku událostí, na něž
vzpomínají, spočívá největší hodnota této
knihy, bez ohledu na objektivní správnost
toho, o čem mluví nebo píší. Na otázku
proč se to stalo, hledají odpověď komentáře, čerpající z dostupné literatury. Ty naopak usilují o věcnost, ovšem jen v té míře,
jak je to u knihy nikoliv jednoho autora, ale
autorského kolektivu vůbec možné. Texty
doprovází bohatý obrazový materiál,
v mnoha případech objevný a výmluvný.
Paní Jana Doskočilová z Nového Města nad
Metují nám do IC dodala krásné nové
vitrážové šperky v mnoha barvách. Cena
150 Kč.
Magnety ve tvaru puzzle s obrázkem sochy
Panny Marie a polické radnice ze série
Sestav si svůj svět jsou již v prodeji.
PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA
Pondělí – pátek: 8:30 – 11:30 a 12:00 – 16:00
Sobota:
8:30 – 11:30
Polední přestávka: 11:30 – 12:00

Ve dnech 3. 1. a 4. 1. 2022
bude Informační centrum ZAVŘENO
(čerpání dovolených, inventura).
Děkujeme za pochopení.
Pellyho domy CKVS
Polický měsíčník LEDEN 2022

KULTURA
MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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

LEDEN 2022

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

VÝSTAVA V MUZEU
FENOMÉN DAKAR
Výstava papírových modelů
Muzeum papírových modelů
Výstava potrvá v Muzeu do jara
letošního roku. Na stránkách Polického
měsíčníku Vám představíme jednoho
z autorů úžasných dakarských speciálů.
Dovolíme se trošku představit Jiřího
Vintra. Nejenom jako autora papírových
modelů. Nabízíme k přečtení malou část
z rozhovoru Michala Erbena s Jiřím
Vintrem.
Pokud jde o téma Dakar, rozhodně to ve
Vašem případě nejsou jen papírové
modely. Ba naopak, to už je spíš taková
pověstná třešnička na dortu. Mnohé třeba
překvapí, že Vás mohou vidět jako
odborného komentátora v České televizi,
píšete reportáže, články, účastníte se
tréninků
posádek.
Přiblížíte
nám

Polický měsíčník LEDEN 2022

konkrétněji Vaše aktivity? A co jsem Jak jste se vlastně z dakarského fanouška
ještě nezmínil ve výčtu Vašich aktivit?
stal součástí toho dění okolo? A ačkoliv se
v tomto prostředí již dlouhou dobu plně
pohybujete, je přeci jen nějaká osobnost,
u které vzpomínáte na vaše setkání?
Je to jednoduché: na začátku všeho bylo
papírové modelářství. Navíc jsem jako
student všechno okolo Dakaru nadšeně
sledoval, a protože jsem měl přetlak
myšlenek, dával jsem je do formy článků,
které záhy začaly vycházet na internetu.
Kamion Tatra na trase nejslavnější rallye Přes modely bylo k týmům blíž, časem
získal
možnost
publikovat
světa…; foto: Jiří Vintr jsem
v časopisech. Jakmile jsem začal
Dnes už publikační činnost významně samostatně vydělávat a byl jsem mobilní,
ustoupila do pozadí s tím, jak skončily s vlastním vozidlem, už nebyl problém si
spolupráce
s našimi
časopisy k něčemu dakarskému dojet.
(Automobil, Trucker apod.). Pokračuje
snad jen spolupráce s časopisem Rally.
Hrozně se mi líbila práce na ryze
dakarském časopise Dakarmania, kterou
s láskou dával dohromady jeho vydavatel
Zdeněk Zelenka. Měli jsme rozvrženu
koncepční práci na více než rok dopředu,
chystal jsem například do jarního čísla
komplexní biografii vozů Perlini, navázal
kontakt
s rodinnými
příslušníky
tehdejších členů týmu. Bohužel, tištěnou
Dakarmanii musel Zdeněk zastavit, přes
nespornou hodnotnost obsahu tří
publikovaných čísel, ale poslední zprávy
mluví o naději, že časopis přece jen bude
vycházet dál. Pokud jde o televizi, ať už
ČT, nebo Sport 5, většinou mě osloví
sama. Na tréninky posádek se už příliš
nedostanu, ale pokračují dobré vztahy
s týmem Big Shock Racing – dokonce
jsme dvakrát udělali společnou akci Z osobností musím na prvním místě
s českými modeláři, kteří oba poslední jmenovat Karla Lopraise: spoustu let jsem
kamiony týmu pro pány Macíky sestavili si přes mnoho setkání nedovolil ho oslovit,
a za odměnu se mohli s týmem setkat, až mi jednou na startu dakarského ročníku
a hlavně se s předmětným kamionem 2007 podal jako kolega v posádce
novinářského vozu ruku a povídá: „Ahoj,
svézt, což byl pro ně nesporně zážitek.
já jsem Karel.“ Od té doby trvá naše
přátelství. Dobré vztahy mám stále
s Martinem Macíkem starším, s nímž
pravidelně rozebíráme spoustu věcí
technických i organizačních. Velmi
zajímavé
přátelství
se
rozvinulo
i s Portugalkou Elisabaete Jacinto, kterou
jsem přivedl do českých médií. Udělalo to
na ni dojem a při Dakaru 2006 mě
dokonce na Silvestra pozvala na jejich
týmovou večeři v portugalském Portimao,
Kamion teamu Shock Racing na „Dakaru“; když měla to štěstí, že Dakar startoval
foto Jiří Vintr
u nich doma. Z velkých zahraničních
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hvězd byl pro mě největším sympaťákem
jihoafrický motocyklista Alfie Cox. Na
Dakar 2006 jsem si do Lisabonu přivezl
řadu svépomocí vyrobených podpisových
fotografií a spoustu podpisů takto získal.
Při ročníku 2007, který jsem už absolvoval
celý a byl pracovní, už mi na tyhle věci
nezbýval čas, ačkoli jsem se denně
v bivaku se všemi hvězdami vídal.

Model legendárního kamionu LIAZ 111.154
Dakar 88 Richarda Vyškovského;
foto: papirovaarcheologie.cz

ještě vodopády Iguazú na argentinskobrazilské hranici, což byl zase životní
zážitek jiného druhu. V součtu tedy –
Dakaru, ať už jen úvodní pasáže, nebo
celého, jsem se zúčastnil sedmkrát.
Poslední dobou už to není v mých
časových možnostech, ale věřím, že sedm
není konečné číslo.
Je nějaký tým, se kterým spolupracujete
v nějaké užší rovině?
Dnes už novinářskou spolupráci se
žádným týmem neudržuji, naopak to
posiluje mou nezávislost. Ale vztahy s Big
Shock Racingem zůstaly nadstandardní
a jsem za to rád.
Celý rozhovor s Jiřím Vintrem si
můžete přečíst v katalogu k výstavě,
který si můžete zakoupit v Muzeu
papírových modelů.

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
29. a 30. ledna
9:00-17:00

Tradiční interaktivní dílna přímo
v expozici Muzea papírových modelů.
A tentokrát zohledníme právě
probíhající výstavu a nabízíme
možnost zakoupit si na pokladně ze
zvýhodněnou cenu 10,- Kč jednoduchou
vystřihovánku
dakarského
kamionu a tu si pak slepit.

Samozřejmě
kromě
dakarského
kamionu připravíme i „klasickou“
interaktivní dílničku s jednoduchou
vystřihovánkou nebo omalovánkou.

Regionální produkt
Broumovsko –
zážitek

V loňském roce získalo Muzeum
papírových
modelů
certifikát
„Regionální produkt Broumovsko –
zážitek“. Společně s Farmou Wenet
a Muzeem stavebnice Merkur jsme
jedinými třemi institucemi v regionu,
které se mohou touto certifikací
pochlubit.
Certifikát
zaručuje
návštěvnický
komfort, kvalitní expozici s edukačními
přesahy
a
jedinečnost
zážitku
z návštěvy expozice Muzea.
Tímto krokem se upevňuje pozice
Muzea papírových modelů – potažmo
Města Police nad Metují – jako „silného
hráče v regionu“ a společně s certifikací
Kvality služeb vydané Ministerstvem
pro místní rozvoj tak dokazuje, že
návštěva Muzea papírových modelů
splňuje všechny předpoklady pro
kvalitní zážitek.

Vystřihovánka kamionu Perlini 105F, který
absolvoval „Dakar“ v roce 1994

Kolikrát jste se (prozatím) osobně účastnil
nějakého dakarského závodu? Ať ještě
v Africe, či v místech, kde se jezdí soutěže
teď?
V roce 2004 jsem se zúčastnil zájezdu
fanoušků na úvod dakarského ročníku ve
Francii a Španělsku, získal první
akreditaci. Pak už jsem si na Dakar
zajížděl sám, až přišla nabídka spolupráce
od Aleše Lopraise. S jeho týmem jsem
absolvoval tři dakarské ročníky – poslední
africký a první dva jihoamerické.
Naposled jsem se na Dakar vrátil na
začátku ročníku 2015. Tento výlet jsem ale
pojal jako napůl poznávací a po různých
argentinských peripetiích jsem navštívil
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!!! POZOR !!!

Foto. Pavel Bestr

Upozorňujeme všechny návštěvníky
Muzea papírových modelů, že od
pondělí 3. ledna do pátku 14. ledna
bude Muzeum uzavřeno kvůli
inventuře.
Děkujeme za pochopení.
3. 1. – 14. 1. 2022 ZAVŘENO
Za MPM Pavel Frydrych
Polický měsíčník LEDEN 2022

POHLEDY DO HISTORIE

kulturní A HISTORICKÁ výročí - LEDEN 2022

1. ledna 1942
JAROSLAV JEŽEK

Český klavírista, skladatel, dirigent
a sbormistr - 80 let od úmrtí
Jaroslav Ježek se narodil 25. září 1906
jako dítě chudého krejčího ze Žižkova, zemřel 1. ledna 1942 v New Yorku v emigraci.
Od narození trpěl těžkou
zrakovou vadou a vyrůstal
ve slepeckém
internátu.. Byl
přijat na studium kompozice na pražské
konzervatoři.
Svůj
veliký
im p rov iza č n í
talent naplno
využil, když v roce 1928 začal vystupovat
v Osvobozeném divadle jako doprovázející
klavírista a improvizátor, Zde začala jeho
slavná éra skladatele a dirigenta, trvající deset let. Písničky Voskovce a Wericha, ke kterým skládal hudbu, se hrají podnes. A kdo
by neznal jeho bravurní, leč interpretačně
náročný Buggatti step? Komponoval však
i skladby koncertního a symfonického charakteru ovlivněné jazzem. K jeho nejznámějším skladbám patří: Bugatti-step, Tři
strážníci, Život je jen náhoda, Tmavomodrý
svět, Klobouk ve křoví či Nebe na zemi.

3. ledna 2012
JOSF ŠKVORECKÝ

Česko-kanadský spisovatel-prozaik,
esejista, překladatel a exilový
nakladatel - 10. výročí od úmrtí
Josef Škvorecký se narodil 27. září 1924
v Náchodě, zemřel 3. ledna 2012 (ve věku
87 let) v kanadském Torontu.
Po
maturitě
na reálném gymnáziu (1943) pracoval
po zbytek válečných
let jako pomocný
dělník. Po osvobození vystudoval
na Karlově univerzitě angličtinu a filozofii. Na umístěnku
působil jako učitel
na středních školách v Broumově a Polici nad Metují a Vyšší
sociální škole v Hořicích v Podkrkonoší.
Od roku 1956 až do roku 1963 pracoval nejprve jako redaktor Světové literatury, později v anglo-americké redakci Státního nakladatelství krásné literatury. Pak už působil
výhradně jako spisovatel z povolání. Roku
1969 odešel do Kanady, kde se svou ženou,
spisovatelkou Zdenou Salivarovou, založili v Torontu nakladatelství 68 Publishers.
Vydávali převážně původní českou beletrii
těch autorů, kteří v Československu nesměli
Polický měsíčník LEDEN 2022

publikovat nebo žili v emigraci. Škvorecký
též vyučoval na zdejší univerzitě.
Psát začal už během svých gymnaziálních studií. Rozjitřené dospívání, válečné události i láska k jazzu jej inspirovaly k prózám, jež nebyly v souladu
s názory soudobých ideologů, a proto zůstávaly v šuplíku.
Román Zbabělci vyvolal obrovské
diskuse. Škvoreckého literární alter ego
Danny Smiřický v něm hovorovou češtinou
s ironickým odstupem vypráví o posledních dnech války. Ve Škvoreckého prózách
Danny paralelně prožil život svého autora – gymnaziální léta za okupace spojená
s marným dobýváním dívek a jazzovou
kapelou v Prima sezóně, politické změny
na konci čtyřicátých let (Konec nylonového
věku; Povídky tenorsaxofonisty), vojenskou
službu (Tankový prapor), proměny společnosti v tvrdých 50. a uvolněných 60. letech
(Mirákl, Příběh inženýra lidských duší).

8. ledna 1642
GALILEO GALILEI (1564 – 1642)

Italský fyzik,matematik, astronom
a filozof - 380. výročí od úmrtí

Narodil se 15. února roku 1564 v italské Pise v patricijské rodině, Zemřel 8.
ledna 1642, v Arcerti u Florencie, hlídán
inkvizicí. Galileův
otec, bohatý obchodník, ale také
muzikant, literát
a historik, chtě
mít ze syna lékaře.
Mladý Galileo psal
básně a kreslil,
ale převážila jeho
pravá láska – matematika. Zastával
místo profesora matematiky na mnohých
univerzitách. V té době již znal dílo M.
Koperníka, ale neztotožnil se s ním. K změně došlo až tehdy, když si zhotovil dalekohled. Jeho pozorování však byla v rozporu
s tehdejším výkladem Písma, a proto bylo
jeho tvrzení, že Slunce je středem vesmíru,
prohlášeno za kacířské. Papež, který jinak
Galileiho podporoval, odmítl toto tvrzení
zrušit. Před církevním tribunálem (1633)
byl stárnoucí učenec přinucen své vědecké
názory odvolat (podle známé legendy však
prý o Zemi po soudu prohlásil „A přece se
točí“). Deﬁnitivní konec sporu Galileiho
s církví byl učiněn až 31. října 1992, kdy
papež zrušil rozsudek, který nad Galileim
vyhlásila inkvizice.

reprize hry Zdravý nemocný).
Molière vystudoval práva, ale tomuto povolání se nikdy
nevěnoval. V jednadvaceti letech založil kočovnou hereckou družinu a přijal
pseudonym Molière.
Stalo se tak proto,
aby ochránil svoji
rodinu, neboť divadlo bylo ve Francii opovrhováno. Od roku 1658 působil na dvoře
krále Ludvíka XIV., byla mu přiznána penze
a jeho družina se stala „královskou divadelní společností“. Přestože jej král chránil, nenalezl u dvora klid. Nesmírně ho unavovaly
neustálé spory s církví, dvořanské intriky
a v neposlední řadě i nemoc – tuberkulóza,
na jevišti i zemřel.
Molière se ve svých hrách vysmíval
šlechtě, dvořanům a zbohatlým měšťanům
(Tartuffe, Don Juan), takže některé z jeho
her byly zakázány i navzdory králově přízni. Molièrovy hry se zabývají aktuálními
problémy doby majícími však nadčasovou
platnost, vynikají svěží logickou stavbou
a živým jazykem.

6. ledna 1892
JOSEF SKUPA

Český loutkoherec, režisér a scénograf,
zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka
- 130. výročí od narození

Josef Skupa se narodil 16. února 1892
ve Strakonicích, zemřel 8. ledna 1957
v Praze.
Absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a poté byl odveden do armády.
Vojáci ho poslali do plzeňské Škodovky,
takže se měl možnost zapojit do tradičního plzeňského divadelního života. Pro svůj
talent a organizační schopnosti se dostal

15. ledna 1622
JEAN-BAPTISTE POGUELIN MOLIèRE
Francouzský herec, spisovatel
a dramatik - 400. výročí od narození

Jean-Baptiste Poquelin Molière se narodil 15. ledna 1622 v Paříži jako prvorozený
syn královského čalouníka Jeana Poquelina,
zemřel tamtéž 17. února 1673 (na jevišti při
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do vedení Loutkového divadla feriálních
osad. Uvedl tam seriál dramatizací Haškova
Švejka. V roce 1920 vyřezal Karel Nosek
podle Skupova návrhu dadaistikou figurku Spejbla a po velkém úspěchu o šest let
později Hurvínka. Skupa vymyslel pro tuto
dvojici charaktery – popletený a ctižádostivý otec a uličnický a zvídavý synek. Od roku
1930 měl Skupa vlastní profesionální soubor a nahrával gramofonové desky. Po roce
1945 získal v Praze stálou scénu (Divadlo
S+H). Spejbl a Hurvínek se stali miláčky
publika a divadlo uskutečnilo množství zájezdů do celého světa.

21. ledna 1862
BOŽENA NĚMCOVÁ

Česká spisovatelka a zakladatelka
moderní české prózy - 160. výročí
od narození

Božena Němcová, dívčím jménem
Barbora Panklová, se narodila 4. února
1820 ve Vídni jako dcera německého panského kočího Jana
Pankla a české
služky
Terezie
Novotné. Krátce
po jejím narození
se rodina přestěhovala do Čech.
Dětství
prožila
v Ratibořicích u České skalice, kde rodiče sloužili u vévodkyně Zaháňské. Školské
vzdělání získala jen minimální, základní
vzdělání získala ve škole v České Skalici.
Na její výchovu měla vliv zejména babička
tkadlena Magdalena Novotná, ale také pobyt u německého správce ve Chvalkovicích.
V sedmnácti letech byla Božena na přání rodičů provdána za komisaře finanční
stráže Josefa Němce, o patnáct let staršího než ona, s nímž měla čtyři děti. Ten byl
pro své vlastenecké smýšlení často překládán do nejvzdálenějších míst monarchie (Domažlice, Polná, Praha). Po několikaletém stěhování zakotvili v Praze, kde
Němcová přišla do styku s představiteli

tehdejší české kultury a začala psát. Její
manžel byl přeložen do Uher, ona zůstala
s dětmi v Praze. Němcová také několikrát
navštívila Slovensko.
Její tvorba převážně spadá do čtyřicátých a padesátých let devatenáctého století.
Do podvědomí čtenářů se vryla jako autorka povídek a rozsáhlejších próz z venkovského prostředí a autorka pohádkových
sbírek. Začínala jako básnířka a později
svou činnost přizpůsobila zájmu o lidové
tradice a folklór. Hrdiny povídek jsou většinou prostí lidé, které vykresluje až idealizovaně a staví je do kontrastu s boháči
a vrchností. Mezi její nejznámější a nejoblíbenější díla patří Babička, zachycující její
dětství, Divá Bára, V zámku a v podzámčí
nebo Pohorská vesnice. Je autorkou sedmi
svazků Národních báchorek a pověstí a deseti svazků Slovenských pohádek a pověstí.
Němcová žila doslova v bídě, odkázána na nevelké honoráře a podporu přátel.
Odtud pramení její citlivý vztah k otázkám
sociálním a romantická touha po světě
spravedlivějším.
Zemřela předčasně 21. ledna 1862
v Praze na vyčerpání a podlomené zdraví. Je
pochována na Vyšehradském hřbitově.

27.ledna 1742
EDMUND HALLEY

Anglický astronom, geofyzik,
matematik, meteorolog, fyzik
a demograf - 280. výročí od úmrtí

Edmund Halley se narodil 8. listopadu
1656 v Haggerstonu v Londýně, zemřel 27.
ledna 1742 v Greenwichi v Anglii ve věku
86 let.
Prokázal, že komety obíhají po uzavřených
drahách.
Na cestě do Francie
a Itálie, kam byl vyslán
Královskou
akademií věd, objevil kometu nazvanou jeho jménem

(Halleyova kometa). Podle charakteristiky
komet pozorovaných v letech 1531, 1607
a 1682 poznal, že se jedná o jedinou kometu. Halleyova kometa se vrací k Zemi vždy
po 75-76 letech a patří k největším a nejnápadnějším kometám na naší obloze a je
viditelná pouhým okem. Podle záznamů
v čínských letopisech se dala vystopovat
až do roku 12 př. Kristem. V roce 1456 byla
v červnu tak jasná, že vystrašila vojska křesťanů i Turků před Bělehradem. Její poslední
přiblížení k Zemi v roce 1986 se očekávalo
s velkým napětím, žel, nebylo příliš vidět,
takže nejbližší šance bude zase až za půl
století v roce 2061.

31. ledna 1962
VLASTA BURIAN

Český divadelní herec
- 60. výročí od úmrtí

Vlasta Burian se narodil 9. dubna 1891
v Liberci, zemřel 31. ledna 1962 ve věku 71
let v Praze.
Začínal jako sborista ve smíchovské
Aréně a v operetě vinohradského divadla.
Vystupoval v pražských
kabaretech a v roce
1925 si založil vlastní
divadlo Vlasty Buriana.
Pohostinsky vystupoval
i na prknech Národního
divadla –jako Kecal
v Prodané nevěstě.
Na filmovém plátně
se začal objevovat už v němé éře. Natočil
mnoho filmů s režiséry Lamačem a Fričem,
ve kterých využil svůj neobyčejný dar komické mimiky i slovního humoru. Díky své
popularitě je dodnes označován jako „král
českých komiků“. Po 2. světové válce byl
obviněn z údajné kolaborace s fašisty a perzekvován. Sporadicky si zahrál v několika
filmech (Byl jednou jeden král), ale živil se
hlavně účinkováním na estrádách. I přesto
jeho obliba trvá dodnes, o čemž svědčí vítězství v anketě České televize o „Krále komiků“ a časté televizní reprízy jeho filmů.
Připravil František Janeček

Z pamětní knihy obce Hlavňova – doplňky - leden 2022

Obecním kronikářem do konce srpna 1930 byl Karel Buchar, řídící učitel
v Hlavňově. Po něm byl v únoru 1933 zvolen kronikářem Josef Hronovský, řídící učitel v Hlavňově, který na přání letopisecké
komise doplnil předchozí zápisy podle
školní kroniky z roku 1849 a staré obecní
kroniky z roku 1852.
První učitel Josef Beran působil zde
od r. 1820 do 1. prosince 1848. Potom byl
ustanoven (p zemřelém Matěji Skalickém)
učitelem v Pěkově a byl prezentován
od Nepomuka Rotra, opata broumovského.
Na uprázdněné místo v Hlavňově byl prezentován od nejdůstojnějšího p. Nepomuka
Rotra, opata břevnovského a broumovského a od Veledůstojné Konzistoře byl stvrzen
a dosazen Jan Hubka, machovský podučitel, který místo nastoupil dne 1. prosince
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1848. Tento byl rodilý ze Hrtině panství
smiřického. V Hlavňově pobyl do konce července 1849 a na to byl dosazen za učitele
v Bezděkově.
Po uprázdnění školní štace v Hlavňově
byl prezentován od nejdůstojnějšího
p. Nepomuka Rotra, opata břevnovského
a broumovského a stvrzen konzistoří třetí
učitel Josef Emanuel Rint, administrátor, neboli provovizor bezděkovský, který
toto místo nastoupil 1. srpna 1849. Tento
byl z Mezleče panství smiřického. Zkoušen
byl pro obě školy, totiž českou i německou,
zkoušky vykonal s vyznamenáním. Zde učil
do konce srpna 1852 a odešel do Suchodola
za školního zastupitele.
Při dolejší části Hlavňova jsou čísla
22, 24, 36 patřící Bukovici. Byla přiškolena k škole polické. Pro velkou vzdálenost

nemohli žáci z těchto čísel k navštěvování
polické školy, zvláště v zimě, být přidržováni. Proto jejich rodičové žádali ústně při
veřejné zkoušce v Polici nejdůstojnějšího
p. Josefa Regnera, okresního dozorce, aby
byli přiškoleni r. 1849 k Hlavňovu. Od té
doby chodí do školy hlavňovské.
Dne 1. září 1852 nastoupil po Josefu
Emanuelovi Rintovi Josef Vepřek, narozený v Horní Radechové v r. 1823. Starostou
r. 1852 byl Fr. Jirků z čp. 9, radními Hynek
Berka z čp. 37, Jos.Swansee z čp. 34. Josef
Vepřek učil předtím v Pěkově a v Machově.
Byl zároveň obecním písařem a založil pamětní obecní knihu, která byla vedena od r.
1853 do r. 1857. Zde zůstal do konce ledna
r. 1864.
Vybral František Janeček
Polický měsíčník LEDEN 2022

POHLEDY DO HISTORIE
KALENDÁRIUM - leden 2022
Zajímavé osobnosti, události, objevy a vynálezy
1. ledna 1942 – zemřel Jaroslav Ježek, hudební skladatel (* 25. září 1906), 80. výročí
úmrtí
2. ledna 1732 – narodil se Xaver Brixi, hudební skladatel ( 14. října 1771), 290 výročí
narození
3. ledna 2012 – zemřel Josef Škvorecký,
česko-kanadský spisovatel-prozaik, esejista,
překladatel a exilový nakladatel (* 27. září
1924), 10. výročí úmrtí
4. ledna 1846 – narodil se Jan Karafiát,
evangelický farář a spisovatel, autor knihy
Broučci († 31. ledna 1929)
5. ledna 1912 – v Obecním domě v Praze
byla otevřena koncertem České filharmonie
s Václavem Talichem Smetanova síň
6. ledna 1882 – narodil se v Semilech Ivan
Olbracht, (vlastním jménem Karel Zeman),
spisovatel († 30. prosince 1952), 140.výročí
narození
7. ledna 1957 – zemřel Josip Plečnik, slovinský architekt a urbanista, svou prací
ve 20. a 30. letech 20. století pro československou prezidentskou kancelář významně
přispěl k vzhledu Pražského hradu. (*23.
ledna 1872 v Lublani), 65. výročí úmrtí, 150
výročí narození
8. ledna 1957 – zemřel Josef Skupa, loutkoherec, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka
(* 16. ledna 1892), 65. výročí úmrtí, 130 výročí narození
9. ledna 1983 – v Harrachově vytvořil Pavel
Ploc nový světový rekord v letech na lyžích, když skočil 181 metrů, v závodě však
nevyhrál
10. ledna 49 př. n. l. – Julius Caesar se
slovy „Kostky jsou vrženy“ překročil řeku
Rubikon, čímž začala další občanská válka
11. ledna 1947 – narodil se Michal Tučný,
český zpěvák, jeden z nejvýznamnějších
interpretů české country music ( 10. března 1995), 75. výročí narození
11. ledna 1947 – narodil se Martin
Štěpánek, divadelní a filmový herec (†
16.října 2010), 75. výročí narození
12. ledna 1861 – zemřel Václav Hanka, český básník, filolog, národní buditel. a pravděpodobně také falzifikátor (* 10. června 1791)
13. ledna 1961 – zemřel František
Drtikol, český fotograf, grafik a malíř (* 3.
března 1883)
14. ledna 993 – byl vysvěcen Břevnovský
klášter, první mužský klášter, založený svatým Vojtěchem
15. ledna 1995 – zemřel Josef Kemr,
český divadelní, filmový a televizní herec
(* 20. června 1922)
16. ledna 1957 – zemřel Arturo Toscanini,
italský dirigent, jeden z nejznámějších hudebníků konce 19. a první poloviny 20. století
(* 25. března 1867)
17. ledna 1932 – narodil se Jaroslav Dudek,
divadelní a televizní režisér († 31. srpna
2000), 90. výročí narození
Polický měsíčník LEDEN 2022

18. ledna 1409 – Václav IV. vydal Dekret
kutnohorský, jímž se na Karlově univerzitě
měnil poměr hlasů mezi cizinci a Čechy
19. ledna 1877 – narodil se Fráňa Šrámek,
básník a spisovatel († 1.července 1952), 145.
výročí narození
20. ledna 1292 – narodila se Eliška
Přemyslovna, česká královna, matka Karla
IV. († 28. září 1330),730. výročí narození
20.ledna 1612 – zemřel Rudolf II., poslední
český král, který sídlil v Praze (* 18. července
1552), 410 výročí úmrtí
20. ledna 1787 – W. A. Mozart poprvé navštívil Prahu, v Kosticově divadle dirigoval
reprízu své opery Fišarova svatba, 235.
výročí
21. ledna 1862 – zemřela Božena Němcová,
česká spisovatelka a zakladatelka moderní
české prózy (* 4. února 1820), 160. výročí
narození
22. ledna 1929 – narodil se Petr Eben, český hudební skladatel († 24. říjen 2007)
23. ledna 1999 – zemřel český spisovatel a skautský vůdce Jaroslav Foglar,
autor Rychlých šípů a Hochů od Bobří
řeky (* 6. července 1907)
23. ledna 1937 – zemřel Josef Pekař, historik (* 12. dubna 1870), 85. výročí úmrtí
24. ledna 1947 – slavnostně otevřena
Akademie múzických umění v Praze, 75.
výročí
25. ledna 1432 – požár poškodil
Staroměstskou radnici, 590. výročí
25. ledna 1888 – začala vycházet česká encyklopedie Ottův slovník naučný, kterou
začal vydávat publicista a vydavatel Jan Otto
26. ledna 1910 – narodil se Elmar Klos,
český filmový režisér, scenárista, dramaturg, pedagog a filmový manažer († 19.
července 1993)
27. ledna 1897 – zemřela Anna Jagellonská,
česká královna, manželka krále Ferdinanda
I.
Habsburského,
dcera
Vladislava
Jagellonského (* 23. července 1503), 475. výročí úmrtí
27. ledna 1897 – narodil se Karel Lamač,
filmový herec, scénárista a filmový režisér (†
2. srpna 1952), 125.výročí narození
28. ledna 1937 – narodil se Karel Čáslavský,
filmový historik († 2. ledna 2013), 85. výročí
narození
28. ledna 2007 – zemřel Karel Svoboda,
český skladatel filmové, televizní, populární
a muzikálové hudby (* 19. prosince 1938),
15.výročí úmrtí
29. ledna 1942 – narodil se Václav
Zahradník, skladatel, dirigent a klavírista (†
28. června 2001), 80. výročí narození
30. ledna 1997 – zemřel Josef Švejcar, český
pediatr (* 20. května 1897), 25. výročí úmrtí
31. ledna 1962 – zemřel Vlasta Burian, český divadelní herec, známý jako Král komiků
(* 9. dubna 1891), 60.výročí úmrtí
Připravil František Janeček

V POLICI PŘED 100
LETY – leden 2022
1. ledna 1922

„se spustil silný, prudký liják, který způsobil téměř povodeň. Země byla zmrzlá
a tak všechna ta voda tekla po povrchu.
Nadělala hodné nepříjemností. Pak nastaly silné mrazy až dne 23. ledna dostoupil mráz -310 C“ (Pavel Weissar, soukromá kronika obce Bělý, kniha 1)

9. ledna 1922

se konala valná hromada Spolku pro
stavbu a nářadí pracujících průmyslníků v Polici – tentokráte v hotelu
Pejskar (tradiční místo schůzí, hostinec
„U zeleného stromu“ byl prodán Vilému
Pellymu roku 1920).

„Poněvádž se nesešel dostatečný počet členů v určitou hodinu, zahájil předsedající Frant. Erber schůzi o jednu hodinu později a sice ve dvě hodiny odpoledne
za účasti 39 členů přítomných. Během
schůze přibylo několik členů.

Účastenství valné hromady bylo již
poněkud živější než předešlou poválečnou
dobu. […] Nyní bylo přikročeno k volbě
předsedy a místopředsedy, k čemuž bylo
rozdáno 36 lístků hlasovacích. Do skrutinium byli zvoleni pánové Houštěk, Jansa
a Kučera, kteří funkci přijali a o výsledku
hlasování podali tuto zprávu a sice zvoleni byli za předsedu pan František Ressl
19 hlasy a za mís-topředsedu Richard
Reif 8 hlasů a Pišl Albert také 8 hlasů. Pan
Pišl Alb. funkci nepřijímá, byl pak aklamačně zvolen Richard Reif všemi hlasy.
Jmenovaní se vyjádřili, že volbu přijímají.
Volba osmi členů výboru provedená
rozdáním 36 lístků hlasovacích, výsledek
hlasování oznámen takto a sice:
Veigert František 28; Pišl Albert 26
Cvrček Bohuslav 26; Erber František 21
Jansa Josef 20; Houštěk Jindřich 19
Pichl František 18; Truhlář Josef 16
Vodehnal Jan 16

Za náhradníky zvoleni byli kteří
mají po výbořích nejvíce hlasů, pánové
Vidlička Josef, Strauch Hynek, Vítek Josef.
Všichni jak výboři tak náhradníci prohlásili, že volbu přijímají.“

17. ledna 1922

zakoupila obec Police nad Metují 10 podílů místní Občanské záložny a stala se
jejím členem.

Leden roku 1922

Církev československá v Machově obdržela přípis od okresního hejtmanství
v Broumově, kterým se pod trestem zakazuje, aby její příslušníci používali katolický kostel a faru.

Leden roku 1922

Prudké tání sněhu způsobilo povodeň.
Vody bylo tolik, že se přelévala přes hráze rybníků.
Připravil František Janeček
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O svátku Tří králů
Vánoční svátky, to není pouze Štědrý
den a následně pracovní volno až do 1. ledna. V křesťanském světě Vánoce pokračují
dnem, kdy se tři králové přišli poklonit narozenému Ježíškovi. Svátek Tří králů připadá na 6. leden, který je současně posledním
dnem Vánoc. Připomínka legendy se slaví
jako připomenutí králů (mudrců, mágů),
jejichž prostřednictvím se pak šířila světem
zvěst o narození prorokovaného Mesiáše.
Tento den přináší s sebou řadu historických
zvyků a českých tradic.
Mudrci z Východu, tradičně nepřesně
označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily
Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě. Až
později vznikla tradice, že byli tři, že to byli
králové a jejich jména – Kašpar, Melichar
a Baltazar, v Novém zákoně se tyto údaje
nevyskytují.

V evangeliu sv. Matouše čteme:
„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 jeho hvězdu a přišli jsme se mu
poklonit.“
(Matoušovo evangelium 2,1 – 12)

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

zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B,
u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou
to ale patrně počáteční písmena jmen „Tří
králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se
lidově traduje, nýbrž zkratka latinského
„Christus mansionem benedicat - Kristus
žehnej tomuto příbytku“. Tři křížky za písmeny (K+M+B+) přitom nejsou znaménky
plus, ale symbolizují Nejsvětější Trojici tzn. Otce, Syna a Ducha Svatého.

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.
Tři králové přinesli Ježíškovi tři dary:
zlato, kadidlo a myrhu. Tyto tři dary měly
představovat veškerou hmotu světa, zastupují totiž všechna tři skupenství. Všechny
tyto dary byly ve své době navíc nejen velmi
drahé, ale ceněné také pro svou léčivou sílu:
yy zlato – označuje královskou důstojnost,
moc a bohatství, symbolizuje, že Ježíš je
král

Na Tři krále je v domácnostech zvykem
odstrojovat vánoční stromek, sklízet betlém
a další vánoční výzdobu.

Po svátku Tří králů nastává pro křesťany období klidu, které trvá do Masopustu,
po němž až do Velikonoc nastává 40denní
půst.
Ke svátků Tří králů se váží tyto pranostiky:

yy Je-li na Tři krále větrno, bude úrodno.
yy Bude-li na Tři krále mnoho hvězd,
urodí se mnoho brambor.
yy Je-li tříkrálová noc hvězdnatá, budou
se rodit beránci, býčci, kozlíci a kluci.
yy Na Tři krále mrzne ve dne i v noci
stále.
yy Na Tři krále by měl být den asi o 8 minut delší než na Nový rok.
yy Padají-li na Tři krále sedláci (velké
chuchvalce sněhu), bude úrodný rok.
yy Tři králové pouštějí vodu na pole
yy Na Tři krále o krok dále.
yy Tři králové mosty staví, nebo je boří.

yy kadidlo – označovalo duchovní sílu
a oběti, symbolizuje, že Ježíš je Bůh

yy myrha – označuje člověčenstvo a symbolizuje, že Ježíš bude trpět
Až v 5. století našeho letopočtu byli
tito tři mudrci - králové pojmenováni jako
Kašpar, Melichar a Baltazar (černé pleti).
Trojice králů bývá vykládaná jako symbol
tří světadílů, Evropy, Asie a Afriky, tří lidských ras a také tří údobí lidského života:
mládí, mužného věku a stáří.
Svátek Tří králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je

Připravil František Janeček

Novoroční trampské historické okénko
Úplné začátky trampingu

základnu. Vzkříšená osada zapustila své omlazené kořeny opravdu
živelně. Žofínští greenhorni sem zapadli s elánem, který hrozil obrátit spící samotu vzhůru nohama, ale kouzlo táborových ohňů spolu
s bezděčným poznáváním tajuplné přírody jejich bouřliváctví nakonec usměrnil. Z Divočáků se stávají řádní a poctiví chlapi. Jejich živelná záliba ve zpěvu dala zrod první osadní písničce. Jarda Mottl se
stává prvním osadním veršotepcem. A Ztracenka zpívala
Připravil: Vladimír Linhart (foto: archiv autora)

Nejstarší trampská osada Ztracená naděje, známá pod nověji přijatým jménem „ZTRACENKA“, oslavuje letos 104 let svého bujarého
trvání. Oficiální doba jejího založení je datována historickým rokem
1918. Ve skutečnosti je však tato všeobecně uznávaná máma všeho
trampského hemžení o dobré 4 roky starší. Prapůvodním zakladatelem dnešní Ztracenky byla nepočetná skupina bývalých skautů, takzvaných Divočáků, kteří nabaženi vojáčkováním trhli se
HLEDÁ.M D�VČE
ihned po vypuknutí I. sv. války od svých skautských odNA NED�LI
dílů, aby se, než je císař pán povolá na frontu, udělali jen
pro sebe. Podařilo se jim zabrat a natrvalo obsadit bývalé skautské tábořiště „Vydří
doupě“, které inspirováni
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,
oblíbenou povídkou Breta
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Harta, překřtili na mnohem
výstižnější „Tábor řvavých“.
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Příběhy ze vzpomínek beznadějného „romantika“
V lednu, v sobotu roku 1970 byla
v Hostinci v Bělém zábava, na které jsme
s kamarádem Vladimírem nemohli chybět.
Bylo to moc fajn a byli jsme nadšeni z té
atmosféry a když zábava skončila a my vyšli na cestu k domovu do Police, prohlásil
jsem: „Po silnici nepůjdu, neboť to není romantické.“ A tak jsme prošli ztichlou vesnicí a za ní chtěli odbočit doleva k Suchému
Dolu. Hvězdy krásně svítily a pod nohama
se třpytily krystalky sněhu jako drahokamy. Podíval jsem se ještě k horám a pronesl: „Jak romantické.“ Potom můj zrak
sklouzl dolů a v dálce uviděl ležet jakousi postavu v závěji. No nazdar, řekl jsem
a rozběhl se vpřed. Ze závěje jsme společně s kamarádem zvedli onoho nešťastníka
s kloboučkem na hlavě: „No teda, šerife,
ustlal jste si pěkně v závěji,“ říkám a tož

se ozvalo jakési zahuhlání: „Co se to děje?“ „Ale
nic odvětil jsem,“ s klopýtající postavou jsme prošli kolem ztichlé osady
„Šarkán“ a po nějaké chvíli
dorazili k trampské osadě
Částek - Loj
„Donavan“. Náš pacient
šerif Loy se probral a řekl: „Pojďte dál,“
rozsvítil petrolejku, pak zatopil v kamnech
a říká: “Mám výborné víno,“ které nalil
do sklínek, „nenechte se pobízet a připijme
si na zdraví a na záchranu.“ Víno chutnalo
skvěle, vypili jsme dvě láhve, poděkovali
za pohoštění a chtěli vyrazit k domovu:
„No kam byste chodili,“ říká šerif Loy, „můžete přespat a ráno se uvidí.“ Když jsme se
ráno vzbudili, v kamnech už praskal oheň
a šerif Loy byl v dobré náladě. „No tak

Trampská osada Donovan v zimním hávu

půjdeme,“ říkám a chtěli jsme se rozloučit.
„Vždyť je neděle a spěchat nemusíte, mám
ještě dvě láhve Červeného býka,“ no to se
nedalo odmítnout. A tak po snídani přišla
tekutá svačinka v podobě Bikavéru a bylo
nám dobře. Mohli jsme se uchechtat jeho
historkám a osadním vtípkům, čas utíkal
jak splašený mustang (kůň) a my se s polednem loučili s šerifem, který nám ještě
dobrosrdečně poděkoval za záchranu. No,
co vám budu povídat, nazítří v pondělí, když jsem šel odpoledne přes náměstí
okolo „Růžku“, ucítil jsem dráždivou vůni
koření, vešel dovnitř a usadil se vzadu, kde
seděl Honza Kulhavý a další zábavní hosté.
Po chvíli se objevil číšník Adolf Michálek,
u kterého jsem si objednal gulášek se čtyřmi knedlíky a pivečko. „Nechte si chutnat
pane Linhart,“ halekal dobře Honza. „Už se
stalo Honzo, nezbyde,“ odvětil jsem a v tu
chvíli jsem pocítil obrovský apetit, po chvílí objednávám další guláš: „Pane Michálek,
se šesti.“ Nakonec to byly celkem 4 guláše
+ 21 knedlíků: „Kam to proboha dáváš,“ zahalekal Honza K., načež dostal břitkou odpověď: „Kdybys zažil to, co já, taky by ti vyhládlo.“ „Cos zažil,“ zvědavě se zeptal, a tak
mu popravdě odpovídám: „Nejdřív zábavu v Bělým a pak smršť 4 láhví Bikavéru
s kámošem a šerifem na Donavanu,“ a ten
čerstvej vzduch taky podporuje trávení, no
a pak se řekne „ROMANTIKA“, někdy to dá
fakt zabrat!
Z městečka pod Ostaší Vás zdraví
a hodně pozitivní energie do nového roku
přeje
Vladimír Linhart z Police n. M.

Vánoční výstava

Letošní situace nepřála vánočním trhům ani výstavám. Proto si žáci naší školy
připravili prodejní výstavu sami. Ve spolupráci s vyučujícími vytvořili při hodinách
výtvarné výchovy spoustu výrobků, které prezentovali v aule školy. K vidění byla
přáníčka, svícny, andílci, ale i spousta keramických a živých dekorací. Některé výrobky bylo možné zakoupit, takže si odnesli domů i spoustu malých dárečků.
Martina Nosková
Učitelka ZŠaMŠ Police nad Metují
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Dny otevřených
dveří,
talentové
zkoušky,
předávání pololetních vysvědčení. Tak by se
dalo shrnout, co nás v průběhu ledna ve škole minimálně čeká.
Talentové zkoušky se uskuteční 4. a 5. ledna. Pozváni k nim
jsou všichni žáci, kteří si v řádném termínu podali přihlášky
na naše umělecké obory Grafický design a Modelářství a návrhářství oděvů. A co tzv. talentovky obnášejí? Uchazeči musí
během tří hodin zvládnout malbu zátiší, během dalších tří hodin kresbu zátiší a chybět nebude ani test z českého jazyka
a test z dějin výtvarné kultury. Všem přihlášeným držíme palce!
Dny otevřených dveří by se měly uskutečnit v pátek 14. a v sobotu 15. ledna. Doufáme, že tentokrát nám bude situace nakloněna a v našich školách v Hronově a Velkém Poříčí přivítáme
budoucí žáky, jejich rodiče i veřejnost. Oproti listopadovému termínu však dochází k jedné zásadní změně. Dny otevřených dveří se
NEUSKUTEČNÍ v budově v Červeném Kostelci. Z rozhodnutí Rady
Královéhradeckého kraje se zvažuje přesunutí červenokosteleckých oborů Modelářství a návrhářství oděvů, Krejčí a Podnikání
od školního roku 2022/23 do Velkého Poříčí. V době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje (8. 12. 21) ještě není škole konečné stanovisko KH kraje známo, neboť jednání proběhne až 13. 12. 2021. Jak se
tato situace vyvine sledujte pozorně na našich webových stránkách
a sociálních sítích školy.

A ještě jedno upozornění, od 1. února se začínají podávat přihlášky na 4leté maturitní (Strojírenství, Elektrotechnika, Reprodukční
grafik, Tiskař), 3leté učební (Automechanik, Nástrojař, Elektrikář,
Kadeřník, Aranžér, Tiskař, Krejčí), zkrácené (Reprodukční grafik,
Tiskař, Krejčí) a nástavbové obory (Podnikání). Tak nezapomeňte,
čas bude do 1. 3. 2022.
Markéta Machová, www.spsow.cz

Studentské firmy - ACADEMIA
MERCURII v Náchodě

Náchodská střední škola Academia
Mercurii využívá program Junior
Achievement studentské firmy a to ve 3.
ročnících studijních oborů Cestovní ruch
a Ekonomické lyceum. Studenti společně s učitelem zakládají studentské firmy
a v nich pak podnikají celý školní rok.
Vyzkouší si tam podnikání a životní cyklus firmy se vším co tato
činnost přináší. Na začátku školního roku zpracují podnikatelské
záměry, vyhotoví průzkum trhu, založí firmy, vedou účetnictví, své
firmy propagují, prodávají své výrobky/služby a na závěr roku vypracují hospodářské uzávěrky a činnost svých firem ukončí.
Tento školní rok fungují na škole tři studentské firmy:
1) FuFusky
Motto firmy: „Dobrý outfit začíná u dobrých ponožek“
Předmět podnikání: originální batikované ponožky
2) MINERALS
Motto firmy: „Náš minerál pro váš ideál“
Předmět podnikání: ruční výroba šperků z minerálů
3) Re-Bag
Motto firmy: „Dáváme taškám život“
Předmět podnikání: ručně dělané tašky

Tradičně netradiční Den otevřených
dveří Gymnázia Broumov
V sobotu 27. listopadu si návštěvníci mohli prohlédnout školu buď
s průvodcem z řad studentů, nebo nově s mapkou školy.
K vidění toho byla spousta. Výstavky učebnic, pro pamětníky kroniky školy, staré mapy a atlasy, matematické kvízy a skládačky, fyzikální
pokusy a stavebnice, 3D tisk, minikoncert francouzských šansonů v podání Café Baret, chemické pokusy jako faraonovi hadi, chemická zahrádka či semafor, práce s mikroskopem, živé strašilky či šnek Achatina
achatina, dějepisné puzzle, výtvarná dílna. Tradiční zájem o výpočetní
techniku – ozoboti, virtuální realita VR Oculus Quest, Stepmania, nově
zprovozněná knihovna, bufet či posilovna.
V příštím školním roce otvírá škola jednu třídu víceletého a jednu
třídu čtyřletého gymnázia. Těší nás, že do města Broumova, kde je tradice gymnaziálního vzdělávání od roku 1624, třetí nejstarší v Čechách,
přichází i zájemci z Náchoda. Budoucí studenti 1.ročníku si mohou
vybrat z volitelných předmětů mezi robotikou, latinou, ekonomikou
cestovním ruchem a matematickým seminářem.
V primě se bude druhým
rokem učit nový předmět
roboti.
Samozřejmostí
dnes je, že studenti mají
k dispozici wifi a mohou
volně využívat učebny výpočetní techniky.

/mk/
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Z polické mateřinky …
Máme tu nový rok a my Vám do něj přejeme více zdraví, lásky, radosti, pohody a méně starostí, smutku, negativních informací
a různých omezování.
My se ještě vrátíme do konce roku loňského, kdy se toho u nás
hodně událo. Ve spolupráci se zřizovatelem a odbornou firmou
jsme řešili na konci listopadu kácení vzrostlých stromů před budovou školky z důvodu bezpečnosti, protože při poryvech větru hrozilo nebezpečí pádu stromů. Odborná firma po důkladné prohlídce
stromů pokácela řadu vzrostlých, starých a nevzhledných tújí, takže se nám to tu pěkně prosvětlilo.

Základní umělecká škola
informuje…
Opět se překulil rok a je tu čas nejen popřát do roku nového, ale
především poděkovat.

yy poděkovat především svým kolegům – pedagogům i nepedagogům, za jejich práci a obětavost při překonávání všech nástrah
a překážek, které nám dnešní komplikovaná doba při výuce přinášela.

yy potom žákům – vlastně za totéž…

yy také rodičům a prarodičům – za přízeň škole a podporu svých
dětí k systematickému a vytrvalému uměleckému studiu

yy samozřejmě svému zřizovateli – Městu Police nad Metují za péči
a podporu v nelehké době
yy a také celé široké veřejnosti, že si váží naší práce a dokáže ji
ocenit mj. spoluúčastí na našich akcích a vystoupeních

yy a jmenovitě chci poděkovat našim sponzorům, mezi něž letos
patřila i firma Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec

V pátek 3. 12. zavítala do všech tříd vzácná návštěva. Mikuláš
se svou družinou chválil, ale i káral. Nakonec si však všechny děti
zasloužily nějaké dobroty. Během Adventu se tu peklo, tvořilo, zdobila, cvičilo na vánoční besídky. Besídky proběhly stejně jako vloni
on-line, kdy si každá třída své vystoupení natočila a rodičům byl
zaslán odkaz na video.

Ve dnech 7. - 8. 12. proběhla ve spolupráci s MC Mamina výstava „Vánoce a zima v MŠ “, podpořená z dotačního grantu města
Police nad Metují. Cílem bylo podpořit materiálně mateřské školy,
aby mohly již u malých dětí rozvíjet jejich výtvarné, pracovní a estetické cítění, udržovat vánoční tradice a zvyky v našem kraji a předávat je dalším generacím. Výstava byla po celé dva dny přístupná
široké veřejnosti. Vystaveny byly práce dětí i zaměstnanců naší
mateřské školy i okolních školek. Moc tímto děkujeme všem, kdo
se zúčastnil a také všem návštěvníkům, kteří se se došli podívat,
pokochat a podpořit. Velký dík patří paní učitelce Evě Kapuciánové
a Hele Šolcové za instalaci a aranžování výstavy, ale i personálu
školy za pomoc s organizací výstavy.
Úspěšný a šťastný celý rok 2022 Vám přejí
paní učitelky a pan učitel z MŠ na sídlišti.
Polický měsíčník LEDEN 2022

Všem vám upřímně děkujeme a věříme, že jsme vás mohli potěšit aspoň těmi koncerty a vánočními besídkami, které nám bylo
umožněno zrealizovat. Moc nás mrzí, že jsme nakonec museli zrušit
dlouho připravovaný Vánoční koncert v Kolárově divadle, na který
jsme se společně s našimi žáky velmi těšili. Žel, zpřísněná hygienická pravidla již neumožnila tak velkou kumulaci dětí při zkouškách
a samotném vystoupení, kterou vyžadovala realizace představení
„Vánoce malých zpěváčků“ skladatele Věroslava Neumanna – celoškolního projektu za účasti pěveckých sborů a orchestru. Nehledě
na velké absence účinkujících vzhledem k narůstajícím onemocněním a vyhlašovaným karanténám účinkujících žáků.
Dovolte mi tedy k poděkování připojit také naše školní přání
do nového roku – autorem tohoto PF je opět náš pan učitel výtvarného oboru Jaroslav Soumar:

Vážení přátelé,
máme pro vás dobrou zprávu: Ještě se tančí, ještě se hraje a zpívá,
ještě se tvoří, ještě stále v mrazivé a temné době svítí světýlka umělecké a lidské spolupráce, protože naše ZUŠky ještě stále žijí a pracují!
Tak si do celého příštího roku přejeme, ať světlo této cenné práce
nepohasíná zklamáním a beznadějí z nepříznivých okolností, ale naopak ať hoří stále víc a šíří světlo a teplo v našem okolí – nutně ho totiž
všichni potřebujeme.
A budiž nám povzbuzením, že po každé chladné a temné zimě nakonec vždycky přišlo jaro s hřejivými paprsky slunce…
Tak ať i vaše světlo svítí celý příští rok a nic ho neuhasí!
S přáním prosvětlených dnů nejen v době vánoční vaši
Lubor Bořeka kolektiv
spolupracovníků ZUŠ v Polici nad Metují
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Otevřené hodiny českého jazyka
Spojení knihovnic a učitelek skvěle funguje.
To si mohli zažít na vlastní kůži účastníci semináře „Otevřené hodiny českého jazyka“, jež se
uskutečnil se zaměřením na první a druhý stupeň. Zkušené pedagožky Mgr. Jana Tollarová,
PhDr. Libuše Renfusová, Mgr. Renata Tylšová
a Mgr. Aneta Hanušová si při účastníky připravily atraktivní metody, které se dají využívat
v hodinách českého jazyka. Lekce byly koncipovány jako vyučovací hodiny, a tak se mohl každý
z 20 účastníků 12 škol na Náchodsku vžít do role
žáka.
Knihovnice Mgr. Kateřina Boučková, Bc. Lada
Kabelová, Mgr. Hana Nováková a Bc. Kristina
Ungrová pro změnu účastníkům přiblížily literaturu, která je pro žáky nová, lákavá a zajímavá, přesto poučná a sami pedagogové s nimi
mohou ve svých hodinách pracovat, efektivně je
využívat a zvyšovat tak čtenářskou gramotnost
u svých žáků.

Metodické setkání pedagogů
1. a 2. tříd základních škol

Jak vytvořit funkční třídu a zajistit skupinovou práci v 1. a 2. třídě se dozvědělo na 15
pedagogů na praktickém semináři vedeném lektorkou Mgr. Jitkou Grohmannovou dne 30.
11. 2021. V novém roce bude navazovat další Metodické setkání
pedagogů 3., 4. a 5. tříd základních škol, které rozšíří možnosti
výukových metod, nástrojů a pomůcek při práci pedagoga s dětmi a žáky.

Předvánoční
tvoření v Muzeu
papírových modelů

Využili jsme již tradiční nabídky MPM
na zdobení vánočních koulí. Třídy 5.B,
6.A, 7.A, 8.A, 8.B strávily s paní učitelkou
Křišťálovou a paní lektorkou Maršíkovou
zajímavou dvouhodinovku v muzeu. Žáci
si nejprve vybrali barvu vánoční ozdoby,

udělali si návrh a potom pomocí lepidla
a třpytek zdobili. Každý pracoval, jak nejlépe uměl. Vznikly i mimořádně vydařené výrobky. Žáci se rok od roku stávají
zručnější a umí ocenit mistrovství profesionálních dekoratérů tradičních českých
vánočních ozdob. Rádi jsme využili nabídku muzea. Nabídka vánočních výstav
a dalších podobných akcí je i v letošním
roce omezena. Děkujeme pracovníkům
muzea za zajímavý program a těšíme se
na další spolupráci.
Mgr. Naděžda Dvořáková

Děkujeme všem pedagogům, kteří mají i této době chuť
se vzdělávat ve svém volném čase. A rádi bychom všem příznivcům MAPu popřáli klidný nový rok 2022, hlavně zdraví
a chuť do práce. Pro zájemce o vzdělávání připravujeme letos další rodičovské kavárny, metodické setkání a setkání vedení škol.

Akce jsou pořádány Místní akční skupinou Stolové hory, z. s.,
a Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z. s., v rámci Rozvoje
vzdělávání
na
Náchodsku - MAP
2 reg. č. CZ.02.3.6
8/0.0/0.0/17_047
/0009163.
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Běžkařská sezóna v Kladském
pomezí byla zahájena
Zimní Kladské pomezí je díky rozmanitému reliéfu zdejší
krajiny rájem běžkařů. Milovníci bílé stopy v regionu najdou
300 km běžeckých tratí, které jsou za příznivých podmínek
pravidelně upravovány. První sníh letošní zimy se objevil již
na konci listopadu a hned několik dní poté bylo možné vjet do
upravené stopy poblíž Machova.

Léčba migrén a výměna
primáře na náchodské
neurologii

Neurologické oddělení náchodské nemocnice, které je certifikovaným iktovým centrem a také centrem pro diagnostiku a léčbu
bolestí hlavy, dosáhlo v uplynulém roce 2021 několika úspěchů.
V prestižní celoevropské soutěži ESO Angels Awards, která porovnává úroveň péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, získala
náchodská neurologie v červenci druhé ze tří stupňů ocenění –
platinovou úroveň. Na základě porovnání jednotlivých kritérií se
náchodská nemocnice zařadila mezi třicítku nejlépe hodnocených
nemocnic v ČR. Neurologické oddělení se ročně postará o přibližně
500 pacientů s tímto onemocněním. Jejich počet bohužel každým
rokem narůstá.

O údržbu tratí se starají spolky, města a obce za finanční podpory z dotace Královéhradeckého kraje. Ještě před samotným zahájením běžkařské sezóny proběhla schůzka koordinátorů z celkem devíti oblastí Kladského pomezí a Broumovska, kteří mají
úpravu tratí a jejich dobrou sjízdnost na starosti. Roli hlavního
koordinátora již 22. sezónu zastává organizace destinačního managementu, Kladské pomezí, o.p.s., která zároveň vytvořila a spravuje praktický web ski.kladskepomezi.cz. Najdete na něm přehled
všech běžeckých tratí, aktuality a informace o jejich sjízdnosti, ale
také interaktivní mapu, na které je online zaznamenávána strojová
úprava díky zabudovaným GPS přístrojům na sněžných skútrech.
Kromě toho na stránkách nechybí ani tipy na další zimní aktivity
v regionu.

V loňské sezoně se ujetá vzdálenost všech strojů, které upravují lyžařské běžecké tratě, vyšplhala k rekordním 3000 km. Díky
příznivým sněhovým podmínkách byla po několika letech opět
sjízdná i nejníže položená trať v Kladském pomezí, která prochází
Babiččiným údolím. Mezi nejznámější a nejoblíbenější patří trasy
v Jestřebích horách, ale pokud rádi objevujete nová místa, doporučujeme vyzkoušet stopy v okolí Jiráskovy chaty na Dobrošově
nebo Machova. Zajímavostí je, že všechny trasy v jednotlivých oblastech na sebe navazují, takže se na lyžích můžete projet doslova
křížem krážem naším regionem. Vhodné jsou pro úplné začátečníky i pro ostřílené sportovce.
Kladské pomezí, o.p.s.,
Karlovo náměstí 179, 547 01 Náchod,
www.kladskepomezi.cz,
Polický měsíčník LEDEN 2022

Úspěchu dosahuje oddělení také v biologické léčbě migrén,
která v Náchodě odstartovala přibližně před dvěma lety. Je určena
pacientům, kteří projdou přísnými kritérii zdravotních pojišťoven.
Podmínkou jsou časté záchvaty migrény, které nereagují na běžnou léčbu. Při preventivní biologické léčbě jsou pacientům jednou měsíčně injekční formou aplikovány monoklonální protilátky.
Revoluční je tato léčba v tom, že lék působí přímo na konkrétní
receptory na mozkové tkáni, které spouští migrénu, a to tak, že se
záchvat vůbec nerozvine, případně je výrazně slabší. U pacientek,
které byly tímto způsobem v uplynulých dvou letech v Náchodě
léčeny, zaznamenalo oddělení více než 90% úspěšnost léčby. U
některých migréna prakticky vymizela, u jiných jsou bolesti hlavy
slabší a méně časté. Za účinnou léčbu se dle kritérií zdravotních
pojišťoven považuje taková, která sníží frekvenci záchvatů migrény
alespoň na polovinu. V opačném případě se musí léčba, která je finančně náročná, ukončit.
S koncem roku 2021 skončil ve vedení oddělení také dlouholetý primář MUDr. Miroslav Škoda, který vedl náchodskou neurologii
téměř 26 let. Pod jeho taktovkou dosáhlo oddělení mnoha úspěchů,
které ho posunuly na jedno z nejlépe vybavených a hodnocených
pracovišť svého typu. Ačkoliv MUDr. Miroslav Škoda zůstává i nadále členem týmu náchodské neurologie, rozhodl se předat vedení oddělení svému nástupci. Novým primářem se od 1. ledna stal
MUDr. Petr Štěpán, který dosud pracoval na pozici vedoucího lékaře neurologické JIP. Panu primáři MUDr. Škodovi patří obrovské
poděkování za rozvoj, který oddělení za posledního čtvrt století
udělalo, za všechny spokojené pacienty, kteří jeho oddělením prošli a také za jednu velmi důležitou věc - vychoval svého nástupce,
kterému může oddělení předat.
Vážený pane primáři, děkujeme!

Vaše Nemocnice Náchod
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Ohlédnutí za rokem 2021 v polickém domově důchodců
Milí spoluobčané,
při ohlédnutí za rokem 2021 musím konstatovat, že byl pro nás
vzhledem k probíhající epidemii COVID-19 velice náročný. Naším
úkolem bylo ochránit obyvatele našeho domova před touto novou
nemocí.
Ve srovnání s rokem 2020 byl rok 2021 z hlediska možnosti návštěv obyvatel domova jednodušší. Omezením byla nutnost prokazovat bezinfekčnost návštěv a v první polovině roku i omezení prostorů, kde se návštěvy mohly uskutečnit. Léto jsme prožili v mírnějším
rozvolněném režimu, kdy se naši obyvatelé mohli setkávat se svými
blízkými i na pokojích při současném dodržování nařízených protiepidemiologických hygienických opatření.
S postupným rozvolňováním protiepidemiologických opatření
jsme začali rozšiřovat i nabídku společných akcí. Na konci dubna
u nás proběhla oslava Čarodějnic, které přiletěly v hojném počtu
a rozveselily uživatele domova, jak na chodbách, tak i na pokojích.
Při poslechu hudby si uživatelé nastrojili i májku, která pak zdobila
prostor před vstupem do domova.
8. května jsme oslavili Den matek. Všechny obyvatelky domova
byly obdarované kytičkou, která přinesla mnohým radost, vyloudila
jim úsměv na tvářích a rovněž i slzy dojetí. Prožili jsme odpoledne s
hudbou, tancem a vzpomínáním na děti a vnoučata.
V červnu jsme pozvali na zahradu našeho domova důchodců
skvělou dechovou kapelu Stavostrojka z Nového Města nad Metují.
Je to skupina umělců, která hraje tradiční české a moravské lidové
písničky. Všem uživatelům se vystoupení moc líbilo a těší se, až nám
hudebníci znovu zahrají.
Také nás navštívili po dlouhé době manželé Horklovi, kteří na
venkovní terase vyprávěli našim uživatelům o svých zážitcích, které
prožili v průběhu uplynulých měsíců. I nadále každý týden posílali
našim uživatelům zajímavé dopisy, ve kterých velice citlivě a s láskou
popisovali zážitky z toulek přírodou, ze svého dětství a dosavadního
života a zpříjemňovali tak uživatelům dlouhé chvíle. V prosinci jsme
od nich obdrželi pro naše seniory v pořadí již 89. dopis. Děkujeme
za tento neuvěřitelný a nádherný dar a přejeme oběma manželům
hodně zdraví, štěstí a pohody.
V červenci jsme uspořádali sbírku pro obce postižené tornádem.
Do sbírky přispěli jak obyvatelé, tak i zaměstnanci domova. Vybraný
finanční příspěvek byl zaslán na účet obce Moravská Nová Ves.
V srpnu jsme vyrazili s našimi obyvateli na tradiční festival
Jiráskův Hronov, kde jsme pozorovali nadané žongléry. Uživatelé
si tento výlet velmi užili. Další srpnovou akcí byla zahradní slavnost s opékáním špekáčků. K poslechu nám zahráli hudebníci
z Hronovského ochotnického divadla. Byl to krásný slunečný den.
Na konci léta a prázdnin jsme přijali pozvání na koncert Polického
symfonického orchestru v polickém klášteře. Setkali jsme se se vstřícností jak ze strany pořadatelů, tak i spolupracujících Sokolů – byla
pro nás připravena vyhrazená místa, za což velmi děkujeme. Akce to
byla famózní a takové hudební těleso může Polici každý jen závidět.
V září jsme využili pěkných podzimních dnů a vyrazili auty směr
Machov. Při projíždění známými místy jsme cestou v autě vzpomínali a také porovnávali, co se kde změnilo. Ve Lhotě nás velmi mile
přivítala obsluha restaurace U Lidmanů. Rádi jsme se na zahrádce
občerstvili kafíčkem a domácím štrůdlem ze „Stromu roku České republiky 2020“. Moc děkujeme manželům Šturmovým za vstřícnost,
ochotu a příjemné chvíle. Cestu zpět nám ještě zpestřilo naše auto,
které se rozhodlo nám ještě ve Lhotě vypovědět službu. Naštěstí se
vše podařilo zdárně vyřešit a výlet měl šťastný konec.
Také jsme navštívili zahrádkářskou výstavu v Pellyho domech.
Dík patří opět všem organizátorům za ochotu – pro snazší přístup
nám byl například otevřen boční vchod. S nadšením jsme přijali i nabídku prohlídky knihovny a terasy Pellyho domů, děkujeme.
S přicházející zimou jsme se s obyvateli „stáhli do tepla domova“.
S aktivizačními pracovnicemi hrají uživatelé kuželky, bingo a snažíme se procvičovat i jejich tělo a mozek.
Obyvatelé domova se zúčastnili přímo v Domově podzimních
voleb do poslanecké sněmovny. Městskému úřadu a pověřeným pracovníkům děkujeme za ochotu a trpělivost s přípravou zajištěním
hladkého průběhu voleb.
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6. prosince nás navštívil vševědoucí Mikuláš s celou bandou rozpustilých čertů a andělem a obdaroval všechny obyvatele sladkými
balíčky.
Poslední velkou akcí v roce 2021 byla Vánoční besídka s vánočním stromečkem, dárky, zpíváním koled i tvořením vánočních svícnů
a pouštěním lodiček. Koledy nám zazpívaly a zahrály paní učitelka
ze ZUŠ Police nad Metují Karolína Sorokinová a její vnučka Karolína
Karpfová. Oběma moc děkujeme za jejich nádherné koledy. Díky patří i světlonošům, kteří přivezli betlémské světlo.
Chtěla bych poděkovat a vyjádřit svůj veliký obdiv a respekt celému týmu přímé péče, zdravotním sestrám, které pod vedením vedoucí zdravotního úseku paní Jarmily Kaválkové a vedoucí úseku přímé
péče paní Evy Kuželkové, zvládli péči o naše uživatele na jedničku i
v těžkých podmínkách a obstáli jak po stránce odborné, ale především po stránce lidské. Velké poděkování patří rovněž všem ostatním
pracovníkům organizace, kteří tvořili pevnou půdu pod nohama pro
všechny pracovníky v přímé péči.
Děkuji i všem dobrovolníkům, kteří v průběhu roku pomáhají při
organizování a realizaci akcí, především p. Haně Klapkovské, která
přichází každý týden číst obyvatelům našeho domova. Vážíme si jejich ochoty a času, který s láskou věnují našim obyvatelům.
Velice děkuji také pracovníkům sociálního odboru
Královéhradeckého kraje za jejich lidský přístup a pomoc při poskytování metodické pomoci a pomoci při řešení problémů a vzniklých
situací.
Děkujeme všem rodinným příslušníkům za jejich pochopení, respektování nastavených opatření i za pomoc při zabezpečení potřeb
svých blízkých.
Těším se spolu s vámi na chvíle, kdy budeme moci opět žít a pracovat bez nutných omezujících nařízení, jen možná s větší pokorou,
vděčností a láskou k životu a taky na chvíle, kdy si budeme moci
všichni užívat neomezených návštěv obyvatel našeho domova.
Přeji všem pracovníkům našeho domova, všem našim uživatelům, jejich rodinným příslušníkům i všem příznivcům našeho domova i široké veřejnosti, abychom si v nadcházejícím roce 2022 mohli
dosyta užít vzájemnosti, svobodných setkání s blízkými, přáteli, rodinami, kamarády.
Ze srdce přeji nám všem pevné zdraví
Jana Šrámková, ředitelka DD

Senior klub Ostaš

Vážení senioři, z důvodů covidových nařízení jsme se v roce
2021 nemohli setkávat každý měsíc, ale i těch několik setkání, které se nám podařilo uskutečnit jistě splnilo Vaše očekávání a přineslo Vám všem radost a pohodu.
Na příští rok máme připravený bohatý program s vybranými
hosty. Musíme doufat, že se nám tento program podaří uskutečnit.

Vážení, děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce, přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody. Ať se Vám
v nastávajícím roce splní všechna osobní předsevzetí tak, abyste
za rok mohli konstatovat, že rok 2022 byl pro Vás i Vaše nejbližší
šťastný a úspěšný.
Výbor Senior klubu Ostaš
Polický měsíčník LEDEN 2022
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SKAUTSKÉ OKÉNKO

Ohlédnutí za rokem 2021

Konec roku přináší u většiny z nás zhodnocení uplynulých měsíců.
Letošní rok nebyl jednoduchý, ale přinesl nám zase nové výzvy a mnohému nás naučil. Když jsme se nemohli scházet naživo, potkávali jsme se
alespoň on-line a nachystali mnoho pokladových tras, abychom nalákali
děti ven a zpestřili jim jarní procházky.
Nejen díky vedoucím jsme mohli v uplynulém roce uskutečnit i přes
komplikace spoustu akcí, které měly smysl, ať již pečení pro zdravotníky, velikonoční hledání vajíček, výpravy, tábory, setkání se skauty z okolí
při Slavnosti Babího léta. Stihli jsme i odložený jedenáctý ročník turnaje
v deskových hrách, zajistit Betlémské světýlko pro Policko i novoročenky na Junáckou vyhlídku.
Je Vás spousta, kterým patří můj dík, ať jste rodič, který pravidelně posílá svoje děti na schůzku a podporuje je v činnosti, nebo jste
dobrá duše, která nám pomáhá finančně, s papírováním nebo třeba se
stavbou tábora. Děkuji také těm, kteří mají nás vedoucí doma a mají
pochopení pro naše skautování. Díky patří i městu Police nad Metují
a Královehradeckému kraji, kteří podporují naši činnost, včetně provozu klubovny. Bez dobrého zázemí bychom jen těžko realizovali pestrý
program, i to co se u něj děti učí mimoděk – že má cenu se o něco snažit,
zapojit se, spolupracovat, být součástí místa, ve kterém žijí.
Na závěr chci poděkovat vedoucím a roverům, kteří se podílejí na
programu. Moc si vážím toho, že věnují svůj volný čas dětem, mládeži
a chodu střediska. Ač je to často na úkor jejich dalších koníčků a zadarmo. I po víc jak 100 letech platí myšlenka světového zakladatele skautingu R. B. Powella, že nejhodnotnější věcí v životě je pokusit se naplnit
štěstím životy jiných.
Do nového roku Vám všem, i našemu středisku přeji, abychom vykročili pevným krokem, správným směrem a bylo nám tu spolu zase dobře!
vedoucí skautského střediska
Haňďa Kohlová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Vážení příznivci Tříkrálové sbírky!
Doufáme, že nám tentokrát koronavirová opatření osobní kontakt nepřekazí a tříkrálová koleda bude znít opět ulicemi. Koledníci přinesou požehnání do nového roku do Vašich
domovů v týdnu od 3. do 9. ledna. Těšíme se na vřelé přijetí
a děkujeme za Vaši podporu.
Místní asistent Mgr. Kateřina Voláková

Trikralova
sbirka

Koledující Tři králové vám přinášejí radost a Boží požehnání.
Prosíme, podarujte tyto vyslance Charity Česká republika,
pomůžete tak lidem v nouzi!

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

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

trikralovasbirka
PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

trikralova_sbirka
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

první strana.indd 1

03.11.2021 9:58:59

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

DO SBÍRKY MŮŽETE PŘISPĚT:
 při návštěvě koledníků:

8. 1. 2022 v NÁCHODĚ

3. - 9. 1. 2022
v OKOLNÍCH OBCÍCH
 do pokladničky - v lékárně Náchod na náměstí TGM
- v lékárně Náchod u Itálie
- v papírnictví Police nad Metují
- v Oblastní charitě Náchod, Mlýnská 189, Náchod
 online přes: www.trikralovasbirka.cz
 na účet: 66008822/0800, VS: 777955016
 dárcovskou SMS: na číslo 87777 ve tvaru DMS KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90
ZAČNĚTE I VY NOVÝ ROK DOBRÝM SKUTKEM, DĚKUJEME VÁM
Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod
www.nachod.charita.cz
Sbírka je evidována dle osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy
č.j. S-MHP/1327710/2012 a 1340351/2012 ze dne 15. 10. 2012.

Polický měsíčník LEDEN 2022
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A s t r o n o m i c k ý k l u b Ostrostřelecká garda
spolek „Radecký“
P o l i c e n a d M e t u j í Polická
Vážení sousedé, dovolte mi 27. 09.
účast v posvícenském

OBLOHA V LEDNU

Na připojené mapce je pohled na večerní oblohu jižním
až jihozápadním směrem, čas pozorování kolem 17. hodiny. Je
zde zakreslená poloha 2 planet: Saturn v Kozorohu a Jupiter ve
Vodnáři. Dále zde vidíme srpek Měsíce večer dne 5. ledna.

Meteorický roj Kvadrantidy
je prvním meteorickým rojem letošního roku. Maximum
roje nastane 3. ledna ve 22. hodin. Počet meteorů v maximu se
pohybuje mezi 60 až 200 za hodinu. Měsíc bude krátce po novu
a pozorování meteorů svým světlem nenaruší.

Astronomické úkazy v roce 2022

Letošní rok nám přinese i dva větší astronomické úkazy.
16. května nad ránem nastane zatmění Měsíce, které z našeho
území uvidíme jako částečné.
25. října dopoledne nastane částečné zatmění Slunce. Fáze
zatmění bude u nás 0,42.

2. října oslaví Astronomický klub v Polici nad Metují 60.
výročí od svého založení.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC

20. ledna v 3 hodiny 39 minut SEČ vstupuje do
znamení Vodnáře, v lednu se den prodlouží
o 1 hodinu a 6 minut, Země je Slunci nejblíže
4. ledna v 7 hodin (147,1 miliónu km),
2. v novu, 9. v první čtvrti, 18. v úplňku, 25.
v poslední čtvrti,

MERKUR večer nízko nad jihozápadním obzorem,
VENUŠE

MARS

JUPITER
SATURN
URAN

začátkem ledna po západu Slunce nízko nad
jihozápadním obzorem. 9. ledna nastává dolní
konjunkce se Sluncem, planeta nebude
pozorovatelná. Ve druhé polovině ledna uvidíme
Venuši jako jitřenku ráno nízko nad jihovýchodním
obzorem,
ráno nízko nad jihovýchodním obzorem
v souhvězdí Hadonoše,
večer nad jihozápadním obzorem v souhvězdí
Vodnáře,

v první polovině ledna večer nízko nad
jihozápadním obzorem v souhvězdí Kozoroha,
po většinu noci v souhvězdí Berana,

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

popřát vám do roku 2022 vše
dobré. Hlavně pevné zdraví a jasnou mysl.

V loňském roce jsme po pětiměsíční nucené pauze navázali
na pravidelnou činnost gardy
a 7. května jsme společně uctili
Den vítězství a konec druhé války. Gardovou střelnici jsme „otevřeli“ oproti tradici až 15. května.
27. 06.

výročí bitvy 1866
u Trutnova
07. 08. – slavnostní otevírání
kovárny v Dobrušce
05. 09.
600 let masakru 		
polického obyvatelstva
na Ostaši

průvodu v Suchém
Dole
28. 09.
Královské střelby
27. 10.
čestná stráž u lípy
v Bezděkových sadech
v předvečer vzniku
samostatné ČSR
06. 11
účast na oslavě výročí
přátelského spolku
KVH Trutnov
11. 11.
uctění památky 		
padlých ve válkách
– Den válečných
veteránů, za účasti
KVH TS20-Pláň
Celkem jsme se zúčastnili
deseti akcí, z nichž osm je tradičních. Pokud nám je dovoleno,
snažíme se důstojně reprezentovat naše město. Děkujeme Městu
Polici nad Metují za podporu.

Rok 2022 je pro gardu jubilejní. Před třiceti lety parta nadšenců oživila tradici ostrostřeleckého spolku vojenských vysloužilců
v Polici nad Metují. Většina zakládajících členů je činná do dnešních dnů. Ale o tom zase příště.
Za Ostrostřeleckou gardu
Závodčí Kamil Hušek

Sčítání ptáků vypukne 7. až 9. ledna 2022
Zapojte se do celorepublikového sčítání ptactva, ať už
na Vašich krmítkách nebo ve
volné přírodě.

Vyberte si vhodné místo k pozorování – nejlépe krmítko s pestrou nabídkou potravy.
Kdykoliv v průběhu 7.–9. ledna
2022 sčítejte ptáky po dobu jedné
hodiny.
U každého druhu zapisujte
vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Vidíte například
tři sýkory modřinky, za chvíli je jich
tam šest a po chvíli už jen jedna?
Zapište si u modřinky šestku.
Počítejte všechny ptáky – nejen
na krmítku, ale i ptáky v okolí nebo
přeletující.
Po dobu sčítání zůstávejte
na jednom místě – nesčítejte na
procházce.

Sčítání není soutěž, ale vědecký výzkum. Určitě nám pošlete své
výsledky, i kdybyste během své hodinky spatřili jen málo ptáků, nebo
dokonce žádné. Jenom díky tomu
se dozvíme, kde ptáci chybí.
Mám odsčítáno – kam pošlu svá
pozorování?
Údaje je možné zadávat online
na stránkách https://ptacihodinka.
birdlife.cz/jak-se-zapojit/#/observe

či do papírového formuláře, který
je tamtéž volně ke stažení a na další
straně PM k vystřížení. Výsledky
odešlete do 14. ledna 2022.
Proč je moje účast důležitá?
O chování zimujících ptáků
toho zatím víme velmi málo. Jen
s vámi získáme dostatek údajů o
tom, kolik ptáků se u nás v zimě
vyskytuje.
Časem získáme přehled, kteří
ptáci ubývají a kteří přibývají.
Dozvíme se, jaké prostředí ptáci nejraději využívají.
Na co se můžeme těšit?
Staneme se součástí výzkumu
sčítání ptáků na krmítkách.
Dostaneme zajímavé informace
o ptácích navštěvujících krmítka a
o jejich krmení.
Při elektronickém odevzdávání
výsledků získáme certifikát s profilem svého krmítka.
Zajímají mě podrobnosti/mám
další otázky
Pak jsou tu stránky Jak se zapojit – podrobněji a Časté otázky
(FAQ).
Ptačí hodinku organizuje Česká
společnost ornitologická.
Zdroj: https://ptacihodinka.birdlife.
cz/jak-se-zapojit/#/observe

Jana Hlaváčková
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Být nejrychlejší na dálnici
Po dálnici jsem jel, stejně jako všichni
ostatní, mnohokrát. Stovky, možná tisíce
kilometrů. Autem, v kamionu nebo autobusem. Prostě jsem jel. A vždycky to auto,
ve kterém jsem seděl, někdo předjel. Nikdy
jsem neseděl v nejrychlejším autě na dálnici. Nikdy. Nikdy jsme se na dálnici nepohyboval nejrychleji ze všech v dohledu.

Až v polovině prázdnin 2021. Tohle datum se nejspíš budu snažit si zapamatovat.
Protože v polovině prázdnin jsem se konečně pohyboval po dálnici nejrychleji ze
všech.
Začalo to už za Hradcem Králové.
Informací, že na osmém kilometru je dálnice na Prahu úplně uzavřena. A za Poděbrady
už příkaz naváděl kamiony mimo dálnici.
A na posledních asi pěti kilometrech před
sjezdem na osmém kilometru začala kolona. Každý někdy viděl nebo zažil kolonu na
dálnici. Ale tady auta víc stála, než aby se
pohybovala.

Koukal jsme se z okýnka a kouřil. Vedro
a nuda k ukousání.

Jak jsme sčítali v roce 2021:

Kolona se pohnula. O deset, dvacet metrů. Kdybych šel pěšky a neohlížel se, tak
budu určitě půl hodiny čekat na Exit 8…
ale opřel jsem se o svodidla a pak si sedl do
auta. Nad hlavou se mi zatetelila anténa a
autorádio začalo hrát. Po písničce se ozval
nezaměnitelný hlas Andreje Babiše v podání imitátora Petra Jablonského. Tvrdil, že

SČÍTÁNÍ PTÁKŮ NA KRMÍTKÁCH

Sčítat může každý
Jednotlivci, skupiny nebo třeba celá školní třída.
Předchozí zkušenosti nejsou nutné.

letí
Kdo při ítko?
krm
na moje mi od 7. 1.
s ná
Sčítejte . 1. 2022!
do 9

Jak sčítat?
Uvnitř letáku se dozvíte všechno potřebné a navíc
slouží jako skvělá pomůcka při samotném sčítání.

Česká rodinná ﬁrma z Nového Veselí, která přes 27 let
přináší výrobky, které usnadňují cestu k přírodě,
zdravému životnímu stylu a udržitelnosti přírodních
zdrojů. www.plastia.eu

Nejširší nabídku kvalitního krmení pro ptáky,
ptačích budek a krmítek naleznete na
www.zelenadomacnost.com.

SÝKORA MODŘINKA A SÝKORA KOŇADRA

Na probio.cz naleznete široký výběr
biopotravin – od dobrot pro lidi po
biokrmení pro ptáky.

Chcete ptákům pomáhat více?
Staňte se členem ČSO!

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ DLASK TLUSTOZOBÝ, AUTOR FRANTIŠEK VAŇÁSEK

Ptačí hodinku
podporují:

19 214 538 607

„Budeme plakat nebo slavit?“ zeptal jsem se. Z rádia se ozýval jen šum.
Konečně jsme se dostali ke sjezdu z dálnice.
Podíval jsme se na hodiny na palubní desce. Necelých pět kilometrů jsme jeli víc jak
hodinu. Naše průměrná rychlost byla něco
málo pod 5 km/hod. Docela dobrý průměr
na dálnici nemyslíte?

Ale stejně na ten den a na D11 nezapomenu. Protože tenkrát jsem poprvé ve svým
životě byl nejrychlejší na dálnici! A i tohle
Pyrrhovo vítězství se počítá!
Při cestě zpátky už byla dálnice průjezdná oběma směry. Most kousek za Prahou
byl zbourán a zbyla po něm jenom podivná
jizva odbouraného betonu. Ale pokaždé,
když jedu kolem, tak se kouknu na to místo, kde jsem čekal na Martinu a kde jsem
byl nejrychlejší na dálnici. Můžeme vyrobit
auta jejichž maximální rychlost je 200 nebo
i 300 km/h, ele když se bude bourat most, je
nám takový auto k ničemu. Pak pochopíme,
že naše nohy toho dokážou hodně. Třeba
mně zajistily, že jsem byl nejrychlejším na
dálnici. A tomu pocitu se nic nevyrovná!
Pavel Frydrych



PTAČÍ
HODINKA

o našich přezimujících ptácích.

27 123

nikdy nelže a nelhal. Pak se zvuk zase začal ztrácet. Martina řekla: „Tak jsme přišli
o Babiše.“

7.–9. ledna 2022

Díky každoročnímu sčítání získáváme cenné údaje

FOTO: PLASTIA



Pak jsem vystoupil a řekl Martině, že
se jdu projít. A kráčel jsme po kraji dálnice vedle stojící kolony a v tu chvíli jsem byl
já tím nejrychlejším na dálnici! Konečně! Je
to naprosto absurdní, protože během své

stopařské kariéry jsem jel spoustou různých
aut, malých i velkých, rodinných i sportovních, ale nikdy jsem nebyl nejrychlejším. Až
ve chvíli, kdy jsem po dálnici šel pěšky. Míjím
auta a dívám se kolem. Díky této procházce
vím, co kolem dálnic roste: kopretiny, heřmánek, jitrocel, mochna, pestřec, akát, lípa,
třešeň, hloh, psí hovínko, patník, betonový
kanál a krabice od pizzy s názvem La Pisa.
Z rozjímání mě vyruší ženský hlas z auta:
„Rozhod jste se, že to dojdete?“ Usmál jsme
se a odpověděl jsem: „Myslím, že tam dojdu
dřív po svých, než autem.“ A pak jsem jim
položil tu otázku: „Jaký to je pocit, když vás
na dálnici předběhne chodec?“ Ženy v autě
se rozesmály. Spolujezdyně odpověděla, že
dost zvláštní. A potom jsem to definoval:
„I pro mě to je divný, ale když se rozhlídnu
tak vidím, že jsem nejrychlejší ze všech!“
A skutečně jsem byl nejrychlejší. Martinu
v autě jsem předběhl o víc jak tři stovky metrů. A to jsem šel hodně pomalu.

Zapojte se do zimního sčítání ptáků
s Českou společností ornitologickou

Podpoříte ochranu a výzkum ptáků.
Připojíte se k tisícům lidí, kteří s ČSO pozorují,
chrání a zkoumají ptáky.
Čekají na vás členské výhody, tiskoviny a akce.
Časopisy plné krásných fotograﬁí a inspirace pro
všechny, kterým je zahrada druhým domovem
a také pro milovníky venkova a tradic, přírody
a zvířat. www.nkz.cz, instagram.com/venkovastyl

Více na www.birdlife.cz/stante-se-clenem-cso
Česká společnost ornitologická (ČSO) je nevládní
organizace zabývající se výzkumem a ochranou
ptáků. Sledujte nás i na sociálních sítích.

Pošlete nám své výsledky online!

ptacihodinka.birdlife.cz

Polický měsíčník LEDEN 2022

Výsledky pozorování
nám zašlete do

14. 1. 2022
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Obnova zeleně (proč za každou cenu?!) aneb „Kdepak ty ptáčku hnízdo máš“
Mezi domy čp. 291 a čp.292 na sídlišti
rostly keře, kterým se zřejmě dobře dařilo
a tak se rozrostly a staly se domovem a hnízdištěm ptáčků (sýkorky i jiné), kteří nám
dělali radost. Od jara jsme mohli poslouchat
jejich zpěv a živé trylkování. V zimě jsme se
jim odvděčovali tím, že jsme jim do krmítek
sypali zob a mohli jsme se potěšit pohledem
na ně. Prostě se ti ptáci stali součástí našeho
života na sídlišti. Někteří obyvatelé, kterým
se hůře chodí, měli možnost poslouchat

trylkování přímo doma. Byli jsme na ty „zpívající keře“ hrdí. Kolik takových míst na sídlištích bývá, aby obyvatelé měli kousek živé
přírody přímo pod okny!!
Jaké bylo naše zděšení, když jsme
9. 12. při pohledu z okna viděli, jak jsou tyto
keře vysekávány!! Říkáme si PROČ?! Proto,
že byly rozkošatělé a někomu se zdálo, že
nejsou estetické, anebo překážely při údržbě trávníku? V době, kdy se má ptactvo,
kterého ubývá, chránit, se jim nyní v zimě

zničil jejich domov!!! Bylo to tak nutné?!
Program Obnova zeleně je pěkný, ale nemělo by se před rozhodnutím o vykácení
zamyslet nad tím, zda se tím nezpůsobí
jiná škoda – v tomto případě dost velká.
V době, kdy ptactva ubývá a máme se snažit
o jejich záchranu se jim ničí domov. A tak
si říkám: „Co je důležitější - oživlý rozrostlý keř anebo upravená plocha bez známky
života?“
M.S.



PTAČÍ HODINKA
7.–9. ledna 2022
Kdy sčítat?

Po dobu 60 minut, kdykoliv od 7. do

Kde sčítat?

Kdekoliv – na zahradě, u okna či v parku.

Jak sčítat?

Pro každý druh nahlásíme nejvyšší počet

nejčastější druhy



sýkora koňadra

sýkora modřinka

kos černý

vrabec polní

nejvyšší počet

nejvyšší počet

nejvyšší počet

nejvyšší počet

vrabec domácí

zvonek zelený

brhlík lesní

hrdlička zahradní

nejvyšší počet

nejvyšší počet

nejvyšší počet

nejvyšší počet

9. ledna 2022.
U krmítka nebo i bez něj.
současně pozorovaných jedinců. Díky
dvakrát.

Příklad
pěnkava obecná
2
nejvyšší počet

pěnkava obecná
2

4
nejvyšší počet

pěnkava obecná
4
nejvyšší počet

strakapoud velký

straka obecná

červenka obecná

nejvyšší počet

nejvyšší počet

nejvyšší počet

nejvyšší počet

……………………………

……………………………

……………………………

neznámý druh

nejvyšší počet

nejvyšší počet

nejvyšší počet

nejvyšší počet

✔

I pokud jsme žádné ptáky nespatřili,
je důležité výsledek odeslat.
Mohu sčítat opakovaně?
Ano! Pro každé sčítání (60 minut) ale vyplníme a odešleme
samostatný formulář.
Kam poslat výsledky?

Online: ptacihodinka.birdlife.cz
Poštou: Česká společnost ornitologická,
Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5

další
druhy

2

pěnkava obecná

KRESBY: MIKE LANGMAN (RSPB-IMAGES.COM).

tomu nikoho omylem nezapočteme

žádní ptáci nespatřeni

Místo a čas
Datum sčítání:

Odesílatel
7. 1. 2022

Kolik osob sčítalo

8. 1. 2022

Začátek pozorování v

9. 1. 2022
:

Pan
h

Paní

Rodina

Škola

Organizace

Jméno a příjmení, případně název školy

Obec, kde sčítám
Ulice a č.p.

Uzávěrka 14. 1. 2022

Obec a PSČ
Uvedením svých osobních údajů v tomto letáku souhlasím s jejich zpracováním Českou
společností ornitologickou podle Zásad ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na
www.birdlife.cz nebo na vyžádání v kanceláři ČSO, tel.: 777 330 355, cso@birdlife.cz.
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Přikrmuji ptáky?

ANO

NE

Chci od ČSO dostávat informace o přikrmování, ochraně

E-mail

a pozorování ptáků na svůj e-mail.

Polický měsíčník LEDEN 2022
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Jak se mluvilo na Policku – 1.část
ajzboňák – železničář
aplégr – oddenek s novou rostlinou
bandory – brambory
berňák – finanční úřad
blaf – nekvalitní jídlo
blábola – kdo moc mluví
blízat – lízat
bolný – bolavý, bolák
boruka – borůvka
brajgl – nepořádek (hanlivě)
bramborka – bramborová placka
brblat – mluvit nespokojeně, nejasně
brdíčko – součást koňského postroje
breberka – veš
bréca – protiva
brek – pláč
brundibár – morousovitý člověk, čmelák
brynďák – slintáček dětský
bulit – plakat
bunclák – hliněný hrnek
bunštajs – těžký kámen
být v limbu – být v polospánku
camrat – hloupě mluvit
cancálek – přezdívka časopisu
candrbál – taneční zábava na vsi
cifrák – obličej
cimpr – orchestrion
cimpr-campr na – rozbito úplně
cimprlich – citlivá osoba
cintat – hloupě mluvit
courák – vlak, autobus všude zastavující
cudry – vlasy
cumploch – malé dítě (málo vychované)
cvočky –připínáčky
čehý – povel tažnému zvířeti doleva

černava –bouřkový mrak, zataženo na bouřku
čiprno – pěkně, ale chladno
čmarouch – škraloup na mléku
čtvrtka – tužší papír A4 na kreslení
čtvrtkování – dívčí pomlázka na Velikonoce
čučákovat – nic nedělat
čuhajda – nedbalá žena
čurbes – nepořádek
čvachta – rozměklý sníh s blátem
debužírovat – hodovat
desátek – dopolední svačina
diblík – malý a hubený
divnit – být nepříjemný, protivný
došky – slaměná krytina, dlouhé vlasy
ďouče – děvče
dojačka –nádoba při ručním dojení
drandit – chodit
drapák – opotřebené koště
drhlen (je jako drhlen) – je hubená
drijáčnice – holka do větru
drobáki – drobné mince
dřinky – tenká dřívka na podpal v kamnech
duchna – velká plná peřina
důra – protiva
dynovačka – velikonoční pomlázka
dynovat – koledovat o Velikonocích
fáč – obvaz
fajnšmekr – labužník
fajčit – konec práce
fašírka – sekaná
flok – dřevěný hřebíček
fona – kamnovec k přípravě teplé vody
fórhank – záclona
fóršus – záloha
fouňa – chlubivý člověk

fňukna – plačtivá žena
frajerka – parádnice
frťan – malá sklenička lihoviny
fujtajxl – zaklení, výraz pohoršení
furtumfurt – stále
glajzy – koleje
gláspapír – skelný papír
gsicht – obličej
hačaperk – nepořádek
halabala – nepořádně
handrkovat – dohadovat se
hapat (dítě hapalo) – dítě upadlo
haraburdí – staré, odložené věci
hašpanka – houska
havelok – kabát
hazuka – nepěkná část oděvu
hejtěra – hubený člověk
herberk – nepořádek
herda –rána rukou (do zad)
hexnšus – ústřel
honér, ufruňk – velký spěch
hopsafrak – kabát (ironicky)
hot – povel tažnému zvířeti doprava
hověl tomu – rozuměl tomu
hráska – dřevěná tyč
hrdlouhat – lhát
hulovatý (bylo to hulovatý) – bylo toho až
moc
huronský řev – silný, velký křik
chasa – malé děti
churá – hubená

Aneb zábavné pořady některých našich
údajných politiků, kteří si pletou umění řídit stát se zábavou. Jednou platí to, druhý
den ono. Vím, že politika je umění řídit stát,
řídit správu věcí veřejných a vztahy mezi
státy. Tak teď jsem na pochybách, jak je to
u nás. Komunisté k tomuto umění neměli
žádný vztah ani patřičné vzdělání. Šli na to
násilím a represemi. Mnozí nynější naši politici si upravují vládnutí podle svých představ získanou svobodu, vzácné to koření,
používají zejména ve svůj prospěch, aniž by
především mysleli na ty, kterým vládnou.
Jsem příznivec Havlův, což vyvolává v některých pro mne nepodstatných kruzích
odpor, avšak láska a pravda musí vítězit,
i když jsme lidé chybující. Pro čas vánoční je
ta má úvaha o lásce a pravdě sice patřičná
a já se raduji z toho, že víra křesťanská překonala svojí tisíciletou praxí marxismus –
leninismus, který do nás tloukli zejména na
humanitních vysokých školách. V mladistvé
trucovitosti jsem si vymohla studium právnické a domnívala se, že budu moci uplatňovat spravedlnost. Ale proč ten úvod. To proto, že jedni naši kabaretiéři, dosud stávající
vláda, si např. přejí vypudit chorobu Covid
- 19 povinným očkováním osob starších
60 let a některých vyjmenovaných profesí.

Dnes vydaný a účinný právní předpis to takto stanovuje. Nastupující nová vláda však
je jiného názoru, chystá se provést změny
a uvedený návrh hodlá upravit. Najde se někdy shoda v našem politickém seskupení?
Ale ejhle, náš nejvyšší kabaretiér zasáhl do
voleb a článku 68 ústavy a nehodlá jmenovat navrženého ministra zahraničí. Tak to
vypadá, že ještě nějaký čas potrvá vyřešení
tohoto problému kompetenční žalobou na
prezidenta republiky, pokud k jejímu uplatnění dojde. Podle zmíněného ústavního
článku předsedu vlády jmenuje prezident
republiky, to se stalo. Na návrh předsedy
vlády jmenuje pak prezident ostatní členy
vlády a pověřuje je řízením ministerstev
a jiných úřadů. Panu prezidentovi se nelíbí navržený ministr zahraničí, ačkoliv
sám, když vykonával funkci ministerského
předsedy, podle tohoto článku striktně postupoval. Prostě je tam i zádrhel v tom, že
zmíněný navržený ministr je pouze bakalář, i když se též zabýval studiem mezinárodních vztahů, ačkoliv „hrobař“ ČSSD, jak
je i z oficielních míst slyšet, pan Hamáček,
je středoškolák. Holt, neměří se každému stejně. Přeji novému předsedovi ČSSD
panu Michalu Šmardovi, aby tuto naši nejstarší stranu, nás, obyčejných lidí, pozvedl

a přivedl ji do parlamentu, kam patří.
Nač si zatěžovat v tak posvátném čase
mysl politikou, když kolem nás je tolik rozzářených dětských tváří, očekávajících příchod Ježíška. I když nebude třeba tak bohatý, přijde mezi nás. Obchody však „praskají
ve švech“ a málo kdo si umí to, co považuje
za běžné v dnešním stále bohatém čase, odříci navzdory celosvětovému coronaviru.
Narodila jsem se do končícího času první
republiky, potom přišel hrozný čas válečný,
který nás naučil skromnosti, mlčení, nemluvě o dlouhé době života v tzv. komunismu. To byly časy těžké. Život se odehrával
v udávání, špiclování a strachu, kdy na nás
dopadne ruka bolševické spravedlnosti. Ti
rozhodující „pánové“ byli formalisté. Řada
mých nadaných spolužáků nemohla studovat, protože rodiče byli údajní vykořisťovatelé a já, dělnické dítko, jsem prošla. Leč názory je nezajímaly, i když určité pochybnosti
měli, s ohledem na celou naši rodinu. Mohu
uvést dokument, který zveřejnili Lidové
noviny 25.8.1992 na str. 10 pod názvem“
Seznam osob doporučených k zařazení do
centrální evidence představitelů a exponentů pravice východočeským KV KSČ“.
V tomto rozsáhlém stranickém seznamu
jsem uvedena jako Saidlová Jaroslava JUDr.

Kabaretní zprávy
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Posbíral polický učitel Karel Baudyš

Věnovali: Jindřich Ansorge a Alena Bendlová
– dcera učitele Karla Baudyše
Připravil František Janeček
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(1936), právnička. Do jedné elektrotechnické továrny jsem nastoupila
zásluhou své sestry a tam jsem se měla „zlidovět „ na montáži potenciometrů, protože se mně dle posudků této vlastnosti nedostávalo. Tak
takovéto hrátky se odehrávaly. Mezi partajníky byli lidé, kteří se snažili
pomáhat postiženým, a tak jsem se posléze dostala do Prahy, do většího houfu, jak mi to bylo v r.1968 doporučeno. Co by nás, nespolehlivé,
čekalo ,bylo ve hvězdách. Holt, měli nás naservírované k případným
trestům.
Sláva! Po dnešních večerních zprávách 13. 12. t.r. na svátek sv. Lucie
se dovídáme, že i přes veškeré výhrady pana prezidenta k navrhovanému ministru zahraničí panu Lipavskému došlo k rozumné dohodě mezi
oběma hlavními politiky a vláda vzešlá z voleb bude jmenována v pátek
dne 17. 12. 2021 v Lánech dle návrhu ministerského předsedy. Nevíme,
na co se máme těšit, ale po právní stránce byla ústava naplněna. Až toto
budou někteří číst, zhodnotí nastalé změny.
Nekažme si svátky dobra a pohody, jsme svobodní a za to můžeme
děkovat všem, kteří se o to přičinili. Jsem „Havlista“ myšlením a srdcemforever-navždy. Poličáci a všichni dobří lidé jistě prožijí Vánoce v klidu
a pohodě. Přeji všem a celému svému okolí klidný nastávající rok 2022
a především dobré zdraví a pevné nervy.
Jarca Seidelová

Uniknout času

Jelikož hmotné tělo čeká nevyhnutelný zánik a délka našeho života není jistá, ani smrt ani život se nemají velebit,
člověk by měl pozorovat čas, ve kterém se živá bytost projevuje a mizí. I v minulosti se živé bytosti v hmotném světě
snažily vyřešit problém zrození a smrti a tato snaha pokračuje. Někdo zdůrazňuje smrt a poukazuje na klamnou existenci
všeho hmotného, zatímco jiný zdůrazňuje život a snaží se ho
trvale uchovat a užívat, jak jen to je možné. Oba jsou hlupáci
a darebáci. Je doporučeno pozorovat věčný čas, který je příčinou projevení a zmizení hmotného těla, a to jak je živá bytost
v jeho zajetí. Člověk by měl sledovat činnosti věčného času,
který je příčinou zrození a smrti. V rámci času hmotný svět
vzniká a zase zaniká. Živé bytosti ovládané časem, se život za
životem rodí a zase umírají. Čas je neosobním zastoupením
Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jenž dává živým bytostem podmíněnými hmotnou přírodou, možnost z této přírody
uniknout tím, že se MU odevzdají.
Ze Śrīmad-Bhāgavatamu opsala
M. Jandová

Římskokatolická farnost v Polici nad Metují informuje
Doba vánoční a liturgické
mezidobí
Vstoupili jsme do nového dvojkového
roku, a zanedlouho se rozloučíme s vánoční
dobou. Pokud se podařilo prožít ji vánočně
a doputovat do Betléma, kde se před dvěma tisíci dvaceti dvěma lety naplnila dávná
proroctví a „Boží slovo se stalo Tělem“, pak
Bohu díky za to. Uchovejme si všechna obdarování tohoto času i při putování novým
rokem a předávejme je druhým kolem nás.
Příkladem obdivuhodných poutníků a dárců nám mohou být Tři králové, které si letos
připomeneme a oslavíme 9. ledna, při přeložené Slavnosti Zjevení Páně. Touto dobou
se také do ulic opět vydají skupinky dětí
s dospělým doprovodem na Tříkrálovou
sbírku, kterou již tradičně pořádá Charita
Česká republika. Všem koledníkům velmi
děkujeme za jejich službu a všem dárcům
za jakýkoliv finanční příspěvek. Výtěžek
sbírky bude věnován na projekty, kterými
Charita ČR pomáhá potřebným. Přispět
je možné i převodem finančního daru na
účet Charity ČR. V pondělí 10. ledna pak
prožijeme Svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční a vstoupíme do velmi
krátkého období liturgického mezidobí,
protože už 2. února, Popeleční středou,
zahájíme dobu postní. Připomínáme, že
1. leden je také Světový den modliteb za
mír a týden od 18. - 25. ledna je tradičně
vyhlášen jako Týden modliteb za jednotu
křesťanů. Tato ekumenická aktivita vznikla v roce 1908, jako Oktáv (osm dní) jednoty křesťanů, se zaměřením na společné
modlitby za jednotu církve. Termín byl navržen františkánským řeholníkem Paulem
Wattsonem, aby propojoval protestantský
svátek Vyznání Petra, což je varianta svátku Stolce svatého Petra (v ČR se v tento den
slaví památka Panny Marie, Matky jednoty
křesťanů), se svátkem Obrácení svatého
Pavla, apoštola národů. Mottem letošního
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týdne je: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete
hojné ovoce“ (srov. J 15,5-9).

Vánoční betlém s jesličkami

v polickém farním kostele bude vystaven do svátku Uvedení Páně do chrámu
(lidově Hromnice), tedy do středy 2. února. Prohlédnout si ho můžete v době bohoslužeb nebo individuálně po domluvě
s děkanstvím.

Nový jáhen z náchodského
vikariátu

12. prosince 2021, při nedělní bohoslužbě (3. neděle adventní), sloužil u oltáře
polického farního kostela, společně s knězem Lubomírem, jáhen Mgr. Marcel Čížek
z Hronova, vysvěcený dne 16. října 2021
v královéhradecké katedrále Svatého Ducha
našim biskupem Janem Vokálem. Rádi bychom mu i touto cestou popřáli, aby mu jáhenská služba „dobře sedla“ a vyprošujeme
hojnost Božího požehnání.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

1. ledna - Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE, Státní svátek
2. ledna - 2. neděle po Narození Páně,
cyklus C
6. ledna - Zjevení Páně (Tři králové)
9. ledna - Slavnost Zjevení Páně (Tří
králů), přeložená z 6. ledna
10. ledna - Svátek Křtu Páně
16. ledna - 2. neděle v mezidobí
18. ledna - Památka Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů
23. ledna - 3. neděle v mezidobí
24. ledna - Památka sv. Františka Saleského,
biskupa a učitele církve
25. ledna - Svátek obrácení sv. Pavla, 		
apoštola
30. ledna - 4. neděle v mezidobí
31. ledna - Památka sv. Jana Boska, kněze a
zakladatele řádu Salesiánů
2. února - Svátek Uvedení Páně do chrámu
(Hromnice)

POŘAD BOHOSLUŽEB V LEDNU:

yy v úterý a v pátek mše sv. od 18 hod.
yy ve čtvrtek mše sv. od 8.00 hod.
yy v sobotu mše sv. s nedělní platností od
18.00 hod.
yy v neděli mše sv. od 9.30 hod.
yy v pondělí 10. ledna mše sv. od 18. hod.

ÚŘEDNÍ HODINY:

V úterý, ve čtvrtek a v pátek po bohoslužbě; případně podle potřeby po domluvě
s knězem.
Mgr. Lubomír Pilka, Ing. Jan Troutnar
ŘK farnost Police nad Metují

K+M+B+ 2022

Tři křálové, Tříkrálové koledování,

Tříkrálová sbírka

„My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví, vinšujeme Vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k Vám přišli z daleka. Z daleka je
cesta naše, do Betléma mysl naše.“
Tři králové. Kdo by
neznal tyto symbolické
postavy v typickém oblečení a jejich „chytlavý“
popěvek. Máme je spojené se začátkem nového
roku, s koledováním a v posledních dvaadvaceti letech také s charitativní sbírkou. Co ale
o těch pravých „králích“, vzorech dnešních Tří
králů vlastně víme? Po pravdě řečeno toho
mnoho nevíme. Pár základních informací se
dovídáme třeba z uvedeného popěvku, tedy
že přicházejí z daleka, míří do Betléma a že
jdou vinšovat, tedy popřát „štěstí, zdraví“.
Základní zprávu o nich nám podává Bible
- Nový zákon, v Matoušově evangeliu. Zde
se v 2. kapitole píše o mudrcích z Východu,
kteří vedeni hvězdou, přišli do Jeruzaléma,
kde se vyptávali na právě narozeného židovského krále, kterému se přišli poklonit. Král
Herodes je poslal do Betléma a požádal je,
aby mu o něm přišli říci. Oni doputovali do
Betléma a v místě, kde se zastavila hvězda,
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našli příbytek s dítětem a Matkou Marií. Padli
na zem, klaněli se mu a podali mu dary - zlato, kadidlo a myrhu. Podle pokynu ve snu
se k Herodovi už nevrátili a jinou cestou se
navrátili do své země. Tato zpráva není konkrétní ani v místě odkud vyšli, ani v počtu kolik jich bylo, ani v jejich jménech, ani o délce
jejich putování. Zato je zcela konkrétní, kam
doputovali, za kým, a co tam vykonali - tedy
do Betléma, za právě narozeným dítětem od
Matky Marie (tedy Ježíšem Kristem), kterému se zde poklonili a předali mu vzácné dary,
protože v něm viděli mimořádnou osobnost.
V řeckém originále textu, je uvedeno slovo „magoi“, které znamená mudrce, moudré
muže, ale také hvězdopravce či astrology.
Podle legendy byli zřejmě z Arábie, možná
babylonští kněží, proslulí svou znalostí hvězd
a pohybů na „nebeské klenbě“ a pomocí složitých výpočtů, které mají dodnes své místo
v astrologii, dokázali odhalovat některé přírodní zákonitosti. Jejich putování je spojováno s biblickým proroctvím ze starozákonní
knihy Numeri (Čtvrtá kniha Mojžíšova), kde
Balaám předpovídá, že z rodu Jákobova vyjde
hvězda, nový král Izraele. Počet mudrců, kteří
doputovali do Betléma kolísal v různých legendách od dvou do dvanácti. Počet tři se poprvé objevuje u raně křesťanského spisovatele a teologa Origena, proslulého svou vášní
pro číselnou symboliku, který ho nejspíše
odvodil od počtu darů, které Ježíšovi přinesli. Označení králové se pak objevuje až v 6.
století u sv. Caesaria z Arles a jména Kašpar,
Melichar a Baltazar jsou s nimi spojována od
9. století. Symbolika tří králů bývá mnohdy
vysvětlována jako znázornění tří období lidského života, proto byli také často zobrazováni jako mladík, zralý muž a stařec. Středověk
je také obdobím, kdy byly k uvedeným jménům přiřazeny jednotlivé dary - Kašpar nese
Kristu zlato jako symbol královské důstojnosti, Melichar kadidlo jako symbol kněžství
a Baltazar přináší myrhu jako symbol
Ježíšova lidství.
Ve starověku slavili pohané 6. ledna svátek boha Eona (bůh času a věčnosti), jehož
kult byl spojen s vodou. Od 4. stol. si tento
den, pravděpodobně kvůli své podobnosti
se křtem, zvolili také západní křesťané pro
připomínku Božího zjevení, řecky Epifanie
(původně spojeného se svátkem Kristova
narození) a slavili samostatný svátek Zjevení
Páně s příchodem mudrců. Ke všeobecné záměně mudrců za Tři krále a k jejich uctívání
došlo zvláště po přenesení jejich údajných
ostatků z Milána do Kolína nad Rýnem, družinou římského císaře Jindřicha VI. roku

1194. Tři králové byli také považováni za
první křesťany, neboť se mezi prvními přišli
poklonit narozenému Ježíši. Epifanie se pak
všeobecně nazývá svátkem Svatých tří králů,
Tříkrálovým dnem, Třemi králi.
Již ve středověku chodili o Tříkrálovém
dni chlapci s hvězdou, zpívali náboženské
písně s vánoční tématikou, koledovali a hráli hru o Třech králích. V barokní době hru
předváděli žáci jezuitských škol. Od konce
středověku je pak známo také žehnání vody,
soli, křídy a kadidla a následné žehnáni obydlí s jejich použitím. Je možné, že žehnání
křesťanských příbytků o tomto svátku vzniklo jako ohlas starodávných pohanských oslav
a zvyky s ním spojené jsou odrazem víry v
moc kouzelných zaklínání, chránících domov
před zlobou pohanských démonů. Od dob třicetileté války obcházel na Tři krále všechny
domy ve vesnici kněz doprovázený ministranty, kostelníkem, učitelem a žáky. Kněz se
modlil a „vykuřoval“ dům kadidlem nebo kropil světnice svěcenou vodou, ostatní zpívali.
Na dveře či okenní rám napsal kněz svěcenou
křídou velká písmena K(C)+M+B+ a příslušný letopočet. Tato zkratka nebo latinský
ekvivalent s C namísto K, je běžně vykládána
jako iniciály tří králů, tedy Kašpar (Caspar),
Melichar (Melchior) a Baltazar (Balthasar).
Především jde ale o zkratku požehnání „Christus mansionem benedicat“ - Kriste
žehnej tomuto obydlí po celý tento rok (proto
se za třetí křížek píše letopočet). Tři křížky
by měly symbolizovat Nejsvětější Trojici Boží
a nejedná se o spojovníky mezi jmény králů.
První neděli po svátku Tří králů končilo
vánoční období, proto byl také tento svátek
posledním dnem, kdy se vydávali na koledu
malí koledníci, zpravidla chudé děti, pro něž
to byla nejenom zábava, ale také možnost, jak
si obstarat něco na přilepšenou. Převlékali se

Konec roku je poznamenán větší koncentrací lidí v obchodech. Každý má starostí nad
hlavu a tak mnozí bývají roztržití a ztrácejí a
zapomínají kde co. Tak jsme vrátili majitelům
v posledních dnech roku více jak deset peněženek, karet do bankomatů a všelijakých
dokladů. Poděkování patří všem poctivým
nálezcům, kteří nalezené věci odevzdají.
Samozřejmě některé věci a zejména peněženky s penězi zmizí z tohoto beze stopy…
tak to je.
S prvním sněhem přichází i doba kdy se

více na silnicích bourá, a tak jako vždy jsme
pomáhali u dopravních nehod, do této doby
jen u těch lehčích, díky Bohu.
Zaběhlých psů a koček poněkud ubylo,
ale bezradných zvířat vždy přibude o silvestrovské noci. Budeme doufat, že jste si
své miláčky zabezpečili, byli jste s nimi a dohlédli na ně. A vy, kteří si nemůžete Silvestr
představit bez všelijakých pyrotechnických
kejklů, pamatujte na to, že někomu můžete
nepřidělat zbytečně starosti.
V poslední době se okolo kontejnerů na

Městská policie
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za Tři krále v dlouhých bílých albách, s papírovými korunami na hlavě, se začerněnou
tváří jednoho z nich, a s kadidelnicí v ruce.
Chodili dům od domu, zpívali koledy a na dveře či rám okna psali svěcenou křídou známou
značku K+M+B+ a aktuální letopočet. Za své
koledování a přání štěstí, zdraví a dlouhých
let dostávaly od hospodářů koledu. Tato tradice u nás po roce 1948 postupně vymizela.
Současné Tříkrálové sbírky tedy vycházejí ze staré kolednické tradice, s kořeny už
ve středověku. Zahájeny byly v jubilejním
roce 2000 v Olomoucké arcidiecézi a ujala
se jich Česká katolická Charita, dnes Charita
ČR. Dala jim nový rozměr a smysl, a zapojila
je do svého programu získávání finančních
prostředků pro pomoc potřebným doma
i v zahraničí. Postupně se přidaly všechny
české a moravské diecéze, prostřednictvím
oblastních a farních Charit. V roce 2021 to
tedy bude už po jedenadvacáté. Dnes má tato
sbírka již celonárodní charakter. Koledování
probíhá podle místních podmínek v průběhu
prvních dvou týdnů měsíce ledna. Koledníky
Charity lze rozpoznat podle průkazky (pověření) vystavené a potvrzené Charitou.
Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit
s údaji v jeho průkazu totožnosti. Kasička,
kterou koledníci nosí a do které sbírku vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem, číslo
pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se
znakem Charity. Pokud vám koledníci, kteří
vás požádají o dar do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou ČR, na požádání nepředloží svůj průkaz koledníka nebo odmítnou
ukázat úřední pečetění sbírkové kasičky, jde
patrně o koledníky, kteří se pouze vydávají
za zástupce Charity, a může se jednat o podvod. Charita si nečiní výhradní právo na
tento lidový zvyk, koledovat může kdokoli,
nemůže ale nést odpovědnost za dary, které veřejnost svěří koledníkům, kteří nejsou
evidovaní jako osoby pověřené Charitou ČR.
Tříkrálová sbírka je již tradičně (od roku
2001) organizována i na Policku, kde začínala se sedmi skupinkami, v posledních jetech
jich bývá okolo třiceti. Podobné sbírky jako
ta naše, tříkrálová, se s poněkud delší tradicí
konají také v Německu a v Rakousku.
Možná i u Vás tříkráloví koledníci zazvoní nebo zaťukají. Otevřete jim své dveře, nechte si povinšovat štěstí, zdraví, dlouhá léta
a pokud můžete, podpořte jejich úsilí a toto
dobré charitní dílo podle Vašich možností finančním darem. Děkujeme.
sestavil Ing. Jan Troutnar
elektro odpad pohybuje individuum, které na
nich přeštipuje kladky a zřejmě hledá něco,
co by se dalo směnit za požitky v podobě
drog, alkoholu a podobně. Přestože v naších
sítích již jednou uvízl, podle věrohodných
informací pokračuje dál. Prosíme Vás, pokud
byste si takového umouněného panďuláčka
při přejímce zboží u těchto kontejnerů všimli,
dejte nám vědět.
Tak se držte a vše dobré.

Petr Zima, ved. strážník MP
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Vyhodnocení nejlepších sportovců, kolektivů a trenérů okresu
Náchod za rok 2021
Jako každoročně pořádá Okresní sdružení ČUS v Náchodě a Servisní centrum
sportu ČUS Náchod vyhodnocení nejlepších
sportovců, kolektivů a trenérů, kteří se
svými výkony nejvíce zasloužili o reprezentaci našeho okresu v roce 2021.
Další složité období roku 2021 bylo poznamenáno karanténami a mimořádnými
opatřeními v souvislosti s virem COVID-19.
Samotné vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Náchod za rok 2021 může
být díky mimořádným okolnostem jinak
než v minulých letech.
Věnujte čas a
pozornost výběru
sportovců našeho okresu za rok 2021

a navrhněte ty, kteří splňují předepsaná
kritéria.

Věříme, že vyhlášení bude alespoň
částečným odměněním těch, kteří reprezentují náš okres na vrcholových sportovních soutěžích a dosahují zde výborných výsledků.

Návrhy s přesnými daty zasílejte nejpozději do 28. února 2022 na adresu:
OS ČUS v Náchodě,
Servisní centrum sportu,
Pražská 1759, 547 01 Náchod.
Anketa odborníků bude uzavřena
31.března 2022.

Okresní sdružení České unie sportu v Náchodě, z.s.
Servisní centrum sportu České unie sportu Náchod
vyhlašují

KRITÉRIA

pro vyhodnocení nejlepších sportovců, kolektivů a trenérů okresu Náchod za rok 2021
Do návrhů mohou být zařazeni sportovci TJ, SK, ATJ, ČOS, ORLA i ostatní (nezávislí sportovci).
Návrhy posílejte na předepsaném formuláři.
Sportovce navrhují TJ, SK, svazy a ostatní organizace dle těchto zásad:
1. kategorie - JEDNOTLIVCI

Pro výběr je nutné umístění na 1. – 3. místě v oficiálních přeborech jednotlivců ČR s účastí nejméně šesti závodníků na
startovní listině, nebo účast na ME, MS, OH, Univerziádě a Světovém poháru.
V návrhu uveďte jméno a příjmení, datum narození, přesnou adresu bydliště, členství v TJ, SK či jiné organizaci, dosažené
výkony a umístění v roce 2021, přiložte fotokopii výsledkové listiny.
Podmínkou je příslušnost ke klubu, TJ nebo organizaci se sídlem v okrese Náchod.
Vyhodnocení bude provedeno v kategorii dospělých a v kategorii mládeže do 18 let ve formě ankety odborníků a ankety
čtenářů Náchodského deníku.

2. kategorie - KOLEKTIVY

V této kategorii jsou posuzovány výsledky kolektivu – účast na mistrovstvích a přeborech ČR (dlouhodobé soutěže) a účast na
ME, MS. Dále budou do vyhodnocení zařazena družstva, která postoupí do vyšší soutěže ČR.
V návrhu uveďte název družstva s příslušností k TJ, SK či jiné organizaci, kategorii, přesnou adresu, dosažené výkony a umístění
v roce 2021, přiložte fotokopii výsledkové listiny.
Dále uveďte jméno a příjmení trenéra a kapitána, včetně jejich adres.
Vyhodnocení bude provedeno v kategorii dospělých a v kategorii mládeže do 18 let ve formě ankety odborníků a ankety
čtenářů Náchodského deníku.

3. kategorie - TRENÉŘI

Trenéři budou vyhodnoceni na základě výsledků svých svěřenců na mistrovstvích, přeborech ČR, ME, MS v roce 2021.
V návrhu uveďte jméno a příjmení, datum narození, přesnou adresu bydliště, dosažené výsledky jejich svěřenců, délku
trenérské činnosti.
Vyhodnocení bude provedeno ve formě ankety odborníků a ankety čtenářů Náchodského deníku.

4. kategorie - MIMOŘÁDNÝ VÝKON

V této kategorii jsou posuzovány mimořádné výkony jednotlivců i kolektivů. V návrhu uveďte jméno a příjmení, datum
narození, přesnou adresu bydliště, členství v TJ, SK či jiné organizaci a dosažený výkon v roce 2021, přiložte fotografii a
fotokopii výsledkové listiny; nebo název družstva s příslušnosti k TJ, SK či jiné organizaci, kategorii, přesnou adresu, dosažený
výkon v roce 2021, přiložte fotografii družstva a fotokopii výsledkové listiny.
Hana Kopecká, předsedkyně OS ČUS Náchod, z.s.

30

Polický měsíčník LEDEN 2022

SPORT

Jaký byl rok 2021 pro hlavňovský sokol
Po na akce a aktivity chudém roce
2020 přišel rok 2021 s velkým očekáváním, jak budeme moci zase plánovat,
organizovat a realizovat spoustu našich nápadů. Bohužel, stejně jako v roce
předešlém, zůstalo povětšinou opět jen
u plánování. Veškeré zimní a jarní akce
jsme museli zrušit, májku připravilo
a postavilo jen pár lidí bez publika a tradiční prvomájové utkání ženatých proti
svobodným nakonec proběhlo později,
kdy už akce byly oficiálně povoleny. Se
zpožděním proběhla také výroční valná
hromada, kde jsme si zvolili nový výkonný výbor na další pětileté funkční období.
V létě jsme uspořádali letní tábor pro děti
ve Vižňově, který si děti moc užily.
V podzimních měsících jsme stihli
ještě uspořádat několik setkání s různými odborníky, ze kterých si každý odnesl
nové poznatky, nové povědomí např ze
života skotu, myslivosti, dále už víme jak
můžeme měřit přírodu pomocí vlastního
těla nebo třeba jak funguje hvězdářský
dalekohled.
Všechny tyto akce jsme mohli uspořádat díky finanční podpoře města Police
nad Metují a grantům MŠMT, a tímto jim
velice děkujeme.
A co nám všem do tohoto roku popřát
závěrem? Ať je lepší než dva předešlé, ať
si k sobě lidé opět najdou cestu a ať se
zase můžeme ve zdraví všichni potkávat
bez jakéhokoliv omezení.
Michaela Meierová
TJ Sokol Hlavňov z.s.

Polický měsíčník LEDEN 2022
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Halové turnaje
Halovou sezónu zahájila i fotbalová minipřípravka, což jsou kluci a dívky mladší
šesti let. Zápasy hrají na malé branky, tři
proti třem, bez brankáře.
První turnaj sehrála minipřípravka
v Náchodě 27.11. v hale s přiléhavým názvem “Plechárna”. Zúčastnily se čtyři týmy
z Náchoda, z nichž jeden byl elitní, dva týmy
z prvoligového Spartaku Hradec Králové,
dále Jaroměř, Úpice a my.
Zahájili jsme proti pozdějšímu vítězi
(nejlepší náchodský tým), který “převálcoval” všechny soupeře. Ani my jsme nebyli
výjimkou a podlehli 1:7. Další dva soupeři
také nepatřili k nejlehčím, oba byli z Hradce
Králové. Nejprve jsme podlehli “černým”
2:6, následně “bílým” 2:4. V tomto střetnutí jsme si již na rozměrnější hřiště trochu zvykli, podali lepší výkon než v úvodu
a duel byl docela vyrovnaný.
S optimismem jsme tak vstupovali do
dalších zápasů. Nejprve proti náchodské
fotbalové školičce. Poprvé jsme se radovali z vítězství, a to docela výrazného, 9:0.
Podobný průběh mělo i střetnutí další, s
“oranžovým” Náchodem, které jsme vyhráli
7:0.
Následovaly zápasy, které slibovaly napínavý a vyrovnaný průběh. Jak se později
ukázalo, také tomu tak bylo. Nejprve Úpice.
Minutu před koncem stav nerozhodný 2:2.
Padesát sekund před koncem se ujímáme
vedení 3:2, dvacet vteřin před koncem soupeř vyrovnává. Náš poslední útok, dáváme
gól, rozhodčí mává rukama, gól neuznává,
neboť podle něho míč přešel brankovou
čáru 0,1s po zaznění signálu, oznamujícího
konec zápasu. Video k dispozici nebylo, takže se musíme spokojit s remízou 3:3.
Dále Jaroměř, náš tradiční soupeř
z dlouhodobé soutěže. Stejně jako v předchozím zápase, minuta do konce a stav 2:2.
Konec příznivější pro nás, asi 40 sekund
před koncem střílíme branku a vítězíme
3:2. Trenér Jaroměře, hráč “A”týmu Radek
Beran, se po zápase přiznal, že si nemyslel,
že bude ze svých svěřenců ve dvaceti letech
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zralý na infarkt. Ve všech odborných publikacích a seminářích se sice zdůrazňuje, že
v této věkové kategorii na výsledcích vůbec
nezáleží, ale říkejte to trenérovi po takovém
zápase…
Závěrečné utkání a proti nám “zelený”
Náchod. Naše první formace rychle střílí tři
branky. Za tohoto stavu se povedla neuvěřitelná věc Honzíkovi Kotrncovi. Samostatný
únik a střela vyslaná ze vzdálenosti necelého metru od prázdné branky vysoké 2 metry k překvapení všech přítomných končí
nad ní. Zkuste si to a jestli obdobný kousek
dokážete, přihlaste se a budete zařazeni do
fotbalové síně slávy.
Další formace už góly jen dostávají a minutu před koncem je stav 3:3. Trenér se na
to již nemohl dívat a do hry nasadil elitní sestavu, aby utkání rozhodla v náš prospěch.
Výsledek tohoto kroku: naše prohra 3:4.
A trenér byl na tom podobně jako v předchozím zápase ten z Jaroměře…
O konečné páté místo z devíti účastníků
a zisk medailí se zasloužili tito hráči a hráčky: Kiezlerová Kristýna, Štenglová Pavlína,
Štenglová Alžběta, Kotrnec Jan, Hotárek Jan,
Šrůtek Patrik, Plný Tomáš, Zítka Matyáš,
Machovec Pavel.
Další turnaj měla minipřípravka absolvovat 11.12. ve Rtyni. Vzhledem k současné
situaci však turnaj byl zrušen a podobně
zřejmě dopadne i řada turnajů dalších, pořádaných pro ostatní věkové kategorie.
Nebylo tomu tak v neděli 12.12., kdy se
náš tým mladší přípravky zúčastnil halového turnaje v Úpici pro hráče ročníku 2013
a mladší. Turnaje se zúčastnila 4 družstva,
hrál každý s každým, následovalo „play-off“.
Proti sobě nastoupily týmy podle pořadí ve
skupině, první se čtvrtým a druhý s třetím.
Vítězové potom o první místo, poražení
o třetí.
Postupně se náš tým střetnul ve skupině s Náchodem, prohra 1:3 (Artur Hauck),
s Českou Skalicí 2:3 (Maty Entler 2)
a Trutnovem 3:8 (Wilda Hauk 2, Kryšpín
Grumlík). Bez výhry jsme tak šli na

nejsilnější Náchod.

Tým se přeskládal, přizpůsobila se taktika a v polovině zápasu za stavu 0:0 se nám
naskytla příležitost ke skórování v podobě
pokutového kopu. Míč si na značku postavil zkušený Maty Entler a orazítkoval tyč.
Následně Náchod po mnoha tyčkách vstřelil
vedoucí branku. Naši dřeli a nevzdávali se a
zasloužený úspěch se dostavil pouhých 17
vteřin před koncem zápasu, kdy se po závaru prosadil Artur Hauck. Radost to byla
obrovská a Náchod byl dokonale zaskočen.
V následném penaltovém rozstřelu
nám ovšem zvlhnul střelecký prach a ze tří
střel nenašel cestu do branky žádný pokus.
Náchod skóroval 1x, šťastným střelcem se
stala pro nás známá tvář Jonáš Kučera, syn
bývalého polického hráče a gólmana.

Tento výsledek nás posunul do souboje o 3. místo, kde nás čekala houževnatá
Česká Skalice. Úvod z říše snů, po pár minutách vedeme 2:0. Po prostřídání je to
již 2:2 a začíná drama. Opět odskočíme na
3:2, soupeř koriguje a další branku přidává
Matyáš Entler a vypadá to na naše vítězství.
Po chybě 20 vteřin před koncem Skalice vyrovnává na konečných 4:4 a následují opět
penalty.
V nich dominují brankáři, řada střelců
má problém trefit zařízení a tak se rozstřel
dostává až do 8. série. Za nás neomylně
skóruje Wilda Hauk a následnou střelu
Skalice kryje náš gólman, třetí místo v turnaji je tak naše.

Trenéři zažívají sérii infarktových stavů
a pokud by takových turnajů mělo být více,
hrozí srdeční selhání. Celý turnaj vyhrává Náchod, který vyhrál finálový duel nad
Trutnovem.
Poděkování za velmi dobré výkony
zaslouží celý tým. Musíme zapracovat na
rozehrávání gólmana, proměňování vyložených šancí a několik hráčů má značné rezervy v rychlosti oblékání a obouvání.
Petr Hauk, Michal Entler,
Vojtěch Kvapil, trenéři
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Informace z AMK Police
70. sezónu bychom chtěli zahájit výroční členskou schůzí,
která se bude konat 5.2.2022 od 17 hod. v restauraci Sokolovna
v Polici nad Metují. Snad nám to epidemiologická situace dovolí.
I v letošním roce jsme se rozhodli neuspořádat ples
motoristů.
Z předloňska máme přislíbenu besedu s Honzou Veselým.
Honza Veselý je 10. násobným účastníkem Dakaru a 3. násobným účastníkem kategorie MALLE MOTO neboli DAKAR
ORIGINAL. Tato kategorie se považuje za nejdrsnější kategorii
v Dakaru. Jezdec je odkázán pouze sám na sebe, nemá s sebou
žádný doprovod, doprovodné vozidlo atd. Termín bychom si
představovali na jaře. Nezáleží to však pouze na nás. Budeme
informovat.
Ve dnech 3.-4.9.2022 se v Polici nad Metují objeví opět
minikáry. Po dohodě se členy řídícího výboru Svazu minikár
Autoklubu České republiky uspořádáme Pohár České republiky ve slalomu minikár. Opět se jedná o dvoudenní závod, který
bude probíhat od ranních do odpoledních hodin. Bližší bude
uvedeno na plakátech, které budou vyvěšeny na vývěsních
plochách několik dní před samotným závodem, případně uvedeny na našich webových či facebookových stránkách a také
v Polickém měsíčníku. Na Pohár České republiky se sjíždí přes
100 jezdců z celé České republiky. Trať bude stejná jako v předešlých letech, na Klůčku.
Poslední víkend v červenci se uskuteční ve Slovenské republice Mistrovství světa v enduru. Máme v plánu se tohoto závodu zúčastnit v pozici diváka. Trať bude natažena okolo obce
Gelnica.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce slavíme 70. let od založení našeho klubu, budeme se snažit uspořádat další akce, zejména pro děti. Vše ovšem závisí na vládních opatřeních.
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CENÍK JÍZDNÉHO Lyžařský vlek Nebíčko
DOPOLEDNE ODPOLEDNE
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

80 Kč
80 Kč
80 Kč
80 Kč
80 Kč

SOBOTA / svátek
NEDĚLE / svátek

80 Kč
80 Kč

100 Kč
100 Kč

Školní skupiny

20 Kč

20 Kč

VEČERNÍ

80 Kč
80 Kč

Několik našich členů se zúčastní různých závodů v cross
country či endurosprintu (Václav Kohl, Karel Janda, Miloš Thér,
Jan Vajsar ml.), přírodních silničních závodů (Miloš Thér) a motoskijöringu (Václav Kohl). Jan Vajsar ml. chce v letošním roce
zkusit svoji první sezónu. Budeme ho podporovat. V minulém
čísle měsíčníku jsme Vás informovali o výsledcích našich jezdců. Opomněli jsme však uvést, že Václav Kohl se na Mistrovství
České republiky Cross Country Open 2021 v kategorii Pohár
CAMS – E2 umístil na 1. místě a v letošním roce tak pojede mezi
nejlepšími jezdci České republiky. Karel Janda se v kategorii
Pohár CAMS – Veterán Open v témže seriálu umístil na skvělém
10. místě a Miloš Thér na 20. místě z celkového počtu 46 jezdců.
Všem uvedeným gratulujeme a přejeme do nové sezóny hodně
úspěchů.

za AMK Police – Petr Dostál
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Zimní sezónu jsme zahájili týdenním
soustředěním v italském Livignu (20.28.11.). Výběr 1. tréninkové skupiny (kategorie U15 a dorost) s trenéry Janou a
Hanýskem využíval perfektně připravené
tratě k tréninku techniky a vytrvalosti.
Ve stopách jsme poznávali týmy z českých konkurenčních klubů a také mnoho
borců z evropské profesionální špičky.
Vidět je trénovat bylo pro nás inspirující
a motivační. Zpáteční cestu trochu zkomplikovalo sněžení, díky kterému ale bylo
možné hned navázat tréninky na lyžích
i na Nebíčku, na Slavném a na Karlówě.
Následovala dvě oddělená soustředění pro mladší skupiny. 2. a 3. tréninková
skupina byla v Trčkově na chatě Basket
Holice - 8.-12.12. K tréninku jsme využili urolbované tratě na hřebeni Orlických
hor, okruh dole v Záhoří, i vlastním
skútrem připravené stopy přímo u chaty. Vyráželi jsme na Bukačku a Vrchmezí,
v pátek jsme vyjeli trénovat na Velkou
Deštnou, v sobotu jsme si turisticky vyšlápli stopu od Bedřichovky na Jelenku
a sjeli oklikou přes Korunku. Počasí luxusní. Bezva to bylo!
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Trenérky našich nejmenších objednaly chatu Karolínku na Benecku a vyrazily
se 30 dětmi. Upravené tratě hned za chatou využili k tréninku nejmenší začátečníci, ale i starší, kteří se učili nebo vylepšovali volný styl. Mimo standardních tratí si
vyrazili výletem na Žalý.
Přípravy a organizace všech soustředění byly vzhledem ke covidovým nařízením a omezením trochu náročnější. I díky
rozumnému přístupu rodičů jsme to ale
zvládli.
Všechna naše klubová zimní soustředění byla podpořena finančními prostředky z grantů KHK, města Police nad Metují
a programu Můj klub 2021 (MŠMT). Za
což moc děkujeme. Jsme rádi, že platby za
soustředění jsou díky grantům přijatelné
i pro rodiny s více dětmi.
První sněhová nadílka v pátek 10.12.
aktivovala naše skútristy. Přestože byl jeden skútr s žehličkou v tu dobu na soustředění, podařilo se městským a druhým skútrem najet stopy po Klůčku, do
Klůčanky a v sobotu na Slavném. Stopy vydržely ke spokojenosti lyžařské veřejnosti
celý víkend a na Slavném i déle. Škoda, že

před Vánoci sníh utekl. Každopádně technika i personál je v pohotovosti a jak to
jen půjde, uvidíte „barevné čáry“ na portálu bilestopy.cz a podrobnější informace
na ski.kladsképomezi.cz.
Závodní sezónu zahájila 18.12. rodina Beranů a další borci na Mísečkách
na Velké ceně Jilemnice (Liberecký
kraj), Matyáš Novák vybojoval 2. místo!
Gratulujeme. Náš krajský pohár začne
29.12. v Deštném, kam určitě dorazíme
ve větším počtu (závod se uskutečnil po
uzávěrce).
Fanoušky zveme na neděli 9.1. na
Nebíčko. Pokud nám počasí dovolí,
uspořádáme závod krajského poháru
pro všechny věkové kategorie klasickou
technikou. Podrobnosti hledejte na ski.
polickej.net. Další neděli 16.1. by se mělo
bruslit v Machově. Termíny dalších závodů, včetně republikových, máme opět na
stránkách ski.polickej.net.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi
Činnost klubu a námi pořádané závody finančně podporují: MŠMT, Královéhradecký
kraj a Město Police nad Metují.
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SPORT

Závod v lezení Novoroční OPEN

V roce 2021 konání znemožnily opatření v boji proti koronaviru. Tentokrát to vypadá, že se to podaří. Dovolujeme si tedy pozvat nširokou veřejnost a jubilejní 30. ročních závodů v lezení na
obtížnost. Ty proběhnou 15. ledna 2022 na stěně Horolezeckého
klubu Ostaš v Sokolovně v Polici. Tradičně otevíráme závodní sezónu a k vidění budou čeští špičkový závodníci. Od rána budou
probíhat kvalifikační cesty a zhruba od 16 hodin budou k vidění
finálové pokusy těch nejlepších. Vstup pro veřejnost je zdarma.
Kdo by rád poměřil síly s ostatními, sledujte informace na webu
hkostas.cz.
Akce se koná za podpory Města Police nad Metují, ČHS, Sokolu,
firem AIX, Makak, Hudy, Redpoint, Doldy, ManMat, BlueFly,
Restday a dalších.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
operátor/ka gumárenské výroby, mzda
36 000 Kč až 38 000 Kč měsíčně.
25 dní dovolené + 12 dní bonusového volna
ročně navíc.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443

Polický měsíčník LEDEN 2022
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INZERCE

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

25. 1. 2022 v 15.00 hod.

Police n. Metují

27. 1. 2022 v 15.00 hod.

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

Kosmetika a Masáže
Jana
Burešová

je od nového roku
přestěhovaná do
domu Hvězda v Polici nad Metují.
Kosmetický salón se nově nachází nad
koloniálem Renata. Vchod je naproti
drogerie Teta.
Dopřejte si chvíli jen pro sebe a přijďte
si odpočinout.
http://www.kosmetika-masaze.eu/
Objednávky a informace na telefonním čísle

604 799 189.
* * *

Jana Burešová

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: 700 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@policenm.cz
Autor obálky: Jan Flieger
Ceník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
Velikost do 1/8A4
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2000,- Kč + DPH
1000,- Kč + DPH
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují
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Jsme firma rodinného typu a do našeho kolektivu hledáme nové zaměstnance:
Pracovní pozice:









Mistr – řízení dílny 50 lidí, převážně ranní směna
Obchodník s NJ a AJ
Obchodní referent
Procesní inženýr
Obsluha strojové výroby – výroba, správa a údržba strojů
Nástrojař
Seřizovač
Manipulační dělník

Nabízíme:
• Zázemí silné mezinárodní společnosti
• Motivující finanční ohodnocení
• Mimořádný příspěvek na dovolenou
• Penzijní pojištění ve výši 200 Kč/měsíčně
• 25 dnů dovolené
• Benefitní systém Cafeterie
• Dotované stravování
• A mnoho dalších výhod…
Své životopisy a dotazy posílejte na e-mail:
miloslava.klimesova@microtherm.cz

Microtherm CZ s.r.o.,
K Drůbežárně 178,
549 54 Police nad Metují
www.microtherm.cz

Zájemci hlaste se:
Miloslava Klimešová
Telefon: +420 491 511 404
E-mail: miloslava.klimesova@microtherm.cz

http://www.barcode-generator.de

Fotografie: Josef Tér

