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CykloSTEZKA Žabokrky – Velké Petrovice slavnostně otevřena
Firma Porr a.s., Praha ve výborné kvalitě
a v předstihu dokončila výstavbu cyklotrasy
podél silnice II/303 v úseku Žabokrky – Velké
Petrovice. Stavba je spolufinancována Evropskou unií. Celkové náklady stavby byly 8 884
002,- Kč, přičemž město Police nad Metují
obdrželo na tento projekt z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu dotaci ve
výši 95 % uznatelných nákladů. V rámci kontrolních prohlídek stavby a na základě vyjád-

ření Dopravního inspektorátu v Náchodě byly
na cyklotrase dodatečně doplněny další bezpečnostní prvky pro ochranu uživatelů cyklotrasy v celkové hodnotě 228 000,- Kč. Jednalo se především o ocelová svodidla podél
silnice, ochranné zábradlí a směrové sloupky
u propustku, dopravní zrcadlo a vodorovné
dopravní značení. Stavba byla zkolaudována
8. 9. 2020 a za účasti zástupců Královéhradeckého kraje slavnostně otevřena 11. 9. 2020.
V současné době odbor IMŽP dokončuje

OPRAVA KOMUNIKACE V ULICI U DAMIÁNKY

Od středy 9. 9. 2020 byly zahájeny práce
na opravě komunikace ul. U Damiánky. Realizaci akce zajišťuje společnost BEZEDOS s.
r. o., která byla vybrána na základě uskutečněného výběrového řízení. V rámci opravy dojde
k odstranění stávající plochy, vyrovnávce a reprofilaci komunikace a nanesení nové asfaltové krytové vrstvy, včetně spojovacího postřiku. Ostatní plochy budou zpevněny pomocí
asfaltového recyklátu a štěrkodrtě. Současné

přístupové chodníky k objektům budou provedeny ze zámkové dlažby. Dokončení opravy je
plánováno do termínu 31. 10. 2020. Celková
cena prováděných prací činí 1 099 10,2 Kč.
Zároveň byla v minulých měsících provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, v hodnotě 382 584 Kč.
Tímto děkujeme místním obyvatelům za
trpělivost při provádění opravy.

Jan Sýkora, investiční technik

proces výkupu pozemků pod cyklotrasou, na
který město obdrželo dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši 1 350 000,- Kč.
Věříme, že tento nově otevřený úsek cyklo
trasy zvýší bezpečnost všech jejich uživatelů,
kteří tak nadále nemusí riskovat na hlavní
frekventované komunikaci.
Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP

INFORMACE Z RADNICE
Září na radnici…

…milí čtenáři, léto a čas dovolených
je nenávratně za námi a podzim se dostal
ke své vládě, včetně typických ranních mlh,
deště a přízemních mrazíků. Na druhou stranu na nás ani letos nezapomněl s příjemnými slunečnými dny babího léta, a tak věřím,
že pro Vás nebyl přechod z léta do podzimu nijak drastický a vše jste dobře zvládli.
Školákům a předškolákům, po dvou měsících prázdninového volna, táborů a zábavy,
znovu začaly vzdělávací povinnosti. Rád
bych popřál všem, nejen prvňáčkům, kteří
školu zakouší poprvé, aby se jim ve škole líbilo, ale hlavně dařilo a každý den pro ně byl
jiný, něčím zajímavý a vědomostně nový.
Prvního září jsem i já, coby hrdý rodič, doprovodil svoji dceru do první třídy (již třetí
dítko školou povinné) a zároveň s panem
ředitelem navštívil první třídy, dvě v Polici
a jednu na Bezděkově. Bylo krásné vidět
lehce vyjukané, ale zároveň šťastné a natěšené oči nových žáčků, kteří, ještě v doprovodu rodičů, měli za sebou první minuty
nové životní etapy.
Po první „jarní“ vlně šíření nemoci
Covid-19 přišla vlna druhá „podzimní“.
Bohužel se nevyhnula ani obyvatelům
Police. V srpnu to byli jednotlivé vlaštovky,
v září se nám počty zvýšily. Není to situace
příjemná, ale nutno říci, že se jedná o virové onemocnění, za šíření a nákazu nikdo
nemůže a onemocnět může kdokoliv z nás.
Ale budeme-li zodpovědní, můžeme i sami
přispět k pomalejšímu, nekomunitnímu šíření. Chtěl bych Vás požádat o dodržování
základních hygienických návyků a pravidel,
používání desinfekce, zodpovědnému nošení ochrany dýchacích cest, vyvarování se
návštěv míst s větší koncentrací lidí v uzavřených prostorách, důsledné větrání a pokud možno omezení kontaktů s cizími lidmi.
Věřím, že společně situaci zvládneme, naše
společnost se rozumně, pouze s lehkými
příznaky „promoří“ a postupně se situace
uklidní a naučíme se s tímto novým typem
viru žít, jako jsme to zvládli třeba s chřipkou. Děkuji Vám všem za klid, zodpovědný
přístup a zvládnutí celé situace.
V Bezděkových sadech jsme oslavili velké, kulaté výročí, 100 let stavebnice
Merkur. Akce byla šitá „horkou“ jehlou,
nicméně se vydařila, všechny generace
procházely celý den muzeem, plnily venkovní úkoly a přidávaly dílky do „hada
z Merkuru“, který byl na závěr dne přeměřen a zapsán do české knihy rekordů. Ti starší vzpomínali, mladší nadšeně montovali a ti
nejmladší odcházeli s drobnými dárky a já
věřím, že cestu k Merkuru si také jednoho
dne najdou. Blahopřejeme a přejeme do další stovky úspěch, rozvoj, inovace a mnoho
spokojených zákazníků. Polickému automotoklubu přísluší poděkování za úžasnou
Polický měsíčník - říjen 2020

reklamu Police a skvěle zvládnutý víkend
při závodech českého poháru a mistrovství
republiky minikár. Rád jsem pronikl do tajů
a pravidel tohoto sportu a setkal se s milými
lidmi, kteří propadli kouzlu rychlých koleček. Vládla příjemná atmosféra a věřím,
že všichni účastníci se rádi po roce vrátili
na trať na Klůčku a budou se rádi vracet
i v příštích letech. V Teplicích proběhl další
ročník Mezinárodního festivalu horolezeckých filmů – o jeho věhlasu se netřeba rozepisovat. Na Vysoké Srbské byla slavnostně
otevřena a vysvěcena nová rozhledna. Díky
novým, zajímavým pohledům na náš kraj
rozhodně stojí za návštěvu. V Hlavňově
se také slavilo. Důstojně, s doprovodným
programem a za účasti téměř celé vesnice
si svých 60 let připomněli členové Sokola.
Místostarosta se jako každý rok potrápil při
nejtěžším maratonu horských kol, Rallye
Sudety. Budiž mu ke cti, že se úspěšně popral s náročnými podmínkami trati a závod
dokončil. Dokončen byl dotační projekt
Cyklotrasa Žabokrky – Velké Petrovice.
Proběhlo slavnostní otevření a nový úsek
cyklotrasy slouží cyklistům. Věřím, že
přinese zklidnění, pohodu, a hlavně větší bezpečnost uživatelům v tomto úseku.
Za příklady dobré praxe přijeli na návštěvu starostové DSO Hustířanka a věnovali se jim zástupci naší MAS Stolové hory.
Pellyho domy hostily setkání zaměstnanců
informačních center regionu Broumovsko.
Milé setkání, výměna zkušeností, plánování
strategie na příští sezónu. V milé atmosféře
probíhalo setkání senior klubu Ostaš a byl
zahájen zimní semestr Polické univerzity
volného času. V Dřevníku broumovského
kláštera, na závěrečné prezentaci projektu
Příběhy našich sousedů, byly vyhodnoceni nejen nejlepší, ale vyzdvihnuty všechny
týmy, které se natáčení s pamětníky nebo
zajímavými osobnostmi regionu účastnily.
Tým z naší ZŠ si odnesl třetí místo a tým
ze ZUŠ získal cenu poroty. Blahopřejeme!
Jeden svět v Kolárově divadle. Letos přeložen z jarního termínu a zkrácen, přesto úžasná přehlídka filmů, domácích výpěstků, debat a tradiční kavárna. V Oblastní nemocnici
Náchod byly slavnostně otevřeny dva zbrusu nové pavilony a předány do zkušebního
provozu. Opravdu krásné prostory vybavené nejmodernějším vybavením a přístroji
by veřejnosti měly sloužit od nového roku
a náchodskou nemocnici povýšit na velmi
moderní zdravotnické zařízení. Přál bych si,
aby k technickému zázemí přibyl ještě dostatek kvalitního personálu a pak budeme hrdí
na zdravotnické zařízení, před nímž nově
vlaje i vlajka našeho města. Bylo vyřešeno
jedno z nejbolavějších míst ve městě – ulice
U Damiánky dostala nový povrch. Proběhla
dvě veřejná zasedání, Dobrovolného svazku

POZVÁNKA

na 5. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2020,
které se bude konat

ve středu
4. listopadu 2020
v 17.00 hodin
na sále
Pellyho domů.

obcí Policka a Zastupitelstva města Police
nad Metují, v dnešní nelehké době s velmi
pozitivními výsledky.
Samostatně jsem si nechal dvě velké
a krásné akce, obě velmi srdečné a sousedsky lidské. Ta první s příznačným názvem
Sousedská. Zaplněné náměstí, nadšení lidí,
spokojenost a výtěžek na podporu polického
kláštera. To vše doprovázené úžasnou hudbou. Výzdoba, lavice, opečená uzenina…
koncert s přidanou hodnotou, to je PSO! Ta
druhá, oslava Krčmy. Pojem pro Polici sám
o sobě. Široko daleko není hospoda, kde
se nepřetržitě točí pivo 300 let! Opět milé,
přátelské posezení s hudbou, ukázkou bitvy
o Krčmu a kolotočem pro děti. Jsem moc
rád, že obě akce byly a věřím, že jste si je
užili. Velké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách a samotné realizaci.
Volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Nechci zneužívat stránek
měsíčníku k nějaké kampani, přesto bych
rád připomenul jejich důležitost a požádal
Vás o volební účast. Tyto volby mají nejblíže k volbám komunálním, protože kraj
je naším nejbližším územně samosprávným
celkem a kvalitní spolupráce s jeho představiteli je pro město velmi důležitá. Dovolím
si říct, že současné vedení našeho kraje je
jednoznačně nejlepší v celé historii, pracovité, ochotné, se zájmem o lidi, problémy a dění v jednotlivých obcích a může se
prezentovat reálnými výsledky své práce.
Jsem velmi nakloněn projektu současného
hejtmana Jiřího Štěpána, a sice kandidátce
složené z osobností jednotlivých regionů
celého kraje. Osobnosti, které dlouhodobě
pracují pro své regiony, mají zkušenosti ze
samospráv a podporu obyvatel a uvědomují
si, že kraj tvoří lidé. S nimi si jako starosta dovedu představit spolupráci v dalších
čtyřech letech.
Jirka Beran
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Září pohledem místostarosty
Září začalo tradičně, a to zahájením nového školního roku. Letos pro mne přesto
poněkud jinak, a to bez ohledu na proticovidová opatření. Stál jsem poprvé v improvizované třídě na straně rodičů, a musím říct, že to
bylo moc fajn. Když jsem pak v dalších dnech
a týdnech slyšel, jak se uvítáním prvňáčků
popasovali v jiných městech (někde nepustili
rodiče do školy vůbec, někde jen v doprovodu jednoho rodiče, někde zrušili „první školní
den“, někde pak škola zůstal zrovna zavřená), tak musím vedení školy poděkovat za to,
že „náš“ první školní den mohl proběhnout
alespoň způsobem, jaký umožnil účast rodičů, a na dětech bylo vidět, že jejich nadšení
z prvního dne ve škole nemohla vůbec pokazit vůbec skutečnost, že se uvítání odehrálo
v prostorách tělocvičny, a že do tříd se již šli
prvňáčci podívat bez rodičů. Bylo to odpovědné, dostatečně důstojné a přiměřené okolnostem. Nyní nám všem držím pěsti, aby rýmička
byla brzy zase jen rýmičkou, aby se nešířila
zbytečná panika, abychom byli (jako rodiče)
dostatečně rozumní a ohleduplní, a aby školy
zůstaly otevřené pokud možno po celý školní
rok!
Krásným zážitkem pak bylo sousedské
posezení s naším Polickým symfonickým orchestrem, při kterém bylo opravdu krásné potkávat lidi, které člověk dlouho neviděl, dát si
tu nějakou dobrotu, tu kápku špiritusu. Do toho
jsme mohli ochutnat štrůdlík z MASky, která
se v rámci akce snažila ještě zajistit vlnu podpory pro Strom roku (p.s. Poslali jste už svůj
hlas v této anketě pro jabloň U Lidmanů?). Už
se těším na příště!
V první polovině zář jsme zkolaudovali
a následně slavnostně OTEVŘELI nový úsek
cyklostezky kolem Mýta a Kozinku. Díky výbornému přístupu zhotovitele stavby (spol.
PORR a.s.) byla stavba dokončena v předstihu oproti původnímu harmonogramu, a tak
si ještě cyklisté budou tento úsek moci v závěru sezony vyzkoušet a osahat. O problému
s křížením cyklostezky s komunikací II/303
jsme již opakovaně psali. Věřte, že pokud by
existovala nějaké jiná možnost, určitě bychom
této možnosti využili. Sám jsem již stezku
několikrát využil při jízdě na Hronov i zpět,
a za sebe mohu říct, že mi ta možnost opustit hlavní komunikaci (i za cenu přecházení,
či vjezdu do průjezdního pruhu) pořád nepřipadá tak nebezpečná, jako pokračování jízdy
v krajnici hlavní silnice. Oproti projektové dokumentaci jsme se s dopravní policií domluvili na doplnění dopravního značení a některých
dalších bezpečnostních prvků, aby bylo využití cyklostezky skutečně co možná nejbezpečnější. Nyní se pokusíme prověřit možnosti
dalšího vedení cyklostezky, či přidruženého
cyklopruhu směrem na Polici, ale moc důvodů
k optimismu v úvodu našich úvah s ohledem
na prostorové možnosti u komunikace a křížení řeky nemáme. Ale jak se říká, nač stahovat
kalhoty, když brod je ještě daleko, že…
Společně se starostou jsme se zúčastnili
krajského setkání Svazu měst a obcí ČR, kde
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jsme s kolegy probírali problematiku převodů
pozemků mezi obcemi a státními organizacemi, novou odpadovou legislativu, která se
v průběhu září dostala v Poslanecké sněmovně
do tzv. třetího čtení, a jejíž schválení je tudíž
již jen otázkou týdnů, a konečně pak otázky
kolem právního poradenství obcí. Největší
diskusi vyvolala právě otázka odpadové legislativy, která bude měnit do značné míry
přístup obcí k systému svozu a třídění odpadů,
neboť do zákona budou zařazeny motivační
nástroje, podle kterých bude obcím (které jsou
původcem směsného komunálního odpadu
vyváženého na skládky) vyměřován skládkovací poplatek. Vznikne tak přímá vazba mezi
náklady obce na vyvážení a skládkování odpadu a jeho celkovým množstvím. Současně pak
dojde ke změnám v rámci koncepce místního
poplatku, nicméně s těmito změnami Vás seznámíme až poté, co nová legislativa nabude
účinnosti.
Ve vztahu k odpadové problematice došlo k posunu ve věci přípravy úprav systému
nakládání s odpadem na úrovni města. V tuto
chvíli ještě čekáme na obchodní nabídku
svozové společnosti, přičemž následně pak
komplex opatření, včetně úpravy smluvního
vztahu se svozovou společností, projednáme
v radě města, a následně s ním budeme prostřednictvím měsíčníku, webu města, mobilního rozhlasu, a letáků informovat veřejnost.
Nebojte, nebudeme otáčet kormidlo o 180°,
jen využijeme současných možností, a pokusíme se vhodně doplnit a zpohodlnět systém
třídění tak, abychom dokázali snížit celkové
množství směsného odpadu. S ohledem na výsledky měst, kde byl tento systém již zaveden,
můžeme očekávat snížení množství směsného
komunálního odpadu až o 20%! Vedle toho se
na úrovni DSO pokoušíme vyjednat systém
pro svážení starého nábytku, který tvoří podstatnou složku nevytříditelného odpadu, který jinak končí na skládkách, a zhoršuje nám
celkovou bilanci. Obdobně pak prověřujeme
možnosti likvidace stavebního odpadu, který
tvoří rovněž podstatnou část odpadu vyváženého na skládky. Zajistit odklonění posledních
dvou složek odpadu mimo skládky si vyžádá
určité úpravy sběrného dvora, nicméně, i to
je do budoucna výzva a šance, jak vyhovět
požadavkům nově přicházející odpadové
legislativy.
Tradičně jsem využil pozvání modelářů
na každoroční výstavu modelové železnice do České Skalice. Možnost vrátit se znovu do dětských let, sledovat funkční modely
„v akci“ a obdivovat se zručnosti a nápaditosti modelářů se prostě nedá odolat! Jen je
škoda, že se nám nedaří jim nabídnout adekvátní prostor pro realizace této výstavy u nás
ve městě. Ale i zde zůstávám optimistou, a věřím, že jednou to nějak společně vymyslíme!
Když už jsem zmínil modeláře, nemohu
opomenout výstavu v našem Muzeu papírových modelů, věnovanou ukončení II. světové
války, jejíž vernisáže jsem se účastnil v úvodu
září. I zde je k vidění opět spousta zajímavých

modelů vojenské techniky, zbraní (doporučuji prohlédnout panzerfaust s tím, že následně
můžeme uzavřít sázky, zda je taky z papíru,
nebo ne), včetně modelu pěchotního srubu.
V druhé polovině září jsme si připomněli
300. let Krčmy. V příjemné atmosféře se člověk zase po čase setkal se spoustou štamgastů
a přátel, pochutnal si na dobrém pivečku, a při
tom se vzpomínalo a veselilo se, až hanba!
Přát z tohoto místa dalších 300. let provozu je
jistě možné, ale většina z Vás si jistě pomyslí,
že po proběhlých oslavách nejsem ještě plně
při smyslech, takže vyslovím střízlivější přání:
Ať je Krčma ještě otevřená, a člověk si může
zajít do těchto „pivních lázní pana Pášmy“
v klidu posedět!
S ohledem na krajské volby bylo pak září
protkáno též volební kampaní politických
stran a uskupení, které se v krajských volbách
budou ucházet o přízeň voličů. Nepodceňujme
význam krajských voleb, nejsou to volby druhé kategorie, naopak, jsou to volby stejně důležité, jako jakékoliv jiné volby! Chceme mít
přece kvalitní krajské silnice, dostupnou dopravu a fungující zdravotnictví či střední školství! A to všechno jsou oblasti, které se řeší
právě a jedině z úrovně kraje. Proto využijme
možností, jaké nám dává demokracie, vyražme k volbám a podpořme „své“ zástupce, kteří
se pak budou moci zasadit o to, aby se na náš
„kout u hranic“ nezapomínalo!
Přeju Vám pevné nervy v době koronavirové a hlavně stálé zdraví a střízlivý optimismus! Věřím, že to společně zvládneme!
Jirka Škop

POVINNOSTI
PROVOZOVATELŮ KOTLŮ
NA PEVNÁ PALIVA

Momentálně to tak venku ještě nevypadá, ale pomalu se nám blíží topná sezóna,
a k té se váže povinnost daná novelou zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. V §17
zákon obecně stanovuje, že provozovatel
kotle na pevná paliva o tepelném příkonu
od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, má povinnost provádět jednou za dva kalendářní roky, prostřednictvím
proškolené osoby, kontrolu technického
stavu a provozu tohoto kotle. Na vyžádání
musí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předložit doklad o provedení této
kontroly, vystavený odborně způsobilou
osobou. Tato osoba potvrdí, že dané spalovací zařízení je instalováno, provozováno
a udržován v souladu s pokyny výrobce
a zákonem. Pokud tak neučiní fyzická osoba, dopustí se přestupku podle §23 zákona
a může jí být pokutována do výše 20 tis. Kč,
pokud tak neučiní právnická osoba nebo
podnikající fyzická osoba, dopustí se správního deliktu podle § 25 zákona a může být
pokutována do výše 50 tis. Kč.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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!!! POZOR ZMĚNA VOLEBNÍCH OKRSKŮ !!!

Oznámení

o době a místu konání voleb
do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
Starosta města Police nad Metují podle § 15 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů,

oznamuje:

1. Hlasování ve volbách do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uskuteční:

v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje je:

v okrsku č. 1

je místnost pro hlasování v Pellyho domech, Masarykovo náměstí 75 (2. patro)

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:

17. listopadu; čp 131, 133, 135, 136, 137, 144, 219, 220, 254 – Záměstí; Husova;
Ke Strážnici; Komenského náměstí; Kostelní; Malý Rynk; Masarykovo náměstí;
Na Letné; Na Prádle; Na Splachově; Na Struze; Nad Pekárnou; Nádražní; Pod Jasany;
Pod Havlatkou; Radešov; Radešovská; Soukenická; Tomkova; Tyršova; U Lesovny;
U Opatrovny; V Rokli; Výhledy; Zahradní; Žďárská; Žděřina.

v okrsku č. 2

je místnost pro hlasování v budově MěÚ Police nad Metují, Masarykovo nám. 98

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:

Horní; K Červeňáku; K Drůbežárně; K Sídlišti; Malá Ledhuj; Na Sibiři; Ostašská;
Pod Klůčkem; Slunečná; Smetanova; Větrná; Wihanova.

v okrsku č. 3

je místnost pro hlasování v hasičské zbrojnici, Radimovská 81

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:

Bělská; Brandejsova; K Červeňáku; Dukelská; Dvořákova; Fučíkova; Gagarinova;
Hvězdecká; Jiráskova; K Vodojemu; Ke Koupališti; Ledhujská; Mírová; Na Babí;
Na Bělidle; Ochoz; Příčná; Radimovská; U Damiánky; U Plovárny; U Zahrádek.

v okrsku č. 4 je místnost pro hlasování v budově bývalé školy, Pěkov 60
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v katastrálním území: Pěkov, Hony.

v okrsku č. 5 je místnost pro hlasování v klubovně – Hlavňov 16
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v katastrálním území: Hlavňov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem)
4. Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ing. Jiří Beran
starosta
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VÝZVA SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, A.S.  

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., se
(ve smyslu ustanovení §25 odst.3 písm.g
zákona č.458/2000 Sb., v platném znění)
opět obrací na majitele a uživatele pozemků, aby v termínu do 15. listopadu provedli
ořez větví nebo pokácení dřevin, rostoucích
v blízkosti elektrických rozvodných zařízení
(elektrického vedení). Důvodem je především
zabezpečení provozu distribuční soustavy
a dodávky elektrické energie.
Ořez je potřebné provést tak, aby:
¾¾ minimální vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí (do 1 kV) byla
yy u stromů a jiných porostů, u nichž se
předpokládá výstup osob do koruny:
2 m od vedení bez izolace a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení
yy u stromů a jiných porostů, u nichž se výstup osob do korun nepředpokládá:
1,5 m od vedení bez izolace a izolovaného nebo kabelového vedení,

yy doporučená bezpečná vzdálenost pro
přiblížení se k vodičům nn je min. 0,3 m;
¾¾ minimální vzdálenost větví od vodičů vysokého napětí (od 1 do 35 kV), byla
yy 7 m od vedení bez izolace, 2 m od izolovaného vedení,
yy doporučená bezpečná vzdálenost pro
přiblížení se k vodičům vn je min. 1,5 m;
¾¾ minimální vzdálenost větví od vodičů velmi vysokého napětí (od 35 do 110 kV),
byla
yy 12 m od vedení bez izolace,
yy doporučená bezpečná vzdálenost pro
přiblížení se k vodičům vvn je min. 2 m.
V ochranném pásmu nadzemního vedení
je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku
3 m.
Pokud ve shora uvedené lhůtě potřebný zásah neprovedete, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s.
oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky

Příjem žádostí do grantových programů 
města Police nad metují pro rok 2021

Oznamujeme, že od 1. 11. 2020
do 30. 11. 2020 mohou zájemci žádat o dotaci z rozpočtu města
Police nad Metují v rámci dotačních programů Akce pro veřejnost, Spolková činnost,
Mimořádné úspěchy jednotlivců a Sociální
oblast. Žádat lze písemnou formou, tj. osobně v podatelně Městského úřadu Police nad
Metují, nebo zaslat poštou na adresu: Město
Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98,
PSČ 549 54, Police nad Metují.

Grantové programy, žádosti, pokyny pro
žadatele a zápisy z jednání grantové komise naleznete na webových stránkách města Police nad Metují, konkrétně ve složce
„Rozvoj města“, následně ve složce „Dotační
programy města“ - https://www.meu-police.
cz/rozvoj-mesta/dotacni-programy-mesta/.
Pokud Vám cokoliv nebude jasné, neváhejte mne kontaktovat na e-mail: sedlackova@policenm.cz.
Dominika Sedláčková

a k provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená
dřevní hmota bude uložena v celých délkách
do hromad na okrajích ochranného pásma
nebo ve vzdálenosti 10 m od osy el. vedení.
V zákonem vymezených případech je nutné
před plánovaným kácením splnit oznamovací povinnost, popřípadě si vyžádat povolení k pokácení podle zákona č.114/1992 Sb,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Rozpis lékařů

stomatologické služby

říjen 2020

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

03. – 04. 10. MUDr. Jan Kubec
ZS Police n. M.
10. – 11. 10. DLK s.r.o.
MUDr. Dana Kapitánová
ZS Meziměstí, Školní 196
17. – 18. 10. MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice n. M.
24. – 25. 10 MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
28. 10.
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov IV.
31. 10 – 1. 11. MUDr. Petr Houštěk
Poliklinika ZS Machov

491 543 398
491 582 381

602 333 460
603 479 132
775 717 666
602 333 466

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
PRAVIDELNÁ ZMĚNA INTERVALU
SVOZU ODPADU Z POPELNIC
Od 43. kalendářního týdne nastane pravidelná změna intervalu svozu směsného
komunálního odpadu z popelnic a kontejnerů v katastrálních územích Velká Ledhuje
a velké části Police n. Met. Půjde o změnu
z týdenního na čtrnáctidenní interval - svážet se bude v lichých týdnech (45., 47., 49.
…). Čtrnáctidenní interval potrvá minimálně
do 15. kalendářního týdne příštího roku,
tedy do začátku dubna, kdy ho pak obvykle
nahrazoval termín týdenní. Vzhledem
ke konkrétním přípravám na změnu svozu
plastů a papíru, připravuje město i změnu
četnosti svozu směsného odpadu, a s největší
pravděpodobností
zůstane
čtrnáctidenní
termín svozu celoročně.

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ PŘI
SVOZU POPELNIC

O významu a důležitosti třídění použitých
(odpadních) jedlých olejů a tuků z domácností
jsme už psali v jednou z minulých čísel letošního Polického měsíčníku. Doposud ale bylo
možné tento odpad odkládat pouze ve sběrném dvoře. Pro zefektivnění a zlepšení
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možnosti odkládání jedlých olejů a tuků,
zavádí město Police n. M., po projednání se
spol. Marius Pedersen a.s., jejich svoz také
při svozu směsného komunálního odpadu
(SKO) z popelnic. Každý kdo se potřebuje
jedlého oleje nebo tuku zbavit, shromáždí ho
do PET lahve, řádně uzavře a lahev položí před svozem na svoji popelnici s SKO.
Svozová osádka spol. MP PETku z popelnice
odebere, uloží do zvláštní nádoby a poté
popelnici vysype. Využijte této možnosti
a pamatujte, že použité jedlé oleje a tuky
patří na popelnici, nikoliv do popelnice,
a už vůbec ne kanálu.

BIOODPAD

Město Police n. M. se už delší dobu snaží
aby platilo, že „Bioodpad v Polici nekončí
v popelnici“. Napomohlo tomu již několika
praktickými kroky:
yy podporou domácího kompostování - v roce
2014 zapůjčilo občanům celkem 180 ks
a v roce 2020 celkem 130 ks zahradních
kompostérů,
yy půjčuje zahradní drtiče,
yy rozmístilo hnědé kontejnery na rostlinný
bioodpad z kuchyní a domácností,
yy zrealizovalo a uvedlo do provozu

městskou kompostárnu pro využití rostlinného biodpadu ze soukromé i
městské zeleně,
yy prodává vaky pro lepší transport trávy, listí
a štěpků do kompostárny nebo na kompost.
Naučte se bioodpad využívat na vlastních pozemcích nebo ho odkládat na místech k tomu určených pro další využití. Je
zcela zbytečné, aby tento materiál končil v popelnicích a poté na skládce (kde se za něho
platí vysoké skládkovné a kde hnije a vytváří
skleníkové plyny), když může být přirozeně
zrecyklován - vrácen do půdy a využit v přírodním koloběhu. Navíc se velmi rychle blíží
doba, kdy bude městu, podle návrhu nového
odpadového zákona, vyměřen skládkový poplatek podle množství odpadů, ukládaných
na skládku. A nebude to poplatek malý.

Výpůjčka zahradních
drtičů a štěpkovače 

Pro podporu zpracování a využití rostlinného bioodpadu na vlastních pozemcích zapůjčuje město a Dobrovolný svazek obcí Lesy
Policka zdarma drtiče větví:
yy pro podrcení menšího množství větví do průměru 4 cm je možné si krátkodobě vypůjčit elektrický zahradní
Polický měsíčník - říjen 2020

drtič; v Polici se obracejte na p. Rutara
(MěÚ), v Hlavňově na p. Michala Vacka
a v Pěkově na p. Jakuba Pokorného,
yy pro seštěpkování většího množství větví
a větších průměrů nebo dalšího stonkového rostlinného materiálu, je možné si krátkodobě vypůjčit drtič s benzinovým motorem; ten je uložen v Machově a je nutné
si pro něho zajet; zapůjčení domlouvejte
s Ing. Krtičkou, starostou Machova.
Provoz uvedených strojů se řídí provozním
řádem, pravidelná výpůjční doba není stanovena, výpůjčku je potřebné předem domluvit.

Hnědé kontejnery na rostlinný 
bioodpad z kuchyní a domácností

Předpokládáme, že většina polických domácností už ví, na co a proč jsou na některých
veřejných stanovištích pro sběr tříděných
odpadů umístěny hnědé kontejnery. Jsou
určené pro odkládání rostlinného bioodpadu z kuchyní a domácností a je to proto,
aby tento odpad nebyl odkládán do popelnic

a kontejnerů na směsný odpad a poté na skládku. Připomínáme to z toho důvodu, že se v nich
čas od času objevují větve nebo tráva, které
tam nepatří. Počet hnědých kontejnerů bude
město postupně zvyšovat, aby měli všichni,
kdo nekompostují, možnost bioodpad z kuchyní a domácnosti kam odložit, a nedávali ho
do popelnic. Toto opatření je potřebné nejen
z důvodu snížení množství odpadu ukládaného na skládku, ale zároveň i docílení nižšího
skládkového poplatku, dle nového zákona.

Městská kompostárna,
ukončení sezóny

Již zaběhnuté městské zařízení pro využití rostlinného bioodpadu ze zeleně se nachází
v ulici V Domkách, vpravo vedle sběrného
dvora. Je určené především pro polické občany a vlastníky rekreačních objektů, polické
technické služby a firmy pečující o městskou
zeleň. Využívají ho ale i okolní obce, což
zvyšuje jeho efektivitu. Má za sebou druhý

V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI A PRAZE SE NEJVÍCE
TŘÍDÍ ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY PRO RECYKLACI

České domácnosti a firmy v loňském roce
sebraly a předaly k recyklaci 706 tun světelných zdrojů. „To představuje zhruba pět milionů kompaktních a lineárních zářivek, výbojek
a LED světelných zdrojů,“ bilancuje loňské
výsledky sběru Zuzana Adamcová, zástupkyně kolektivního systému EKOLAMP, který
zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a svítidel.
V přepočtu na obyvatele se sesbíralo nejvíce světelných zdrojů opět v krajích
Královéhradeckém a Praze. V sebraných 706
tunách světelných zdrojů bylo odhadem 24
kilogramů rtuti. „Takové množství by teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu
v objemu téměř dvou slapských přehrad či
76 Máchových jezer,“ konstatuje Zuzana
Adamcová. Rtuť se během recyklace ze světelných zdrojů vyjme, chemicky stabilizuje
a uloží ve speciálním úložišti nebezpečného
odpadu.
Prostřednictvím kolektivního systému
EKOLAMP bylo dále sebráno 587 tun malých
elektrozařízení a 1586 tun velkého elektra.
„Díky ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 95 % materiálů ze
světelných zdrojů a více než 90 % materiálů

z malých a velkých elektrozařízení. Limity
dané zákonem se tak společnosti EKOLAMP
daří plnit na výbornou,“ dodává Zuzana
Adamcová.

TŘETINA OBYVATEL ZBYTEČNĚ 
OHROŽUJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kvůli toxické rtuti a druhotným surovinám světelné zdroje do obyčejného koše nepatří. Přesto v nedávném průzkumu 32 procent
respondentů přiznalo, že kompaktní zářivku
nerecykluje a vyhodí ji do popelnice s ostatním odpadem. „Další chybou je, že lidé úsporné žárovky vyhazují do kontejneru na běžný
elektroodpad. „To je opět špatně. Patří výhradně do sběrné nádoby na světelné zdroje.
Důvodem je jejich křehkost: mezi ostatním
elektroodpadem by se mohly rozbít a tím uvolnit rtuť do okolí,“ varuje Zuzana Adamcová.
K recyklaci se dávají všechny druhy
úsporných žárovek – kompaktní a lineární
zářivky, výbojky a LED žárovky. „Pokud si
lidé nejsou jistí, jestli žárovku recyklovat, mají
ji i tak dát do recyklační nádoby na světelné
zdroje. Recyklační firma se již postará o roztřídění a správné zpracování,“ doporučuje
Zuzana Adamcová.

rok provozu a je zde k dispozici (na prodej)
i kompost, který zde dozrál, společně s mulčovací kůru a zeminou. Kompostárna bude
letos otevřena do 14. listopadu a poté znovu
od 3. dubna příštího roku. Po dobu uzavření
kompostárny bude možné malé množství bioodpadu odložit do sběrného dvora, do kontejneru provozovatele kompostárny; větší množství bioodpadu do kompostárny individuálně,
po domluvě s městem.

PRAVIDELNÁ ZMĚNA OTVÍRACÍ 
DOBY ODPADOVÉHO SBĚRNÉHO
DVORA

V sobotu 31. října končí sezonní otvírací doba odpadového sběrného dvora. To
znamená, že od 2. listopadu do 31. března příštího roku, bude otevřen ve středu
od 15.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00
do 12.00 hod. Po dobu uzavření kompostárny
zde také bude možné odkládat malé množství
rostlinného bioodpadu.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SBĚRNÁ MÍSTA JSOU PŘÍSTUPNÁ 
VŠEM, JE JICH VÍCE NEŽ 4500

Vysloužilé světelné zdroje je možné
k recyklaci předat prostřednictvím více než
4500 sběrných míst. „Najdete je ve sběrných
dvorech, obchodech s elektrem či u prodejců
světelných zdrojů. Malé sběrné nádoby jsou
také velmi často rozmístěny v supermarketech
i nákupních centrech nebo na obecních a městských úřadech,“ shrnuje Zuzana Adamcová.
Nejbližší sběrné místo je možné dohledat
na www.ekolamp.cz. Spotřebitelé mohou zjistit nejbližší sběrné místo také pomocí aplikace
„Kam s ní?“, kterou si mohou zdarma stáhnout
do mobilního telefonu nebo tabletu. Kromě
mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje
popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí. Aplikace je
dostupná pro zařízení s operačním systémem
Android a iOS.
V Polici n. M. je rovněž možné vysloužilé světelné zdroje předat u prodejců a v odpadovém sběrném dvoře.
Podle informací spol. Ekolamp s.r.o.
sestavil

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.9.2020 město Police
nad Metují 4022 obyvatel.
Prosíme jubilanty, kteří si v budoucnu
nepřejí být v této rubrice jmenováni, nebo si
nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police
nad Metují. (hambalkova@meu-police.cz, tel.
491 509 990)
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Vítání občánků
Vážení rodiče, stále máme v plánu vítat naše
nové dětičky. Nejbližší vítání bylo plánováno
na 10.10.2020, ale pod tlakem hygienických
opatření a z důvodu bezpečnosti dětí i jejich rodičů a prarodičů musíme obřad uvítání nových
občánků opět odložit. Pokud budete mít zájem
a nákazová situace dovolí, budeme vítat tolikrát,
kolikrát bude potřeba. Je nám to líto a jsme si
vědomi, že většina rodičů si této akce považuje.
Děkujeme za pochopení.

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat celému personálu DD v Polici
nad Metují, za starostlivou a laskavou
péči o maminku, babičku, prababičku
paní Olgu Červenkovou z Nízké Srbské
až do jejích posledních dnů. Oceňujeme
profesionální přístup a děkujeme, že
nám bylo umožněno se s maminkou rozloučit i době všudypřítomných opatření.
Rodina Šedkova z Machova
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Sňatky

Jubilea

V srpnu doháníme, co jsme na jaře zameškali, my i snoubenci. Některé soboty jsme oddávali i 4x.
¾¾ 1. 8. Lucie Vojkůvková a Jiří Kadlec u hřibů
onu Majka
¾¾ 22.8. malý obřad v obřadní síni
na Slavném
¾¾ Marie Brátová a Josef Hrábek u penzionu
+ Drahomíra Jindrová a Petr Janda u penzionu Majka
Majka
¾¾ 3. 8. Lenka Kakaščíková a Aleš Rus v obřad+ Simona Jarošová a Petr Kněžour u suchoní síni
dolské kapličky
¾¾ 7. 8. Nikola Bruková a Petr Šramar v obřadní ¾¾ 28.8. Veronika Obstová a Martin Stiller
síni
u kaple na Hvězdě
¾¾ 8.8. Dagmar Šťavíková a Luděk Matějíček ¾¾ 29.8. Zora Hradecká a Josef Vaněček u suv obřadní síni
chodolské kapličky
+ jeden obřad na Ostaši u křížku
+ Tereza Zobalová a Libor Peltan – také u suchodolské kaple
+ další ano zaznělo tento den ve Velkých Petrovicích u obecního úřadu
+ Kateřina Daňková a Richard Bárta u pen¾¾ Klára Ištoková a Jan Horák na Slavném u břízionu Majka
¾¾ Monika Machová a Michal Obršál před kaplí
zy s houpačkou
¾¾ 15.8. Lenka Jirmanová a Jan Marx u penzina Hvězdě

4 8.8.2020 Klára Ištoková a Jan Horák

Přijďte poslouchat texty knih v podání
pana Františka Pivoňky.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.
V době psaní těchto řádků v knihovně
probíhá normální provoz, půjčovní doba není
omezena. Samozřejmě dodržujeme hygienická pravidla – roušky ve veřejném prostoru,
dezinfekce rukou při vstupu do knihovny,
rozestupy. Také jsme v plné přípravě akcí pro
veřejnost.
Z důvodu zvýšeného výskytu onemocnění se však situace v knihovně může v dalších
dnech změnit a vy čtete tento text za přijatých
přísnějších opatření. Sledujte naše webové
stránky. Nyní vás zveme:

Společné čtení se
Senior klubem Ostaš

Zveme ke společným schůzkám nad stránkami knih při společném čtení 20. října, 3. listopadu a 1. prosince 2020 vždy v 15 hodin
v dětském oddělení knihovny.
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Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a mnoho krásných dní plných pohody v dalších letech.

29.8. 2020 Kateřina Daňková a Richard Bárta

KNIHOVNA
Co se chystá

V srpnu 2020 slavili
70 let
paní Krista Němečková
pan Jaroslav Jirman
pan Bartolomej Onderčo
pan Luděk Ungrád
75 let
paní Eva Langrová
pan Josef Koubek
80 let
paní Jana Němečková
paní Leopolda Kuchtová
pan Jiří Břeský
85 let
paní Libuše Jirásková

Noc literatury 2020

Z nabídnutých možností jsme z evropských literatur vybrali ukázku belgickou, italskou, španělskou a romskou. Nechybí v nich
humor, nadhled, fascinace životem ani láska
k lidem. Věříme, že setkání s literaturou je setkání s životem, jehož je právě literatura otiskem, a třeba právě vybrané ukázky pomohou
někomu zvládat ten letošní zvláštní rok.
Poličtí ochotníci v rámci svých oslav 200
let ochotnického divadla představí díla Stefana
Hertmanse, Domenica Starona, Antonia
Muňoze Molina a Andreje Giňi a předvedou,
že literatura a divadlo jedno jsou.
Sejdeme se ve středu 7. října 2020 v 18
hodin u Kolárova divadla.

Podvečerní setkání s autorkou
Hanou Marií Körnerovou

V již nejméně 26 knih se vrací do historie

Dagmar Hambálková, matrikářka

Francie v 18. a 19. století. V současných románech představuje hrdinky, které musí obstát
v nečekané nebo složité situaci, na kterou nebyly výchovou či předchozím životem připraveny. Takový je i skutečný příběh z poválečného Československa nazvaný Heřmánkové
údolí nebo další kniha Hlas kukačky.
Ve fondu naší knihovny najdete přes dvacet titulů a stále patří k těm hodně čteným.
Na autorku se můžeme těšit 12. října
2020 od 18 hodin v Pellyho domech. Vstupné
dobrovolné.

Výstava na chodbě:

Odkaz J.A. Komenského –
vzdělávání pro všechny

Výstava představuje životní osudy
J. A. Komenského, seznamuje s Komenského
přelomovým pedagogickým dílem a jeho
dodnes moderními učebnicemi, filozofickým
odkazem a reflexí Komenského v umění.
Obsahuje výběr stále platných myšlenek z díla
Komenského.
Polický měsíčník - říjen 2020

Výstavu nám připravilo a zdarma poskytlo Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského v Praze. Tisk jednotlivých
plakátů nám provedla naše ZUŠ a v ní pan
učitel Jaroslav Soumar. Děkujeme. Zároveň se
těšíme, že děti v rámci výuky výstavu navštíví a sami ji výtvarně zpracují. Jejich výsledky
určitě také předvedeme.
Vidět ji můžete na chodbě před knihovnou
během září a října 2020.

Cesty krajinou příběhů a skutečnosti – po stopách literatury
Police zanechala viditelnou stopu i v oboru nám Čechům tak vlastním – v mykologii.
A už jste určitě doma: Jan Bezděk a jeho
Houby jedlé a jim podobné jedovaté. Ano.
Ale dnes chci připomenout knihu současnou. Jejím autorem je spisovatel, publicista
a rozhlasový autor Jiří Kamen, který napsal
řadu literárních pořadů, rozhlasových her, beletristických knih. V jedné z posledních knih
se obrátil do světa hub. Sám vášnivý houbař
píše o houbaření, houbařích v nečekaných
souvislostech a situacích v knize Báječný
svět hub s podnázvem O krásných houbách,
nadšených houbařích a českém vítězství.
Najdeme v ní zmínku o katolickém básníku,
páteru Sigismundu Bouškovi a celou kapitolu o vášnivém houbaři Janu Bezděkovi a samozřejmě o polické Krčmě. Příjemné počtení
i plné košíky.
Z fondu knihovny: KAMEN, Jiří: Báječný
svět hub. Praha : Mladá fronta, 2017.
Bezděk, Jan: Houby jedlé a jim podobné
jedovaté. Praha : vlastním nákladem, 1901.
BOUŠKA, Sigismund Ludvík: Houby.
Legenda česká (In: Legendy. Brno : Ant.
Odehnal, 1904. s. 21)

Příměstské tábory v knihovně
Knihovnický tábor s Žifulíky
Tento zvláštní název trpaslíků si vymyslela
paní spisovatelka Kateřina Krobová. Napsala
o nich knížku Žifulíci – Neposední trpaslíci
z Hrádečku, která je čtivá, pohádková a zároveň
výchovná. Pro mě osobně jsou trpaslíci „vděčným materiálem“ pro práci s dětmi, a tak bylo
rozhodnuto o letošním tématu na příměstský tábor. Děti skřítky po celý týden hledaly (podle
mapy nebo třeba v písku na beach volejbalovém
hřišti), malovaly (obrázky ke shlédnutí na www.
zifulici.cz), neúnavně a nadšeně stavěly domečky (všude, kde se dalo). O Žifulících jsme si
četli a taky jsme za nimi cestovaly. Jedna z cest
vedla do okolí Machova, kde jsme „U vrtule“
navštívili Skřítkov, takovou malou osadu skřítků
a trpaslíků s již dvacetiletou historií! Na zámku
v Adršpachu jsme shlédli pohádku Čertův poklad. Bylo by nezodpovědné vynechat místní
skalní útvar Trpasličí skála na Ostaši. Tu jsme si
prohlédli opravdu podrobně ze všech stran, jelikož většina dětí na skálu i vylezla (pod odborným
lezeckým dohledem). Na víceúčelovém sportišti
v Polici jsme si poslechli pověst o Trpasličí skále a samozřejmě zasportovali a zařádili v písku.
V pátek do knihovny zavítala sama autorka paní
Krobová s celou rodinou i s pejskem, se kterými jsme strávili příjemné dopoledne povídáním
o knížce a Žifulících. Všichni společně jsme se
pak vydali na poslední táborovou akci - již tradiční pouštění lodiček. A byl konec tábora … pátek
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14. 8. 2020 14 hodin…. každé z dětí si odneslo
knížku s Žifulíky a podpisem autorky domů, tak
snad pro Žifulíky to úplný konec nebyl… .
Jelikož jsou věci, které bych sama nezvládla
nebo které neumím, jelikož jsou lidi, bez kterých
by náš prázdninový týden neproběhl, tak chci
poděkovat - především všem dětem, se kterými jsem strávila hezký týden, Verče Obstové
(dnes již Stillerové  za pomoc a ochotu s vedením tábora), Filipu Ticháčkovi (za horolezecký zážitek většiny dětí), Martinu Balákovi
(za možnost využití víceúčelového sportoviště),
Heleně Knittelové (za ochotu a pomoc při výletě
na Ostaš) a Kateřině Krobové (za hezkou knížku,
za milé povídání, za článek o Polici a zveřejnění
obrázků dětí na www.zifulici.cz).

Knihovnický tábor - 1918 aneb Jak
jsem dal gól přes celé Československo
Tento rok a tento tábor byl v něčem jiný,
nový. Rozhodli jsme se totiž, že možnost trávit týden v knihovně o prázdninách nabídneme
i starším dětem. Zájemci byli, turnus se naplnil
a tak vzhůru (a nebo zpět) do roku 1918, do nelehkého válečného i poválečného období, do nelehké doby zrodu Československa. Téma celého
týdne se odvíjelo od knihy s názvem „1918 aneb
Jak jsem dal gól přes celé Československo“.
Autorkou je Vendula Borůvková, rodačka
z Náchoda.
V pondělí ráno jsme připravili malý vzdělávací vstup do období 1. poloviny 20. století,
od kterého jsme se odrazili a zahájili tak cestování v čase a po našem okolí. Zavítali jsme
do Slibové jeskyně nedaleko Hlavňova, ke Kříži
smíření na Bukové hoře u Teplic nad Metují, kde
nám bývalá teplická starostka paní Vítová velmi
zajímavě přiblížila pohnutý příběh odsunu sudetských Němců z našeho pohraničí. Ve vší úctě
jsme procházeli mezi německými hroby na hřbitově ve Vernéřovicích. Další cesta nás zavedla
na pěchotní srub T-S 20 Pláň nedaleko Chlívců.
Ve čtvrtek jsme v knihovně přivítali autorku
knížky paní Vendulu Borůvkovou, se kterou
jsme naše symbolické putování završili. Každý
účastník tábora si tak odnesl knížku s autorčiným podpisem. Nebyl však celý týden jen vážný
a zachmuřený nelehkou dobou – pouštěli jsme
lodičky, sportovali na víceúčelovém sportovišti, hráli Skryté příběhy a tropický pátek strávili
na polickém koupališti - snad abychom ze sebe
smyli trápení a těžkosti doby minulé a mohli se
radovat, že jsme tady a teď .
A tak tady a teď děkuji všem dětem, které
se nebáli strávit týden o prázdninách v knihovně , bylo to s vámi moc fajn! Děkuji Marušce
Hornychové, vždy ochotné, pohotové a mojí pravé ruce po celý týden. Děkuji paní Vítové za zajímavé vyprávění, Martinu Balákovi za možnost navštívit víceúčelové sportoviště, Renče
Teichmanové za výpomoc při sportování, členům
spolku T-S 20 Pláň za prohlídku pěchotního srubu a paní spisovatelce Vendule Borůvkové.

Nabídka knih:
www.iLiteratura.cz

Tato webová stránka je vlastně tradiční literární časopis v internetové formě.
Komentuje a podchycuje aktuální stav knižní nabídky v ČR a v zahraničí, nabízí čtenáři
možnost přečíst si recenze na čerstvé novinky,
obsahuje odkazy na rozhovory s autory či informace o probíhajících nebo chystaných akcích spojených s knihami. Pokud tedy váháte,

co číst nebo jen máte chuť zkusit něco mimo
svůj obvyklý vkus, na tomto místě můžete
najít spoustu zajímavých informací a odkazů.
Orientace není složitá. Na hlavní stránce najdete čtyři kolonky, pod kterými můžete hledat - spisovatelé, knihy, literatury (zde jsou
články řazené podle země, jazykové nebo
etnické menšiny), žánry (např. humor, krimi,
filozofie…).
Uvádíme pár úryvků ze dvou recenzí.

Aaronovitch: Řeky Londýna
http://www.iliteratura.cz/Clanek/36805/
aaronovitch-ben-reky-londyna
...autor exceluje v zapojení fantaskních motivů do detektivní procedurálky. Jeho mladý konstábl Peter Grant, objevující svět nadpřirozena,
i jeho mentor Thomas Nightingale jsou skvělými
průvodci po světě, kde magie existuje a náležité
orgány o ní vědí, ale nemluví…Jeho kniha je tak
velmi zábavná a také velmi britská (jakkoliv se
postavy pohybují v kosmopolitním prostředí),
a to díky napětí mezi odvázaným a nezmapovaným světem magie a upjatými pravidly organizace, v jejímž rámci Grant s Nightingalem fungují
(policie si vůbec vyslouží od Aaronovitche hezkých pár štulců). Příjemné je i výsledné odhalení,
kdo, proč a jak je vrahem…Výsledkem je velmi
lehkým jazykem napsaný příběh, jehož primárním a svrchovaně naplněným účelem je bavit –
rozhodně ne posouvat někam žánr, nebo alespoň
jeho část. Je to solidní hlavní proud, který drží
vysokou kvalitu především díky překvapivě nekompromisnímu přístupu k hrdinům a obecně
temnému ladění zápletky, kde události mají skutečně hmatatelné následky…Pokud se tedy chce
čtenář seznámit s tím, jak má vypadat moderní
městská fantasy, a zároveň se nechce bát, že by
dostal něco příliš komplikovaného nebo „divného“… je Aaronovitch nejlepší možnou volbou…

Nesbo: Levhart
http://www.iliteratura.cz/Clanek/32537/
nesb248-jo-levhart
Levhart, knižní novinka od Joa Nesbøho
(norsky 2009), vás chytí od první stránky a budete si ji užívat od začátku do konce. Ve svém žánru
ční hodně vysoko nad okolím a skandinávským
autorům thrillerů by mohla sloužit jako učebnice
tvůrčího psaní. Nesbø na sedmi stech stránkách
rozehrává rozmáchlý příběh plný živých postav,
ve kterém je samotné pátrání vlastně jenom jednou z několika zápletek. Celou dobu vás nenápadně zásobuje informacemi, které se vždycky budou o pár kapitol později hodit, ale vždy
tak, abyste si toho nevšimli… Svět Levharta je
temný svět. Svět plný bolesti, nenávisti a okázalé krutosti. Děj je od začátku rozkročený mezi
Norskem a černou Afrikou: Rwandou a Kongem.
Do Nesbøho Afriky přišlo zlo s evropskými kolonizátory, nikým nehlídáno bujelo v přehlížených válkách a masakrech na černém kontinentě
a dnes se jeho stíny do Evropy vracejí…Když
Nesbo píše o mučení a vraždách, člověk se začíná bát i autora samotného. Psychicky zdravého
jedince by totiž něco takového nemohlo nikdy
napadnout. Od přečtení pasáže s vteřinovým
lepidlem jen doufám, že má pan Nesbø opravdu dobrého psychoterapeuta a neplánuje výlet
do Prahy…

Vaše knihovnice
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200 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA V POLICI NAD METUJÍ
DS KOLÁR NA PŘELOMU 19. A 20.STOLETÍ
Na sklonku 19.století,
v roce 1879, se udála smutná
událost - zemřel dlouholetý
předseda polického divadelního spolku MUDr. Adolf Prouza,
bratranec Aloise Jiráska a velká osobnost polického kulturního života. Staral se nezištně
a intenzivně o divadlo, mimo jiné také položil
základ spolkové knihovně, na jejíž vybavení
nelitoval vlastních peněz.
Po něm řediteloval František Hübsch,
ale jenom krátký čas. Pak vedl soubor
MUDr. Hnízdo, ale také jen několik měsíců.
Další v řadě byl Josef Špičák a po něm byl 1.
prosince 1887 zvolen ředitelem MUDr. Rudolf
Fabián, který za sebe hned stanovil zástupce
JUDr. Františka Metalla. Ani jeden z nich se
spolku příliš nevěnoval, a proto byl zvolen 2.
prosince 1888 Ferdinand Šafránek, který vedl
spolek až do roku 1895.
Velký a podstatný vliv na vývoj tehdejší
literatury a dramatického umění měl nástup
realismu. Ne jinak tomu bylo i u českých,
potažmo polických ochotníků. Přibývá her,
které řešily současné sociální i mravní problémy, v prostředí městském a venkovském,
objevily se hry s problematikou milostných
a rodinných vztahů měšťácké společnosti, tematicky nově soustředěné na otázku ženské
emancipace.
Do historie Kolára před první světovou
válkou i v jejím průběhu se zapsaly také četné
divadelní společnosti, které pravidelně nabízely svá představení. Byla jich celá řada a většina z nich se podílela svou prací na vytváření
solidního divadelního povědomí. Jmenujme
za všechny alespoň divadelní společnost
Tuttrovu, Lešanského, Zöllnerovu, Moorovu

a další. Jejich význam stoupl zvláště
za první světové války, kdy divadelní společnosti často nahradily vlastní ochotnickou produkci. Na jaře 1915 plní tuto úlohu divadelní společnost Karla Jičínského,
která uvedla v divadle „U Richterů“ cyklus
14 her.
Po celé období války stál v čele souboru Josef Tásler. Složení výboru se měnilo. Průběžné zajišťování ochotnické
divadelní sezóny bylo narušeno řadou válečných opatření, poklesla členská základna. Udržet divadlo při životě vyžadovalo
od všech členů velkou obětavost. Přesto
ochotnické divadlo neztratilo svůj význam.
Po celé válečné období byl zachován
a rozvíjen oboustranný styk mezi Kolárem
a rukujícími členy (dokladem je korespondence). Kromě podpory členů na frontě
plnil spolek i jiné cíle, zvláště dobročinné
a podpůrné. Čistý výtěžek z mnoha sehraných děl byl věnován na polévkový fond
pro chudé školní děti i pro Červený kříž,
ve prospěch vdov a sirotků po padlých vojínech polického okresu, chudým dětem
o vánočních nadílkách, lidové knihovně,
strádajícím hercům a spisovatelům, jiným
spolkům i českým národnostním menšinám. Pamatovalo se i na fond pro stavbu
nového divadla.
I v těchto nelehkých dobách se polickým ochotníkům dařilo inscenovat minimálně pět her ročně. Za všechny jmenujme
ty hry, které mají divadla na repertoáru
i v současnosti - Stroupežnického Naši
furianti (1913), Šamberkovo Jedenácté přikázání (1915), Jiráskova Vojnarka (1916)
či Klicperův Divotvorný klobouk (1918).

(text k titulní straně)

DIVADELNÍ VÍKEND
K OSLAVÁM 200 LET

Milí Poličáci, všichni fandové a příznivci „našeho“ divadla,
dovolte mi na tomto místě, abych vás informoval, navnadil a pozval na akce, které chystáme
právě k výročí 200 let polického ochotnického
divadla.
Rozhodli jsme se, když je ten významný a pro
nás ochotníky jubilejní rok, že třetí listopadový víkend věnujeme jeho oslavě a připomenutí.
A kde jinde, než v našem svatostánku, v Kolárově
divadle.
V pátek 13. listopadu uspořádáme Vernisáž výstavy fotografií a dokumentů z historie DS Kolár.
Kromě výstavy vám ještě promítneme sestřih videí z inscenací z let minulých a dále uvidíte prezentaci „Jak se rodí divadlo“. A dojde i na muziku, na kytaru vám zahraje Vláďa Kalvach, zvaný
Hendrix. Také si zde poprvé budete představíme
nově vydanou brožuru - Almanach „200 let polického ochotnického divadla“ a náš merchandising:
divadelní trička a náramky. Budete si je moci
za rozumný peníz zakoupit.
V sobotu 14. listopadu pak chystáme komponovaný Divadelní Večer. V jeho rámci uvedeme
premiéru aktovky A.P.Čechova Svatba, kterou
speciálně pro tuto příležitost pro vás nacvičujeme.
Kromě toho budou k poslechu i společnému
zpěvu hrát Kamarádi osady 5, na časy dávno i nedávno minulé zavzpomíná Ivanka Richterová,
zdravici pronese starosta i místostarosta a na úplný závěr si všichni připijeme na dalších 200 let .
Co vy na to? Přijďte si to užít s námi! Lístky seženete jako vždycky v Informačním centru. Těšíme
se na vás!
za všechny členy DS Kolár vás zve
Jaroslav Souček

Podzimní odložený Jeden svět v Polici nad Metují

O víkendu 19. a 20. září proběhl
v Kolárově divadle devátý ročník filmového
festivalu Jeden svět. V letošním roce byla
organizace vzhledem k okolnostem značně ztížená a až do posledních dnů jsme byli
v nejistotě, zda nám zpřísňující se opatření
umožní festival v odloženém termínu uskutečnit. Ale i přes veškerou nepřízeň osudu se
nám podařilo zachovat tradici. V komorním
duchu jsme s diváky shlédli osm silných lidskoprávních dokumentů doplněných o čtyři
debaty. Část znich souzněla s letošním heslem Až naprší a uschne a zabývala se dopady klimatické změny, silné emoce vyvolal
snímek ze syrského Aleppa Pro Samu nebo
film Autoportrét, jehož hrdinka se vypořádává
s mentální anorexií. V průběhu celého festivalu mohli diváci navštívit koutek s farmářskými produkty z nejbližšího okolí a občerstvit se
v již tradiční festivalové kavárně Láry Fáry.
Atmosféru festivalu podpořily také výstavy
polické Základní umělecké školy, jejíž žáci se
inspirovali makedonským dokumentem Země
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medu, výstava kreseb Terezy Pohorské a makrofotografií Petra Znachora, ukazující vodu
zase ze zcela jiné perspektivy.
Ipřes nižší návštěvnost jsme si letošní
Jeden svět všichni velmi užili , inspirovali se,
zamysleli a debatovali, a již se těšíme na jubilejní desátý ročník. Děkujeme našim sponzorům a partnerům, kteří nám zachovali přízeň
a spolu s námi věří, že lidskoprávní dokumenty mají v Polici své místo!
Za Jeden svět 2020
Ester Hadašová a Pavlína Binková
foto: Aneta Matoulková, Štěpán Horák

Polický měsíčník - říjen 2020

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
POJĎME TVOŘIT
PŘÍPRAVA VÝSTAVY

V minulých číslech Polického měsíčníku jsme
informovali o přípravě prodejní výstavy
z výtvorů, které vzniknou v době koronavirové pandemie. Pro výstavu plánovanou
v době polické pouti se nesešlo dostatečné
množství věcí pro realizaci výstavy. Prosíme,
pokud máte nějaké věci, které plánujete na
výstavu věnovat, doneste je do Informačního
centra.
Rádi bychom výstavu realizovali do konce
letošního roku. Děkujeme za spolupráci.

Informace pro držitele PellyKarty
s finančním kreditem
V Informačním centru bude zavedena možnost bezhotovostní úhrady platební kartou.
V souvislosti s touto novou službou zákazníkům dojde ke změně v užívání PellyKaret.
Protože vedeme několik různých agend na
jednom pracovišti (předprodej vstupenek pro
třetí subjekty, prodej zboží atd.), jsme nuceni
provést nějaké interní změny, které budou
mít návaznost na vyúčtování atd.
Držitele PellyKarty, kteří uvedli kontakt, jsme
o této skutečnosti informovali mailem. Na
ostatní držitele PellyKarty s finančním kreditem se z uvedených důvodů obracíme
s prosbou, aby se zastavili v polickém Informačním centru.
Zde Vám bude, oproti podpisu, vyplacena
hotovost ve výši odpovídající bezhotovostnímu kreditu na Vaší PellyKartě. Kartu, prosím, vezměte s sebou, pro ověření a vyplacení částky bude třeba předložit ji obsluze
Informačního centra.
Vaše PellyKarta zůstává nadále v platnosti.
Při jejím předložení při hotovostní i bezhotovostní platbě Vám budou, v návaznosti na
počet použití PellyKarty, zohledňovány slevy
ze vstupného.
Doufáme, že možnost platby prostřednictvím
bankovního terminálu uvítáte a budete i
nadále návštěvníky námi pořádaných akcí.
Jana Rutarová

Pravidla pro pořádání akcí a opatření související s COVID 19 mohou vést ke změnám
v programu a v termínech. Prosíme, sledujte informace na fb.com/pellyhodomy,
www.policko.cz.
Případně nás kontaktujte na tel.
602 645 332
nebo
e-mailem:
info@pellyhodomy.cz.

PELLYHO DOMY
MEZINÁRODNÍ

DEN

čtvrtek 1. 10. 2020 od 14:00 hod
/ Společenský sál

SENIORŮ
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Vystoupení žáků ZUŠ Police n. M., beseda s
primářem MUDr. Miroslavem Šváblem, ART
ROSA - vystoupení mužoretů z Hořic, Lhotský
zpívánky, výstava výtvarných prací žáků ZŠ
Police n. M.
Občerstvení zajištěno - bar v provozu.

TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
/ Společenský sál Pellyho domů

Sobota 3. 10. 18.00 - 21.30 hod
I. prodloužená, hraje Relax Band
Neděle 11. 10. 9:30 – 12.00 hod
Sobota 17. 10. 18.00 - 20.30 hod
Sobota 24. 10. 18.00 - 20.30 hod
Sobota 31. 10. 18:00 – 21.30 hod
II. prodloužená, hraje Relax Band
Sobota 7. 11. 09.30 – 12.00 hod
Sobota 14. 11. 18.00 - 20.30 hod
Sobota 21. 11.
09.30 – 12.00 hod
Sobota 28. 11. 18.00 – 20.30 hod
Pátek 4. 12. 19:00 – 24:00 hod
slavnostní věneček, hraje Relax Band
Vstupné: 50 Kč / lekce
Vstupné na věneček: 100 Kč, vč. místenky

Miroslav Hanuš, Jan Budař a další.
Životopisný / Drama. Česko / Irsko / Polsko /
Slovensko, 2020, 118 min
Vstupné: 90 Kč

KOLÁROVO DIVADLO
MAGICKÝ HALLOWEEN
KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ

Středa 27. 10. 2020 od 18:00 hod
Zábavné kouzelnické představení pro všechny věkové kategorie. Vystoupí Kašpar Magic
Show. Představení cca 50 min.
Vstupné: 60 Kč

73. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY

200 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA

80 LET KOLÁROVA DIVADLA

Sobota 3. 10. 2020 od 19:00 hod

SVĚTÁCI

I. PRODLOUŽENÁ JE PŘÍSTUPNÁ POUZE
ZAPSANÝM ÚČASTNÍKŮM
A JEJICH RODIČŮM.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
Tři socialističtí fasádníci se v Praze šedesátých let snaží o to, aby se z nich stali intelektuálové a oslnili dámy z nóbl společnosti.
Dramatizace známé filmové komedie Z.
Podskalského a V. Blažka.
Vstupné: 100 / 80 Kč

BORIS A MAX – KŘEST KNIHY

Středa 7. 10. 2020 od 18:00 hod

Pátek 16. 10. 2020 od 17:00
/ Konferenční místnost Pellyho domů
Křest nové knihy Olgy Landové.

DRÁTOVÁNÍ: PODZIMNÍ STROM

Čtvrtek 22. 10. 2020 od 17:00 hod
/ Konferenční místnost
Tvoření s Lenkou Vítkovou Kozárovou. Počet
účastníků limitován, přihlášky předem na tel.
724 924 863.
Cena 200 Kč/ osoba, vč. materiálu a pomůcek

KINO
ŠARLATÁN

Úterý 13. 10. 2020 od 19:00 hod
Strhující životopisné drama výjimečného
muže obdařeného léčitelskými schopnostmi
na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika
desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce
lidí ze všech společenských vrstev včetně
nejvýznamnějších osobností politického i
kulturního života. Mikolášek je člověk bez
odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se
kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho
mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny
bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho
vnitřní spásou a ochranou před sebou samým… Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj
Loj, Jaroslava Pokorná, Martin Myšička,

NOC LITERATURY

Doprovodný program. Čtení v prostorách
Kolárova divadla v rámci celostátní akce Noc
literatury.
Pátek 9. 10. 2020 od 19:00 hod

HALÓ

Divadelní soubor U.F.O. Týniště nad Orlicí
"Prosperující podnik, spousta peněz a krásná
mladá žena. Tohle všechno Lumír má. Vlastně je to šťastný chlap, zdálo by se... Jenže
Lumír má také chamtivou bývalku, syna,
který moc chytrosti nepobral a navíc stále
tíživější pocit, že až tu jednou nebude, nikdo
si na něj nevzpomene. Chce to dokázat něco
velkého. Něco, co nenechá nikoho na pochybách, že Lumír byl Někdo. Že byl hrdina! A
přesně tohle si slibuje od vítězství v národním kuželkářském turnaji. Brzy pro něj neexistuje nic než trénink a to je příležitost pro
všechny vypočítavce v jeho okolí. Podaří se
Lumírovi získat vytoužený titul nebo ho jeho
zapálenost postupně připraví o vše.
Režie: Jindřich Bartoš
Vstupné: 100 / 80 KČ
Pátek 16. 10. 2020 od 19:00 hod

IMPROVIZAČNÍ ZÁPAS

Paleťáci
Hokej na divadle, divadlo v hokeji! Zápas je
jedním z nejstarších improvizačních formátů.
Vznikl v sedmdesátých letech v Kanadě jako
fúze hokeje a divadla. V zápase proti sobě
stojí hráči dvou týmů rozlišených barevnými
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dresy. Představení je rozděleno do krátkých
strukturovaných scének s jasnými pravidly,
na jejichž dodržování dohlíží všemi milovaný
a nenáviděný rozhodčí. Diváci po každé
scénce hlasují o tom, který tým byl lepší a
který si tedy zaslouží bod. Vítězí ten, který
jich získá nejvíc.
Diváci v průběhu večera zadávají témata pro
jednotlivé scénky a hlasováním přidělují
týmům body. V neposlední řadě mohou
diváci vyjadřovat svůj názor na schopnosti a
výroky rozhodčího házením nafasovaných
papučí. Základem představení je čistá improvizace. Neexistuje žádný scénář ani předepsané role. Vše vzniká přímo na jevišti před
očima diváků za doprovodu živé hudební
improvizace.
O souboru Paleťáci: Jsme zkušení herci, nadšení improvizátoři, zapálení lektoři, dobří
kamarádi. Jsme tým. Vystupujeme před lidmi,
bavíme je, ukazujeme jim, že jdou věci dělat
jinak. Aniž by k tomu byly potřeba stohy knih
nebo hodiny na internetu. Děláme hlavně
improvizační divadlo. Tedy divadlo, ve kterém
není předem daný scénář a vše je tvořeno
přímo na místě před zraky diváků tak, aby
vznikaly komické, emotivní, originální a hlavně bezprostřední výstupy. www.paletaci.cz.
Vstupné: 100 / 80 Kč
17. - 18. 10. 2020

HLASOVÁ TECHNIKA A JEVIŠTNÍ ŘEČ

Víkendový seminář s MgA. Evou Málkovou
(Spoustovou)
Jak mluvíte? Je vám rozumět? Cítíte se dobře, když máte nahlas mluvit, když se máte
vyjadřovat, nebo přednést nějaký text? Když
mluvíme, projevujeme svou osobnost – hlas
a řeč jsou naší vizitkou.
Všichni chceme být vnímáni, slyšeni… Příjemný zvučný nosný hlas vzniká díky optimálnímu zapojení těla. Držení těla ovlivňuje
dech. Hlas je jedna z funkcí dechu. Ponoříme
se do souvislostí mezi tělem, dechem, hlasem, artikulací, budeme se věnovat výslovnosti českých hlásek, českému přízvuku, práci
s různorodým textem atd.
MgA. Eva Málková (Spoustová): Herečka,
spíkr, dabingová režisérka, dabérka, lektorka
hlasových disciplín a hlasová poradkyně,
držitelka několika Cen Františka Filipovského
za úpravu dialogu a dabingovou režii. Vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK, věnuje
se dlouhá léta dabingu, od roku 2012 vyučuje
předmět Jevištní řeč na DAMU, pracuje v
profesionálních divadlech jako jazykový a
hlasový poradce, nebo jako osobní hlasový
kouč mluvčích v různých profesích, namlouvá
audioknihy. Zajímá ji hledání zdrojů herecké
energie a její užití na jevišti, partnerství v
jevištním dialogu, hledání smyslu textu,
propojení těla s řečí a nalézání jednoty myšlení a slov.
Počet účastníků kurzu je omezen.
Účastnický poplatek: 500 Kč / osoba, platba
předem
Pátek 30. 10. 2020 od 19:00 hod
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S TVOJÍ DCEROU NE

Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí
Komedie o dvou docela obyčejných manželských párech, které se snaží řešit manželskou
krizi. Ovšem za nechtěné pomoci dospívající
dcery a zloděje, který jde zcela poctivě krást,
se může jejich záměr trochu zvrtnout…
Režie: Irena Kozáková
Vstupné: Vstupné: 100 / 80 Kč

OSTATNÍ AKCE

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVINKY V PRODEJI

Stolní kalendář Policko 2021

I v letošním roce budete moci potěšit sebe či
své blízké kalendářem s motivy z Policka.
Dobrovolný svazek obcí Policko vydal kalendář na rok 2021, kterým budou tentokrát
provázet fotografie krajin Tomáše Šrejbera.
Kalendář je v prodeji v informačním centru
v omezeném množství.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ LETNÍ TURISTICKÁ SEZONA 2020
DESKY DIVIZNÍMU GENERÁLOVI Zpočátku jsme nikdo z nás netušili, zda
vůbec nějaká turistická sezona bude. Zda
JINDŘICHOVI BEJLOVI
Sobota 10. 10. 2020 od 13:30 hod
/ Police n. Metují

Odhalení pamětní desky u příležitosti 130 let
od narození Jindřicha Bejla.
Program:
13:30 hod - sraz účastníků na polickém náměstí před Pellyho domy
13:45 hod - odchod průvodu do Kostelní ulice
14:00 hod - slavnostní odhalení desky na
domě č.p. 7 v Kostelní ulici
14:30 hod - pietní akt u hrobu Jindřicha Bejla
na polickém hřbitově
15:30 hod – 17:30 hod v Pellyho domech:
krátké přednášky o rakousko-uherské armádě, čs. legiích a čs. armádě, beseda

PŘIPRAVUJEME
Pátek 6. 11. 2020 od 19:00 hod

PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
(Divadelní soubor OCHOS Smiřice)
13. 11. - 14. 11. 2020

OSLAVY 200 LET OCHOTNICKÉHO
DIVADLA V POLICI NAD METUJÍ
Neděle 15. 11. 2020 od 17:00 hod

KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA
pohádka
(Divadelní soubor Vrchlický Jaroměř)

TITULATURA STŘEDOEVROPSKÉ
ARISTOKRACIE

Úterý 24. 11. 2020 od 14:30 hod
Vývoj šlechtické titulatury, proměny šlechtických titulů průběhu času, strategie šlechty,
její ustálené zvyklosti. Během přednášky se
posluchač dozví, kdo byl rytíř, baron, hrabě
atd., jak bylo možné šlechtický titul získat i
jak bylo možné o něj přijít, jaké podvody
provázely nobilitační procesy aj.
Petr Mašek je znám jako autor knih Prastaré
pověsti české, Šlechtické rody v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti a dalších. Přednáší PhDr. Petr Mašek,
vedoucí oddělení zámeckých knihoven, Knihovna Národního muzea
Vstupné: 80 Kč

otevřeme brány IC znovu veřejnosti, či
nikoli, a pokud otevřeme, zda lidé budou
mít chuť a síly cestovat. Nakonec se ukázalo, že po jarní izolaci si řada lidí touží odpočinout a poznávat jiná místa než vlastní
obývací pokoj, ložnici či kuchyň. Sice ubylo
cizinců, za to přibylo českých turistů a
letošní sezona byla zase o chlup úspěšnější, než loňská.
Informační centrum v rozmezí května
až půlky září navštívilo 5 157 návštěvníků.
Oproti loňské sezoně se jedná o nárůst
1,3%. Jak jsem uvedla výše, byla sice tato
sezona jen o chlup úspěšnější, ale je třeba
vzít v potaz, že turisticky jsme letos přišli o
jeden měsíc (květen) a neuskutečnila se
řada zájezdů, které běžně v sezoně probíhají. Kdybychom posuzovali samotné
prázdniny, tak v letošním roce jsme zaznamenali značný nárůst – 22%. Zda to
bylo způsobeno rostoucím trendem návštěvnosti, nemožností v květnu pohodlně
vyrážet na dovolené, či nemožností (resp.
zhoršenými podmínkami) cestovat do
zahraničí, nechám na Vás, za nás jsme se o
prázdninách rozhodně nenudili.
Květen jsme netradičně věnovali konečným přípravám na turistickou sezonu.
To, co se běžně muselo stihnout do konce
dubna, probíhalo letos chvílemi ještě
v červnu, neboť se neustále měnila situace. Nakonec však veřejnost nebyla téměř o
nic ochuzena. K dostání byly turistické
noviny Kladského pomezí, Broumovska,
východních Čech a dokonce i polského
příhraničí. Na konci května jsme se zúčastnili po delší pauze setkání informačních
center Broumovska. Broumovská oblast se
dostala na mapu v cestovatelské dětské
hře Skryté příběhy. Byly vytvořeny celkem
čtyři trasy, z toho jedna začíná přímo u nás
v Polici a jedna v nedalekém Hlavňově.
V červnu se již postupně začali objevovat ve větší míře turisté. Zúčastnili jsme se
setkání informačních center Kladského
pomezí v prostředí nové kolonády
v náchodské Bělovsi, a také jsme zastupovali společně s panem starostou Beranem
a ředitelem muzea papírových modelů
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Frydrychem Polici na konferenci Kladského
pomezí v Lázních Velichovky. V tomto
měsíci také proběhla první vycházka Polickem s Bc. Petrou Svobodovou ze Správy
CHKO Broumovsko. Jednalo se o botanickou vycházku do Řeřišného a její kapacita
byla zcela naplněna, Když k tomu všemu se
ještě vydařilo počasí a účastníci odcházeli
spokojení, nemohli jsme si už nic víc přát.
Červenec a srpen byly velmi návštěvnicky vytížené měsíce. Velký zájem byl o
sběratelské předměty, především turistické vizitky a známky, které po celou sezonu
mizely závratnou rychlostí. Velký zájem byl
tradičně také o pohlednice a magnety.
Razítka, která se těší popularitě napříč
generacemi, se letos skoro nezastavila, ale
nakonec přežila bez větší úhony. Do počtu
letos přibylo razítko Svatojakubské cesty,
na kterém je vyobrazena polická socha
Panny Marie. Velmi nás těší, že poutníkům
udělalo radost. Velkou výzvu letního období představovaly možnosti stravování,
které se v roce 2020 ztenčily. Kapacity
především v období obědů nestačily a bylo
třeba improvizovat a doporučit návštěvníkům i stravování v blízkém okolí či
v závislosti na jejich dalším putování. Vzoroví letos byli „dovolenkáři“ co se týká
ubytování. Nenechávali nic náhodě a měli
ho domluveno dopředu. Ani v letošní sezoně nebyli turisté ochuzeni o hru Toulavý
baťoh, tentokrát však na nasbírání razítek
mají dokonce dvoje prázdniny. Hra mimořádně potrvá až do září 2021 a slosování
cen proběhne až v říjnu 2021. Avizovaný
Festival zážitků, jehož jedno zastavení
mělo být i v našem městě, se vzhledem
k situaci neuskutečnil. V plném rozsahu
však náhradou proběhne o prázdninách
příštího roku.
V měsíci srpnu, ačkoli léto ještě rozhodně neřeklo poslední slovo, již bylo
třeba se začít připravovat na podzim a
zimu. Pracovali jsme tak na zimních vydáních turistických novin a bulletinů. Také
nás navštívila zástupkyně ATIC ČR, která
provedla kontrolu našeho informačního
centra, zda splňuje podmínky pro držení
certifikátu třídy C. Tato kontrola proběhla
bez nejmenších obtíží. V letošním roce
opět proběhl i tzv. mystery shopping čili
zkouška fungování informačního centra
nastrčeným turistou. V této zkoušce jsme
také obstáli a obdrželi hodnocení 97,6%.
Se začátkem školního roku výrazně poklesla návštěvnost informačního centra
turisty. Září patřilo především starším a
svobodným párům. Hostili jsme setkání
informačních center Broumovska a Kladského pomezí. Zástupci informačních center měli také možnost navštívit muzeum
města a muzeum papírových modelů.
V září se uskutečnila druhá z Vycházek
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Polickem. Tentokrát se jednalo o geologickou výpravu s Mgr. Stanislavem Staříkem
z Geoparku Broumovsko. I o tuto vycházku
byl velký zájem. V závěru měsíce jsme se
zúčastnili projednání Marketingové strategie turistické oblasti Kladské pomezí ve
Velkém Poříčí.
Mgr. Nikola Plná

Provozní doba infocentra v ŘÍJNU:
Pondělí, středa
8:30 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 8:30 – 15:00
Polední přestávka:
11:30 – 12:00
28. 10. 2020 otevřeno 8:30 do 15 hod.

JINDŘICH BEJL

Dne 14.10.1890 se do rodiny řezníka Josefa Beila a jeho manželky Anny, v Polici nad
Metují v dnešní Kostelní ulici č. p. 7, narodil syn Jindřich. Ten vystudoval v Praze
lesnickou školu a následně působil jako
adjunkt u benediktinských lesů na Ostaši.
V hodnosti kadeta v záloze Jindřich Beil po

vypuknutí 1. světové války narukoval do
rakousko-uherské armády. V řadách 11.
pěšího pluku bojoval na srbské frontě, kde
byl 18.9.1914 raněn v bojích o poloostrov
Parašnica na soutoku Driny a Sávy. Po
vyléčení a dovolené, kdy pobýval v Polici
nad Metují a Praze, byl převelen na ruskou
frontu. Do ruského zajetí padl dne
7.4.1915 v Karpatech u obce Wola Michova (v dnešním Polsku) asi 20 km východně
od slovenských Medzilaborců. Prošel zajateckými tábory v Samarkandu a Taškentu v
Uzbekistánu, kde onemocněl tyfem a
malárií. V polovině srpna 1916 se mu podařilo dostat do ukrajinského Kyjeva a
vstoupit do vznikajících československých
legií. Nejprve se stal příslušníkem 3. náhradní roty 1. střeleckého pluku v Borispolu. V čs. legiích mu zůstala zachována
hodnost poručíka, které dosáhl v rakousko-uherské armádě. Následně od července
1917 byl příslušníkem 5. střeleckého pluku, se kterým se zúčastnil bojů v evropské

části Ruska a ve velících funkcích prošel
zejména celou tzv. sibiřskou anabázi. Ddo
Československa se vrátil až 13.6.1920
spolu s transportem na lodi „Amerika“ .
V období od 25.7.1914 do 14.6.1920 si
Jindřich Bejl psal deník, který byl nakladatelstvím Plot v roce 2013 vydán pod názvem „Deník legionáře“. Bejl zachytil každodenní život na srbské a ruské frontě,
pobyt zajetí, tehdejší život v Rusku či složité okolnosti vzniku čs. legií. Na rozdíl od
jiných obdobných vzpomínek řadových
legionářů, se však jedná o pohled legionáře –důstojníka se zkušenostmi ze štábu i
od bojových jednotek. Bejl bez patosu
popisuje hrdinství čs. legionářů, ale na
druhou stranu jsou v deníku bez obalu
kritizovány konflikty mezi důstojníky, politikaření. Krize mezilidských vztahů je patrná zejména v letech 1918-1920 v době
vyčerpávajících bojů s bolševiky a na transsibiřské magistrále. V deníku najdeme i
obecné úvahy o válce, velmi přiléhavé
názory na tehdejší ruskou společnost a
revoluci, které mají obecnou platnost i
dnes.
V období tzv. první republiky zůstal Bejl
vojákem v aktivní službě, přednášel též na
Vysoké škole válečné. Působil rovněž na
ministerstvu obrany a postupně v mnoha
velících funkcích v armádě. Dne
22.12.1936 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. Od roku 1925 se píše
jako Bejl.
V edici sbírky studií o obraně státu čs.
Vědeckého ústavu vojenského vyšla v roce
1935 jeho publikace „Než válka započne
(ochrana hranic a vnitrozemí)“.
V období mobilizace v září 1938 působil u
Zemského Vojenského Velitelství v Bratislavě.
Po zřízení Protektorátu Čechy a Morava se
zapojil do odboje do pražské skupiny vojenské organizace Obrana národa. Za
heydrichiády byl zatčen a až do konce
války vězněn v Terezíně.
Dne 25.10.1946 byl Jidřich Bejl povýšen do
hodnosti divizního generála, po únoru
1948 odešel do výslužby. Zemřel v Praze 5.
7. 1973. Pohřben je na hřbitově v Polici
nad Metují.
Jindřich Bejl, obdržel 8 československých a
zahraničních vyznamenání:
1919
- Řád Sv. Anny 4. třídy
- Řád Sokola - skupina vojenská s meči
1920
- Československý válečný kříž 1914-1919
- Československá revoluční medaile
1921
- Medaile vítězství
- japonský Řád vycházejícího slunce 4. stupně
(Kjokudžicu šó)
1928
- Válečný kříž
- Řád bílého orla 5. třídy
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Kolárovo divadlo

73. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
200 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA a
80 LET OD SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ
KOLÁROVA DIVADLA
SVĚTÁCI (Divadelní soubor Kolár Police n/Met.)
Sobota 3. 10. 2020 od 19:00

NOC LITERATURY Středa 7. 10. 2020 od 18:00
HALÓ (Divadelní soubor U.F.O. Týniště n.Orlicí)
Pátek 9. 10. 2020 od 19:00

IMPROVIZAČNÍ ZÁPAS (Paleťáci)
Pátek 16. 10. 2020 od 19:00

HLASOVÁ TECHNIKA A JEVIŠTNÍ ŘEČ
Sobota 17. 10. a neděle 18. 10. 2020
Lektor: MgA. Eva Málková (Spoustová)
Jak mluvíte? Je vám rozumět? Cítíte se dobře, když
máte nahlas mluvit, když se máte vyjadřovat, nebo
přednést nějaký text? Když mluvíme, projevujeme
svou osobnost – hlas a řeč jsou naší vizitkou.
Příjemný zvučný nosný hlas vzniká díky optimálnímu
zapojení těla. Držení těla ovlivňuje dech. Hlas je
jedna z funkcí dechu. Ponoříme se do souvislostí
mezi tělem, dechem, hlasem, artikulací, budeme
se věnovat výslovnosti českých hlásek, českému
přízvuku, práci s různorodým textem atd.
Účastnický poplatek: 500 Kč / osoba, platba předem.

S TVOJÍ DCEROU NE (Divadelní soubor
J. K. Tyl Meziměstí), Pátek 30. 10. 2020 od 19:00

MAGICKÝ HALLOWEEN - KOUZELNICKÉ
PŘEDSTAVENÍ
Středa 27. 10. 2020 od 18:00
Zábavné kouzelnické představení pro všechny věkové
kategorie. Vystoupí Kašpar Magic Show.
Délka představení cca 50 minut. Vstupné: 60 Kč

Kino
ŠARLATÁN

Úterý 13. 10. 2020 od 19:00
Strhující životopisné drama výjimečného muže
obdařeného léčitelskými schopnostmi. Příběh je
inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška,
na kterého se obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí
včetně nejvýznamnějších kulturních a politických
osobností. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a
ochranou před vlastními démony a před sebou
samým… Životopisný / Drama. Česko / Irsko / Polsko
/ Slovensko, 2020, 118 min, Vstupné: 90 Kč
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Pellyho domy

O
MEZINÁRODNÍ
ŠENDEN SENIORŮ
čtvrtek 1. 10. 2020 R
odU
14:00 / Společenský sál
Z
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ

POLICE
NAD
METUJÍ
KAMILA DUCHATSCHOVÁ:
SOCHY SVATÝCH V POLICI

1. 10. - 25. 10. 2020 / Zelený domeček
Výstava polické výtvarnice představí kresby soch
svatých v Polici nad Metují.
Vernisáž: čtvrtek 1. 10. 2020 od 18:00.

/ Společenský sál

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA

Sobota 3. 10. od 18:00- I. prodloužená, neděle 11. 10.
od 9:30, sobota 17. 10. od 18:00, sobota 24. 10.
od 18:00, sobota 31. 10. od 18:00 - II. prodloužená,
Vstupné: 50 Kč / lekce.

SBĚRATELSKÁ BURZA

KAREL ČAPEK A JEHO DOBA
Úterý 6. 10. 2020 od 14:30 / Společenský sál
Karel Čapek a rodný kraj, hradecká kapitola, Praha a
literární začátky. Umělecká velikost, lidskost a lásky.
Tak budeme s paní Evou Hylmarovou procházet s
Karlem Čapkem jeho životem, dílem a dobou, v níž žil
a tvořil. Vstupné: 80 Kč

HANA MARIE KÖRNEROVÁ
- SETKÁNÍ S AUTORKOU
Pondělí 12. 10. 2020 od 18:00 / Konferenční místnost
Vstupné: dobrovolné

SEN SAFARI
Úterý 13. 10. 2020 od 14:30 / Společenský sál
Přednáška o životě a práci Josefa Vágnera,
zakladatele safari v ZOO Dvůr Králové nad Labem.
Povídat si budeme nejen o velkých afrických
expedicích Josefa Vágnera a transportech zvířat s nimi
spojených, ale i o budování ZOO Dvůr Králové nad
Labem. Přednáší Ing. Lenka Vágnerová, dcera Josefa a
Zdeňky Vágnerových. Vstupné: 80 Kč / 40 Kč děti

BORIS A MAX - KŘEST KNIHY
OLGY LANDOVÉ
Pátek 16. 10. 2020 od 17:00 / Konferenční místnost

DRÁTOVÁNÍ - PODZIMNÍ STROM
Čtvrtek 22. 10. 2020 od 17:00 / Konferenční místnost
Tvoření s Lenkou Vítkovou Kozárovou. Přihlášky
předem na tel. 724 924 863. Cena 200 Kč/ osoba,
v ceně veškerý materiál a pomůcky.

Muzeum papírových modelů,
Zelený domeček
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Čtvrtek 1. 10. 2020, 11:00 – 17:00 / MPM
Muzeum papírových modelů se přidává ke Dni seniorů
a všichni senioři mají vstup do Muzea s 50% slevou.

Pondělí 5. 10. 2020, 11:00 – 17:00 / MPM

Sobota 17. 10. 2020, 8:00 – 12:00 / MPM
Tradiční burzu společně pořádají Klub sběratelů
Policka a Muzeum papírových modelů. Máte sbírku?
Sbíráte? Nejvyšší čas se přijít podívat na naši Burzu.

MUZEUM DĚTEM

24. 10. - 25. 10. 2020, denně 9.00 – 17.00 / MPM
Interaktivní dílnička v expozici Muzea.

VÝSTAVA KLUBU SBĚRATELŮ:
PLECHOVKY
od 29. 10. 2020 / Zelený domeček
Plechovky, to není jen Gambrinus nebo Coca cola…
Pořádají Klub sběratelů Policka a Muzeum papírových
modelů. Vernisáž: čtvrtek 29. 10. 2020 od 18:00

UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Krátkodobá výstava více na www.mpmpm.cz

Ostatní akce
VEČER SOKOLSKÝCH SVĚTEL
Čtvrtek 8. 10. 2020 od 18:00 / Masarykovo náměstí
Přijďte si společně připomenout všechny sokolské
oběti v boji za svobodu. Budeme společně
vypouštět sokolská světla, abychom nezapomněli,
že samostatnost, svoboda a demokracie nejsou
samozřejmé a že pro jejich dosažení je občas nutné
přinést nejvyšší oběti.

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ
DESKY DIVIZNÍMU GENERÁLOVI
JINDŘICHOVI BEJLOVI
Sobota 10. 10. 2020 od 13:30 / Police n. Metují
Odhalení pamětní desky u příležitosti 130 let od
narození Jindřicha Bejla. Program: 13:30 hod - sraz
účastníků před Pellyho domy, 13:45 hod - odchod do
Kostelní ulice, 14:00 hod - slavnostní odhalení desky
na domě č.p. 7 v Kostelní ulici, 14:30 hod - pietní akt
u hrobu Jindřicha Bejla na hřbitově, 15:30 hod – 17:30
hod v Pellyho domech: krátké přednášky o rakouskouherské armádě, čs. legiích a čs. armádě, beseda
Další akce na WWW.POLICKO.CZ

Provozní doba Informačního centra Police nad Metují v říjnu: pondělí, středa: 8:30 - 11:30 a 12:00 - 17:00, ostatní pracovní dny 8:30 - 11:30 a 12:00 - 15:00, svátek: 8:30 - 11:30 a 12:00 - 15:00

KULTURA
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V letošním roce uplyne sto let od úmrtí
jednoho z nejvýznamnějších rodáků z Police
nad Metují. 1. května 1920 zemřel v Praze
na následky podchlazení, violoncellista a profesor pražské konzervatoře, Hanuš Wihan.
Jako interpretační umělec toho po sobě mnoho nezanechal a na jeho odkaz se postupně
zapomínalo.
Kdo vlastně byl Hanuš Wihan?

8. ČESKÉ KVARTETO - PAN
PROFESOR OPĚT ODCHÁZÍ

České kvarteto, pohlednice, cca 1895 -1900
Psal se datum 12. listopadu 1891
a v Rudolfinu byl na programu koncert kvarteta absolventů pražské konzervatoře. V průměru
bylo hudebníkům necelých 18 let a všichni čtyři
byli studenty „ansáblové“ hudby ve třídě profesora Wihana. Později budou hudební historici
psát, že Wihan sestavil kvartet na jaře 1891 z nejtalentovanějších studentů konzervatoře.
I přes pochyby většiny členů Jednoty pro
komorní hudbu prosadil Wihan koncert svých
chráněnců a s odstupem téměř sto třiceti let můžeme bez obav tvrdit, že udělal dobře. (Původně
mělo vystoupit „Stammkvarteto“ Jednoty pro
komorní hudbu, ale Hanuš Wihan byl na stejný
termín smluvně vázán v Německu a jako záskok
za osvědčené „Stammkvarteto“ navrhl koncert
svých studentů.) Dokonce můžeme i tvrdit, že
obsazení jednotlivých postů bylo geniální a že
Wihan dokázal přesně odhadnout povahy hráčů
a podle toho jim určit místo v kvartetu. Viktorie
Kosková v článku o Otto Bergerovi napsala:
„Na pozici prvních houslí usedl tehdy devatenáctiletý Karel Hoffmann, druhé housle byly
přiděleny sedmnáctiletému Josefu Sukovi, na violu hrál stejně starý Oskar Nedbal a na violoncello osmnáctiletý Otto Berger.“ Tady je ještě
nutné připomenout, že Otto Berger se narodil
ve Slatině nad Úpou do učitelské rodiny. Když
mu byli necelé čtyři roky, byl jeho tatínek přeložen do Machova, kde malý Otta vyrůstal. Kromě
jednoho roku, kdy byl na „handlu“ v Božanově,
žil Otto Berger v Machově až do svého nástupu na Gymnázium v Broumově, odkud po dvou

Polický měsíčník - říjen 2020

letech odešel na konzervatoř. V době jeho studií
na konzervatoři a těsně po nich mu byla predikována skvělá budoucnost.
První koncert tohoto mladého tělesa byl skutečným zázrakem. Nikdo z posluchačů nečekal
nic světoborného a ono to přišlo. Čtveřice muzikantů okouzlila pražské publikum tak, jak nikdo
před nimi. A ještě jedna věc se stala: po skončení
studia na konzervatoři se celá čtveřice rozhodla
pro pokračování a další rok studovali u profesora Wihana kvartetní („ansámblovou“) hudbu.
Druhý koncert, v říjnu 1892, absolvovali v Praze
– jak napsal životopisec Karla Hoffmanna
J. M. Květ – „…ještě pod neurčitou firmou
‚Absolventi pražské konzervatoře‘, ale už 13.
listopadu téhož roku vystoupili v Rychnově nad
Kněžnou pod jménem ‚České kvarteto‘, tedy pod
firmou v hudebním světě evropském po dlouhá
léta nejslavnější.“
Někdy v té době začal plánovat profesor
Josef Jiránek (ten, s kterým se vydal Wihan
v roce 1875 na první turné po Čechách) koncert ve Vídni, kde chtěl představit klavírní tvorbu Bedřicha Smetany. Oskar Nedbal domluvil
na tomto koncertu s profesorem Jiránkem spoluúčast Českého kvarteta. V tuto chvíli se nadšení
mladých hudebníků střetlo se zkušenostmi profesora Wihana, který jim Vídeň nedoporučoval.
„Naopak srážel je od tohoto podniku a sahal
i k posměšku a ironii, když vážné domluvy nepomohly. Ovšem Wihan měl těžké životní zkušenosti za sebou a věděl, co by nezdar tohoto podniku, který pokládal za předčasný, znamenal,“
poznamenává životopisec Českého kvarteta Jan
Miroslav Květ. Ale kvarteto už bylo rozhodnuté a koncert byl naplánován na druhou polovinu
ledna 1893.
Ještě před odjezdem do Vídně proběhly dva důležité koncerty pro vysokou společnost v Čechách; nejprve v prosinci na zámku
v Loučeni u Nymburka u hraběte Thurn-Taxise
a potom na začátku ledna na zámku v Plasích
u Plzně u hraběnky Metternichové, které kvarteto doporučil hrabě Thurn-Taxis. J. M. Květ
o tomto koncertu napsal: „Kněžna Metternichová
byla tak nadšena těmito výkony, že hned po koncertě zahájila agitaci ve Vídni u dvora […] takže v první řadě její zásluhou sehnány byly už
na první koncert 19. ledna všechny významné
osobnosti společenské i hudební […] Ostatek už
dokonal šikovný A. J. Gutmann, jenž byl jako
koncertní podnikatel autoritou prvního řádu.“
A pak už přišla na řadu samotná Vídeň. Ta byla
v té době považována za Mekku hudby. Kromě
koncertů orchestrálních skladeb nebo oper, byla
Vídeň jedním z mála míst v Evropě, kde existovala stálá kvarteta vysoké umělecké úrovně.
Kvarteto Roséovo mělo pověst toho nejlepšího
z komorní hudby Evropy (a ve Vídni často koncertovalo i kvarteto Florentinské, známé z koncertů i v Praze). Jenže mladí čeští muzikanti měli
dostatek odvahy a sebedůvěry, aby se popasovali
i s tím nejlepším, co Evropa nabízela. A stalo se
něco, co nikdo nečekal ani v těch nejoptimističtějších snech. Koncert se konal ve čtvrtek 19.
ledna a hned 20. ledna otiskl časopis Dalibor
Původní dopis z Vídně, který napsal Břetislav

Lvovský. Na začátku jsou tato slova: „K velikým
a důležitým úspěchům, které si v poslední době
česká hudba na vídeňské půdě, pro ni zajisté tak
horké, byla dobyla, přidružilo se nové a vážné vítězství. Konal se zde včera 1. koncert „Českého
kvartetta“ (pp. Karel Hoffmann I. housle, Josef
Suk II. housle, Oskar Nedbal viola a Otto Berger
violoncello) v sále Bösendorferově za spoluúčasti p. Jos. Jiránka, profesora hry na klavír na pražské konservaroři. První večer tento věnován byl
výhradně skladbám mistra Smetany. […] A když
pak ve kvartettě [Bedřicha Smetany – pozn. P. F.]
‚Z mého života‘ všickni čtyři umělci ve svém
mládí – a jakési zde nevídané nenucenosti – se
nám představili, byla radost nad tím, co jsme
nyní slyšeli, ještě větší. Ni veleznámé zde kvartetto Roséovo, ni jiné nesehrálo toto velikolepé
dílo s takovým porozuměním a ohněm, i mohu
právem říci, že nikdy podobně úchvatně jsem
hráti neslyšel tuto skladbu!“ Čtveřici muzikantů
bylo v té době dohromady 74 let! Autor dopisu
dokonce na jednom místě zmiňuje, že nejslabším
článkem koncertu byly klavírní skladby v podání
profesora Jiránka! O tom, že v lednu 1893 slavilo České kvarteto ve Vídni nebývalý úspěch
svědčí skutečnost, že namísto jednoho plánovaného koncertu, nakonec České kvarteto odehrálo
koncerty hned čtyři! Otto Berger potom o prvním
koncertu ve Vídni napíše v dopise své tetě: „Co
se týče našeho prvního úspěchu na žhavé půdě
vídeňské, mohu Vám sděliti, že jsme vyhráli
na celé čáře. Včerejší koncert byl velmi četně navštíven a poctily nás ty nejvíce vynikající osobnosti hudebního života zdejšího, kupř. Brahms,
Bruckner, Hanslick, Helm, Hirschfeld, kněžna
Metternichová s princeznou, kníže Thurn-Taxis
a mnoho jiných.“ Ty čtyři koncerty se dají shrnout do poměrně lakonické věty: České kvarteto očarovalo Vídeň, a to nejen hudbymilovné
publikum, ale i hudební výkvět hlavního města
Mocnářství.
Po Vídni následovaly další koncerty
v Čechách a začala vlastní pouť Českého kvarteta, která skončí až o čtyřicet let později! Ale
tempo a cestování si vybralo svou daň. Ke konci roku 1893 se u Otto Bergera projevila plicní
choroba a od roku 1894 se už nemohl účastnit
koncertů a s tuberkulózou se začal léčit v tyrolském Griesu, kladských lázních Dušníky a doma
v Machově. Ve všech textech o Českém kvartetu
či jeho jednotlivých členech se píše, že na jeho
místo jako záskok nastoupil Hanuš Wihan.
Profesor Jiránek vzpomíná, že to byl právě on,
kdo na žádost Oskara Nedbala přednesl prosbu
Wihanovi. Ale skutečnost je taková, že původně
byl Wihan sehnán jako záskok pouze na půl roku,
jak dokládá článek z časopisu Dalibor z ledna
1894. „Pan Otto Berger, znamenitý violoncellista, člen ‚Českého kvarteta‘ nemůže pro zatvrzelou chorobu dále koncertovati, čehož jest velice
litovati. I bude vypomáhati za něho do prázdnin měsíčně po 14 dní, pokud mu dovolí jeho
úřad profesorský při konservatoři, p. H. Wihan,
a od prázdnin čiperný violoncellista p. Burian,
nyní ještě na pražské konservatoři.“ Jan Burian
totiž za nemocného Bergera zaskočil už 7. listopadu 1893 na koncertu Umělecké besedy, ale
osud Kvarteta se vyvíjel jiným směrem, než byla
spolupráce s čiperným violoncellistou. Z půlročního záskoku Hanuše Wihana v Českém kvartetu
se vyklubala spolupráce trvající bezmála dvě desetiletí. Po úspěchu v Čechách, ve Vídni a na rakouském venkově to bylo právě jméno Hanuše
Wihana, které otevřelo dveře Kvartetu do dalších
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zemí. Do Německa, Holandska, Belgie, Ruska
a později dalších a dalších států Evropy. Do roku
1903, tedy za deset let své existence, hrálo České
kvarteto ve všech státech Evropy s výjimkou
Srbska. Za těch deset let odehráli více jak 1.000
koncertů. K tomu všemu je potřeba si uvědomit, co pro České kvarteto udělal Hanuš Wihan.
Nejen, že byl – dnešními slovy – duchovním otcem Kvarteta, ale v roce 1896 (kdy definitivně
odešel z pražské konzervatoře) se rozhodl, že
opustí všechny jistoty plynoucí z místa profesora
– včetně zajištěného důchodu – a stane se umělcem na volné noze.
Jako post scriptum je na místě připomenout
osudy výše zmiňovaných violoncellistů: Jana
Buriana a Otto Bergera. Jan Burian, po ukončení
studia, nakonec od roku 1894 zastupoval Hanuše
Wihana na místě profesora pražské konzervatoře
a od roku 1896 zde začal vyučovat trvale.
Osud Otto Bergera byl tragický. Ještě v roce
1894 odehrál s Českým kvartetem dva koncerty,
jeden v Griesu a druhý v Meránu. Tyto koncerty byly naplánované úmyslně tak, aby na nich
mohl Otto Berger vystoupit. Na začátku roku
1896 přijal místo profesora na konzervatoři,
kde měl vyučovat ve violoncellové třídě společně s Burianem, ale jeho zdravotní stav se
horšil ze dne na den. Nakonec 30. 6. 1897 umírá v Machově ve 24 letech a pochován je na náchodském hřbitově. Až do konce jeho života dělilo České kvarteto čistý zisk z koncertní činnosti
pěti, pátý díl posílali hudebníci Otto Bergerovi
a podle některých svědectví, to bylo často i víc,
než 1/5 zisku…

9. NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VIOLONCELLOVÝ KONCERT

19. března 1896 proběhla v Londýně premiéra violoncellového koncertu Antonína Dvořáka.
Ač je skladba věnována „Mému příteli, Hanuši
Wihanovi“, v premiéře seděl u violoncella anglický muzikant Leo Stern. Za více jak 120 let
od premiéry se na světě objevilo několik teorií,
proč koncert Wihan neodehrál.
Ta, která přežívala nejdéle, má kořeny v reálné situaci. Koncert začal Dvořák psát v době
končícího pobytu v Americe a akcentuje dvě
věci: zmíněný konec pobytu v New Yorku, kde
se v posledních měsících Dvořákovi vůbec nelíbilo. 14. ledna 1895, tři měsíce před definitivním
odjezdem do Čech napsal Emanuelu Chválovi:
„Budu děkovat Bohu, až budu opět mezi svými
a sedět třebas někde na Vysoké v lese.“ Navíc
během posledního roku v New Yorku začalo váznout vyplácení měsíčních honorářů. Tahle skutečnost Dvořákovi pomohla, aby zkrátil poslední
školní rok a 16. dubna odcestoval z Ameriky.
Na začátku května vyšla krátká zpráva v časopise Dalibor: „Mistr Antonín Dvořák vrátil se dne
27. m. m. odpoledne rychlovlakem státní dráhy
z New Yorku do Prahy, odkud vyjel dne 16. t.
m. po lodi ‚Saale‘, která po desetidenní plavbě šťastně přistála v Brémách. Poněvadž mistr
nechtěl dáti rušiti své shledání s rodinou, která
vloni zůstala v Praze, byl příjezd jeho oznámen
toliko příbuzným a osobním přátelům, z nichž
k uvítání dostavili se: mistr Bendl, kapelník
Národního divadla pan Anger, členové ‚Českého
kvarteta‘ pp. Hoffmann, Suk, Nedbal a Wihan
a president české akademie, stavební rada pan
Hlávka.“ Návrat do Čech byl druhou věcí, která
se ve violoncellovém koncertu zrcadlí.
Na koncertu začal Antonín Dvořák pracovat na podzim roku 1894. Na tom všem je
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Hanuš Wihan okolo roku 1900
nejzajímavější asi skutečnost, že Dvořák nepovažoval violoncello za hudební nástroj pro sólový
koncert. Jeho charakteristika violoncella téměř
zlidověla: „Nahoře to mečí, dole bučí.“ Nakonec
samotný skladatel přiznal, že volba violoncella
byla překvapením i pro něj samotného. V jednom z dopisů z Ameriky napsal: „Právě jsem
dodělal první větu koncertu pro violoncello!!
Nedivte se tomu, já sám se divil a divím dost,
že jsem se k takové práci odhodlal.“ Ještě před
odjezdem ale s největší pravděpodobností slíbil
Wihanovi, že pro něj koncert pro violoncello napíše. Můžeme směle tvrdit, že za vznikem jednoho z nejkrásnějších violoncellových koncertů
stojí polický rodák Hanuš Wihan.
Dvořák dokončil koncert až po návratu
do Čech. Na konci přepracované třetí věty dopsal: „Koncert jsem dokončil v New Yorku, ale
když jsem přišel zpět do Čech, pozměnil jsem
konec úplně, jak nyní zde stojí.“ Za změnou konce koncertu nejspíš stála vážná nemoc Dvořákovi
švagrové Josefíny Kounicové, jeho první lásky
z mládí. Vzpomínka na Josefinu se objevuje již
ve druhé větě koncertu, kde zazní citace melodie
z Dvořákovi písně ‚Kéž duch můj sám‘ kterou
měla Josefina ve zvláštní oblibě. Bezprostředně
po Dvořákově návratu do Čech Josefína umírá,
a to byl nejspíš ten definitivní impuls pro přepracování třetí věty. Do náhlého ztišení před závěrem Dvořák znovu vložil přesnou citaci písně
‚Kéž můj duch sám‘ hranou sólovými houslemi.
Celý tento úsek hudby lze považovat za jakýsi
Josefinin epitaf.
Skladatel počítal s tím, že koncert v premiéře
odehraje Hanuš Wihan. Proto byl violoncellista
jedním z prvních, který partituru četl a vyjádřil se
k ní. V září 1895, při návštěvě u Josefa Hlávky,
Wihan s Dvořákem celý koncert přehráli a Hanuš
Wihan navrhl několik drobných změn v sólovém
partu, z nichž některé Dvořák přijal a do skladby
zapracoval. Jenže to nebylo všechno. Wihan
zároveň požadoval, aby do závěru třetí věty byla
na místo části Dvořákovy hudby vložena tradiční
virtuózní kadence sólového nástroje, kterou sám
vytvořil. (Wihanův návrh je uložen v Českém
muzeu hudby.) Jenže s něčím takovým nemohl
Antonín Dvořák souhlasit. Wihan neomylně vybral pro změnu tu nejintimnější část koncertu,
ke které měl Dvořák velice silný osobní vztah.
Ale dá se předpokládat, že Wihan naprosto netušil souvislosti, které stály za vznikem právě
této části skladby. Při Dvořákově pověstné
málomluvnosti se dá předpokládat, že o tom
nevěděl vůbec nic. Představme si tu situaci,
kdy sedí u stolu proti sobě dva tvrdohlaví muži.

Samozřejmě muselo dojít ke srážce a z logiky
věci vítězem nemohl být Wihan, ale Dvořák. Ten
dokonce v dopise nakladateli Simrockovi považoval za nutné napsat tato slova: „Musím trvat
na tom, aby mé dílo bylo tištěno tak, jak jsem je
napsal. Dám Vám je také jen tehdy, když se mi
zaručíte, že nikdo, ani můj vážený přítel Wihan,
neučiní v něm žádných změn bez mého vědomí a svolení – tedy také žádné kadence, kterou
Wihan provedl v poslední větě. Zkrátka musí to
být v té podobě, jak jsem to cítil a myslil.“ A tahle neshoda žila dlouho svůj život jako důvod,
proč premiéru koncertu Wihan nehrál.
Skutečnost je ale daleko prozaičtější
a méně bombastická. Wihan s Dvořákem prostě
nedokázali najít termín, který by vyhovoval
oběma, a navíc vyhověl velkému zájmu o nové
dílo. Hlavním důvodem, proč Wihan koncert v premiéře nehrál, bylo tedy jeho vytížení
v Českém kvartetu. O tom, že roztržka mezi
skladatelem a violoncellistou existovala, se nedá
pochybovat. Ale podle všeho byla velice brzo
zažehnána, protože ještě v únoru 1896 počítal
Dvořák s tím, že premiéru odehraje Wihan,
jak to dokládá dopis Francesco Bergerovi, který v Londýně připravoval premiéru koncertu,
kdy Dvořák dirigování koncertu podmiňoval
Wihanovou účastí: „Můj milý příteli Bergere!
Je mi velmi líto, že Vám musím oznámit, že
nemohu dirigovat provedení violoncellového
koncertu. Důvodem je můj slib příteli Wihanovi,
že koncert bude hrát on. Jestliže zařadíte koncert
na program, nemohu v žádném případě přijet, ale
velmi rád přijedu jindy. S přátelským pozdravem, upřímně Váš Antonín Dvořák.“
Na to F. Berger o tři dny později odpovídá:
„Milý příteli a ctěný Mistře! Byli bychom bývali
velmi šťastni, kdyby pan Wihan hrál Váš koncert. Ale protože jste mi řekl, že nemůže přijet
19. března, mysleli jsme, že Vás potěšíme zařazením Vaší skladby a angažovali jsme pana Leo
Sterna, který říká, že skladbu zná.“ Leo Stern
skladbu skutečně znal. Dokonce přijel na dva
týdny z Londýna do Prahy a každý den se scházel
s Dvořákem nad studiem koncertu. Dvořák o tom
později řekl: „Natrápil jsem se ho dost a dost, ale
co naplat, vše udělal rád a ochotně a s nadšením
se dal do práce. Študovali jsme a hráli každý den
a pořád se mi to nechtělo líbit, on byl celý zoufalý, ale já pořád stál na svém, že je to dobré, ale že
to musí být ještě lepší. A také skutečně bylo. Když
jsem viděl, že už to půjde, řekl jsem: pojedeme
do Londýna a budeme hrát!“ Takže nakonec se
premiéra koncertu odehrála pod taktovkou samotného autora, ale bez přítomnosti Hanuše
Wihana… a slavila ohromný úspěch. Dvořákův
violoncellový koncert se rozeběhl do světa, aby
se stal skutečně tím nejkrásnějším koncertem pro
violoncello. Leo Stern vzpomínal, že před premiérou musel pracoval téměř sedm hodin denně.
„Violoncellový koncert je zcela nepodobný jakémukoli cellovému koncertu, který jsem dosud
hrál a je velice obtížný po stránce intonace,“
shrnul vše nakonec. Johannes Brahms o koncertu řekl: „Kdybych býval věděl, že je možné
napsat pro violoncello takový koncert, také bych
se o to pokusil!“
Hanuš Wihan nakonec violoncellový koncert hrál. Poprvé pravděpodobně během svého
turné v Holandsku, 25. ledna roku 1899 v Haagu
a o pár dní později potom v Amsterodamu.
A na konci téhož roku (20. prosince) v Budapešti,
pod Dvořákovou taktovkou. Ale nikdy ho nezahrál v Čechách.

Pavel Frydrych
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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

Pod vedením Luboše Matěny, vicemistra
republiky a druhého vicemistra Polska, se
děti naučí všechny triky a tipy na to, jak vytvořit dokonalý model.
Vzhledem k letošnímu podivnému roku,
jsme se zatím zúčastnili jen jedné jediné
soutěže – na jaře v Brně. Ale přivezli jsme
medaile, diplomy a ocenění pro všechny
děti, které nějaký model do soutěže přihlásili.

Zlatica Zudová-Lešková (vpravo) a kurátor
výstavy Robert Navrátil při vernisáži výstavy
Na vernisáži se sešli necelé dvě desítky lidí.
Kromě ředitele Muzea Pavla Frydrycha promluvili postupně Zlatica Zudová-Lešková z
Historického ústavu Akademie věd ČR a místostarosta Města Jiří Škop.

ŘÍJEN 2020

Otevřeno:
PONDĚLÍ, ČTVRTEK A PÁTEK
11:00 – 17:00
VÍKENDY, SVÁTKY,
PRÁZDNINY
9:00 – 17:00
Zprava: místostarosta Police nad Metují Jiří
Škop, ředitel Muzea Pavel Frydrych, kurátor
výstavy Robert Navrátil a historička Zlatica
Zudová-Lešková.

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA

Pondělí 5. října
11:00 – 17:00 hodin

Tradiční volný vstup do Muzea během prvního pondělí v měsíci. Můžete se těšit nejen
na stálou expozici, ale i na výstavu k ukončení II. Světové války.

Existuje jinde na světě místo, kde je to od indického Taj Mahalu k Chrámu Vasila Blaženého v Moskvě cca pět metrů? Ano, existuje!
V Muzeu papírových modelů v Polici nad
Metují!
A k tomu třeba Sál Richarda Vyškovského
nebo Místnost sběratelů, kde místní Klub
sběratelů Policka představuje části sbírek
nejen svých členů, ale i sbírky, které Klub potažmo Muzeum získalo darem.

MODELÁŘSKÝ
KROUŽEK

Muzeum papírových modelů
Každý čtvrtek 15 - 17 hodin
Modelářský kroužek je ideální pro malé děti,
které se při tom učí trpělivosti, fantazii, manuální zručnosti, prostorové představivosti
a kromě toho, se ještě dozví spoustu informací o modelech, které jim pod rukama
vznikají.
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Druhá letošní soutěž se připravuje také do
Brna. Firma Betexa pořádá další ročník své
soutěže, která se odehrává v unikátních kulisách Technického muzea Brno, se kterým
už několik let naše Muzeum spolupracuje.
Pokud se nic nezmění, tak se 10. října opět
v Brně setká to nejlepší, co česká papírová
scéna nabízí. A nebude scházet ani naše
Muzeum! A modely dětí s našeho kroužku,
které na soutěž přivezeme a věříme, že se
budeme opět vracet s medailí – nebo medailemi?
Cena za kroužek:
Pololetní: 400,- Kč
(cena za druhé dítě 250,- Kč)
Roční: 800,- Kč
(cena za druhé dítě 500,- Kč)
Jednorázová: 30,- Kč

Smyslem výstavy není jen připomenout
ukončení největšího válečného konflikt dějin, ale také ukázat, jak konec války probíhal
přímo v Polici nad Metují. Výstava v panelovém doprovodu ukazuje třeba děla připravená v okolí Police, kdy měla německá armáda při ústupu v plánu město rozstřílet.
Naštěstí k tomu nedošlo…
V rámci vernisáže probíhala po celý den v
Muzea dílna pod vedením Markéty Maršíkové, kdy si hlavně malí návštěvníci mohli
slepit a následně si odnést domů model vojenské techniky.

VÝSTAVY:

UKONČENÍ
II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Muzeum papírových modelů
Podle otevírací doby Muzea

Výstava, jejíž začátek byl naplánován na
květen letošního roku, má po všech peripetiích za sebou první měsíc existence.
A nabízí toho skutečně dost – kromě špičkových modelů i historické dokumenty týkající se Police nad Metují a našeho nejbližšího okolí.

Dílna při vernisáži výstavy.
Od samého založení Muzea se snažíme v
rámci jak expozice, tak i krátkodobých výstav o jejich přesah buď k České republice
(např. při výstavě rozhleden a majáků Tomáše Hobzíka), tak s přihlédnutím k regionu
Policka nebo samotného Města. Proto v
rámci přípravy výstavy a vytvoření koncepce Muzeum papírových modelů oslovilo
Muzeum Náchodska, které pro výstavu poskytlo kopie historických materiálů. A
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kromě Muzea Náchodska podpořil expozici
výstavy i soukromý sběratel Lukáš Kollert,
který poskytl historické fotografie z března
až června 1945. Díky tomu si v Muzeu můžete přečíst, jak probíhalo osvobození města
a podívat se třeba do tváře prvního vojáka
Rudé armády, který přijel do Police.

mají co říct“. Kamila Duchatschová připravila pro svou výstavu v Zeleném domečku
několik poměrně rozměrných kreseb uhlem, na kterých zaznamenala podoby soch
světců stojících v našem městě. Tento netradiční projekt ukazuje Polici nad Metují
jako místo s duchovní tradicí a samozřejmě
odkazuje k dlouhé benediktinské tradici
osídlení, která se datuje od 13. století.

Detail expozice výstavy.
Ale tou nejpodstatnější částí výstavy je představení dokonalých papírových modelů vojenské techniky. V expozici krátkodobé výstavy jsou většinou modely, které nejsou k
vidění ani na soutěžích a dalších výstavách
papírového modelářství. V tomto směru je
zcela unikátní. Od konce loňského roku jsme
postupně oslovovali jednotlivé modeláře s
prosbou o zápůjčku modelů pro tuto výstavu
a skvělé je, že Muzeu „nikdo nedal košem“.

SBĚRATELSKÁ BURZA
sobota 17. října
8:00 – 12:00 hodin

Muzeum papírových modelů

Ale výtvarnice se nespokojila pouze se zaznamenáním soch na papíře. Přidala k
tomu všemu ještě edukativní část výstavy.
Kromě samotných kreseb tak výstava nabídne i životopisy světců. A to ještě není
vše. Navíc dokázala dohledat i historii jednotlivých soch a v rámci expozice přiblíží i
„život“ soch, který je překvapivě plný stěhování nejen z místa na místo, ale i z města
do města.
Víte, kolik soch světců a svatých je ve
městě? A chcete je všechny vidět na jednom
místě?

K výstavě vyšel i katalog s předmluvou
PhDr. Zlatice Zudové-Leškové z Historického ústavu Akademie věd ČR. Dalšími texty
přispěli Josef Kropáček, Pavel Frydrych, Robert Navrátil a Michal Erben. Katalog lze zakoupit na pokladně Muzea.

KAMILA DUCHATSCHOVÁ:
SOCHY SVATÝCH
V POLICI
Vernisáž ve čtvrtek
1. října od 18 hodin
Zelený domeček

Setkání sběratelů všech oborů v Muzeu papírových modelů pod taktovkou zkušených
sběratelů.
Jarní burza se v Muzeu vzhledem k okolnostem nemohla konat. Tak si přijďte prohlédnout, co vše se dá sbírat na podzim. Když
venku postupně opadává listí a během dlouhých večerů co dělat, není lepší činnosti než
pečovat anebo rozšiřovat svou sbírku. Že
žádnou nemáte? To přece nevadí. Burza sběratelů všech oborů v Muzeu papírových modelů je ideálním startem, jak začít budovat
svou sbírku. Že nevíte, co sbírat? Ani to neví.
Přijďte se inspirovat. A protože krásy není
nikdy dost, tak se přijďte prostě jen podívat,
co vše se dá sbírat a jak dokonale mohou vypadat sbírky mistrů. A každý z nich se s Vámi
jistě rád podělí o svoje zkušenosti a poradí,
jak začít, kde sehnat další kousky a vymění,
co k vyměnění je.

Pozvánka na vernisáž.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 1.
října od 18 hodin. Otevřeno bude podle
otevírací doby Muzea.
Výstava potrvá do neděle 25. října.
Vstupné dobrovolné.

KLUB SBĚRATELŮ POLICKA:

PLECHOVKY

Vernisáž výstavy ve čtvrtek
29. října od 18 hodin
Zelený domeček

Otevřeno podle otevírací doby Muzea

Otevřeno podle otevírací doby Muzea

Muzeum papírových modelů pokračuje v
představování místních výtvarníků, „kteří

Klub sběratelů Policka každoročně pořádá
v Zeleném domečku výstavu sběratelů.
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Tentokrát se nebude jednat o známky, pivní
etikety či zápalky. Pro rok 2020 připravili
sběratelů skutečnou lahůdku: výstavu ze
sbírky nápojových plechovek. Můžete se těšit na ikonickou coca-colu, plechovky
provenience českých pivovarů, ale také ukázky světové produkce, ať už se týkají alkoholických či nealkoholických nápojů.
Co vše se na nápojových plechovkách může objevit, se
přijďte přesvědčit do Zeleného domečku.
Pořádá Klub sběratelů Policka a Muzeum papírových modelů.
Výstava potrvá do 22. listopadu.
Otevřeno podle otevírací doby Muzea.
Vstupné dobrovolné.

Burzu pořádá Klub sběratelů Policka s podporou Muzea papírových modelů.
Polický měsíčník - říjen 2020

MUZEUM DĚTEM

vitrín, dramaturgyně popíjela kávu a Muzeum nastavovalo svou usměvavou tvář.

sobota a neděle 24. a 25. října
9:00 – 17:00

Jako každý poslední víkend v Muzeu je i v
říjnu pro nejmenší návštěvníky připravena
interaktivní dílnička přímo v expozici Muzea.

Muzeum papírových modelů se připojilo k
oslavám. Jak by mohly vypadat oslavy třísetletí Krčmy v Polici nad Metují, v hlavním
městě papírových modelů, bez modelu budovy. A tak je naše Krčma na světě. V měřítku 1:150 ji jako vystřihovánku připravil
jeden z nejplodnějších současných spolupracovníků časopisu ABC, Pavel Havránek.

Díl Planety Yó z Muzea papírových modelů
uvidíte v České televizi na začátku prosince
letošního roku.
Kromě jednoduchého papírového modelu
nabízíme hromadu papírů, pastelek, fix či
voskovek, ale také návody na origami pro
větší a dospělé.
Tak neváhejte a přijďte si užít jeden z víkendových dní do Muzea s celou rodinou. Slibujeme, že Muzeum je LEPŠÍ, NEŽ ČEKÁTE!

PLANETA YÓ V MUZEU!

HOSPODA KRČMA JAKO
PAPÍROVÝ MODEL

V sobotu 19. září proběhly oslavy 300. výročí založení jedné z nejstarších hospod v
Kraji. Krčma skutečně už tři století nabízí
své služby žíznivým i méně žíznivým návštěvníkům.

Jak jsme informovali v minulém čísle, zavítala do Muzea papírových modelů opět
Česká televize. Tentokrát se v expozici objevil štáb dětského pořadu Planeta Yó. Že Vám
„Planeta Yó“ něco říká? Jasně. Tento pořad
totiž před lety moderovala patronka Muzea,
Maruška Doležalová! Tak kdo jiný by se měl
v Muzeu objevit, než tento štáb?
Samozřejmě jsme měli možnost celé natáčení sledovat ze zákulisí. Herci hráli jak o život, kamery běžely víc jak dvě hodiny, po expozici pobíhala klapka, režisér nekřičel, ale
jeho připomínky se hned měnili v realitu, kameramani se potili v souboji s odlesky skel

Poděkování za Terasu
aneb díky spolkům

V minulém Polickém měsíčníku vyšel článek
„Pořád nás to baví“ s podtitulem „Poděkování
Polici za letošní Terasu 2020“.
Martina představila průřez činností Apeironu
a poděkovala všem, kteří nejen organizovali, ale
i všem, kteří na akce spolku našli cestu.
Koncerty, přednášky, výstavy – to je to hlavní,
co pár nadšenců dělá pro naše město. Ale já vím
o tom, že to zdaleka není vše. Tito lidé neváhají přiložit ruku k dílu tam, kde je to potřeba. Zadarmo,
ve svém volném čase jsou jedni z těch, co přinášejí
to, co tady zoufale chybí – kulturní, společenské,
sportovní akce. A my si postupně uvědomujeme, že
lidé z takovýchto spolků (napadají mne i hasiči, lyžaři, fotbalisté, ochotníci a spousta dalších) dokážou
víc, než ti, kteří mají tato témata prioritně do Police
přinášet v rámci své práce. Protože pokud děláte
něco ze své vlastní iniciativy, děláte to srdcem. A je
to na výsledku znát. A baví to i nás. Díky za vše!
Jarda Mazač

Polický měsíčník - říjen 2020

Přebal
vystřihovánky s
kolorovanou fotografií
Krčmy

Slepený pracovní model Pavla Havránka
v jeho dílně.
A popasoval se s obtížemi Krčmy věru kvalitně. Dokonce poskytnutou historickou fotografii doplnil barvami a přebal vystřihovánky vypadá skutečně důstojně. A stejně
důstojně reprezentuje Město, Muzeum i samotnou budovu.
Bohužel si s vystřihovánkou zahrál i tiskařský šotek, a při závěrečném formátování vytvořil chybu v textu. I přes tento drobný nedostatek – který nijak neovlivní kvalitu výsledného modelu – je model Krčmy skutečně
unikátem, který by neměl scházet doma na
poličce žádného zručnějšího občana Police
nad Metují.
Vystřihovánku Krčmy si můžete zakoupit v
Muzeu za zvýhodněnou cenu 50,- Kč.

Za MPM Pavel Frydrych

DRUHÝ CHARITATIVNÍ BAZAR
V DŘEVĚNCE

Dejte věcem druhou šanci!
Kdy: 31.10.2020 (pokud současná situace dovolí)
Kde: Dřevěnka - stará roubená škola.
Příjem darů: 26.10. - 30.10.
od 13.00 do 16.30

Uvítáme: ubrusy, dečky, zbytky látek,
materiál na ruční práce, sklo, porcelán,
keramiku, dekorativní předměty, prostě
vše, co by mohlo udělat radost, mimo
oblečení a bot.
Zisk bude použit na další činnost
v Dřevěnce.
Neprodané věcí předáme
Diakonii Broumov.
Podrobnosti na

www.drevenka-police.cz,
nebo na čísle 702 072203, 603 973167
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Benefiční koncert pro Hospic Anežky České

Nadšení muzikanti Novoměstské filharmonie se pod vedením dirigenta Jaroslava
Rybáčka vydávají do světa opery. Pro červenokostelecké publikum si opět připravili
poutavý program nabitý nejlepšími kousky
z dílen operních velikánů. Překrásným áriím
přidají na kouzlu, rozvernosti, ale i dramatičnosti vynikající sólisté Lucia Bildová (soprán), sboristka Státní opery v Praze, dále rodačka z Červeného Kostelce Václava Hájková
- Štěpánová (soprán), studentka operního
zpěvu na konzervatoři Teplice, a šarmantní
sólista operního souboru Moravského divadla
Olomouc Martin Štolba (baryton). V podání orchestru pak zazní např. temperamentní

předehra opery Carmen G. Bizeta nebo melodie z nejslavnějšího operního dramatu C.
Saint-Saënse Samson a Dalila. Výtěžek
koncertu bude věnován Hospicu Anežky
České v Červeném Kostelci.

Vstupenky si můžete zakoupit i osobně v
IC Červený Kostelec, Česká Skalice, Náchod,
Hronov, Police nad Metují, Nové Město nad
Metují a CA Toma Úpice.

Přijďte se zaposlouchat do slavných operních melodií, které nadchly posluchače na celém světě!
Kdy: Neděle 25. říjen 2020 v 17:00 hod.
Kde: Divadlo J.K.Tyla Červený Kostelec
Předprodej: Předprodej vstupenek bude zahájen 21. 9. 2020 online na www.mksck.cz
nebo na www.123vstupenky.cz.

Dasha Quartet

Známá a úspěšná muzikálová zpěvačka Dasha, která vystupovala na mnoha významných
českých hudebních scénách,
vystoupí se svým doprovodem
v Divadle J. K. Tyla v Červeném
Kostelci ve čtvrtek 19. 11. 2020
na slavnostním koncertu, která bude uspořádán k letošnímu
významnému výročí Hospice
Anežky České a Mobilního hospice Anežky České.

Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě
uvádí hru v rámci „MODRÉHO” abonmá

Městská divadla pražská
Ephraim Kishon:

ODDACÍ LIST
Překlad: Eva M. Kavanová

Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě

Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě

uvádí hru v rámci „ZELENÉHO” i „MODRÉHO” abonmá 2019/2020

Jitka Zelenková
slaví!

Režie: Ondřej Zajíc

Řada komických situací
s jemnou nadsázkou
a chytrou ironií
provokuje k zamyšlení:
vzali bychom si
svého partnera
i po dvaceti letech
společného soužití?

Hrají:
Jan Vlasák
Taťjana Medvecká
Marika Procházková
Marcel Rošetzký
Jiří Hána nebo
Martin Hofmann
nebo Tomáš Novotný
Radka Fidlerová

Zpěvačka s nezaměnitelnou barvou hlasu a repertoárem,
který v Česku nemá konkurenci, chce letos sfanoušky
oslavit své životní jubileum koncertním turné.
Svůj recitál staví na zásadních hitech (Zázemí, Vyprávění v pokoji, Máme si co říct,
Originální rodinná komedie. V jedné izraelské rodině se provdává dcera,
Bez
lásky
není a další) a světových standardech, které v jejím podání
avšak konzervativní matka ženicha vyžaduje
oddací
list láska
rodičů nevěsty.
135 minut včetně
přestávky
Ten však kupodivu není k nalezení.
a sDélka:
českými
texty
získávají zcela nový rozměr.

Úterý 6. října 2020 v 19.00 hodin
Předprodej již probíhá

Vstupné: 360 Kč, 340 Kč, 320 Kč

Předprodej - MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119, IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657,
RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870 a IC Hronov, tel.: 491 483 646
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Po 12. a út 13. října 2020 v 19.00 hodin
Předprodej již probíhá

Vstupné: 460 Kč, 440 Kč, 420 Kč

Předprodej - MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119, IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657,
RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870 a IC Hronov, tel.: 491 483 646.

Sametový hlas 2020
O lásce nezpívá nikdo tak
jako Jitka Zelenková

Pondělí 19. října 2020 v 19.00 hodin
Předprodej již probíhá

Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Předprodej - MIC Náchod, tel.: 491 426 060, IC N. Město n. Met., tel.: 491 472 119, IC Červený Kostelec, tel.: 498 100 657,
RIC Česká Skalice, tel.: 491 453 870 a IC Hronov, tel.: 491 483 646

V doprovodu excelentních muzikantů
jako jsou kontrabasista František Raba, klavírista
Levměsíčník
Rybalkin a -další
vytváří
Polický
říjen
2020
silnou a zároveň intimní atmosféru, v níž jakoby zpívala pro každého posluchače zvlášť.

Muzeum Náchodska informuje
P olice nad  M etu j í

Benediktinské knihovny –
Knihovny benediktinských
klášterů Broumov a Rajhrad

Už jen do 28. října 2020 mají zájemci
možnost navštívit výstavu věnovanou knihovnám benediktinských klášterů Broumov
a Rajhrad. Výstava je jedním z výstupů
výzkumného úkolu Brána moudrosti otevřená, který řeší Katedra pomocných věd
historických a archivnictví Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové ve spolupráci
s Moravskou zemskou knihovnou v Brně
a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice
se sídlem v Litomyšli. Její premiéra se uskutečnila v roce 2019 paralelně v klášterech
v Broumově a Rajhradu. Výstava podává přehled historie benediktinského řádu a jeho počátků v českých zemích od 10. století. Dále se

soustřeďuje na historii obou klášterů a jejich
stavební a architektonický vývoj s důrazem
na působení K. I. Dientzenhofera v Broumově
a J. B. Santiniho-Aichla v Rajhradu. Její
hlavní část je zaměřena na historii knihoven
v obou klášterech, vznik monumentálních
knihovních sálů a přehled vývoje a složení
knihovních fondů obou knihoven. Představuje
nejvzácnější jednotliviny – středověké rukopisy, inkunábule (tisky z doby před r. 1500),
nejzajímavější staré tisky, zpřístupňuje ukázky
výzdoby, typografických prvků, historických
knižních vazeb, použitých druhů psacích látek
i některé druhy kování. Zvláštní část je věnována péči o stav knihovních fondů a ukázkám
postupů restaurování některých vzácných
svazků. Pro Polici nad Metují je kolekce doplněna prezentací historie zdejšího benediktinského kláštera a jeho knihovny, která zanikla
v souvislosti se zrušením kláštera Josefem II.,
a naznačuje vzájemné vazby především s klášterem broumovským.
Výstava probíhá v benediktinském klášteře v Polici nad Metují do 28. října 2020
a zhlédnout ji můžete od pátku do neděle
od 9.30 do 12 a od 13 do 17 hod.

Kdo si hraje, nezlobí

Muzeum Náchodska pořádá do března
2021 sbírku hraček místní výroby, zejména
produkce firem KOVODRUŽSTVO, KOVAP
a KADEN. Dárci mohou kromě hraček samotných nosit také katalogy, popř. staré fotografie
s danými hračkami. Pokud doma máte nějaký
předmět, kterého se nechcete vzdát, a přesto
si myslíte, že je zajímavý a byl by přínosem
pro připravovanou výstavu, budeme velmi
rádi, půjčíte-li nám jej alespoň po dobu jejího
trvání. Vděčni budeme také za zapůjčení fotografií, popř. jiných listin, které si budeme moci
oskenovat.
Předměty ze sbírky budou nejprve využity
při přípravě výstavy zaměřené na hračky, jejíž

část by měla být věnována právě náchodskému KOVODRUŽSTVU, a následně budou
používány i při dalších výstavách. Přinést je
můžete kdykoliv do muzea (vždy se jménem
dárce a kontaktem na něj) nebo ve vyhlášených termínech přímo na osobní schůzky
s muzejním kurátorem.
První schůzka se uskuteční 13. 10. 2020
v přednáškové místnosti muzea v 1. patře
Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin, druhá
schůzka 10. 11. 2020 ve stejný čas na stejném
místě. O termínech dalších schůzek budeme
průběžně informovat.
Za Váš zájem a podporu předem velice
děkujeme!
Více informací: www.muzeumnachodska.
cz a Fb Muzeum Náchodska

Sbírka materiálů pro
novou expozici na tvrzi
na Dobrošově

Muzeum Náchodska se obrací na širokou
veřejnost s prosbou o poskytnutí filmových
záběrů, fotografií i jiných materiálů a předmětů týkajících se československého předválečného opevnění pro připravovanou novou
expozici na tvrzi Dobrošov. Zajímají nás předměty z období první republiky a protektorátu,
přibližně do roku 1945.
Nabídky prosím zasílejte na e-mailovou
adresu: info@muzeumnachodska.cz, nebo
poštou na adresu Muzeum Náchodska, Tvrz
Dobrošov, Masarykovo náměstí 1, 547 01
Náchod.
Veškeré předměty, fotografie či filmové
záběry můžeme převzít do sbírek muzea nebo
se souhlasem vlastníků okopírovat nebo nafotit a originály jim vrátit.
Za všechny nabídky děkujeme a těšíme se
na spolupráci.
Muzeum Náchodska

Oblečte si papuče a zlepšete někomu poslední dny jeho života.

Věděli jste, že jen navlečením papučí můžete někomu změnit konec života? Ve středu
7. října proběhne tradiční Papučový den a pokud se připojíte, tak podpoříte mobilní hospicovou péči. K této akci se připojí i Mobilní
hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Tento mobilní hospic již 10 let pomáhá nevyléčitelné nemocným lidem důstojně odejít ze
života v jim důvěrně známém domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších.
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A jak se můžete zapojit? Je to velmi jednoduché. Až vyrazíte tento den třeba do práce,
za sportem nebo zábavou, tak si své papuče
vezměte s sebou. Řekněte o Papučovém dni
svým kolegům, rodině, přátelům a známým.
Papuče si oblečte tam, kde právě jste a sami
nebo společně s ostatními se vyfotografujte.
Fantazii se v žádném případě meze nekladou!
Fotky pak sdílejte na Instagramu s hashtagem
#papucovyden, přidejte se k facebookové

události Papučový den a sledujte, jak vyfocené papuče pomáhají měnit svět k lepšímu.
Fotky budou také zveřejněny na stránkách
projektu www.papucovyden.cz.
Třeba právě ta vaše fotografie upozorní
na to, že umírat doma je možné a že takové
služby v našem okolí existují.
Michal Klemm
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7. Broumovské diskuse otevřou téma hodnot v politice
a ve společnosti

Broumov
–
Ve
dnech
3.–6.
listopadu
se
v
broumovském
klášteře uskuteční
7. Broumovské diskuse. Tématem čtyřdenní diskusní konference budou Hodnoty a společnost. Předprodej
vstupenek bude spuštěn na webu konference
v polovině září.

Pozvání na konferenci přijala řada
hostů: sociolog Daniel Prokop, komeniolog Jan Hábl, ústavní právník Jan
Kysela, ekonom Filip Matějka, farářka Martina Viktorie Kopecká, podnikatel a filantrop Libor Winkler, analytik Roman Joch či poslanec Miroslav
Kalousek. Další jména jsou v jednání.

Hlavní program konference bude rozdělen do tří diskusních panelů - Panel I: K čemu
nám jsou ve společnosti hodnoty?; Panel II:
Hodnoty v politice a Panel III: Proměnila koronavirová zkušenost naše hodnoty? Součástí
programu je také Komorní rozmluva: Hledání
společenských hodnot a doprovodný program
– koncert, setkání u číše vína, meditace, prohlídka kláštera, workshopy pro studenty, mše
svatá či objevování Broumovska.
„Broumovské diskuse jsou konferencí,

na které se nespěchá – a i tím se liší od ostatních podobných akcí. Prostředí kláštera inspiruje k zastavení a přemýšlení. Pro mnohé naše
návštěvníky představují Broumovské diskuse
příležitost k podzimnímu aktivnímu odpočinku, který díky bohatému programu přináší
řadu zážitků a podnětů,“ říká Hana Valentová,
výkonná ředitelka konference.
Důležitou součástí Broumovských diskusí
jsou studenti středních a vysokých škol, kteří mají možnost získat studentská stipendia
a účastnit se workshopů s hosty konference.
Podmínkou je napsání eseje na dané téma, které posléze hodnotí komise. Přihlášky jsou již
otevřené – všechny informace najdou studenti
na www.broumovskediskuse.cz/pro-studenty.
Uzávěrka příjmu esejí je 25. září.
Konference je přístupná veřejnosti, vstupné na jednotlivé panely je 100 Kč, zakoupit lze
i cenově zvýhodněnou vstupenku na celý program konference. Vstupenky bude možné zakoupit online od poloviny září na webu www.
broumovskediskuse.cz. Bližší informace je
možné najít nejen na webu, ale i na facebookovém profilu konference ZDE.
Broumovské diskuse jsou v kontextu
ostatních konferencí výjimečné tím, že poskytují velký prostor pro debatu – jeden diskusní
panel se třemi řečníky trvá 2,5 hodiny, a tak
je možné diskutovat do hloubky a nikoliv jen
povrchně. Specifikem konference je rovněž

důraz na principy kultivované demokratické
diskuse: věcnost, otevřenost, poctivost, trpělivost a zdvořilost. Vzdělávací a kulturní
centrum Broumov pořádá Broumovské diskuse pod taktovkou neziskové organizace
Agentura pro rozvoj Broumovska od roku
2014. Předchozí ročníky se zamýšlely nad
tématy Demokratická diskuse, Mír, Evropská
identita, Vize vzdělanosti, Hrdinství a odvaha,
Důvěra a porozumění.
Statutárním partnerem konference je město Broumov. Hlavními partnery jsou Raiffeisen
Leasing, Jan Barta, Hobra – Školník,
Královéhradecký kraj a US Embassy. Partnery
jsou Centrum Walzel, Coca-Cola HBC
Česko a Slovensko, Sekyra Foundation,
Edumed, Martina Rosová, Nadace OSF,
Grund a Pixman. Generálním mediálním partnerem je Česká televize, hlavním mediálním
partnerem ČRo Plus. Mediálními partnery
jsou Katolický týdeník a naše.broumovsko.
cz. Regionálními partnery jsou Benediktinské
opatství sv. Václava, Farnost
Broumov, Strategická rada
regionu
Broumovsko,
Region
Broumovsko
a
Podnikatelský
klub
Broumovska.
Kateřina Ostradecká
Agentura pro rozvoj Broumovska

POHLEDY DO HISTORIE
8. říjen – Památný den sokolstva
Sokolská organizace
byla
založena v roce
1862, patří tak
k nejstarším spolkům v České republice.
Během
své
existence
zasáhl Sokol významnou měrou
do dějin českého národa a přímo se podílel
na formování české národní identity a spoluutvářel samostatný československý stát. Vedle
sportovních a tělovýchovných aktivit připomínáme sokoly jako nositele demokratických
a humanistických principů. Právě proto se
všechny totalitní ideologie 20. století soustředily primárně na likvidaci Sokola. Sokol
sdružoval lidi rozdílných politických názorů,
od komunistických po pravicové.
Usnesením parlamentu a senátu byl 8.říjen zařazen od roku 2019 mezi Významné
dny české republiky. Sokolové tak vzpomněli
na 8.říjen 1941, nejtemnější datum ve 157leté
historii této nejstarší tělocvičné organizace.
Činnost Sokola byla v době okupace zastavena už l2.dubna l941. K. H. Frank tehdy
informoval Adolfa Hitlera, že největším nebezpečím pro Říši je právě sokolská organizace. Hitler se pak v září rozhodl poslat do Prahy
jako zastupujícího říšského protektora
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generála SS Reinharda Heydricha, který 28.
září vyhlásil stanné právo. Stanné soudy začaly ihned svou práci. Byly jen tři druhy rozsudků – poprava, koncentrační tábor, osvobození.
Odvolání nebylo.
Výnosem Heydricha z 8. října 1941 byla
definitivně rozpuštěna Česká obec sokolská
a její majetek úředně zabaven. V noci ze 7.
na 8. října 1941 proběhla Akce Sokol, ve které byli podle připravených seznamů zatčeni
sokolští činovníci z ústředí, žup a dokonce
i z jednot. Následně byli uvězněni v Osvětimi.
Podle zprávy R. Hendricha o Akci Sokol, zaslané 11. října 1941 Hitlerovi do Berlína, bylo
zatčeno na 1 500 lidí. Všichni byli uvězněni
bez soudu, bez důkazu provinění, jen proto že
byli činnými členy Sokola … Většina podlehla tamějším špatným podmínkám, někteří byli
popraveni. Během druhé světové války zemřelo na pět tisíc jejich členů. Téměř 93% vedoucích sokolských pracovníků se již na svá
místa po skončení války nevrátilo. Tato akce
byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům
Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím
i významných osobností celého národa. Cílem
a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku.
Sokolové jako velcí vlastenci se však ani
po tomto zatýkání nedali zastrašit, a tak se

nejvýznamnějším skutkem sokolského odboje stala spolupráce při atentátu na Reinharda
Heydricha. Sokolští odbojáři pojali atentát
velmi osobně – jako krevní mstu za mrtvé
z Akce Sokol. Bez doslova sebevražedné pomoci sokolů by se atentát nemohl nikdy uskutečnit. Tato událost se dotkla i sokolů z odbojové skupiny S 21 B v Královéhradeckém
kraji, kteří zajišťovali úkryt pro posledního
z parašutistů výsadku Silver A Jiřího Potůčka
v oblasti Červeného Kostelce. Popraveno jich
bylo ihned 17, další spolupracovníci pak umírali koncentračních záborech…
Říjnové události roku 1941 představují
nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci
vedený proti skupině občanů dobrovolně se
organizujících v jedné zájmové organizaci.
Během okupace bylo v koncentračních táborech popraveno a umučeno 3 387 sokolů
a 8 223 se vrátilo s podlomeným zdravím.
Jejich oběť Památný den sokolstva připomíná.
Je vnímán také jako obecný symbol českého
boje za svobodu, samostatnost a demokratický charakter státu. Sokolové se od svého
založení dostali do střetu se všemi totalitními
režimy. Bylo to během obou světových válek
i v roce 1952, kdy byl Sokol opět zrušen. Jeho
činnost byla obnovena po roce 1989 a dnes
patří mezi nejpočetnější sdružení v Česku, má
v současné době kolem 160 000 členů.
Připravil František Janeček
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zrcadlo času - vzpomínáme...
yy 1. listopadu 1862 – narodil Emil Kolben, jeden z nejvýznačnějších českých
elektrotechniků a podnikatelů, zakladatel továrny Kolben a spol. a generální
ředitel a hlavní akcionář Českomoravské-Kolben-Daněk (ČKD), zemřel
v koncentračním táboře Terezín († 3.
července 1943)
yy 2. listopadu 2000 – na Mezinárodní
vesmírnou stanici vstoupila první stálá
posádka
yy 3. listopadu 1414 – Jan Hus dorazil
do Kostnice, kde byl o tři dny později
papežem Janem XXIII. zahájen kostnický koncil
yy 4. listopadu 1945 – na ustavující diplomatické konferenci v Londýně bylo
podepsáním ústavy založeno UNESCO
yy 5. listopadu 1882 – na pražském Žofíně poprvé zaznělo souborné provedení
Mé vlasti
yy 6. listopadu 1893 – zemřel v Petrohradě na choleru Petr Iljič Čajkovskij,
ruský hudební skladatel (* 7. května
1840)
yy 7. listopadu 1910 – zemřel P. Cyril
Kaněra, polický farář, děkan (*9. září
1840)
yy 8. listopadu 1620 – české stavovské
vojsko bylo poraženo v bitvě na Bílé
hoře v Praze, v bitvě se střetly česká
stavovská armáda a dvě armády katolické, armáda císaře Svaté říše římské Ferdinanda II. Štýrského a armáda
německé Katolické ligy, katolické armády po jedné až dvou hodinách zdolaly méně početnou stavovskou armádu,
bitva na dalších 300 let ovlivnila osud
českého státu, české země se opět vracejí pod vládu Habsburků
yy 9. listopadu 1989 – pád Berlínské zdi:
západní a východní Berlín se spojily
a byl také otevřen zbytek hranice mezi
NDR a NSR
yy 10. listopadu 1483 – narodil se Martin Luther, německý teolog, kazatel
a reformátor, zakladatel protestantismu
(† 18. února 1546)
yy 11. listopadu 1939 – na následky zranění při demonstraci proti německým
okupantům 28. října v Praze zemřel student Jan Opletal
yy 12. listopadu 1891 – narodil se PhDr.
Stanislav Brandejs, český diplomat,
publicista, překladatel, člen mnoha učených společností, regionální historik
a autor cenné publikace „Kniha o Polici
nad Metují a Policku“ (1941), předseda
krajanského spolku „Ostaš“
yy 13. listopadu 1918 – Národním výborem byla v Československu přijata
Prozatímní ústava, kterou roku 1920
nahradila Ústavní listina Československé republiky
yy 14. listopadu 1847 – zemřel Josef
Jungmann, český spisovatel a filolog,
překladatel (* 16. července 1773)
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yy 15. listopadu 1670 – v exilu v nizozemském Amsterdamu zemřel učitel
národů Jan Amos Komenský, veliký
český spisovatel a zakladatel moderní
pedagogiky (* 28. března 1592)
yy 16. listopadu 1810 – v Praze se narodil Karel Hynek Mácha, český básník,
největší představitel českého romantismu († 6. listopadu 1836)
yy 17. listopadu 1939 – v důsledku manifestačního odporu českého lidu proti okupaci při pohřbu Jana Opletala,
byly v protektorátu Čechy a Morava
uzavřeny české vysoké školy, vedoucí
představitelé vysokoškoláků byli zatčeni a popraveni a stovky českých studentů byly zbity a odvlečeny do koncentračních táborů
yy 18. listopadu 1883 – po požáru bylo
poprvé otevřeno Národní divadlo
v Praze Smetanovou Libuší
yy 19. listopadu 1969 – Program Apollo:
Apollo 12, jako druhý pilotovaný let
po Apollu 11, přistálo na Měsíci a astronauté Charles Conrad a Alan Bean
vystoupili na povrch
yy 20. listopadu 1910 – zemřel Lev Nikolajevič Tolstoj, jeden z největších ruských a světových spisovatelů (* 9. září
1828)
yy 21. listopadu 1344 – Karel IV., Arnošt
z Pardubic a Jan Lucemburský položili
základní kámen ke gotické novostavbě katedrály svatého Víta, Václava
a Vojtěcha na Pražském hradě
yy 22. listopadu 1963 – v Dallasu v Texasu byl zavražděn americký prezident
John F. Kennedy (* 29. května 1917)
yy 23. listopadu 1792 – naposledy
otevřen hostinec Jaroslava Ježka
na Slavném, nazývaný „U zajíce“)
yy 24. listopadu 1969 – Program Apollo: Kosmická loď Apollo 12, jež byla
19. listopadu na Měsíci, úspěšně přistála v Tichém oceánu
yy 25. listopadu 1895 – narodil se Ludvík
Svoboda, armádní generál a československý prezident († 20. září 1979)
yy 26. listopadu 1926 – zemřela Eliška
Krásnohorská, vlastním jménem Alžběta Pechová, česká spisovatelka známá především jako autorka dívčí literatury (* 18. listopadu 1847)
yy 27. listopadu 1954 – zemřel Josef
Sova, bývalý ředitel měšťanských škol
v Polici (*6. března 180)
yy 28. listopadu 1695 – na náměstí
v Plzni byl popraven Jan Sladký Kozina , vůdce chodského povstání (* 10.
září 1652 )
yy 29. listopadu 1378 – zemřel Karel IV.,
český král a římský císař z dynastie Lucemburků (* 14. května 1316)
yy 30. listopadu 1997 – český prezident
Václav Havel přijal demisi vlády Václava Klause, čímž začala vládní krize
Připravil František Janeček

Z kroniky obecné
školy v Hlavňově

Všimneme si počtu žáků a jmen řídících učitelů
ve smíšené jednotřídní škole v Hlavňově od školního roku 1940/41 až do roku 1961/62, kdy došlo
ke zrušení školy.
Školní rok

Počet žáků
(chl.+dív.)

Jméno učitele

1940/41
38 (20 + 18) Josef Beran
1941/42
37 (22 + 15) Jan Maršík
1942/43
36 (21 + 15) Jan Maršík
1943/44
37 (20 +17) Jan Maršík
1944/45
36 (18 + 18) Jan Maršík
(od 2.11.1944)
Ludmila Beranová
(od června)		
Alžběta Bartošová
1945/46
27 (15 + 12) Marta Balašová
(od 1.101945)		
Rudolf Provazník
1946/47
24 (15 + 9)
Rudolf Provazník
(od 1.5.1947)		
Karel Petr
		
Karel Vik
1947/48
18 (13 + 5)
Jiří Kotlář
(od 1. 10.)		
Rudolf Provazník
1948/49
21 (13 + 8)
Rudolf Provazník
změna názvu školy (obecná – národní)
1949/50
21 (12 + 9)
Rudolf Provazník
1950/51
17 (10 + 7)
Rudolf Provazník
1951/52
15 (9 + 6)
Ludmila Městková
1952/53
12 (7 + 5)
Ludmila Městková
(od 24. 5. do 28. 6. 1953)
Milena Hlavová
1953/54
11 (6 + 5)
Ludmila Městková
1954/55
13 (8 + 5)
Ludmila Městková
1955/56
16 (8+ 8)
Ludmila Městková
1956/57
11 (6 + 5)
Ludmila Městková
1957/58
11 (6 + 5)
Stanislav Hejlek
		
(do 5.12.1957)
		
Josef Středa
1958/59
12 (4 + 8)
Josef Středa
1959/60
10 (3 + 7)
Josef Středa
1960/61
10 (2 + 8)
Josef Středa
1961/62
14 (4 + 10)
Josef Středa
(zrušení školy)
Ke zrušení zdejší jednotřídní školy učitel Josef
Středa ve školní kronice zapsal:
Ukazuje se, že při zvýšených nárocích na výchovnou a vzdělávací práci školy a při odstraňování protikladů mezi městem a vesnicí nebude již
moci vesnická škola v nynější struktuře plnit své
poslání a úkoly v potřebné šíři a kvalitě. Proto součástí procesu přestavby vesnice bude také přebudování struktury základního školství na vesnici,
aby se dosáhlo podstatného zkvalitnění výchovy
vesnické mládeže a aby se jí umožnilo navštěvovat školy plně organizované již od 6 let. Neustálé
zlepšování komunikačních a dopravních poměrů
přibližuje vesnici městu natolik, že je již možno
přistoupit k přeměně organizace vesnických škol,
a to plánovitě ve shodě rozvojem dopravy a péče
o stravování i mimoškolní činnost dětí. Na zdejší
škole je malý počet žáků, který podle předpisu nezadává důvod k ponechání této školy.
Uvedené dispozice byly projednány s obcí
s MNV, KSČ, SRPŠ a k 1. září 1962 byla škola
zrušena.

Vybral František Janeček
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Významné osobnosti Police a Policka

Příběh Václava Luňáčka – akademického malíře

Václav Luňáček se narodil dne 1. srpna
1867 v Polici v Kostelní ulici čp. 10 v rodině
řezníka a městského radního Václava Luňáčka.
Školu navštěvoval v Polici a v Broumově a pak
jeho otec rozhodl, aby se vyučil kupectví. Byly
k tomu zvlášť dobré podmínky, jeho strýc Petr
Kejdana byl majitelem velkoobchodu s osivem
v Breslau v Prusku (tj. ve Vratislavi, dnešní
polské Wrócłavi). U něj se mladý Václav začal
připravovat na svou budoucí životní dráhu obchodníka. Příliš však se svou životní perspektivou nadšen nebyl. Již od školních let projevoval
neobyčejné výtvarné nadání, v každé volné chvíli
se věnoval kreslení, a tak v něm nakonec zvítězila touha jít za svou zálibou a věnovat se zcela
malířství. „Konečně oznámil tento úmysl svému
otci. Ale se zlou se potázal. Otec se nesmírně rozčílil, vysvětlil mu, to že velice mizerná existence
a nechtěl o něm více slyšet. Pustil se tedy mladistvý nadšenec na svou pěst do Mnichova, aby si
tu zjednal přístup do malířské akademie. V roce
1885 nastoupil osmnáctiletý Václav těžkou svízelnou dráhu malířského školení. Z lásky k umění
vyvolil si tento úděl jistě ne záviděníhodný. A tak
se pomalu propracovával a probíjel řadou těžkých dnů k metám vytčeným“.
Během studií, která ukončil roku 1889, se
seznámil s více členy spolku českých výtvarníků „Škréta“, zvláště s později tak populárním
Alfonsem Muchou. Lehká studia to však nebyla.
„Život malířský, život veselý – než mladý nadšenec poznal také jeho stinné stránky a kdykoliv
utahoval pevněji svůj opasek, prchala všechna veselost z jeho mladé duše a pouze ta jeho
láska a pevná vůle vytrvat bránila mu vrátit se
zpět do rodného domu a k prozaickému, ale výnosnému povolání, starostlivým otcem vyvolenému.“ Mladý absolvent mnichovské akademie
se po úspěšných studiích vrátil domů, nakonec
jej přijal i usmířený otec a malíř se pak v Polici
usadil natrvalo.
Malíř Václav Luňáček se narodil, jak již
bylo řečeno, v rodině řezníka Václava Luňáčka.
Jeho matka Anna byla sestrou purkmistra Jana
Kejdany, který si svou manželku Reginu přivedl
až z Itálie. Její bratr byl i zmíněný Petr, obchodník
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se semeny ve Vratislavi a Augustin, měšťan v čp.
101 v Kostelní ulici, ten, který nechal svým nákladem na ostašské kapličce roku 1881 spolu se
svou manželkou Amálií zřídit věžičku se zvonem
a byl také roku 1913 zakladatelem nadace pro
zřízení první mateřské školky v Polici. Dům čp.
10 v Kostelní ulici koupil řezník Luňáček od výrobce kořalek izraelity Rudolfa Löwita roku
1866. Připomeňme, že malíř Václav Luňáček
měl ještě sestru Marii, provdanou v Praze za továrníka Raymunda Smekala, známého výrobce
hasičských stříkaček. U ní býval občas hostem
v moravské vesnici Čechy pod Kosířem, kde měl
Smekal svou další továrnu.
Když roku 1912 jeho strýc Petr Kejdana
ve Vratislavi zemřel, zanechal po sobě jako svobodný mládenec značné jmění. Malíř Václav
Luňáček dům v Kostelní ulici prodal a za 18.000
korun koupil vilu čp. 80 na katastru Velké
Ledhuje, kterou tam roku 1908 pro sebe postavil
polický stavitel Vilém Pohl ml. (je to vilka s věžičkou na pravé straně začátku Bukovice, u křižovatky). Tam jeho otec roku 1913 ve stáří 80 let
zemřel, jeho matka Anna skonala o rok později.
Svou vilku byl malíř Václav Luňáček nakonec
z důvodu finanční tísně donucen prodat, vymínil
si však zde právo doživotního bezplatného bydlení. „Zde, v malé podkrovní světničce se širokým
oknem a pohledem na Bor, sedával a tvořil. Zde
také prodělával krizi trapné vleklé choroby, která
naň na starce zvolna, ale úporně zaútočila až ho
i zdolala“.
Akademický malíř Václav Luňáček se věnoval převážně krajinomalbě svého rodného kraje.
V Polici vystavoval roku 1897 a 1918, častěji vystavoval svá díla v Praze i v cizině (v Německu).
Pro české houbařství se stal významný svým zdařilým „Atlasem hub“, připojeným k Bezděkovu
vědeckému dílu „Houby jedlé a jim podobné jedovaté“, „v němž věrně podle přírody zobrazuje
četné naše houby, že to vzbudilo všeobecný obdiv
uměleckých kruhů domácích i cizích.“ Také nutno uvést, že Václav Luňáček byl autorem nákresů městského znaku, které posloužily při jeho
schvalování ministerstvem vnitra roku 1938.
Z jeho literární činnosti připomeňme sbírku veselých povídek z Policka „Quodlibet“, vydanou
roku 1927 nakladatelem a knihkupcem Josefem
Nývltem v Kralupech nad Vltavou. V rukopisech
zůstal jeho román „Lásky ideál a klam“ i další
sbírka povídek „Veselé historky“. Na motiv jedné
z jeho povídek („Kníže pán na výletu“) ze sbírky
humoresek „Quodlibet“ napsal libreto k operetě
„Na Hvězdě“ i známý polický editor regionálních pověstí, knihař Antonín Krtička – Polický.
Zajímavá episoda, hodná zaznamenání, se
udála roku 1924, kdy Václav Luňáček daroval
městu Polici n. Met. rodinný památný prsten,
o čemž byl u Městského úřadu sepsán úřední zápis následujícího znění:
„Ku zdejšímu úřadu se dostavil akademický
malíř, Mistr Václav Luňáček, který předav zlatý
pečetní prsten se smaragdem pro zdejší museum,
takto vypověděl o jeho historii: »V roce 1866,
ve válce s Prusy, můj strýc, jsa purkmistrem
zdejšího města, velmi od nepřátel těch zkoušel,
aby jejich potřebám a žádostem mohl vyhověti.
Poněvadž město bylo velmi citelně poškozeno,
odejel po skončení války do Vídně, aby si tam
vyprosil audienci u císaře Františka Josefa I.
Byl přijat a tlumočil stížnosti občanů, načež jsa

milostivě propuštěn s těmito císařskými slovy:
»Já budeš videt, co se dá jelat« odejel domů
a marně čekal na skutky. Město za jeho zásluhy se mu odvděčilo darováním zlatého prstenu
s jeho monogramem a vnitř vyrytým nápisem
»Zásluha roku 1866«. Můj strýc, Jan Kejdana,
tento prsten stále nosil na ukazováčku a jednoho dne ku svému zděšení poznal, že prsten
ztratil, a vzdor usilovnému hledání nebyl nalezen. Po nějaké době šel můj strýc, Jan Kejdana,
po dolení straně náměstí a tam viděl ve skříňce
zlatníka Hrušky, umístěné na dveřích mezi jiným
zlatnickým zbožím svůj prsten. Vstoupil dovnitř
a dotazoval se zlatníka Hrušky, odkud ten prsten má. Zlatník jmenoval osobu, která prý jej
nalezla a nabídla ke koupi. Můj strýc prohlásil,
že je to jeho prsten a že jej přece zlatník musel
poznati, načež týž odvětil, že si toho nevšiml.
Dali zavolati osobu, která prsten prodala a dotazovali se, jak k jeho vlastnictví přišla. Dotyčná
odpověděla, že když byla zaměstnána, jak bylo
dříve zvykem, u Kejdanů při nakládání hnoje,
že jej nabodla na vidle, očistila a prodala zlatníkovi. Tímto vylíčeným způsobem přišel můj
strýc opětně k prstenu. Když po létech zjistil, že
se blíží konec jeho života, daroval předmětný
prsten svému bratrovi, Petru Kejdanovi, obchodníku ve Vratislavi v Prusku. Ten jej však nenosil
a uschoval v tresoru jako památku na svého bratra. Když v roce 1912 zemřel, aniž zanechal posledního pořízení, byl jeho majetek i s prstenem
soudně odhadnut a s jinými drobnostmi uschován
u tak zvaného »Rechtsanwalda«. Mistr Luňáček
byl všemi dědici zplnomocněn, aby celý majetek
zpeněžil a převzal. Likvidace celého jmění trvala
hodně dlouho, téměř celý rok, než pruské úřady
dědicům pozůstalým po zaplacení daní majetek
vydaly. Mistrovi šlo o to, aby památky na rodinné příslušníky zůstaly zachovány a proto prsten
za soudně odhadnutou cenu převzal a měl jej
ve svém vlastnictví do dnešního dne. Dnes jej daruje po létech původnímu dárci – městu Polici
nad Metují – do nově zřizovaného muzea.“
Václav Luňáček daroval městu Polici nad
Metují rovněž několik svých obrazů. Roku
1943 zakoupila Městská spořitelna v Polici n.
Met. od Václava Luňáčka obraz „Sněhurka“
za 25.000 Kč, který bylo možno až do nedávné
doby spatřit ve dvoraně budovy České spořitelny.
„Jednou z prvních malířských prací Václava
Luňáčka byl malý akvarel, zasklený obrázek
Božích muk, kam klade děvče polní kytičku, který
věnoval své dobré mamince a jejž ona pak do své
smrti nad svým lůžkem viset měla. A podivno –
Boží muka – osamělá, stojící na skalce květného
pahrbku, jako bílý maják, byla také jednou z jeho
posledních prací“.
8. října roku 1948 byl Václav Luňáček převezen do polického chorobince, kde 14. října roku
1948 skonal ve věku 81 let. Poněvadž na sklonku
svého života žil ve stísněných poměrech, našlo se
několik dobrodinců, kteří ho hmotně podporovali, aby netrpěl nouzí. Zesnulý byl zpopelněn dne
18. října v pardubickém krematoriu.“ (Kronika
města Police nad Metují)
„Život mistra Luňáčka byl velice plodný.
V letech své síly a svěžesti rád bloudil překrásnými lesy polickými a broumovskými, nosil si domů
krásné exempláře hub, které maloval, spojil se
s učitelem Janem Bezděkem, se kterým počali vydávati dílo „Atlas hub jedlých a jim podobných
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jedovatých“. Bylo to první české dílo toho druhu,
nenašlo bohužel v tehdejší době u nás pochopení
a podpory, a tak oba dva chudí umělci rozhodli
se vydávati je po sešitech v dlouhých časových
intermezzech, neboť museli teprve prodejem sešitů vyzískanými penězi dáti do tisku sešity dalšího
čísla. Posléze probudilá Francie odkoupila celé
dílo a mistr Luňáček daroval kavalírsky svých
90 originálů našemu Národnímu muzeu v Praze.
Mimo to namaloval množství obrazů menších
i větších, v oleji, akvarelech a pastelech, z nichž
tři vlastní Spořitelna města Police, pět spolek
„Ostaš“ v Praze, ostatní jsou nejvíce v soukromém vlastnictví. Literární tvorba mistrova
pozůstává ponejvíce z veselých povídek a humoresek. Za jeho života vyšla kniha „Quodlibet“,
v jeho pozůstalosti jsou ještě tři nebo čtyři rukopisy téhož druhu a v oleji malovaný obraz stoleté
stařeny, jejž mistr namaloval před 50 lety. Býval
též velikým turistou, provázíval cizince krajem, jmenovitě na Hvězdu, kde značkoval cestu
Kovářovou roklí i roklemi ostatními, jsa Klubu
turistů v Polici dlouholetým členem. Vzdor tomu,
že mistr žil v Bukovici životem samotářského
starého mládence, měl dost styků s uměleckým

světem a byl co dobrý a veselý společník hojně vyhledáván inteligencí letních hostů. V jeho
pozůstalosti je korespondence se známými našimi umělci i mistrem Jiráskem. Mistr Luňáček
věnoval se drobnomalbě. Jeho obrazy vynikají
neobyčejnou přesností a čistotou barev a propracováním do nejmenších podrobností, jakož
i krásným sladěním. V jeho okolí byla po nich
vždy značná poptávka. V dnešní době překotného
chvatu sotva najde tato úžasně pracná drobnomalba následovníka, neboť velké množství při
ní stráveného času nemohl by nikdo zaplatiti.
S mistrem Václavem Luňáčkem odchází nám
tedy umělec starého zrna, starého ražení, populární figurka města Police, kam se chuďas téměř
denně těžce dobelhal, stařec shrbený pro velkou
bolest v páteři. Smrt mu byla vysvobozením z bolestí a útrap. Urna s jeho popelem jest uložena
v chrámě československého sboru v Polici“ – tolik několik výňatků z nekrologu paní Mužíkové,
uveřejněného roku 1948 v regionálním časopisu
„Broumovsko“.
ZDROJ:

PICHL, Miroslav: Osobnosti Police nad Metují.
Police nad Metují: Město Police nad Metují, 2009

Říjen – pranostiky,
pověry, zvyky, tradice

Říjen je desátý měsíc roku a má 31 dní. Podle
starého římského kalendáře, v němž rok začínal
březnem, to byl měsíc osmý – october; odtud proniklo jeho jméno do většiny evropských jazyků. Český
název měsíce pochází od jelení řuje, říje (souvisí se
slovesem řvát).
Slunce je začátkem října ve znamení Vah a přechází do znamení Štíra. Dne ubývá
v říjnu o 1 hodinu 47 minut. Délka dne je 11 hodin 36
minut až 9 hodin 49 minut.
V tomto měsíci pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň a v českých zemích se tradičně slaví
posvícení.
Pranostiky pro tento měsíc:
yy Teplý říjen - studený listopad.
yy Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje,
tedy jesť k doufání pěkné vinobraní.
yy Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou
žeň.
yy Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
yy Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím
déle pěkné a jasné dny potrvají.
yy Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně
studený.
yy Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
yy Říjen když blýská, zima plíská.
yy Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik
dnů bude i v zimě pršeti.
yy V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.
yy Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude..
yy Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený leden.
yy Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati
bude, tak stálá bude zima.
yy Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
yy Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí
zimě sníh padati má.
yy Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
yy Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
yy Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.

Připravil František Janeček
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Vybral František Janeček

V Polici v říjnu před 20 lety

Z publikace Mir. Pichla Police nad Metují v datech
(vydalo město Police nad Metují v roce 2004)

7. října 2000

proběhly oslavy výročí 180 let trvání ochotnického divadla v Polici
nad Metují, 60 let od vzniku budovy
Kolárova divadla a výročí 10 let vzniku
samostatné Základní umělecké školy.
Odpoledne se na náměstí konal koncert Koletovy dechové hudby ze Rtyně
v Podkrkonoší a vystoupení mažoretek
z Úpice. V pestrém programu v Kolárově
divadle vystoupili žáci ZUŠ,
dětský divadelní soubor
„Za pokus to stojí“, večer se
konal koncert „Kamarádů
osady 5“ a jazzové kapely
„Swing-sextet“ z Náchoda,
přičemž byly promítnuty tři
krátké šoty z dřívějších představení polických ochotníků
a zdravice herce Miroslava
Horníčka k tomuto výročí.
K této příležitosti byla ve staré škole uspořádaná výstava
o činnosti Divadelního souboru Kolár a vydán almanach.

11. října 2000

byly zahájeny 53. Polické divadelní hry.
Poličtí se tentokrát přehlídky nezúčastnili; někteří z místního souboru však hráli v hronovské inscenaci Aloise Jiráska
„Emigrant“, uskutečněné na polickém jevišti dne 28. října.

15. října 2000

bylo poprvé zvoněno na polické opravené zvony, které ten den vysvětil královéhradecký sídelní biskup Msgre Dominik
Duka, OP. Oprava zavěšení zvonů byla
svěřena firmě BOROKO (p. Rostislava
Bouchala) z Brodku u Přerova.

Předtím, dne 25. 9. 2000 proběhla úspěšná
kolaudace opravy technického vybavení
zvonů za přítomnosti odborníků. Hodnota
odvedeného díla činila 108.000 Kč, vůdčí
osobností této celé akce byl zvoník Petr
Voborník z Police nad Metují.

26. října 2000

byla zahájena demolice budovy bývalé
sladovny měšťanského pivovaru čp. 196
v Nádražní ulici.

30. října 2000

byla dokončena, až na poslední vrstvu asfaltového potahu, silnice na Záměstí
ke Žďáru.
Rekonstrukce byla zahájena dne 25.
května firmou Dopravní stavby Pardubice.
Současně byly vyměněny vodovodní přípojky a provedena plynofikace.

Konec října roku 2000

byly dokončeny tři záchytné nádrže
(poldry) na svahu pod Klůčkem, mající zachytit případný příval dešťové vody
do města.

Připravil František Janeček
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ŠKOLSTVÍ
ACADEMIA MERCURII pokračuje
Z polické mateřinky
Dnes bychom Vás seznámili se situací předškolního vzdělávání v Erasmus+ projektech
v Královéhradeckém kraji.

K 1. 9. 2019 bylo celkem zřízeno v našem kraji 318 mateřských
škol. Těch, které zřizuje obec je celkem 289, z toho v okrese Náchod 62.
Církevních školek máme 2, kraj zřídil 10 školek a soukromých je 17.
Předškolní vzdělávání za poslední čtyři roky významně ovlivnily legislativní změny. Zejména zavedení povinné předškolní docházky pro
pětileté děti, stanovení pevné hranice pro přijímání dětí již od dvou let,
změna pravidel pro zařazování dětí do přípravných tříd, vytvoření spádových obvodů mateřských škol, které přednostně přijímají děti starší tří
let s trvalým pobytem v daném obvodu. Změna financování regionálního
školství by měla umožnit postupné snižování počtu dětí ve třídě, které
povede ke zkvalitnění předškolního vzdělávání, k individualizovanému
vzdělávacímu přístupu a tím i ke snížení počtu odkladů povinné školní
docházky.
V dokumentu nazvaném „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2020 -2024“ se dočteme:
1. Královéhradecký kraj usiluje o hlubší zaměření vzdělávání na maximální rozvoj potenciálu každého žáka a studenta s cílem získávání
kompetencí potřebných pro kvalitní občanský, profesní a osobní život.
2. Vytváří podmínky pro celoživotní profesní růst pedagogů, pozitivní
klima ve vzdělávání, podporuje inovace, kreativitu a rozvoj všestranné důvěry v oblasti vzdělávání.
Cílem kraje je zkvalitnit předškolní vzdělávání a modernizace přístupu k předškolnímu vzdělávání s opatřeními jako: analýza demografického vývoje ve spolupráci se zřizovateli MŠ, podpora snížení kapacit tříd
MŠ, podpora zřizování přípravných tříd, další vzdělávání pedagogických
pracovníků zaměřit na problematiku polytechnické výchovy, logopedické prevence, osobnostního rozvoje dětí, podporu nových metod ve výuce
a začleňování dětí od dvou do tří let do vzdělávacího procesu. Dalším
cílem je maximální rozvoj potenciálu všech dětí, jejich tvořivosti, nadání
a zvýšit účast dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí na předškolním
vzdělávání jako prevenci možného školního neúspěchu.
Naší MŠ se tyto cíle daří plnit, hodně ale záleží na přísunu financí,
které jsou, bohužel, po koronavirové pandemii dost seškrtány a všude se
musí šetřit. I tak se ale budeme snažit o to, aby se u nás dětem líbilo, aby
byl pro ně pobyt ve školce obohacující a rozvíjely se po všech stránkách
své osobnosti. K tomu mohou přispět i rodiče, pokud se zapojí do vzdělávacího procesu spolu se školou a nebudou se zajímat pouze o hmotné
a materiální zabezpečení svých dětí. A když povedou své děti k větší samostatnosti v sebeobsluze, zodpovědnosti za své chování a činy, pokud
si najdou pro své děti alespoň chvilku volného času…,tak vězte, že výsledek se dostaví velmi brzy.
Pevné zdraví a veselou mysl přeje pan učitel a paní učitelky z MŠ
na sídlišti.

Náchodská střední škola ACADEMIA
MERCURII má za
sebou první rok trvání svých dvouletých
Erasmus+ projektů, spolufinancovaných z fondů programu Erasmus+
Evropské Unie. Ačkoliv současná situace v Evropě cestování kvůli
koronaviru nepřeje, škole se přesto daří dále své projekty realizovat.

V projektu určeném pro cestování žáků do partnerských zemí
(Dánska, Španělska a Malty) s názvem „European Citizenship –
Cultural Heritage Unites us“ se podařilo zorganizovat společné školení učitelů v Madridu, kde si učitelé osvojili znalosti práce v internetových platformách Evropské Unie s názvem eTwinning/TwinSpace
a které následně žáci využívají při projektových aktivitách. O těchto
aktivitách se můžete více dozvědět na Instagramu a webu projektu: https://twinspace.etwinning.net/70782/pages/page/733408. Při
online soutěži o nejlepší logo projektu bylo žáky zvoleno logo symbolizující kulturní dědictví, kterému je projekt věnován spolu s budováním pocitu sounáležitosti v rámci evropského občanství. Na
počátku února se žáci všech partnerských škol setkali zatím virtuálně, prostřednictvím Skype video konference online a vzájemně si
představili své školy, své země a podělili se o kulturní aspekty, které
považují za klíčové pro evropské občanství. Následovat měly v tomto
roce výjezdy žáků na Maltu, setkání v ČR a cesta do Dánska, koronavirus ale projektové aktivity prozatím pozastavil. Než nám situace
v Evropě opět dovolí cestovat, pokračují žáci prozatím v projektových aktivitách v rámci platformy eTwinning/TwinSpace a těší se, až
své nové přátele budou moci potkat osobně.
V druhém projektu, určeném pro zvyšování kompetencí učitelů,
s názvem „Rozvojem kompetencí učitelů k evropské škole 21. století“ se prozatím podařilo realizovat pouze jedno školení učitelky angličtiny v užití digitálních technologií při výuce cizích jazyků v době
globalizace a internetu, a to na Kypru. Další
kurzy učitelů, plánované na jaro a léto tohoto
roku, musely být kvůli světové pandemii
prozatím odloženy a budou realizovány
v průběhu následujícího školního roku,
pokud to situace dovolí. V obou projektech
škola požádala o prodloužení doby trvání
projektu o jeden rok, aby zajistila řádné
splnění projektových aktivit i v této době,
nepřející cestování a setkávání se.
Mgr. Ivana Šimková
Koordinátorka mezinárodních projektů

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Dobrovolníci pomáhají zadržovat vodu v krajině

V dubnu Polický měssíčníik informoval
o občanské iniciativě organizované skupinou dobrovolníků, kteří s představiteli města probírali možnosti spolupráce v otázkách
adaptace na klimatickou změnu a zádrže vody
v krajině. Tito dobrovolníci se pod hlavičkou
spolku JULINKA a za podpory Evropského
solidárního sboru, Nadace Ivana Dejmala pro
ochranu přírody a Správy CHKO Broumovsko
na konci letošního léta pustili sami do práce
v terénu a začali na území CHKO kopat první
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tůně na místech, kde se přirozeně voda stahuje
nebo kam po deštích či tání bude stékat. Cílem
je zpomalit odtok vody z našeho vysychajícího území a navíc podpořit biodiverzitu v tůních a jejich bezprostředním okolí.
Ručně i za pomoci malého bagru zapůjčeného firmou PROTECHO Solutions s.r.o.
z Liberce tak vznikly tři nové tůně u Březové,
tři ve Vižňově a tři větší a několik menších
v Adršpachu. Vhodnost umístění tůní byla
předem vyjednána jak s majiteli pozemků, tak

se správou CHKO Broumovsko. Tato aktivita
zapadá i do přístupu definovaného modelem
Živá krajina, který nejen na Broumovsku realizuje spolek Živá voda.
Na všech uvedených místech se do kopání pustili jak dobrovolníci z Police a okolí
tak i 10 mladých lidí, kteří přijeli z dalších
koutů republiky. JULINKA je prostřednictvím Sdružení dobrovolných aktivit INEX
pozvala na dvoutýdenní pracovní pobyt se
základnou v Adršpachu. Dobrovolníci v září
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kromě kopání tůní pomáhali i s čištěním
Adršpašského potoka, ochranou stromků
v lese a se zádrží vody na biofarmě. Díky jejich práci v našem kraji pomalu vzniká mozaika malých vodních ploch, které budou k zádrži vody přispívat.
Po práci měli dobrovolníci (možná bychom měli raději uvést dobrovolnice, těch
byla velká většina) možnost diskutovat s hosty, kteří se k tématu vody vyjadřovali z různých úhlů pohledu – viz např. tání ledovců
v Antarktidě, splavnost Labe během suchých
období posledních let, mapování povodí toků

pro následné projektování žádoucích přírodních prvků do krajiny až po nenásilné ale radikálněji laděné akce hnutí Extinction Rebellion
a Limity jsme my směřující ke zvýšení povědomí veřejnosti ohledně globálního oteplování, klimatické změny, potřeby tlumení těžby
uhlí či snižování spotřeby obecně.
Jedna nově vykopaná tůň posloužila
i jako kolbiště pro bahenní zápasy, kamarádi
z okolí pomohli s ochutnávkou základů ornitologie, jízdy na paddleboardu či horolezectví.
Prostředí Adršpašsko-teplických skal a krásné
počasí babího léta bylo ideální i pro výstupy

na kopce v okolí a výpravy na kolech (která
jinak sloužila i k dopravě na místa práce –
díky tu patří i polické firmě Mr. Sport), jakož
i k časně ranním otužileckým výkonům.
Byli bychom rádi, kdyby se k nám přidávali další zájemci o zadržování vody v naší
krajině – třeba i prostřednictvím výsadby stromů (plánujeme akce na říjen-listopad), dalším
kopání tůní, poskytnutím pozemků pro výsadbu a tůně či mapováním povodí našich potoků.
Stát ani nikdo jiný to za nás neudělá.
Za spolek JULINKA Pavel Pinkava,
tel.: 774112033

Klimatická krize – mýty a fakta o stavu planety III

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

(zemědělství, lesnictví, vodohospodářství). Protože se některé
emise nepodaří odstranit (např. spojené se zemědělstvím), je
nutno se zároveň zaměřit na kompenzační opatření odčerpáním
CO2 z ovzduší ať, už procesy přírodními (například výsadbou
lesů zachycujících CO2), nebo technologickými (například
ukládáním CO2 vyprodukovaného při různých technologických
a jiných postupech trvale do podzemí).

Mýtus 03 - Nutná opatření

„Na změnu klimatu se prostě musíme adaptovat, nelze proti ní bojovat. Nejdůležitější je výsadba nových stromů a zadržování vody v krajině.“
Připravit adaptační opatření, jež zmírní dopady klimatické
krize, je rozhodně nutné; sázení stromů i péče o krajinu jsou jistě v pořádku. Adaptace jsou ale zaměřeny na místní podmínky,
zatímco změna klimatu má globální charakter. Chudé rozvojové
země, zejména ty nejvíce postižené, jsou mimořádně ohrožené, protože si samy nemohou dovolit technologicky a finančně
náročné akce. Jsou závislé na pomoci bohatších států. Je však
potřeba se především zaměřit na kořen věci: Aby se zabránilo
dalšímu velmi nebezpečnému prohlubování klimatické krize,
je rozhodně potřeba provést pro zmírnění jejího průběhu účelná opatření, kterým se říká mitigace. Jsou zaměřena na redukci
emisí skleníkových plynů, na prvním místě CO2, jejichž zdrojem je zejména spalování všech fosilních paliv obsahujících uhlík. Na emisích se dále podílí odlesňování a zemědělství (chov
dobytka a procesy v půdě produkují metan a oxid dusný). Objem
emisí dosud celosvětově stoupá navzdory závazkům většiny
zemí. Jako radikální závazek byl některými státy (většina zemí
EU, Nový Zéland, Kostarika, stát Kalifornie a další) formulován
cíl dosáhnout uhlíkové neutrality, tedy stavu, kdy celkové emise
skleníkových plynů nebudou vyšší než jejich pohlcování.
To vyžaduje především co nejrychleji nahradit všechny
fosilní zdroje energie zdroji obnovitelnými. Klíčovým sektorem je energetika, bude se však muset transformovat také vytápění, průmysl, celý dopravní systém i hospodaření v krajině
Polický měsíčník - říjen 2020

Pokračování příště.
Sestavil Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Polickým automobilistům a ostatním jezdcům,
dále ručním sběračům kukuřičných palic

Vážení, provedl jsem osobně opakovanou jízdní zkoušku horního konce ulice K
vodojemu a sděluji vám, že je bez problémů průjezdná pro osobní automobil, a to i
tuningový.
Malého splávku se netřeba bát, je v pohodě zdolatelný. Zanechte proto ježdění po
přilehlé louce (kolem vodojemu), na které
zbytečně vyjíždíte koleje. Oznámení platí i
pro ostatní travní plochy na Klůčku. Jsou jen
2 možnosti: Nebudou tam koleje, bude tam
tráva nebo tam budou koleje a vrátí se tam
časem orba. Vyberte si!!
Domnívám se, že široké travní pásy kolem orné půdy, tak jak je Klůček udělaný jsou
pro sousedící obyvatele prima, a tak je k tomu
potřeba přistupovat.
K jezdcům na krosových motorkách
si dovolím poznámku, že mají-li krosový
stroj, bez problémů zvládnou hrbolatou polní

cestu. I v rámci tréninku pro jízdu terénem je
to vhodnější než se prohánět po zmíněných
rovných loukách, i když jsou třeba osečené
a suché. Velice varuji před jízdou po čerstvě
zasetém poli, kohokoli. Z podzimní koleje
může být na jaře kaňon potoka.
Dále vyjadřuji uznání česačům kukuřičných palic taktéž na Klůčku, že při své činnosti nelámou rostliny kukuřic a neztěžují tak
sklizeň této plodiny, každopádně kdyby si šli
palice nasbírat na pole až po sklizni, jako obvykle, uvítal bych to. Dohlédne-li na Klůček
v rámci popsaného městská policie, budu rád.
Děkuji za pozornost a přeji hezký podzim.
Dočasná zemědělská rubrika má tento měsíc
pauzu, za měsíc lze očekávat pokračování.
S pozdravem
Ing. Petr Šrámek, předseda a agronom
Družstva vlastníků Police nad Metují

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:

operátor/ka gumárenské výroby,
mzda 35 000 Kč až 37 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442
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DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ NOVÉ 
NEMOCNICE

Vážení čtenáři, velmi nás mrzí, že akci
Den zdraví – region děkuje zdravotníkům plánovanou na 3. 10. 2020 (informace v zářiovém
čísle) jsme byli nuceni přesunout (pravděpodobně na květen 2021). K tomuto kroku nás
vedl vývoj epidemiologické situace v polovině září, kdy jsme se rozhodli, že uspořádání
takto velké akce by bylo nezodpovědné vůči
návštěvníkům, zdravotníkům, krajským hygienikům, ale také vůči všem obyvatelům našeho
regionu. Věříme, že celý připravený program
budeme moci zrealizovat. Palce držíme zejména Aničce Slováčkové, aby dobře zvládla svůj
boj s rakovinou. Na jaře tedy snad: Anna Julie
Slováčková a kapela Aura, Pavel Callta a na závěr koncert skupiny Chinaski jako poděkování
zdravotníkům a záchranářům z našeho regionu.
Prohlídka nové nemocnice, kterou by na
jaře již nebylo možné zrealizovat, zůstává bez
změny, tedy 3. 10. 2020 od 13:00 – 18:00 hod.
Termín prohlídky si rezervujte na www.nemocnicenachod.cz. Termíny jsou řazeny po 5 minutách a kapacita je vždy maximálně 10 osob.
Dostavte se, prosíme, včas, alespoň 10 minut
před Vaším termínem prohlídky.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás
při společné prohlídce nové nemocnice.
Pracovníci Oblastní nemocnice Náchod

Nová ambulance
pro léčbu bolesti v
náchodské nemocnici

Od 4. září je každý pátek
mezi 8. a 14. hodinou v náchodské nemocnici otevřena
nová ambulance pro léčbu
bolesti. Slouží pacientům s
chronickou bolestí, kterou
není možné zvládnout v ordinacích praktických nebo
odborných lékařů. Léčba je
zde poskytována formou kombinovaných léčebných metod a individuálního přístupu.
Otevření ambulance pro léčbu bolesti je nadějí pro pacienty s chronickými bolestmi, např.
zad či kloubními, revmatickými, posttraumatickými či pooperačními nebo nádorovými bolestmi. Lidé dlouhodobě trpící těmito obtížemi
dosud navštěvovali ordinace našich specializovaných lékařů, které pro ně nejsou vhodné
vzhledem k vysoké vytíženosti těchto lékařů
kvůli péči o pacienty s akutními problémy.
„Chronická bolest trvající nad šest měsíců
už nemusí být příznakem či signálem zdravotního problému, jako je tomu u krátkodobých
bolestí, velkou roli zde hraje například psychika. Proto je potřeba věnovat se každému
pacientovi individuálně, důležitá je multioborová spolupráce,“ říká lékařka nové ambulance
MUDr. Markéta Hanzlová, která obdobnou ordinaci již několik let provozovala v Červeném
Kostelci. Objednat se je možné na telefonním
čísle 607 028 500.
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Setkání Senior klubu Ostaš 15.9.2020

Naposledy jsme se na sále v Pellyho domech setkali v únoru letošního roku.
Štěstí nám přálo v červnu, kdy jsme se
všichni sešli na Ostaši v hospůdce u Malíků.
Máme radost z toho, že přes všechny problémy, těžkosti a nařízení, které způsobil koronavirus jsme se v hojném počtu sešli a tím víc si
ceníme Vás všech, že jste nepodlehli strachu
ani panice a našli odvahu přijít na naše setkání. Navštívili nás také pan starosta Ing. Beran
s přáním hodně zdraví a paní Mgr. Landová,
která je spoluorganizátorkou našeho dalšího
setkání, které se bude konat dne 1.10.2020.
Jedná se o oslavu Mezinárodního dne seniorů.
A nyní k našemu programu: Téma přednášky byla Svatojakubská cesta ( španělsky
Camino de Santiago ). Je to název historické sítě 12 poutních cest, které vedou ke
hrobu svatého Jakuba Staršího, kde jsou
uloženy jeho ostatky v katedrále v Santiagu
de Compostela ve španělské Galicii. První
doložená pouť do Compostely se uskutečnila roku 951. V roce 1993 byla svatojakubská
cesta zapsána na seznam světového dědictví
UNESCO. Jen pro představu v roce 2017 tuto
poutní cestu ušlo 301 036 poutníků. Naším

hostem byla paní Pavlína Kollertová ze Žďáru
nad Metují, která tuto cestu podnikla. Byla 28
dní v pochodu, každý den ušla přibližně 30 40 km a celkově ušla úctyhodných 684 km.
Cesta začala ve španělském městě Bilbao a
končila v městech Fisterra a Muxia. Je to nejzápadnější místo Španělska, v minulosti bylo
toto místo považováno za konec světa. Je
několik základních
tras " Camino ", které
jsou značeny symbolem mušle a žlutou
šipkou. Posledních
100 km je na štítku
číselný údaj - počet
kilometrů a metrů
do cíle. Ubytování
je převážně v noclehárnách, spí se na
palandách. Oficiální
poutníci mají poutní
knížku s aktuálními
daty a razítky.
Paní
Pavlína
Kollertová ve své

přednášce, která byla skvělá a odlehčená, ale
podle kilometrů, které denně ušla, byla cesta velice náročná. I když neumí cizí jazyky
vzniklo mnoho přátelství - ruce a nohy je světová domluva. Vyprávění bylo úžasné.
Opatrujte se   Helena Pivoňková
(předsedkyně Senior klubu Ostaš )

Astronomický klub Police nad Metují
Opozice Marsu

V letošním roce jsou velmi dobré podmínky pro pozorování planety Mars. Nejlepší podmínky nastanou v období opozice, která nastane
14. října kolem půlnoci. Při opozici je Mars pozorovatelný po celou
noc. Nejblíž k Zemi bude 6. října a jeho úhlový průměr dosáhne 22,6“.
V dalekohledu jsou na povrchu Marsu viditelné i některé detaily včetně
bílých polárních „čepiček“. Někteří pozorovatelé dokonce v dalekohledech o průměru kolem 400 mm vidí i Marsovy měsíce.
Mars má průměr 6790 km. Den na Marsu tvá 24 h 39 minut.
Vzdálenost od Slunce je 227 940 000 km. Mars je první vnější planeta,
soused Země vzdálenější od Slunce.
V souvislosti s Marsem se na internetu zejména v letním období
pravidelně objevuje „zaručená informace“ o „velikosti“ planety, která
na obloze dosáhne „velikosti Měsíce v úplňku“ což je pochopitelně nesmysl. (Který si někteří lidé nenachají vymluvit…)

Meteorický roj Orionidy

Radiant tohoto meteorického roje se nachází v souhvězdí Oriona.
Oproti Drakonidám jsou Orionody početnější a velmi rychlé. V období
maxima roje, které nastane 22. října bude Měsíc den před první čtvrtí.
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Meteorický roj Drakonidy

8. října nastane maximum meteorického roje Drakonidy. Radiant
roje tj. místo ze kterého meteory zdánlivě vylétají se nachází v souhvězdí Draka. Drakonidy jsou podstatně pomalejší než srpnové
Perseidy. V období maxima roje bude Měsíce 2 dny před poslední čtvrtí.

Pohledy do vesmíru

Letní čas (SELČ) končí v neděli 25. 10.
Ve tři hodiny SELČ si posuneme hodiny zpět na druhou hodinu SEČ.
SLUNCE vstupuje do znamení Štíra dne 23. října v 1 hodinu SELČ,
v říjnu se den zkrátí o 1 hodinu a 48 minut,
MĚSÍC
1. v úplňku, 10. v poslední čtvrti, 16. v novu, 23. v první čtvrti,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE ráno vysoko nad východním a jihovýchodním obzorem,
MARS
po celou noc v souhvězdí Ryb,
JUPITER večer na jihozápadě v souhvězdí Střelce,
SATURN večer na jihozápadě v souhvězdí Střelce,
URAN
po celou noc v souhvězdí Berana,
NEPTUN po většinu noci v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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SKAUTSKÉ OKÉNKO
Skautské léto

Ač jsme ještě na konci května nevěděli, jestli vůbec, a za jakých podmínek budou
moci proběhnout letní tábory, pracovali jsme
na jejich přípravě. I s rizikem, že program
a další věci nakonec necháme v šuplíku na
další rok. Nakonec vše dobře dopadlo a my
mohli uspořádat hned tři letní tábory. Díky
finanční podpoře z MŠMT a od města Police
nad Metují jsme mohli doplnit chybějící vybavení, a desinfekci tak, abychom zajistili
chod všech třech táborů.

Schůzky probíhají v těchto časech:
Skautky (6. třída a starší) - pátek 1600 - 1800
Skauti (6. třída a starší) - čtvrtek 1600 - 1830
Světlušky (2. - 5. třída) - pátek 1500 - 1700
Vlčata (2. - 5. třída) - čtvrtek 1530 - 1730
Medvíďata
(1. třída a mladší) - středu 1500 – 1630

Medvíďata - Teplice n. Metují
(1. třída a mladší) - pondělí 1500 - 1700
Kontakty na vedoucí i fotky z táborů
můžete nalézt na našem webu: http://skalaci.
skauting.cz/
Za skautské středisko Haňďa Kohlová

Naši nejmenší členové vyrazili společně s rodiči na týdenní tábor do Ohnišova
v Orlických horách. Malí tábornící se ponořili do říše hmyzu s Ferdou Mravencem,
Broukem Pytlíkem a Beruškou. Ti si pro ně
chystali rozličné úkoly. Od stavby hmyzího
hotelu, pečování o mravenčí vajíčka až po
cestu pro poklad mravenčí královny.
Skautky a světlušky z dívčího oddílu
Berušek tábořily v Křenově u Trutnova a
společně s rodinou Smolíkových putovaly
vesmírem. Na rozličných planetách překonávaly nástrahy a získávaly součástky na
opravení televize, tak aby se zvládly vrátit
zpět domů.
Skauti a vlčata z chlapeckého oddílu
Bratra Františka se vypravili na druhý konec republiky a svůj tábor postavili nedaleko
Libínského Sedla u Prachatic. V první části tábora se proměnili v členy indiánského
kmene a druhou část tábora věnovali poznávání Šumavy.
Zorganizovat hned tři tábory a navíc ve
stejném termínu nebylo vůbec jednoduché.
Ale díky zapojení mnoha členů střediska se
vše podařilo. Tábory se vydařily a my mohli
dětem (a i nám) dopřát odpočinek na táboře,
spaní pod hvězdnou oblohou a nezapomenutelné zážitky v přírodě s kamarády z oddílů.
Na závěr letních dnů pořádá v září naše
středisko Slavnost Babího léta. Tato tradice započala kdysi za turistického oddílu
Skaláci. Díky našemu roverskému kmeni Hashtag proběhl i letošní ročník. Babí
léto je víkendové táboření pro skauty nejen
z našeho střediska. V tomto roce však probíhalo v komornějším duchu a většina polických a broumovských účastníků přijela
do Maršovského údolí pouze na sobotní
den. Program byl inspirován deskovou hrou
Osadníci z Catanu. Poté co se dětem podařilo nalézt ostrov, začalo shánění surovin na
stavbu silnic, vesnic a měst aby byl nový
ostrov osídlen. Sobotní den byl zakončenou
kuchařskou soutěží ve vaření na ohni. Zlatý
ešus tentokrát získala polická vlčata za přípravu výtečných hamburgerů.
Se začátkem školního roku začal také
nový skautský rok. Jaké výzvy nám tentokrát
přinese, to se uvidí, ale budeme se nažit dle
skautského hesla být připraveni!
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Tábor divciho oddilu Křenov

Tábor chlapeckého oddílu Indiáni

Tábor Medvíďat Ferda mravenec
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

Dovolená mezi první a druhou vlnou

Podobně jako mnoho Čechů, jsme se
i my rozhodli, že letošní dovolenou strávíme výletem a pobytem někde v naší krásné
zemi. A protože jsme byli v podstatě denně
bombardováni informacemi o absenci cizozemských turistů na nejnavštěvovanějších
místech v Čechách, rozhodli jsme se pro
Český Krumlov. Pár týdnů před odjezdem
do Krumlova jsme byli v Praze. K mému
úžasu se mi poprvé v životě stalo, že do mě
nikdo nevrazil při procházce přes Most
a dokonce mám i naprosto neuvěřitelný –
a až skoro surreálný – zážitek, kdy jsem stál
se Samíkem sám uprostřed Pařížské ulice.
Praha byla téměř dokonale tichá.
Ale dovolená není jenom pobyt tam,
ale i cesta na místo. Před mnoha lety jsme
jezdil stopem po Evropě a častěji byla cesta
samotným cílem, než nějaké konkrétní místo kontinentu.
Takže jsme jednoho dne odpoledne vyjeli. První zastávka byla na okraji Hradce
Králové u benzínky. K tomu samozřejmě
patří nezbytné kafíčko, záchod a protažení
pomalu tuhnoucích svalů. Už při příjezdu
na benzínku nás Samuel informoval, že tam
stojí tatra a bagr. Společně s traktorem,
kombajnem, popeláři a hasiči nejoblíbenější stroje. Jak postupně odjížděli po natankování, bylo potřeba všem zamávat. Řidiči
reagovali podobně, zamávali, zatroubili či
blikli světly. A přijížděli a odjížděli další.
Tříletý Samuel byl v sedmém nebi.
„Samíku, poj|ď, už pojedeme dál,“ řekl
jsme mu po průjezdu jednoho kamionu.
„Ale já nechci,“ dopověděl mi a pak
mi vysvětloval, že tady chce zůstat a mávat na kamiony a tatry. A mně došlo, že
Samuelovi by stačilo, abychom zůstali někde u silnice, kde by mohl pozorovat provoz a mávat na projíždějící těžkou techniku.
Osobní auta ho tak neberou. (Jedna drobná
poznámka – čím dál víc zjišťuju, že popeláři berou všechny děti, nejenom kluky… že
by první náznak genderového vyvážení?)

Svět v chaosu

Co všechno ten koronavirus s COVIDEM
– 19 způsobil v celém světě je pro naše
myšlení složité, zmatečné, a hlavně pokud
se mu poddáváme, začneme se pohybovat
myšlením ve světě nezvládnutelném. Dnes
jsem si vyslechla v rozhlase názory lékařů,
i toho, který dnes působí v Americe. Podle
odborníků tuto chorobu nemáme podceňovat, nepřirovnávat ji ke chřipce, ale pokud
máme imunitu, nebát se. Důležité je dodržovat všechna požadovaná pravidla a chovat se
přirozeně! Prostě umývat si často ruce a to
mýdlem, „zdobit se“ rouškami a nepohybovat se v davech a tlačenicích a věřit, že se
na podstatu viru v brzké době přijde. Spíše
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Děti jsou tak trochu zrcadlem toho, jak
by mohl vypadat jiný svět. Nevím jestli lepší nebo horší – prostě jiný. Děti ještě nejsou
zatížené povinnostmi; nezajímají je daně,
předpisy, byrokracie, povinné platby čehokoliv, nutnost chodit do práce a dalších asi
milionu věcí, které si civilizace vynutila
pro vlastní existenci. Samuel nepotřebuje
ke štěstí obdivovat pozůstatky středověkého
charakteru města. Jemu stačí mávat na bagry a tatry. Nepotřebuje kulinářskou ekvilibristiku, aby se najedl. Když má hlad, stačí
mu chleba s máslem. Nepotřebuje dovolenou u moře, protože mu stačí malý nafukovací bazének na zahradě. Nevyžaduje značkové oblečení, protože je mu jedno co bude
mít na sobě, až bude bagr dělat díru do písku a nakládat na tatru. Jeden z jeho starších
kamarádů mi jednou řekl, že až bude velký,
bude jezdit s bagrem. Ale k tomu musí mít
řidičák a cigarety. A fousy…
Dětský svět nepohrdá vymoženostmi
společnosti. On je prostě nevnímá a nezajímají ho. To, co my vnímáme jako podružnosti, oni chápou jako podstatu. Pokud
vidí, že každý bagrista kouří, tak si z toho
odvodí, že bagrista nutně musí mít cigarety.
A ještě jednu důležitou vlastnost musí každý bagrista nebo řidič tatry či traktoru mít:
mávat na všechny děti kolem cesty.

Z benzínky jsme samozřejmě odjeli
a pokračovali dál v cestě. A udělali ještě
několik dalších zastávek, ale žádná z nich
nebyla tak záživná, jako v Hradci Králové.
V Českém Krumlově turisté byli.
Na můj vkus jich bylo víc, než bych si
přál. Ale podle lidí, kteří tam jezdí opakovaně, jich bylo prý málo. Uličkami se dalo
projít, aniž by do člověka kdokoliv vrazil.
Malebnost uliček sebou ovšem nese i negativa: centrem Krumlova nejezdí žádná
pořádná technika. Ale naštěstí na dětském
hřišti u řeky nafoukli skákací hrad.
Pavel Frydrych

se doporučuje užívání léků, než léčení vakcínou. Ale čemu věřit? Máme zdravotnictví
na vysoké úrovni, jak praví a já to potvrzuji
ze své vlastní zkušenosti. Je prý kapitalistické, hodně financí se dává do výzkumu
ke zjištění podstaty chorob, ale platby, nás
konzumentů, jsou socialistické. Důležité je,
nepodléhat emocím, protože emoce a nemoci jsou propojené, ale „babo raď „je to tak
těžké, když ze všech stran slyšíme, co se děje
tam a onde. A jednu radu dostávám, nic neposlouchat a zachovat si selský rozum! Až
tento můj příspěvek vyjde v říjnu, bude situace zcela jiná a jaká? Příznivější či ještě
horší? Jeden snad povolaný bude říkat „A“

Škola doma –

matematika pro její
příznivce
Pokuste se trochu zapřemýšlet a vyřešit v klidu domova následující jednoduché
úlohy:

1. úloha - trojčlenka

V muzeu stojí glóbus o průměru 1 m.
Jak vysoká má být na tomto glóbu Sněžka,
jejíž skutečná výška je 1 603 m n. m.?
(Průměr zeměkoule je přibližně 12 500
km.)

2. úloha – obsah čtverce, výpočet
odmocniny

Jak velké by muselo být čtvercové náměstí, na něž by se vešlo všechno obyvatelstvo České republiky (10 mil.)?

3. úloha – objem kvádru
a koule, hmotnost tělesa, převody
jednotek

Pokoj, ve kterém pracuješ má rozměry 4m x 4 m x 3,5 m. Jakou hmotnost má
vzduch, který je v něm uzavřen? Je těžší
než ty? A má větší hmotnost než korková
koule o průměru 1 m?
Poznámka: Jeden litr vzduchu má hmotnost 1,293g; 1 cm3 korku má hmotnost 0,24g.

4.úloha – objem kvádru

Kousek mýdla, který máš v koupelně,
má tvar kvádru. Užíváš ho rovnoměrně
každý den. Za 7 dní jsi spotřeboval tolik
mýdla, že se všechny jeho rozměry zmenšily na polovinu. Na kolik dní ti ještě mýdlo
vystačí, budeš-li ho používat stejně jako
dosud?

5. úloha – Archimédův zákon

Korkový záchranný pás má hmotnost
2 kg. Jakou hmotnost má voda, kterou
vytlačí?
Řešení úloh zašlete nejpozději do 30.
října 2020 na adresu janecekf@cbox.cz.
Nejlepší řešitelé budou odměněni.
Připravil František Janeček

a druhý „B“. A tak si vybírejme, ale pánové, nedělejte z nás hňupy. Má teta měla pro
zmatky za „bolševiků“ toto rčení: Je to tu
jako ve tři ráno u blbejch. A nepřipadá nám
to také tak?
Už bych se měla zbavit toho poučujícího
tónu a vyrazit s něčím veselým a příjemným.
Teď zrovna po velké ranní mlze (2.9.) vysvítá sluníčko a vesele oznamuje, že v neděli
6.9. s námi bude Police Symphony Orchestra
a celé náměstí uvede do muzikantského varu.
Snad se počasí umoudří a nebude kapat a já
budu moci o tom vzácném podvečeru z rynku něco pěkného napsat Mám také velice
ráda polickou ZU školu a už se těším na její

29

nové hudební pořady. Ten virus s námi tedy
nepěkně zatočil a já se holedbala, že se Polici
vyhne. Ale kdež, okusit musíme ze všeho
něco. Ale všeho do času!
Ráda bych i touto formou chtěla poděkovat panu Janu Borůvkovi z Náchoda, který
se dočetl z našeho „Měsíčníku“ o návratu
dvou sester z Police z náchodského dětského
schüllerheimu, kde byly, musím říct, „uvězněny“ v období války, protože rodiče měly
ze smíšených národností a válka je od matky
oddělila. Je to moje velké a stále živé trauma, na které nemohu zapomenout a které mě
pomáhala překonávat moje milovaná sestra.
Setkala jsem se s panem Borůvkou a jeho
maminkou zde v Polici a on mi daroval
s věnováním „Sborník zajímavostí k tvrzi
Dobrošov“, ve kterém se zmiňuje o trojtřídní
německé internátní škole v Masarykově škole pro děti ze smíšených česko-německých
rodin a sirotky z Říše a německé letecké
škole, která tam byla též umístěna.
Teď chci pokračovat v tónu veselém
o „Sousedském“ koncertu“ Police Symphony
Orchestra a posezení Poličáků i návštěvníků
z okolí na polickém rynku. Bylo to famózní, tedy veselé a bujaré. Ten „náš Polický
orchestr“ je třída známá v Česku už široko

daleko. Jsem pyšná, jako vždy na to, co se
v Polici děje. Začalo to v neděli 6.9. o 18. hodině vystoupením zpěváka, který zpíval písně americké skupiny ZAPP, jak jsem znalci
byla poučena. Napodobil výborně zpěváky
této americké funkové hudební skupiny.
Jsem neznalec tohoto druhu hudby, ale líbila
se mně. Vystupujícího zpěváka představila
známá moderátorka paní Peterková. O hudebním stylu této skupiny jsem se dočetla,
že je to rytmická diskotéková hudba. Bylo to
výborné zahájení sousedského večera, dav se
rozparádil a taneční kreace všemu dodaly ten
správný šmrnc. A když nastoupil celý orchestr, dostali jsme se, i my diváci, do tanečních
pohybů. Škoda, že mládí je v „čudu“, zatrsala
bych si, ale kdeže jsou ty časy! Orchestr hrál
mně známou i neznámou muziku a bylo veselo, jak to při sousedském posezení má být.
Také jsme si zazpívali. Nevím, co by tomu
řekl pan prof. Prymula, ale radost ze všech
čišela a pivo bylo dobré. Nic nám nechybělo.
Seděla jsem u stolu, kde hodné hospodyňky,
Poličačky, naservírovaly své dobroty a já
jsem si připadala, jak říkala o všem dobrém
babička Čechová, jako ve „frankreichu“.
Asi to bylo nějaké rčení, vyjadřující pohodu
a nadbytek. Přála bych si, abychom se takto

více setkávali. Očekávám i velkou slávu výročí třistaletého trvání hostince KRČMA,
která vypukne v sobotu 19.9.2020. Bude neméně veselá a její program je bohatý.
Něco o vážnější hudbě. Ráda sleduji televizní pořady stanice ART a 4.9.tam probíhal
zahajovací koncert „Dvořákova Praha“ s violoncellovým koncertem „h moll“ s nejmladším sólistou „Filharmonie“ panem Václavem
Petrem a dirigentem Semjonem Byčkovem.
To ve mně vyvolalo vzpomínku na našeho
sbormistra pana učitele Karla Petra. A tak se
ve mně spojuje hudba, kterou miluji ve všech
podobách. Je to má věrná láska.
A teď něco z mých knih: Pro dnešní dobu
se hodí.
Jak chcete vychovávat národ bez tradice svobody? Zeptal se Masaryk spisovatele
Viktora Fischla. „My Češi jsme nešťastný
folk. Praotec Čech, dej mu pánbůh věčnou
slávu, byl vůl. Tolik pěkných míst na světě
a on musel zastavit zrovna tam, kde se zastavil, a posadit nás mezi Němce a Rusy.“
Knížka Viktora Fischla „Hovory s Janem
Masarykem“, str.21, vydavatel MF. Vřele
doporučuji k četbě! Ledacos vysvětlí.
Jarca Seidelová

Tajemství českých rčení - co znamená , když se řekne …

Když rčení říkáte, nejspíše ani nepřemýšlíte nad jejich významem nebo nad tím, jak
ono dané rčení zrovna vzniklo. V příspěvku se
dočtete vysvětlení, jak vznikla a co znamenají
často používaná rčení.

1. O sto šest

Dělat něco o sto šest znamená dělat to naplno. Vše začalo u sázky dvou přátel uzavřené
v roce 1880, kde jeden se vsadil s druhým, že
do svátku sv. Jana Nepomuckého získá přízeň dívky, do které byl zamilovaný. V den,
kdy započalo jeho úporné snažení o srdce své
vyvolené, zbývalo do 16. května, kdy se slaví
Nepomuckého svátek, 106 dní. Dnes je toto
rčení všeobecně známé.

2. Jdi do háje

Dnes velmi nevinně znějící nadávka, kterou nejspíše v konkurenci vulgárních termínů,
kam můžete někoho poslat, nikoho nepobouří
a neurazí. Dříve ale slovo háj znamenalo hřbitov, tudíž pokud jste někoho poslali do háje,
naznačovali jste mu tím, že by měl zemřít. To
už tak mile nezní.

3. Být z něčeho jelen

Rčení, které poukazuje na něčí zmatenost
a nedostatek důvtipu, vzniklo za první světové války, když čeští vojáci museli v rámci
císařské armády Rakouska-Uherska bojovat
po boku Maďarů. Ti se během nástupu hlásili
při vyvolání svého jména právě vykřiknutím
slova: „jelen“, což je maďarský výraz pro
„přítomen“. To, že maďarština používá slovo, které zní jako české jméno zvířete, spolu
s často nízkou inteligencí maďarských branců,
přišlo Čechům legrační a celé se to ujalo a používalo i po válce.
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4. Houby s octem

Když se o někom řekne, že o něčem ví
houby s octem, znamená to, že neví o dané
věci vůbec nic. S nějakými hříbky v láku to
ale nemá nic společného, původ rčení je nutno hledat v bibli, kde ukřižovanému Ježíši,
který trpí žízní, římský voják posměšně
podá na kopí napíchnutou houbu namočenou
v octu, tedy něco, z čeho se rozhodně nenapije
a je tedy úplně k ničemu.

5. Oslí můstek

Slovní přechod od jednoho tématu k druhému postrádající logiku i souvislosti. Říká se
tak i mnemotechnickým pomůckám, které nijak nesouvisí s pojmy, kterých se týkají (šetři
se osle = 6 378 – rovníkový poloměr Země
v kilometrech). Prostě – když jsi osel, musíš si
pomoci nějak jinak.

6. Dávat si bacha

Poměrně rozšířené vysvětlení je, že synonymum k tomu, když si má někdo dávat
pozor, vzniklo podle jména absolutistického
kancléře Alexandera Bacha, před kterým se
každý musel mít na pozoru. Realita je ale prozaičtější, „bacha“ si totiž lidé dávali už dávno
před Bachovým narozením, jedná se o českou
zkomoleninu německého „Obacht!“, což znamená v žargonu zlodějů právě „dej si pozor“.

7. Je to na draka

Prohlášení, že je něco k ničemu, je v této
formě takové téměř až pohádkové. Nenechte
se ale mýlit, místo pohádek o dracích je původ
rčení nutno hledat tak leda ve slovníku německých vulgarismů. Drak totiž není ničím jiným
než zkomoleninou německého „Dreck“, což
znamená výkal. Tudíž když je něco na draka,
je to zároveň na ho*no.

8. Kout pikle

Hovorový výraz pro to, když na někoho
vymýšlíme nějakou zákulisní a nekalou věc,
kupříkladu spřádáme jakýsi komplot. Pikle
je pak množným číslem slova pikel, což byla
malá středověká bodná zbraň, která šla lehce ukrýt a pak někomu nepozorovaně vrazit
do zad. Její výroba měla tedy s dnešním intrikařením leccos společného. Nejslavnější pikle
kuli proradní rádci v Šíleně smutné princezně.
Dnes podobní jedinci sedí v parlamentu.

9. Být v čudu

Většina lidí chápe tento výraz pro to, že
někdo nebo něco zmizelo tak, že se jedná
o zkomoleninu „být v čoudu“, tedy utíkat pryč
tak, že se za člověkem práší. Historie nám nabízí ještě jedno humornější vysvětlení. ČUD
neboli Českomoravské úvěrové družstvo byl
podnik, který lidem nabízel půjčky. Jeden
ze zakladatelů svou kampeličku vytuneloval
a s penězi zmizel neznámo kam. Ti, kteří přišli o peníze, tak rázem věděli, že jejich úspory
jsou v „ČUDu“

10. Chytat lelky

Oddávat se nečinnosti, lenošit, nic nedělat. Lelek lesní je stěhovavý pták velikosti
kosa, s mimořádně širokým zobákem. Hmyz
loví většinou večer a v noci za letu tak, že
otevře svůj široký zobák a čeká, co mu do něj
vlétne. A protože den tráví nečinně přitisknutý
k zemi, pařezu nebo kmeni stromu, ale pro jistotu taky s doširoka otevřeným zobákem, stal
se symbolem nečinného čekání s otevřenými
ústy.
Vybral František  Janeček
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SKUTEČNÉ POZVÁNÍ

MĚSTSKÁ POLICIE
Od začátku školního roku opět ráno dohlížíme u školy na bezpečné přecházení dětí.
Kolem školy je rychlost omezena dopravními
značkami na třicítku, ale mnohdy jsme svědky
ranní sešlosti závodníků. Prosíme dávejte pozor,
všichni.
Zabezpečovali
jsme
koncert
PSO
- Sousedskou.
Tradičně jsme byli přítomni závodu horských kol Rallye Sudety a tradičně jsme pozorovali Honský pas. Počasí vyšlo, závodníků
fůra…
Kontrolovali jsme parkoviště a autobusové
nádraží, kde jsou někteří lidé na štíru se slušným chováním. Pomohli jsme zlikvidovat jeden
autovrak,
Po zásluze jsme odměnili zloděje v obchodě. Horní hranice pro pokutu od nás, se posunula na deset tisíc, a to bolí, věřte.
Asistovali jsme a pomáhali záchranné službě při její činnosti.

Řešili jsme několik oznámení skrze zvířata…pejsky, kočky i srnky.
Účastnili jsme se odborného školení kvůli
změnám v zákonech a s tím související úpravě
našich pravomocích.
Budili jsme hodně známé i neznámé osoby
spící na místech ke spánku naprosto nevhodných, v drtivé většině ke svým cílům doputovali
s pomocí alkoholických nápojů, nikoli však se
všemi svými svršky…někdy i spodky.
Předali jsme tři, jen nakrátko ztracené, výkonné mobilní telefony, a jak ukazují naše soukromé vědecké výzkumy, o které se opíráme,
je pro mnohé lidi bez těchto přístrojů v dnešní
době život ztracen. A tak jsme pravděpodobně
zachránili nejen věci, ale i životy.
Uvidíme, jak se bude dále vyvíjet pandemická situace, ale jsme připraveni plnit úkoly
s ní spojené tak, jak i zde nové zákonné úpravy
hovoří…
Hezký podzim… všem.
ved. strážník MP Petr Zima

Náboženská obec Církve československé husitské
oznamuje, že plánovaný podzimní

Koncert pro radost

se z důvodu současné zdravotní situace

n e k o n á.

Omlouváme se všem našim příznivcům a budeme se na Vás
těšit, jak doufáme, na jaře příštího roku.
za NO: 	THDr. Stanislav Švarc THd farář
		
Trojtl Jaroslav předseda RS

Živá bytost, duše, existuje vždy a je
věčná. Nemůže být ztracena, ale učenci
ji považují za ztracenou, když nejedná
se skutečným poznáním. To je rozdíl
mezi zvířaty a lidmi. Podle méně inteligentních filozofů nemají zvířata duši,
ale ve skutečnosti ji mají. Kvůli naprosté nevědomosti zvířat se však zdá, že
své duše ztratila. Bez duše se tělo nemůže pohybovat. To je rozdíl mezi živým
a mrtvým tělem. Když z těla odejde
duše, je označováno za mrtvé. Duše je
považována za ztracenou, pokud neprojevuje náležité poznání. Naším původním vědomím je vědomí Kršny, neboť
jsme nedílnými částmi Kršny. Jakmile
se toto vědomí odchýlí, živá bytost je
přemístěna do hmotného prostředí, které znečistí její původní vědomí. Začne
se považovat za výtvor hmotných prvků a zapomene na své skutečné postavení nedílné části Nejvyšší Osobnosti
Božství, stejně jako člověk zapomene
ve spánku na svou totožnost. Když jsou
tedy pozastaveny činnosti pravého vědomí, veškeré jednání ztracené duše
probíhá na falešném základě. V současné době jedná lidská civilizace s falešným tělesným pojetím totožnosti, proto
lze říci, že lidé současného věku ztratili
své duše, a v tom ohledu nejsou o nic
lepší než zvířata.
Ze Šrímad Bhagavatamu opsala
M. Jandová

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Podzimní čas v liturgickém mezidobí
22. září, cca v 15 hod. 30 min. skončilo astronomické léto a zavládl podzim. Letošní
léto bylo vcelku příjemné, ale čas ale běží
dál. Tepla bude ubývat, zato bude přibývat
malebných podzimních dnů s barevnými kreacemi, nad kterou můžeme jenom žasnout.
A letošní úroda – jak kde a jak čeho, ale Bohu
díky za vše dobré ale i nepříznivé a poučné.
Tento čas nás také přivádí k tomu, abychom si
s křesťanskou nadějí poněkud více uvědomili
tajemství naši pozemské konečnosti, která má
pokračování v Boží věčnosti.
V rámci církevního roku prožíváme období liturgického mezidobí. Na počátku měsíce
října si připomeneme mimo jiné památku sv.
Františka z Assisi, zakladatele řádu františkánů a reformátora, který návratem k chudobě,
k podstatě evangelia a úctou ke všemu živému
hledal cestu k Bohu. V průběhu měsíce nás
pak ještě čeká několik dalších památek a svátků a v jeho závěru státní svátek vzniku samostatného Československého státu. V říjnu
máme také možnost společně s celou církví se
více modlit modlitbu Růžence. Na počátku listopadu pak prožijeme Slavnost Všech Svatých
a budeme mít příležitost společně vzpomenout na naše blízké a ostatní zemřelé, kteří již
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doputovali svoji pozemskou pouť.
Také se nám po půlroční odmlce rozběhlo
vyučování ve školách a máme za sebou první měsíc nového školního roku. Rozjezd snad
všichni vcelku zvládli a uvidíme, jak to bude
dál. I vyučování náboženství se pomalu rozbíhá a bude probíhat následovně:
yy v Polici n. M.: 1. stupeň v PÁ 13.00 – 13.45
hod., 2. stupeň v PO 13.45 – 14.30 hod.
yy v Bukovici: v PÁ 11.45 – 12.15 hod. mladší děti; 12.15 – 13.00 hod. starší děti
Ze soboty 24. na neděli 25. října ve 03.00
hod. bude navrácen čas z letního na zimní,
tedy o 1 hodinu zpět.

Liturgický kalendář:
2. října 4. října 7. října 11. října 15. října 18. října -

Památka Svatých andělů 		
strážných
27. neděle v mezidobí (cykl. A)
památka sv. Františka z Assisi,
Památka Panny Marie 		
Růžencové
28. neděle v mezidobí
Památka sv. Terezie od Ježíše
29. neděle v mezidobí, Misijní
neděle, Svátek sv. Lukáše,
evangelisty

22. října 25. října 28. října -

Památka sv. Jana Pavla II
30. neděle v mezidobí
Den vzniku samostatného čes
koslovenského státu, státní
svátek
1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH
(31. neděle v mezidobí)
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Bohoslužby v říjnu:

yy v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
yy ve středu mše svatá od 8.30 hod.
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod.
yy 2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ, bohoslužba
ve hřbitovní kapli od 16.30 hod.

Úřední hodiny:

V úterý a ve středu po bohoslužbě; případně podle potřeby po domluvě s knězem.
Potřebné informace naleznete také
na webových stránkách farnosti – www.farnostpolice.cz.
za ŘK farnost Police n. M.
Ing. Jan Troutnar
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ZE SPORTU

Závody ve slalomu minikár

Automotoklub Police nad Metují již počtvrté uspořádal za významné podpory města Police nad Metují a Královéhradeckého
kraje ve dnech 29.8.2020 a 30.8.2020 závody ve slalomu minikár. Opět jsme od komise minikár při Autoklubu České republiky dostali důvěru v pořádání nejvyšší soutěže ve slalomu minikár v České republice a to Mistrovství České republiky, které
se uskutečnilo v sobotu. V neděli se jel Pohár České republiky.
Pro loňskou oblibu jsme trať i letos zvolili z Klůčku směrem
do Police nad Metují. Dle vyjádření přítomných závodníků to je
jediná trať v České republice, kde jsou vidět všechny slalomy
a cíl z jednoho místa. Start jsme letos totiž umístili výše. Vloni
bylo vidět od startu až po cíl.
Mistrovství České republiky ve slalomu minikár, který
Automotoklub Police nad Metují uspořádal, je nejvyšší soutěží
v České republice ve slalomu minikár a Pohár České republiky je
druhou nejvyšší soutěží. Mistrovství České republiky je vyhlášeno jako seriál volných závodů a jede se po celé České republice.
Celkem se koná pouze na 4 místech, většinou od května do září,
zatímco Pohár České republiky se koná na 14 místech. Kvůli pandemii koronaviru a s tím souvisejících opatřeních byly jarní závody zrušeny. V Polici nad Metují se jel 1. závod Mistrovství České
republiky a 3. závod Poháru České republiky, další se odjedou
v září a v říjnu. Celkové výsledky a nejlepší jezdci v jednotlivých
kategoriích budou vyhlášeni na slavnostním vyhlášení na konci
roku. Jezdci jsou rozděleni do pěti kategorií podle věku, kdy kategorie M1 se mohou zúčastnit chlapci a dívky od věku 4 let.
V sobotu se na start postavilo 82 jezdců, z toho bylo 43 dětí
od 4 do 16 let. Každý jezdec absolvoval celkem 5 jízd, a to dvě
tréninkové, z nichž jedna jízda byla neměřená a druhá měřená,
a následně 3 „ostré“ jízdy, kdy se započítával čas dvou nejlepších
jízd. V neděli se na start postavilo 61 jezdců, z toho bylo 35 dětí
od 4 do 16 let. Tentokrát každý jezdec absolvoval celkem pouze
4 jízdy, a to dvě tréninkové, z nichž jedna jízda byla neměřená
a druhá měřená, a následně 2 „ostré“ jízdy, kdy se započítával
čas té lepší. Každý den se konal samostatný závod, trať byla stejná, pouze se změnily slalomy. V odpoledních hodinách proběhlo
vyhlášení výsledků včetně předání medailí, pohárů a cen. Díky
sponzorským darům, mohl dostat hodnotnou cenu každý jezdec.
Sobotního vyhlášení výsledků se zúčastnil starosta města Police
nad Metují Ing. Jiří Beran a nedělního vyhlášení se zúčastnil
místostarosta města Police nad Metují Mgr. Jiří Škop a radní
Královéhradeckého kraje Bc. Pavel Hečko, za což jim děkujeme.
Na oba závody bylo přihlášeno přes 90 jezdců, ale bohužel asi
počasí je od zúčastnění odradilo. I tak na sobotním závodu padl
rekord, co do počtu závodníků.
V nedělním závodu se na trati se startovním číslem 585 objevil náš nadějný minikárový závodník Rostislav Maďar ml., jež
si odbyl premiéru v loňském roce. Letos mu tým AMK Police
vedený zkušeným mechanikem Karlem Prouzou připravil zcela
zrekonstruovaný stroj. Bohužel však Rosťa Maďar ml. nemohl
využít výhody domácí tratě a předem se na závody připravit, neboť minikáru se nám podařilo zcela zrekonstruovat až několik dní
před samotným závodem. A tak se Rostislav Maďar ml. umístil
v kategorii M5 na 17. místě, tedy na posledním. Ovšem časově
na tom nebyl zas až tak špatně, takže příští rok...
Automotoklub Police nad Metují tímto děkuje všem sponzorům, městu Police nad Metují, Královéhradeckému kraji,
Technickým službám Police nad Metují, obci Bezděkov nad
Metují, Junákům – středisku Skaláci Police nad Metují, Spolku
Radost Teplice nad Metují, majitelům dotčených pozemků, Sboru
dobrovolných hasičů v Polici nad Metují a všem dobrovolníkům,
kteří přispěli nemalou měrou k snad úspěšnému závodu minikár.
Bez jejich podpory a pomoci bychom závod nedokázali uspořádat. Zvláštní poděkování patří Kamilu Huškovi a Ing. Miloši
Řehákovi, kteří opětovně zajistili profesionální ozvučení tratě.
za AMK Police – Petr Dostál

32

Mistrovství ČR Cross Country
open – Šiklův mlýn

Česká asociace motocyklového sportu (ČAMS) pořádala ve dnech 19.
-. 20. 9. 2020 enduro – Cross Country v mnoha kategoriích od mistrovství české republiky, patnáctiletých chlapců, několika žen až po Hobby
jezdce a veterány z nichž sedmdesátiletý B. Klečka startoval již před více
než 40ti lety na endurech pořádaných v Polici n. M. Vzhledem k neúčasti
dlouholetého manažera a kuchaře Pepy Másla – „Čvaňháka“ jsem byl požádán, zda bych s Milošem Thérem nejel. Odjezd v pátek se opozdil o 1,5
hodiny z důvodu pracovního zaneprázdnění Miloše. Po dojezdu do areálu
Šiklova mlýna u Nového Města na Moravě nás již očekávali Milošovi kamarádi – jezdci z našeho regionu. Stihli jsme ještě do 20.00 hod. přejímku. Sobotní start byl v 10,00. Miloš hned v prvním kole v obtížném výjezdu trefil pařez – výsledek placatý výfuk a konec sobotního závodění.
Ve čtvrtém kole po nechtěném výletu z trati do lesa a tvrdém kontaktu se
stromem skončil Véna Kohl se zlomenými řídítky a zhmožděným palcem
a ramenem. Jestli to bylo přemotivováním obou jezdců z důvodu přítomnosti člena AMK Police nebo neúčasti Pepy „Čvaňháka“ ponechám na nich.
Většina takto postižených závodníků by se sbalila a jela domů. Ne tak Miloš.
Na otočku (150 km tam a 150 km zpět) jel do dílny na Petrovice opravit výfuk a přivézt řídítka pro Vénu. Za pomoci kamaráda – jezdce Mildy Lelka se
podařilo výfuk napasovat na motorku. Véna vyměnil řídítka a po 21. hodině
byly oba motocykly připraveny na nedělní závody. Start byl opět v 10,00
hodin. Po 100 minutách jízdy byl Miloš Thér v cíli jedenáctý a Véna Kohl si
odvezl stříbrný pohár za druhé místo, když několik kol bojoval o prvenství.
O obtížnosti stominutového závodu na rozbité kamenité trati v mračnech
prachu svědčí strhaná kůže na dlaních mnoha jezdců a vyčerpání po dojezdu. Ale jak říká Miloš – jezdíme to rádi, nikdo nás k tomu nenutí, hlavně se
vrátit zdraví, vždyť v pondělí musíme do práce. Děkuji za nevšední zážitek
a setkání s výbornou partou závodníků
Za AMK Míra Fulka
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SKI Police nad Metují z.s.
klub běžeckého lyžování

pořádá 47. ročník lyžařského přespolního běhu,
závod Poháru přespolních a lyžařských běhů Královéhradeckého kraje
a veřejný závod

OKOLO OSTAŠE

20. ročník MEMORIÁLU MIRKA HEJNYŠE
v neděli 18. října 2020 v 9:30 hodin
Přihlášky do pátku 16. 10. 2020 do 18h na: skipolice@seznam.cz nebo na SLČR
Prezentace a dodatečné přihlášky od 8:30 do 9:15 u lyžařského vleku „Nebíčko“, muži a
ženy do 11 hodin
Startovné:

nejmenší a předžactvo 0,- Kč, žactvo 10,- Kč, dorost 20,- Kč,
dospělí 50,- Kč

Starty:

hromadné nebo intervalové (dvojice po 30s) po kategoriích dle rozpisu

Kategorie:

nejmenší děti nar.
předžactvo
minižákyně
minižáci
žákyně nejmladší
žáci nejmladší
žákyně mladší
žáci mladší
žákyně starší
žáci starší
žákyně U15
žáci U15
dorostenky mladší
dorostenci mladší
dorostenky starší
muži A
muži B
muži C
muži D
dorostenci starší
ženy

2017 a mladší
2015 a 2016
2013 a 2014
2013 a 2014
2011 a 2012
2011 a 2012
2009 a 2010
2009 a 2010
2007 a 2008
2007 a 2008
2006
2006
2005
2005
2003 a 2004
2002 až 1982
1981 až 1972
1971 až 1962
1961 a starší
2003 a 2004
2002 a starší

80 m
120 m
400 m
400 m
600 m
900 m
900 m
1300 m
1300 m
2600 m
2600 m
2600 m
2600 m
2600 m
2600 m
12500 m
12500 m
12500 m
12500 m
5000 m
5000 m

9:30 hromadně
9:40 hromadně
10:00 intervalově
10:10 intervalově
10:20 intervalově
10:30 intervalově
10:40 intervalově
10:50 intervalově
11:00 intervalově
11:10 intervalově
11:20 hromadně
11:20 hromadně
11:20 hromadně
11:20 hromadně
11:20 hromadně
11:25 hromadně
11:25 hromadně
11:25 hromadně
11:25 hromadně
11:30 hromadně
11:30 hromadně

Vyhlášení vítězů: kategorie s hromadným startem neprodleně po doběhu posledního
závodníka; u intervalových startů dle možností kanceláře
Tratě:

vedeny po loukách v okolí lyžařského vleku,
tratě 5 a 12,5km po polních a lesních cestách

Informace:

Jan Pohl, tel: 608 476 058,
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mail: skipolice@seznam.cz
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování

Ještě před nástupem do pravidelné tréninkové
podzimní sezóny jsme na konci léta absolvovali soustředění: 6. skupina 4 denní v Hrádku nad
Nisou a skupiny 2.- 5. (ročníky 2012-2008) byly
týden v Žamberku.
Týden v Žamberku, na ten jen tak nezapomeneme. Počasí objednané na míru. Úžasná atmosféra, spousta sportování, zábavy a kamarádů. Kromě
tréninků (lyže, brusle, běh, plavání) plnily děti
každý den tři sportovní úkoly. Neopakovatelný
večer jsme zažili ve čtvrtek, kdy si každá chatička
připravila kulturní program pro ostatní. Děti byly
skvělé. Zasloužily si zmrzlinový pohár a meloun
na závěr. Při páteční snídani jsme vyhlásili výsledky trojboje (v případě 5. skupiny to byl sparťan
víceboj) každé skupiny. Také děkujeme Nikole
a Pavlovi za zajištění snídaní a svačin a všem,
kteří nám napekli, dost jsme si pochutnali:-)
Po příjezdu jsme si hned v neděli zaběhli
na Běh Teplickými skalami. Pěkná účast, super
výsledky a také pohár za první místo v týmové
soutěži pro náš klub!
Tréninky v září zahájilo 7 tréninkových skupin. První skupina s ročníky 2013-2014 se nám
skoro přeplnila a trenérky Káťa Beranová a Nikola
Řezníčková si s nimi užijí spoustu legrace J Nové
děti jsou i v druhé a třetí skupině. Vzhledem k nárůstu dětí vítáme i pomocné trenéry z řad rodičů.
První víkend v září jsme pořádali BĚH
BROUMOVSKÝMI STĚNAMI, 34. ročník
terénního běhu na 25 km, vítězem se stal Jan
Ferdinand Polášek (1988) VSK MFF UK v čase
1:58:19 a první ženou v cíli byla Markéta Maly
(1979) Velké Poříčí v čase 2:26:29. Náš klub letos reprezentoval jen Kuba Hrůša, další tradiční
účastníci měli zdravotní indispozice. Zato jsme
postavili dvě dětské štafety: Matylda P., Vašek
L., Nela V., Ondra H. a Štěpán N, druhá Ivan H.,
Vašek T., Adéla P., Matěj B. a Lucka Š. Všichni
do závodu dali maximum, zazávodili si s dospělými, běželi asi v půlce startovního pole, každý měl
úsek dlouhý cca 5 km. Děkujeme za účast, která
letos byla bohužel snížena absencí všech polských
závodníků. Děkujeme všem, co jakkoli pomohli
a přispěli ke zdárnému průběhu závodu.
Tradiční běh na Bišíku – SLUNCEKROS,
36. ročník terénního běhu na 9 km těžkým, velmi
členitým skalním terénem, se konal za krásného
babího léta. Hlavního závodu se účastnilo 51 závodníků. Mládež běžela zkrácenou trať na 3,5 km
(účast 27 závodníků), nejmenší děti 100 m (účast
9 závodníků). Vítězi v hlavním závodě se stali Vítězslav Šolc v čase 40:51 a Marie Havlová
v čase 51:41. Gratulujeme.
V neděli 18.10. pořádáme na Nebíčku BĚH
OKOLO OSTAŠE. Veřejný závod pro všechny
kategorie – Poslední z přespolních běhů Poháru
Královéhradeckého kraje. Tím budou odběhané všechny podzimní krajské přespolní běhy,
o jejichž výsledcích napíšeme do listopadového
měsíčníku.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi
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Fotbalové soutěže

Týden po Kvíčerovské pouti zajíždělo “A”
mužstvo ke druhému utkání krajského přeboru již v časných ranních hodinách do Hradce
Králové, kde se od 10.15 hodin v krásném
sportovním areálu (jaký to kontrast proti sousedícím ruinám malšovického stadiónu) utkali
s místní Slavií. Hráči se tentokrát museli obejít
bez podpory mladých členů “Fanklubu”, kteří
dali přednost účasti na mistrovství ČR na polickém hřišti ve hře zvané “KUBB”. Tato hra
se stala velice oblíbenou, mimo jiné možná
i proto, že v průběhu zápasu se může nerušeně pít pivo. Podpora ze strany fanoušků tak
byla pouze na zástupcích střední a starší generace (s výjimkou mláďat Šimona a Adama
Krtičkových a jejich mamky Mileny).
Loni jsme s tímto soupeřem po pěti minutách vedli 2:0 a nakonec odešli ze hřiště poraženi 2:3. Letos jsme vedli do poločasu také
2:0, potom dokonce 3:0, což se naštěstí domácím již zvrátit ve svůj prospěch nepodařilo.
Pouze snížili na 1:3. Kromě výborné hry našeho týmu utkvěla přítomným divákům v paměti
neuvěřitelně spálená šance Felixe.
Odpoledne sehrálo naše “B” družstvo
derby v rámci okresního přeboru v Machově.
Domácí tým podal velmi dobrý výkon, ujal se
do poločasu vedení 1:0 a v poločase druhém
i přes úbytek fyzických sil a řadu našich výborných šancí vítězství uhájil. Nám nepomohl
Polický měsíčník - říjen 2020

ani start zkušených hráčů z kádru “A” mužstva, Felixe, Tomáše Muchy a Slávka Riegera.
Ten si v den svého svátku fotbalu opravdu užil.
Ráno hrál celý zápas v Hradci a odpoledne
v Machově. Průběh zápasu ukázal, že “okres”
nebude žádná procházka růžovou zahradou…
Poněkud lépe dopadl zápas s rezervou Velkého Poříčí o týden později doma.
Nedůsledná obrana hostí a dobrý pohyb našich
hráčů vyústil v pěkné kombinační akce a řadu
brankových příležitostí, z nichž jsme do poločasu šest využili. Po přestávce to již s naším
výkonem bylo horší, nedali jsme ani jeden gól
a utkání tak skončilo poločasovým skóre 6:0.
Za zmínku stojí neustálé hlasité koučování
trenéra Kamila, kterého kupodivu poslouchali
nejen mladí hráči, ale i staří veteráni. Kamil
se v průběhu 2. poločasu zapojil též do hry
a podařilo se mu prokličkovat až ke dvěma
zmařeným šancím. Z mladých nadějí se nejlépe dařilo Vildovi Gavelekovi, dobrý výkon
podal i David Prouza a Vojta Kubeček. Z veteránů pak zaujal výkonem jako za mlada stoper
Radovan Řezníček.
O den později, v neděli 30.srpna, jsme
na našem hřišti přivítali ve 3.utkání krajského
přeboru soupeře z Libčan. Zápas byl na stránkách “Královéhradeckého fotbalu” prezentován jako utkání kola. Loni jsme s tímto výborným soupeřem zápas dobře rozehráli, vedli

3:1, nakonec však pouze remizovali 3:3.
Tentokrát jsme se po bezbrankovém poločase na stav 3:1 dostali také. Na začátku druhého poločasu nejprve Marek Jandík skóroval
hlavou, o pět minut později po samostatném
úniku nezadržitelný rychlík Kuba Matějka
zvýšil na 2:0. Potom se hráč hostí “zkušeně”
zhroutil k zemi po střetu s penaltovým specialistou Liborem Vacho (penalty nejenže úspěšně chytá a proměňuje, ale po dnešku i pro soupeře připravuje) a z pokutového kopu soupeř
snížil. Vzápětí jsme však po hezké akci přidali Pepou Klapkovským třetí gól. Soupeř se
sice ze všech sil snažil vyrovnat, ale přes naši
obranu, posílenou zkušeným Mírou Routkem
(3.liga v Česku i ve Švýcarsku), se již neprosadil. Takže tentokráte vítězství 3:1. Nakonec
citujme z komentáře Karla Klimeše k utkání:
“Zápas svojí úrovní převýšil kvalitu krajského
přeboru”. Co si může divák přát víc. Krásný
fotbal a výhra k tomu… To soupeř byl z výsledku asi značně rozmrzelý. Usuzovat tak lze
z komentáře jejich vedoucího. Žádné vyjádření k úrovni zápasu, žádné ocenění výkonu
soupeře, žádná gratulace k vítězství. Pouze
konstatování, že o výsledku rozhodly jejich
chyby…
Zdařilý fotbalový víkend doplnili
i mladší žáci, kteří v okresní soutěži zvítězili v Rasoškách 10:2 a tým, který účinkuje
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v krajském přeboru dohromady s Náchodem “B”, porazil v Opočně
Červený Kostelec 7:2 a remizoval s Opočnem/Dobruškou 0:0.
Další týden náš “A” tým zajížděl na horkou půdu do Hořic
a “B” tým do Zábrodí. Soutěže rozehrály i přípravky. Minipřípravka
ve Stárkově a mladší i starší přípravka doma, v Polici.
Minipřípravka (r.2014 – 15) svůj start do nové sezóny zvládla
na výbornou, především proto, že měla ve svém středu více starých,
zkušených hráčů (Wilda Hauk, Matyáš Klíma, Honzík Kotrnec), než
soupeř. Nad Stárkovem zvítězila 11:3 (Wilda 3x, Matyáš 4x, Honzík
3x) a nad Novým Městem 6:3 (Wilda 4x, Matyáš 1x, Honzík 1x).
Úspěšně si v úvodu soutěže vedla i mladší přípravka (r.2012-13)
pod vedením zkušeného trenérského dua Hauk, Entler. V úvodním zápase porazila rivala z Hronova 13:1, potom Jaroměř 9:3 a nakonec tým
z Velichovek, který měl velké potíže s rozehrávkou brankářů, vysoko
18:2. Střelecky se nejvíce dařilo Kubovi Kovářovi (10 gólů), Michalu
Marešovi (9 gólů) a Jirkovi Dostálovi, který se trefil 8x.
Starší přípravka (trenér Vladimír Gennert) o den později měla
za soupeře týmy z Velkého Poříčí a Broumova. Z poříčských hráčů byla
nejlepší dívka Natálka, která nám vstřelila dva góly (v následujícím
zápase s Broumovem dokonce šest a byla jediným střelcem mužstva
za celý turnaj). My jsme jich však dali panáct a vyhráli tak jednoznačně
15:2. Druhý zápas proti Broumovu byl již mnohem vyrovnanější a napínavější. V průběhu zápasu jsme věšinou o 1-2 góly vedli, dvě minuty
před koncem však prohrávali 6:7. Potom však Jirka Kiezler potvrdil
svoji roli střelce, který rozhoduje zápasy, a třemi góly za 2 minuty zařídil naše vítězství 9:7. Jirkovi se na turnaji dařilo, v tomto zápase vstřelil
6 gólů v obou zápasech dohromady třináct. Matyáš Peška přidal gólů
pět, Filip Plný čtyři, Michal Mareš a Tomáš Gennert po jednom a to je
vše.
Nejsledovanějším zápasem víkendu byl zápas krajského přeboru
v Hořicích. Naši hráli opět výborně, v obraně byli téměř nepřekonatelní, v útoku střídala jedna hezká akce druhou, navíc jsme byli velice
produktivní a po vedení 4:0 v poločase nakonec vyhráli 6:1. A to Hořice
také hrály velmi dobře. Pro diváka, zvláště polického, velice pěkný fotbalový zážitek.
Výsledek 6:1 je v této soutěži oblíbený zvláště pro Červený
Kostelec, který tímto skóre prohrál po úvodní remíze 1:1 v Polici 3x
v řadě. Napíšeme-li 1:6, 1:6, 1:6, je to jako výsledek některých českých
tenistů v 1. kole “Grandslamových” turnajů.
Tak uvidíme za týden, soupeřem nám bude soupeř z Nového
Bydžova (RMSK Cidlina), kterému jsme loni podlehli také tenisově
0:6…
Horší to však již podle zpráv ze Zábrodí bylo s výkonem “béčka”.
Podle komentáře trenéra Kamila Švorčíka úroveň zápasu v Zábrodí
odpovídala “podpralesní” lize. A protože se prohrálo (1:3), tak také panovala nespokojenost s rozhodčím a kvalitou trávníku. Příště údajně
do Zábrodí vyrazí i náš správce hřiště, aby jejich “nakloněnou rovinu”
před zápasem posekal.
Mladší žáci v krajské soutěži ctili ve dvou zápasech heslo “nedáš-dostaneš”. V zápase proti Jaroměři vedli 1:0, neproměnili šanci a v posledních vteřinách soupeř vyrovnal. V zápase s Opočnem/Dobruškou
jsme 2 minuty před koncem, za stavu 1:1, neproměnili penaltu (v minulosti k tomu již komentář aktéra byl, “Já za to nemůžu, já to mám po tátovi”) a soupeř minutu před koncem vsítil vítězný gól na 2:1. Jedině
zápas s Českou Skalicí měl průběh “normální” a podlehli jsme v něm
1:3. Mladší žáci v okresní soutěži naopak byli úspěšní a tým Zábrodí/
Babí porazili 6:2.
Před utkáním 1. a 2. týmu krajského přeboru Police-Nový Bydžov
si naši v týdnu odskočili do Třebše k sehrání pohárového utkání.
V zápase byli, jak je v poslední době zvykem, úspěšní a vyhráli 5:2.
Výrazně k vítězství přispěl Kuba Matějka třemi góly. Zahrála si i legenda polické kopané, dlouholetá brankářská opora ligového Hradce
Králové, Karel Podhajský.
A je zde neděle 13.září, 16.30 hodin, a dlouho očekávaný šlágr kola
začíná. Naši borci si od začátku vedou zdatně a po několika dobrých
příležitostech ve 25.minutě skórují Pepou Klapkovským po akci Kuby
Matějky. Soupeř však zanedlouho vyrovnává, když se dostává až před
našeho brankáře. Ve 35.minutě dochází k nejhezčímu okamžiku zápasu. Je to gólová střela Kuby Matějky od postranní čáry, z míst, kde končí stará a začíná nová tribuna. Asi tak ze 45 metrů od brány. Aspirant
na gól roku! Brankář soupeře neměl na střelu ani sebemenší nárok.
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Silnice pokračovala
v Trenčíně
a Dymokurech

Československá asociace motocyklového sportu a Slovenská
motocyklová federace uspořádaly od 28. do 30. srpna 2020 mistrovství ČR na přírodních okruzích Alpe Adria cup, mistrovství
Slovenska silničních motocyklů. Ve čtvrtek probíhaly obě přejímky. V pátek od rána se jelo naplno. Ráno se jel trénink a odpoledne
první kvalifikační. V sobotu se jel dopoledne druhý kvalifikační
trénink. Po obědě Letisko v Trenčíně zažilo maraton. Miloš Thér
závodník AMK Police n. M. se zabořil do stroje ČZ 125 ccm a získal 3. místo v přeboru ČAMS, druhé v mistrovství SR + Alpe Adria
cupu. Před půlnocí nás překvapila větná smršť s lijákem. Mnoho stanů nepřežilo. Naštěstí se nám ulomily jen dvě trubky. V neděli ráno
po kontrole tratí se jel zkušební krátký trénink. Před polednem začal nedělní maraton. Pro Miloše skončil stejně jako v sobotu. Získal
za oba dny druhé místo v přeboru AČR, druhé místo u Alpe Adria
cupu a mistrovství Slovenska. V Poháru ČAMS si třetím místem
zajistil titul vícemistra a v příštím závodě nemohl být předstižen.
O týden později se cirkus přestěhoval do Dymokur. Parkoviště
závodních strojů bylo plné závodníků. S Milošem jsme dorazili
k večeru. Vedoucí parkoviště nás postavil k rybníku, abychom to
měli blízko na start. V sobotu se jely oba tréninky. Stroj pracoval k velké spokojenosti. Šlo to jen důstojně obstát. V neděli ráno
start do závodu Klasik 175 + 250 ccm. První místo ihned zaujal
Chris Meier (neprohrál žádný závod), druhý nakonec byl Kalina
na Rotaxu a třetí náš vícemistr, který se teď bude věnovat blátu
(enduro).
Za AMK: Čvaňhák

O poločase tudíž vedeme 2:1. Soupeř se však nevzdává, po našem
rohovém kopu podniká rychlý protiútok a vyrovnává na 2:2. Po rozehrání, kdo jiný než Kuba Matějka, uteče, přehodí “mazácky” brankáře
a 15 minut před koncem vedeme 3:2! Potom ještě zákrok dne našeho
brankáře Libora Vacha, přečkáváme ve zdraví několik rohů soupeře
a konec, opravdu nad tímto zdatným soupeřem vítězíme!
Po zápase se nad výkonem našeho týmu pějí zaslouženě oslavné
ódy. Zbývá dodat jen jediné, “vyděržájtě pijaňéri”! A to už za týden
ve Vysoké nad Labem.
Naši ve Vysoké začali docela slibně, nepřesné či nedůrazné střely však v žádném případě domácího brankáře nemohly ohrozit.
Naopak, jen díky skvělým zákrokům našeho brankáře Libora Vacha
jsme po rychlých protiútocích domácích neprohrávali do poločasu 0:3.
Bezbrankový stav po 1.poločase jsme však neudrželi a prohrávali 0:2.
Ke cti našich borců patří, že utkání “nezabalili” a v posledních deseti
minutách se jim podařilo góly Musy (tento náš “šoumen” po utkání
skromně konstatoval, “Jsem nejlepší!”) a Honzy Ansorgeho vyrovnat.
Penaltový rozstřel byl připomínkou zašlých, dávných časů a prohráli
jsme jej.
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Na zpáteční cestě jsme udělali krátkou zastávku v Hronově, kde
jsme chtěli po dobu deseti minut povzbudit náš “bé tým”. V Hronově
však nejsou na povzbuzování diváků zvyklí, takže to psychicky neunesl na 200% vytížený hronovský funkcionář a polický zubní laborant
v jedné osobě Hynek Rožnovský a záhy nás z prostoru stadiónu vykázal. Škoda, že Musa hraje fotbal, jako fanoušek by byl nedostižná
jednička!
Protože příliš dlouhé články nikdo nečte a zápasů všech věkových
kategorií zbývá do uzávěrky měsíčníku ještě spousta, tak následuje
pouze výsledkový servis.
Předpřípravka: Police-Červený Kostelec 12:9 (Klíma 6, Hauk
3, Kotrnec 2, Jirman 1), Jaroměř 17:7 (Hauk a Klíma 6, Kotrnec 4,
Vostřák 1), Machov 8:5 (Hauk 4, Klíma a Kotrnec 2), Zábrodí/Babí
7:8 (Klíma 6, Hauk 1).
Mladší přípravka: Police - Česká Skalice 11:1 (Kovář 4, Dostál 2,
Grumlík 2, Hauk, Resl, Rozum 1), Broumov 14:4 (Dostál 5, Resl 4,
Kovář 2, Rozum 2, Mareš 1), Nové Město 4:7, Hronov 9:5.
Starší přípravka: Police - Česká Skalice 9:10 (Kiezler J. 4x Plný
F. 3x, Mareš J., Gennert T. 1x), Nové Město 1:3 (Petr O. 1x), Velké
Poříčí 9:2 (Jirka Kiezler 4 góly), Provodov 9:4 (Marek Tauchmann
a Filip Plný 4 góly).
Mladší žáci okres: Police – Meziměstí 1:3 (Kiezler Petr). Zápas
s Novým Městem skončil 5 minut po uzávěrce měsíčníku, takže podle
pokynů pana Vaníčka již nelze výsledek zveřejnit. Tak až příště…
Mladší žáci kraj: Police - Nové Město 1:0 (Fatka M.), Česká
Skalice 4:1 (Fatka 2, Moravec 2), Červený Kostelec 3:1 (Kollert S.,
Friml Š., Fatka M.), Česká Skalice 5:5, Třebeš 2:5.
Dospělí “B” mužstvo: Police – Teplice n.M. 0:5 (Šíďa za Teplice
2 góly), Hronov 6:6 (Pepa Klapkovský 4 góly, nastoupil do utkání se
Slávou Riegerem hodinu po skončení zápasu ve Vysoké nad Labem,
který odehráli celý).
To je fotbalu! Snad to bude pokračovat i nadále…
Vojtěch Kvapil, příznivec polické kopané

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie
Trutnov, o. p.

přijme na plný pracovní úvazek
UKLÍZEČKU
na pracoviště v Teplicích nad Metují










směny – střídání ranní, odpolední (max. do 18. hod.)
popis pracovního místa
• úklidové práce ve škole, jídelně, domově mládeže,
restauraci
• mytí nádobí ve školní kuchyni
požadujeme
• pečlivost, spolehlivost, aktivní a činorodý přístup k
práci, smysl pro pořádek a čistotu
• samostatnost, zodpovědnost, organizační
schopnosti, selský rozum, smysl pro řád, pečlivost,
komunikační schopnosti
nabízíme
• perspektiva práce ve stabilním prostředí
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na penzijní pojištění
- příspěvek na dovolenou
- zvýhodněné zaměstnanecké stravování
- zvýhodněné tarify na mobilní telefony
platové podmínky
• 2. platová třída, 12. platový stupeň – cca 18 tis.
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Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie
Trutnov, o. p.

PRODÁ NA NÁHRADNÍ DÍLY

osobní automobil Škoda Fabia 1,4 Mpi (benzín)
Je zaplacená EKO daň, ale nemá platnou STK.
Cena k jednání 5 000,- Kč.
V případě zájmu kontaktujte
pana Martina Procházku
(vedoucí správy budov a autoprovozu)
tel. 602 405 768.
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REZERVACE NUTNÁ NA
WWW.VIVATRANSPORT.EU
 Přezutí pneumatik
 Vyvážení kol
 Výměna kol
 Uskladnění pneumatik
 Opravy pneumatik
 Mytí kol
 Likvidace pneu

Husova 368
Police nad Metují, 549 54
(v areálu společnosti
Thermotech GROUPE)
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Obec Česká Metuje

hledá nového provozovatele

do prodejny potravin
a pošty partner

(pošta není podmínkou, ale výhodou).
Prostory jsou plně vybaveny (regály,
mrazák, chladící vitríny i pokladna EET).
Obec za prostory nevybírá žádný nájem,
hradí elektrickou energii, vodné, poplatky
za odpady.

Pavel Kollert

PRŮMYSLOVÉ
ÚKLIDY PODLAH

cisteni.net

PROVÁDÍME ČIŠTĚNÍ
- koberců - dlažeb - sedacích souprav čalouněného nábytku

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

Prodejna je vytápěna kotlem na tuhá
paliva (uhlí a dřevo taktéž hradí obec).
Prostory jsou k dispozici od prosince 2020
(dohoda možná).

V případě zájmu nebo dalších dotazů
volejte

na tel. číslo 606708680.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

/z veterinárně kontrolovaných chovů zaručujících kvalitu a vysokou užitkovost/

Police nad Metují 19. 10. 2020 ve 13 h /parkoviště - naproti kostelu/
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Chovní kohoutci

stáří: 12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.

cena: 140-200,-Kč
140-200,-Kč
140-200,-Kč
140-200,-Kč

Výkrmové směsi ke každému druhu drůbeže
10kg balení
Nutrimix - vitam. a minerál. přípravek pro drůbež
Combisol SE – komplex vit. E a selenu, vhodný pro výkrmovou drůbež
Forticoat NL – komplex organických kyselin - prevence množení patogenních
mikroorganismů, např. kokcidie, zlepšuje zažívání a trávení

190,-Kč
60,-Kč
110,-Kč
110,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
!VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ A NA OBJEDNÁVKU!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
volejte po-pá 7 – 15 h!, email: info@prodej-drubeze.cz

Další PRODEJNÍ AKCE a NOVINKY sledujte též na www.prodej-drubeze.cz

Prodám

zimní gumy na SCENIC s disky,
2 nové gumy Nokian
WR 185/65 R15 – 88.
Cena: 2000,- Kč.

1 novou autobaterii.
Cena: 1000,- Kč.

Kontakt: 606 316 991
Polický měsíčník - říjen 2020

Pavel Kollert
Stanislava Opočenského 58
Broumov 550 01

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

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

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
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Slevy nehledám,
ale když je nabízejí
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

|

DOBRUŠKA

RYCHNOV N. KN.

Police nad Metují 183x56 mm ČB 2020 „Tchán 2“

KOUPÍM GARÁŽ

Oprava obuvi Štancl nabízí

v Polici nad Metují,

nejlépe v blízkosti fotbalového
hřiště.

Tel: 722 762 707

Oprava obuvi, batohů, kabelek,
výměny zipů

Najde nás v Polici nad Metují, Smetanova 359
Otevírací doba: po – čt, 17:00 - 19:30
Zakázky můžete také zanechat
v PAPÍRNICTVÍ (U TUNELU)

Mobil: 604 570 865 www.opravaobuvi.eu

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

27. 10. 2020 v 15.00 hod.

Police n. Metují 29. 10. 2020 v 15.00 hod.

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

Polický měsíčník

- periodický tisk města Police nad Metují -

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

Množstevní slevy se neposkytují
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Farma Wenet v Broumově, to nejsou jen
lamy, ovečky, velbloudi a další zvířátka, i
když ta patří mezi nejoblíbenější, ale jsou
zde i rozkvetlé zahrady, romantická zákoutí
a místa k relaxaci a odpočinku, s jedinečným
výhledem na benediktínský klášter. Přijďte
poznat broumovskou farmu i vy.

www.wenet.cz
farmawenet
farmawenet

Divadelní představení Čarodějky v kuchyni - 16. 9. 2020

“Krčma” slavila 300 let - 17. 9. 2020

