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Trampská osada Šarkán (1931) oslavila 90 let

Účastníci oslav před osadou (foto Oldřich Jenka).

Potomci zakladatelů před pietním místem Šarkánů. Zleva: Oldřich Jenka, Rodrigo Katschner, Miroslav Pešek,
Jiří Beran, Ludmila Blaškovičová, Vojtěch Kvapil, Petr Jenka, Jiří Kvapil a Josef Beran (foto Oldřich Jenka).

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 a deště.
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, stejně jako každý rok,
s panem ředitelem, novou zástupkyní a místostarostou 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.
Bohužel s prvními školními dny se objevila i nákaza nemocí Covid-19, která uvrhla
do karantény tři třídy ve škole a dvě oddělení
ve škole mateřské. Bylo to sice nepříjemné,
ale naštěstí se další šíření neprokázalo a děti
se po 14 dnech vrátily k prezenčnímu vzdělávání. Není ani důvod k panice, za nákazu
nikdo nemůže a onemocnět může kdokoliv
z nás. Můžeme ale ovlivnit šíření nemoci.
Chtěl bych tedy apelovat na každého z nás!
Buďme zodpovědní, dodržujme nastavená
pravidla, základní hygienické návyky, používání desinfekce a pokud možno omezení kontaktů s cizími lidmi. Děkuji Vám všem za klid,
zodpovědný přístup a zvládnutí celé situace.
V benediktinském klášteře a přilehlých
prostorách jsme zažili druhý ročník sousedské… Díky rozmarům počasí na poslední
chvíli přesunuté z náměstí. Na druhou stranu
měla krásné kouzlo v těchto prostorách, navíc umocněné faktem, že výtěžek putuje právě na opravu kláštera. Kdo přišel, byl svědkem milého, přátelského setkání s úžasnou
atmosférou a samozřejmě hudbou několika

žánrů. Polickému automotoklubu přísluší poděkování za úžasnou reklamu Police a skvěle zvládnutý víkend při závodech českého
poháru 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.
Trochu netradičně, na sále Pellyho domů, proběhl koncert dechové hudby Skoroňáci v rámci Dvořákova festivalu. Jsem moc rád, že se
naše město mohlo zařadit mezi 25 měst a obcí
z celé republiky, kde mělo na 40 koncertů festivalu zastavení. Účastníci nejen poslouchali,
ale také tančili a celý koncert měl neskutečný
náboj. Škoda jen, že celkově si lidé hledají cestu zpět ke kultuře velmi pomalu a projevuje se
to na návštěvnosti podobných akcí. Na Ostaši
jsme si připomněli kulaté výročí 600 let
od bohužel smutné události, pobití polických
občanů katolickými Slezáky v roce 1421.
Za účasti mnoha poutníků proběhla bohoslužba slova, byly proneseny modlitby smíření
zástupci třech církví a benediktinského řádu.
Došlo k odhalení kamene s pamětní deskou
za účasti Ostrostřelecké gardy polické a celé
odpoledne bylo protkáno hudbou, programem
pro děti, odbornou exkurzí do Sluje Českých
bratří, dobrým jídlem a pitím a samozřejmě
dobrou náladou všech zúčastněných. Další
oslavou, podstatně veselejší události, bylo 10.
výročí značky MycoMedica a úspěšné firmy
TCM POINT, s.r.o. Mnozí si přišli prohlédnout výrobní prostory, poslechnout přednášky
i ochutnat skvělý raut. Přejeme firmě pokračování v úspěšném rozvoji, kvalitní zaměstnance, radost z podnikání a samozřejmě spoustu
spokojených zákazníků. Proběhla tři veřejná
zasedání, Zastupitelstva města Police nad
Metují, Dobrovolného svazku obcí Policka
a Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka.
S místostarostou jsme se zúčastnili setkání

POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ KOTLŮ
NA PEVNÁ PALIVA

Blíží se topná sezóna, a s ní souvisí povinnost daná novelou zákona č.201/2012
Sb. o ochraně ovzduší. V §17 zákona je
stanoveno, 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 tři kalendářní roky, prostřednictvím
proškolené osoby, kontrolu technického
stavu a provozu tohoto kotle. Na vyžádání je pak provozovatel povinen předložit obecnímu úřadu obce s rozšířenou
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působností 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.

starostů a místostarostů KHK kraje v Lázních
Bělohradě a také jsme přáli k významnému
životnímu jubileu paní Františce Grossové,
hodně zdraví a krásných chvil v kruhu pečující rodiny. Trampská osada Šarkán, nejstarší
na Policku, také slavila. Neuvěřitelných 90 let
od svého založení. U táborového ohně, přátelským potlachem, uctěním památky zakládajících členů, vzpomínáním. Ale i nadějí do budoucna, díky přítomné nejmladší generaci.
To vše při zpěvu trampských písní v podání
Kamarádů osady 5. S náměstkyní hejtmana
pro sociální oblast a radní kraje, paní Martinou
Berdychovou, jsme navštívili Domov důchodců a znovu se vracíme k řešení situací v nelehkém „covidovém“ období, podněcovaných
různými názory občanů. V tuto chvíli je třeba
říci, že obyvatelům Domova důchodců je poskytována veškerá a velmi kvalitní péče a je
o ně dobře postaráno. S paní náměstkyní jsme
se shodli, že zde rozhodně není naposled a budeme se sociálními službami dále zabývat.
Samostatně jsem si nechal veřejné projednání dopravně technického řešení náměstí. Je
spousta různých názorů k navrhovanému řešení. Jsem velmi rád, že se najdou lidé, kteří ocení spoustu času, úsilí a práce tomuto
návrhu věnované. Řešení se líbí a chválí ho.
Na druhou stranu má návrh i spoustu kritiků.
Je to běžné a hlavně demokratické, jsem rád,
že své názory dokážete říci a také obhájit.
Jedná se o veřejný prostor, jehož vývoj není
nikomu z nás lhostejný. A Vaše názory nás
posouvají v řešení vždy o kus dál. Tak, aby
do budoucna bylo náměstí krásným, bezpečným a příjemným prostorem, kde se budeme
rádi setkávat, nakupovat nebo třeba klábosit
u kávy. Chceme, aby se stalo živým, moderním centrem města, na které budeme právem
hrdí. Tak na tom pojďme společně zapracovat.
Jirka Beran

Rozpis lékařů

stomatologické služby

říjen 2021

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

02. – 03. 10. MUDr. Simona Ságlová Ph.D. 491 520 373
ZŠ Malecí, Nové Město n.M.
09. – 10. 10. MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
Poliklinika Broumov
16. – 17. 10. MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
ZS Police n. M.
23. – 24. 10. MUDr. Petr Kalfus
704 544 075
Česká 50, Jaroměř
28. 10. 2021 MUDr. Jan Kubec
491 543 398
ZS Police nad Metují
30. – 31. 10.MUDr. Ladislav Růžička ml. 603 479 132
Poliklinika Broumov
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Září pohledem místostarosty

Začátek září se tradičně nesl ve znamení
začátku nového školního roku. Po loňské improvizaci, kdy v důsledku obav z šíření koronaviru proběhlo přivítání prvňáčků v tělocvičně základní školy, se letos tradiční rituál vrátil
do normálu. Díky tomu jsme se společně s vedením školy první školní den mohli ve všech
třídách, do kterých nám nastoupili noví žáčci,
pozdravit nejen s nimi, ale i s jejich rodiči,
prarodiči, a vyučujícími! Je vždycky krásné
vidět na dětech tu čirou radost a chuť poznávat dosud nepoznané! V rámci zahájení jsme si
popřáli, aby nám ta prezenční výuka vydržela
pokud možno po celý školní rok. Bohužel, už
po týdnu jsme řešili první uzávěry některých
tříd. Jaký bude další vývoj, není samozřejmě
možné jakkoliv odhadovat. Zda nějaké zlepšení
situace přinese možnost očkování dětí ve skupině 5 – 11 let je otázkou. Nicméně, pokud
jako společnost řešíme potenciální minoritní
účinky vakcíny, a vedle toho necháváme děti
konzumovat vesele některé potraviny, které
devastují jejich zdraví zcela prokazatelně, jsme
k dalším uzávěrám a nařízeným karanténám
patrně odsouzeni. Rád bych se mýlil. Už třeba proto, že stát dodnes neumí zařídit potřebné
provazby v systému. Že to není planá kritika,
doložím na případu z vlastní zkušenosti. Dnes
je systém nastavený tak, že ve chvíli, kdy se
dítě dostane do karantény, musí člověk (za něj)
vyplnit elektronický formulář pro samotrasování. V tom kvituji určitý mírný pokrok v mezích
zákona, nicméně k dokonalosti formuláře ještě
pár krůčků chybí. Po vyplnění člověk obdrží
sms s poděkováním, což je chválihodné, a s potvrzením o vystavení e-žádanky k provedení
PCR testu, s informací, že Vám do 24 hodin
zavolá hygiena. Nikdo nevolal… Na test se
pak člověk musí opět objednat sám, a vyplňuje
další formulář, aniž by mu při jeho vyplňování jakkoliv pomohlo to, že již má vystavenou
e-žádanku. To je ale pořád sranda, protože to
člověk dělá z tepla domova! Po testu přišel výsledek poměrně rychle, s dovětkem, že přesto,
že je dítě negativní, končí karanténa až v určitý
den. Bohužel tento den není stejný jako den,
do kdy má školské zařízení ze strany hygieny
nařízenou uzávěru. Zde je první nelogičnost,
kdy zdravé děti musejí zůstávat opět zbytečně
doma, namísto toho, aby se účastnily běžné
denní výuky. V průběhu karantény, po absolvovaném testu, Vám po několika dnech přijde
(bůhví proč) druhá e-žádanka na test. No comment. Druhým, a pro život některých rodičů
vážnějším, problémem je pak nesoulad mezi
max. délkou ošetřování (9 dní) a délkou karantény (14 dní). Že nám tam jaksi falíruje 5 dní je
zjevné. A že to zatím nikde nikomu (a ani ministryni sociálních věcí!) nevadí je zarážející!?
Pravda, dílem je to možná dáno sněmovními
prázdninami, dílem je to dáno zatím malým
počtem výskytů problému v rámci republiky,
a dílem je to dáno končícím funkčním obdobím poslanecké sněmovny. Do ustavení nové
sněmovny po říjnových volbách si tak budeme
muset na případnou úpravu legislativy počkat
a současný nesoulad lhůt přežít! Proto všem
rodičům malých dětí přeju, aby se nám covid
i karanténní opatření v dalším období vyhnuly
obloukem!
Na začátek září bylo Okresním soudem
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v Náchodě nařízeno další soudní jednání o tzv.
církevní žalobě. Jednání bylo nakonec odročeno díky návrhu žalující strany, která si ještě
před rozhodnutím soudu vyžádala doplnění důkazního materiálu o znalecký posudek z oblasti
kartografie a geodézie. Podle názoru našeho
právního zástupce lze tak další posun ve věci
očekávat nejdříve za půl roku a možná i později, mimo jiné i z tohoto důvodu, že v daném
oboru je nedostatek znalců, přičemž Ti ostatní
jsou poměrně vytíženi. Na výsledek soudního
jednání si tak ještě budeme muset počkat.
Krátce se vrátím k veřejnému projednání
návrhu změny dopravního režimu na náměstí,
při kterém jsme chtěli veřejnost seznámit s dalším krokem v rámci dlouhodobé vize zklidnění dopravy na našem náměstí, jejíž součástí
je rovněž zvětšení uživatelského komfortu
veřejného prostoru náměstí. Vycházeli jsme
jak z prvotních kroků našich předchůdců, kteří se prostorem náměstí a kostelní ulice začali
zabývat po dokončení obchvatu (kolem roku
2008), tak z výsledků veřejného projednání
architektonické soutěže (Cena Petra Parléře
– 2013) a konečně z výstupů veřejného projednání architektonické Vize rozvoje města
(2019). S ohledem na veškeré dosud zaznamenané připomínky a kritiky jsme se rozhodli zpracovat nejprve dopravní řešení, na které
by – v případě, že se prokáže jeho funkčnost
a správnost – by v budoucnu mohla navázat
trvalá stavební úprava. Nicméně, díky ne úplně zdařilé komunikaci s klíčovými partnery
v rámci tohoto projektu, a díky určitému přecenění váhy předchozích veřejných projednání,
narazil návrh dopravního režimu na nesouhlas
řady podnikatelů, kteří mají své obchody právě
na náměstí, ale i z řad obyvatel sousedních ulic
a uživatelů náměstí. Na jednání – což je třeba
férově přiznat – zazněla i souhlasná vyjádření,
nicméně to v tuto chvíli (z mého úhlu pohledu) není podstatné. Je třeba objektivně uznat,
že při veřejné debatě zaznělo několik poměrně
zásadních připomínek, nad kterými se musíme
zamyslet, a které je třeba posoudit, případně
pak i zapracovat do návrhu. A já za tyto hlasy
moc děkuji! Úpravou se budeme dále zabývat,
a pokusíme se (což jsem rukoudáním přislíbil
R. Steinerové), nejen přehodnotit současný
návrh, ale i osvětlit některé domněnky, na kterých je návrh postaven, objektivními důvody.
V tuto chvíli je jistě na místě projednávání pozastavit a sednout si znovu se všemi, kterých
se život centra města týká, a znovu si vyjasnit
základní potřeby, vize a principy. Teprve z tohoto základu, můžeme začít plánovat další
konkrétní kroky, aby nemohlo v budoucnu
dojít k nepřesné nebo nesprávné interpretaci
navržených opatření, či úprav. Skutečně není
zájmem nikoho z nás (na úrovni vedení města),
ani na úrovni zastupitelů, zlikvidovat podnikatele na náměstí, a už vůbec není naším zájmem zrealizovat úpravu náměstí tak, jak mají
v Hronově! Naopak, naším zájmem je mít náměstí živé, náměstí vyhledávané občany města,
náměstí umožňující pořádání drobnějších akcí
bez nutných dopravních uzávěr náměstí (které
pak právě odvádějí obchodníkům zákazníky),
a současně náměstí bezpečné. Ano, k naplnění
těchto základní tezí vedou různé cesty, přičemž
k hledání té nejsprávnější vede dialog, pokora

a vzájemný respekt k objektivním skutečnostem, jakož i k sobě navzájem. Věřím, že se nám
společně nakonec podaří nalézt řešení, které
bude přijatelné, realizovatelné bez výrazných
nákladů, a jehož výsledkem bude spokojenost.
Společně se starostou jsme se účastnili tradičního setkání zástupců obcí
Královéhradeckého kraje v Lázních Bělohrad,
kde jsme načerpali důležité informace k rozpočtovým predikcím v této turbulentní době,
dále k novému stavebnímu zákonu a problematice obecních odpadových systémů a nové
legislativě v oblasti místních poplatků „za odpady“. Ke stavebnímu zákonu je třeba říci, že
tento přináší mnoho dobrých novinek (pro stavby bude v budoucnu vydáváno již pouze jedno
povolení, řada staveb vypadne z povolovacích
režimů úplně. Bude dodávána jedna zjednodušená dokumentace, což zlevní proces přípravy
staveb, bude provedena digitalizace stavebního řízení, bude zaveden tzv. apelační princip
v odvolacích řízeních, kdy odvolací orgán bude
povinen rozhodnout ve věci a nebude moci vrátit věc zpět k novému projednání). Je vyloženě
škoda, že vládní politici protlačili v rámci nového stavebního zákona na truc a na sílu (přes drtivý nesouhlas Senátu, Legislativní rady vlády,
Svazu měst a obcí, Svazu místních samospráv,
Nejvyššího správního soudu) změnu systému
státní správy v oblasti stavebního práva, která
může znamenat opravdový konec stavebního
úřadu v našem městě. Samozřejmě s ohledem
na účinnost stavebního zákona ještě žije určitá
teoretická naděje, že by nová Poslanecká sněmovna mohla stavební zákon stran systému
státní stavební správy upravit a ponechat stávající fungující soustavu, nicméně tato šance je
závislá na výsledku říjnových voleb a na tom,
jak bude poskládána většina, o kterou by se pak
případné hlasování mohlo opřít.
S ohledem na změny legislativy v oblasti
odpadů připravujeme novou obecně závaznou
vyhlášku k místnímu poplatku „za odpady“. Je
třeba říci, že v současnosti nechystáme žádnou
poplatkovou revoluci, neboť systémově nejsme
úplně připraveni na přechod na nové typy poplatků. Tudíž v tomto směru bude pro občany
a majitele nemovitostí v příštím roce vše víceméně tak, jak byli zvyklí, přičemž ke změnám
může dojít de facto pouze z hlediska nastavení
sazby poplatku, termínu splatnosti, případně
v nastavení osvobození a úlev. Pro přechod
na jiné poplatkové systémy (za kilogramy/litry/
nebo kapacitu) bude třeba pokračovat ve změnách svozového systému, především pak zavedením evidenčního systému pro odpadové nádoby na směsný odpad. Po zavedení adresného
systému svozu plastů a papíru, bude tak dalším
nezbytným krokem vytvoření evidence nádob
na směsný odpad, ze které pak bude v budoucnu moci vycházet případná změna systému výběru poplatku a příklon k trendu „zaplať, kolik
vyhodíš“. Nicméně opakuji, pro příští rok bude
poplatek nastaven tak, že se bude jednat o poplatek za obecní systém nakládání s odpady
(což de facto odpovídá stávajícímu nastavení).
Bližší informace přineseme v průběhu podzimu
po schválení vyhlášky v zastupitelstvu města.
S přáním příjemně prožitého období zlátnoucího listí
Jirka Škop
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Stanoviště
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Stanoviště
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Bělý
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Stanoviště
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Odjezdy ze zastávky Police n.Met.,aut.st.

!!! POZOR ZMĚNA VOLEBNÍCH OKRSKŮ !!!

Oznámení

o době a místu konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta města Police nad Metují podle § 15 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 9. října 2021 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 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 domu s pečovatelskou službou, K Sídlišti 259

pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích:

Horní; 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; Dukelská; Dvořákova; Fučíkova; Gagarinova; Hvězdecká;
Jiráskova; K Červeňáku; 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

4

Polický měsíčník říjen 2021

Technické služby informují
Instalace nové kogenerační jednotky

Od června letošního roku na kotelně sídlišti probíhají montážní a instalační práce
na nové kogenerační jednotce. Tento zdroj
tepelné a elektrické energie doplní a částečně
nahradí stávající zdroje tepla, centrálního zásobování v lokalitě na sídlišti. Investor ČEZ
Energo musel nejprve provést celou řadu stavebních úprav na objektu kotelny a to především otvory pro nastěhování vlastní jednotky,
pro vzduchotechniku a kouřovody, nové základy pro kogenerační jednotku, trafostanici
a akumulační nádrž. Dále dodavatelské firmy
prováděly celou řadu přepojení stávajících
rozvodů kanalizací, teplé a studené vody.
V současné době probíhají práce na propojení plynových rozvodů k nové jednotce a teplovodních rozvodů do stávajícího systému.
Veškeré činnosti probíhají za plného provozu kotelny a snažíme se spolu s dodavatelem
stavby minimalizovat odstávky, dodávky
teplé vody odběratelům na sídlišti. Stavební

a montážní práce budou trvat do konce října,
následně budou probíhat práce na zprovoznění jednotky, provozní zkoušky a revize.

PRAVIDELNÁ VÝZVA SPOL. ČEZ DISTRIBUCE, A.S.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. se
(na základě §25 zákona č.458/2000 Sb.) 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
(v ochranném pásmu 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:
yy 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:
yy 1,5 m od všech druhů 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 sami, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s.
oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky
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.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

S dodávkou tepelné energie do stávajících
rozvodů tepla se počítá od začátku roku 2022.
Technické služby s.r.o.

Příjem žádostí do
grantových programů

města Police nad Metují

pro rok 2022

Oznamujeme, že od 1. 11. 2021
do 30. 11. 2021 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 ve složce „Rozvoj
města“, následně ve složce „Dotační programy města“ - https://www.meu-police.
cz/rozvoj-mesta/dotacni-programy-mesta/.
V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na e-mailu: kohlova@policenm.
cz.
Tereza Kohlová

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
PRAVIDELNÁ ZMĚNA INTERVALU
SVOZU ODPADU Z POPELNIC

Od 44. kalendářního týdne nastane pravidelná změna intervalu svozu směsného
komunálního odpadu v katastrálních územích Velká Ledhuje a Police n. Met. Půjde
o změnu z týdenního na čtrnáctidenní interval, a svážet se bude v sudých týdnech (46.,
48., 50. …). Z důvodu změny odpadového
systému a zahájení svozu tříděných odpadů
Polický měsíčník říjen 2021

od jednotlivých domů, zůstane čtrnáctidenní
interval vývozu směsného odpadu zachován
i v příštím roce. Aktuální svozový plán bude
včas zveřejněn.

SBĚR JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
PŘI SVOZU POPELNIC

Mezi zákonné povinnosti města, patří i zajištění možnosti odkládat vytříděné
použité jedlé oleje a tuky z domácností.

Vedle možnosti odkládat tento odpad
ve sběrném dvoře je ve spolupráci se
spol. Marius Pedersen a.s. od loňského
roku zavedena také možnost jejich odkládání 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
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posádka PETku z popelnice odebere,
uloží do zvláštní nádoby a poté popelnici
vysype. Využívejte této možnosti a pamatujte, že použité jedlé oleje a tuky patří
na popelnici, nikoliv do popelnice, a už
vůbec ne do kanálu.

BIOODPAD

Město Police n. M. se již delší dobu snaží
o to, aby platilo, že biooodpad v Polici nekončí v popelnici. Napomohlo tomu několika
praktickými kroky:
yy podporou domácího kompostování zapůjčením zahradních kompostérů,
yy půjčuje zahradní drtiče,
yy rozmístilo hnědé kontejnery na rostlinný
bioodpad z kuchyní (gastroodpad) a domácností,
yy zrealizovalo
a
zajistilo
provoz
městské kompostárny pro využití rostlinného biodpadu ze soukromé i
městské zeleně,
yy prodává vaky pro lepší dopravu trávy, listí
a štěpků na kompost nebo do kompostárny.
Naučte se bioodpad využívat na vlastních pozemcích nebo ho odkládat na místa k tomu určená, pro jeho 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. Za současné situace,
kdy je městu, podle nového zákona o odpadech, vyměřována výše skládkového poplatku
podle množství směsných odpadů, uložených
na skládku, je zodpovědný přístup ke třídění
odpadů, včetně bioodpadů, velmi potřebný.

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 krátkodobě vypůjčit elektrický zahradní
drtič; v Polici se obracejte na p. Petra 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 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

Většina polických domácností už jistě ví,
na co a proč jsou na některých veřejných stanovištích tříděného odpadu umístěny hnědé
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MĚSTO POLICE N. M. STARTUJE ZMĚNU ODPADOVÉHO SYSTÉMU
A BUDE ROZDÁVAT OBČANŮM NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ PLASTŮ,
NÁPOJOVÝCH KARTONŮ A PAPÍRU
Od ledna 2022, v rámci podpory třídění, zavádí město, ve spolupráci se spol.
Marius Pedersen a.s., 1. etapu svozu tříděných odpadů přímo od domů.
Občanům města poskytne zdarma 300 párů nádob na sběr plastů s nápojovými
kartony (se žlutým rozlišením) a papíru (s modrým rozlišením), které si umístí
k domům a budou je přistavovat k vyvážení. 1. etapa se bude týkat rodinných
a řadových domů v k.ú. Police n.M. a Velké Ledhuje, 2. etapa pak naváže
pravděpodobně od 2. pololetí 2022 a bude se týkat bytových domů a k.ú. Radešov,
Hlavňov, Pěkov a Hony. Zároveň s tímto svozem bude upravena četnost vývozu
směsného odpadu na čtrnáctidenní celoročně. Další informace k zaváděné
změně a přihlášku k přidělení nádob najdete na webových stránkách města
Police n. M. - www.meu-police.cz a na letáku, který je k dispozici na radnici
a v informačním centru v Pellyho domech.
kontejnery. Jsou určené pro odkládání rostlinného bioodpadu z kuchyní a domácností,
aby tento odpad nebyl odkládán do popelnic a kontejnerů na směsný odpad a poté
na skládku. Pro krátkodobé soustředění tohoto
odpadu v domácnostech je možné pořídit si
speciální košík či nádobu se speciálními sáčky, které se při kompostování rozloží. Není
možné odkládat do těchto kontejnerů bioodpad v igelitových taškách, protože pokud
nejsou biodegradabilní, tak se při kompostování nerozloží a pracovníci kompostárny je
musí pracně z bioodpadu vybírat. Hnědé kontejnery nejsou z kapacitních důvodů určené
pro odkládání větví a trávy. Počet veřejných
stanovišť s hnědými kontejnery bude město postupně zvyšovat, aby měli všichni, kdo
nekompostují, možnost bioodpad z kuchyní
a domácností kam odkládat, a nedávali ho
do popelnic.

UKONČENÍ SEZÓNY MĚSTSKÉ
KOMPOSTÁRNY

V ulici V Domkách, vpravo vedle sběrného dvora, je již třetím rokem provozováno
městské zařízení pro využívání bioodpadů
rostlinného původu - kompostárna. Její provoz
zajišťuje na základě smlouvy pan Filip Šofr ze
Žďárek, a je určená 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. Je zde také k dispozici
(na prodej) kompost, který zde dozrál, mulčovací kůra a zemina. Kompostárna bude
letos otevřena do 13. listopadu, a poté znovu od 2. dubna příštího roku. Po dobu uzavření kompostárny bude možné malé množství bioodpadu odkládat do sběrného dvora,

do kontejneru provozovatele kompostárny.
Větší množství bude v případě nutnosti možné do kompostárny odložit pouze po domluvě
s městem a provozovatelem kompostárny.

PRAVIDELNÁ ZMĚNA OTVÍRACÍ
DOBY ODPADOVÉHO SBĚRNÉHO
DVORA

V sobotu 30. října končí sezonní otvírací
doba odpadového sběrného dvora. Znamená
to, že od tohoto data do 30. 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.

ČERNÍ IMPORTÉŘI PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPŮ STÁLE PARAZITUJÍ NA EVROPSKÉM SYSTÉMU RECYKLACE

Černé dovozy elektrospotřebičů prostřednictvím internetových tržišť (e-shopů)
představují hrozbu pro evropské spotřebitele. Ekologické a průmyslové organizace
v nové iniciativě varují před potenciálně
nebezpečnými výrobky, jež mohou ohrozit
lidské zdraví či životní prostředí.
Nekalosoutěžnímu chování zahraničních
dovozů se říká free-riding, neboli „jízda načerno“. „Popisuje snahu vyhnout se placení
povinných příspěvků do evropských systémů
recyklace elektroodpadu a dodržování dalších legislativních povinností,“ říká Zuzana
Adamcová ze společnosti Ekolamp, která je
členem evropské asociace EucoLight, jež proti
těmto praktikám dlouhodobě bojuje.
Řada výrobků uváděných na evropský trh
prostřednictvím e-shopů totiž není v souladu
s unijními právními předpisy a představují obrovské riziko pro zdraví a životní prostředí.
Vzhledem k tomu, že odpovědní prodejci sídlí mimo EU, není možné podniknout účinné
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právní kroky v případě, že jsou porušena práva
spotřebitelů, hospodářské soutěže či zákony
na ochranu životního prostředí.
Problém vygradoval v důsledku pandemie covid-19, která kvůli důrazu na sociální
distancování zvýšila objem on-line prodejů.
Přitom ještě v předcovidovém období asociace EucoLight informovala, že celý problém
začíná nabírat katastrofických rozměrů: v celé
EU je až 20 % elektrospotřebičů prodáno
bez uhrazení těchto recyklačních příspěvků. Férové podmínky může zajistit pouze
změna legislativy.
V ČR musí prodejci uvádět výši recyklačního příspěvku
Boj proti nekalým praktikám se odehrává
i na úrovni členských států. Pozadu nezůstává ani Česká republika. Od letošního roku
musí prodejci při prodeji nových elektrozařízení zobrazovat výši recyklačního příspěvku, který se za tato elektrozařízení povinně
odvádí.
„Díky tomu je vidět, kteří výrobci recyklační příspěvky hradí a kteří se jejich placení vyhýbají. Zároveň spotřebitel vidí, kolik za službu budoucí ekologické likvidace
elektroodpadu zaplatil,“ vysvětluje Zuzana
Adamcová. Pragmatický postoj evropských
kolektivních systémů je takový, že co je nezákonné v off-line světě, by mělo být nezákonné i v on-linu. „Naše závazky vůči životnímu
prostředí jsou stejné i v okamžiku, kdy prodáváme on-line,“ dodává Adamcová.
Nekalé praktiky free-ridingu totiž vedou ke vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu. „To je elektroodpad, za který nebyly

řádně uhrazeny příspěvky na jeho ekologickou
recyklaci, který tedy nemusí být řádně recyklován. Tím vzniká riziko závažného poškození životního prostředí. Nemluvě o přímém ohrožení
zdraví spotřebitelů používáním výrobků, u kterých nebyla ověřena bezpečnost pro spotřebitele,“ vysvětluje Zuzana Adamcová.
Chraňte spotřebitele před nebezpečnými výrobky, vyzývá evropská aliance
Obavy z budoucího vývoje vyjádřila
nejnovější iniciativa aliance ekologických
a průmyslových organizací. V otevřeném
dopise požadují, aby odpovědnost za výrobky
prodávané evropským spotřebitelům nesly e-shopy v případě, že za tyto výrobky neodpovídá žádný jiný subjekt se sídlem v EU.
„Digitální trhy musí přestat být vstupní
branou pro padělané či nebezpečné výrobky, které mohou ohrozit životy nebo poškodit životní prostředí. Proto naléhavě žádáme
Evropský parlament, aby on-line tržiště nesla
odpovědnost za výrobky nabízené na svých
webových stránkách v případě, že v EU neexistuje jiný subjekt, který by za tyto výrobky odpovídal. Musí hradit škody způsobené
výrobky nabízenými na jejich platformách,
pokud to za ně nedělá nikdo jiný,“ požadují
v otevřeném dopise organizace jako European
Environmental Bureau (EEB), Environmental
Coalition on Standards (ECOS), Zero Waste
Europe a řada dalších.
Na úrovní Evropského parlamentu momentálně probíhá několik inciativ s cílem vytvořit komplexní kontrolní mechanismy, které protizákonnému jednání zabrání. Dosavadní
legislativní snahy zastavit nelegální dovoz se

totiž zatím míjely účinkem. Problém nevyřeší
ani nařízení EU o dozoru nad trhem, které
nabylo účinnosti 16. července 2021. Určitou
naději skýtá Akt o digitálních službách, který je ve schvalovacím procesu.

KVÍZ „JAK SPRÁVNĚ RECYKLOVAT
ELEKTROODPAD?“

Když doslouží elektrospotřebič, musíte se
rozhodnout, kam s ním. Způsobů, jak s ním
naložit je ceká řada. Které jsou ty správné?
Odpovědi prozradí nový online kvíz společnosti EKOLAMP, který na vás čeká pod
odkazem
https://www.ekolamp.cz/cz/kviz. Kvíz je
určen pro všechny občany a jeho vyplněním si
vyzkoušíte, jak se v recyklaci elektroodpadu
orientujete a vyznáte.
Podle informací spol. Ekolamp s.r.o.
sestavil

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Svatby
V srpnu pokračujeme svatební jízdou
1.8. církevní svatební obřad v kapli na
Hvězdě
5.8. veselý obřad v naší obřadní síni
7.8. Jakub Krtička a Lucie Kutilová
– na terase Pellyho domů
Aleš Tláskal a Marcela Jetelová
– obřadní sí
Petr Semerák a Lenka Štumpflová
– na zahradě v Pěkově
21.8. Ondřej Gümpl a Hana Krucinová
– u slavenských Hřibů
nejmenovaný pár
- obřad v zahradě Penzionu 65
Tomáš Sádovský
a Monika Hanousková
- u bukovické hasičárny
28.8. Jaroslav Peška a Iveta Křivková
– obřadní síň
Dawid Marek Zębik a Lucie Čenková
– obřadní síň
Denis Dobrovolný a Lucie Janatová
– církevní obřad v kapli na Hvězdě

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.9.2021
město Police nad Metují 3973 obyvatel.
Polický měsíčník říjen 2021

Jubilea

V srpnu 2021 slavili
70 let

75 let

paní Anna Sulzbacherová
paní Hana Karpfová
paní Anna Židová
pan Jaroslav Vtípil
pan Josef Nekvinda
pan Rudolf Bartoš
paní Milada Jirmanová

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

80 let

90 let

paní Svatoslava Martinková
paní Magdalena Rotterová
paní Hilde Bednářová
pan Bohumil Staněk
paní Mária Voborníková
pan Roman Jirman

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

7

KNIHOVNA
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V KNIHOVNĚ
Během letošních prázdnin jsme v polické knihovně strávili tři týdny ve společnosti
celkem 53 dětí. Byly to tři týdny plné zážitků.
Především dobrých, pomálu i těch špatných.
Tři týdny plné dětí. Především nadšených
a spokojených, pomálu i těch znuděných. Tři
týdny příjemného počasí.
S mladšími dětmi jsme ve dvou týdenních
turnusech zkoumali, ochutnávali, poznávali, měřili, sledovali, poslouchali … VODU.
Každý den jsme chodili pro vodu k Jůlince,
na náměstí jsme uskutečnili anketu o nejoblíbenější nápoj (vyhrála voda, kompletní
výsledky ankety jsou k nahlédnutí v knihovně ), sledovali tok Ledhujky a hledali její
prameny, stavěli hráze. V pondělí se nám
věnovali dobrovolní hasiči ze Suchého Dolu
a dětem umožnili vyzkoušet si manipulaci
s hasičskou technikou, předvedli vybavení
hasičského auta. V úterý jsme byli na exkurzi v Malých lázních Běloves, kde nás provedl
pan Čtvrtečka, pověděl a ukázal mnoho zajímavého. Ve středu jsme se Šárkou Vávrovou
ze Suchého Dolu putovali s ráčkem a zachraňovali vodní vílu, připomněli si koloběh vody
v přírodě. Ve čtvrtek byla voda všude kolem
nás, totiž při plavecké lekci v náchodském
krytém bazéně. Poslední pátý den jsme si přivstali a odměnou nám byly téměř opuštěné
a tiché Adršpašské skály. Vyprávěním o vodě
nám procházku skalami a vyjížďku na lodičce
zpestřil pan Petr Kohl ze Zdoňova. Na úplný
závěr nechybělo již tradiční pouštění lodiček.
Moc děkuji všem výše uvedeným lidem, kamarádům, dobrovolníkům za připravený program a ochotu věnovat nám svůj čas. Děkuji
Míše Meierové a Ivetě Vítkové za skvělou
celotýdenní spolupráci, pomoc a nadšení pro
věc. A taky… děkuji dětem za těch pár dní,
které jsme mohli společně strávit. Byla to
radost.
Se staršími dětmi jsme v rámci týdenního
turnusu „cestovali“ do pravěku. Konkrétně
do doby, kdy se začali objevovat první keramické výrobky, kdy lidé začali pracovat
s hlínou. V maximální možné míře jsme se
snažili ctít postup pravěkých lidí, po celý týden nám odborné a cenné rady předával pan
Petr Toms. Prvním krokem byla těžba hlíny
na Zděřině, pak následovalo zpracování hlíny (šlapání hlíny v kalfasu) v Maršovském
údolí. V úterý jsme z takto připravené hlíny
vytvářeli výrobky v hlavňovské klubovně.
Ve středu jsme U Lidmanů v Machovské
Lhotě keramické výrobky zdobili. Navečer
jsme se ještě sešli na Cihelně, kde jsme zahájili stavbu pece pro výpal našich výrobků.
Ve čtvrtek jsme absolvovali skvělý program
v Archeoparku ve Všestarech. Hned po návratu do Police jsme dokončovali na Cihelně
stavbu pece a nakládali pec připravenými výrobky. Výpal v peci probíhal až do ranních
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hodin za přítomnosti našeho lektora.
Poslední táborový den jsme pec vykládali,
rozebrali a odnesli si domů hotové výrobky.
Děkuji Dáše Krausové, Milanu Rotterovi
a Janě Thérové za poskytnutí zázemí
v Hlavňově, děkuji panu Šturmovi a jeho
ochotnému personálu z restaurace U Lidmanů.
Děkuji Marušce Hornychové za milou a nepostradatelnou spolupráci po celý táborový
týden. Děkuji Petru Tomsovi, že jsme mohli
prožít netradiční a inspirující týden. A taky….
děkuji dětem. Všem, které se tábora zúčastnily, které měly chuť se zapojit do práce a vyzkoušet si něco nového, neobvyklého. Byla to
velká zkušenost.
Celý třítýdenní táborový cyklus proběhl
v rámci projektu „TÁBORY MĚSTA POLICE
NAD METUJÍ 2020 - 2022“ reg. č. CZ.03.65/
0.0/0.0/16_047/0015867.
Kateřina Boučková

Týden knihoven

S podzimem přichází tradiční celorepubliková akce – Týden knihoven. Letos proběhne
od 4. do 10. října. Také polická knihovna se
k této akci hlásí a připravila pro vás:
Na chodbě před knihovnou bude zahájena výstava fotografií Čtu, čteš, čteme. Během
příměstského tábora starší děti nafotily sami
sebe, jak čtou. Samozřejmě jsou to naaranžované situace, ale knížka Doba kamenná
Veroniky Válkové z cyklu Kouzelný atlas putování časem je provázela celý týden a každý
účastník si ji nakonec domů odnášel a doma
dočetl. Přidejte se, vyfoťte se s knížkou a pošlete nám fotku. Rádi ji na výstavu přidáme.

Moderní média a papírové knihy nemusejí
soupeřit, ale koexistovat spolu.
Také naše anketa Čtení život mění – změnilo ho i vám? pokračuje. Podělte se s námi
o své zážitky ze čtení. Anketní lístky jsou
připraveny u výpůjčních pultů, ale můžete napsat i na náš mail mvs@knihovna-police.cz .
Těšíme se, že se dozvíme, co pro vás knížky
znamenají.
V úterý se setkáme s knihovníky z našich
poboček a z obecních knihoven našeho obvodu
a společně budeme hledat další možnosti, jak
knížky čtenářům přiblížit.
Ve středu se sejdeme při společném čtení se Senior klubem Ostaš. Číst bude pan
František Pivoňka.
Na děti bude čekat v dětském oddělení literární kvíz a samozřejmě s malou odměnou.

Regionální výročí

Chceme vám připomenout kulatá či půlkulatá výročí osobností či událostí spjatých
s Polickem buď místem svého narození, úmrtí
nebo působení. Všechny osobnosti, které jsme
v Polickém měsíčníku připomínali a ještě připomínat budeme, najdete na našich webových
stránkách: www.knihovna-police.cz  Pro
dospělé  Regionální výročí. Tentokrát jsme
čerpali z díla Miroslava Pichla Police nad
Metují, dějiny města a regionu v běhu let.
10. října 1871 – „stala se předběžná porada o zaražení Čtenářského spolku.
P. Cyril Kaněra nahlížel, že by bylo pro
členy tělocvičného spolku velmi potřebno
a užitečno, kdyby se čtením dobrých knih
a posloucháním prospěšných přednášek vzdělával. I přemýšlel, jak to učiniti. Po zralém
uvážení umínil si zaříditi čtenářský spolek,
jaký v Hronově již od r. 1867 mají. K tomu
cíli vypůjčil si stanovy tohoto spolku, promluvil s několika osobami ve městě a sice:
s P. Amandem Dimtrem, Vács. Reichartem,
Frant. Japplem, Rudolfem Hejnou a jinými
o potřebě a užitku takového spolku v Polici
a staral se všemožně, aby úmysl svůj uskutečnil. Když byl několik osob pro svou věc získal,
svolal na den 10. října tyto a jiné osoby z města k schůzi do hostince u Antonína Kincla
vedle úředního domu, ve kteréž by se pojednalo o stanovách a jiných potřebnostech. Sešlo
se tehdáž as 12 osob. Stanovy hronovské se až
na některé proměny přijaly; Antonín Kincl dal
zdarma místnost spolku a uloženo prozatímnímu výboru, který se dne 13. října byl zvolil,
postarati se o potvrzení stanov. Tehdáž byla
horlivost veliká. Hned dala se udělati skříň
pro knihy, které zdarma členové dávali. Mezi
dárci zvlášť jmenování zasluhují P. Amand,
P. Cyril, pan inspektor Celes. Jeřábek, Gottlieb
Josef. Již 1. listopadu zasedli členové, jichž
tenkráte přes 40 bylo, do nové místnosti, která
byla na náměstí. Novin byla hojnost – nazvíce
darovaných.
Dne 22. prosince 1871 došly stanovy místodržitelského stvrzení a spolek začal právně
existovati. Nedá se pomlčeti, že nalezly se
takové osobičky, které zařízení spolku velmi
na odpor se postavily a všelikým způsobem
měšťany odvracovaly. Zvlášť byl Jan Lamka,
městský tajemník, zjevným odpůrcem.
Chodil od člena k členu Sokola, tupil, haněl.
Přemlouval, lhal atd. podařilo se ovšem mnohé zdržeti a sraziti. Z jakých bídných příčin
to činil – kdož ví? Ostatně nebylo jeho přízně
třeba. Spolek se zarazil a působil velmi dobře.
Nejpokročilejší měšťané seznali jeho prospěšnost a stali se členy a rádi do spolkových
místností chodili. Zde se četlo, hrálo, bavilo,
zpívalo – vše ve slušném pořádku. Čas zábavy
byl určen jen do 10 hodin.
Jest příhodno zde se zmíniti též o hlavních
zásadách a pravidlech spolku. Účelem jeho
jest buditi společenský život a důstojně vespolek se baviti a poučovati. Prostředky k tomu:
čtení novin a knih, zpěv, hudba, dovolené hry,
přednášky o věcech poučných z oboru společenského, hospodářského, živnostenského
Polický měsíčník říjen 2021

a krasoumného.
Členem se může státi každý poctivý občan mající již 20 roků stáří svého. Od výboru
přijat, zaplatí 1 zlatý co vstupné a 20 krejcarů
měsíčně co příspěvek. Valná hromada volí 8
výborů a 2 náhradníky, výborové volí ze sebe
předsedu, místopředsedu, jednatele, knihovníka a pokladníka.
První výborové, jenž zřízení spolku
obstarali, byli: František Jappl, c. k. soudní příručí, předsedou, Dr. František Wach
místopředsedou, P. Amand Dimter, kooperátor, knihovníkem, P. Cyril Kaněra, kooperátor,
jednatelem, Jiří Šafránek, kožešník, pokladníkem, Rudolf Hejna, okresní tajemník, Jan
Kejdana, měšťanosta, Josef Vaněk, hospodářský adjunkt.“
Zdroje v knihovně:
yy KANĚRA, Cyrill František: Pamětnosti

farní osady Polické nad Metují - V Polici
: C.F. Kaněra, 1872 : (Tisk M. Mayrhofferové). -- 86 s.
yy PICHL, Miroslav: Police nad Metují : dějiny města a regionu v běhu let / - Police nad
Metují : Město Police nad Metují, 2015. -2 CD-ROM : zvuk, barevný ; 12 cm.
A nyní něco ve stylu život tropí hlouposti,
aneb i v tragedii najdeš humor:
6. října 1961 vznikl ve 3 hodiny odpoledne požár v udírně místního národního podniku Masný průmysl.
Rychlým zákrokem požárníků byl však
oheň bez velkých škod rychle zdolán (až
na zmizení většího počtů šišek salámů během
požární noční hlídky).
8. listopadu 1961 vypukl požár v bývalém hostinci „U Richterů“ (Tomkova ulice
čp. 49). Následkem vadné instalace kouřovodů

v podkrovní světnici částečně shořely krovy
střechy.
Bylo ironií osudu, že požár vznikl v bytě
Julia Richtera, který se jako čelný hasičský
funkcio-nář sám zabýval prevencí požárů
a právě ve chvíli, kdy v přízemí probíhala
schůze výboru polického hasičského sboru.
Budova již byla dříve předána Komunálním
službám a v divadelním sále, kde se po celá
desetiletí hrálo ochotnické divadlo (od roku
1906 do roku 1940, občas i později) bylo
zřízeno komunální skladiště stavebních
materiálů (!).
Zdroje v knihovně:
yy PICHL, Miroslav: Police nad Metují : dějiny města a regionu v běhu let / - Police nad
Metují : Město Police nad Metují, 2015. -2 CD-ROM : zvuk, barevný ; 12 cm.
Vaše knihovnice

Nabídka knih:
¾¾ Link, Charlotte: Pěstitelka růží
Je druhá světová válka a půvabné Normandské ostrovy, ležící v lamanšském
průlivu a patřící Anglii, se ocitnou pod německou nadvládou, odříznuté od vší pomoci. Do zdánlivě prázdného hrdinčina domu
na ostrově Guernsey se nastěhuje německý
důstojník, který všechny terorizuje. Válka
končí a mladá vypočítavá vdova po důstojníkovi zůstává v domě ženy, kterou nazývá
přítelkyní. Po mnoha letech je však tato tichá
stará dáma nalezena zavražděna.
¾¾ Berg, Elizabeth: Příběh Arthura Truluva
Citlivý román o třech lidech, kteří po prožité
ztrátě hledají cestu z osamělosti k novému
štěstí. Vdovec Artur se seznámí s problémovou dospívající dívkou Maddy, která se snaží
vyhnout škole a raději tráví čas na hřbitově.
Právě tam chodívá Artur každý den, aby si
při obědě popovídal se svou zesnulou ženou
a popřemýšlel o někdejších životech dalších
mrtvých.
¾¾ Cimický, Jan: Opuštěné nádraží
Detektivní román, kde Hladíkova mordparta
ve spolupráci s francouzskými detektivy řeší

případ mrtvého muže nalezeného na opuštěném nádraží.
¾¾ Hancock, Graham: Zrcadlo nebes. Hledání
ztracené civilizace
Populárně-naučný výklad prosazuje teorii,
že část intelektuálního a kulturního dědictví
lidské civilizace je dílem záhadné dávné civilizace.
¾¾ Hayden, Torey L.: Spratek. Příběh dítěte,
které nikdo nemiloval
Kniha očima učitelky speciální třídy pro děti
s vážnými psychickými poruchami popisuje
jeden rok v životě šestileté výchovně nezvladatelné holčičky ze sociálně slabého prostředí, kterou čeká umístění v ústavu za to, že
unesla tříletého chlapce ze sousedství a zapálila na něm oblečení.
¾¾ Pospíšilová, Jarmila: Pod Palcem
Česká detektivka, v níž policista v důchodu
vyšetřuje smrt sběratele veteránů.
¾¾ Scheufler, Pavel: Krkonoše za císaře pána.
Staré fotografie vyprávějí
Publikace je nejen cenným svědectvím
o proměně našich nejvyšších hor, ale také
návodem, jak číst fotografie tak, abychom

slyšeli poutavé příběhy, které nám vyprávějí.
¾¾ Pergler, Jan: Jak se z toho nezbláznit. Duševní zdraví, zdravý rozum a odolnost
v čase krize
Děvět význačných osobností předkládá odpovědi na to, co se děje s lidskou psychikou
v krizových situacích, když je vystavena
dlouhodobému stresu, a to ve spojitosti se
současnou situací kolem pandemie koronaviru.
¾¾ Grmolec, Zdeněk: Císařský kurýr Marie
Terezie
Věčné téma - vztahy mezi rodiči a dětmi se táhne jako vodící nit novým historickým
románem. Prolínají se v něm osudy Šimona
Vidláka, příslušníka zchudlého rodu pocházejícího ze Svatoslavi na Třebíčsku, barona
von Dobenaua, ale také Marie Terezie a jejího poslání "služby" říši a "služby" rodině.
¾¾ Ould, Chris: Neklidné pobřeží
Detektivní román odehrávající se převážně
na nehostinných divokých faerských ostrovech, kde se kriminalista Reyna pokouší
rozluštit nejen násilný případ přepadení, ale
i svou vlastní minulost.

Dáša Ducháčová

M ě st o Po l i c e n a d M e t u j í
hledá na zkrácený úvazek

Náplň práce:
Úklid MěÚ Police nad Metují, mytí oken,
praní ručníků a záclon
Platové ohodnocení: cca 140 Kč / hod.
Druh pracovního poměru:
yy pracovní poměr na dobu neurčitou se
zkušební dobou 3 měsíce
yy zkrácený pracovní úvazek 25 hodin
týdně
yy práce v odpoledních hodinách po uzavření MěÚ
Předpoklady pro vznik pracovního
poměru:
yy zdravotní způsobilost
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uklízečku

yy čistý trestní rejstřík
Požadavky:
yy spolehlivost a zodpovědnost
yy možnost zajišťovat praní ručníků, závěsů a záclon
Písemná přihláška musí obsahovat:
yy jméno a příjmení uchazeče
yy datum a místo narození
yy státní příslušnost
yy místo trvalého pobytu zájemce
yy číslo občanského průkazu
yy datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno připojit:
yy životopis s údaji o dosavadních za-

městnáních a odbornostech
yy výpis z evidence Rejstříku trestů ne
starší než 3 měsíce, popř. doklad
o jeho vyžádání
yy kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Předpokládaný termín nástupu:
yy 1. 12. 2021
Nabídky doručte:
yy do 11. 10. 2021 na adresu MěÚ Police nad Metují, Masarykovo náměstí
98, 549 54 Police nad Metují

Ing. Pavel Pohner, tajemník
tel. 728 986 341,
e-mail: pohner@policenm.cz
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KULTURA

NĚCO Z RADEŠOVA
HASIČI MAJÍ NOVÝ STAN

Za peněžní dotaci města Police nad Metují jsme v květnu 2021
zakoupili skládací stan o rozměrech 6x3 metrů k pořádání hasičských
soutěží a jiných
akcí. Bohužel nepříznivá covidová
doba těmto akcím
nepřála a soutěž
v plánovaném termínu neproběhla.
Ale nic netrvá věčně a proto pevně
doufáme, že se
všechny tradiční,
sportovně-kulturní
akce opět obnoví v plné své síle. Stan již našel uplatnění i jako pódium
pro divadelní hru sousedského divadla RADEŠOV (viz. článek níže).

ÚKLID ODPADKŮ

29.5.2021 jsme
ulevili
našemu
Radešovu od odpadků. Cestou z
Police nad Metují,
obcí k rybníčku až
na Zákopanice jsme
nasbírali podél cest
čtyři velké pytle nejrůznějšího odpadu.
Předpokládáme, že
odpadky
vypadly

„omylem“ z rukou
nepozorných
kolemjdoucích.
Za obec krásnější.
za SDH Radešov
Květoslava
Vídeňová

vysněný ráj. Ačip, další postava ze hry mu tedy oponuje: „Na co ptáci?
Ptáků se nenapiješ“. Měl po zdolání Řípu takovou žízeň, že jak sám
říkal: „Já bych brečel, až bych pil“. Vše to dovrší ČECHOVA nekvalitní
chmelovina, dnes známá pod názvem Staročech, po jejímž pozření se
poutníci rozhodli, že půjdou bez Čecha dál v doufání, že objeví hezčí
kraj, kde lepší chmelovina se vaří.
O jejich daleké
cestě k vysněnému
ráji vypráví právě tato
hra. Vypráví o prozření zimou, davech
polských turistů a přemrštěné ceně chmeloviny na SNĚŽCE,
o krásném klidu
na OSTAŠI, jež se
však znenadání mění
ve strašlivý hluk motorových pil a kácení stromů. Kolemjdoucí dřevorubec pravil že “Prý tam mají nějakého brouka...”.
Dále hra vypráví
o objevení krásného
pramenu pitné vody
jménem JULINKA,
kde Radka, jediná ženská postava
ve hře šibalsky udělá na ostatní habaďůru a zpřehází jim
směrovky na rozcestníku, aby dosáhla svého a šlo se jejím vybraným
směrem. Ostatní poutníci totiž chtěli jít na jakousi SIBIŘ, že prý je to
po rovině a nemuselo by to být daleko. Na Radkou vybrané směrovce
však byl pouze otazník. Země neznámá. Jelikož však ukazovala z kopce, ostatní souhlasili a šli podle Radky v naději, že si cestou z kopce odpočinou. Přeci jen Říp, Sněžka, Ostaš, to jim dalo pěkně zabrat.
Bohužel cesta vedla k jejich nelibosti opět do kopce, a tak již byli naši
poutníci značně...?...unaveni (slušně řečeno). Po zdolání kopce a odpočinutí pod krásnou, velikou, rozkvetlou lípou se všichni rozhodli, že
dál již nepůjdou. Tedy všichni, až na další postavu ze hry, Bezděka. Ten
stále tvrdohlavě tvrdil, že kousek dál by také mohlo být pěkné místo
k životu. Přes mnohá přemlouvání aby zůstal neposlechl, rozloučil se
a pokračoval dál. „Tam jak je ten kalabón” říkal. Že si tam prý založí
vlastní osadu a nějak originálně si ji prý pojmenuje.

SOUSEDSKÉ DIVADLO NA RADEŠOVĚ

Psal se den 11.7.2021 a pár radešovských sousedů se dohodlo, že
založí sousedské divadlo, udělají a sehrají vlastní divadelní hru. Tak se
také stalo a do týdne byla na světě hlavní nosná kostra autorského scénáře. Poté následovalo vymýšlení a ladění dialogů, nespočet čtených,
následně hraných zkoušek, návrh a tvorba kulis, kostýmů, zvuků. No
a v sobotu 28.8.2021 proběhla od 18:00 na Radešovškém hřišti její premiéra pod názvem OBJEVENÍ RÁJE.
Děkujeme všem divákům, kterých bylo kolem stovky, že i přes nepřízeň počasí přišli, za jejich dobrovolné dary, jejich smích a mohutný
potlesk při „děkovačce“. Těšíme se někdy opět naviděnou. Pevně totiž
věříme, že na příští rok zase něco vymyslíme, nazkoušíme a sehrajeme.
V neposlední řadě děkujeme městu Police nad Metují za zapůjčení lavic
a prodejního stánku.
Po divadle následovalo veřejné promítání z radešovské historie
i současnosti.

A o čem že hra OBJEVENÍ RÁJE vlastně byla?
Za dávných a dávných časů dorazí družina osmi poutníků vedená praotcem Čechem na jakousi horu, jíž se později bude říkat ŘÍP.
Po slavném Čechově monologu „To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, atd.....“ začnou poutníci remcat, neb tato očividně není jejich
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No nevíme. jak to dopadlo s Bezděkem, ale víme že Rad, poslední
postava ze hry a taktéž vůdce oněch poutníků, Ačip i Radka se rozhodli
zůstat. Rad tedy (za krásné hudby Smetanova Vyšehradu) v pokleku
a se vší důstojností zabodl svůj šlechtický meč exkalibr do země a pravil: „Zabírám tuto zemi! Pro naše děti a pro naše další pokolení a nazývám ji...(?)...“. Kdo dočetl až sem, jistě už tuší jak ji nazval a kdo netuší,
tak to jistě pozná z celého Radova jména. Celým šlechtickým jménem
se jmenoval RAD de ŠOV. Ano přátelé, nazval ji RADEŠOV. Poslední
slova hry zní: „To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem
Polický měsíčník říjen 2021

a dobrými lidmi oplývající“.
A to je konec příběhu. Dobrá, jednalo čistě o fiktivní příběh. Ale
kdo ví? Historické prameny jsou velmi strohé, tak možná že právě nějak takto se tehdá toto OBJEVENÍ RÁJE událo.
Ve hře hráli:
RADKA: ........................................... Květoslava Vídeňová
RAD: ................................................ Vladimír Kalvach
BEZDĚK: ......................................... Marek Voborník
AČIP: ................................................ Jan Román
ČECH, POLÁK, DŘEVORUBEC: .. Jiří Voborník

Spolupracovali:
Kulisy: .......................................... Josef Plný
Zvuk: ........................................... Martin Román
Nápověda: .................................... Anetka Voborníková
Psychická podpora: ..................... naše protějšky a všichni Radešovští.
Za sousedské divadlo Radešov
Vladimír Kalvach
foto: Květoslava Vídeňová ml.

Muzeum Náchodska informuje
P oli c e nad Met u j í

Broumovské barokní kostely a Historická dámská móda

V prvním patře benediktinského kláštera v Polici nad Metují probíhá do 31. 10. 2021
autorská výstava fotografií Zdeňka Odla, zaměřená na barokní skvosty našeho regionu –
kostely tzv. Broumovské skupiny. V ceně plného vstupného 70 Kč či sníženého 50 Kč je
také komentovaná prohlídka tradičně pojaté expozice, v které jsou vystaveny historické
předměty dokumentující řemesla, obchod a činnost spolků v Policí nad Metují, a prohlídka opatova bytu, jehož součástí je unikátní soukromá opatova kaple s původní secesní
výzdobou a oltářem. V rámci jedné vstupenky mohou zájemci navštívit také Starou školu
Dřevěnku v Hvězdecké ulici, kde do 31. 10. 2021 probíhá výstava Historická dámská
móda. Výstavu plnou dámských oděvů a módních doplňků z dob našich babiček připravilo
Muzeum Náchodska ve spolupráci s Cechem panen rukodělných.
Klášter i Dřevěnka mají v říjnu otevřeno od pátku
do neděle 9.30-12.00 a 13.00-17.00 hodin.

Muzeum má vizi pro polický klášter

Benediktinský klášter v Polici nad Metují, jehož jedním z uživatelů je i Muzeum
Náchodska, dlouhodobě trpí závažnými statickými poruchami a celková rekonstrukce této kulturní památky
bude vyžadovat značné
finanční náklady. 4. června 2021 proto muzeum
s Královéhradeckým krajem iniciovalo setkání, jehož cílem bylo přivést majitele a uživatele objektu ke společnému jednacímu stolu za účelem zkoordinování
aktivit a vytvoření společné vize pro polický klášter.
Muzeum pronajaté prostory v prvním patře otevírá veřejnosti formou prohlídek tradiční expozice věnované řemeslům, obchodu a činnosti spolků v Policí nad
Metují, součástí jsou i prohlídky unikátní soukromé opatovy kaple. Snaží se však
i o revitalizaci svěřených prostor, která započala již v loňském roce během první
vlny pandemie. Došlo např. k opravě a výmalbě chodeb s výměnou osvětlení.
Proměna pronajatých místností probíhá i nyní a pokračovat bude v roce 2022.
V letošním roce bylo rozhodnutím krajského úřadu schváleno použití části muzejního rozpočtu (asi 1,5 mil. Kč) k významné obměně stávající expozice a vytvoření
expozice nové. Památník města Police nad Metují se proto přemístí do současného
muzejního depozitáře, kde bude expozice inovována a architektonicky přizpůsobena současným trendům dle návrhu MgA. Richarda Loskota, držitele mnoha ocenění, tak, aby se návštěvníci dočkali komfortu odpovídajícímu 21. století. Opatův
byt bude díky tomu rozšířen o jednu místnost, ve které vznikne opatská jídelna
s knihovnou, a prohlídka tím získá téměř zámecký ráz.
Na projektu se začalo pracovat již o letních prázdninách, kdy pracovníci muzea
přestěhovali původní muzejní depozitář do nových prostor. K dispozici mají už i návrhy budoucí expozice, k jejichž realizaci dojde po ukončení letošní sezóny.
Andrea Kösslerová, Muzeum Náchodska
Polický měsíčník říjen 2021
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PELLYHO DOMY INFORMUJÍ
INFORMACE K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM SOUVISEJÍCÍM
S COVID-19
Vážení návštěvníci akcí,
dle aktuálních nařízení
jsou pořadatelé povinni kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti související s COVID-19.
Prosíme Vás proto, nenechávejte svůj příchod na poslední chvíli, aby se při vstupu
netvořily fronty. Po začátku akce nebude
umožněn přístup do hlediště.
Před vchodem si, prosím, připravte k nahlédnutí QR kód v aplikaci Tečka, certifikát
v elektronické nebo tištěné podobě nebo
potvrzení o laboratorním testu.
Nezapomeňte také na respirátor, prosím.
Pokud se chcete otestovat samotestem na
místě (vlastním, nebo lze samotest zakoupit
za 70 Kč na pokladně divadla a Pellyho domů), oznamte to u vchodu. Test je třeba
provést na místě, před vstupem do provozovny. Počítejte v tomto případě s časovou
rezervou cca 15 min.
Prostory Kolárova divadla i Pellyho domů
jsou otevřeny vždy 60 minut před začátkem
akce.
Na foyer divadla i na sále Pellyho domů je
možnost zakoupení nápojů a drobného občerstvení.
Změna informací je vyhrazena, sledujte
prosím také www.covid.gov.cz nebo
www.pellyhodomy.cz
Děkujeme za pochopení, těšíme se na viděnou v Kolárově divadle nebo v Pellyho domech.
Kolektiv Pellyho domů

OHLÉDNUTÍ ZA PETROVICKÝMI
ZATÁČKAMI 2021

Po loňské odmlce jsme letos mohli opět
uspořádat Petrovické zatáčky. V sobotu 21. 8.
2021, v pořadí již 13. ročník této akce.
Počasí nám letos vyšlo na výbornou. Jako
tradičně nechyběla možnost bezplatného
zapůjčení koloběžek KOSTKA. Stejně jako
tomu bylo v předchozích ročnících, tak i letos
se po uzavřené komunikaci neproháněla jen
široká veřejnost, ale také v rámci této akce se
uskutečnil závod na koloběžkách. Do závodu
se celkem přihlásilo 97 závodníků.
13. ročník byl zároveň ročníkem premiérovým, protože byl závod na 24 km poprvé
začleněn do Českého koloběžkového poháru.
Byla radost sledovat „profíky“ z různých
koutů naší vlasti a jejich stroje na 24 km
dlouhé trati. Z celkového počtu 15 závodníků
v této pohárové sekci vyhrál v mužské kategorii Matyáš Roman, který zvládl trať za
49:05 minut a v ženské kategorii zvítězila
Zbožková Andrea s časem 50:29 minut.
Po skončení závodu jsme z řad všech závodníků do 18-ti let losovali o krásné ceny celkem 5 nových koloběžek Kostka, které
nám věnovali sponzoři. Poděkování tak patří
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firmám MycoMedica, Viridium, Václav Kohl
a Kola Rtyně.
Díky patří nejen jim, ale i všem, kteří věnovali
věcné ceny pro jednotlivé závodníky: Drogerie Vávrovi, Sport Hotárek, Kostka a ManMat.
Dále děkujeme Technickým službám Police
nad Metují za pomoc s technickým zajištěním, firmě Resl za poskytnutí parkoviště pro
zázemí akce, Městské policii za zajištění trati,
Divadelnímu klubu za zajištění občerstvení,
společnosti IFA EDU za zdravotnický dozor.
Martinu Schirlovi za fotografie. Všem rozhodčím na trati a jmenovitě Petru Jansovi
a Olince Jarčuškové. „Pájovi“ Jiráskovi
a v neposlední řadě kolegům, dobrovolníkům, .. zkrátka úplně všem, kteří jakkoliv
pomohli s organizací této akce.
Speciálně bych rád poděkoval i firmě Broumovské stavební sdružení s. r. o., která nám
vyšla vstříc a umožnila během víkendu průjezd obcí Bezděkov nad Metují, kudy byla po
dobu konání akce vedena objízdná trasa.
Tak zase za rok…. Ještě jednou díky všem!
Martin Balák

však jeden malý háček – vílu ani skřítka bohužel ani koutkem oka nikdo z účastníků
nezahlédl. Měli jste větší štěstí? Potkali jste
je v létě na výletě, na zahradě, nebo třeba u
rybníka nebo na koupališti? Není totiž vůbec
jednoduché je spatřit.
Přicházíme k vám s prosbou, jestli byste nám
skřítka a vílu nezkusili ztvárnit. Buďto tak, jak
jste je zahlédli, nebo tak, jak si myslíte, že by
Metujka a Vilém mohli vypadat. Zahnuté
boty, sandálky, čepice do špičky, brýle, šaty,
sukně, piha na nose, křídla, modré oči, nos
jako bambulka… ?? Je jen na vás, jakou podobu jim dáte.
Obrázky nám můžete nosit do Informačního
centra v Pellyho domech během celého
podzimu, nejpozději do poloviny listopadu.
Z obrázků, které shromáždíme, uděláme před
vánocemi v Pellyho domech výstavu.
Soutěž je pro malé, ale i větší děti, které rády
malují a kreslí. Svůj výtvor nezapomeňte,
prosím, na zadní straně označit jménem
a příjmením, věkem a nějakým kontaktem.
Těšíme se na vaše obrázky,
Daniela, Hanka a Jana

PELLYHO DOMY
KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE
PRO MLÁDEŽ

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ FESTIVALU
ZÁŽITKŮ
Všechny prázdninové středy letošního roku
žila polická Dřevěnka Festivalem zážitků.
Slavnostní ukončení tohoto tříletého projektu proběhlo v sobotu 18. 9. v parku Aloise
Jiráska v Hronově. Za Polici nad Metují byly
na místě naše kolegyně Daniela Vojtěchová
a Jana Rutarová. Pro příchozí měly připraveno malé tvoření. Děti si mohly natisknout
polickou radnici a vyzkoušet si psaní perem
a inkoustem. Našli se i šikulové, kteří si inkoustem a perem vytvořili celé obrázky.
Většina si také odnesla malý textilní sáček,
který si děti samy mohly naplnit sušenými
bylinkami a pohankou.

NAKRESLI
SKŘÍTKA VILÉMA A VÍLU METUJKU

Soutěž pro děti
Začátkem června proběhla dobrodružná
a úkoly naplněná cesta „Putování s vílou
Metujkou a skřítkem Vilémem“. Cesta měla

soboty / Společenský sál
2. 10. od 10:00 hod, 9. 10. od 18:00 hod,
16. 10. 2021 od 18:00 hod - I. prodloužená,
focení, 23. 10. od 18:00 hod - country,
30. 10. od 18:00 hod
Vstupné: 50 Kč / lekce

DRÁTOVANÝ STROM ŽIVOTA
STOJÍCÍ NA KAMENI

Čtvrtek 21.10. 2021 od 17:00 hod
/ Konferenční místnost
Tvoření s Lenkou Vítkovou Kozárovou.
Účastnický poplatek: 350 Kč / osoba / výrobek ( jedná se o výrobek náročný na materiál). Veškerý materiál a zapůjčení nářadí v
ceně. Kapacita kurzu je omezena, na tvoření
je třeba přihlásit se předem: Lenka Vítková,
tel. 724 924 863

VÍZMBURK. ŽIVOT NA HRADĚ
V ZRCADLE ARCHEOLOGIE

Úterý 5. 10. 2021 od 14:30 hod
/ Společenský sál
Přednáška Polické univerzity volného času.
Hrad na vysoko položené ostrožně nad údoPolický měsíčník říjen 2021

lím Úpy založil ve 2. polovině 13. století Tas
z Vízmburku (erbu třmene). O tajemství
hradu, jeho dávné minulosti a současnosti
bude přednášet Jan Košťál.
Přednáška je přístupná široké veřejnosti.
Vstupné: 80 Kč

UDÁLOSTI NA OSTAŠI 1421: MÝTY
A SKUTEČNOST

Úterý 19. 10. 2021 od 14:30 hod
/ Společenský sál
Přednáška Polické univerzity volného času.
Události, které postihly obyvatele Policka
před 600 lety, přiblíží Mgr. Jan Tůma. Roku
1421 slezská vojska, určená na obranu katolického Broumova před husity, Polici nad
Metují i s kostelem a klášterem vypálila
a jeho obyvatelstvo, které se ukrylo na nedaleké hoře Ostaš, povraždila. Dojde ale i na
mýty, které jsou s tímto obdobím spojeny.
Přednáška je přístupná široké veřejnosti.
Vstupné: 80 Kč

KINO
GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

Čtvrtek 7. 10. 2021 od 17:30 hod
Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem
Gump a byl jsem toulavej pes...“ On vlastně
každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té
doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes
najde jenom s člověkem. Můj příběh je
o hledání psího štěstí a také o překážkách
a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se ukrývá
v každém psovi. Dám svoji duši za to, že
kdyby vám někdo na tomhle světě chtěl
ublížit, tak pak teprve poznáte, jak silné má
váš pes srdce a co jeho láska k vám znamená.
Tenhle film vám také otevře oči, protože co
člověk v psím srdci zničí, to může zase jen
člověk uzdravit. Rodinný film je o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. O světě,
o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak
nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně
důležitý. Ten svět, který jim dává domov, sílu,
naději, ale také bolest. Dobrodružný příběh
skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich.
Rodinný / Dobrodružný. Česko, 2021, 92 min
Vstupné: 100 Kč dospělí, 80 Kč děti

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Úterý 12. 10. 2021 od 19:00 hod

Někdy vás život náhodně dostane do situace,
kterou nečekáte, ale musíte se s ní vyrovnat
jako chlap! Nataša a Dominik se neplánovaně
stanou rodiči. Nataša, úspěšná designérka
hraček pro děti, dokáže rodinu lépe finančně
zabezpečit, a tak se dohodnou, že hlavní část
péče o novorozence převezme jako otec na
mateřské dovolené Dominik. Ten přistupuje
k úkolu s poněkud naivní představou, že mu
poskytne dostatek času napsat konečně
knihu, kterou dlouho plánuje. Chyba lávky!
Dominik musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby během prvního roku vůbec zvládnul
péči o malého Čeňka, z níž se chvílemi stává
Polický měsíčník říjen 2021

boj o přežití. Díky soužití s malým človíčkem
však také objeví, kolik podob může mít láska… Komedie. Česko, 2021, 101 min
Vstupné: 80 Kč

ZBOŽŇOVANÝ

Úterý 26. 10. 2021 od 19:00 hod
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk
jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným
lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho
rodina – manželka Olga, která se už nemůže
dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak jako
jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem
se nedávno rozpadlo. Nejvíc nadšená je však
Zdeňkova vnučka Aneta, která dědu vždy
považovala za svůj velký vzor a píše o něm
seminárku do školy. Jenže Zdeněk není tak
dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou. A Dana samozřejmě očekává, že na ni Zdeněk teď bude mít
konečně víc času. Na Zdeňka tak čekají pěkně
horké chvilky a rozhodně ne bezstarostná
pohoda, kterou si plánoval..
Komedie / Drama. Česko, 2021, 99 min
Vstupné: 100 Kč

73. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
SVĚTÁCI

/ Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
Sobota 2. 10. 2021 od 19:00 hod
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 v režii Jaroslava
Součka.
Vstupné: 100 Kč

SATURNIN

/ Divadlo Na Jezerce
Neděle 10. 10. 2021 od 19:00 hod
Vítejte v časech, kdy se k sobě lidé chovali
slušně. Komedie o sluhovi, který se stane
pánem svého pána.

Podtitul inscenace "Vítejte v časech, kdy se
k sobě lidé chovali slušně.", vypovídá nejen
o charakteru hry platné v každé době, ale
také o pojetí, které si pro realizaci Divadlo Na
Jezerce zvolilo. Zdeněk Jirotka totiž nenapsal
"pouze" humoristickou knihu - skrze laskavý
humor oslavuje poctivost, slušnost a demokracii.
Hrají: Martin Bohadlo, Jan Konečný, Denisa
Pfauserová, Jitka Sedláčková / Jaroslava
Kretschmerová, Martin Sitta, Libor Hruška
/Daniel Šváb, Petr Vacek, Vojtěch Vodochodský
Vstupné: 590 / 570 Kč

IMPROVIZAČNÍ ZÁPAS

/ Paleťáci
Pátek 15. 10. 2021 od 19:00 hod
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
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.
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

HALÓ

/Divadelní soubor U.F.O. Týniště nad Orlicí
Pátek 22. 10. 2020 od 19:00 hod
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
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všechny vypočítavce v jeho okolí. Podaří se
Lumírovi získat vytoužený titul nebo ho
zapálenost postupně připraví o vše. Režie:
Jindřich Bartoš
Vstupné: 100 / 80 Kč

KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA

/ Divadelní soubor Vrchlický Jaroměř
Neděle 24. 10. 2021 od 17:00 hod
Krčmářka Magi vaří záludné polévky, které
mění lidi k nepoznání. S loupežníkem Bujónem se baví nad utrpením jiných. Pohádka
plná veselých písniček, statečných mládenců
a o ztracené princezně aneb jak je důležité
míti kliku od flašinetu.
Režie: Markéta Frnková.
Délka představení: cca 75 min bez přestávky.
Vstupné: 60 Kč

pustil Českou obec sokolskou a její majetek
byl úředně zabaven. V noci ze 7. na 8. října
1941 při „sokolské akci“ gestapo zatklo
všechny sokolské představitelé z ústředí, žup
i větších jednot. Byli mučeni, věznění a deportováni do koncentračních táborů. Téměř
93 % vedoucích sokolských pracovníků se již
na svá místa po skončení války nevrátilo.
Během okupace bylo v koncentračních táborech popraveno a umučeno 3 387 sokolů a
8 223 se vrátilo s podlomeným zdravím.
Pořádá T.J. Sokol Police nad Metují.

73. Polické divadelní hry pořádá město Police
nad Metují, Pellyho domy - Centrum kultury,
vzdělávání a sportu, ve spolupráci s Divadelním spolkem Kolár Police nad Metují.
73. Polické divadelní hry a oslavy 200 let
Kolárova divadla
jsou realizovány
za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

S koncem sezóny jsme také zaznamenali
pokles turistů v podobě rodin s dětmi. Za to
přibylo seniorů, kteří cestují, ať už po památkách či muzeích, nebo i po skalách a naší
nádherné přírodě.
Daniela Vojtěchová

Kalendář POLICKO 2022

Stolní kalendář na rok 2022 vydává, jako
každý rok, Dobrovolný svazek obcí Policko.
Kalendář s fotografiemi Jana Pfeifera bude
k dostání v Informačním centru během října.
Cena: 99 Kč

NOVINKY V PRODEJI
Obohatili jsme prodejní sortiment Informačního centra o pár věcí. Nově si můžete zakoupit vizitku Turistická chata na Hvězdě,
turistickou známku Samaritánka – pramen
pod stolovou horou, brožuru Hora Ostaš
v pověstech a bájích, která mimo jiné připomíná události, které se na Ostaši před 600
lety staly.
Paní Zálišová nám na zakázku vyrobila lžičky
s motivy z FIMO hmoty. Z FIMA nám také
dodala náušnice.

PŘIPRAVUJEME
NA ZLATÉM JEZEŘE

/ Agentura Harlekýn
Úterý 14. 12. 2021 od 19:00 hod
V kouzelném prostředí na březích Zlatého
jezera tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Normen a jeho
chápající žena Ethel, starající se o muže
i domácnost s neutuchajícím půvabem
a noblesou.
Hrají: Ladislav Frej, Simona Stašová, Marika
Procházková, Vasil Fridrich/ Jan Teplý ml.,
Jaromír Nosek / Karel Zima, Jakub Jan Černý
/ Filip Antonio / Michal Pazderka / Kryštof
Zapletal
Vstupné: 590 / 570 Kč
PRODEJ VSTUPENEK NA AKCE POŘÁDANÉ
PELLYHO DOMY
• Informační centrum - Pellyho dom
tel. 491 421 501
• Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 1, Náchod
tel. 491 426 060
• Informační centrum Hronov
nám. Čs. armády 500, Hronov
tel. 733 539 960, 491 483 646

OSTATNÍ AKCE
PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA

Pátek 8. 10. 2021 od 16:00 do 18:00 hod
/ Masarykovo náměstí
Připomínka událostí roku 1941, kdy zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich roz-
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INFORMAČNÍ CENTRUM
OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI PRÁZDNINAMI
Hlavní turistická sezóna je letos už za námi,
my se už ovšem pomalu chystáme na tu
další. Ale než se vydáme vpřed, ohlédneme
se za jarem a létem. Od začátku června jsme
v infocentru napočítali přes 4 100 návštěvníků.
Děti s rodiči, prarodiči či kamarády se vydávaly do města vyluštit Polický quest nebo si
zahrát hru po městě s obrázky pana Soumara. Máme radost, že se dětem naše hledačky
líbily, jak nám samy často po dokončení
všech úkolů osobně sdělily či napsaly do
knihy přání a stížností.
Každou středu po celé prázdniny mohli turisté navštívit Festival zážitků v Dřevěnce. Vyzkoušet si mohli psaní na psacím stroji, psaní
brkem, háčkování, vyšívání, plnění vonných
sáčků a spoustu dalších činností, které si pro
ně připravily ženy z Cechu panen rukodělných.
Díky příznivému počasí se také konalo letní
kino na Víceúčelovém hřišti, které přilákalo
nejen místní, ale i lidi z okolních obcí a turisty
na dovolené či chalupáře. V letošním roce se
kino přesunulo ze středečních projekcí na
páteční večery. Chtěli jsme tak dát šanci
i lidem, kteří časně ráno vstávají do práce.
Děkujeme všem, kteří přišli, ať už do letního
kina nebo na jinou akci pořádanou v létě
kolektivem Pellyho domů.

Poslední novinkou jsou čelenky a šité gumičky do vlasů od paní Kleinerové z Bukovice.
Čelenky jsou buď úzké, nebo širší, které jsou
ideální do podzimního počasí. Mají různé
velikosti – od 2 let po dospělé.

PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA
(říjen - duben)
Pondělí – pátek: 8:30 – 11:30 a 12:00 – 16:00
Sobota, svátky: 8:30 – 11:30
Polední přestávka: 11:30 – 12:00
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

modelářem a majitelem několika
medailí a pohárů ze soutěží. Mezi nimi
vynikají tituly druhého vicemistra
Polska a vicemistra České republiky.

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

domluveno, že si z Kyjova povezeme
zápůjčku na další krátkodobou výstavu
v Muzeu.
V Kyjově se sešla česká a hlavně
moravská modelářská špička a
skutečně bylo na co koukat. A hlavně na
místě panovala skvělá atmosféra a
radost z toho, že se zase můžeme vidět.
Nejvíc nás zaujal asi model Přístavu
Hamburk, který vznikl v dílně domácího
(tedy kyjovského) modeláře Zbyňka
Bilíčka.

ŘÍJEN 2021

Otevřeno:
Pondělí, čtvrtek, pátek:
11:00 - 17:00
Víkendy, svátky, prázdniny:
9:00 - 17:00
Úterý, středa: ZAVŘENO!!!

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pondělí 4. října 11:00 - 17:00

Tradičně každé první pondělí mimo
prázdniny je vstup do Muzea zdarma
pro všechny návštěvníky.

Říjen je posledním měsícem, kdy si
návštěvník může prohlédnout výstavu
Ondřeje Hejla, který bude v listopadu
nahrazena jinou výstavou.
Ale samozřejmě zůstává stálá expozice.
V ní můžete obdivovat třeba část sbírky
letadel, kterou vymyslel, zkonstruoval a
slepil pan Václav Šnobl. Jeho sbírka čítá
neuvěřitelných 5.496 modelů letadel –
včetně experimentálních strojů, rogal,
vrtulníků, vírníků a mezi nimi lze
objevit i sovětský raketoplán Buran.

Přístav Hamburk, autor Zbyněk Bilíček

A v jeho šlépějích vyrazil jeho mladší
bratr Tonda, který vozí z výstav a
soutěží jedno ocenění za druhým. A
oba modelářské talenty můžete vidět
každý čtvrtek v Muzeu a hlavně: jsou
ochotni se s mladými modeláři podělit
o svoje zkušenosti a pomoci jim
v samém začátku.
Papírové modelářství pomáhá rozvíjet
jemnou motoriku a prostorovou
představivost, trénuje trpělivost a
pečlivost. Tedy vlastnosti, bez kterých
se v běžném životě obejdete jen velice
těžko.
Cena za kroužek:
Pololetní: 400,- Kč (cena za druhé
dítě 250,- Kč)
Roční: 800,- Kč (cena za druhé dítě
500,- Kč)
Jednorázová: 30,- Kč
Nemusíte se hned zavázat, že budete
chodit celý rok. Stačí přijít a jednou
dvakrát si to odzkoušet.
Modelářský kroužek podporuje firma
Betexa.

MODELÁŘSKÉ SOUTĚŽE
O pohár kyjovské radnice

Sobota 18. září

Konečně pandemická situace dovolila
setkání modelářů v rámci Papírové
MODELÁŘSKÝ KROUŽEK ligy, kterou pořádá Centrum
Každý čtvrtek 15 do 17 hodin papírových modelů.
Každý čtvrtek se scházíme v Muzeu Tentokrát Muzeum nevezlo žádné
papírových modelů. Kroužek vede modely do soutěže. Ne, že bychom se
Luboš Matěna, který je už uznávaným nechtěli zúčastnit, ale měli jsme
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Ale samozřejmě bylo z čeho vybírat a na
co se dívat. Namátkou třeba úžasná
série autorských modelů motocyklů,
všech Sedm divů světa Richarda
Vyškovského nebo Vývoj hradu Milana
Weinera.
Dalším skvostným modelem byla
Lokomotiva řady 701 „Prasátko“ z dílny
Pavla Křížka. Tento model je vylepšen o
mnoho doplňků a patinu a věk
lokomotivy a všechny její naježděné
kilometry z ní doslova čiší. Také se ne
nadarmo umístila mezi prvními třemi
z nejkrásnějších
modelů
soutěže
v hlasování návštěvníků.

„Prasátko“ (lokomotiva řady 701),
autor Pavel Křížek

BRNO

Papírový svět 18. a 19. září

Výstavu a soutěž v Brně pořádala firma
Betexa v technickém muzeu v Brně.
Výběr místa byl skvostný. Papírové
modely sousedily v mnoha případech se
svými předlohami a každý návštěvník si
„na první dobrou“ uvědomil, jak moc
jsou modely spojeny s technikou
obecně. Dívat se na model historického
automobilu a pak udělat pár kroků a
moci si prohlédnout automobil ve
skutečné velikosti nebývá běžné.
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Mnoho modelářů využilo nabitý víkend
k absolvování „dvojboje“, tedy v sobotu
účast na soutěži v Kyjově a v neděli
v Brně. Tím se na obou místech sešlo
dost stejných modelů, ale stále bylo co
obdivovat. Diváky jistě uchvátil skvělý
model bagru Unex DH 411 Michala
Traje nebo model UNC 600 Ladislava
Holáska.

Nahoře: UNC 600, autor Ladislav Holásek
Dole: Unex DH 411, autor Michal Traj

S určitostí můžeme tvrdit, že projekt
„Papírový svět“ firmy Betexa nezapadl a
je velice příjemným a dobrým počinem,
který nabízí další možnosti pro
papírové nadšence i širokou veřejnost.

VÝSTAVA V MUZEU
Ondřej Hejl:
ARCHITEKTURA

Výstava „Architektura“ Ondřeje Hejla
bude v Muzeu k vidění do konce října
letošního roku. K výstavě vyšel i katalog
ve kterém se můžete dočíst mnoho o
práci papírového modeláře. A spoustu
věcí o sobě řekl Ondřej Hejl v rozhovoru
s Michalem
Erbenem.
Kousek
rozhovoru Vám nabízíme i v Polickém
měsíčníku.
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Sám o sobě říkáš, že raději tvoříš
vystřihovánky menšího rozsahu. Jednou
z několika výjimek byl rozsáhlý model
zámku Konopiště v měřítku 1:100, jehož
ukázkový model jsi svého času vozil po
výstavách. Ale již po mnoho let není k
vidění ani tento model, ani nedošlo
k vydání vystřihovánky. Prozradíš, co se
stalo se sestaveným zámkem a jestli
bude někdy publikován?
Model Konopiště jsem zapůjčil na
jednu dlouhodobou výstavu a pak tak
nějak ztratil kontakt… nevím, kde se
teď toulá a zda vůbec je ještě „naživu“.
Ten
model
byl
ve
velkém
měřítku 1:100,
protože
tomu
odpovídal průměr kartonové roury od
koberce, ze které jsem udělal hlavní
věž a tu pak obalil vnějším dílem
„omítky“. Ta věž byla pak tak pevná, že
se celý model dal uchopit a přenášet
jen za ni. Vystřihovánka Konopiště
v menším
měřítku
1:150
je
v pomyslném
šuplíku
a
bude
potřebovat znovu zkušebně slepit,
poopravit chyby, a hlavně znovu
vybarvit – byl to můj poslední model
vybarvený vektorově v CorelDRAW.
Další vystřihovánky jsem pak už
vybarvoval v k tomu vhodnějším
bitmapovém editoru Corel PHOTOPAINT.
Postupem času ses až na několik
výjimek specializoval na tvorbu modelů
sakrálních staveb – kostelů, kostelíků,
kapliček. Dokážeš popsat, čím Tě
svatostánky inspirují?
Kostely se mi líbí především svou
tvarovou rozmanitostí. Navíc jde
převážně o „solitéry“. Pokud najdu
např. pěknou radnici, bývá dost často
v řadě domů, bez bočních stěn. Toto
jsem začal řešit tvorbou hlubokých
obrázků, kde ztvárním pouze onu čelní
fasádu.

Co má vliv na výběr předlohy, např.
kostela, aby sis ji vybral ke svému
modelovému ztvárnění? Máš nějaký
oblíbený stavební sloh?
Musí mě zaujmout, musí se mi líbit,
objekt mne musí „ťuknout“. Jistěže
občas namaluji i stavbu na přání, ale i ta
mě musí oslovit. A sloh? Asi románská
architektura, tu mám rád.
Jednou z odboček od zdejších kostelů
ve Tvé tvorbě byla menší série pro nás
dosti exotických modelů, a to japonských
hradů. Jak ses k této zajímavé a
neokoukané architektuře dostal a byl jsi
někdy v Japonsku?
Začnu od konce, nejsem jazykově
vybaven, a tak návštěva Japonska asi
zůstane pouhým snem. A protože jsem
na „baráčky“, tyto stavby mě zaujaly a
od prvního hradu Matsumoto jsem začal
pátrat po fotografiích a knihách a dnes
díky portálu eBay mám v šuplíku
připraveny klasické stavebně historické
výkresy jednoho již neexistujícího
hradu. Myslím, že s Japonskem jsem
ještě neskončil…

Muzeum dětem

30. a 31. října 9:00 – 17:00 hodin

Tradiční interaktivní dílnička nabízí
neopakovatelný zážitek stát se
modelářem přímo v expozici Muzea.
Pro
malé
návštěvníky
budou
připraveny jednoduché vystřihovánky,
které si můžou v Muzeu slepit a odnést
domů jako unikátní suvenýr.
A pro nejmenší budou připraveny
omalovánky, pastelky a čisté papíry.
Interaktivní dílnička je součástí
expozice.
Interaktivní
dílničku
v Muzeu
papírových modelů podporuje firma
Betexa.

BURZA SBĚRATELŮ

Muzeum papírových modelů
Sobota 30. října
8:00 – 12:00

Pandemická situace v loňském roce a
letos na jaře neumožnila konání tradiční
Sběratelské burzy. Po několika
odkladech a po několika měsících se
zase můžou sejít sběratelé v prostoru
Výtvarné učebny v Muzeu papírových
modelů.
„Skupina stejně ‚postižených‘ se už
několik let dvakrát do roka schází a
letošní podzimní burza je zvláštní tím,
že se uvidíme zase po roce a půl,“ říká
k setkání sběratelů spojeného s burzou
jeden z pořadatelů, filumenista Josef
Rotunda sv. Martina na Vyšehradě Máslo.
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poštovní známky, staré pohlednice nebo
pivní etikety. A ještě jedno navíc: jsou
designově krásné.

Sběratelé všech myslitelných oborů se
mají možnost sejít v Muzeu, popovídat si,
pochlubit se svou sbírkou případně
v rámci výměny získat nějaké nové
exponáty. Navíc bude pro všechny
zájemce otevřena i výstava plechovek
v Zeleném domečku.
Nenechte si ujít možnost prohlédnout si
sbírky a věřte, že mnoho věcí Vás zaujme
a třeba zjistíte, že sběratelství je pro vás to
pravé.
Sběratelskou
burzu
pořádá
Klub
sběratelů Policka s podporou Města
Police nad Metují a Muzea papírových
modelů.

ZELENÝ DOMEČEK

Pavel Prokeš, René Herzán:
Plechovky
Výstava ze sbírek

Otevřeno podle otevírací doby
Muzea papírových modelů
Výstavou sbírky nápojových plechovek
pokračuje v Zeleném domečku cyklus
výstav pořádaných Klubem sběratelů
Policka.
Když se řekne nápojová plechovka,
většinu lidí jako první napadne coca-cola.
Potom asi plechovka piva. Někdo si třeba
vybaví plechovky Campbellových polévek
Andy Warhola.

Ale plechovky od nápojů nejsou jenom
coca-cola nebo plzeňské pivo. A navíc jsou
stejným sběratelským artiklem, jako třeba
Polický měsíčník říjen 2021

Po sýrových etiketách ze sbírky Jana
Samka a zápalkových nálepek polických
filumenistů se v Zeleném domečku
představí plechovky ze sbírky Pavla
Prokeše a René Herzána.
Navíc sběratelé v Zeleném domečku
budou
prezentovat
i
plechovky
pocházející z jiných států – a nejenom
Evropy!
Výstavu plánovali pořadatelé už na
minulý rok, ale kvůli epidemiologické
situaci byla přeložena na letošek.
Výstavu pořádá Klub sběratelů Plicka ve
spolupráci
s Muzeem
papírových
modelů a potrvá do 31. října.
Vstupné dobrovolné.

PŘIPRAVUJEME

Výstava dakarských speciálů

Z poslední modelářské soutěže v Kyjově
a v Brně jsme přivezli do Muzea
papírových modelů unikátní sbírku
papírových modelů dakarských speciálů.
Zatím jsou uloženy v depozitu, ale na
začátku listopadu se objeví v expozici
Muzea. Tou dobou totiž začne další
z krátkodobých výstav Muzea.
Od roku 1988, kdy vznik patrně první
model dakarského speciálu v dílně
Richarda Vyškovského, se z „dakarek“
stal fenomén českého papírového
modelářství. A není bez zajímavosti si
uvědomit, že za první vlnou modelů stojí
„Monsignor Dakar“ Karel Loprais.
Richard Vyškovský s ním a s jeho týmem
konzultoval detaily na vystřihovánce a
další z autorů „dakarek“ v devadesátých
letech, pan Pavel Knotek dokonce
vyráběl model přímo na objednávku
Karla Lopraise.
V dnešní době má „na triku“ nejvíc
modelů dakarských speciálů patrně

Roman „Spida“ Hruška (vydavatelství
Spida models) a Jiří Vintr (vydavatelství
Vimos).

Nahoře „Dakarky“ na výstavě v Kyjově
a dole připravené k převozu do Police

Oba autoři podpořili plánovanou výstavu,
a tak se můžete těšit na více než sedm
desítek modelů dakarských speciálů. A
samozřejmě nebou scházet ani miniboxy
Milana Weinera, protože na samém
počátku miniboxů stála Tatra Karla
Lopraise, se kterou vyhrál Rallye PařížDakar v roce 1988.

Miniboxové dakarské speciály Milana
Weinera z letošní výstavy v MPM

Takže je jistě na co se těšit.
A navíc plánujeme další výstavu Muzea
mimo vlastní budovu v Polici nad Metují.
A plánujeme další rozšíření expozice.
Protože Muzeum je jako živý organismus,
který ke svému životu potřebuje pohyb a
„aby se pořád něco dělo“.
Za MPM Pavel Frydrych

17

KHV Metuje a výstava o Polické pouti 2021

Na rok 2021 jsme se v Klubu historických vozidel Metuje docela těšili, ale situace s Covidem, naše plány poněkud narušila.
Kalendář s našimi výstavami a vyjížďkami
jsme připravili, ale epidemie nám bohužel
první půlrok zkazila. Rozvolnění nastalo až
o prázdninách, kdy jsme se začali zúčastňovat
okolních výstav a ízd. Hlavní úsilí jsme ale
věnovali přípravě na výstavu o Polické pouti.
S přípravou začínáme dva měsíce předem,
kdy se nechají natisknout pozvánky, které pak posíláme poštou a nebo se rozvezou a rozdají na výstavách okolních klubů.
Dalším bodem příprav je tisk plakátů, dalších pozvánek, nákup vstupenek, nákup pohárů a jejich oštítkování, dohodnutí obědů,
shánění cen od sponzorů a mnoho dalších věcí, které si návštěvník výstavy ani

neuvědomuje. S pořádáním
výstavy o pouti nám finančně výrazným způsobem pomáhá Městský úřad
v Polici nad Metují, kde
dostáváme dotaci z grantů
města. Letošní výstava byla
v pořadí již 21 a myslíme
si, že se vydařila. Počasí
nám přálo a vystavených
exponátů bylo přes 250.
Nejkrásnějším strojům, ale
i posádkám, byly na konci
výstavy předány starostou
města Police poháry a věcné ceny od ponzorů. Chtěli bychom tímto
poděkovat všem sponzorům za dary, návštěvníkům za jejich přízeň, ale hlavně všem,

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245, 491 427 321.
Otevřeno v termínu konání výstav denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Vincenc Vingler:
ZOO v Náchodě

Vincenc Vingler (1911–1981) se po celou

svou tvorbu soustředil na plastiky a sochy zvířat, výjimečně ztvárňoval lidské postavy, a to
pouze ve vztahu se zvířecím motivem (ve svých
cyklech Koridy či Cirkusu v 70. letech). Jeho
pozice je v českém kontextu poválečného sochařství ojedinělá a výjimečná, souvisí jednak se
školením v ateliéru keramiky u Heleny Johnové
na pražské měleckoprůmyslové škole a jeho příklonu k užité dekorativní keramice zejména v padesátých letech. Výstava Zoo Vincence Vinglera
v Náchodě bude soustředěna převážně na sochařovo kresebné dílo, které není tak známé. V jeho
kresbách zvířat, často s lidským výrazem, který
je tak typický i pro jeho plastiky a sochy, se setkáváme s barvitým světem veselých i smutných
zvířecích charakterů: s poťouchlým Paviánem
(1958), ustrašeným Králíkem (1951) či smířenou
Opičí mámou s mládětem (1969), které doplňuje
svébytná skupina kreseb s fantaskními, surrealistickými motivy „pazvířat“ vytvořených účelově
pro výstavu v Jablonci – např. Prasolín podivný
(1974). Kresby doplní Vinglerova komornější
sochařská tvorba: raný Kormorán (1944), Pavián
(1950), či pozdní práce jako např. ukázka z cyklu Korida: Raněný býk (1974), nebo sochy Sova
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(1979) a Kočka (1978), zastoupena bude také autorova grafika a práce pro knihu.
Výstava potrvá do 7. 11.
Kurátoři výstavy: Mgr. Markéta Vinglerová,
PhDr. David Chaloupka

Veronika Psotková – Esence
výstava z cyklu umělci do 40 let

Veronika Psotková (*1981 v Opavě) je
sochařka, absolventka ateliéru Sochařství
I na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně
(2009). V současné době žije a tvoří v Oboře
u Loun. Věnuje se genderovým tématům
ženství a mateřství. Její tvorba je založena
na principech realistického figurálního sochařství a je pro ni charakteristické vyjádření radosti z pohybu. Drátěné plastiky autorka
vnímá jako transparentní sochařské kresby,
které citlivě reagují na změnu světelných
podmínek. Její tvorba byla představena na samostatných i skupinových výstavách v České
republice i v zahraničí. V loňském roce svou
tvorbu představila výstavou s názvem Spolu
ve výstavním prostoru DOX v Praze.
Výstava potrvá do 7. 11.
Kurátorka výstavy: Mgr. Martina
Frydrychová
gvun.cz a facebook.com/galerienachod

kteří se na výstavě a její přípravě podíleli.
MOC DĚKUJEME
za  KHV  Metuje  vedení  klubu.

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
ve čtvrtek 19. 10. 2021 od 19:00. Výtěžek
koncertu je určen na podporu stavby Centra
denních a terénních služeb sv. P. Pia, které
bude sloužit zdravotním a sociálním službám
Oblastní charity Červený Kostelec. Vstupenky
lze zakoupit na stránkách Městského kulturního střediska Červený Kostelec:
www.mksck.cz

Polický měsíčník říjen 2021

POHLEDY DO HISTORIE

k u lt u rn í A H I S TO R I C K Á výroč í - Ř ÍJ E N 2021

8. října 1941

PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
80. výročí
Památný den
sokolstva je poctou všem členům
a členkám Sokola,
kteří
obětovali
své životy v boji
za svobodu, demokracii a samostatnost. Datum 8. října bylo
zvoleno jako připomínka tragických událostí
roku 1941, zatčení na 1500 sokolských činovníků gestapem v rámci “Akce Sokol”. Od roku
2019 je zařazen do kalendáře významných
dnů České republiky.
V noci ze 7. na 8. října 1941 na základě
výnosu zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha gestapo zatklo v rámci
„Akce Sokol“ na 1500 sokolských činovníků. Ještě během této noci podepsal Reinhard
Heydrich úřední výměr o rozpuštění České
obce sokolské, kterou nacisté považovali
za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž
organizační aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí. Zatčení sokolové byli
vězněni, mučeni a deportováni do koncentračních táborů. Plných 93% z nich do konce
války zahynulo. Nejvýznamnějším skutkem
sokolského odboje se pak stala spolupráce
při atentátu na Reinharda Heydricha (operace Anthropoid), který by se bez doslova
sebevražedné pomoci sokolů nemohl nikdy
uskutečnit.
Sokolové byli vždy hrdými a odhodlanými vlastenci. Zapojili se do činnosti československých legií již za první světové války, což
výstižně dokládá citát T. G. Masaryka „Bez
sokolů by nebyly legie, bez legií by nebylo Československo“. Sokolové se zapojili se
i do bojů druhé světové války na všech frontách. Porážka nacistického Německa pro ně
byla nejen cestou k osvobození okupované
vlasti, ale i k uchování tradičních sokolských
ideálů. V letech 1939 až 1945 bylo celkem
vězněno 11 611 členů obce sokolské. 1 212
sokolů a sokolek nacisté popravili, v koncentračních táborech, káznicích a věznicích zemřelo dalších 2 176, další stovky obětí byly
z řad dorostenců a dorostenek, posléze i při
povstání na konci války.
Jako symbol Památného dne sokolstva byl
vybrán František Pecháček, sportovec, československý olympionik, sokolský činovník,
autor legendární sletové skladby mužů z roku
1938 nazvané „Přísaha republice“. Jako jeden z čelných představitelů domácího odboje byl v roce 1944 umučen nacisty. Poslední
slova Františka Pecháčka pronesená ke spoluvězňům zněla: „Sbohem, bratři, vím, že jdu
na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře
jednou, jen zbabělci umírají stokrát. Umřu
s klidem, protože vím, že naše oběti nebyly
marné.“
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12. října 1879

byla vysvěcena budova nové školy
v Suchém Dole. Základní kámen byl položen
dne 21. 5. 1879. Svěcení bylo přítomno mnoho hostů, mezi nimi polický farář P. Atanasius
Jeřábek, OSB, a P. Roman Augustin Cihlář,
OFMC, suchodolský rodák.
„Dne 12. října byla posvěcena nová škola Suchodolská, vystavená od mistra Viléma
Pohla z Police. Svěcení vykonal nejd. pan
vikář Josef Mach u přítomnosti p. děkana
a kaplana P. Kaněry z Police, důst. P. Romana
Cihláře, kvardiána Opočenského, rodáka
Suchodolského.
Po svěcení školy byla též posvěcena socha
Bl. P. Marie na pozemku Josefa a Anny Kolota
v Suchodole čp. 30. Sochu zhotovil Antonín
Kricnar z Petrovic za 200 zl.“
(P. Cyril Kaněra: Pamětní kniha města Police
nad Metují 1859 – 1880)
ac
Zajímavou a podrobnou zprávu z této slavnosti svěcení školy popsal řídící učitel tamní
školy Jan Stahl ve školní kronice. Uvádím zde
celý, nezkrácený text. (Je zajímavý!)
„Stavba školy. Na pokyn slavné cís. Král.
Okresní školní rady a na radu p. Václava
Ticháčka, statkáře č. 1 zde, toho času člena c.
k. okr. Školní rady, začala se stará škola bořiti
dne 5. května a dne 21. května položen základní kámen k nové školní budově. Následkem
bourání školy staré zavedeno polodenní vyučování a mladší učitel p. Jan Kalhous přeložen
odtud co zástupce nemocného řídícího učitele
do velké Dřevíče na ¼ roku.
Svěcení nové školní budovy. Když se
stavba dokonávala, sešlo se na pokyn řídícího učitele místní obecní zastupitelstvo s místní
školní radou, by se ujednalo, jakým důstojným
způsobem oslaven by býti měl den tak památný pro Suchodol. I ujednáno a usnešeno, by
se vše nechalo na vůli řídícího učitele, ten ať
důstojným způsobem slavnost památnou provede. Tak se i stalo. Řídící přijal těžký ten úkol
na sebe a staral se všemožně, by za pomocí své
choti a některých členů obecního zastupitelstva i místní školní rady slavnost co nejskvěleji
vypadla. Touha rostla každým dnem a vyplnění se konečně přiblížilo.
Omlžené hory vítaly 11. říjen. Sběh, shon
a lomoz nastal před novou budovou školní.
Staří
šepotali mezi sebou, děti poskakovaly,
výskaly, dech se v nich tajil. Budova školní
odívala se v roucho sváteční – »I to bude hezké, ach je!« bylo semotam slyšeti. Najednou
radost nová –
4 mohutné prápory vlály ze střechy, jakoby kývaly kolem jdoucím na pozdrav. Pod
každým oknem zavěšen krásný věnec, tím
mohutnější a větší věnec vinul se kolem dveří
hlavních, Malé
práporečky připevněné byly co bludičky
kolem školního plotu. Hlavní vchod vystlán
chvojím a kvítím. Schylovalo se k večeru.

Slunce prodralo mlhavým mrakem a poslední
úsměv vrhl na vyšňořenou nevěstu – školu. Tu
tichounký, drobninký déšť padal z oblohy co
požehnání shůry. Konečně mohutná , pěkná
brána slavnostní vyzdvižena před vchodem se
zlatým písmem »Vítejte nám!« – Poslední tluk
kladívka dozněl – vše umlkalo – setmělo se.
»Puf!« zahouklo to z 20 pušek na kopci
a v tom samém okamžení vzplanulo 56 světel
v oknech nové školní budovy. Byl to čarovný
pohled, kterak z hluboké noci nová školní budova osvětlena tolikerými světly, z moře těchto
světel co divotvorný zámek v pohádce se vyjímala! Zvolna
dohořívala světla a zaduněla poslední
rána z ručnic na »dobrou noc!« Údolí a hory
potáhly se šedou rouškou mlhy, vše snilo o budoucím dnu.
Říjen 12. se probudil, však nevesel; hustá temná rouška mlhy zastřela mu obličej.
Vzdor tomu vše se vzmužilo a nabylo nového
života. Se všech stran přijížděli a scházeli se
hosté k školní budově. Odpoledne k druhé
hodině zahrčely kočáry, mezi nimi i ten, který vezl důstojné kněžstvo, které mělo posvátný
úkol vykonati. Viděli jsme zde veledůst. vikáře
Náchodského pana P. Josefa Macha s jedním
panem duchovním též z Náchoda, veledůstojného pana quardiána kláštera Opočenského
P. Cihláře, rodáka ze Suchodola; veledůstojného pana A. Jeřábka, děkana Polického
s panem kooperátorem Cyrilem Kaněrou.
Mezi světskými hodnosty přítomni byli pp.
Václav Pášma, člen c. k. okr. školní rady co
zástupce velectěného předsedy c. k. okr. školní
rady pana Jana Nádherného, c. k. okresního
hejtmana v Broumově; dále Vincenc Feyerfeil,
c. k. notář v Polici, Moric Schöfer, notář.
koncipient v Polici; Frant. Jappel a Alois
Ehrenberger, okresní soudní adjunkti v Polici,
Frant. Havlíček, okr. adjunkt od berního úřadu; Karel rytíř z Maasburgu, c. k. poštmistr,
p. Josef Paur , přednosta stanice z nádraží
Polického a mnohé jiné vynikající osobnosti
se svými paničkami; zvláště pan Exner, sládek
z panského pivovaru, sládek z městského pivovaru a Vilím Pohl, stavitel školy a více řemeslníků na škole pracujících. Dále přítomno bylo
okolní učitelstvo, místní školní rady a zastupitelstva obecní, mnoho diváků z daleka i zblízka
obého pohlaví.
Průvod se hnul od prozatímného bytu řídícího učitele z čísla 34 (z doleního mlýna)
s následujícím pořádku: v čele hudební kapela. Za ní obecní zastupitelstvo, místní školní
rada, školní mládež s práporem, dlouhá řada
družiček, z nichž v poslední řadě jedna nesla
na hedbávném polštáři klíč od školy, kterýž byl
na dvou hedbávných stužkách upevněn, kteréž
nesly opět 2 družičku. Za nimi kráčel řídící
školy, pak duchovenstvo, hosté a dlouhá řada
diváků. Byl to velkolepý a slavný průvod, jakéhož Suchodol hned tak neuvidí.
Když byl průvod přišel k slavnostní bráně,
školní mládež utvořila špalír a obecní zastupitelstvo postavilo se vlevo brány, drůžičky,
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řídící školy a místní školní rada vstoupili
na stupně před dveřmi a žák z II. třídy Frant.
Fulka č. 32 přednesl zvučným hlasem uvítací
řeč následujícího obsahu:
Proslov složil a sestavil ke dni 12. října
1879 Jan Stahl, t. č. řídící učitel.
»Jaký to shon, jaký to ruch panuje již
od včera v jindy tak tiché pohorské dědině
naší? Vše jest nové, vyšňořené a na slavnost
přistrojené;šech stran hrnou se davy diváků
sem: učené i sprosté, bohaté i chudé, staré
i mladé – ano, i matku s nemluvňaty zde vidím! Co se to stalo? Ač jsem posud slabé děcko, dobře vím, co je to všecko! Památný den to
pro nás den, a účel jeho jesti ten: Shromážděni
jsme na místě, kde před 60ti léty podobná
slavnost konána byla. Právě tomu letos 60
roků, co předkové naši shromážděni byli kolem místa tohoto, by se radovali z první, pro
tehdejší časy dosti slušné a postačitelné budovy jednotřídní, kterou vrchnost k žádosti jejich
a též s pomocí jejich vystavěla. Však časy se
mění, vše hyne a klesá, by opět ustoupilo místo
své něčemu podobnému, však dokonalejšímu.
Tak se stalo i zde. Stará budova školní zmizela
z povrchu zemského a na místě tom zbudován
důstojný stánek vědění a umění. Nebyl zbudován dnem neb týdnem, ale půl roku namáhavé
práce, půl roku obětavosti občanské spatřujete v něm. Hle, toť ten stánek – hle, toť pomník
rodičů a spoluobčanů našich, který hlásati
má budoucímu potomstvu obětavost, svornost a lásku občanskou v r. 1879 v Suchodole!
Těžké jsou oběti, které jste přinesli občané
zdejší a rodičové naši – ale nelitujte toho!
Vykonali jste jednu z nejsvětějších a nejdůležitějších povinností ku obci své a potomstvu svému, povinnosti k nám dítkám svým! Ne-želte
nákladu, kterého jste museli dáti na pěknou
budovu tuto, vždyť jste to učinili pro čest Boha
nejvyššího. On vám to zas zplatí, bude Vám
žehnati – radost z toho je naše, čest – ta je
však Vaše! A my vám zde slibujeme, že budeme
od nynější doby tím bedlivěji se snažiti, abychom v této škole, kterou jste s tak velikými obtížemi nám postavili, stávaly se dnem každým
moudřejšími a dokonalejšími, bychom opásány jsouce štítem svaté víry, zaníceny láskou
k drahé vlasti své a nejjasnějšímu rodu panovnickému, obohaceny vědomosti k pospolnému
životu potřebnými, vstupovaly v život veřejný
co praví synové a dcery drahé české vlasti!
Však má-li se dílo zdařiti, musí s Bohem počíti. Člověk slabý nic nezmůže, jestli Pán Bůh
nepomůže. Pročež volejme všichni zde k Bohu,
jak to někdy Moravané na Hostýně učinili:
»Hospodine vyslyš hlasy k Tobě volající!
Vyslyš nás a žehnej dílu našemu, požehnej nás
všechny milostí Svou svatou, anděl míru a požehnání nechť rozestře perutě své nad domem
tímto a nad celou dědinou naší! Též i k Vašnosti
vynáším prosbu: Račtež, vysocedůstojný pane,
mocí úřadu svého požehnati škole této, by z ní
vycházelo potomstvo za heslem Vše pro Boha,
krále a vlast! Vám pak, velectění páni hosté,
kteří jste tak hojným účastenstvím ku zvýšení
slavnosti této přispěli, budiž Hospodin hojným
odplatitelem! Konečně přijměte všickni, kteří
jste jakýmkoli způsobem k dílu tomuto přispěli, od nás malých srdečné Zaplať Bůh! Vy však
milí spolužáci pro-neste se mnou všem, kdož
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nad námi drží ruku, v jednohlasném zvuku:
Sláva císaři a králi (sláva!), Představeným
sláva! (sláva!), Otcům – matkám – všem Vám
sláva! (sláva!)«. Obecenstvo hlučně opětovalo: Sláva! – Výborně! – Sláva!
Nato promluvil veledůstojný pan vikář asi
v tom smyslu: Výborně jsi provedl úlohu svoji,
malý řečníku, a máš vskutku talent řečnický, že
by jsi mohl býti jedenkráte poslancem. O čeho
jsi žádal mne pro školu vaši ve jménu spolužáků svých, stane se vám, milí žáčkové i vy milí
osadníci zdejší. Však posvátný výkon svěcení
vykoná tuto veledůstojný pán quardian kláštera opočenského, váš milený rodák, kteroužto úlohu jemu přenechávám a bude to zajisté
dvojí památkou pro vás, že rodák Suchodolský
svěcení nové školní budovy ve svém rodišti sám
osobně vykonal. Já však s sebou a vy všickni
zajisté zde shromážděni vysíláte modlitby své
ke trůnu Nejvyššího, želajíce požehnání pro
tuto vskutku krásnou budovu školní. Těší mne
velice a nenadál jsem se nikdy, že v těchto kopcích, v těchto hrách najdu dědinu tak milou,
tak po vzdělání dychtící, že najdu tolik lásky,
obětavosti a snášenlivosti občanské, jak zde
v tom milém, příjemném Suchodole. Je vidět,
že máte dobré vedení a můžete vskutku hrdí
býti na to, co zde spatřujeme.
Po té mluvil quardian p. P. Cihlář, vykládaje účel školy, úlohu učitelstva, rodičů
a žáků, pravil, že metla ze školy neměla býti
vyloučena, opíraje se o české přísloví »Metla
vyhání děti z pekla.« Po řeči jeho nastalo svěcení školy.
Pak řečnil veledůst. Pán děkan, vysvětlovav v dlouhé řeči povinnosti otcovské a mateřské, na-pomínal, by dítky své k pravému náboženství vedli, by jich pilně do školy a chrámu
Páně odesílali atd. atd.
Opětně ujal se slova důstojný hodnosta
církevní pan vikář a ve své jadrné, plynné
a dobře promyšlené řeči poukázav na těžký
stav učitelstva, odporučoval jej přízni a všemožné podpoře obecenstva. Pracujte učitelstvu do rukou, nevzdalujte dětí svých od školy,
zvláště teď, když mají pěknou novou budovu
školní, neb co by bylo po sebe krásnější budově, kdyby v ní žáků nebylo. Podporujte
učitelstvo a neztrpčujte mu jeho nesnadné postavení. Učitel budiž vám první osobou v obci,
jehož ctíti máte atd.
Teď se hnul průvod ku svěcení nové sochy
sv. Trojice, kterou pan Josef Kollert na svém
pozemku na tak zvané »Křižovatce« svým
nákladem postavil. Po posvěcení sochy té
vyčastoval p. Josef Kollert školní mládež pivem a kávou co upomínku na ten den a ostatní obecenstvo se rozešlo dílem do hostince
p. Františka Luňáčka, dílem do nové školní
budovy, do síně II. třídy k společné hostině.
K hostině této dostavilo se dříve již jmenovaní pánové se svými paničkami a mnoho jiných ještě hostí. Celkem bylo ujednáno
přistrojiti hostinu sestávající ze dvou asi jídel
pro 60 osob za 60 zlatých, kteroužto částku
obecní zastupitelstvo na hostinu věnovalo.
I vložena starost s vystrojením hostiny této
opětně na bedra řídícího a jeho choti. Hostina
tedy vystrojena; ale hle, na místo 60 osob
sešlo se jich daleko přes 100, to však nic nevadilo. Přinešena na stůl nadívaná teletinka,

po té sekaná pečeně (fašírka). Každý si liboval a jedl dosyta, mysle že již je konec. Však
kuřata s paprikou zavoněla na stole, chuť se
vzmáhala i jedlo se dále. »Jak výborná!« dodávali si hosté. Toť nad očekávání. Skládaly se
talíře. Vtom zarděly se na stole do červena pečené štěbetalky – husy. Toť musíme také ochutnat, abychom úplně seznali paní kuchařku.
Výborná! Jedlo se, pilo se, hovořilo se a živost zábavy nabývala na veselosti. I přiletěla
opět kuřata pečená. Nastal zpěv: »Všecko to
krákoře atd. «. Zábava dosáhla svého vrchole. »Sláva domácímu pánovi! Sláva jeho paní
a výborné kuchyni její!«
Teď nastalo nekonečné připíjení a slávy
provolávání rozličným osobnostem a stavům. Tak provoláno hřímavé Sláva J. V. císaři Františku Josefovi a Jeho vznešené
choti Alžbětě, J. V. králeviči Rudolfovi, by
v Čechách rozbil svůj stán. Dále připíjeno
a sláva provoláváno
velectěnému panu předsedovi c. k. okr.
školní rady Janu Nádhernému, c. k. hejtmanu v Broumově, panu vikářovi, veledůstojnému panu Vincencovi Feyerfeilovi, notářovi
a předsedovi okresního zastupitelstva v Polici,
místní školní radě, obecnímu zastupitelstvu
Suchodolskému, co mezi tím přinešena na stůl
pravá pochoutka – pražská šunka. Nadšení
čím dále rostlo, zpěv národních písní rozléhal
se z otevřeného okna II. třídy. »Sláva našim
hospodyňkám! Sláva krásnému pohlaví! Sláva
domácí kuchařince!“znělo to sálem.
Tu vyprosil si utišení řídící a četl milený
přípis veleučeného a veleváženého pana Jana
Karla Hrašeho. »Ctěný pane řídící! Za přelaskavé pozvání Vaše, jakož i ctěné místní
školní rady
Suchodolské ku svěcení nové školní budovy Vaší srdečně děkuji a lituji, že jsa příliš
zaneprázdněn a ne úplně zdráv, nemohu se
slavnosti té, která jistě velkolepou bude, zúčastniti. Vyřiďte ct. Místní školní radě moji
úctu a můj dík! Dejž Bůh, aby nová škola
Suchodolská byla kolébkou zdárného vychování mládeže a z ní dorůstajícího občanstva.
S upřímným pozdravem Vám oddaný J. K.
Hraše, c. k. inspektor.«
Bouřlivé »Sláva«, »Ať žije« provolalo
posluchačstvo zmíněnému pánovi a veledůstojný pan vikář připil »Na zdar« sjednocení
a bratrské lásky duchovenstva s učitelstvem,
pravil: „Co by z nás bylo, kdyby nebylo učitelů?« Dlouho trvající potlesk a pochvala doprovázely řeč jeho. »Výborně! Sláva! Ať žije
veledůst. Pan vikář!« Na to pronešen přípitek
pp. Úředníkům od c. k. úřadu, c. k. okresní
školní radě, tkalcům Krkonošským, veledůst.
P. děkanovi Polickému, veškerému duchovenstvu, všem občanům Suchodolským, všem
řemeslníkům, kteří na škole Suchodolské pracovali a konečně všem žákům. Dlouho, dlouho
připíjeno, zpíváno a mluveno o dnešním dnu,
co mezi tím přinešeny ještě bábovky (buchty)
a víno v hroznech. Zábava byla nenucená a tak
srdečná, že pánové, kteří si zjednali příležitosti, zapomenevše na ně, nechali jich stát v úplné tmě před školou a snad kdyby byla nebyla
tak přílišná tma, byla by zábava trvala ve škole až do druhého dne. Neradi jsme se loučili
ve spolek od sebe, kde jsme se tak přátelsky
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navzájem bavili, ale každý ujišťoval, že nikdy
nezapomene na slavnost onu. Zvláště však diveno panu děkanovi, který prý nikde se nezdrží
a ze Suchodola jel pozdě v noci. Tak srdečně
a přátelsky bavil se veledůst. Pan vikář, který
ještě déle Suchodol opustil s příslibem, že ten
milý Suchodol musí opět někdy navštíviti.
Tak skončil den října 12. 1879 pro
Suchodol tak památný a slavný. Řídící obětoval sebe i choti svou, obětoval peníze, jen aby
slavnost co nejskvěleji dopadla a Bůh žehnal
práci obou – slavnost se vydařila nad očekávání skvěle. Toť odměna jeho! Veřejné vědomí
o škole se povzneslo, učitelstvo získalo na cti
a vážnosti, nevlídný úsudek o škole a církvi potřen. Lid nabyl krasocitu slavností tou a viděl
dobrou harmonii učitelstva s kněžstvem. Viděl
úkol a důležitost školy v obci a tím získáno
mnoho na poli školském. Toť drahokam, kterého se dobylo při slavnosti školy. Nehynoucí
sláva dnu tomu!« (Jan Stahl: Školní kronika
obce Suchý Důl)

1821 v kupecké rodině v Borové u Přibyslavi
(dnes Havlíčkova Borová), zemřel v Praze 29.
7. 1856.
Havlíček pocházel z kupecké rodiny.
Po studiích na brodském gymnáziu a na filozofii v Praze vstoupil do kněžského semináře,
ale ten v roce 1841 opustil pro odlišné názory
na konzervatismus a celibát kněží. Do konce
života pak římskokatolickou církev kritizoval.
V letech 1843-44 působil v Moskvě, kde byl
vychovatelem u významného profesora.
V roce 1846 se stal redaktorem Pražských
novin a psal do satirické přílohy Žihadlo časopisu Česká včela. Spolupracoval s Františkem

31. října 1821

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ –
200 let od narození
Český novinář, básník a politik,
překladatel.
Karel Havlíček Borovský se narodil 31. 10.

Palackým, stýkal se s dalšími publicisty Františkem Ladislavem Čelakovským,
Václavem B. Nebeským či s Boženou
Němcovou. V roce 1848 založil populární Národní noviny, které vycházely do roku
1850. Staly se platformou pro kritiku rakouské vlády. Po zákazu Národních novin odjel
Havlíček do Kutné Hory, kde začal vydávat
časopis Slovan.
Havlíček byl stoupencem austroslavizmu
– zachování slovanských zemí v rámci rakouského státu při plné rovnoprávnosti s ostatními
národy. Vždy hájil zájmy českého národa a ostře útočil proti vídeňské vládě. Za svoji činnost by l postaven před soud. Jeho pronásledování vyvrcholilo vyhnanstvím v tyrolském
Brixenu od roku 1851. Zde ve vyhnanství žil
necelé čtyři roky.
Z díla:
Epištoly kutnohorské – soubor článků proti
církvi. Král Lávra, Křest svatého Vladimíra,
Tyrolské elegie – rozsáhlé satirické básně, nebyly za jeho života vydány, šířily se v opisech.
Trvale živé jsou jeho četné epigramy – ostrá
kritika všeho negativního.
K. H. Borovský byl i výborným překladatelem, ovládal několik jazyků: němčinu, ruštinu, latinu a francouzštinu.
Připravil František Janeček

KALENDÁRIUM - říjen 2021
Zajímavé osobnosti, události, objevy a vynálezy
yy 1. října 1946 – norimberský proces: 12
z 22 obžalovaných nacistických pohlavárů
bylo odsouzeno k trestu smrti
yy 2. října 1373 – Karel IV. získal od Oty V.
Braniborského Braniborsko, jež zůstalo
Lucemburkům do roku 1415, kdy je Zikmund prodal Hohenzollernům
yy 3. října 1990 – znovusjednocení Německa: Německá demokratická republika přestala existovat a stala se součástí Spolkové
republiky Německo a tím i Evropského společenství
yy 4. října 1957 – z kosmodromu Bajkonur
byl vypuštěn Sputnik 1, první umělá družice Země
yy 5. října 1936 – narodil se Václav Havel,
poslední československý a první český prezident († 18. prosince 2011)
yy 6. října 1289 – narodil se Václav III., sedmý český král († 4. srpna 1306)
yy 7. října 1847 – narodil se Emil Holub, český cestovatel a etnograf († 21. února 1902)
yy 8. října 1809 – v Praze se narodil Karel
Vlach, vedoucí orchestru, aranžér a dirigent
(† 26. února 1986)
yy 9. října 1917 – v Rusku vznikl československý armádní sbor, jehož mužstvo zanedlouho dosáhlo počtu 40 000 vojáků
yy 10. října 1813 – narodil se Giuseppe Verdi,
slavný italský operní skladatel († 27. ledna
1901)
yy 11. října 1424 – na počátku tažení husitských vojsk na Moravu zemřel u Přibyslavi
hejtman Jan Žižka z Trocnova, český vojevůdce a politik
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yy 12. října 1977 – zemřel v Praze Jan Zrzavý, český malíř, grafik, ilustrátor a scénograf, významná postava českého výtvarného umění († 5. listopadu 1890)
yy 13. října 1307 – tisíce členů Řádu templářů byly na příkaz francouzského krále Filipa IV. Sličného uvrženy do vězení
yy 14. října 1918 – Edvard Beneš jako tajemník Národní rady československé po dohodě s T. G. Masarykem oznámil dohodovým
státům ustavení prozatímní československé vlády (26. září t. r.); zaniká Československá národní rada
yy 15. října 1582 – ve většině katolických
zemí byl zaveden gregoriánský kalendář,
bezprostředně po 4. říjnu následoval 15. říjen
yy 16. října 1978 – Karol Wojtyła, polský
kardinál z Krakova, se stal jako Jan Pavel II.
prvním neitalským papežem od roku 1522
a vůbec prvním papežem pocházejícím ze
slovanské země
yy 17. října 1920 – narodil se Rudolf Hrušínský, významný český herec († 13. dubna
1994)
yy 18. října 1931 – zemřel Thomas Alva Edison, světově proslulý americký vynálezce
(* 11. února 1847)
yy 19. října 1943 – byl objeven streptomycin,
první antibiotikum proti tuberkulóze
yy 20. října 1740 – na základě pragmatické
sankce se vlády v habsburské monarchii
ujala Marie Terezie, jelikož okolní státy
tento akt neuznaly, začaly krátce poté války
o rakouské dědictví

yy 21. října 1125 – zemřel Kosmas, první známý český kronikář, autor Kroniky české
yy 22. října 1811 – narodil se Ferenc Liszt,
maďarský klavírní virtuóz a hudební skladatel († 31. července 1886)
yy 23. října 1526 – český sněm zvolil jednomyslně Ferdinanda I. Habsburského králem, čímž započala takřka 400letá habsburská vláda nad českými zeměmi
yy 24. října 1601 – v Praze zemřel Tycho Brahe, význačný dánský astronom (* 14. prosince 1546)
yy 25. října 1881 – narodil se Pablo Picasso,
nejslavnější malíř 20. století († 8. dubna
1973)
yy 26. října 1765 – v Přešticích v učitelské
rodině se narodil Jakub Jan Ryba, učitel
a hudební skladatel, jenž složil Českou mši
vánoční († 8. dubna 1815)
yy 27. října 1913 – v Prostějově, v rodině známého továrníka, se narodil Otto Wichterle,
chemik, vynálezce kontaktních čoček († 18.
srpna 1998)
yy 28. října 1918 – v Praze byl vyhlášen samostatný československý stát
yy 29. října 1787 – Mozartova opera Don Giovanni měla premiéru v Nosticově divadle
v Praze
yy 30. října 1968 – prezident Ludvík Svoboda
podepsal v Bratislavě ústavní zákon o československé federaci
yy 31 října 1821 – narodil se Karel Havlíček
Borovský, básník a publicista, klasik české
politické satiry († 29. července 1856 )
Vybral František Janeček
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Počátky československého trampingu na Policku,
trampská osada Šarkán 1931 – 2021 Bělý – 90 let (část třetí)
Zlatý věk trampské muziky aneb:
NA OSADĚ HRÁLI NA HARMONIKY, BANJO, HOUSLE, MANDOLÍNU, KYTARY a HŘEBENY.
Osadní
zpěvník
organizoval
František Jenka. Zpracovával ho vícekrát. Z něho se vzpomínkou na naše
nejlepší pěvce Františka Jenku a Karla
Meisnera vyjímáme:
Kamaráde, stárneš; Já a mé
mládí,;Koníčku můj bílý¨, To vím jen já
a Ty černý skály; Umřel nám kamarád;
Až tě tvá dívenka zklame; Povstaňte,
kamarádi; Kamaráde drahý, přijď dnes
do osady; Ahoj, kamaráde, zvedni se
mnou číš; Do dáli, tam na pobřeží;
Pojď, dívko, s námi; Je v dáli jedna
krásná zem; Až světýlka v dáli vzplanou; Až ztichnou bílé skály; Niagara;

Kousíček za chatou; Pomalu jedu tichou pustinou; Už zase řeve, to moře
kleté; Tam za tou velkou skálou; Pojď
v chatu mou; Když odejde děvče; Řeka
hučí; Kvetou máky v poli; Indiánská
láska; Mám rád to krásné děvče za řekou; Láska, to dva se mají hodně rádi;
Vlajka vzhůru letí; Udělej mi křížek
maminko; S krásným jarem; Písně
Karla Hašlera /snad všechny/; Stará
Až zima zeptá, trampe cos dělal v létě
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Když je žízeň, pivo z Ledujského pivovaru přijde vhod
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sosna; Babička Mary; Nikdy se nevrátí;
Táboráku plápolej a jiné.
Zvláštní soubor jsme neměli.
Zpívali jsme vždy a všude všichni jako
kolektiv. A když jsme začali, nebralo to
konce. Stává se tak dodnes.
Pamětníky hnutí jsme už od roku
1930. Máme za to, že vznik a rozvoj
byl ovlivněn hospodářskou krizí, nedostatečným uspokojováním hmotných
potřeb, napjatou mezinárodní situací,
láskou k přírodě a návratem k přírodě,
v níž byl bohatý a levný zdroj k všestrannému osobnímu uspokojení k rozvinutí romantismu, k duševnímu uklidnění a k udržení a rozvinutí tělesné
a duševní úrovně. Osadní život přispěl
k omezování sobectví a k vytváření nových pravých lidských vztahů a vlastností. Dobrý osadní život byl možný
jen za předpokladu plného porozumění
jeden pro druhého, za předpokladu soStrážci lesní moudrosti a ochránci posvátného
chrámu Polických stěn

Vydatná pomoc Vojty Kvapila panu Rösnerovi při těžké prací v lese

lidarity, obětavosti, přátelství a účinné pomoci jeden druhému,
za předpokladu skromnosti, kterou dnes velmi postrádáme.
Dobrý osadní život vypěstoval v oné pohnuté době v kolektivu
obětavou lásku k vlasti, odhodlání zúčastnit se aktivně všeho,
co by národu a vlasti prospělo. Z té doby datuje se jistě mnohé
narovnání lecjak pokřivené páteře, mnohé upevnění národního
vědomí a vlastenectví a mnohé vypěstování cti, hrdosti, odhodlanosti a obětavosti, které se tak často projevily u hrdinství
v době nejhoršího útlaku a temna, jaké nás kdy potkalo v době
fašistické okupace. Máme tedy za to, že toto období trampingu
bylo významné a pro naši společnost prospěšné.
Připravil: Vladimír Linhart Police n. M.
Foto: archiv autora
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Romantika u večerního táboráku
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Jak šel čas Polickem – říjen 2021
31. října 1913

bylo předáním zařízení Východočeské elektrárenské společnosti oficiálně dokončeno
společností AEG zavedení rozvodu elektřiny
ve městě.

18. října 1914

byla provedena kolaudace nové budovy
okresního soudu čp. 341 na Nové čtvrti.

26. října 1914

odjezd rukujících branců vlakem – loučení
s blízkými na polickém nádraží.

15. říjen 1915

Od tohoto dne museli mlynáři evidovat
každé množství obilí, které kdo přivezl
do mlýna k semletí, četnictvem to bylo přísně
kontrolováno.

30. října 1916

ohlašoval městský strážník bubnem ve všech
ulicích v městě, že jest pod přísným trestem
zakázáno na den Dušiček jakékoliv světla, svíčky, lampy na hrobech hřbitova klásti
a rozsvěcovati.

29. října 1918

Toho dne došla do Police zpráva o kapitulaci
Rakouska a vzniku samostatného státu, bylo
to přijato s potěšením a úlevou, protože to znamenalo konec války.

28. října 1919

se v Polici konaly oslavy 1. výročí vzniku
ČSR.

21. října 1921

objevil knihař a člen výboru KČT Antonín
Krtička na Ostaši, v jeskyni, turisty do té
doby nazývané „U svrženého démona“, balvan s vytesaným kalichem a letopočtem
»1627«.

Říjen roku 1922

Byly oficiálně určeny názvy všech ulic
v Polici nad Metují, a dosud bezejmenné
pojmenovány.

3. října 1923

se konala v hostinci „U Vacků“ první schůze
přípravného výboru pro zřízení družstevní
mlékárny v Polici nad Metují.

28. října 1925

bylo pod radnicí odhaleno 6 mramorových
desek se jmény 83 polických občanů, padlých během 1. světové války, či zemřelých
na její následky. Do zdi budovy vložena v ozdobné schráně prsť z hrobu legionářů, padlých
v bitvě u Zborova.

22. října 1928

byla zahájena stavba nové budovy Městské
spořitelny v Sokolské ulici.

10. října 1938

se počaly šířit poplašné zprávy o zabrání
chaty na Hvězdě. Na místo byl vyslán četnický pohotovostní oddíl z Náchoda, aby do rozhodnutí delimitační komise možnému záboru
Hvězdy zabránil.

20. října 1939

nařízením říšského protektora bylo zavedeno používat dvojjazyčné veřejné označení
názvů náměstí a ulic a veškeré orientační
označení silnic – na prvním místě v jazyce
německém.
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1. října 1942

požár stodol benediktinského
v Ledhuji (čp. 68/VL).

statku

25. října 1945

se dostavily na polické náměstí průvody dělníků a zaměstnanců místních podniků, aby vyslechly rozhlasové hlášení z Prahy o zestátnění tzv. „velkého průmyslu“ – tj. znárodnění
všech bank a pojišťoven, klíčového průmyslu a dolů a ostatních závodů s více než 500
zaměstnanci.

25. října 1947

byla v Sokolovně uspořádána oslava 60. výročí trvání Sokola v Polici (tj. založení samostatné jednoty Sokol v r. 1887).

14. října 1948

zemřel v polickém chorobinci ve věku 82 let
akademický malíř Václav Luňáček (*1. 8.
1867).

21. října 1948

zemřel během léčení v lázních Poděbrady
ve věku 45 let Jan Pejskar (*1903), majitel
hotelu v čp. 22 na náměstí.

1. října 1950

byla otevřena nová mateřská škola, zřízená
v budově čp. 351 v ulici Pellyho.

27. října 1957

tiskárny, poté pracovník n. p. Kovopol, dlouholetý aktivní divadelní ochotník a režisér,
čestný člen DSO Kolár a rovněž dlouholetý
vedoucí místního biografu.

31. října 1980

se konalo celostátní sčítání lidu, domů
a bytů. Police nad Metují vykázala 4.149
osob, z toho 1.972 mužů a 2.177 žen.
Na Velkou Ledhuji připadlo 2.521 obyvatel.
Z celkového počtu bylo 3.872 osob národnosti české, 139 slovenské (z nich 27 Cikánů),
66 německé, 17 polské a 55 jiné národnosti
(Kubánci apod.) Zaměstnáno bylo 2.202 osob,
z toho v Polici nad Metují 1.551 osob.
Z trvale obydlených domů bylo v Polici nad
Metují 461 rodinných domků, 6 družstevních
domů, 106 bytových domů a 31 ostatních budov, kde byly byty. Celkem bylo registrováno
660 domů, z nich trvale obydleno 604 domů,
ve kterých bylo celkem 1.504 bytů.
V trvale obydlených domech bylo celkem
rozmístěno 1.636 domácností; z nich mělo
1.312 chladničku, 545 automatickou pračku,
86 rodin vlastnilo barevný televizor a 1.099
rodin černobílý. 571 osob vlastnilo osobní
automobil.

5. října 1985

zemřela v Hořicích v Podkrkonoší ve věku
79 let Kristina Ringelová, vizionářka
pověstných
mariánských „zjevení“, které se jí jako 14tileté dívce údajně přihodily v letech 1892 – 1895
v „Šolcově“ lese u Suchého Dolu.

bylo v 10 hodin slavnostně otevřeno nové
městské zdravotní středisko (poliklinika).

byl v prostoru u bývalých Městských jatek
uspořádán 1. ročník terénních motocyklových závodů.

Byla dokončena celková rekonstrukce střechy radnice. Dále byla provedena odborná restaurace kamenných sochařských prvků budovy a proveden nový nátěr fasády v kombinaci
barev světle zelené s bílou.

25. října 1959

4. října 1961

bylo dokončeno asfaltování silnice z Police
nad Metují na Slavný.

14. října 1967

byla dokončena oprava fasády průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie.

22. října 1970

zemřel v 80 letech Jaroslav Tůma, sběratel
a znalec motýlů a brouků, čestný člen Československé entomologické společnosti při
Československé akademii věd.

14. října 1994

vyšlo poslední 40. číslo občanského zpravodaje „Polické fórum“. První číslo vyšlo dne
7. ledna 1990.

Říjen roku 1994

18. října 1997

se konala oslava výročí 25 let trvání hudební
skupiny „Kamarádi osady 5“.

1. října 1998

Byla dokončena rekonstrukce vozovky
přes náměstí (počínaje od křižovatkou ul.
Nádražní až po ul. Ostašskou u kovárny).

28. října 1998

24. října 1970

proběhla slavnostní vzpomínka k 80. výročí
vzniku čsl. státu.

30. října 1971

proběhly oslavy 80 let od založení skautingu
v Polici nad Metují.

byly zahájeny jubilejní 25. Polické divadelní
hry.

1. – 3. října 1999

byla v budově kláštera slavnostně veřejnosti
předána smuteční obřadní síň.

7. října 2000

17. října 1972

byl zahájen provoz na novém silničním
úseku od panské kovárny na křižovatku
k Bukovici.

10. října 1978

byla místním Automotoklubem poprvé uspořádaná v Polici nad Metují terénní soutěž
motocyklů – oblastní přebor ČSR A (start, cíl
a parkoviště soutěžních motocyklů umístěno
v rekreačním středisku na Žděřině).

30. října 1978

zemřel ve věku 68 let Oldřich Rejmont
(*1910), někdejší zaměstnanec Klesáčkovy

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.

15. října 2000

bylo poprvé zvoněno na polické opravené
zvony, které ten den vysvětil královéhradecký
sídelní biskup Msgre Dominik Duka, OP.
Konec října roku 2000
Byly dokončeny tři záchytné nádrže (poldry) na svahu pod Klučkem, mající zachytit
případný příval dešťové vody do města.
Připravil František Janeček
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30. října 2021 v 16:30 průvod od radnice a od 17:00 mše
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují.

ŠKOLSTVÍ

Základní umělecká škola informuje…
POMALÝ ROZJEZD

Ve filmové hantýrce je to jeden z typů
filmových začátků, kdy jednotlivé záběry
pomalu vtahují diváka do děje a postupně
ho v průběhu filmu získají - třeba v polovině
- nebo dokonce až na konci nečekaným
rozuzlením.
Pro začátek letošního školního roku v naší
ZUŠ jsem si dovolil použít tento příměr.
Všechno se rozjíždí pomalu, ale přesto
doufáme, že pointa našeho příběhu bude
pozitivní.
Když se ohlédnu zpět, tak ten loňský rok
se ale nevyvedl.
Okolnosti způsobené covidem poškodily
to, na co jsme byli až dosud zvyklí. Osobní
kontakt se žáky i rodiči, společné aktivity,
příjemné klima a rozsáhlé možnosti v nově
zrekonstruované škole nám byly dlouhou
dobu odepřeny - a vyučovat hudbu,
výtvarné umění, tanec nebo multimédia
prostřednictvím
internetového
přenosu
zase nebylo tak jednoduché. Technické
možnosti, či spíše nemožnosti v některých
případech výuku dokonce “úspěšně kazily”.
Telekonferenční programy mají omezené
frekvence přenášeného zvuku, protože jsou
nastaveny na mluvené slovo - a tak rozsahy
mnoha hudebních nástrojů nebyly schopny
Polický měsíčník říjen 2021

zaznamenat, proto učitel v některých hodinách
prakticky neslyšel, co žák na druhé straně
hraje.
U
videopřenosů
zase
limitované
internetové připojení v mnoha případech
způsobilo “sekání” obrazu, někdy se třeba
spojení nedařilo vůbec navázat.
Jak učitelé, tak žáci, si často museli
poradit po svém. Někdy jsme například
vyučovali způsobem, že kamera přenášela
obraz, ale vedle počítače byl použit mobilní
telefon pro přenos zvuku, nebo v Grafice byl
první výukový stream na YouTube vysílán
pod názvem “nouze naučila Dalibora housti”.
Prostě jsme se museli naučit na novou situaci
okamžitě reagovat. Vy víte, že to u vás doma
nebylo snadné, ale věřte, že i my jsme se
zapotili a často nám bylo “ouzko”. Některé
problémy se nám podařilo překonávat
ve spolupráci se žáky, protože mnozí toho
o internetové komunikaci vědí více, než my.
A teď ten POMALÝ ROZJEZD nového
školního roku. Jsme připraveni navázat
na to, čím si naše škola získala svou dobrou
pověst, právě tím osobním přístupem
a nadstandardními možnostmi, které u nás žáci
mohou využívat. Ale nevyhneme se jistému
“mrazení v zádech” - co když se to bude

opakovat? Proto také sčítáme určité škody,
když někteří žáci neuvěřili tomu, že se situace
zlepší a své studium ukončili buď v průběhu
lockdownu, nebo nyní nenastoupili. O to více
máme radost, že většina žáků chce pokračovat
- i z těch, kteří se po krátké přestávce vrátili.
Výrok, že “to společně dáme”, může vyznít
trochu teatrálně, ale je to tak. Vždyť umění
poskytuje lidem radost - a tu v této nelehké
době určitě potřebujeme. Vynasnažíme se pro
to udělat maximum.
ROZJÍŽDĚJÍ SE NOVÉ PROJEKTY - SICE
POMALU, ALE PŘECE
Jednou z těchto novinek je činnost Asociace
pro filmovou a audiovizuální výchovu. Tedy,
ten pomalý rozjezd je na rovině fyzického
setkávání a osobní spolupráce, protože závěr
lockdownu byl naopak “smrští” distančních
vzdělávacích aktivit pro učitele. Na základě
absolvovaného programu se do Asociace
a přidruženého Pedagogického kabinetu
připojil učitel multimédií Vladimír Beran.
Cílem Asociace je podpora rozvoje oboru
filmové a audiovizuální výchovy ve školách
i volném čase. Zaměřuje se na koordinaci,
osvětu a networking v oblasti FAV a systémové
změny ve vzdělávací a kulturní sféře, také
připravuje vytvoření její metodiky, učebnice,
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a kurzů pro učitele.
V této oblasti jsou na naší škole
po mnohaleté výukové i metodické
činnosti vytvořeny podmínky pro
efektivní spolupráci.
V rámci Zlínského festivalu filmů
pro děti a mládež Asociace již po osmé
pořádá
mezinárodní
konferenci
o filmové a audiovizuální výchově
KINO ZA ŠKOLOU. Ta se konala
letos 12. září v Kongresovém centru
ve Zlíně jako jedna z doprovodných akcí
festivalu.
Téma konference Kino za školou
bylo “učitel na prvním místě”. Učitelé
jsou ti, kdo na školách mohou, zatím
ojedinělou filmovou a audiovizuální
výchovu realizovat. Proto na konferenci

zazněly příklady této výuky ze zahraničí
- a v bloku příspěvků praxe učitelů
z ČR Vladimír Beran představil výuku
multimédií a filmové tvorby v naší ZUŠ.
Samotný ZLÍN FILM FESTIVAL,
konaný ve dnech 9. - 15. září, je
typickou ukázkou “pomalého rozjezdu”
tradičních aktivit. V minulém roce
proběhl offline - filmy se promítaly
prostřednictvím internetu a letos se již
konal prezenčně. Sice v odloženém
termínu, za zvýšených hygienických
opatření a v některých případech
i částečně omezeném rozsahu, ale spěje
postupně k pointě, kterou je obnovení
činnosti v plném rozsahu a původním
jarním termínu.
Vladimír Beran

Z polické mateřinky …

Měsíc září máme za sebou, bohužel
nebyl moc příznivý. Hned druhý týden
musela druhá budova se staršími dětmi
do karantény z důvodu pozitivně testovaných dětí. První budova fungovala normálně, ale protože nám tu řádila
střevní chřipka a silná nachlazení, chodilo velmi málo dětí. Takže nejen září,
ale i říjen bude pro mnohé nové děti ještě stále adaptační.
Nástup dítěte do školky je pro každé
dítě i jeho rodinu významným životním
mezníkem, dochází ke změnám v oblasti identity, rolí, vztahů i prostředí. Je
velmi důležité dětem pomoci tuto stresující situaci co nejlépe zvládnout. Pro
lepší nástup do MŠ pořádáme pro rodiče
s dětmi adaptační den, který letos proběhl 30. 8. Děti přišly s rodiči a seznámily
se s prostředím školky, pohrály si s hračkami, dostaly svou značku a našly si své
místečko v šatně, v umývárně a v ložnici. Některým se ani nechtělo domů. Pro
úspěch adaptace je velmi důležitá výměna informací mezi učiteli a rodiči, neboť
klid a vyrovnanost rodiče je pro pohodový nástup jejich dětí naprosto klíčová.
Rodiče se na adaptačním dni dozvěděli
důležité informace od paní ředitelky, dostali letáčky s užitečnými informacemi,
měli příležitost promluvit s učiteli.
Studie prokázaly, že u dětí do 5 let,
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které navštěvují MŠ, se koncentrace
stresového hormonu během dne zvyšuje až do doby, než je rodiče vyzvednou. Proto probíhá ve třídě nejmenších
dětí postupná adaptace, což znamená
postupné prodlužování pobytu dítěte
v MŠ. Rodiče si dítě podle situace mohou vyzvednout již po svačině, po pobytu venku, nebo po obědě. Pomalu se
pak čas pobytu prodlužuje dle vyzrálosti
dítěte. Maminkám se doporučuje, aby
si zaměstnání hledaly až po zvládnuté
adaptaci dítěte.
Nově příchozím dětem musíme
poskytnout dostatečně dlouhou dobu
na adaptaci v novém prostředí. Učitelé
respektují potřeby dětí jak obecně lidské,
tak vývojové a individuální. Reagují
na ně a napomáhají v jejich uspokojování, jednají nenásilně, přirozeně a citlivě,
navozují situace pohody, klidu, relaxace.
Děti nemohou být neúměrně zatěžovány
či neurotizovány. Postupně si navykají
na nové dospělé kolem sebe, na kamarády, na denní režim MŠ, na pravidla
a omezení, na odlišné stravování. Dobrá
zpráva je, že si nakonec všechny děti
zvyknou a většina jich do školky chodí
velmi ráda.
(čerpáno z časopisu Informatorium)
Vaše paní učitelky a pan učitel
ze školky na sídlišti

Tak už jsem letěl …

Akce spojené s virem kolem nás a dvojnásobná operace kolene mi nějak nedávaly šanci využít dárek, který
jsem dostal od té „moji“ devítky na konci školního roku
2020. A čas se neúprosně žene vpřed …
Až nyní, dalo by se říci „do roka a do měsíce“ se
všechno sešlo tak, že jsem mohl absolvovat tandemový
seskok padákem na Černé hoře. Chtěl bych toto cestou
nahlásit těm svým žákům, kteří se za ten rok rozběhli
do světa, že mám splněno. A bylo to děsně fajn.
A tak ještě jednou – díky. Díky moc !
S přáním pohody a radosti v každém dni, s přáním
úspěchů ve vašem dalším studování a s vírou ve správná
životní rozhodnutí vás všechny zdravím. Mějte se fajn
Petr Jansa - bývalý třídní bývalých žáků 9.A
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
NOVINKY V NÁCHODSKÉ PORODNICI

Přestěhováním do moderních pavilonů
vstoupila porodnice náchodské nemocnice
na začátku června do své nové éry. Útulné
prostory poskytly lepší zázemí především
maminkám, a to nejen ve vybavení, ale také
v nových službách, které porodnice začala
během uplynulých týdnů nabízet. V srpnu se
uskutečnil první z pravidelných kurzů předporodní přípravy, které budou v porodnici probíhat každý měsíc. Maminky se zde dozví vše
potřebné o jednotlivých fázích porodu i období těsně po porodu, prohlédnou si porodnici
a získají odpovědi na všechny své otázky.
Účastnit se mohou i se svým partnerem.
Druhý týden v září se v nové tělocvičně
náchodské porodnice rozběhlo také pravidelné středeční těhotenské cvičení s lektorkami
Markétou Kozákovou, Annou Krásnou
a Jitkou Klimešovou. Zapojit se mohou maminky od 12. týdne těhotenství, které se chtějí
psychicky i fyzicky naladit na příchod svého
miminka. Milé porodní asistentky poradí s odbouráním bolesti zad, soustředěním na správné
dýchání a naučí cviky, které mohou maminky

uplatnit u porodu. Veškeré informace o předporodním kurzu i těhotenském cvičení jsou
umístěny na hlavní webové stránce náchodské
nemocnice.
Zájem o porod v náchodské porodnici v letošním roce výrazně stoupl. Už teď je jasné,
že brzy zde počet porodů dosáhne celkového loňského čísla. Od ledna do konce srpna
se zde narodilo přesně 843 miminek, přitom
za celý loňský rok to bylo jen o 135 dětí více.
Konkrétně o letních prázdninách přišlo v nové
náchodské porodnici na svět 239 novorozenců, z nichž bylo 139 chlapečků a rovných 100
dívek. Fotografie malých človíčků jsou k vidění v obnovené galerii novorozenců, která
je připravena k nahlédnutí na titulní webové
stránce nemocnice.
Kontakty Porodnice:
Služba sester
491 601 752
Porodní sál
491 601 750
Přihlášení na kurzy předporodní přípravy a těhotenské cvičení na mobil: +420 722 972 966

Web:
https://www.nemocnicenachod.cz/
lokality-oddeleni/nemocnice-nachod/
gynekologie-porodnictvi/porodnice
Mgr. Renata Dušková, MBA
Samostatný referent pro styk s veřejností

Senioři po dvou letech

Nikomu se nechce věřit, že jsme se kdysi
setkávali v Pellyho domech bez problémů při
kávě, zákuscích i trošce vína k povídání a trochu i pro poučení každý měsíc. Předsedkyně
„Klubu seniorů Ostaš“ Helena Pivoňková nám
při zatím poslední schůzce 21. září připomněla, že naposled jsme se takto sešli na podzim
v roce 2020. A letos také v červnu v hospůdce
„U Malíků“ na Ostaši, kde jsme oslavili naše
jubilanty a k příjemnému posezení nám přišlo
zahrát a zazpívat dívčí uskupení „Damtrio“.
Velká účast svědčí o tom, jak moc jsme
se těšili, i když vzhledem ke společenské situaci moc optimismu na naší schůzce nebylo.
Příjemná byla návštěva starosty Jiřího Berana,
který nám popřál, abychom se mohli dál setkávat, i vedoucí Sociálního odboru MěÚ v Polici
Olgy Landové. Opět o trochu víc věříme, že
bude dobře a my se do konce kalendářního
roku ještě několikrát uvidíme.
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Společně s vedením města jsou připraveny
oslavy Mezinárodního dne seniorů se zajímavým a atraktivním programem. Pozvánka paní
Landové na 30. září do Pellyho domů byla
velmi slibná. Podobně jako již na našich setkáních tradiční pozvánka Ivanky Richterové
na 74. Polické divadelní hry a na další kulturní
pořady.
Nakonec všechny zaujala živá přednáška
mladého Jana Steinera o jeho společné cestě
v roce 2019 do Nepálu se strýcem a dvěma kamarády. Přehledný a svižný výklad zkrášlily
odpoledne všem přítomným.
Vtipný a výstižný popis události z 16denního putování po této obdivuhodné zemi,
doplněný nádhernými fotografiemi, všechny
zaujal. Jsme Honzovi vděční především za to,
že nám přiblížil jiný svět a způsob myšlení.
I o jistě svízelných a těžkých situacích, které se na tak náročné cestě stávají, hovořil

s lehkostí mládí a dal nám tak příležitost se
zamyslet, zda nebereme svůj život někdy příliš vážně.
Jsme vděční, že jsme se mohli opět sejít.
Děkujeme všem, kdo naše setkání připravili
a za podporu také zástupcům města. A těšíme
se na brzké setkání při oslavách Mezinárodního
dne seniorů poslední den v září.
Výbor Klubu seniorů Ostaš
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Mateřské centrum Ma Mi Na
PLÁNY
NA ŠKOLNÍ
ROK
2021/2022
Od 1. září jsme zahájili pravidelnou
činnost v MC!

DOPOLEDNÍ PROGRAMY

všední dny 9 - 11 h
PO – děti 2-3 roky s doprovodem (Jana
Hrušková)
ÚT – těhotné a maminky s miminky do cca 1
roku (Markéta Maršíková)
ST – Zvídálek (Jana Kollertová a Hanďa
Kohlová)
ČT – chodící děti cca od 1 - 2 let s doprovodem (Markéta Adamová)
PÁ – kurzy znakování s Janou Kollertovou
Dopolední program Zvídálek – máme ještě pár volných míst. Přijďte se k nám podívat
 Bližší informace na emailové adrese mcmamina@centrum.cz. Program je veden dvěma
lektory bez účasti rodičů. Je zaměřen na pohybovou stránku, výtvarnou činnost, volnou hru,
zpěv i tanec.

KROUŽKY a KURZY

Tanečky pro děti – pravděpodobně každé

pondělí od 16:00 hod. V případě zájmu volejte
Martinu Macounovou, tel: 723 731 987.
Keramika – každé úterý, vede Martina
Nosková, tel: 605 550 606.
Angličtina pro děti – každou středu povede
Andrea Michálková a Eva Marková. Je určeno
pro děti ve věku 5-6let, které budou rozděleni
do dvou skupin.
Výuka bude probíhat formou her, písniček
a krátkých videí - děti seznámí se základy
angličtiny a aktivně se zapojují do hodiny.
Začínáme v září. Více informací na emailu:
andrea.michalkova@post.cz
Výuka je podpořena z grantu, zaštiťuje MAS
Stolové hory.
Kurzy znakování povede Jana Kollertová,
každý pátek. Bližší informace na tel. č.606
549 438

VÝSTAVA NA STROMECH

Výstava na stromech je celorepublikový
výstavový happening na podporu důstojné
práce. Akce se koná každý rok v říjnu během
Týdne důstojné práce. Jednotlivé výstavy se
tak každý rok dostanou do parků a náměstí
stovky míst republiky. Letos se v týdnu od 2.
do 9. října 2021 koná sedmý ročník zaměřený na podmínky pěstování bavlny. I Police
nad Metují bude hostit tuto výstavu a to
v Bezděkových sadech.

Bavlna patří mezi nejdůležitější textilní suroviny. Pěstuje se v subtropickém pásmu v 80 zemích světa, nejvýznamnějšími
producenty jsou Indie, Čína a Spojené státy
americké. Většina bavlny pochází od drobných pěstitelů jako je Katha Mahananda z indického družstva Pratima Organic Grower
Group. Způsob pěstování bavlny i celý svět
oblékání a módy potřebuje změnu. Stojí totiž
na drancování přírody a zneužívání pěstitelů bavlny i zaměstnanců textilních továren.
Prostřednictvím fotografií od lidí napojených
na Fairtrade můžete nahlédnout do života pěstitelů bavlny a společně s námi se zamyslet
nad možnostmi udržitelnější produkce. Bez
plýtvání vodou, bez genetické modifikace bavlníků, s minimem pesticidů, bez dětské práce, s lepšími výkupními cenami a šetrnějším
přístupem k životnímu prostředí.
Akci organizuje nevládní nezisková organizace Fairtrade Česko a Slovensko, která
sdružuje organizace a fyzické osoby zabývající se podporou myšlenky fair trade, tedy
spravedlivého obchodu. V České republice
působíme od roku 2004.
Rádi uvidíme stávající i nové maminky.
Bližší informace na FB nebo po telefonické domluvě.
Těšíme se na Vás!
Za MC MaMiNa Andrea Plná

Muzeum stavebnice Merkur

Muzeum stavebnice Merkur
se
nadechuje
k dalším změnám. Zatím jich moc sice na první pohled vidět není, přesto se dějí. Každý
návštěvník si všiml upravené recepce, která
dostala nový kabát. Nebo nového koutku pro
děti a prostoru pro krátkodobé výstavy, kde
momentálně probíhá výstava Woodyland.
Další změny už tak viditelné na první pohled
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nejsou. V expozici je několik cedulí v novém
designu, která seznamují návštěvníky v historií a současností stavebnice. A to vše vzniklo
ve spolupráci s panem architektem Zdeňkem
Rychtaříkem.
Po konci turistické sezóny se Muzeum
stavebnice Merkur přípravuje k další etapě
změn v expozici. V plánu je „pohrát“ si s částí
expozice v přízemí. Nově vznikne prostor,
který představí stroje, na kterých se Merkur
vyráběl. Protože stavebnice Merkur
není jen originální a dnes už legendární stavebnice, ale také firma
a fabrika Inventor (založená v roce
1920) a expozici jistě ozvláštní
a vhodně doplní stroje a jejich části.
Potom přijde na řadu nová instalace expozice. Záměrem Muzea
je expozici trochu odlehčit a dbát
víc na časovou osu. A samozřejmě
nelze opominout edukační část, takže se v Muzeu objeví i skutečnosti
spjaté s politickými změnami, které
– bohužel – výrazně ovlivnily vývoj
a samotnou existenci stavebnice.
Poté co v polovině srpna vznikla
úplně nová část expozice ve sklepení, začnou se plánované změny realizovat i v přízemí. Provoz Muzeu
přitom nebude zastaven, ale přece
jen dojde k nějakým omezením.
I přes plánované změny a práce
na expozici bude Muzeum denně
otevřeno pro všechny návštěvníky.

Navíc se můžete podívat na nový youtube
kanál Muzea stavebnice Merkur, kde uvidíte
unikátní záběry Ocelového města nebo třeba
„merkurácká“ videa z učebny v Praze.
Muzeum stavebnice Merkur se nadechlo k nové cestě a začalo dělat první krůčky
k tomu, aby se expozice změnila v moderní
a interaktivní podívanou. První kroky jsou
znatelné. A vše je v plánu dokončit k roku
2025, kdy si nejenom stavebnice Merkur připomene své sté narozeniny. Věříme, že spolu
s ní si toto významné jubileum připomenou
i místní obyvatelé a návštěvníci. Ale do té
doby čeká Merkur ještě mnoho dalších kroků.
Ty první jsou už za ním.
Muzeum stavebnice Merkur

Polický měsíčník říjen 2021

Dobrovolníci spolku JULINKA pomáhají pečovat o krajinu

Podobně jako loni se i letos spolek
JULINKA věnuje aktivitám přispívajícím
k zádrži vody v krajině. Na jaře jsme v lokalitě
U Cikánky pomáhali s výsadbou, kterou zorganizoval MěÚ. Někteří z našich členů spolupracují se spolkem Živá voda na mapování
povodí toků v okolí Police a na Broumovsku
a navrhují opatření v krajině (např. obnovení
meandrů, mokřadů, tůní, rybníčků, mezí, alejí apod.), která budou posléze projednávána
s majiteli dotčených pozemků a s obcemi.
Od jara se též věnujeme zajišťování souhlasu majitelů, povolení úřadů a potřebných
finančních zdrojů pro budování tůní. Pro
zájemce o vlastní tůně jsme vydali stručný
manuál (ke stažení zde https://1url.cz/@manual_tune), který jim pomůže prokousat se administrativou a zajistit nezbytné finance. Jeho
výtisky jsme zdarma poskytli všem obcím
na území CHKO Broumovsko.

Vlastní kopání jsme začali uprostřed léta
na Libné za pomoci dobrovolníků z Komerční
banky. Vznikl tak krajinný prvek nazvaný
Petrova tůň, ke kterému během podzimu dokončíme i dvojče o pár metrů výše. V údolí
Zdoňovského potoka na Libné tak rozšiřujeme soustavu tůní, s jejichž zakládáním začala Živá voda před pár lety v rámci tzv.
Modelu Zdoňov, který se posléze transformoval do obecného Modelu Živá krajina
(viz https://spolecneprotisuchu.cz/model-ziva-krajina/). Tento model již získal podporu mj. i Ministerstva životního prostředí ČR
a Evropské komise, která ho v rámci adaptační
strategie zařadila na seznam 15 nejlepších příkladů dobré praxe v celé EU.
Další tůně pak přicházely na svět během
dvoutýdenního pracovního tábora (tzv. workcampu) za pomoci 10 dobrovolníků ve věku
19 až 61 let, kteří přijeli z nejrůznějších koutů ČR (z Moravy, Krkonoš, středních Čech,
Prahy i Policka). Nejdříve jsme společně
ručně obnovili již zarostlý a částečně zanesený mokřad nad rybníčkem Picunda v Bělém
(viz i reportáž ČRo HK zde https://1url.cz/@
CRoHK), a poté dokončili dvě tůně (předkopané malým bagrem) pod modrou turistickou
značkou směrem na Řeřišný. Dále jsme pokračovali zbudováním dvou tůní v Machově
v Dolečku, jedné v Horních Teplicích a jedné
ve Vižňově (ta doplnila již existující kaskádu
tří tůní z loňska). Do konce října spolek plánuje vykopat ještě další tři tůně ve Velké Vsi
(i zde již máme tři z loňska) a jednu v Šonově.
Celkem bychom tedy v letech 2020-21 měli
mít na kontě 30 tůní.
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Kromě budování tůní jsme spolu s dobrovolníky vyčistili i většinu hlavních turistických tras v Broumovských stěnách. Zde je
třeba s radostí podotknout, že turisté zanechávají v lese mnohem méně odpadků než např.
před 10-20 lety. I když odhlédneme od uražené skály poblíž lokality
U Václava či lesních
cest zničených těžkou
technikou při těžbě
kůrovcového
dřeva,
pak většinu nepořádku
ve Stěnách zjevně zanechali lesní dělníci (našli
jsme např. částečně zarostlé pohozené plastové oplocenky či obaly
od nápojů a pohonných
hmot poblíž zaparkovaných strojů).
Rovněž jsme pomohli vyčistit část vrcholu Ostaše po těžbě suchého smrkového
dřeva. Na tomto místě se JULINKA chystá
na podzim pomoci s výsadbou nového, smíšeného lesa. Po domluvě s Benediktinskou
hospodářskou správou Broumov bychom rádi
zorganizovali brigádu pro všechny milovníky
této skalnaté dominanty našeho kraje. Další
výsadbu vzrostlejších listnatých stromů letos
plánujeme např. v Dědově či Vižňově.
Benediktinům i dalším uživatelům kláštera v Polici jsme pak během deštivých
dnů na konci srpna pomohli také s úklidem
a stěhováním.

Součástí workcampu bylo i seznámení
se s principy ekologického, příp. experimentálního hospodaření na místních farmách
- v Suchém Dole jsme společně s táborníky
pomohli s ochranou loni nově vysázeného
smíšeného lesa a v Horních Teplicích se zajištěním záhonů proti přemnoženým slimákům.
Ve volném čase dobrovolníci využili
možnosti komentovaných prohlídek klášterů
v Polici i Broumově, účastnili se besed s ekologickými aktivisty (o zádrži vody, sokolech,

vlcích, frakování břidlic, ochraně ozónu, o právech zvířat apod.), s paraglidistou fotografem,
otevření komunitní spižírny ve Žďáře, dále si
vyzkoušeli jízdu na paddleboardu, navštívili
několik koncertů, saunu a podnikli cyklovýpravu po okolí. Kola byla i hlavním doprav-

ním prostředkem při cestách do práce.
Zde tedy náleží poděkování všem, kdo
ke zdárnému workcampu (ale i k další letošní činnosti spolku) přispěli - všem dobrovolníkům, vč. organizaci INEX-SDA, která
je sezvala, firmě Kola Mikeš z České Skalice
za zapůjčení bicyklů, sportovnímu klubu SUP
Rozkoš za poskytnutí paddleboardů a sauny,
Skautskému středisku Skaláci za možnost
využívání jejich klubovny a vybavení, Živé
vodě za zapůjčení nářadí, Správě CHKO
Broumovsko za poskytnutí finanční podpory
na budování tůní a možnosti ubytování a dalším soukromým i veřejným dárcům (mezi
které patří zejména program DEAR Evropské

unie prostřednictvím Diakonie ČCE, Nadace
Ivana Dejmala pro ochranu přírody, Nadace
Via, Nadace České spořitelny, Moneta Money
Bank, firma HOBRA Školník, město Police
nad Metují, Královéhradecký kraj či MAS
Stolové hory).
Za spolek JULINKA Pavel Pinkava
PS: Máte-li zájem o zbudování tůně nebo soustavy tůní na vlastním pozemku, budeme rádi,
když se nám ozvete.
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„Živí mrtví“ se bavili v Kačámě

Živí mrtví, taková je mezi lidmi přezdívka našeho spolku s názvem
Dobročinný fond pro pozůstalé. Možná proto, že lidé nevědí, co si pod
tímto složitým názvem představit. Já se nedivím, také jsem toho příliš
o činnosti tohoto spolku nevěděl, dokud mě bývalá starostka Ida Jenková
a jednatelka spolku Věra Kašíková neoslovily s nabídkou, stát se předsedou spolku. Tyto dvě dámy jsou pro mě zárukou čestného jednání, lidského přístupu, spolehlivosti, spousty nápadů a pozitivní energie, proto
jsem tu nabídku začal zvažovat. Byl jsem potěšen, že mám jejich důvěru.
Seznámil jsem se s činností spolku a teď se stydím za svoji dřívější neznalost. Snad mi může být omluvou můj věk, většina členů je dřívějšího
data narození. Posuďte sami, vždyť tento spolek má bohatou historii za 3 roky oslaví 100 let své existence a má téměř 800 členů z Police nad
Metují a okolí. A především má ušlechtilé poslání. Od počátku existence
do současnosti plní spolek svoji hlavní funkci, což je poskytnout pozůstalým po zemřelém členovi spolku finanční příspěvek (nyní 5 tis. Kč)
na důstojné poslední rozloučení. Možná si řeknete, že lidé jsou na tom
dnes po finanční stránce mnohem lépe než před 100 lety, pojišťovny se
předhánějí v nabídkách na životní pojištění, ale byli byste překvapeni
kolika pozůstalým přijde v těch nejtěžších životních chvílích tato částka vhod a jsou rádi, že jejich blízký byl členem našeho spolku. Každý
člen spolku přispěje na zemřelého pětikorunou - podle počtu zemřelých
zaplatí každý člen cca 150 Kč za rok + roční členský poplatek 100 Kč.
Myslím, že to jsou smysluplně utracené drobné. Naši výběrčí několikrát
do roka obejdou všechny členy a vyberou příspěvky. Za to jim patří velký dík, není to snadná práce. Velké poděkování také patří městu Police
nad Metují za každoroční dotaci z rozpočtu města, která nám umožňuje
dělat pro naše členy ještě něco navíc. Ono to totiž není tak, že bychom
jen truchlili po zemřelých. Moji vrstevníci se mě ptají „Jak můžeš s těma
důchodcema vydržet?“ To byste se divili. Poznal jsem tady mnoho veselých lidiček s nezdolnou energií, rozhledem, optimismem a životním
nadhledem. Pro své členy spolek pořádá několikrát do roka společná
setkání a výlety, ať už
za krásami přírody,
našich památek, nebo
za kulturou. My také
budeme jednou staří,
možná osamělí nebo
nemocní a budeme
rádi za každou příležitost se pobavit.
Když jsem toto
všechno poznal, tak
se mi zalíbila možnost
pomáhat lidem v tomto regionu, který mám tak rád. Nabídku jsem bez váhání přijal a v loňském roce jsem byl na Valné hromadě zvolen předsedou spolku. A vyzývám i Tebe, milý čtenáři, staň se členem našeho spolku - znamená to další
způsob zajištění na stáří, znamená to být součástí pomoci potřebným
a v neposlední řadě to znamená být členem komunity, ve které najdeš
rozptýlení od všedních starostí. Pokud máš zájem, můžeš kontaktovat
mě na telefonu 605 823 327, nebo dobrou duši našeho spolku, jednatelku
Věrku Kašíkovou, na telefonu 601 364 766.
Už je to rok, co jsem oficiálně součástí spolku a nastal tedy čas
uspořádat další Valnou hromadu a ten rok zhodnotit. Sešli jsme se 21. 8.
2021 na sále restaurace Kačáma v Suchém Dole. Účast byla hojná, i přes
nutnost dodržení všech protiepidemických opatření se sešlo 70 členů.
Obzvláště nás potěšila účast bývalého předsedy spolku Karla Macouna
a bývalé jednatelky Marie Chaloupkové, na jejichž výbornou práci pro
fond se snažíme navázat. Představitelé města se letos pro velké pracovní
vytížení omluvili. Ve 14 hodin jsem srdečně přivítal všechny přítomné,
poděkoval jsem městu Police nad Metují za trvalou finanční podporu, díky
které jsme mohli tuto akci uspořádat, poděkoval jsem restauraci Kačáma
v Suchém Dole za pohostinnost a prvotřídní servis, šikovným a ochotným členkám spolku za připravené občerstvení a v neposlední řadě jsem
poděkoval jednatelce spolku Věrce Kašíkové, že celou akci perfektně
zorganizovala. Také jsem ji popřál k nadcházejícím narozeninám a poté
už jsem jí předal slovo. Jednatelka také všechny přítomné vřele přivítala
a seznámila je s programem Valné hromady. Nejprve vystoupily mažoretky Spolku suchodolských žen pod taktovkou Petry Kozlíkové, jejich
vystoupení se nám moc líbilo. Poté následovala formální část Valné
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hromady. Místopředseda spolku Jaroslav Heinzl přečetl zápis
z loňské Valné hromady a jednatelka přednesla zprávu o činnosti
spolku v roce 2020. Byl to rok
covidový, který nám neumožnil
scházet se tak, jak bychom si přáli.
Vloni jsme museli zrušit mnoho
naplánovaných akcí, např. výlet
do botanické zahrady v polských
Wojslawicích, zájezd na muzikál
do Prahy i tradiční Mikulášskou
zábavu. Podařilo se uspořádat
pouze Valnou hromadu, tři schůze
výboru a jedno výjezdní zasedání
výběrčích na Ostaši. Dalším bodem programu bylo čtení finanční
zprávy za rok 2020 v podání naší
pečlivé pokladní Míly Šnoblové.
Zprávu revizní komise přečetl její
člen Jaroslav Heinzl. Ze zprávy
vyplynulo, že provedená kontrola
neshledala žádné chyby v hospodaření spolku. Následovalo
hlasování o výši vybíraných příspěvků a vypláceného pohřebného pro příští rok. Navrhnul jsem
vše ponechat ve stejné výši jako
v letošním roce a tento návrh byl
jednohlasně schválen. Během následné diskuse pan Karel Macoun
vznesl úvahu, zda by bylo možné
v dalších letech, vzhledem k vysoké inflaci, vyplácené pohřebné
přece jen zvýšit. Výbor se bude touto otázkou zabývat, bude záležet na finančních možnostech spolku, především na počtu jeho členů. Výbor by
především nerad zvyšoval vybírané příspěvky. Na závěr oficiálního programu přečetla jednatelka jména devíti nových členů a pan Heinzl přečetl jména 32 členů, kteří nás bohužel v loňském roce opustili. Minutou
ticha jsme uctili jejich památku. Po odhlasování usnesení jsem zakončil
Valnou hromadu a všem popřál příjemnou zábavu a především pevné
zdraví. To už si mikrofon převzala skupina Slaveňáci aby potěšila naše
uši. Jedna z prvních písní patřila oslavenkyni Magdě Rotterové. Popřáli
jsme ji ke krásným kulatinám a nemohl chybět taneček s předsedou. Poté
se již taneční parket rychle zaplnil a v sále zavládla pohodová atmosféra.
Tančilo se, povídalo, jedlo, pilo a ve volných chvílích bylo možné si prohlédnout kroniku našeho spolku, kterou mistrovsky vede pan Jiří Škop.
Jeho rukou vzniká téměř umělecké dílo - fotky doplňuje veselými básničkami a kresbami. Není divu, že všichni chtěli do kroniky nahlédnout. Už
se těším, jaký záznam v kronice přibude z této vydařené akce. Odpoledne
v příjemné společnosti rychle uteklo a v 19 hodin nastal čas se pro dnešek
rozloučit. Děkujeme pánům Rubáčkovi a Kovářovi za bezpečný odvoz
všech účastníků. Na viděnou někdy příště, třeba i s Vámi.
Lukáš Rutar, předseda spolku
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Odsekaná skála na Pánově cestě v Polických stěnách
Na Pánově cestě v Polických stěnách bylo
v ostré zatáčce ve skalní soutěsce odlámáno
několik metrů skály. Na cestě, která je v koruně široká pouhé tři metry, hrozilo totiž při
průjezdu dlouhých nákladních vozů se dřevem poškození skály i lesní techniky. O povolení k odstranění části skály požádal vlastník
lesa, tedy Benediktinská hospodářská správa
Břevnov, s.r.o.
„Samozřejmě jsme udělení výjimky zvažovali. Předpokládáme ale, že zatížení cesty
se výrazně zvýší kvůli kůrovcovým těžbám.
Odtěžená plocha je velká asi tři krát čtyři metry, ve vlhém prostředí skála opět brzy poroste
mechy a lišejníky. Stopy po historických úpravách skal, po lámání kamene nebo po stavbě lesních cest z pískovcových bloků jsou
na Broumovsku k vidění na mnoha místech.
Tato skála na dně údolí není významným skalním útvarem, nedochovaly se na ní žádné historické ani geodetické značky. Nyní bude cesta bezpečně průjezdná,“ vysvětluje Petr Kuna
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Podobný zásah ze stejného důvodu byl
v pískovcových skalách Broumovska v minulosti povolen i jinde, konkrétně na konci
devadesátých let na Kraví hoře v Adršpašskoteplických skalách, dnes tam už skalní povrch
zcela zestařel a nepoutá pozornost.
Vblízké době se pravděpodobně výrazně

zvýší zatížení Pánovy cesty kvůli odvozu
dřeva. Nedostupnost zdejších skalních terénů
totiž způsobuje, že se nedaří zastavit napadení smrkových porostů kůrovcem. Na hřebeni
Broumovských a Polických stěn se ohniska
kůrovce koncem léta zvětšila nebo propojila.

Festival zážitků se rozloučil

Před šesti lety se začal rodit největší
a nejrozsáhlejší projekt v historii neziskové organizace Kladské pomezí, který dostal
název Festival zážitků. Inspirován byl celosvětovým trendem zážitkového cestovního ruchu, ale jeho cílem bylo i zatraktivnění méně
navštěvovaných míst a rovnoměrné rozptýlení návštěvníků po našem regionu.
V průběhu tří let, vždy během letních
prázdninových měsíců, kdy byl projekt realizován, ožila oblast česko-polského pohraničí
více než 200 zážitkovými akcemi na 27 různých místech. Festivalové aktivity nalákaly
přibližně 20 tisíc návštěvníků, kteří se seznámili se stěžejními tématy regionu. V prvním roce to byli osobnosti. Především česká
část Kladského pomezí je výjimečná tím, že
se zde narodila, žila či tvořila řada velkých
českých literátů, jako Božena Němcová, Karel
Čapek či Josef Škvorecký. Tématem dalšího
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ročníku byla vojenská historie. Díky své poloze na hranicích se v regionu odehrála řada historických událostí, jejichž stopy jsou dodnes
patrné. K těm nejvýznamnějším patří prusko-rakouská válka roku 1866 nebo výstavba
vojenského opevnění v době před druhou světovou válkou.
Letošním a zároveň posledním tématem se staly tradice. Fenoménem regionu je

Dříví bude potřeba dopravovat operativně
všemi typy odvozních souprav. Na úplně nedostupných místech zůstanou napadené porosty bez zásahu stát, zcela ponechány přírodním
procesům, obranná opatření proti šíření kůrovce pak budou v okolí.
Petr Kuna, Správa CHKO Broumovsko

tkalcovství,
ale
také třeba ochotnické divadlo. Jiráskův Hronov je nejstarším
festivalem ochotnického divadla v Evropě.
Proto není divu, že jeden ze zážitků probíhal
právě tam. Na zámku Adršpach se návštěvníci seznámili s historií lnářství, v polické
Dřevěnce si mohli vyzkoušet rozličné tradiční
techniky tvoření a v Domku Boženy Němcové
v Červeném Kostelci bylo každý týden představeno jedno z tradičních řemesel.
Slavnostní rozloučení s festivalem proběhlo v sobotu 18. 9. v parku Aloise Jiráska
v Hronově. Pohodovou atmosféru vykouzlily
ukázky řemesel, jarmark regionálních výrobků a živá hudba. Děti si užily loutkové divadlo
a zážitkovou stezku s vybranými festivalovými aktivitami.
Kladské pomezí, o.p.s.,
www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185
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Astronomický klub Police nad Metují
OBLOHA V ŘÍJNU

Večerní obloze budou v říjnu dominovat
tři planety, které budou pro svůj jas nepřehlédnutelné. Nízko nad jihozápadem uvidíme
Večernici Venuši. 9. října bude Venuši doprovázet úzký srpek Měsíce (viz mapka).

Počátkem října bude Venuše v souhvězdí
Štíra, na konci měsíce v jižní části Hadonoše.
V průběhu měsíce bude jas Venuše zvolna
narůstat.
Nad jihovýchodem v souhvězdí Kozoroha
najdeme Jupitera a napravo od něho poněkud
méně jasného Saturna (obě planety již mimo
oblast, kterou znázorňuje mapka).
Od poloviny října můžeme ráno nízko nad
východním obzorem vyhlížet planetu Merkur.
Období dobré viditelnosti Merkura bude končit až v polovině listopadu.

MĚSÍC

6. v novu, 13. v první čtvrti, 20.
v úplňku, 28. v poslední čtvrti,

MERKUR

od poloviny října ráno nad východním obzorem (v souhvězdí
Panny), začátek velmi dobrých
pozorovacích podmínek,

VENUŠE		večer nad jihozápadním
obzorem,
MARS

není pozorovatelný,

JUPITER

Pohledy do vesmíru

v první polovině noci v souhvězdí Kozoroha,

SATURN

Letní čas (SELČ) končí v neděli 31. 10.
Ve tři hodiny SELČ si posuneme hodiny zpět
na druhou hodinu středoevropského času.

v první polovině noci v souhvězdí Kozoroha

URAN

po celou noc v souhvězdí
Berana,

NEPTUN

po většinu noci v souhvězdí
Vodnáře,

SLUNCE

vstupuje do znamení Štíra dne
23. října v 6 hodin 51 minut
SELČ, v říjnu se den zkrátí
o 1 hodinu a 48 minut,

Karel VACEK, Astronomický klub Police

Po lockdownu s pastelkou Zprávy z útulku v Broumově
zpátky do ulic!
aneb KOČIČÍ SPECIÁL

Po loňském ročníku poznamenaném pandemickými
opatřeními se letos sbírka
Bílá pastelka vrací již po dvaadvacáté do ulic, ve dnech 11.
- 13. října, v plném nasazení
a s jasným cílem pomáhat
nevidomým a slabozrakým
lidem vidět svět.
Minulý ročník sbírky Bílá
pastelka, na němž se v podobě nižšího počtu dobrovolníků
podepsala covidová pandemie, je za námi. V tom letošním
se opět v půlce října po celém Česku rozběhne na 2 000
dobrovolných dvojic. Se zbrusu novými kasičkami s platebním QR kódem a s logem sbírky na tričku budou dobrovolníci i tentokrát nabízet bílé pastelky symbolizující
podporu lidem se zrakovým postižením. Výtěžek sbírky je
určen na zajištění speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké poskytované v rámci celé České republiky. Každý,
kdo za svůj příspěvek získá bílou pastelku, tak podpoří například nácvik chůze s bílou holí, výcvik vodicích psů pro
nevidomé, výuku speciální práce s počítačem a zaměstnávání lidí se zrakovým postižením, ale i mnoho dalších prospěšných projektů. Značná část prostředků putuje na pomoc
s návratem zpět do běžného života lidem, kteří přišli o zrak
v dospělosti.
TV spot pro kampaň 2021 Bílá pastelka pomáhá vidět
svět namluvil herec Kryštof Hádek a na obrazovkách jej lidé
uvidí v září a v říjnu ve vysílání charitativních spotů v ČT.
Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., která v květnu oslavila
25. výročí svého založení, ve spolupráci s jí založenými
obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými
TyfloCentry.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,z.s.
Ing. Radek Šváb, koordinátor sbírky
Tel.: 221 462 453, 778 768 390, e-mail: svab@sons.cz,
Lucie Marková

Tel: 604 911 600, e-mail: markova@sons.cz
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Momentálně máme v útulku velké množství koček, hlavně koťátek. Situace začíná být kritická, další koťata nemáme kam umístit! Většina je připravena jít do nových domovů, tak prosíme, kdo hledáte mňoukacího kamaráda, přijďte a adoptujte!
Smutným faktem je, že lidé stále věří pověrám, že nekastrovaná kočka je spokojenější, než ta kastrovaná. Opak je pravdou... Pokud necháte svoji kočičku/kocourka vykastrovat ihned poté co dospějí, ušetříte si mnoho starostí, nervů i peněz...a
zajistíte tak svému čtyřnohému kamarádovi delší a komfortnější život.
Nekastrované kočky se toulají, protože mají touhy... výsledkem jsou nechtěná
koťátka 3x do roka a co s nimi?! Pokud má kočka takto opakovaně každoročně
koťata, moc dlouho vám nevydrží. Její organismus bude po několika letech zcela
vyčerpán a může vážně onemocnět, sejde a pak o ni přijdete definitivně.
Dalším problémem je přenos nakažlivých nemocí (zejména pohlavních) mezi
kočkami, které se toulají. Mnohdy se jim stanou osudnými stejně jako střety s motorovými vozidly anebo agresivními občany, kterým vadí, že jim kočky rozhrabávají záhony, značkují domy nebo kytičky na zahrádce a jsou schopni je likvidovat
za každou cenu.
Blechy, vnitřní parazité a u kocourů také nepěkné rány ze soubojů o partnerky
jsou dalším nezanedbatelným problémem.
Kastrované kočky se drží obydlí, mají menší teritorium, jsou mazlivější, neznačkují (ve výjimečných případech ano, ale nepáchnou tak, jako kočky nekastrované). Investujte do kastrace a ušetříte si další výdaje s léčbou výše uvedených
rizikových faktorů. Nebudete mít problém s udáním koťat. A vaše kočka nebo
kocourek nebude poháněná touhou po množení se, ale se s vámi bude mazlit a dělat
vám dlouho společnost.
Městský útulek Broumov

Matematické rozcvičky říjen 2021
Řešte tu úlohu:

Mezi číslice (skupiny číslic) vložte znaky základních početních operací
(můžete použít též závorky) tak, abyste dostali rovnosti:
a) 1 2
3
4 = 2
b) 1
2
3
4
5 = 2
c) 1
2
3
4
5 6 = 2
d) 1
2
3
4
5 6
7 = 2
e) 1
2
3
4
5 6
7
8 =2
Řešení najdete na str. 35.
Připravil František Janeček
Polický měsíčník říjen 2021

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

Šest pilířů duchovní síly národa
Andrea Dobrodínská - historik umění

/převzato z internetu)
Tento národ je v celé své historii atakován, protože je tím nejbezmocnějším národem
v Evropě. Jelikož jsme v jejím centru, jsme
atraktivní svou strategickou polohou a zároveň i proto bezbranní.
A jestli máte pocit, že jsme v tom teď
sami, že to nikdy takhle hrozné nebylo, tak
jako historik vám chci říct, že tomuto zde čelili naši předkové celých těch minimálně 1400
let. I když jsme mnohokrát podlehli ekonomicky, politicky, mocensky, protože prostě
tak malý národ v srdci Evropy je neustále atakován, tak bych chtěla připomenout, že vždy
bylo šest základních, morálních pilířů, které
náš národ považoval za prioritní a které ho nenechaly zahynout. A na těchto šest pilířů bylo
vždy cíleně útočeno, protože dokud národ má
svoji identitu, dokud má svou duchovní sílu,
tak žádné vojsko, žádná ekonomická převaha,
ani žádná zrada ho nepřemůže a národ to nakonec překoná.
Je to šest pilířů úcty a lásky, na kterých
tento národ stojí již 1400 let, a znovu bude
stát. Vy je všichni znáte, ale já vám je přesto
připomenu.
Tím prvním pilířem je úcta a láska
k naší zemi. Tahle zem patří nám. Je to naše
matka zkropená krví a potem našich předků,
ona nás léčila, ona nám dodávala sílu. Český
med, české bylinky, české pivo... Tohle všechno bylo vždycky víc než jakékoliv vakcíny,
víc než nějaké WHO a tento národ úspěšně
léčilo.

Druhým pilířem je úcta a láska k našim
předkům. Nás není jen 10 nebo 11 milionů.
Nás je mnohem víc, protože národ jsou i všichni naši předkové, kteří zde žili a tuhle všechnu
nádheru budovali pro nás. Zvedněte oči a pohleďte na ty sochy, jak k vám promlouvají.
Na budovách spatříte nápisy a poselství pro
nás, pro další pokolení. Jako historik umění
vám říkám, že Praha je jedno z nejkrásnějších
měst na světě právě proto, že naši předkové
svým duchem do ní vložili ta krásná poselství.
A proto musíme bojovat nejen za sebe, nejen
za naše děti, ale i za naše předky, a to nás musí
nést.
Třetí pilíř tvoří úcta a láska k ženám. Je
sice tzv. genderovou politikou atakován, ale je
nejdůležitější pro přežití jakéhokoliv národa.
Úcta a láska k ženám jako maminkám, babičkám, tetičkám, manželkám, je velmi důležitá,
protože bez jejich daru života, lásky a péče
by nikdy tento národ nepřežil. Ony vždy byly
těmi nejlepšími lékařkami a pečovatelkami.
Každá maminka vždycky věděla, co je nejlepší pro její dítě, každá babička, co pro jejího
vnuka, každá manželka, co pro jejího muže.
Nám tady po 1400 letech nebude nějaké WHO
přikazovat, jak my se máme léčit a maminkám
určovat, jak mají pečovat o svoje děti, manžele, rodiče a prarodiče.
Čtvrtým pilířem je úcta a láska k našim
dětem, ale nejen k našim dětem. Také i k dětem jejich dětí a k dětem dalších generací, protože ta budoucí pokolení tvoří také náš národ.
Všechnu tu nádheru, tu naši krásnou zem i ta

Boty s vlastní inteligencí

Dave Lister z těžařské lodi Červený trpaslík Jupiterské důlní společnosti jednou
vypravuje Rimmerovi, že si jeho kamarád
koupil boty s vlastní inteligencí. „Moh jsi bejt
nalitej doslova jak dělo a boty tě vždycky odnesly domů,“ vysvětloval. „Jenomže jednou
boty mýho kamaráda odnesly na druhej konec
města. A pak dokonce do jinýho města. Prostě
je přestalo bavit chodit jenom do hospody
a domů a chtěly si taky vyzkoušet, jaký to je
vyrazit si někam jinam.“ Příběh pak pokračuje
dál, ale pro potřeby tohoto fejetonu stačí jen
tato malá část.
Protože mám pocit, hraničící s jistotou, že
boty s vlastní inteligencí už u nás jsou na trhu!
Vstoupily bez fanfár a bez světel ramp, ale
jsou tady!
Třeba takové pantofle. Člověk kolem
nich doma projde, koukne se na ně a pokud
ho vůbec něco napadne, tak jen to, že to jsou
obyčejné pantofle. Nic víc. Ale pantofle, které
mám doma, takové jsou jen na první pohled.
Neboť občas se samy od sebe přemístí. A objeví se tu u altánu, pak mezi jahodami nebo
u kompostu. Člověk žasne, kam až došly. Jen
přes plot jim to zatím nejde. O tom, že se přemísťují naprosto samostatně svědčí fakt, že
když jednu z nich najdu, řekněme třeba pod
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třešní a nesu ji v ruce domů k její levé či pravé polovině, naši psi se tváří jako že nic, že
i je samotné zajímá, jak se taková bota vlastně
mohla někam na zahradu dostat.
Prostě ty pantofle mají vlastní inteligenci
a nebaví je čekat v chodbě, až si nějaká noha
vzpomene, že by si je mohla nazout. A tahle nemoc se u nás šíří se stejnou intenzitou
jako covid ve světě. Od pantoflů se nakazily
i moje zimní boty a sandály a některé z bot
Martiny. A občas si samy vyrazí na procházku
po zahradě.
Ale tím to nekončí.

Vlastní inteligence bot se pomalu šíří
i po městě. Na začátku července, jsem jednou
ráno šel koupit snídani. Při cestě do města bylo
vše v pořádku. Svítilo slunce, ale vzduch byl
ještě ranně chladný a po chodníku v Tyršově
ulici nikdo nešel. Jen já.
Při cestě zpátky to ale tam už bylo.
Kousek za vchodem na poštu stála uprostřed
chodníku zimní bota. Osamocená a opuštěná. A nikde nikdo. Chvíli jsme se na ni díval
a pochopil jsem, že ani ji nebavilo jen tak stát
někde v botníku, a tak si vyrazila ven. Asi
zabloudila, napadlo mě. A projevil jsem se
jako „sobý hnusec“, řečeno s panem Jirotkou

duchovní poselství, co jsme převzali od našich
předků máme za povinnost předat dalším pokolením. A přísaháme, že to všechno předáme,
protože my Češi máme sice tu nejbezbrannější a nejmenší zemičku uprostřed Evropy, ale
máme zároveň i ta největší srdce. A v těch
srdcích je síla! My máme také tu nejlepší hudbu, krásnou českou muziku, a i to nás rovněž
povede.
Pátý pilíř tvoří úcta a láska k nám samým. My nesmíme mít pocit, že jsme nějací
chudáčci, nějací malí Čecháčci, nebo že jsme
bezbranní, že to vždycky prohrajeme. Ne,
my jsme úžasný národ! Jsme lidé talentovaní, jsme národ, který nikdy nezačal agresivní
válku. Vedli jsme pouze války husitské, ale ty
byly obranné. Jsme jeden z mála národů, který
nikdy neatakoval jiné národy, a už jen proto
na sebe můžeme být hrdí. Musíme se navzájem milovat a pomáhat si. To je tedy ten pátý
pilíř.
A tím šestým pilířem je náš jazyk. Na něj
se rovněž útočí. Když si jdete koupit šampón
a nemáte na něm ani český název, když vám
na internetu nutí smajlíky a podobné věci...
Prosím vás pěkně, vzpomeňte si na náš jazyk
a rozvíjejte ho, je to naše identita!
Takže to je těch šest pilířů duchovní síly
národa, na které se útočí. I kdybychom jakoukoliv bitvu prohráli, tak pokud tohle budeme
mít stále na mysli, náš národ povstane a bude
pokračovat dál.
Vybral František Janeček

(hnusný sobec, opraveno panem Saturninem
a dědečkem). Botu jsem obešel a pokračoval
dál k domovu. Po dvou třech krocích jsem jasně uslyšel, jak si dupla. Ale nakopnout mě, se
neodvážila.
Asi dva týdny na to, jsem zatočil
z Tomkovy ulice do uličky dolů k Ledhujce.
Kousek vedle dveří do domu čp. 69 byla. Jedna
pantofel. Čelem dolů k Damiánce a Ledhujce.
Ještě byla celá rozpálená z toho, jak utíkala.
Zastavil jsme se za ní. Bylo to dobré, protože o mně nevěděla a foukalo směrem ode mě
k ní. Ale už se nepohnula. Opět jsem ji obešel.
Loupla po mě podrážkou, ale nic víc. Tahle si
už ani nedupla. Přesto jsem radši přidal, abych
byl co nejdřív za rohem a zmizel z jejího zorného úhlu. Co může člověk vědět, co takovou
opuštěnou pantofel napadne.
Takže už jsou tady! Je to jasné! A všichni to před námi akorát tají! Zatím nevím cui
bono, ale nebude dlouho trvat a někdo se
prořekne. Zatím tenhle text sdílejte, než to
smažou! A buďte ve střehu! Boty s vlastní inteligencí nejsou fikcí z nějakého filmového seriálu, ale skutečností, která ohrožuje nás lidi.
A proto to tají!
Pavel Frydrych
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Bez Šance Fest VII.- ctí podstatu lidství?

Bez Šance Fest hýbal Policí. A to nejen
v těch opěvovaných pozitivních vibracích
a samochvále, které jsme četli v minulém
čísle. Festival je, totiž, dlouhá léta poměrně
kontroverzním. Pomáhá, to ano. Pořadatelé
se pomocí potřebným ohánějí, kde mohou
a tím si získávají „odpustky“ pro jakékoliv
porušování pravidel a ničení klidného života občanů dotčených neskutečným hlukem.
Ano, samozřejmě, autor článku poděkoval
za toleranci. A posteskl si, jak bezohlední jsou
práskači, kteří volají policii.

Každá mince má dvě strany.

Nebylo by od věci se podívat na věc
také z druhé strany, co říkáte? Protože soudit se má při znalostech argumentů obou
stran. Já tedy nabízím jiný úhel pohledu.
Předně uvádím, že jsem přítel a podporovatel
kulturních a charitativních akcí. A tím v článku osočeným „práskačem“ nejsem já. Ale
dotyčného chápu a mám potřebu se ho zastat.
Proč? Protože i osoby mně blízké jsou častovány nepříjemnými výpady a pokud nechci
říct výhrůžkami, pak „dobře míněnými“ upozorněními, aby nedostaly „přes hubu“. To jen
proto, že by rády měly to, na co mají občané
ze zákona i podle dobrých mravů nárok. Noční
klid. Projeví-li nesouhlas, jsou napadány. Je
tohle v pořádku? Zdá se vám to jako ochota se
domluvit a hledat kompromis? To je ta hezká
myšlenka a podstata lidství, na kterou se odvolává autor článku?
Ve jménu lidství se místo domluvy vyhrožuje?
Ve jménu lidství se ten, kdo nechce víc než
svoje práva, veřejně nazývá práskačem?

Zářijové slunečné dny

Tak ho tu máme – září, snad nám tak vydrží, máme radost z toho bohem políbeného
kraje, jak ho nazývala moje babička a maminka. Sice nám opět přibývají „coviďáci“,
ale všeho do času. Nedejme se, očkujme se
a nešiřme neověřené zprávy, které se „semotamo“ šíří. Jak jsem se dočetla v „Knize
o Polici nad Metují a Policku, tak významný
historik a velký příznivec Policka, historik
Václav Vladivoj Tomek prohlásil: „Aby nás
Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil“, byla to jeho okřídlená slova a jsou stále
platná, i když vyřčená v 19.století. Snažím
se ta okřídlená slova zapamatovat, a to nejen
pro případ nastalých chorob, a především je
používat v životě. V životě je to těžké, stále
se nám něco plete do cesty a my si přejeme jít
přímější cestou a ono to vždy nejde.
Zmíním se o vztahu V. V. Tomka k našemu
městu a Policku. Narodil se v Hradci Králové
31.5. 1818 a měl vřelý vztah k Policku nejen
proto, že zde nalezl svoji životní družku. Byl
okouzlen krajinou a ve svých pamětech se
vyznává k tomu, že naše krajina od Náchoda
do Police patří mezi nejkrásnější krajiny
v Čechách. Jako historik přijal pro syna ředitele polického panství místo domácího učitele po dobu prázdnin. Od té doby se datuje
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Ve jménu lidství se poruší i pravidla a výjimky, které jsou městem Police velkoryse uděleny i přes námitky občanů?
Ve jménu lidství se pomáhá jedné straně a druhá se ničí? Co nemocní lidé, kterým hluk zhoršuje zdraví? Co malé děti? Senioři? Zvířata?
Kdo na ně myslí?
Ve jménu lidství se občané bojí ozvat, protože
si pořadatelé vydobyli očividné hájení?
Ve jménu lidství si někdo bere od města dotace, dostane výjimky a pak je stejně poruší?
A ještě si posteskne, jak škaredí jsou dnešní
práskači?
Ve jménu lidství tedy platí toto: žádám absolutní výhody, respekt, toleranci ze všech stran,
dotace a výjimky; všechno poruším, ignoruji
svoje okolí a práva osob, protože já přeci tolerantní být nemusím? A pokud se někdo ozve,
je práskač, protože já dělám charitu?

Takže to shrnu:

Ve jménu lidství se ničí lidské životy, porušuji pravidla a jako štít je brána pomoc nemocným? A co by oni asi řekli tomu, že kvůli
nim se tohle děje? Myslíte, že by měli pochopení? Jak by jim bylo milé, kdyby byli několik
hodin vystaveni tomu, čemu dotčení občané
Police?
Osočovat „práskače“ a vyhrožovat je
snadné. Snadnější než si uvědomit, jak se asi
cítí ti, kteří hlukovou náloží, šikanou a výhrůžkami trpí. Proč brát ohledy, že? Volat
po toleranci a tolerantní nebýt je, přinejmenším, pěkně sobecké.
Dělat dobré věci, charitu, koncerty a akce
je skvělá a potřebná věc. Je jich mnoho a dnes

jeho vztah k našemu kraji, který nazval čarokrásným. Roku 1839 absolvoval Tomek práva, kde později vyučoval historii. Prázdniny
trávil v Polici a jak je popisuje, byly „veselé
jako kdy před tím ještě, ano, příjemnější ještě
o to, že jsem byl čím dál důvěrněji znám se
všemi“. V prázdných chvílích býval u Pášmy
ve vinárně, kde se politizovalo nebo hrál biliár. Jak vidno, v debatách se pokračuje i teď,
kdy nás čekají volby a věřím, že budeme volit, jak nám zdravý rozum bude velet v duchu historika V. V. Tomka, abychom se při
zdravém rozumu s pomocí boží zachovati ráčili a nenechali se všelijakými sliby „uslibovat“. Doporučuji Knihu o Polici nad Metují
a Policku autora Dr. Stanislava Brandejse
přímo „proštudovat“, je zajímavá a já ji mám
bohužel už v „salátové“ podobě a pan knihař Tásler, který knihy vázal už je na pravdě
boží. Vracím se ke rčením babičky a maminky. No, nejsou pěkná?
Ještě poznámka o oblíbené knize o Polici.
Jak se v knize píše, Tomek a spisovatel
Jirásek uvedli Polici do vědecké a krásné
literatury české. Převzato z knihy doslovně. Ulice s názvem Hořejší, ve které Tomek
po roce 1874 do roku 1905 bydlíval, byla
tehdejší městskou radou pojmenována ulicí

už přece nejsou výjimečné, což je správné.
Chtěla bych ubezpečit pořadatele, že je to dnes
víceméně norma a běžné, přispívat potřebným. I já to dělám. Pravidelně. Nepotřebuji se
tím ale nijak prezentovat. Polický festival má
hezkou myšlenku. Ovšem aplikovanou násilně, netolerantně a absolutně bezohledně.

Má to řešení?

Ale jistě, má. Možnosti se přece nabízejí.
Pomoc a hájení ze strany města by se nemusela odehrávat jen formou pardonů a pěkných
finančních dotací. Co najít příhodnější místo,
kde hluk nebude nikoho rušit? Co pořadatelům pomoci vybudovat nějaký jiný „areál“?
To by nešlo? Nevěřím, že by město nedokázalo pomoci. Možná je to spíš otázka ochoty
a vůle hledat řešení.

Co se rozhlédnout po okolí?

Festivaly a charitativní akce probíhají
všude. Mají stejně kvalitní myšlenku, jako ten
v Polici. Liší se ale zásadní věcí. Buď probíhají ve vhodné lokalitě a nikoho neruší nebo
končí ve 22 hodin, a to bez jakéhokoliv problému. Vždyť kvalitní akce nemusí znamenat
řev a pití až do rána, nebo ano? Může začít
dříve a končit také dříve. Copak je podmínkou pomoci ostatním kravál a bezohledné
chování? Není ta pomoc potom taková…
zvláštní?
Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. A brát si nemocné jako
rukojmí pro ničení životů jiných… to zřejmě
nebude ta správná cesta. Samotný festival tím
dostává tu druhou, nepěknou souvislost. A to
je celkem škoda, nemyslíte?
LA

Tomkovou a je tomu tak dosud. V. V. Tomek
zemřel 12.6. roku 1905 a je pochován na staroslavném vyšehradském hřbitově. Název
ulice se pojmenováním TOMKOVA zachoval
až do dnešních dob a vyhnul se všem změnám po roce 1948, kdy i některá jména „neseděla“ novým tvůrcům dějin. Prostě Václav
Vladivoj Tomek zůstal Tomkem a doufejme,
že i průjezd touto „starobylou“ ulicí, začínající rynkem T. G. Masaryka, zůstane zachován
a nás Poličáky ponechá v centru městského
dění a sousedského klábosení s otevřenými
obchody, byť dnes trochu jinými a modernějšími a zůstane ve stávající podobě zůstane
centrem našeho pěkného a útulného místa
všemi jistě milovaného. Nechme městečko
takovým, jakým je. Milým našim srdcím.
A teď něco z mého právnického notesu:
• Žádný problém se nevyřeší tím, že ho
dáme k ledu. Winston Churchill
• Všímej si nejenom problémů současných,
ale předvídej i budoucí a předcházej jim.
Nicola Machiavelli
• Uprostřed problému leží příležitost. Albert
Einstein
Jarca Seidelová
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Z CÍRKVÍ
Podzimní čas v liturgickém
mezidobí

Milí farníci, milí občané. 22. září, cca
ve 21.30 hod. skončilo astronomické léto
a zavládl podzim. Letošní letní čas byl vcelku
příjemný, ale po polické pouti přišlo ochlazení
a léto se začalo pomalu vytrácet. S podzimem
bude tepla i nadále ubývat, zato bude přibývat
malebných podzimních dnů s bohatou škálou
přírodních barev a kreací, nad kterými můžeme jenom žasnout. A letošní úroda? Něco se
vydařilo, něco ne, v každém případě za vše
dobré Bohu díky a všemu nepovedenému dej
Pane novou šanci. Tento podzimní čas nás
také přivádí k tomu, abychom si s křesťanskou nadějí více uvědomili tajemství naší pozemské konečnosti, která ale, jak věříme, má
pokračování v Boží věčnosti.
V rámci církevního roku prožíváme období liturgického mezidobí. Na počátku října si
připomeneme mimo jiné památku sv. Františka
z Assisi, zakladatele řádu františkánů a reformátora církve, který návratem k chudobě,
k podstatě evangelia a úctou ke všemu živému hledal a nalezl cestu k Bohu. V průběhu
měsíce nás pak ještě čeká několik dalších památek a svátků a v jeho závěru také státní svátek vzniku samostatného Československého
státu. V říjnu máme také možnost modlit se
společně s celou církví modlitbu Růžence.
Na počátku listopadu pak prožijeme Slavnost
Všech Svatých, tedy narozeniny těch, kteří
skrze svůj život nechali na svět prozařovat
Boha. Následně budeme mít příležitost společně vzpomenout na ty, kteří již doputovali
svoji pozemskou pouť, a na život i na svět už
hledí z jiné perspektivy.

Od 1. září se ujal služby v polických
farnostech nový kněz P. Mgr. Ľubomír
Pilka.

Pochází ze Slovenska, Velkého Lapáše
u Nitry, a do Police přišel z farnosti Pecka.

PARAMAHAMSA

Prabódhánanda Sarasvatí řekl: „…když
si člověk dík milosti Pána Caitanya (Kršrnayi
inkarnace) začne být vědom Kršny, celý svět
mu připadá šťastný a nemá po čem by toužil.
Na úrovni duchovní realizace, neexistuje nářek
ani hmotné dychtění. Na každého, kdo ještě
žije v hmotném světě, působí akce a reakce, ale
tomu, kdo jimi není ovlivněn, již nehrozí nebezpečí, že padne za oběť hmotným touhám. Tento

Bydlí ve zrekonstruovaném bytě na faře
v Machově a postupně se seznamuje se zdejším prostředím a farníky. Ve středu 8. září se
také sešel s místními katechety ohledně vyučování náboženství a následně s pastorační
radou farnosti, se kterou diskutoval především o pořadu bohoslužeb v jednotlivých
farnostech a církevních objektech polického
děkanství. Určitá vzájemná představa již byla
vytvořena a bude uváděna do života. Není samozřejmě možné vyhovět všem požadavkům,
ale je snahou nabídnout bohoslužby v různých
termínech tak, aby si mohla vybrat většina
farníků. Největší změnou bude bezpochyby
pořadí nedělních bohoslužeb. Vychází jednak
z logické posloupnosti od místa pobytu, ale
především z rozhodnutí, dát největší farnosti
„nejlepší čas“. Pan farář děkuje za vaši trpělivost a líbí se mu tady! Přijměme tuto nabídku
a změnu s pokorou a pochopením. Pastorační
rada se opět sejde příští měsíc.

28. října -

Den vzniku samostatného
československého státu, státní
svátek, Svátek sv. Šimona
a Judy
31. října 31. neděle v mezidobí
1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Bohoslužby v říjnu:
Police nad Metují
yy v úterý a v pátek mše sv. od 18.00 hod.
yy ve čtvrtek mše sv. od 8.30 hod.
yy v sobotu mše sv. s nedělní platností
od 18.00 hod.
yy v neděli mše sv. od 9.30 hod.
yy v pondělí 1. listopadu - Slavnost VŠECH
SVATÝCH - mše sv. od 18.00 hod.
yy v úterý 2. listopadu - VZPOMÍNKA
NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ - mše
sv. ve hřbitovní kapli od 17.00 hod., poté
průvod a modlitby na hřbitově

Rozbíhá se také vyučování náboženství.
V novém školním roce se bude vyučovat
v Polici, Machově a Bukovici, a to v místních školách. V Polici budou děti rozděleny
do dvou skupin, 3. - 6. tř. budou mít hodinu
v pondělí po obědě, 7. - 9. tř. bude mít hodinu
v úterý po obědě.

yy ve středu mše svatá od 17.00 hod.
yy v neděli mše svatá od 11.00 hod.

Liturgický kalendář:

Úřední hodiny:

2. října -

V úterý, ve čtvrtek a v pátek po bohoslužbě; případně podle potřeby po domluvě
s knězem.

3. října 4. října 7. října 10. října 15. října 17. října 18. října 22. října 24. října -

Památka Svatých andělů 		
strážných
27.neděle v mezidobí (cyklus B)
Památka sv. Františka z Assisi,
Památka Panny Marie 		
Růžencové
28. neděle v mezidobí
Památka sv. Terezie od Ježíše
29. neděle v mezidobí
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Památka sv. Jana Pavla II
30. neděle v mezidobí, Misijní
neděle

verš popisuje příznaky těch, kdo se přesytili
hmotnými tužbami. Šrí Višvanátha Čakravartí
Thákura vysvětlil, že když člověk nesmýšlí špatně ani o svém nepříteli, od nikoho neočekává
úctu, ale místo toho přeje i svému nepříteli vše
nejlepší je PARAMAHAMSA neboli ten, kdo
překonal chtivé touhy po smyslovém prožitku.
Ze Šrímad Bhágavatamu opsala

M. Jandová

Machov
yy ve středu mše svatá od 18.00 hod.
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod.

Bezděkov nad Metují

Ze soboty 30. na neděli 31. října ve 03.00
hod. bude navrácen čas z letního na zimní,
tedy o 1 hodinu zpět.
Kontakt na kněze a další informace ze
života farnosti naleznete také na webových
stránkách farnosti - www.farnostpolice.cz.
Přejeme krásné podzimní dny.
Mgr. Ľubomír Pilka
Ing. Jan Troutnar

Matematické rozcvičky –
řešení úlohy ze str. 32

a ) 1 ⋅ 2.3 − 4 =
2
b)
c)

(1⋅ 2 ⋅ 3 + 4 ) : 5 =2
(1 + 2 ) ⋅ 3 + 4 − 5 − 6 =2

d ) 1 ⋅ 2 ⋅ 3 + 4 + 5 − 6 − 7 =2
e)

(1 + 23) : 4 + 5 + 6 − 7 − 8 =2

F. J.

MĚSTSKÁ POLICIE
Začal školní rok a s ním přišlo i poměrně
větší dopravní omezení, spočívající v částečném
uzavření ulice Na Babí. To potrvá zhruba do konce října. Prosíme proto všechny, kteří v ranních
hodinách jezdíte kolem školy, abyste jezdili
s maximální opatrností. Autobusová doprava je
přivedena ze směru od Tomkovy ulice a řidiči
autobusů mají velmi ztíženou možnost manévrování. Proto prosíme, mějte trpělivost a buďte
tolerantní. Děkujeme.
Zajišťovali jsme tradičně závod horských
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kol Rallye Sudety. Tentokrát závodníkům počasí přálo a kolem našeho stanoviště na Honském
Pasu, projeli všichni v pořádku. Poté jsme se
na část závodu přesunuli na Hvězdu.
Zúčastnili jsme se celorepublikového setkání pracovníků obecních policií v Neratovících.
V rámci setkání jsme konzultovali nové změny
v zákonech, absolvovali jsme školící blok pod
vedením pracovníků Ministerstva vnitra z odboru obecní policie a bezpečnostní politiky státu.
Ve městě neubývá škod, které mají

na svědomí různé partičky a náhodně vytvořená
společenství mládeže, která se potloukají po městě a omezují se na činnost, která se slušným chováním nemá nic společného. Nejvíce se kumulují
na novém parkovišti a v parku naproti hřbitovu.
Nenechávají po sobě jen nepořádek v podobě plechovek a papírů od všeho…ale občas se
tam přimotá i injekční stříkačka. Mějte přehled
o tom, co Vaše děti dělají ve volném čase.
Tak vzhůru směrem do podzimního času….
Petr Zima, ved. strážník MP
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ZE SPORTU
Informace z AMK Police

Automotoklub Police nad Metují již popáté uspořádal za významné podpory města Police nad Metují a Autoklubu České republiky
ve dnech 28.8.2021 a 29.8.2021 závody ve slalomu minikár. Po oba dny
se jel Pohár České republiky. I letos jsme trať zvolili z Klůčku směrem
do Police nad Metují. Je to jediná trať v České republice, kde jsou vidět
všechny slalomy a cíl z jednoho místa, a přitom má délku více jak 500
metrů, což je pro tuto disciplínu dostačující.
Pohár České republiky je druhou nejvyšší soutěží ve slalomu minikár, koná se na 7 místech. Kvůli pandemii koronaviru a s tím souvisejících opatřeních byly jarní závody zrušeny. 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 54 jezdců, z toho bylo 40 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 58 jezdců, z toho bylo 42 dětí od 4 do 16 let. Systém jízd
byl stejný jako v sobotu. Po oba dny v odpoledních hodinách proběhlo
vyhlášení výsledků včetně předání pohárů a cen. Díky sponzorským
darům dostal hodnotnou cenu každý jezdec. Sobotního vyhlášení výsledků se zúčastnil starosta města Police nad Metují Ing. Jiří Beran.
Počasí nám moc nepřálo, ale na to už jsme tak trochu zvyklí.
V sobotním i nedělním závodu se na trati se startovním číslem 598
objevil náš jediný minikárový závodník Rostislav Maďar ml., jež si
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odbyl premiéru před dvěma lety. I pro letošek
mu tým AMK Police vedený zkušeným mechanikem Karlem Prouzou připravil závodní
stroj. Rosťa v neděli využil výhod domácí tratě
a umístil se na 14. místě.
Automotoklub Police nad Metují tímto děkuje všem sponzorům, městu Police
nad Metují, 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 Jaroslavu
Foglarovi za precizně zajištěné ozvučení trati.
Dále Vás informujeme, že Automotoklub
Police nad Metují ve spolupráci s městem
Police nad Metují uspořádá ve čtvrtek 4.11.2021 na sále Pellyho domů
v Polici nad Metují školení řidičů amatérů. Školením bude provázet
zkušený učitel autoškoly p. Fiedler z Broumova. Náplní školení budou
novinky v oblasti zákona o silničním provozu a s ním souvisejících
předpisů. Vstupné zdarma. Všichni jsou srdečně zváni.
Poslední informace je zejména pro členy Automotoklubu Police
nad Metují. V sobotu 23.10.2021 se od 17 hod. v restauraci Sokolovna
v Polici nad Metují uskuteční výroční členská schůze. Další informace
jsou uvedeny na našich webových stránkách www.amkpolice.cz v sekci „Informace pro členy“.

za AMK Police – Petr Dostál
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Další podzimní tréninková a závodní sezóna začala. Na konci srpna jsme absolvovali týdenní přípravu
v Žamberku (ročníky 2016 až 2007) a v Liberci (skupina U15
a dorostu). Soustředění v Žamberku se i přes vrtkavé počasí
vydařilo. 12 dospělých se týden staralo o 46 dětí. Škoda,
že nebylo již „koupací“ léto, o to víc jsme jezdili na lyžích/
bruslích a hodně běhali po zámeckém parku. Soukromému
majiteli zámku a parku tímto děkujeme za umožnění sportovat v tak krásném prostředí. Stihli jsme toho hodně, děti
doma určitě vše vyprávěly. Děkujeme podpůrnému týmu,
který zajišťoval snídaně a svačiny pro tak velkou bandu.
Hned po příjezdu ze soustředění jsme si formu otestovali na Běhu Teplickými skalami. Pobrali jsme několik medailí
a opět po roce pohár za nejpočetnější tým (účastnilo se 25
dětí a 8 dospělých)!
Od září jsme začali trénovat v 7 tréninkových skupinách
s menším počtem. Některým dětem se obměnili tréninkoví
parťáci, některým i trenéři. Děkujeme rodičům za pochopení a věříme, že změny posunou děti v jejich sportovním
vývoji dopředu.
4.9. v 10 hodin odstartoval 35. ročník Běhu
Broumovskými stěnami. Tento závod je náročný a krásný
zároveň. Sjíždějí se na něj terénní běžci z blízkého ale i dalekého okolí. Děkujeme sponzorům: pivovaru Krakonoš,
Redpointu, Stěnava EU. Dále děkujeme Restauraci U generála Laudona za prostor pro parkování, Restauraci
U Lidmanů za poskytnutí zázemí cíle závodu, děkujeme
za pochopení CHKO Broumovsko, Benediktinské hospodářské správě a soukromým vlastníkům pozemků. Dík patří i účastníkům a doprovodu závodníků za bezproblémový
průběh závodu. Zapomenout nesmíme na naše tradiční
sehrané party na občerstvovačkách a rozhodčí, kteří kontrolovali start a hlavně cíl. Závod se konal za slunečného
počasí na vlhké trati, při teplotě 20 až 22 °C. Do cíle doběhlo 102 ze 103 startujících + 3 pětičlenné dětské štafety.
Akce se konala za finanční podpory města Police nad Metují
a Královéhradeckého kraje.
Děti i dospělí se zúčastnili další neděli pro změnu silničního běhu Meziměstím. Pro neúčast polských závodníků
bohužel nebyla v dětských kategoriích moc velká konkurence a naši borci tak porovnávali síly často jen se svými
tréninkovými parťáky.
Podobně obsazen byl i závod Kolem Čertovky, přeložený z jarního termínu. Ten jsme absolvovali v rámci pátečního (17.9.) tréninku. Děkujeme suchodolským pořadatelům,
že i za sychravého počasí uspořádali fajn akci.
A nadcházející víkend byl tak nabitý, že jsme nemohli
být všichni všude….. někteří nás reprezentovali na sobotním
Běhu pro hospic, někteří vyjeli odpoledne na Sluncekros
na Bišik. A v neděli nás čekalo brzké vstávání a výjezd
na Horní Mísečky, kde se konal první lyžařský přespolák Pohár sportovní akademie Špindlerův Mlýn. V chladnějším
počasí nás skvěle reprezentovalo 33 dětí a 3 muži. Pěkné
ceny si odvezlo 17 našich závodníků. Gratulujeme! A těšíme se na příští neděli na další pohárový závod, tentokrát
ve Vrchlabí a další neděli v Trutnově.
Machovský Borský kros bude v neděli 10.10.
V sobotu 16. 10. proběhne zahajovací závod běžeckých vršků v rámci Středečního poháru BĚH
NA RUPRECHTICKÝ ŠPIČÁK.
A hned v neděli 17. 10. pořádáme poslední podzimní přespolní BĚH OKOLO OSTAŠE, který startuje
na Nebíčku. Propozice závodů najdete na našich www
stránkách.
za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi
Činnost klubu a námi pořádané závody finančně podporují:
MŠMT, Královéhradecký kraj a Město Police nad Metují.
Polický měsíčník říjen 2021
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Fotbalové soutěže v plném proudu

Jak jsme slíbili, tak činíme a informujeme
o zápasech polických fotbalistů. Jen na tomto
místě měsíčníku se můžete dozvědět, jak si
týden co týden vede 6 mládežnických týmů,
čítajících více než 60 kluků a dívek, a 2 týmy
dospělých ve svých soutěžích okresního či
krajského formátu. Každý týden sehrají dohromady 14 zápasů.
Začněme u dospělých, jak si vedl ”A” tým
v krajském přeboru. Mimo zápasy přeboru
sehrál také pohárový zápas ve Velkém Poříčí,
kde v kombinované sestavě porazil místní
borce 5:3. Svým výkonem zaujal 15letý Vojta
Švorčík, který vstřelil 2 pěkné branky. Svého
času byl ještě úspěšnější než Vojta jakýsi Pelé,
který jen o rok starší vstřelil asi 5 gólů na mistrovství světa. Tak má přece jen Vojta ještě co
dohánět…
Po pouťové prohře s Červeným Kostelcem
jsme dojem mohli napravit v dalším mistrovském utkání proti Vrchlabí. Začátek pro nás
nevypadal úplně dobře a mohli jsme dostat
několik gólů. Naštěstí se tak nestalo, v závěru
1. poločasu vstřelil po rohovém kopu hlavou
gól Marek Jandík a nakonec jsme docela v pohodě vyhráli 4:0.
Za týden jsme odjeli k dalšímu zápasu
do vzdáleného Jičína bez několika hráčů základní sestavy a tentokráte i s minimální diváckou podporou. Vedli jsme do poločasu 1:0,
několik dalších šancí, včetně penalty, promarnili a soupeř vyrovnal. Penaltový rozstřel jak
za starých časů. Ondra Havrda břevno, Musa
vysoko nad bránu (asi mu nějaký démon našeptal, že hraje ragby, kde se musí střílet nad
břevno), neproměnil ani Libor Vacho, takže
prohra v rozstřelu 1:3.
Před dalším zápasem s Hořicemi došlo
v kádru mužstva k několika významným změnám. Odešel Marek Jandík, aby posílil divizní
Náchod. Místo něho přišli z Náchoda dva mladí hráči na místo krajních obránců, Michael
Moravec a Filip Kalaš, jméno pro polické příznivce z minulosti dobře známé. Překvapením
byl příchod brazilského útočníka Allana, který
k nám přišel z polské Nowe Rudy, hrající polskou 3.ligu.
Všichni tři se do zápasu zapojili, předvedli
velice dobrý výkon a přispěli k poměrně pohodové výhře 4:1. Pepa Klapkovský vstřelil 2
branky a podle věci znalých statistiků to byla

jeho 149. a 150. branka v krajském přeboru.
Před dalším “mistrákem”
na Slavii HK jsme si odskočili
také do Hradce, k pohárovému
zápasu se Sokolem Třebeš.
Souboj skončil nerozhodně
1:1, v penaltách jsme tentokráte byli neomylní, zvítězili 5:3
a postupujeme do dalšího kola.
V neděli tudíž zase
do Hradce, na Slavii. Opět
můžeme bědovat nad promarněnými šancemi, je nám to ale
“prd platný”. Soupeř byl efektivnější i důraznější a zvítězil
4:1. Přesto nálada v autobuse
při návratu byla docela veselá
díky dcerce Marka Jandíka, která celou cestu
zpívala: “Jedině Spártak, jedině Spártak, jedině Spartak Police!” a ke zpěvu tak vyprovokovala celý autobus, včetně důstojného předsedy
oddílu Karla Klimeše.
O týden později do Police zavítal vedoucí tým soutěže, doposud neporažený RMSK
Cidlina Nový Bydžov. Naši po dobrém výkonu zvláště v 1.poločase vedli v 67.minutě 2:0
po nádherné trefě Michaela Moravce a Jakuba
Matějky a nic nenasvědčovalo tomu, že bychom mohli prohrát. Leč stalo se. Konečný
výsledek 2:3 a na představu, že bychom přebor
mohli vyhrát, můžeme pomalu zapomenout…
Náš “B” tým v okresním přeboru po vítězství nad Teplicemi 5:0 a v Dolanech 3:0 (střelci výhradně z řad veteránů, Hauk 2x, Tauc)
vzbuzoval u soupeřů respekt. Ne však u hráčů
Zábrodí. Ti si z nás těžkou hlavu nedělali a jak
ve svém komentáři napsal vedoucí mužstva
Kamil Švorčík, nad hřištěm v Zábrodí přeletěl
kanárek. Dostali jsme 6:0 a jeli domů.
Před zápasem s Velkým Poříčím “B”
urostlý trenér hostí oslovil Jirku Tauce: “Jirko,
hlavně pozor na zranění!” Jirka jeho varování vzal na vědomí, ale jen do 60. minuty, kdy
po vzdušném souboji upadl na ruku a se zlomeninou jej odvezla záchranná služba. Jinak
zápas samotný byl pro diváka docela zajímavý, s vývojem skóre 0:1, 3:1, 3:2. Mužem zápasu byl Jirka Kollert, který vstřelil 2 branky
a naběhal toho víc, než Tomáš Souček ve West
Hamu. Mimochodem, Jirka nastoupil další

den za “áčko”, dopoledne byl se staršími žáky
na zápase v Týništi, trénuje i starší přípravku
a k tomu vykonává funkci sekretáře oddílu.
O tom by měl někdo napsat a ne pořád dokola,
že tu a tam nepromění nějakou penaltu…
Zdá se, že “oblíbeným” výsledkem “béčka” je 0:6. Již podruhé tímto poměrem prohrálo, tentokrát ve Velké Jesenici. On ten kanárek
je “takovej hezkej ptáček”…
Starší žáci se pod vedením zkušeného
Jirky Kollerta přihlásili do krajské soutěže.
Ono jim také nic jiného nezbývalo, neboť soutěž starších žáků v okrese Náchod neexistuje.
Nejsou lidi…
Tam je čekají samí zdatní soupeři. Navíc
ne všichni naši kluci již dosáhli věku starších žáků a na výsledcích je to někdy znát.
Na úvod podlehli doma Kostelci n. Orlicí/
Častolovicím 0:5, následně porazili Babí/
Zábrodí 1:0 (branka Jirka Peška), na hřišti
ve Rtyni podlehli Červenému Kostelci 3:7
(Kollert Seba, Kiezler Petr, Hrubý Matyáš)
a doma Broumovu 0:3. Úspěšná naopak byla
mise do vzdáleného Týniště nad Orlicí, kde
soupeře porazili výrazně 4:0. Dvě branky Petr
Kiezler, jednu Patrik Kaufman a jednu si soupeř vstřelil vlastním přičiněním. Přítomným
divákům se musel líbit výkon starších žáků
v Polici proti Novému Městu, které porazili
výrazně 6:1. K vidění byly i nádherné branky.
Mladší žáci zahájili doma v sobotu 11.září
proti Zábrodí. Nevydařil se 1.poločas, po kterém jsme prohrávali 0:2. Ke všemu jsme ještě
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na začátku poločasu druhého dostali gól třetí a zdálo se, že je po zápase. Naši kluci se
však neuvěřitelně vzchopili, začali hrát velmi
dobře a po gólu Lukáše Kaufmana a nádherné
střele Matěje Švorčíka z trestného kopu snížili na 2:3. Z dalších trestných kopů už Matěj
bránu netrefil, nevyužity zůstaly i další šance a tak zápas skončil naší těsnou prohrou.
Za výkon ve druhém poločase však kluci zaslouží pochvalu.
I mladší žáci bojovali proti Novému Městu
a ze hřiště soupeře přivezli remízu 2:2. V penaltovém rozstřelu, jak u polických týmů bývá
často zvykem, neuspěli a podlehli v něm 2:3.
Starší přípravka úvod soutěže v Teplicích
zvládla na výbornou. Nejprve porazila
Broumov 13:3 a následně Teplice, v jejichž řadách bylo několik začínajících hráčů, vysoko
18:1. O týden později ve spanilé jízdě pokračovat nemohli z důvodu karantény v polické
škole.
Víkend 18.-19.9. přípravky zasvětily
Rasoškám. V sobotu tam hrála mladší, v neděli starší. Ta měla v sestavě hodně začátečníků
a žádné zkušené hráče. Ty přepadly choroby,
karanténa nebo svatba v příbuzenstvu. Svůj debut si kluci i dívky náležitě “užili”. S Českou
Skalicí prohráli rekordně 0:24. S Rasoškami
už to bylo lepší a prohráli “jen” 2:12. Nejlepší
naší hráčkou byla Eliška Lučanová, bytem
v Suchém Dole.
Mladší přípravka tak dobře jako starší
v Teplicích nezačala, svá tři úvodní utkání prohrála. Prohrávala sice těsně, leč vytrvale. Se
Stárkovem 4:5, s Machovem 8:10 a nakonec

s Broumovem opět 4:5.
O týden později také karanténa a žádný zápas…
Další
týden
v Rasoškách nás čekali
nejprve domácí a výhra
18:3, potom již silnější Jaroměř a také výhra,
10:4.
Minipřípravka
do okresní soutěže přihlásila 2 týmy, podle tradice z předminulé sezóny,
Lachtany a Tuleně. Oba
týmy zahájily společně
v Náchodě proti dvěma týmům domácím. Lachtani
nejprve 5:10 prohráli,
ve druhém zápase naopak
8:5 vyhráli. Tuleni to měli přesně naopak, nejprve výhra 11:6, vzápětí prohra 3:5.
Zápasy další týden proti dvěma družstvům z Červeného Kostelce byly v ohrožení
kvůli karanténě v jedné z polických školek.
Nakonec vše dobře dopadlo a zápasy se odehrály. Lachtani podlehli “A” týmu Kostelce
8:9 a zvítězili nad “béčkem” 11:5. Tuleni
byli úspěšní na 100% a vyhráli 16:2 a 11:9.
Lachtani sází na zkušenost Honzy Hotárka,
bojovnost Pavla Machovce a lepšící se výkony slečen Štenglových. Tuleni mají výrazné osobnosti v podobě slečny Kristýnky
Kiezlerové a Honzíka Kotrnce. K nim se blíží
naděje z Radešova (Jakub Hercík) a Suchodola
(Patrik Šrůtek). Ostatní hráče zatím v rozletu

zabrzdila karanténa.
Třetí kolo soutěže jsme odehráli ve Velké
Jesenici, proti domácím a Stárkovu. V nejsilnější sestavě dorazili starkovští. Ti nejprve porazili naše Tuleně 8:6 a vzápětí Lachtany 11:4.
Naprosto vyrovnané byly duely s domácími.
Nejprve porážka Lachtanů 8:9, posléze výhra
Tuleňů 8:7.
K mládežnickým týmům i nadále hledáme
další trenéry. Zájemci, přijďte kdykoliv v době
tréninků mládeže (pondělí, úterý, čtvrtek odpoledne) nebo utkání dospělých (sobota, neděle) na hřiště, kde se domluvíme na dalším.
Trenéry mládeže čeká nejen uznání sportovní
veřejnosti a přízeň mladých dam, ale i finanční
ohodnocení.
Vojtěch Kvapil
příznivec polické kopané

Slyším dobře,
sleva pro každého?
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Police nad Metují 183x63 mm 4B 2021 „Tchán 1“

Výkup starého nábytku
Vyklízení pozůstalostí,
domů a bytů.
Kontakt: 608 103 810
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

26. 10. 2021 v 15.00 hod.

Police n. Metují 21. 10. 2021 v 15.00 hod.

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

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
závod 10, Odborářská 118, Broumov
přijme

CHEMIKA / CHEMIČKU
Požadujeme:
SŠ vzdělání s maturitou v oboru chemie,
uživatelská znalost práce na PC, aktivní přístup,
zodpovědnost, odpovídající zdravotní stav
Nabízíme:
práci na hlavní pracovní poměr
zázemí stabilní prosperující společnosti
možnost profesního růstu a seberealizace
motivující mzdové ohodnocení příspěvky
na stravování, dovolenou navíc
Nástup od 1.10.2021, příp. dle dohody
Mzda od 28 000 Kč
(dle vzdělání a praxe)
Splňujete-li uvedené podmínky, zašlete stručný životopis
na adresu jaskova.br@koh-i-noor.cz
příp. tel. +420 491 509 211.

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

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ

Polický měsíčník

- 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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Restaurování kříže a souboru čtyř soch světců
u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Restaurátor
MgA. Jan Čáda,
vybraný městem
Police n. M. ve
výběrovém řízení,
obnovuje v letošním roce kulturní
památky u kostela
NPM v Polici, a to
„krucifix s ukřižovaným Ježíšem
Kristem na podstavě“ a „soubor čtyř soch benediktinských
světců“. Sv. Prokop a sv. Benedikt na levé straně
budou dokončeni v letošním roce, sv. Scholastika a sv. Vintíř na pravé straně v roce příštím.
Obnova kříže i souboru soch je prováděna na základě odborných restaurátorských
záměrů, vyjádření Národního památkového
ústavu (NPÚ) a závazného stanoviska MěÚ
Náchod. Krucifix na podstavě byl postaven
v r. 1790, kamenickým mistrem Josefem
Herdenem z Martínkovic. Původně stál na
náměstí před domem čp. 18, kde nahradil
kříž dřevěný, později r. 1820 byl přenesen
do prostoru před radnici, kde měl i kovové
oplocení. Naposledy byl přemístěn v r. 1958
v rámci parkové úpravy náměstí, na svou
dnešní pozici ke klášteru, a při té příležitosti
byl zřejmě i naposledy opraven. Je hodnotnou ukázkou vysoké úrovně regionální kamenosochařské práce, ve které se prolínají
rokokové a klasicizující umělecké tendence.
Autorství souboru soch světců před průčelím kostela NPM, lze s ohledem na vysokou
uměleckou i řemeslnou kvalitu díla připisovat
dílně F. M. Brokoffa. Materiálem je božanovský křemenný pískovec, soklové části jsou z
jemnějšího typu pískovce. Tvarosloví souboru
soch odpovídá době jejich vzniku, tedy období
vrcholného baroka. Sochy byly původně osazeny na atikách nad průčelím kláštera a pravděpodobně na počátku 18. století, v době barokní přestavby kostela NPM, byly sneseny na
své současné místo a umístěny na nové sokly.

Postava světce sv. Prokopa je zpodobněná v tzv. kontrapostu, kdy váha figury spočívá na pravé noze. V levé ruce svírá knihu a
kovovou berlu, pravá ruka je pozdvihnutá a
svírá kříž, a nad hlavou by měl mít svatozář.
Světec je oděn do mnišské sutany s kapucí
benediktského řádu. Do soklu pod světcem je
vysekaná elipsa se jménem „St. Procopius.“.
Socha sv. Benedikta je rovněž zpodobněna v kontrapostu, tentokrát s vahou na levé
noze. V levé ruce svírá atribut knihy a číše s
jedem, levá ruka je pozdvižena a svírá berlu, a nad hlavou má svatozář. Je rovněž oděn
do mnišské sutany s kapucí benediktského
řádu. Ve střední části soklu pod světcem je
vysekané jméno světce „St. Benedictus“.
Před zahájením prací byl proveden
podrobný průzkum povrchových úprav a odběr vzorků polychromie a písma. Vlastní obnovu pak zahájilo základní očištění pomocí
šetrného oplachu vodou s mírným tlakem a
biocidem. Následné plastické retuše doplňují

chybějící části a úbytek materiálu, a mají zajišťovací charakter. Obnova je prováděna tak,
aby respektovala typ užitého tvarosloví i míru
přirozeného dožití originálních prvků. Tmelené doplňky zachovávají originální povrchovou strukturu kamene a sochařský rukopis, a
napodobují svou barevností okolní kamenný
originál. Na závěr budou doplněny drobné
součásti atributů světců, a to analogicky podle
dochovaných prvků a podle historických fotografií, kříž u sv. Benedikta a had u sv. Prokopa.
Po dokončení bude vypracována závěrečná
dokumentace obnovy a předána NPÚ v Josefově, který provádí odborný dohled. Náklady
na restaurování budou v letošním roce činit
451 tis. Kč, z Ministerstva kultury má město
přislíbenou státní dotaci ve výši 200 tis. Kč.
Předmětné památky z uměleckého a architektonického hlediska zhodnocují bezprostřední okolí kostela a kláštera a patří mezi
hodnotná díla v rámci chráněného území
městské památkové zóny. Smyslem jejich
obnovy je přiblížit jejich podobu původnímu
stavu v době zhotovení, a především oddálení
jejich degradace a zachování pro budoucnost.

Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP

Pellyho domy

Kolárovo divadlo

Muzeum papírových modelů,
Nová terasa, Zelený domeček

Ostatní akce
Kino

http://www.barcode-generator.de

