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 SLAVÍME 200 LET POLICKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA 

Velbloud uchem jehly“(1947)
J.Šrůtková, O.Plachta,J.Souček, M.Součková

Paní Marjánka, matka pluku“ (1952)
R.Krtička,E.Šesták,J.Paštalka, J.Zocher,F.Hornych,
V.Hornych,V.Verner, O.Rejmont,M.Vacková,J.Pohl,

Velbloud uchem jehly“ (1947) J.Souček,J.Drobil

Paní Marjánka, matka
pluku“ (1952)
J.Pohl, M.Vacková

Lucerna“ (1950)
O.Rejmont, B.Ječmínková

Velbloud uchem jehly“(1947)
J.Prouza, O.Rejmont, J.Linhart, F.Janeček

 SLAVÍME 200 LET POLICKÉHO OCHOTNICKÉHO DIVADLA 

Opravy zázemí víceúčelového sportoviště

Vzhledem k mírné
zimě jsme se svépomocí
pustili do nutných oprav
a modernizace zázemí
sportviště. V celém objektu
došlo k položení nesmekavé dlažby, výstavbě baru
pro potřeby nejen běžného
provozu, ale i letního kina,
úpravě
elektroinstalace,
výmalbě celého objektu a
v neposlední řadě i ozvučení celého areálu a jeho
zázemí.

Kancelář

Kiosek

K ozvučení areálu bylo
zapotřebí rozvést kabely,
umístit reproduktory a vše
zapojit do jednoho celku.
K ozvučení byly použity demontované reproduktory z městského
veřejného rozhlasu, které
byly nahrazeny novými,
tím došlo k velké úspoře plánovaných nákladů.
Navíc celé ozvučení areálu
je rozděleno celkem do tří
nezávislých zón.
Všechny práce probíhaly od ledna do dubna.
Děkuji zejména kolegovi Kamilovi Huškovi za
jeho vydatnou pomoc s
realizací.
Balák Martin
sportovní referent

ŠATNY

SPRCHY

INFORMACE Z RADNICE

Duben na radnici…
Milí přátelé, měsíc utekl jako voda a byl
svým způsobem velmi zvláštní. Trvalo vyhlášení nouzového stavu, dál platila různá omezení, na která jsme si postupem času více či
méně zvykli, ale zároveň se postupně začala
zvedat vlna nevole, přesně podle zvyšování
tlaku na psychiku obyvatelstva. Během dubna došlo k částečnému rozvolnění striktních
opatření, otevřely se některé obchody, služby
nebo se rozšířila doba pro veřejnost na úřadech. Současně je třeba dál dodržovat mnoho
opatření, jako zakrývat si nos a ústa na veřejnosti, dodržovat min. dvoumetrové odstupy,
nesdružovat se. Stále jsou uzavřené hranice
a na výlety bychom se měli vydávat pouze
po nejbližším okolí, tzn. necestovat v rámci
možností ani po republice. Víme, že situace
se mění každým dnem, všichni sledujeme jednání ústředního krizového štábu, rozhodnutí
vlády i opatření jednotlivých ministerstev.
Možná mnohým připadají překotná, zmatečná nebo nesystémová. Chytrých nás tady dole
je… V žádném případě je nechci bránit nebo
obhajovat, i já mám spoustu výhrad, ale chci
jen říci, že každý vidíme to svoje. Ale vidět
to komplexně a být nakonec tím, kdo rozhodne a samozřejmě ponese odpovědnost je vždy
velmi těžké. Proto opět apeluji na všechny,
abychom rozhodnutí orgánů namísto kritiky
podpořili, dodržovali, chovali se zodpovědně
a každý přispěl k řešení výjimečného stavu.
Musíme si uvědomit, že se nejedná o týden
nebo dva, ale o mnohem delší časový horizont, který dnes nedokážeme odhadnout, ale
pokud budeme jednotní, rozumní a zodpovědní, zvládneme celou situaci lépe. Myslím, že
jsme národem, který se dokáže semknout, jak
bylo již mnohokrát v historii prokázáno, a nakonec krizi, která nás sužuje převést na humor
a vtip a díky tomu zůstat ve vypjaté situaci nad
věcí.
Jsem rád, že můžu a s velkou hrdostí chci
poděkovat vám všem, kteří jste se zapojili
do dobrovolné pomoci ostatním. Ať už šitím
roušek, pomoci s nákupy, rozvozy obědů, péčí
o starší spoluobčany a další. Zároveň poděkování všem pečovatelům, zdravotníkům,

prodavačům, úředníkům a mnohým dalším,
kteří denně zabezpečují s minimální ochranou svého zdraví služby pro nás všechny.
Toho si velmi vážím a děkuji Vám za to.
Dobrovolnická pomoc stále pokračuje a trvá.
Všichni, kteří se ještě chtějí zapojit nebo ji naopak chtějí využít, najdou všechny potřebné
informace na webu města nebo na stránkách
měsíčníku.
Provoz městského úřadu byl částečně omezen, i toto omezení mělo svůj vývoj,
o kterém jste pravidelně informováni. Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, je provoz v úřední dny
obnoven naplno a já doufám, že postupně
bude i v ostatních dnech. Sice jsme omezovali schůzky, jednání a styk s veřejností na nezbytně nutnou míru, ale zaměstnanci vyřizovali agendu emaily, datovými schránkami,
po telefonu. Snažili jsme se vždy vyjít vstříc
a věřím, že se nám to s ohledem na dodržování bezpečnostních opatření dařilo. Pokračuje
se v započatých a smluvně ošetřených akcích,
které jsou v běhu, dále připravujeme akce dotační, kde čekáme na rozhodnutí o dotaci nebo
o dotaci žádáme, chystáme výběrová řízení
na projekční práce či samotné opravy komunikací ve městě. Rádi bychom po skončení
nouzového stavu byli připraveni na další rozvoj a zvelebování našeho města. Bohužel zároveň s těmito přípravami jsme se také museli
zamyslet nad případnými úsporami rozpočtu,
neboť v souvislosti se současným stavem
očekáváme snížení daňových příjmů, a tedy
i nižší příjmy rozpočtu města. Podařilo se nám
v tuto chvíli napříč rozpočtem připravit možné
úspory ve výši zhruba 4 miliony korun, které
budou pozastaveny a s ohledem na vývoj ekonomické situace během roku úplně škrtnuty
nebo naopak postupně uvolňovány.
Závěrem mi dovolte popřát hodně sil, trpělivosti a vytrvalosti v dodržování všech nařízení a doporučení, s vědomím, že pokud to
vydržíme, pak společně epidemii zvládneme
a postupně se budeme vracet k normálnímu
běhu života.
Jirka Beran

Informace ze
sociálního odboru
Vážení spoluobčané,
stále zažíváme nelehké období.
Pandemie nás zastihla nepřipravené,
zasáhla do veřejného i soukromého
života, do chodu obce i řady institucí. Pevně věřím, že se brzy vše vrátí
do starých kolejí a získáme i něco navíc. Třeba pocit sounáležitosti a vzájemného respektu, možnost zamyšlení
se nad životním stylem, důležitostí
rodiny a přátel a dalšími hodnotami.
Ráda bych poděkovala všem
dobrovolníkům a dalším občanům
či firmám, kteří šili roušky, vyráběli ochranné štíty, pomáhali seniorům
s nákupy, doučovali děti. Spontánně
se nám hlásili s nabídkou pomoci
nebo přicházeli s nápady a podněty,
které pomohly potřebným. Ukázalo
se, že kolem nás opravdu žije spousta lidí, kteří nejsou lhostejní, ale naopak schopní podat pomocnou ruku
ve správný čas. Patří jim naše úcta
a uznání.
V tomto roce bohužel neuskutečníme avizovaný Den zdraví,
který byl plánován na 20.5.2020.
Shromažďování většího počtu lidí
stále není bezpečné a zdravotníky musíme nechat vydechnout. Pokusíme
se všechny již nasmlouvané aktivity
přesunout na příští jaro a připravit
pro vás zajímavý program, i když se
zpožděním.
Ráda bych poděkovala všem zaměstnancům pečovatelské služby, kteří se i přes ztížené podmínky a v omezeném počtu snažili a snaží pomoci
seniorům v nepříznivé sociální situaci.
Děkuji všem, kdo za všech okolností
pomáhají.
Mgr. Olga Landová

Poplatek za odpady – poskytování slevy i platnost staré nálepky –
prodlouženo do 30.6.2020!!!
V souvislosti se vzniklou situací a snahou co nejvíce omezit pohyb občanů po městě je splatnost poplatku za odpady a zároveň
i poskytování slevy při jeho uhrazení v době
splatnosti posunuta do 30.6.2020. S tím
souvisí i nutnost nalepení nové nálepky až
od 1.7.2020. K tomuto opatření přistupujeme
s vědomím, že ne každý občan má možnost
elektronické platby.
Zároveň ale platí, že je možnost a jako
nejvhodnější způsob se jeví placení poplatku
za odpady převodem z Vašeho účtu na účet
Polický měsíčník - květen 2020

města č. 9005-4629551/0100, VS – vaše rodné číslo, ve výše uvedeném termínu ve výši
576 Kč za osobu a rok, popř. za nemovitost
v případě vlastníků nemovitostí, ve kterých
nikdo není hlášen k trvalému pobytu. V případě uhrazení poplatku převodem na účet vás
žádáme, abyste si nálepku na popelnici přišli
vyzvednout až v době, kdy pomine nouzový
stav. Z důvodu snahy nezatěžovat zbytečně
poštu i případné rozesílání nálepek poštou
na vyžádání nechme, prosím, až na dobu, kdy
se situace zklidní a vše se vrátí do normálu.

Děkujeme za pochopení i za vaši ohleduplnost, chráníte tím sebe i nás.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. č.
491 509 991 – Daniela Adamová
Jsme vám nepřetržitě k dispozici na
e-mailové adrese: adamova@policenm.cz
Vaše dotazy se snažíme vyřizovat obratem.
Buďme ukáznění, rozumní a trpěliví…
a bude zase dobře.
Daniela Adamová
finančně správní odbor - správce poplatku
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Duben z pohledu místostarosty
Můj text v předešlém čísle jsem končil
optimisticky, nebo jsem se o to alespoň pokusil… dění následujících týdnů ukázalo, že
optimismus v duši je třeba si uchovat, nicméně není důvod k žádné naivitě stran rychlého
návratu k normálu.

Šrouby utažené vládou v boji s čínskou
chřipkou určitě sehrály svou roli ve zpomalení šíření této nemoci, a především zamezily exponenciálnímu nárůstu jejích dopadů,
nicméně v období od velikonočního víkendu
zažíváme poněkud hořkou pachuť z hlediska toho, jak to s námi vlastně vláda myslí.
Otevření hobbymarketů v kontrapunktu s uzavřenými kostely bylo do očí bijící zvláštností.
Samozřejmě šlo by jistě pokračovat a uvádět
další příklady, kdy vláda nyní již poměrně
drtí drobné živnostníky, přičemž nepostupuje
podle žádných logických pravidel, šlo by jistě
i psát o nelogičnostech, jaké vláda vyhlašuje vůči úřadům (nařízené omezení provozu
úřadů vs. nařízené otevření czechpointů), ale
na straně jedné nám to samo o sobě nepomůže
ke změně, a na straně druhé chci ctít pravidlo
apolitičnosti tohoto média.
V době omezujících opatření se i život
našeho malého města zpomalil, avšak zcela
se nezastavil. Řada věcí prostě nejde zastavit
a musí se na nich pokračovat. Vedle investičních projektů jsou to i projekty dotační.
V případě dotačních projektů samozřejmě
řídící dotační orgány začaly v průběhu pandemie nabízet rozvolnění termínů realizace
(některých) projektů, nicméně jelikož u řady
projektů máme nastaveno financování tak,
že letos předpokládáme ukončení projektu
i proplacení dotace, tak by nám případné rozvolnění termínů způsobilo jen další problémy
na straně rozpočtu.
K vlastním investicím upřesním, že v průběhu pandemie jsme pracovali především
na přípravě všech velkých investic letošního
roku.
V prvé řadě proběhlo výběrové řízení
na zhotovitele rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště. Jak jsme vás již informovali
v minulosti, při výstavbě tohoto hřiště došlo
na straně zhotovitele k pochybení (při přípravě
podloží finální herní plochy), které však díky
úpadku (krachu) zhotovitelské firmy, nebylo
možné řešit v reklamačním řízení. Proto jsme
připravili nové technické řešení, které bývá
pro takováto víceúčelová hřiště tradičnější
(obdobné mají v sousedních Teplicích nad
Metují), a které umožní provozování sportů,
po jakých veřejnost volá – tedy především
fotbal, nohejbal, tenis. Výstavba rekonstrukce
bude zahájena v první polovině května s tím,
že dokončeno by mělo být do poloviny června. Pevně věříme, že hřiště bude sloužit již
po významnou část letošní sezóny. Ve vztahu k víceúčelovému hřišti je na místě zmínit
provedené údržbové práce v objektu šaten
a zázemí, které jsou velmi zdařilým faceliftem s přidanou hodnotou! Teď už jen dostat
možnost i tyto prostory otevřít!
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V řadě druhé byla zahájena výstavba cyklostezky mezi Mýtem a Kozinkem. Projekt,
jehož příprava začala již ve volebním období 2006 – 2010 (!), a který bylo třeba
s ohledem na naši snahu maximálně snížit
náklady na výstavbu kompletně přeprojektovat (za dotační podpory Královéhradeckého
kraje), získal potřebná povolení až v letech
2018 (územní rozhodnutí) a stavební povolení (2019). Následně se na realizaci této stavby podařilo přes program naší Místní akční
skupiny Stolové hory získat dotaci ve výši 7
mil Kč, která pokryje převážnou většinu realizačních nákladů (8,4 mil Kč). V případě
této stavby jsme samozřejmě vedli diskusi,
zda ještě od realizace neustoupit a neoddálit
ji do dalších let, nicméně jelikož již na stavbě
proběhly první přípravné práce (odstranění
zeleně, vytyčení) a jelikož si zhotovitel zajistil v průběhu února a března všechna další
potřebná povolení (především v souvislosti
s omezením dopravy na komunikaci II/303
v místě styku se stavbou cyklostezky), muselo by město zhotoviteli zaplatit nejen náklady
na tyto práce, ale museli bychom uhradit též
ušlý zisk. V budoucnu bychom pak byli nuceni opět vynaložit prostředky na nové zadávací
řízení (a je možné že i za aktualizaci podkladů zadávacího řízení). jelikož by se jednalo
o stovky tisíc korun, tak jsme se nakonec přiklonili k tomu, že stavba bude realizována dle
uzavřené smlouvy o dílo s tím, že v jednání
se zhotovitelem se pokusím dosáhnout úpravy harmonogramu provádění díla tak, aby
stavba byla dokončena přibližně od 2 měsíce
dříve, než je plánováno, v důsledku čehož by
se mělo podařit požádat o proplacení dotace
ještě v tomto roce, a rozpočet města by tak byl
zatížen jen částkou našeho vlastního podílu.
V řadě třetí jsme vyhlásili výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
týkající se oprav místních komunikací v ulici
U Damiánky a v Pěkově. Nabídky uchazečů
měly být podány do konce dubna s tím, že zahájení prací se předpokládá v měsíci červnu.
Ani tyto dlouhodobě připravované a přislíbené akce by neměly být zastaveny.
Vedle investičních akcí se do konečné
fáze dostalo projednání Strategického plánu města na roky 2020 – 2025 (včetně akčního plánu). Strategický plán byl jedním
z dokumentů, které se podařilo pořídit díky
projektu DSO Policko „Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko,
R.Č.CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007403“.
Projednání strategického plánu města probíhalo v 2. pololetí roku 2019 s tím, že zahrnovalo jak 3 veřejná setkání, tak dotazníkové šetření. Z výstupů setkání s veřejností,
tak ze statistických dat, výstupů dotazníků
a požadavků či záměrů města (vzešlých jak
z předchozího strategického plánu, tak z požadavků nových), byl vytvořen vlastní strategický plán města, který identifikuje oblasti
a opatření, která bychom jako obec do budoucna měly postupně řešit. Jelikož vlastní
SP nejde do podrobnosti jednotlivých záměrů

je tradičně s SP projednáván i tzv. akční plán
(AP), který je navrhován v řadě prvé v detailu jednotlivých konkrétních řešení, a v řadě
druhé je navrhován na kratší časové období,
a v řadě třetí přináší základní představu o financování jednotlivých úkolů. V rámci všech
kroků bylo vytipováno více jak 170 (!) opatření, která by bylo možné realizovat na území města v budoucích letech. Po projednání
v pracovní skupině jsme tento počet snížili
na necelou 100 opatření, která jsme schopni
v příštích 5 letech zvládnout, případně na jejichž realizaci panuje alespoň určitá shoda, nebo která sledují určitý veřejný zájem.
Na místě je třeba dodat, že součástí tohoto
dokumentu je rovněž Koncepce rozvoje sportu, jejíž potřeba vzrostla především poté, co
MŠMT ve svých dotačních programech požaduje přímou provazbu záměrů, které chce
žadatel o dotaci realizovat s koncepcí sportu
v dané obci.
V závěru mého textu se opět od investic
a plánování ve městě vrátím k současné situaci. Na úrovni orgánů města jsme se samozřejmě snažili po celou dobu realizovat řadu
opatření, která zajišťovaly pro své občany
obce napříč státem. A to jak z hlediska sociálních služeb, tak z hlediska pomoci seniorům
či lidem bez pomoci. Rozhodnutími orgánů
města jsme se pokusili zmírnit dopady krize
na podnikatele, kterým pronajímáme městské
nebytové prostory a kvitujeme, že taková gesta udělali i někteří privátní vlastníci nebytových prostor s provozovnami.
Není to lehké a ještě to patrně chvíli lehké
nebude. Proto je třeba poděkovat všem v první linii, kteří zajišťují fungování sociálních
a zdravotníckých služeb, všem, kteří se snaží pomáhat jako dobrovolníci! Poděkování
si zaslouží rovněž všichni, kdo se po dobu
nejtvrdších omezení pokoušeli udržet náš
život v normálu a i přes snížení zájmu zákazníků nechali otevřené své provozovny.
Poděkování a smeknutí pomyslného klobouku míří i za iniciativou „Roušky pro Polici“,
neboť jejich výkon v počtu ušitých roušek byl
vskutku hektický! Další poděkování směřuje za Petrem Kohoutkem a Jardou Beranem
(a jejich týmem), kteří pro sociální služby,
zdravotníky, městkou policii a město (jakož
i další zařízení) rovněž ušili velké množství
roušek! Nerad bych zapomněl na Lukáše
Vacka a ochranné štíty z jeho 3D tiskárny,
které ho stály jistě pár měsíců života, ale nám
a kolegům v Broumově nakonec moc pomohly! Nerad bych na někoho zapomněl a ublížil
mu tím! Je vás řada, a opravdu všem moc děkujeme a vaší pomoci si moc ceníme! Je Vás
řada, kdo jste nabídli svou pomoc, a my ji už
nemohli využít! I vám moc děkujeme!
Ještě možná nejsme na konci. Ještě nás
možná čeká další vlna, nebo další těžké období! Ale když vidím to semknutí, jaké se podařilo kolem pomoci v této době, věřím, že
Společně to zvládneme!
Jirka Škop

Polický měsíčník - květen 2020

Hanuš Wihan čestným občanem Police nad Metují

Spolek Apeiron s podporou Města Police
nad Metují připravil pro letošní rok projekt
„Wihanův rok“, kterým chtěl připomenout
osobnost Hanuše Wihana a na historickém
pozadí ukázat, co všechno lze za jeden život
stihnout. Patronem projektu se stal profesor
pražské konzervatoře, violoncellista a hudební
historik Tomáš Strašil. A záštitu převzal krajský radní, pan Pavel Hečko.
Kulatá výročí jsou vhodná k připomenutí
si událostí, které se k nim váží. Ať už se jedná o historickou událost nebo o výročí, patřící k životu člověka. V letošním roce jsme si
1. května připomněli sto let od úmrtí jednoho
z nejvýznamnějších rodáků Police, hudebního
pedagoga a skvělého violoncellisty Hanuše
Wihana. K tomuto výročí se Zastupitelstvo
města rozhodlo na můj návrh udělit Hanuši
Wihanovi čestné občanství In memoriam.
Věřím, že si Hanuš Wihan tuto poctu zaslouží. O Wihanově díle i životě se v článcích
Pavla Frydrycha dozvídáte po celý rok 2020
na stránkách Polického měsíčníku.
Jenže do všeho vstoupila vyšší síla a celý
projekt bylo potřeba přesunout na jiný termín.
Naštěstí všichni dotčení celou situaci pochopili a projekt „Wihanův rok“ se přesouvá přesně
o 364 dní, na duben-červen 2021. V příštím
roce se můžeme tedy těšit nejen na skvělý hudební zážitek z koncertu Wihanova kvarteta,

ale i na vzácné a fundované hosty, kteří se rozhodli, že „Wihanův rok“ v Polici nad Metují
podpoří.
Dovolte nám, abychom, alespoň slovy
popsali zážitky, které jsme pro vás připravili. Jako první se měly v Polici nad Metují
objevit dvě historičky z Národního Muzea,
Šárka Rámišová a Kateřina Procházková
s přednáškou s názvem „Po práci legraci –
volný čas v letech 1849-1914“. Přednáška
měla přiblížit vznik spolkové činnosti na území
Českého království, kterou umožnil zákon
povolující spolkovou činnost z roku 1849. V té
době vznikla celá řada spolků – sportovních,
turistických, uměleckých a samozřejmě
i hudebních a zpěváckých. A v devadesátých
letech se Wihan silně angažoval ve Spolku pro
komorní hudbu…
Druhou naplánovanou přednáškou měla
být přednáška pana Tomáše Strašila, patrona projektu, s názvem „Violoncello“.
Předpokládaná přednáška měla představit historii a současnost jednoho hudebního nástroje,
bez kterého si ani dnes nedokážeme mnoho
hudebních produkcí představit. Je možná zbytečné připomenout, že Hanuš Wihan ve své
době patřil k nejlepším violoncellistům světa
– pokud nebyl tím vůbec nejlepším.
Poslední přednáška měla představit přímo život Hanuše Wihana. Do Police se s ní

měla vrátit violoncellistka Helena Matyášová,
jedna z absolventek polické ZUŠ. Později vystudovala hru na violoncello na pražské AMU
a svou bakalářskou práci věnovala právě
Hanuši Wihanovi.
Přednášky měly být doplněny o výstavu
v Zeleném domečku. Ve spolupráci s Českým
muzeem hudby byla připravena výstava
z Wihanovy pozůstalosti. Kromě historických
– a převážně portrétních – fotografií, měla výstava přiblížit i Hanuše Wihana jako hudebníka světového jména, který nikdy nezapomněl
na to, že je Čechem. Připravena byla korespondence s Bedřichem Smetanou nebo Antonínem
Dvořákem, velice zajímavé poznámky k cestě
po Švýcarsku anebo také jmenovací rytířské
dektery, které Wihan, jako člen Českého kvarteta, na začátku 20. století získal.
Celý projekt měl vyvrcholit koncertem
Wihanova kvarteta přímo před Wihanovým
rodným domem v Kostelní ulici. Wihanovo
kvarteto patří k tomu nejlepšímu, co nejen
česká, ale i světová kvartetní hudba nabízí.
Na tomto kocertu bylo naplánováno předat
čestné občanství představitelům Českého muzea hudby, kteří pečují o Wihanovu pozůstalost.
Věříme, že všem nadšení pro věc vydrží
a za 364 dní…
Martina Frydrychová
www.spolekapeiron.cz

Letopisecká komise

Čertovina
Ďáblice
Eagle-Nest (Pichl uvádí Eagle-West, ale
název nedává smysl, na pozvánce je uvedený
správně)
Jupiter (existenci potvrzují Mohykáni)
Korigan (v Bělém)
Ontario (zmínka je v kronice Mohykánů,
ale bez upřesnění místa a členů)
Pytlák
Pytlík
Smolaři
Sosna
TTJ (Turci) (v Bělém, měli být v blízkosti osady Uragan, možná někde nad Písčitým
dolem, kde se říká „U Turka“)
Údolí míru
Údolí racků (není jasné, zda se jednalo
o klasickou osadu. Je to název údolí za hlavňovským rybníkem, kde stála chata Žába).
Nejvíc toho mám logicky o Uraganu,
ale i o Dobré naději, Dopitu, Jánošíku,
Jeseterech,
Ladoně,
Mohykánu,
Mohykánce, Pětce. Šarkánu a Srdíčku.
O dalších osadách už také něco mám,
ale jsou to třeba jen údaje o chatách (současný stav jsem si nafotil), ale netuším, kdo
byli členové osad, např. Baňoura, Donavan,
Eldorádo, Hampejz, Jelenka, Key-Way, Red
West, Tornádo, Tuláci za štěstím. Určitě existují i nějaké fotografie už neexistujících chat,
třeba Tornádo (i fotky z bourání chaty) atd.
Zatím jsem čerpal od známých a pokud
bys věděla o někom, kdo by mohl mít nějaké
informace o výše uvedených osadách (nebo
dokonce fotografie), bylo by to vynikající,“
píše mi Milan v e-mailové korespondenci. Na pár adres jsem rozeslala a dovoluji si

využít ještě této cesty. Děkujeme za každou
informaci, fotografii, svědectví. Věříme, že
pan Milan Košťál přispěje k vytvoření další ucelené regionální písemnosti – tentokrát
na téma oblíbeného trampingu.
Přejeme zdravé dny a možnost toulání se
po našem krásném okolí. Třeba kolem chat,
které by mohly vyprávět.
Ida Jenková

Na letopiseckou komisi přišla předsedkyně komise paní Jindra Vaníčková s myšlenkou
zmapovat trampské osady na Policku. „Tak
jsem se do toho dal, i když jsem trampem nikdy nebyl. Snad mě k tomu opravňuje to, že
táta byl členem Uraganu,“ říká Milan Košťál,
člen komise.
Hlavním zdrojem základních informací se
stal jako obvykle M. Pichl a jeho text u roku
1966: 10. prosince 1966 se v sále restaurace „Pošta“ konalo „Trampské setkání“.
Uspořádalo jej sdružení S. T. O. P. – „Spojené
trampské osady polické“ (Amina, Baňoura,
Bivoj, Čertovina, Dobrá naděje, Donavan,
Dopito, Ďáblice, Eagle-West, Eldorádo,
Hampejz, Hraničáři, Iwak, Jánošík, Jeseteři,
Jelenka, Jitřenka, Jupiter, Key-Way, Komár,
Korigan, Ladona, Mohykán, Mohykánka,
Niagara, Ontario, Pevnost, Pětka, Podskalák,
Pytlák, Pytlík, Red West, Silver Moon,
Smolaři, Sosna, Srdíčko, Šarkán, Tarzán,
Tornádo, Tuláci za štěstím, TTJ (Turci), Údolí
míru, Údolí oddechu, Údolí racků, Uragan,
Večernice, Veselí samotáři, Žabárna).
„A právě uvedený seznam se stal základem
pro pátrání po trampských osadách, i když
jsou zde uvedeny i ty, které přímo na Policko
nepatří. Například Veselí samotáři působili
v Hronově a Bivoj leží v Teplických skalách,
ale tam je úzká vazba na osadu Mohykán.
Zatím se mi nepodařilo získat žádné podrobnosti o níže uvedených osadách:
Amiga (Pichl uvádí Amina - patrně překlep, na webových stránkách „Náš tramp“ je
název uveden jako Aniga, na pozvánce z roku
1966 je Amiga)
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Rozpis lékařů

stomatologické služby

květen 2020

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum
001. 05.

Lékař

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS VEBA – Olivětín 66,
Broumov
02. 05.
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice n. M.
03. 05.
MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
08. 05.
MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují
09. 05.
MUDr. Ludvík Neoral ml.
ZS Police nad Metují
10. 05.
MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují
16. – 17. 05. DLK s.r.o. – MUDr. Dana
Kapitánová, ZS Meziměstí,
Školní 196
23. – 24. 05. MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov
30. – 31. 05. MUDr. Miloš Pastelák
Poliklinika ZS Machov

Tel. č.
491 502 425
602 333 460
603 479 084
491 543 844
602 333 427
491 541 654
491 543 398
491 582 381
603 479 132
602 333 466
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Otevření odpadového sběrného dvora Pouliční sběr nebezpečných
a objemných odpadů a elektrozařízení
se zkrácenou otvírací dobou
Na základě doporučení vlády a potřeby občanů, byl od 11. dubna z domácností
otevřen odpadový sběrný dvůr. Z důvodu stále trvajícího omezení

volného pohybu osob a minimalizace kontaktu s druhými, je ale otevřen pouze dva dny v týdnu a se zkrácenou otvírací dobou: v sobotu od 9. do 11. hod. a ve středu od 15 do 17 hod. Do areálu je nutné
najíždět jednotlivě a řídit se pokyny obsluhy. Podmínkou pro využití
sběrného dvora je doložení bydliště, a předložení dokladu o zaplacení
odpadového poplatku. O případných změnách otvírací doby Vás budeme informovat. Připomínáme, že do sběrného dvora je možné odkládat objemný komunální odpad, nebezpečný komunální odpad (domácí
chemie, barvy, rozpouštědla …), kovy, jedlé oleje a tuky v plastových
nádobách, vyřazená elektroražízení, svítidla a baterie, ošacení pro diakonii a malé množství stavebního odpadu, vyjma eternitu.

Nabídka transportních vaků na trávu,
listí, štěpku …

Město Police n. M. nabízí k prodeji vaky, pro usnadnění transportu posečené trávy, listí, př. štěpky ze zahrad a ostatních ploch
zeleně na kompost nebo do kompostárny. Vaky mají rozměr 60 x 60
x 65 cm, jsou vyrobeny z pevné
kašírované tkaniny a na dvou protilehlých stranách májí dvě ucha
pro snadné nesení a vyklopení
obsahu. Cena vaku je 150,- Kč.
V případě zájmu zajděte na polickou radnici, do kanceláře pokladny v přízemí nebo na odbor
IMŽP, případně zavolejte na číslo 491 509 993, nebo napište
na mailovou adresu: troutnar@
policenm.cz.

Ve 20. kalendářním týdnu, a to ve středu 13. května 2020, proběhne v Radešově, Hlavňově, Pěkově a na Honech pravidelný „pouliční“ sběr nebezpečných a objemných komunálních odpadů a vyřazených elektrozařízení z domácností. Sběr proběhne zastávkovým
způsobem, podle známého harmonogramu:
zast. č. ulice, nároží, místní část
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

čas příjezdu a odjezdu

Radešov				
Hlavňov, u parkoviště pod vlekem
Hlavňov, u hasičské zbrojnice		
Hlavňov, parkoviště na otočce		
Pěkov, bus zast. u skladu fy. Čáp a syn
Pěkov, u knihovny			
u odbočky na "malé" Hony 		
Hony, náves			
Pěkov, u č.p. 55			

16.00 - 16.10
16.20 - 16.30
16.35 - 16.45
16.50 - 17.00
17.10 - 17.20
17.25 - 17.30
17.35 - 17.45
17.50 - 18.00
18.05 - 18.15

Odpady musí být osobně předány ve stanovený čas na stanovených zastávkách obsluze svozového vozidla společnosti Marius
Pedersen a.s. Není možné, aby byly odpady na sběrových zastávkách
nebo kdekoliv jinde volně odkládány. Odebírány budou nebezpečné
odpady (domácí a zahradní chemie, barvy, ředidla, odmašťovací přípravky, léky, obaly od výše uvedených odpadů, jedlé tuky a oleje, domácí technické oleje, baterie, svítidla apod.), objemné odpady (starý
nábytek, podlahové krytiny, pneumatiky z osobních automobilů, rozměrné nepotřebné předměty apod.) a veškerá domácí vyřazená elektrzařízení. Informace k tomuto svozu jsou uvedeny v brožurce Průvodce
pro nakládání s komunálním odpadem a na internetových stránkách
města - www.policenm..cz.

Tašky na třídění odpadu v domácnostech jsou
k vyzvednutí na radnici

Pro snadnější shromažďování vytříděných odpadů, nabízí město polickým domácnostem sadu 3
tašek pro ukládání a odnos vytříděného papíru,
skla a plastů. Tašky jsou vyrobeny z netkané textilie
a na boku jsou vybaveny suchým zipem pro vzájemné
spojení. Mají nosnost do 10 kg a opět jsou k dispozici
ve dvou velikostech. Tašky byly pořízeny ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. Kdo má o tyto tašky zájem, zajděte na polickou
radnici, do kanceláře poklady v přízemí, kde Vám budou vydány.

Poděkování za jarní úklid
města a okolí

Letošní jarní úklidy neproběhly v rozsahu,
jak jsme byli zvyklí v minulých letech, proběhly poskromnu, individuálně. Všem kdo
alespoň touto formou přispěli k lepšímu pořádku v okolí města a osvobodili ho od odpadků, by město rádo velmi poděkovalo. A odpadků bohužel neubývá, ale na opak.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Ve sběru vysloužilých světelných zdrojů jsou nejpilnější
v Královéhradeckém kraji a v Praze
Domácnosti a firmy v loňském roce sebraly a předaly k recyklaci 706
tun světelných zdrojů. „To představuje zhruba 5 milionů kompaktních
a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů,“ bilancuje loňské výsledky sběru kolektivní systém EKOLAMP, který zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a svítidel. Zároveň
konstatuje, že v uvedeném množství světelných zdrojů bylo odhadem
24 kg rtuti. „Takové množství by teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu v objemu téměř dvou slapských přehrad či 76 Máchových
jezer.“ Rtuť se během recyklace ze světelných zdrojů vyjme, chemicky
stabilizuje a uloží ve speciálním úložišti nebezpečného odpadu.
V přepočtu na obyvatele se sesbíralo nejvíce světelných zdrojů v krajích Královéhradeckém a Praze. Naopak nejméně v krajích
Středočeském a Jihomoravském.
Prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP bylo dále sebráno 587 tun malých elektrozařízení a 1586 tun velkého elektra. „Díky
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ekologickému zpracování se podařilo opětovně využít přes 95 % materiálů ze světelných zdrojů a více než 90 % materiálů z malých a velkých elektrozařízení. Společnosti
EKOLAMP se tak daří plnit limity dané
zákonem.“

TŘETINA OBYVATEL ZBYTEČNĚ
OHROŽUJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kvůli toxické rtuti a druhotným surovinám nepatří světelné zdroje do koše se směsným odpadem. Přesto v nedávném průzkumu
32 % respondentů přiznalo, že kompaktní
zářivku nerecykluje a vyhodí ji do popelnice s ostatním odpadem. Další chybou je, že
lidé úsporné žárovky vyhazují do kontejneru
na běžný elektroodpad. „To je opět špatně.

Patří výhradně do sběrné nádoby na světelné zdroje. Důvodem je jejich křehkost: mezi
ostatním elektroodpadem by se mohly rozbít
a tím uvolnit rtuť do okolí,“ varuje Ekolamp.
K recyklaci se dávají všechny druhy
úsporných žárovek – kompaktní a lineární
zářivky, výbojky a LED žárovky. „Pokud si
lidé nejsou jistí, jestli žárovku recyklovat, mají
ji i tak dát do recyklační nádoby na světelné
zdroje. Recyklační firma se již postará o roztřídění a správné zpracování.“

SBĚRNÁ MÍSTA JSOU PŘÍSTUPNÁ
VŠEM, JE JICH VÍCE NEŽ 4500

Vysloužilé světelné zdroje je možné
k recyklaci předat prostřednictvím více než
4500 sběrných míst. „Najdete je ve sběrných

dvorech, obchodech s elektrem či u prodejců
světelných zdrojů. Malé sběrné nádoby jsou
také velmi často rozmístěny v supermarketech
i nákupních centrech.“
Nejbližší sběrné místo je možné dohledat
na www.ekolamp.cz. Spotřebitelé mohou zjistit nejbližší sběrné místo také pomocí aplikace
„Kam s ní?“, kterou si mohou zdarma stáhnout
do mobilního telefonu nebo tabletu. Kromě
mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje
popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí. Aplikace je
dostupná pro zařízení s operačním systémem
Android a iOS.*
Podle informaci spol. Ekolamp, s.r.o. sestavil
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police nad Metují

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika

Jubilea

Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.3.2020 město
Police nad Metují 4003 obyvatel.

Uzavírání manželství v době
nouzového stavu

Vážení jubilanti, vzhledem k současným opatřením Vás až do odvolání nebudou členky komise navštěvovat. Děkujeme
za pochopení.
V únoru 2020 slavili

Mimořádným opatřením Ministerstva zdra-votnictví je možné od 20.04.2020 uzavírat
manželství s účastí max 10 osob. Zákaz volného
pohybu osob se podle bodu 1 tohoto mimořádného opatření nevztahuje na účast na sňatečném
obřadu, a to pro snoubence, jejich dva svědky, oddávajícího, matrikáře a nejvýše čtyři další osoby,
včet-ně cesty na sňatečný obřad; snoubenci v průběhu obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Účastníci obřadu jsou povinni dodržet odstupy nejméně 2 metry od jiných
osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců.

70 let

75 let

paní Eva Šulcová
paní Jaroslava Klímová
paní Miloslava Stloukalová
pan Pavel Bubeníček
pan Miloslav Hornych
pan Ladislav Procházka
pan Jiří Mencl
pan Josef Fiala
paní Hana Kasalová
pan Antonín Nosek
pan Oldřich Vaniš

Dagmar Hambálková, matrikářka

Poděkování

Touto cestou chceme poděkovat celému kolektivu domu s pečovatelskou službou
JAVOR v Polici nad Metují.
Hlavně všem pečovatelkám za jejich lidský přístup při péči o naši maminku Jarmilu
Scholzovou.
Všem přejeme pevné zdraví a elán
Dcery s rodinami
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a mnoho krásných dní plných pohody
v dalších letech.
Prosíme jubilanty, kteří si v budoucnu
nepřejí být v této rubrice jmenováni, nebo
si nepřejí návštěvu komise pro obřady
a slavnosti, aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují. (hambalkova@meu-police.cz, tel. 491 509 990)

KNIHOVNA
Věra Plachtová: Když si někdy čtu v knížkách pana Karla Čapka, přemýšlím, jak je
to možné, že jeho myšlenky stále oslovují.
Některé řádky jakoby napsal v dnešních dnech
– potěší, nabídnou řešení, povzbudí…:

Kytka

Kresba malíře a ilustrátora Jiřího Fixla
Již druhé číslo měsíčníku vychází v době,
kdy jsou knihovny uzavřeny a my vám nemůžeme knihy půjčit. V knize autor vyjadřuje své
poselství čtenáři a světu. Místo nabídky knih
vám tedy nabízíme tato poselství tak, jak zaujala nás knihovnice. Snad přinesou dobrou
pohodu a úsměv všem a v blízké budoucnosti
poslouží jako nabídka na půjčení knih.
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Jakže, psát úvodník? To neudělám.
Oslavme tento mimořádný den tím, že tam,
kde bývá jindy rozumný úvodník, položíme
něco jiného. Třeba jen kytičku. Kytku bílou,
červenou a modrou, jako jsou dnes ty prapory
na ulicích. A kdyby si z ní každý utrhl jeden
kvítek do knoflíkové dírky či do živůtku, bylo
by to to nejhezčí.
Po kvítku pánům ministrům: …za to, co
udělali nebo odvrátili, a za to, že to chválabohu není horší. Po kvítku pánům poslancům:
těm, kteří si ho zaslouží, za to, co dělali, a těm,
kteří jim to kazili, za to, že se jim to nepovedlo. Dnes nezáleží na nějakém tom kvítku; jen
berte.
A kvítek do každé ruky, jež pracuje, a sedlákům květ za boží úrodu a lidské přičinění.
Nebudiž hořkosti mezi námi.

Po kvítku za všechny bezejmenné zásluhy, za vše, co bylo dobře a poctivě uděláno,
a za každou dobrou myšlenku.
Nechci říkat, že je u nás všechno v pořádku; ani byste tomu nevěřili. Ale kdybych měl
vypočítat všecko, co je u nás krásné a dobré,
schopné a povedené, bylo by toho aspoň deset sloupců, a ještě bych jistě na mnoho zapomněl. Ani na to nejlepší nestačím.
Krásná a dobrá je země, kterou máme; je
mírná a hojná, obestřená výrazem tisícerým;
rozšafná, hospodárná, zamyšlená a vážná…
Krásné a dobré je potkávat muže, kteří si
vědí rady a mají se k dílu:…A když už mluvím o mužích, jak bych mohl zapomenouti
na ženy…
A když už jsme u věcí nejkrásnějších, jak
bylo by možno nemluvit o tobě, řeči česká?
Ty, jež jsi mírná, bohatě zvlněná, úrodná a nevypráhlá tak jako země, na níž žijeme; činná,
přímá a obratná, jadrná a energická jako
dílo mužů; milostná a rozkvetlá, rozjařující
a pěkná jako záhon žen; ty, jež nás omotáváš
a vážeš vlákny nejpevnějšími, osnovo jazyka,
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jež zachycuješ a vížeš k sobě tolik ubíhajících
životů. Zapomeňme na všechno zlé, co jsme si
řekli; kdybychom při svém lání a zlořečení jen
jednou vzpomněli na to, že tuto všem společnou řeč činíme jazykem nenávisti, já nevím:
snad bychom se aspoň před ní zastyděli.
Lidové noviny 28. 10. 1923 – z knihy
Od člověka k člověku. I.
Dáša Ducháčová: Já jsem pro Vás vybrala něco z textů p. Michaela Třeštíka(*1947),
původním vzděláním inženýra architekta,
výtvarného kritika, publicisty a spisovatele.
Doufám, že i u Vás vyvolají pousmání a chvíli
ve vás ten pocit setrvá. Jde o výběr ze statusů z jeho facebookového profilu, který vyšel
knižně v roce 2017.
Není mi dobře a mám si prý změřit teplotu.
To znám, na to nenaletím. Já si ji změřím, zjistí se, že žádnou nemám, a jaký budu? Zdravý.
To v tomhle stavu nemůžu potřebovat.
Je mi furt zle, nevím z čeho, ale tady čtu,
že nějaké moderátorce bylo taky zle a taky
nevěděla z čeho, a pak se přišlo na to, že se
jí sroloval silikon v ňadru. Hned jsem se šel
před zrcadlo prohmatat, ale zdá se, že u mne
to bude něco jiného.
První delší jízda novým autem a první
zkušenost. Spotřeba je přibližně stejná jako
u starého. Tři cigarety na sto kilometrů.
To nové auto mi zabezpečili ještě přidaným zámkem. Můžu ho doporučit, je účinný.
Neodjel jsem.
Fidorka je oplatka na dvě kousnutí. Vzadu
má nálepku s textem, který bez lupy nepřečtu,
ale odhadem by zabral asi tak tři strany strojopisu. První znění Einsteinovy speciální teorie
relativity bylo prý na čtrnácti stranách rukopisu. Vychází mi z toho, že teorie relativity je
složitá asi jako pět fidorek.
Blbý rohlík jím a kousnu se do tváře, že
mi teče krev. Jestli se to bude k stáru zhoršovat, tak mě tu jednou najdou s prokousnutým
hrdlem.
Jako intelektuál jsem měl v životě zatím
tři významná názorová období:
K jídlu cokoliv, čím míň, tím líp.
K jídlu cokoliv, čím víc, tím líp.
Biftek 300 gramů.
Hodinový manžel mi přidělal ledkový reflektor nad vanu, abych si nekazil oči, když
v ní čtu. Počkal jsem, až se setmí, vzal noviny
a vlezl do vany, abych zkusil, jak je v ní teď
vidět. No, a moje žena se zrovna vrátila domů
„Ty se koupeš bez vody a oblečenej?“
Že na svatého Jiří vylézají hadi a štíři, to
vím dávno. Ale zatím mi nikdo neřekl, kdy ty
mrchy zalézají, takže se musím bát celý rok.
Koukal jsem na mistrovství světa, i když
podle těch fousů to vypadalo, jako že spolu
hrají dvě myslivecká sdružení, ale hokeji už
pomalu začínám rozumět. Nejprve je cílem
hry dát gól. O něco později je cílem dát vyrovnávací gól, ještě později je cílem dát kontaktní
gól a nakonec je cílem nedostat další gól.
V noci se tu ozývalo takové divné vytí, sténání a chroptění, že jsem třikrát vylezl z postele, že to buď vyženu z baráku, nebo dorazím.
Představoval jsem si, že to bude velké nejvýš
třeba jako králík a že to snad v nejhorším
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přemůžu. Ale vůbec jsem to nenašel. Teď ráno
jsem zjistil, že to má dva mety na výšku a je to
ta nová lednice, co nám předevčírem přivezli.
Vybráno z knihy
Jen aby, řekla moje žena, Motto 2017

za dědou stavit v tý nemocnici, aby zkouknul,
jestli mu doktor udělal taky tak dokonalou jizvu, jako jemu.
(Elvira Lindo: Manolito a blbeček, 2017)

Helena Sauerová:

Když dočetl až na dvacátou stránku, všiml
si náhle, že u některých písmen kdosi udělal drobnou tečku modrou propiskou. Neměl
rád jakékoliv vpisování do knih (a obzvláště
do těch půjčených). Proto ho modré tečky
nejprve rozčílily, ale pak nad nimi začal víc
přemýšlet. Když tato znaménka nepřestala
ani na další stránce, zahloubal se ještě víc.
Nakonec vzal do ruky tužku a papír, otočil
o stránku zpět a zapsal několik takto označených písmen v pořadí, v jakém šly za sebou
v knize. Kájo! Našel jsem ve skalách poklad!, přečetl si, co napsal. Skoro bez dechu
pak horečně zapisoval i zbylá písmena, až
měl konečně před sebou celý tajemný vzkaz.
Ohromený Jindra četl:
Kájo! Našel jsem ve skalách poklad! Je to
v těch starých pískových lomech. Všechno ti
povím, až se po prázdninách uvidíme. Zítra
odjíždím s našima k moři, svůj sešit se zápisky jsem pro jistotu schoval v té dutině v pilíři
mostu Rudoarmějců. Tonda
(Petr Hugo Šlik:
Tajemství jeskyně pokladů, 2020)

Krajiny velkých krás a malých radostí

Ve střední Evropě se krajina mění každých
pár desítek kilometrů. To kdybychom projížděli třeba Texasem, Súdánem nebo jižní stepní
částí Ruska, byli bychom překvapeni, že jedeme hodiny a kolem nás je stále stejná země.
Rozmanitost krajin je dobře patrná třeba
v okolí Brna, kde Vysočina, Haná, Moravský
kras či Pálava leží skoro na dohled, a přesto
nejenom země, ale i lidé jsou různí podle toho,
na které končené městského autobusu zrovna vystoupíme. Podobně i z Prahy to máme
zhruba stejně daleko do Kolína v pěkné rovině podél Labe, do téměř podhorské Příbrami
anebo do teplomilných hájů Českého Krasu či
pískovcových borů Kokořínska.
Jednou jsem byl na Tetíně na jeskyňářském bálu svědkem, jak se málem popraly
tři skupiny trampů kvůli tomu, která krajina
je ta nejkrásnější. Jedni jezdili do Brd, druzí
do Krasu a třetí na Křivoklátsko a měli přitom pocit, že každý z nich je odjinud, přestože
je dělilo sotva dvacet kilometrů. Tak jsme si
zvykli na toto až plýtvavé bohatství lesů, vod
a skal, že si ani neuvědomujeme, v jak pozoruhodné zemi žijeme.
Když listuji sto let starými časopisy, často narazím na obrázek typu „Kamenná kašna
v Kutné Hoře“ nebo „Náměstí v Nymburce“…
Že už dnes není zajímavé, jak vypadá náměstí
v malém městě, nenápadná středověká památka nebo rozkvetlý třešňový sad pod hradem
Valečovem? A přesto právě tohle jsou barvy,
chutě a vůně domova. Od domova nečekáme,
že nám bude přinášet nějaké úžasné zážitky,
ale malé radosti, ke kterým se můžeme vracet.
A někteří z nás v těchto malých radostech –
rozkvetlých petrklíčích, skalním městě v podvečerním oparu, románském kostelíku na malém kopečku objeví velké krásy, protože kdo
nepoznal domov, ten nežil.
(Václav Cílek: Krajiny domova)

TAJEMNÝ VZKAZ

Cesty krajinou příběhů a skutečnosti –
po stopách literatury

Tentokrát se vydáme na Ostaš s pověstmi
a komiksem. Jiří Kopecký ml., autor komiksu Tajemný Ostaš se inspiroval známými pověstmi o Ostaši a v neposlední řadě také slavnými „jeskyňářskými“ komiksy Káji Saudka
vydávanými ve Zlatém koni.
S Krtičkovými bájemi a pověstmi vyrostla řada místních. Těší, že inspirují i mladou
generaci.

Z domova se připojila Katka Boučková:

HLAVNÍ HRDINOVÉ NIKDY NEPLATÍ
Koupili jsme trička. Děda si koupil i pro
sebe. Taky si pořídil spodky, protože říkal, že
chce udělat dobrej dojem na sestřičky. V obchodě jsme se dost zdrželi, protože děda vyprávěl prodavači o operaci, která ho čeká. Byl
tam ještě jeden stařík, kterej si kupoval taky
spodky jako děda, a ten mu řekl, aby si nedělal hlavu, že od té doby, co ho odoperovali,
vidí svět v růžových barvách. Ten operovanej
stařík mu zvedl náladu. Prodavač je navíc nechal jít spolu do kabinky (což bylo dost hustý),
aby nám ukázal jizvu. Všichni jsme se shodli
(včetně prodavače), že je dokonalá. Vypadala,
jako by ji ten doktor udělal rýsovacím perem.
Zatímco jsme v podřepu obdivovali „ten zázrak chirurgie“, stařík se pod dojmeme našeho
nadšení z jeho rozřezanýho břicha polichoceně usmíval. Děda se s ním děsně skamarádil a vyměnili si telefony, protože se chtěl

Volně dostupné on-line zdroje knih

Na našich webových stránkách hned pod
oznámením o uzavření knihovny uvádíme náhradou za nepřístupné papírové knihy alespoň některé elektronické zdroje knih:
http://www.digitalniknihovna.cz a https://
www.knihovny.cz/.
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Tipy na dobré čtení
pro děti na Knihovny.cz
Vybrat vhodnou literaturu pro děti nemusí být vždy úplně jednoduché. Ročně v České
republice vychází kolem dvou tisíc knihy určených dětským čtenářkám a čtenářům. To
je široký výběr, ve kterém není vůbec lehké
se vyznat. Rodiče a učitelé tak často sahají k osvědčené klasice, kterou všichni znají,
a do které už dnes patří kromě Pejska a kočičky, Pipi Dlouhé punčochy i třeba Harry Potter.

Seznamy nabízené na portálu Knihovny.cz
vám mohou pomoci při výběru toho správného čtení pro holky i kluky tak, aby četli nejen
kvalitní literaturu, ale hlavně, aby je čtení
bavilo.
Seznamy byly vytvořeny odborníky
na dětskou literaturu z Oddělení literatury
pro děti a mládež Městské knihovny v Praze
s přihlédnutím k doporučujícím materiálům
dalších českých knihoven (Knihovna města Ostravy, Knihovna města Hradce Králové
a Centra pro dětské čtenářství Knihovny Jiřího

Mahena v Brně) nebo třeba výběru Nejlepší
knihy dětem.
Knihovny jsou za časů koronaviru zavřené a vybrané tituly si tak nepůjčíte, ale můžete si je rovnou koupit. Pohodlně online buď
přes distribuci, nebo rovnou u nakladatelů
nebo v e-shopech knihkupectví. Koupí knihy uděláte radost svým dětem, doplníte svou
knihovnu o kvalitní literaturu a ještě pomůžete
českému knižnímu trhu překlenout toto složité
období. Více o projektu #kupknihu.
Vaše knihovnice

KULTURA
Muzeum Náchodska informuje
P o l i c e nad M e t ují
Noc kostelů – muzejní noc

V Polici nad Metují v benediktinském klášteře proběhne v pátek 5.
června 2020 v době od 17 do 22 hodin akce pořádaná Římskokatolickou
farností a Muzeem Náchodska v rámci celostátní Noci kostelů.
Během ní bude pro návštěvníky zdarma zpřístupněn klášterní kostel
Nanebevzetí P. Marie, Muzeum města Police nad Metují v prvním patře
benediktinského kláštera a stará škola Dřevěnka. Součástí akce by měla
být také vernisáž výstavy Benediktinské knihovny a přednáška Zdeňka
Zahradníka Tajemství barokních kostelů na Broumovsku. Z důvodu
přetrvávajících bezpečnostních opatření může dojít ke změnám;
sledujte proto, prosím, aktuální situaci ohledně vývoje současného
krizového stavu, naše webové stránky a facebook, kde informace
průběžně aktualizujeme!

Tajemství barokních kostelů na Broumovsku

Muzeum Náchodska srdečně zve na přednášku Zdeňka Zahradníka se
světelnými obrazy, divadelními prvky a závěrečnou hypotézou. Zajímá
vás, zda nevložil architekt Kilián Ignác Dientzenhofer do barokních
kostelů tzv. broumovské skupiny navzdory opatovi broumovského
kláštera nějaké vyšší tajné poselství? Přijďte v pátek 5. června
2020 do benediktinského kláštera v Polici nad Metují. Přednáška je
plánována jako součást akce Noc kostelů, která by měla být zahájena
v 17 hodin. Z důvodu přetrvávajících bezpečnostních opatření může
dojít ke změnám; sledujte proto, prosím, aktuální situaci ohledně
vývoje současného krizového stavu, naše webové stránky a facebook,
kde informace průběžně aktualizujeme! V případě nekonání Noci
kostelů budeme hledat náhradní termín.

Benediktinské knihovny...
Knihovny benediktinských
a Rajhrad

klášterů

Broumov

Výstava je jedním z výstupů výzkumného úkolu Brána moudrosti
otevřená, který řeší Katedra pomocných věd historických a archivnictví
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Moravskou
zemskou knihovnou v Brně a Fakultou restaurování Univerzity
Pardubice se sídlem v Litomyšli. Její premiéra se uskutečnila v roce
2019 paralelně v klášterech v Broumově a Rajhradu. Výstava podává
přehled historie benediktinského řádu a jeho počátků v českých
zemích od 10. století. Dále se soustřeďuje na historii obou klášterů
a jejich stavební a architektonický vývoj s důrazem na působení K.
I. Dientzenhofera v Broumově a J. B. Santiniho-Aichela v Rajhradu.
Její hlavní část je zaměřena na historii knihoven v obou klášterech,
vznik monumentálních knihovních sálů a přehled vývoje a složení
knihovních fondů obou knihoven. Představuje nejvzácnější
jednotliviny – středověké rukopisy, inkunábule (tisky z doby před
r. 1500), nejzajímavější staré tisky, zpřístupňuje ukázky výzdoby,
typografických prvků, historických knižních vazeb, použitých druhů
psacích látek i některé druhy kování. Zvláštní část je věnována péči
o stav knihovních fondů a ukázkám postupů restaurování některých
vzácných svazků. Pro Polici nad Metují bude kolekce doplněna
prezentací historie zdejšího benediktinského kláštera a jeho knihovny,
která zanikla v souvislosti se zrušením kláštera Josefem II., a naznačí
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vzájemné vazby především s klášterem broumovským.
Výstava se uskuteční v benediktinském klášteře v Polici nad Metují
a její slavnostní otevření je plánováno jako součást akce Noc kostelů
na pátek 5. června 2020 v 17 hodin. Potrvá do 31. prosince 2020
a zhlédnout ji můžete denně kromě pondělí 9.30–12.00 a 13.00–17.00.
Sledujte prosím aktuální situaci ohledně vývoje současného krizového
stavu, naše webové stránky a facebook, kde informace průběžně
aktualizujeme!

Výstava Živé šperky z Ostaše zrušena

Původně avizovaná fotografická výstava Zdeňka Odla Živé šperky
z Ostaše, dokumentující prostřednictvím fotografií krásu našich motýlů
zejména v lokalitě CHKO Broumovska, kterou Muzeum Náchodska
připravilo ve spolupráci s autorem Zdeňkem Odlem, vzhledem
k současnému krizovému stavu uskutečněna nebude. Rádi bychom
ji však v benediktinském klášteře v Polici nad Metují uspořádali
v náhradním termínu (patrně příští rok), o kterém budeme všechny
zájemce včas informovat.
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Výstava mapuje třicetiletou práci
architekta Weinera, jako papírového
modeláře. Legendární Miniboxy se
zrodily v roce 1989 na pionýrském
táboře, vlastně jako hra pro
hadicapované děti.
V listopadu téhož roku se poprvé
„krabičky“ objevily na stránkách
časopisu ABC. Milan Weiner k tomu
říká: „V květnu (25. 5. 1989) byl
Muzeum papírových modelů,
Tyršova 34 1, 549 54
odeslán dopis do redakce ABC. V
Police nad Metují.
červenci (26. 7. 1989) druhý dopis. V
Web: www.MPMPM.cz
mezidobí jsem kontaktoval Martina
E-mail: Info@MPMPM.cz
Pilného, redaktora časopisu ABC
Mobil: 777 828 657
odpovědného za vystřihovánky. V září
Telefon: (+420) 498 100 910
bylo rozhodnuto o vydávání modelů.
Nastala příprava prvních modelů k
tisku, dotažení detailů grafiky modelů,
vznik loga Minibox, a 21. 11. 1989 vyšly
první dva Miniboxy v ABC (v čísle
Muzeum je od 13. března do 6/34).“

MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Ukončení světové války
Výstava připomínající ukončení 2.
světové války měla začít v květnu 2020.
Vzhledem ke společenské situaci ale
nezačne…

KVĚTEN 2020

odvolání
pro
veřejnost
uzavřeno. Společně s tímto
rozhodnutím byl zrušen i
veškerý doprovodný program.

Vážení čtenáři Polického měsíčníku.
Podle posledních dostupných informací
plánuje vláda ČR v rámci rozmělňování
opatření
k epidemii
koronaviru
otevření muzeí, galerií a dalších
podobných institucí na 25. května.

Jedním z nejúžasnějších exponátů
výstavy je cyklus modelů Vývoj hradu,
mapující vývoj fiktivního hradu od
prvního slovanského osídlení po
současnost.
Tyto
vystřihovánky
vycházely
v
letech
2018-19
v časopisu
Pokud se nic nezmění, tak se na Vás
ABC a pro potřeby výstavy v Muzeu je
budeme těšit od pondělka 25.
slepil modelář Josef Kropáček. Jsou
května v Muzeu papírových modelů. tedy jedinými modely, které neslepil
Otevřeno bude denně
přímo autor…

od 9 do 17 hodin!

30 let Minibox
Se spoluautory výstavy a panem
Milanem Weinerem jsme se rozhodli o
prodloužení „výstavy „30 let Minibox“
do konce prázdnin.

Po domluvě s kurátorem výstavy,
panem Roberetm Navrátilem jsme se
rozhodli, že výstavu otevřeme k datu
ukončení války v Pacifiku. K podepsání
bezpodmínečné kapitulace Japonskem
došlo 2. září 1945. Válka v Tichomoří
začala 7. července 1937 a trvala tedy 8
let a necelé dva měsíce!
Na původní koncepci výstavy se ovšem
nic nezměnilo, takže výstava bude
prioritně věnována bojové technice na
evropských bojištích a v obrazové
podobě pak ukáže dokumenty a
fotografie týkající se Police nad Metují a
nejbližšího okolí, plus tiskoviny týkající
se celého Protektorátu Čechy a Morava
a nově obnoveného Československa.

Vývoj hradu, skica Milana Weinera

Německý tank Tiger

V současné době pracuje pan Weiner na
dalším ze svých projektů, tentokrát to
bude Tatra kolem světa, verze 2019…
Vystřihovánka vyšla v ABC a připravuje
se její tisk ve vydavatelství WDS.
„Miniboxová rodina“ Stále je na co se těšit.

Samozřejmě nemůžeme vynechat účast
československých vojáků v této válce,
včetně letců sloužících v RAF ve Velké
Británii.
Momentálně pracujeme na textu
katalogu k výstavě a díky odkladu

Polický měsíčník - květen 2020
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by se zámky měly veřejnosti otevřít na
začátku června.

máme čas na „vypilování“ jak koncepce,
tak grafického doprovodu.
Výstava se uskuteční s podporou
Muzea Náchodska, které pro naše
potřeby poskytlo scany historických
materiálů ze svého archivu.

Evoluce Sálu Richarda Vyškovského
Britský Supermarine Spitfire

Sál Richarda Vyškovského
Sál Richarda Vyškovského je už
připraven k „zabydlení“. 20. dubna
dokončila firma SMI Group stavební
práce a v pátek 24. 4. firma Maxatech
nainstalovala výstavní vitríny.
Stavební práce trvaly tři týdny.
Sál R. Vyškovského je realizován za
finanční podpory Královéhradeckého
kraje, 20KPG06-0019.

Sál Richarda Vyškovského bude pro
veřejnost přístupný hned, jak se
Muzeum po nucené pauze otevře.
Předpokládáme tedy, že od 25. května
se budou moci návštěvníci jít podívat.
Slavnostní otevření zatím plánujeme na
červenec, kdy by pan architekt
Vyškovský oslavil 91 narozeniny.
V expozici Sálu návštěvník uvidí
důležité modely, které vytvořil Richard
Vyškovský – letadlo Spitfire z Bitvy o
Británii,
autoveterán
PackardLandaulet, šikmou věž v Pise nebo
model Pražského hradu. A samozřejmě
desítky dalších modelů.

Autoveterán Packard-Landaulet, který stál
na začátku tvorby Richarda Vyškovského

Samostatné místo bude věnováno
největšímu papírovému modelu, který
v letech 1988-2004 vycházel na
stránkách časopisu ABC. Tím modelem
je dnes už legendární Městská
památková rezervace. Populární MPR
do Muzea zapůjčil pan Josef Kropáček.

Vystřihovánky V. Rocmana

Jak jsme infprmovaly v minulém čísle
Polického
měsíčníku,
Muzeum
připravuje výstavu na zámku v Novém
Městě nad Metují. Podle plánu Vlády ČR

V krátkém přehledu ukáže MPM další
modely ze své bohaté sbírky, které
kopírují více jak stoletou tradici
vystřihovánek v Čechách. Výstava
nabídne
desítky
papírových

Lepidlo, nůžky, papír
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Výstava na zámku v Novém Městě nad
Metují přirozeně navazuje na tradici
předcházejících výstav Muzea mimo
vlastní budovu. Koncepce MPM i
expozic výstav byla a je vždy specifická
tím, že se prioritně zaměřuje na zdejší
region – ať už v podobě modelů
architektury z Náchodska nebo
představením místních autorů modelů.
A nejinak tomu bude na novoměstském
zámku. V souladu s místem konání
budou těžištěm expozice modely hradů
a zámků převážně z Čech a Slovenska.
Dojde také na představení zdejšího
výtvarníka Vladimíra Rocmana, který
během své bohaté tvůrčí kariéry
vytvořil i několik neopakovatelných a
velice hravých modelů z papíru.

Polický měsíčník - květen 2020

automobilů, vojenské techniky, letadel,
zvířat, vesmírných strojů, postav, sci-fi
objektů a obsáhne tak v průřezu celou
šíři tohoto fenoménu. Ne nadarmo je
papír jednou z nejstarších surovin,
využívanou člověkem a jedním z
nejstarších materiálů, ze kterého lidé
začali tvořit a posléze i modelovat.
Papírový svět, který známe hlavně ze
stránek časopisu ABC, je pestřejší, než
si vůbec umíme představit. Právě proto
se letošní sezóna v MPM honosí
přízviskem: „Lepší, než čekáte!“ Tak si
to přijďte zažít na vlastní kůži – na
zámek v Novém Městě nad Metují nebo
přímo do Muzea papírových modelů.

Model dřevěného mostu
na Zámku v Novém Městě nad Metují

I v tomto případě ale platí, že nelze
predikovat termín otevření výstavy…

ZELENÝ DOMEČEK
Letem světem motýlů

výstava bude prodloužena
do 31. 5.!
Výstavu fotografií polického autora
Zdeňka Odla přerušila opatření
ohledně pandemické situace v ČR.
Pokud se na plánu Vlády ČR nic
nezmění, znovu ji otevřeme v pondělí
25. května, a ještě týden se budete moci
přijít podívat na svět motýlů tak, jak ho
zachytil fotograf Odl. A skutečně stojí za
to, protože fotograf umí zaznamenat tu
neuvěřitelně
křehkou
barevnost
motýlího křídla s takovou intenzitou, že
člověk na jeho výstavě našlapuje po
špičkách, aby motýly nevyplašil.
Výstava bude prodloužena do neděle
31. května. Určitě využijte možnosti
prohlédnout si krásu cizokrajných
motýlů.
Na výstavu měla navazovat další
výstava Zdeňka Odla, kterou pořádá
v Klášteře v Polici nad Metují Muzeum

Polický měsíčník - květen 2020

Náchodska pod názvem „Poklady
z Ostaše“. Ale výstava byla přesunuta
na začátek příští sezóny… Z toho plyne,
že je stále se na co těšit.

můžete odevzdat v Muzeu papírových
modelů do 30. října 2020. Soutěž je
vypsána ve třech kategoriích:
A – děti do 9 let
B – děti od 10 do 12 let
C – děti od 13 do 15 let.

Do soutěže budou přijímány kresby
nebo malby bez použití digitálních
technologií. Každé soutěžní dílo musí
také něčím vyjadřovat vztah k Polici
nad Metují a musí být na zadní straně
Na výstavu Zdeňka Odla naváže čitelně označeno kategorií, do které je
v zeleném domečku výstava typografa přihlášeno, jménem autora a názvem.
a grafika Rostislava Vaňka, která by V průběhu listopadu se sejde porota,
měla začít vernisáží 4. 6.
složená ze zástupců Klubu sběratelů
Policka, Muzea papírových modelů a
nezávislého výtvarníka, která v každé
kategorii vyhodnotí tři nejlepší díla.
Vítězné práce vyjdou na malé kazetě
sirek. Kromě vítězných děl bude
udělena i zvláštní cena Klubu sběratelů
Policka.
Rostislav Vaněk bezesporu patří
k nejuznávanějším typografům u nás. Je V krátkosti informujeme…
autorem několika typů písma a z jeho Práce na výstavách není jedinou, která
dílny vzešlo i značení pražského metra. nás v Muzeu momentálně zaměstnává.
Určitě si nenechte ujít možnost osobně Po všech peripetiích, způsobených
se potkat s tímto velice zajímavým pandemií, se intenzivně připravujeme
výtvarníkem.
na novou návštěvnickou sezónu.

KVÍČEROVSKÁ SIRKA

Klub sběratelů Policka ve spolupráci s
Muzeem papírových modelů a s
podporou města Police nad Metují
vyhlašují třetí ročník výtvarné soutěže
„Kvíčerovská sirka“. Tato soutěž si už
našla svoje místo jak v programu
Muzea, tak i v koncepci výstav
v Zeleném domečku. Na rok 2020 je
výstava naplánovaná na prosinec.
Tématem soutěže budou letos
„Kvíčerovské Vánoce“. Soutěžní práce

• I pro rok 2020 jsme pro návštěvníky
připravili
možnost
zakoupení
společné vstupenky do MPM a
expozic Muzea Náchodska v Polici
• Připravujeme nové propagační
materiály, na kterých pracuje náš
grafik Tomáš Petřík
• Pro novou sezónu plánujeme reedici
dvou vystřihovánek: Suchodolské
kapličky a Radnice v Polici nad
Metují
Stále je na co se těšit!
Za MPM Pavel Frydrych
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V letošním roce uplyne sto let od úmrtí
jednoho z nejvýznamnějších rodáků z Police
nad Metují. 1. května 1920 zemřel v Praze
na následky podchlazení, violoncellista a profesor pražské konzervatoře, Hanuš Wihan.
Jako interpretační umělec toho po sobě mnoho nezanechal a na jeho odkaz se postupně
zapomínalo.
Kdo vlastně byl Hanuš Wihan?

5. NEJUŠLECHTILEJŠÍ
Z HUDEBNÍCH SKLADATELŮ

Polický rodák Johann Wihan se za svůj
život setkal s mnoha hudebními skladateli.
S některými osobně a s mnohými zprostředkovaně, skrz jejich nesmrtelnou hudbu. Z těch,
kteří se rozhodli do úvodu své skladby vepsat
jméno Wihanovo, je nutné na prvním místě
jmenovat Antonína Dvořáka. Dalšími pak byli
třeba Richard Strauss, Josef Suk, Friedrich
Gersheim nebo Sergej Tanějev.
Ale zdá se, že tou „celoživotní láskou“
Johanna Wihana byl Bedřich Smetana. Wihan,
jako student pražské konzervatoře, několikrát
viděl dirigenta Smetanu v Prozatímním divadle. A dost možná i jako posluchač na některém z „Populárních koncertů“ Umělecké
besedy.
Pravděpodobně nejhranější skladbou
Českého kvarteta byl Smetanův smyčcový
kvartet „Z mého života“, který autor dokončil 29. prosince 1876. Skladba byla poprvé
hrána na soukromé premiéře v roce 1878, při
níž hrál violový part Antonín Dvořák, první veřejná premiéra se odehrála 29. března
1879. Možná je dobré si připomenout, v jaké
době Smetanova života se pohybujeme. V létě
roku 1874 přestal skladatel slyšet na pravé
ucho a na podzim ohluchl úplně a na začátku
následujícího roku se odstěhoval z Prahy.
Navzdory těžké nemoci zkomponoval mistrovská díla – opery Hubička, Tajemství
a Čertova stěna, dva smyčcové kvartety, klavírní cykly Sny a České tance a řadu sborových děl. V Jabkenicích také dokončil cyklus symfonických básní Má vlast (Vyšehrad,
Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor,
Blaník), který dnes představuje jedno z nejvýznamnějších děl českého symfonického repertoáru. Smetana nakonec umírá 12. května
1884.
Na tomto místě je potřeba se trochu vrátit v čase. V roce 1866 (30. května) měla
v Prozatímním divadle premiéru komická
opera B. Smetany „Prodaná nevěsta“ (po několika autorských úpravách vznikla definitivní verze až v roce 1870). A právě předehra
k „Prodané nevěstě“ se stala hlavní postavou
jedné části Wihanova života. Ruský hudební
historik Lev Ginsburg v publikaci „Hanuš
Wihan a České kvarteto“ napsal: „Wihan se
také zasloužil o mnichovské uvedení krásné
předehry Smetany k opeře Prodaná nevěsta.“
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Jeho český předchůdce B. Heran ještě konkretizuje: „Na svůj náklad dává [Wihan – pozn.
P. F.] rozepisovat předehru k Prodané nevěstě,
aby tím umožnil v Mnichově její provedení.
Stalo se tak v únoru 1882 s orchestrem mnichovského dvorního divadla pod taktovkou
kapelníka Léwyho.“ Skutečností je, že Wihan
opravdu v roce 1882 píše Smetanovi a žádá
ho: „… zdali bych mohl dostat partituru s hlasy k předehře k ‚prodané nevěstě‘ a Vy zdejší dvorní kapele svolení dal k provozování
v jednom z našich akademických koncertů.“
Ovšem koncert se uskutečnil až na Vánočním
koncertu roku 1883, a ne v únoru 1882, jak
píše Heran.
V prvním dopise Smetanovi Wihan píše
(cituji celý dopis):
„V Mnichově dne 25. ledna 1882.
Velevážený mistře!
Nemějte mi za zlé, že se rovnou cestou
na Vás obracím, zdali bych mohl dostat partituru s hlasy k předehře k ‚prodané nevěstě‘
a Vy zdejší dvorní kapele svolení dal k provozování v jednom z našich akademických
koncertů. Před několika dny dal jsem klavírní
výtah celé opery našemu kapelníku Levi-mu,
a včera se mne již tázal; zdali je ouvertura též
pro orchestr tištěna. Uvázal jsem se, že vše co
nejdříve zaopatřím, těšíce se tomu, že Levi se
tak nadšeně o Vašem arci rozkošném díle vyslovil. Jest to velmi šťastný počinek a uslyšíme
pak bohdá napřes rok Vyšehrad neb Vltavu
v originálu; hráli jsme je včera s p. Giehrlem,
zde žijícím žákem Lisztovým, z partyrury
na čtyry ruce – arci s velmi špatnou náhradou za tak znamenité orchestrální roucho. Co
se koncertní hudby týče, máme zde – v kruhu
hudby Wagnerovy – velmi konservativní obecenstvo a je Vaše ouvertura tím právem velmi
šťastný začátek. Jen co se titulu týče: Mohli
bychom místo ‚Ouverture verkauften Braut‘,
snad charakteru příbuzný ‚Lustpielouverture‘
na program uvést! Prosím Vás o několik řádků
z Vašeho zátiší a těším se na bohdá velmi zdařilý výsledek.
Váš srdečně oddaný Jan Wihan; komorní
virtuos a člen dvorní Kapely, München.“
Druhý dopis je už o premiéře „Prodané
nevěsty“ (cituji celý dopis, včetně škrtanců):
„Velectěný mistře!
Přijměte mé srdečné blahopřání k vánočním svátkům čili dobře po česku ‚šťastné a veselé svátky‘. Přikládám též program našeho
vánočního koncertu s Vaší předehrou k prodané nevěstě. Poněvadž nepřijde nikdy ouvertura
operní na naše programy, odhodlal se konečně
předce kap. Levi k titulu ‚Lustpielouverture‘,
aniž by mě před tisknutím programů byl co
řekl. Ouvertura je velmi dobře naštudována,
elektrisovala na včerejší předposlední zkoušce
celý orchestr. Umístěna je též velmi dobře, tak
doufám, že se krásného úspěchu nemine.

Včera po zkoušce jsem slíbil kapelníku
Levimu partitury Vyšehradu a Vltavy a dostanu-li od Urbánka ‚Z českých luhův a hájů‘,
dám mu je ihned. Jste první ze slovanských
skladatelů, pro kterého je tělem i duší zaujat.
Škoda že má Libuše jen český text, kterému on
nerozumí.
Se srdečným pozdravem a úctou Váš oddaný Jan Wihan. Brienner Str. 34.
V Mnichově dne 23. prosince 1883.“
I když bychom počítali s tím, že nemocnému Smetanovi trvalo nějakou dobu, než
do Mnichova odpověděl, je téměř dvouletá proluka zarážející. O tom, proč to trvalo
tak dlouho, nejspíš vypovídá dopis, uložený
ve Wihanově fondu v Českém muzeu hudby.
Bohužel se nezachovala datace dopisu ani adresát. Přesto se dá z obsahu určit jeho datace
na pomezí let 1882 a 83 a pravděpodobně byl
adresován vydavateli, protože v textu Wihan
zmiňuje, že se těší „na tištěný exemplář“. Co
se osudů „Prodané nevěsty“ v Mnichově týče,
je důležitá jiná část dopisu: „Hned jak jsem
Váš ctěný list obdržel požádal jsem našeho
bibliothekáře o partituru ouvertury k prodané nevěstě, která ležela v archivu u psaných
hlasů; nepřišel jsem však několik dnů do divadla a tak se zaslání až do dneška zdrželo.
[…] Ouvertura se u nás dosud nehrála, poněvadž v předposledním koncertu poslední sezóny 5-tá symfonie od Rubinsteina tak
skvěle propadla, že si kapelník Lévi netroufal
ve velmi špatném rozmaru se nalézajícímu
publiku sebe lepší novinku v posledním týdnu na to následujícímu koncertu předvésti
a odložil provozování ouvertury na budoucí
rok.“ V rámci objektivity je nutno zmínit, že
předehra k „Prodané nevěstě“ sice nepropadla,
ale taky neudělala žádnou díru do světa. Ale
nakonec se v Mnichově, během Wihanova
působení i později, Smetana začíná prosazovat – i díky repertoáru Českého kvarteta. Oproti tomu se Antonín Dvořák dokázal
v Evropě (a posléze i Americe) prosazovat
daleko rychleji. Zůstává faktem, že Wihan byl
jedním z prvních českých hudebníků, který
se aktivně zasazoval o propagaci Smetanovi
hudby v Evropě.
Zajímavý na dopisech je i Wihanův podpis: dopisy Smetanovi jsou jedněmi z mála
zachovalých, kde Wihan použil českého ekvivalentu jména Johann či Hans v podobě Jan.
S křestním jménem Wihana se to má takto: v křestním listu je na prvním místě uvedeno jméno Johann (dalšími jmény jsou Josef
a Jindřich). Nejstarší známý Wihanův podpis
je Johann (podpis na partituře Koncertu pro violoncello Bernharda Molique ze srpna 1874).
Až do roku 1888 se nejčastěji podepisuje jako
Hans, méně často jako Johann. Od roku 1888,
tedy od chvíle, kdy se vrátil do Čech, se začíná
podepisovat jako Hanuš (ale ještě v roce 1890
podepisuje vysvědčení violoncellisty Bergera
jako Hans).
Poznámka: osobně jsem se rozhodl pro
používání křestního jména Johann, pokud
píšu o době před r. 1888; po tomto roce už používám křestního jména Hanuš.
Pavel Frydrych
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200 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA V POLICI NAD METUJÍ
LÉTA POVÁLEČNÁ

Konec druhé světové války přivítali poličtí ochotníci s nadšením a chutí vrhnout se
naplno do divadelní práce. Však také od roku
1945 do roku 1947 sehráli v Kolárově divadle
10 her!
Na sklonku roku 1945 režíruje Josef
Zeman první představení Koláru ve svobodné
zemi – romantické drama z lékařského prostředí amerického autora Sidneyho Kingsleyho
„Muži v bílém“.
V následujícím roce to pak byly tři inscenace - „Posvátný plamen“ od anglického
spisovatele W.S.Maughama, kterou režíroval
Oldřich Rejmont, drama o třech dějstvích
„Noční služba“ českého dramatika Emila
Synka v režii Jana Linharta a „Guayana“ Olgy
Scheinpflugové, kterou režíroval opět Josef
Zeman.
A v roce 1947 uvádí DS Kolár dokonce
šest premiér – ironickou komedii Františka
Langera „Velbloud uchem jehly“, drama
o třech dějstvích F.V.Krejčího „Povodeň“, detektivku „V těžkém podezření“ J.Bradleyho,
komedii Jeana Sarmenta „Oči ze všech nejkrásnější“, detektivku „Půlnoční vlak“ od Arnolda

(text k titulní straně)

Ridleyho a v neposlední řadě i prvotinu čestného člena spolku Aloise Podroužka „Dva dny
strachu“, inspirovanou válečnými událostmi.
O režii se podělili tři opory a vůdčí osobnosti tehdejšího souboru – Josef Zeman,
Oldřich Rejmont a Josef Souček.
Poličtí ochotníci věnovali v tomto období řadu finančních darů do fondu po obětech
nacismu a uspořádali loutkové představení
ve prospěch Lidic. Navázali také na tradici
pořádání městských zábav a staročeské poutě.
Tyto každoroční akce byly samozřejmě i vydatným zdrojem příjmů DS Kolár a pomáhaly
splácet dluhy na divadle.
Velice důležité bylo také obnovení
Polických divadelních her, které byly německými úřady zakázány.
Postupně se z nich stala jedna z největších
kulturních událostí ve městě.
O síle tehdejšího polického ochotnického divadla svědčí i to, že v roce 1948 měl
Divadelní spolek Kolár 77 činných členů a dalších 116 přispívajících členů ! Neuvěřitelná
členská základna, co říkáte?
Po únorovém komunistickém puči v roce

1948 nastala úplně jiná společenská situace,
která měla neblahý vliv i na sféru kulturní
včetně činnosti ochotnických spolků. Vše je
řízeno direktivně, s cílem sloužit ideologii socialismu a marxismu-leninismu.
V roce 1950 se z Divadelního spolku
Kolár stává „dramatický odbor Závodního
klubu ROH n.p. Kovopol.
V této době se snažili poličtí ochotníci realizovat především hry z české klasiky – od Aloise Jiráska to byly: „Lucerna“,
„Pandurek“,„Pan Johanides“ a dále obrozenecká hra od Josef Kajetána Tyla „Paní
Marjánka, matka pluku“.
Vedle nich ale nezapomínají ani na současné hry – např. „Mordová rokle“ Miloslava
Stehlíka, tragický příběh o odvaze, pospolitosti, ale i zradě, kolaboraci a lámání charakterů.
V roce 1956 nastudovali hru Františka
Götze „Soupeři“ v režii J. Zemana, která
byla velmi dobře oceněna odbornou porotou
na krajské přehlídce a Police se tak zařadila
mezi nejvyspělejší soubory okresu.
Jaroslav Souček

POHLEDY DO HISTORIE
zrcadlo času - vzpomínáme...
•

•

1. května 1953 – při příležitosti oslavy
svátku práce bylo spuštěno vysílání
Československé televize
2. května 1519 – na zámku ClosLucé u Amboise zemřel Leonardo da
Vinci, italský malíř a vynálezce, jeden
z největších geniů v dějinách (* 15. dubna
1452)

•

3. května 1931 – narodila se Jiřina
Bohdalová, česká herečka

•

4. května 1846 – ve Wole Okrzejské
(v Polsku) v rodině statkáře a šlechtice
se narodil polský prozaik Henryk
Sienkiewicz, nositel Nobelovy ceny
za literaturu z roku 1905 († 15. listopadu
1916)

•

5. května 1821 – zemřel na ostrově
Svaté Heleny ve vyhnanství ve věku 52
let francouzský císař a slavný vojevůdce
Napoleon I. Bonaparte (* 15. srpna
1769)

překonal rekord v běhu na 10 km
•

12. května 1820 – narodil se Josef
Mánes, malíř a zakladatel novodobého
českého malířství († 9. prosince 1871)

•

13. května 1795 – narodil se
v Kobeliarově na Slovensku Pavel
Josef Šafařík, význačný obrozenecký
jazykovědec a historik († 26. červen
1861)

•

•

•

•

•

6. května 1889 – v Paříži byla během
Světové výstavy otevřena Eiffelova věž

•

7. května 1945 –v Remeši byl podepsán
Akt bezpodmínečné kapitulace
nacistického Německa

•

8. května 1945 – bezpodmínečná
kapitulace Německa, konec druhé
světové války v Evropě

•

•

9. května 1974 – v Praze byl slavnostně
otevřen první úsek metra

•

•

10. května 1970 – bylo zahájeno vysílání
2. programu Československé televize

•

11. května 1949 – Emil Zátopek

•
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•

(† 6. dubna 1528)
•

22. května 1929 – v chorvatském
Záhřebu se narodil Jaroslav Dietl, český
filmový a televizní scenárista, dramatik
a dramaturg († 29. června 1985)

•

23. května 1618 –začala aktem tzv. třetí
pražské defenestrace třicetiletá válka

•

14. května 1316 – narodil se v Praze
Karel IV., český a německý král a římský
císař († 29. listopadu 1378)

24. května 1934 – Tomáš Garrigue
Masaryk byl počtvrté zvolen
československým prezidentem

•

15. května 1891 – v Praze byla otevřena
epochální Všeobecná zemská výstava
na oslavu stého jubilea první průmyslové
výstavy v roce 1791 v Praze

25. května 1849 – v Praze v kupecké
rodině se narodil František Ženíšek,
český malíř († 15. listopadu 1916)

•

16. května 1870 – narodil se v Praze
Antonín Slavíček, český malíř, krajinář
(† 1. února 1910)

26. května 1900 – v Biskoupkách
u Třebíče v rodině učitele se narodil
Vítězslav Nezval, český básník
a dramatik († 6. dubna 1958)

•

27. května 1840 – zemřel v Nice úplně
vyčerpán Niccolò Paganini, italský
houslový virtuos, kytarista a hudební
skladatel (* 27. října 1782)

•

18. května 1923 – bylo zahájeno
pravidelné vysílání Československého
rozhlasu

28. května 1883 – v Kroměříži se narodil
Václav Talich, český dirigent († 16.
března 1961)

•

19. května 1935 – uskutečnily se
volby do parlamentu Československé
republiky

29. května 1988 – zemřel v Praze
Vladimír Menšík, český herec (* 9. října
1929)

•

20. května 1506 – skonal ve Valladolidu
Kryštof Kolumbus, italský mořeplavec,
objevitel Ameriky (1492 ) (* 1451 )

30. května 1434 – došlo k bitvě u Lipan,
ve které byla rozbita slavná vojska
táboritů i sirotků

•

31. května 1891 – zahájen provoz
první pražské lanové dráhy na Letnou

17. května 1296 – zemřela Anežka
Přemyslovna, dcera Přemysla Otakara
II., česká princezna a rakouská
vévodkyně (* 5. září 1269)

21. května 1471 – narodil se Albrecht
Dürer, německý malíř, rytec a grafik

Připravil František Janeček
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Pankrác, Servác, Bonifác – kdo vlastně byli ledoví muži?

Pankrác, Servác a Bonifác často květy klidí pro královnu Žofii – jedna z pranostik vážící se ke květnovému svátku tří „zmrzlých“
světců a jedné „ledové“ světice. Období mezi
10. až 14. květnem bývá označováno jako období zmrzlíků, studených svatých, ledováků,
ledových mužů a podobně. Bývá to výrazně
studené období, avšak charakter doprovodného ochlazení není vždy stejný. Někdy se
teplota dostane i pod bod mrazu, ale častěji
nastává pouze citelné ochlazení a především
se vyskytují vydatné studené dešťové srážky.
Ty jsou charakteristické i pro další významnou
pranostickou dominantu, kterou představuje
svatá Žofie.
Lidové pranostiky se tomuto období
a jeho představitelům věnují v míře nebývalé,
připomeňme si některé z nich:
yy Pankrác, Servác, Bonifác, ledoví bratři,
přinesou chladna jak se patří.
yy Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži,
Žofie jejich kuchařka; odtud již studeno
neškodí.
yy Svatí Pankráci, Serváci, a Bonifáci, Vás se
bojí všici sedláci.
yy Pankrác, Servác, Bonifác – ledoví muži,
spalují mrazem ovoce i růži.
yy PAN(krác), SER(vác), BONI(fác) - pálí
stromy. (Pan Serboni pálí stromy.)
yy Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou
zlí chlapci.
yy Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
yy Žofie – ledová žena.
yy Prší-li na sv.Žofii, neurodí se víno.
yy Svatá Žofie vaří z vody.
yy Žofie vína upije.
yy Svatá Žofie políčka často zalije.
yy Déšť svaté Žofie švestky ubije.
yy Keď prejde zamrznutých kuchárka , sadieva sa paprika.
Jak je z většiny uvedených pranostik vidět, tak nejvíce se „škodného mrazu“ obávali
vinaři a sadaři.

Kdo byli - a žili vůbec - oni představitelé obávaných studených
období?
Pankrác (12.května)

„Ledový světec“ svatý Pankrác se narodil

HLAVŇOV v roce 1932

Z CD Mir. Pichla Police nad Metují –
dějiny města a regionu v běhu let
Ves. 620 m n. m. Okr. úřad Broumov. Okr.
soud Police nad Metují. Kraj. soud Hradec
Králové. 400 obyvatel. Vlak 5 km, pošta
a telegraf Police nad Metují.
Čalouníci – Tapezierer:
Josef HORNYCH, Richard VACEK
Koláři – Wagner:
Hynek BERKA
Hostince – Gasthäuser:
Josef DOLEŽAL, Jan PEJSKAR,
František TICHÁČEK, Adolf VAJSAR

14

okolo roku 290 ve Frýgii (Malá Asie). Traduje
se, že pocházel z vážené křesťanské rodiny. Matka však zemřela hned po jeho narození a otec o rok později. Tak o něj pečoval
strýc Dionýsos, který s ním později přesídlil
do Říma. To bylo v době, kdy císař Dioklecián
velmi tvrdě pronásledoval křesťany a veřejné
přiznání ke křesťanství bylo trestáno smrtí.
Mladý Pankrác se však nezalekl a své vyznání
neskrýval, což mělo za následek, že byl zajat
a uvězněn. Bylo mu nabídnuto, že když se své
víry vzdá zachrání si život. Ale čtrnáctiletý
Pankrác se nedal přesvědčit a tak 12. května
roku 304 byl veřejně sťat. Jeho tělo uschovala
statečná žena v římských katakombách. V roce
500 papež Symach postavil nad Pankrácovým
hrobem kostel. Později zde byla vystavěna bazilika sv. Pankráce jež zde stojí dodnes.
Pankrácův kult se rozšířil po celé Evropě,
především pak v Německu. Dnešní Pankrác
je ve Francii patronem dětí a prvně přijímajících. Ochraňuje mladé rostliny a květy, jeho
přímluva pomáhá při bolestech hlavy a při
křečích - a také proti křivé přísaze.
Význam jména Pankrác v tomto případě neodpovídá povaze chlapce a jeví se jako
nahodilé. Základem je totiž řecké slovo pankration, což znamená „celkový závod“ nebo
„víceboj“, lze vycházet i ze slova pankratés přeloženo jako „vševládný“.

věřící ulicemi Servácovu hlavu a další ostatky.
Jméno Servác má základ patrně v latinském slově servare - „uchovávat“. Znamená
tedy něco jako „strážce“ nebo „ten, který
uchovává“.

Bonifác (14. května)

Třetí „ledový světec“ svatý Bonifác, se
podle legendy narodil v Římě ve 3. století. Bohatá Římanka – křesťanka - jej poslala
do Tarsu v Malé Asii (dnešní Turecko), aby
tam pro ni se svými druhy vyhledával ostatky mučedníků. Bonifác se do té doby o křesťanskou víru nezajímal a tak bral cestu spíše
jako povyražení. V Tarsu byl svědkem toho,
jak jsou zde křesťané krutě a bez soucitu
v celých zástupech veřejně pro víru zabíjeni.
Pod vlivem hrůzných zážitků se veřejně přihlásil k víře Ježíšově. Byl okamžitě uvězněn
a po krutém mučení jej biřicové vhodili do vařící se smůly. Legenda říká, že jeho zděšení
přátelé přinesli nakonec do Říma ostatky jenom jednoho mučedníka - Bonifáce. Tam jej
pohřbili na via Latina. To vše se mělo stát kolem roku 306.
Jméno Bonifác vychází z latinského výrazu (homo) boni fati, což lze přeložit jako „člověk dobrého osudu“, což může znamenat, že
každý Bonifác je šťastlivec.

Žofie (15. května)

Servác (13.května)

Den „ledové světice“ svaté Žofie Římské.
Ta se narodila ve 3.století v Římě. Stala se
křesťankou a za vlády císaře Diokleciána, kdy
vrcholilo pronásledování křesťanů, byla pro
svou víru (asi roku 305) sťata. V roce 846 byly
na příkaz papeže Sergiuse II. přeneseny její
ostatky do kostela svatého Martina di Monti
v Římě a zde uloženy pod hlavní oltář.
Žofie Římská je zobrazována s mečem
a neckami - snad symbolika její smrti stětím
- ale většinou ji můžeme spatřit s knihou a palmou. K Žofii se lidé modlili, aby se přimluvila a ochránila plodiny před pozdními mrazy a také aby podpořila růst osevu na polích.
Proto se doporučuje květiny umístit ven, třeba
na balkon, až po 15.květnu.
Základem jména je řecké slovo sofía přeloženo značí „moudrost“. Proto by všechny ženy toho jména - Žofie i Sofie - měly být
nejen krásné, ale i moudré.
Připravil František Janeček

Kováři – Schmiede:
Václav HORNYCH
Krejčí – Schneider:
František KRTIČKA, Josef VAJSAR
Pekaři – Bäcker:
Adolf JIRÁSEK
Rolníci – Landwirte:
Antonín ZEIDLER
Smíšené zboží, obchody –
Gemischtwaren, Handlungen:
Josef DOLEŽAL, Antonín MICHL
Trafiky – Tabaktrafiken:

Marie DOLEŽALOVÁ, Adolf VAJSAR,
Josef VLČEK
Truhláři – Tischler:
Václav ROTTER
V roce 1926 byly v Hlavňově 3 mechanické a 35 ručních tkalcovských stavů.
V roce 1930 měl Hlavňov 150 domů,
628 obyvatel; národnost: čsl. 621, německá
7; nábož. vyznání: řmk. 497, evang. 3, čsl.
85.
Místní část Hvězda – 1 dům, 2
obyvatelé.

Druhý „ledový světec“ svatý Servác pocházel z Arménie (datum narození spadá do 4.
století). Pravděpodobně roku 340 se stává
biskupem v Tongernu (Belgie). Patřil k nejtvrdším odpůrcům arianismu. Zemřel 13.
května roku 384 v Maastrichtu (Holandsko)
na zimnici.
Je patronem Maastrichtu, Goslaru,
Limburgu/Lahn, Quedlinburgu a Wormského
biskupství. To svědčí o velké úctě, které se
tento patron těší. Navíc jej berou za svého
ochránce i zámečníci a stolaři, lidé se k němu
modlí, když je sužuje revmatismus, bolesti nohou a horečka. Také je vzýván, aby ochránil
před škodami od mrazu, který přichází nikým
nezván ani nevolán.
V Maastrichtu se na světcovu počest
v současné době každých 7 let koná velká posvátná pouť. Při procesí (ommegang) nesou

Vybral František Janeček
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Významné osobnosti Police a Policka

Příběh Miroslava Pichla – známého polického patriota a autora vlastivědných
článků a publikací z historie Police nad Metují

Miroslav Pichl se narodil 28.
listopadu 1941 v Bukovici,v nelehkém období po druhé světové
válce, od roku 1946 trvale bydlel
v Polici nad Metují. Otec Bedřich
Pichl (*1911 – † 1983), úředník
fy Pelly v Polici n. M., později
vedoucí zásobování n. p. Veba
v Broumově. Matka Amálie
(*1914 – †2006), roz. Vítková
z Bukovice, v mládí zaměstnaná v rodinách fy Munk a fy
Schimmer (likérka), pak dělnice
u fy Inventor (dříve fa Vancl).
Bratr Jaroslav (*1944), sestra
Milena (*1948 – †1949).
Vzdělání: Úspěšně absolvoval místní měšťanskou školu.
Jelikož byl i manuálně zručný,
dále rozvíjel i své zručnosti
na Vyšší průmyslové škole strojnické v Novém Městě nad Metují
(1955-1959), obor jemná mechanika a optika. Studium zakončil maturitou.
Zaměstnání: Umístěnka do zaměstnání shodou šťastné náhody padla
roku 1959 do nedalekého n.p. Meopta Hynčice u Broumova se specifickou
výrobou promítaček a fotoaparátů Flexaret. Po dvouleté vojenské službě
v Českých Budějovicích byl od roku 1962 až do konce sedmdesátých let,
kdy výroba fotoaparátů byla zrušena, platným členem konstrukčního týmu
pro vývoj fotografických přístrojů a příslušenství v tomto podniku s mnoha
úspěchy. Od roku 1977 nastoupil do polického Kovopolu, kde v podobné
vývojářské práci jako samostatný konstruktér speciálního a lisovacího nářadí setrval až do důchodového věku v roce 2001.
Hobby: Ve volném čase měl mnoho koníčků, ať už to byla práce v technickém zázemí Kolárova divadla, aktivní motorismus šedesátých let (2 roky
aktivní účast v motocyklových závodech v motokrosu), celoživotní zájem
o fotografování, četba literatury, zahrádka, poznávání konstrukcí fotografických přístrojů a hodinářství, sběr, poznávání a fotografování hub, četba
literatury, zahrádka, členství v trampské osadě KO 5, členství v hospodské
stolní společnosti Krčma–Senát. Po šedesátce aktivní cykloturistika nejenom po našem regionu mu nedovolovala ani pomyslet na nečinnost. Byl
též členem zastupitelstva Police nad Metují a člen letopisecké a kulturní
komise tamtéž.
Možná překvapivě i pro sebe se našel v poznávání historie zdejšího
regionu. Z tohoto koníčka se někdy kolem roku 1997 stal bujný oř, kdy neukojitelné zvědavosti autora přestala stačit běžně vydávaná regionální literatura. Jeho největším zájmem se stala historie našeho města. Systematicky
pátral v dobových materiálech, objížděl matriky i archivy, shromažďoval
data, která následně řadil a použil v knižním vydávání svých publikací. Též
publikoval různé vlastivědné články v místním zpravodaji Polickém měsíčníku nebo ve vlastivědném sborníku Rodným krajem. Stal se častým návštěvníkem badatelny ve Státním okresním archivu v Náchodě, rovněž také
nutno zmínit Okresní muzeum v Náchodě, několikrát i návštěva ve Studijní
a vědecké knihovně v Hradci Králové a intenzivně studoval příslušné archiválie. Prezentoval se výbornou pamětí a obdivuhodným přehledem. Pro
Mirka to byly dny, týdny, měsíce, roky mravenčí, systematické práce, která
za výsledkem stojí a která ho zároveň těšila a bavila.
Publikační činnost: texty propagačního charakteru a částečně neregistrované množství popularizačních článků o historii Police n. Met.,
uveřejňované v Polickém měsíčníku (PM): např. „Historie jedné básničky“ (2003), „Čestní občané města Police nad Metují“ (?), „Jak to tenkrát
bylo se stavbou Kolárova divadla“ (?), „Dopis rady města Police opatu
Rotterovi roku 1885“ (2002), „O jednom domu v Kostelní ulici (čp. 5)“
(2005), „Mezihorní, Měststký či Fabrický mlýn – zajímavosti z historie
budovy čp. 195“ (2004), „Příběh koželuha Hartmanna“ (2002), „Hodiny
na radnici“ (2006), „Jak to bylo se suchodolskou přehradou“ (Suchodolský
občasník – spolu se Zd. Teinerem, 2012), „Co projednávalo obecní zastupitelstvo v předminulém století“ (?), „Jedno kulaté výročí“ (?), „Za kronikářem Josefem Brandejsem“ (2002, zkrácená verze v časopise Rodným
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krajem v prosinci 2002), „Trochu z historie bývalého farního kostela“
(2004), „Kostel Nanebevzetí Panny Marie“ (2003), „O polické plovárně“
(?), „Ze starší historie polických lékáren“ (2002), „Vzpomínka na akademického malíře Václava Luňáčka“ (?), „Co se kdysi událo na čarodějnice – aneb příhoda z doby nepříliš dávné“ (2004), „O první polické mateřské školce – hrst vzpomínek na dějiny domu čp. 86“ (2004), „Znak města
Police nad Metují“ (2005), „Povídání o polickém náměstí“ (2004, 2005),
„Jména ulic v Polici nad Metují v letu let“ (?), „O Damiánce“ (2001).
„O chudobincích“ (?), „O výkonech městského práva a o polické šatlavě“
(?), „Příběh pekaře Josefa Vejrycha a jeho opice“ (2001), „Pellyho dům“
(2001), „Pater Bonaventura Pitr a Police nad Metují“ (2004), „Ještě jedno výročí – polická plovárna“ (?),„Trochu povídání o starší historii polické radnice“ (2002), „Začátky poštovních úřadů v Polici nad Metují“
(2002), „Požáry v Polici nad Metují“ (2002), „Za kronikářem Janem Lege
(2002), „Příběh o kupci Pášmovi a jeho hráčské vášni v lotynce“ (3001),
„Selendrův sloup“ (2002), „Osmdesáté výročí – sloučení Ledhuje s Policí
nad Met. v jednu obec“ (2002), „Za PhDr. Stanislavem Brandejsem – historikem našeho regionu“ (2002), „Stará polická radnice – aneb historie
domu čp. 77“ (2002), „Centenarium: Václav Vladivoj Tomek“ (2005), „Jak
to kdysi chodilo: Trestní senát města Police“ (?),„Polické trhy na plátno“
(2003), „135. výročí založení Sokola polického“ (2003), „Z historie měšťanského pivovaru“ (2003), „Julinka“ (2003), „Vzpomínka na akad. malíře
Václava Luňáčka (2003), „Historik Václav Vladivoj Tomek a Police nad
Metují“ (?), „Jedna dávná velikonoční historka“ (2002), „Příběh koželuha
Hartmana“ (2002), „O Vlčinci“ (2005), „Z historie polických poštovních
úřadů“ (2002), „Lidové zvyky“ (?), „O polickém kostele“ (2003), „130
let: železnice Choceň – Broumov“ (2005), „Na polické radnici se zastavil
čas“ (2006), „Významná osobnost – polický rodák prof. František Kleiner“
(2006), „Ohlédnutí za domy čp. 23 a čp. 24“ (2009), „Domy čp. 19, 20 a 21
na východní straně náměstí a jejich historie“ (2009), „446 let historie –
dům čp. 18 na náměstí“ (2009), „Trocha memoárů na dům čp. 17“ (2009),
„Hospoda, hotel a pak samoobsluha v Polici – dům čp. 79“ (2009), „Čp. 86
– dům s bohatou historií“ (2009), „Domy čp. 83, 84 a 85 – aneb trocha historie nikoho nezabije“ (2009), „Čp. 82 na náměstí – dům s bohatou historií“
(2009), „Trochu vzpomínek na dům čp. 77 na náměstí“ (2009), „Ohlédnutí
za historií domu čp. 294“ (2009), „Historie budovy čp. 341“ (2009),
„Historie radnice“ (2009), „Silnice Police nad Metují – Mýto, vedoucí mezihor. Údolím – trochu historie“ (2004), dvanáctidílný seriál o polických
památkách (PM 2007), dvanáctidílný seriál o polických osobnostech (PM
2008). „Josef Brandejs, kronikář Policka“ (Rodným krajem 25/2002).

Z knižní tvorby:

yy „Almanach 180 let ochotnického divadla v Polici nad Metují – 60 let
Kolárova divadla“ (2000 – redakce a články)
yy „Almanach 50 let organizovaného motorismu v Polici nad Metují“
(2002 – redakce a články)
yy Dr. Eva Koudelková: „Police nad Metují a okolí v lidových vyprávěních“ (2002) – tvorba poznámkového aparátu
yy „Stručné dějiny Police nad Metují“ (2003)
yy „Historické počátky města Police nad Metují“ (2003)
yy „Policko – turistický průvodce“ (2003? – člen realizačního týmu)
yy „Hostince Police nad Metují“ (2003)
yy „Police nad Metují v datech“ (2004)
yy Rodným Krajem č. 30 (2005) – „Historik V. V. Tomek a Police nad Metují“
yy „Jak šly dějiny Bezděkovem nad Metují“ (2006 – redakce textu a články)
yy „Česká Metuje – 600 let od první písemné zmínky o obci“ (2006; pomoc
při realizaci)
yy „Osobnosti Police nad Metují – Sochařské památky Police nad Metují“
(2009)
yy „Žďár nad Metují – malebný kout pod Ostašem“ (2009 – dva příspěvky)
yy „Hvězda v Broumovských stěnách“ (2010) – společně s prof. Františkem Janečkem
yy Petr Broulík: „Stoleté hospody 2“ (2011) – spolupráce při kapitolách
hostinec Hvězda, hostinec Krčma v Polici n. Met.
yy „Almanach Domova důchodců Police nad Metují 1937-2012“ (2013 –
úvodní kapitola) Kalendáře: „Broumovsko, Policko… na historických
pohlednicích“ (2013) – texty pod reprodukcemi pohlednic polického
regionu
yy „Kalendář Police nad Metují a okolí za starých časů“ (2014) – výběr
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předloh pro kresby a doprovodné texty
yy Antonín Krtička-Polický: „Hora Ostaš v pověstech a bájích“ (2011) – předmluva „Policko, region skromný, ale čarovný“ (2005)
– korekce textu
yy Text pro fu Strabag – Stavba silnice Žabokrky-Mýto-Petrovice, almanach historie a budování nové komunikace.
yy „Listování v polických kronikách“ (2015)
Největším a závěrečným dílem Miroslava
Pichla je soubor 2 CD Police nad Metují – dějiny města a regionu v běhu let (2015). Obsahují
značně rozšířené informace z knihy Police nad
Metují v datech. Je obdivuhodné, kolik informací, faktů a záznamů z kronik je v knize shromážděno. Těžko odhadnout, kolik stran různých
textů autor přečetl, prostudoval a probádal.
V úvodu CD autor uvádí: „Třebaže jsem
bytostně technického zaměření a někdejší moje

zaměstnání konstruktéra mě zcela naplňovalo
potěšením z tvůrčí činnosti, bádání v dějinách
Police mně rázem zcela pohltilo. Kdosi prý prohlásil, že ten, kdo jednou překročil práh badatelny historického archivu, nezadržitelně podlehl
žádostivosti po dalším pátrání v historických pramenech. Působí prý obdobně jako jakási droga,
která nutí badatele stále a stále rozšiřovat a zdokonalovat své poznání o dobách minulých. Což
se přihodilo i mně – bohudíky…“

Pan Miroslav Pichl zemřel tiše po dlouhé
a těžké nemoci v nemocnici v Broumově na velikonoční pondělí 28. března 2016. Dne 1. dubna
jsme se s ním rozloučili v polické obřadní síni
naposledy.V jeho osobě jsme ztratili na Policku
velmi pracovitou a ojedinělou osobnost, zaníceného badatele a historika našeho regionu, patriota, ale především dobrého a čestného člověka.
Čest jeho památce.
Za badatelské a faktografické literární dílo
a historii města bylo 14. prosince 2016 panu
Miroslavu Pichlovi uděleno Zastupitelstvem
města Police nad Metují Čestné občanství města
Police nad Metují In memoriam. Ocenění přebíral bratr Jaroslav Pichl se svou dcerou Inkou
Antlovou. Město Police by mohlo zviditelnit
přínos Miroslava Pichla i pojmenováním např.
nějaké ulice.

Připravil František Janeček

Příběh Sypací skály na Boru

V rozložitém masivu Boru nad obcí Machov, v české části
Stolových hor, se při česko-polské části Stolových hor nachází dlouhý
a 15 – 20 metrů vysoký horizontální skalní výchoz se silně rozrušenou
a členitou skalní stěnou, jejíž součástí je i několik samostatně stojících
skalních věží. Jedno snadněji dostupné místo v tomto skalním výchozu
bylo odedávna známé jako hojně navštěvovaná vyhlídka k širokému
a dalekému výhledu na Machovsko, Policko, Hronovsko a Krkonoše.
V sousedství této vyhlídky ještě v nedávné minulosti stála pitoreskní
skalní věž hřibovitého tvaru, s obrovitou a celistvou „hlavou“ a daleko
slabší a silně rozvětranou „nohou“. Tato spodní část skály se prý neustále drolila, a pro to jí začalo říkat Rozsejpací či Sypací skála. Má
pozoruhodnou historii.

Sypací skála po zřícení
V noci z 10 na 11. května roku 1921, údajně po silných lijácích
a nevídaně prudké bouři, se přečnívající balvan náhle odlomil a s obrovským rámusem se řítiI přes státní hranici po západním – českém
– svahu hory. Řítící se masa skalních bloků se s obrovitým hřmotem
valila dolů a cestou drtila vše, co bylo v cestě, staletý les, drobnější skály i lesní cesty. I obrovité, až 30 metrů velké skalisko bylo nárazem odsunuto ze svého ložiska ve svahu. Dráha řícení byla mnoho
set metrů dlouhá a několik skalních bloků poškodilo i chalupy, stojící
nejblíže pod svahem Boru v dráze této kamenné laviny. Příhodu dodnes připomínají jak základový skalní výhoz samotné Sypací skály, tak
i rozsáhlé balvaniště na úpatí hory. Zřícení Sypací skály bylo skutečně
katastrofické. Přes značné hospodářské škody však naštěstí nedošlo ani
k zranění lidí..
Mezi zdejším obyvatelstvem se tradovala pověst, že až tato skála
spadne, bude v Německu zle. To se skutečně potvrdilo, protože k události došlo ve dnech největšího rozkladu Německa po 1. světové válce.
Jiná verze pověsti říká, že po zřícení této skály bude Machov i se svým
okolím zatopen vodou, protože ta skála je spojena s mořem. K mořské
zátopě následně nedošlo.
Kresba romantického ilustrátora Liebschera z 5. dílu Ottových Čech
dokumentuje pohled na Sypací skálu před jejím zřícením.
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Zdroj: KOPECKÝ, Jiří. Sypací skála na Boru. Broumovské noviny: nezávislý časopis občanů Broumova a Broumovska. 2009, , 13.

Připravil František Janeček
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Z polické mateřinky…

V těchto dnech se vám hlásíme z prázdné, tiché a smutné mateřské školky. Bohužel,
i naše školka byla v důsledku celosvětové pandemie uzavřena a nikdo zatím neví, kdy se budeme moci vrátit zpět a za jakých podmínek.
Naši zaměstnanci přesto nezahálejí. Hned,
jak bylo potřeba, pustily se naše ženy do šití
roušek v naší jídelně. Jedna skupina šila, druhá stříhala, třetí zažehlovala, čtvrtá navlékala
gumy a tkanice.
Volných dní se také využilo k vymalování suterénu v 2. části budovy. Čistotou září
chodba, prádelna, rozvodna topení, sušárna,
úklidová místnost, sklad potravin a částečně
byla opravena padající omítka na schodišti
do jídelny a ke třídě Berušek. Poté se všichni
zapojili do následného úklidu.
Paní kuchařky se staraly o zajištění stravy
všech zúčastněných.
Paní uklízečky postupně vše dezinfikují
od podlah až po miniaturní dílky stavebnic.
Musíme se také starat o rostlinky, které si
děti ještě před uzavřením stihly zasít v rámci projektu Malého zahradníka „Kytička pro
maminku“.
Pedagogové mají nyní i dostatek času
na sebevzdělávání. Někteří využívají online
webináře, čtou odbornou literaturu, sledují
novinky ve vzdělávání dětí. MŠ zakoupila také nový ICT program na pedagogickou

ŠKOLSTVÍ
diagnostiku dětí, takže se všichni pedagogové
postupně učí pracovat s tímto programem. Ten
bude dobrým vodítkem pro učitele v jeho další
individuální práci s dítětem, ale hlavně bude
zajímavý i pro rodiče dětí, neboť ti obdrží výstup, v čem dítě vyniká, v čem je naopak slabé
a co je třeba s dítětem dále rozvíjet.
Předškoláci, kteří mají povinnou školní docházku, najdou od svých paní učitelek
na našich stránkách www.mspolice.cz každý
týden v rubrice „Domácí úkoly“ vzdělávací plán na dané období, různé pracovní listy,
grafomotorická cvičení a jiné tipy na domácí
výuku. Všem, kteří pilně plní s dětmi úkoly
a posílají je na email své třídy vypracované
zpět, velmi děkujeme. Ostatní by měli úkoly
donést, až bude školka znovu otevřená. Paní
učitelky jsou denně k dispozici rodičům na telefonu pro případnou konzultaci a zodpovězení jakýchkoli dotazů ohledně vzdělávání dětí.
Na žádost rodičů dítěte se speciálně-vzdělávacími potřebami probíhá on-line výuka, další
nová zkušenost pro nás.
Bohužel jsme museli zrušit Den otevřených dveří pro rodiče a děti, které by měly
nastoupit v září a také zápis do MŠ na školní
rok 2020 - 2021 řešíme elektronickou formou.
Podrobné informace o zápisu do MŠ najdete
na našich stránkách www.mspolice.cz a případné dotazy Vám paní ředitelka ráda zodpoví

na telefonu 733 539 979.
Přejeme všem, abychom tuto dobu všichni
ve zdraví přečkali a co nejdříve se v naší školce opět setkali. Do té doby buďte ohleduplní,
trpěliví, mějte se rádi, věnujte se svým dětem
naplno a věřte, že „ BUDE LÍP“.
Těší se na vás vaše paní učitelky a pan učitel z MŠ na sídlišti.

Ředitelka školy Dana Baláková

Broumovské gymnázium nespí Martin Cvrkal umožnil online vzdělávání
Koronaviru se podařilo narušit
naše zdánlivé jistoty, opatření Vlády
v zájmu zdraví všech výrazně omezilo
naše osobní svobody. Všem žákům byl
do odvolání zakázán přístup do školy.
Žijeme ovšem v digitální době
a i s takovou situací se broumovské gymnázium dokáže zdárně
poprat. Během prvního týdne probíhalo zadávání a odevzdávání
úkolů především v dlouhodobě používaném prostředí systému
Bakaláři, zároveň jsme ale testovali a připravovali systém umožňující živý kontakt a zavedení jasných pravidel výuky. Živou on-line výuku podle koronarozvrhu jsme zahájili v úterý 24. března
od 8 hodin s více než 90% účastí žáků.
V prostředí Microsoft Teams probíhá ve všech třídách školy
živá výuka s obrazem, zvukem i sdílením obrazovek účastníky.
Teams slouží také jako úložiště studijních materiálů, umožňuje
zadávat a hodnotit úkoly, vytvářet kvízy a testy, společně používat
a vyhledávat informace na webu. Systém Komens nadále využíváme v původní podobě pro oficiální komunikaci s žáky i rodiči,
rozesílání informací, omlouvání absence, známkování žáků atd.
V tomto nelehkém období jsme vzali omezení jako výzvu
a příležitost naučit se něco nového, jako šanci vykročit do světa
digitálních technologií. Učit se zvládat a využívat přednosti virtuálního prostředí musíme všichni, učitelé i žáci (pro ně je to v řadě
případů mnohem jednodušší:). Zásadní pro nás je, že i při tomto
způsobu učení zůstáváme v živém, nejnovějšími technologiemi
zprostředkovaném, osobním kontaktu. Můžeme se vidět, slyšet
a reagovat na sebe navzájem.
Všem děkuji za jejich přínosný podíl na zvládnutí pro školu
náročné situace. Učitelům, žákům i jejich rodičům, společně se
nám podařilo posunout naše broumovské gymnázium zas o kousek výše.
Mgr. Jiří Ringel, ředitel školy
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studentům broumovského gymnázia

Velké poděkování firmě Lavibell, s.r.o.
a panu Martinu Cvrkalovi za nových šest
notebooků Lenovo pro žáky a umožnění dálkové výuky
Velkou radost mi udělal pan Martin
Cvrkal z firmy Lavibell, s.r.o., který našim
žákům nabídl pomoc s umožněním dálkové výuky. Ve středu a ve čtvrtek jsem předal třem prvním žákům notebooky Lenovo
a jedna žákyně mi přes chat v Teamsech už
z domu a zapůjčeného notebooku poslala první zprávu.
Není to ani týden od prvního kontaktu s panem Cvrkalem a pomoc jeho
firmy už má konkrétní výsledky. V úterý ráno počítače do školy osobně dovezl
a předal. Jak hezky se mi zaplnil ředitelský gauč můžete vidět na fotografiích. Kromě pana Cvrkala také děkuji našemu informatickému guruovi panu
Vojtěchu Horákovi, který během dvou dnů do notebooků nainstaloval systém
i všechny potřebné programy a podílel se od začátku na technické specifikaci
vybraných PC.
Oceňuji rychlost pomoci v současné nelehké situace. Notebooky budeme
samozřejmě využívat pro žáky i po skončení nouzového stavu, například v případě dlouhodobější nemoci. Plánujeme využít získaných zkušeností z dálkové
výuky a umožníme kontakt s výukou i spolužáky v Teamsech i v těchto případech, případně i ze sociálních důvodů.
Již teď nás napadají další možnosti, jak podpořit naše žáky, hodily by se
nám například grafické tablety, které umožňují kreativnější práci při vytváření
dokumentů, a využili bychom je i následně pro výuku v učebně informatiky.
Zvedne někdo hozenou rukavici?
Všude na nás útočí slovo krize, ale já mám naopak dobrý pocit z toho,
že se mezi námi najdou lidé, kteří v čase nouze myslí i na druhé. A pokud se
pořádně rozhlédnete kolem sebe, rozhodně jich není málo.
Ještě jednou děkuji panu Cvrkalovi za sebe i za žáky.
Jiří Ringel
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MaMoKuk – Malá Mobilní Kufříková Knihovna

Malá Mobilní Kufříková Knihovna pro mateřské školky v Náchodě,
na Hronovsku, Policku, Červenokostelecku a Českoskalicku vznikla v loňském roce jako nápad, jak aktivně šířit pedagogické metody, inovace a inspiraci při práci s dětmi mezi jednotlivými mateřskými školami. Metodickým
garantem edukativního obsahu je zkušená pedagožka a ředitelka MŠ
Havlíčkova v Náchodě Mgr. Michaela Trejtnarová.

„Součástí MaMoKuku jsou odborné knihy, časopisy, metodické materiály, které přispívají k profesnímu i osobnímu rozvoji pedagogů, podporují
práci pedagoga při rozvoji jednotlivých gramotností u dětí a v neposlední
řadě rozvíjejí nalezení individuálního dětského potenciálu,“ říká Michaela
Trejtnarová.
Celkem máme v našem území pro domácí vzdělávání pedagogů a rodičů dvě mobilní knihovny, které mohou sloužit v těchto časech, kdy jsou
školky zavřeny. Aktuálně je MaMoKuk využíván v mateřské školce v Polici
nad Metují a v brzké době je možné si ho opět zapůjčit.
„Neváhejte a zarezervujte si svůj MaMoKuk v kanceláři MAP ve Velkém
Poříčí,“ vyzývají koordinátorky projektu MAP 2 Ing. Anna Špačková
a Mgr. Jana Vanišová.
Koncept MaMoKuk je vytvořen za podpory Místní akční skupiny
Stolové hory, z. s., a Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s. v rámci
Rozvoje vzdělávání na Náchodsku - MAP 2 reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_
047/0009163.

Polická univerzita
volného času

Do 30. 6. 2020 prodlužujeme termín pro
odevzdávání dobrovolných domácích úkolů.
Písemných úvah na téma Koronavirus v mém
životě. Posílejte na ida.jenkova@seznam.cz.
Marie Ulrichová Hakenová a Jindřich
Ulrich měli být dubnovými hosty na PUVČ.
Paní Marie je významná osobnost české kultury a politické scény. Dcera slavných rodičů
– herečky Marie Glázrové a operního pěvce
Eduarda Hakena. Jindřich Ulrich – miniaturista, malíř, ilustrátor.
Využijte času na získávání informací o těchto dvou významných osobnostech.
Internet nám jich nabízí mnoho. Na setkání,
které přesuneme na podzim, si můžete připravovat otázky.
Jaroslava Janečková má pro nás připravené
povídání o Ludwigu van Beethovenovi. O zajímavém životě tohoto velikána /letos v prosinci
uplyne 250 let od jeho narození/ vypráví např.
knihy Appassionata Alfreda Karrasche, Život
Beethovenův Romaina Rollanda nebo Sám
proti osudu od Antonína Zhoře.
Přikládám dva odkazy na zdroj informací.
KnihovnyPROTIviru / podrobný webový průvodce ZDARMA přístupných elektronických zdrojů,
ve kterém si můžete přehledně vyhledávat podle
věkových kategorií a zájmu/ a mujrozhlas.cz –
hry, četby, povídky.
Děkuju za kladné odezvy na „Tvoření.“
Večery již nejsou tak dlouhé, ale naše výzva trvá.
Přeji zdravé dny.
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POJĎME
TVOŘIT
Umíte šít, háčkovat, plést, drhat, paličkovat, soustružit, stloukat..?
V nelehké době útoku koronaviru máme čas na přemýšlení i tvoření.

Využijme tuto dobu a zabavme se tvořením.

Polická univerzita volného času ve spolupráci s Pellyho domy
volají po lidské pospolitosti a sounáležitosti.
Přijde čas, kdy z výtvorů uspořádáme prodejní výstavu.
Výtěžek z prodeje bychom rádi věnovali potřebným, o konkrétním příjemci ještě popřemýšlíme.
Neprodané výtvory bychom smyslupně věnovali nebo bude možné vzít si je zpět.

Pokud vás výzva neoslovila, ale víte o někom, koho by oslovila
a naplnila mu dnešní nelehké dny, dejte mu vědět.

Ida Jenková
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Turisté budou v Adršpachu a Teplicích vítáni až po zvládnutí epidemie

S příchodem jarních dní se skalní města
na Broumovsku stávají tradičně cílem tisíců
návštěvníků. Ti zde v minulých letech zažívali
i „husté“ tlačenice. V situaci, kdy je shlukování lidí doprovázeno rizikem přenosu infekce, se provozovatelé rozhodli uzavřít okruhy
ve skalních městech u Adršpachu a Teplic nad
Metují. Ochránci přírody ze Správy CHKO
Broumovsko toto jejich rozhodnutí považuji
za zcela pochopitelné a doufají, že návštěvníci budou respektovat ochranné podmínky
národní přírodní rezervace. Důvody uzavření okruhu nám sdělila Kateřina Menšíková
zodpovědná za cestovní ruch v Adršpachu:
„ V loňském roce v dubnu navštívilo denně
adršpašský okruh více než tisíc návštěvníků.
V souladu s nařízením Vlády ČR jsme
uzavřeli informační centrum, parkoviště,
veřejné toalety i vlastní vstup do skal. Naším
cílem je zamezit šíření onemocnění covid-19
mezi návštěvníky a zároveň ochránit zdraví
našich zaměstnanců. Na uzavřených okruzích
nyní neprobíhá pravidelná údržba a úklid.“
Očekávané oteplení a nástup jara láká
lidi do přírody. Zároveň řada živočichů netrpělivě čeká na lepší podmínky pro založení
rodiny. Jako jedni z prvních začínají hnízdit
ve skalních rezervacích Broumovska výři
a sokoli. „Ptáci zakládají snůšky teď a začíná
tak období, kdy jsou mimořádně citliví k vyrušování,“ informuje Petr Kafka z Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO
Broumovsko.

V předchozích letech se na Broumovsku
uhnízdilo nejvýše sedm párů sokolů, v letošním zatím pozorujeme rekordních deset párů.
Teplé počasí láká lidi do skal, některé páry
na to reagují a přesouvají se do míst, která ještě nebyla zkontrolována a označena v terénu
uzávěrami s informacemi o klidovém režimu
na hnízdištích těchto kriticky ohrožených
dravců.

Úspěšnost hnízdění nebyla v posledních
letech vysoká, a proto je důležité hnízdiště
chránit a udržovat na nich klid. Vloni mláďata vylétla pouze z hnízd, která byla pod
dohledem strážců a kde byl částečně omezen pohyb turistů. Proto bude také v letošním roce uzavřen vstup veřejnosti na severní
oblouk Křížového vrchu, okolí Kovářovy
rokle a Čertovy tchýně v Broumovských
stěnách a omezen vstup k Chrámovým stěnám
v národní přírodní rezervaci Adršpašskoteplické skály. Respektujete prosím hranice

Dobrý den všem příznivcům Ostaše,

Na sklonku loňského roku začal broumovský klášter přebírat zpět svůj původní historický majetek. V této souvislosti došlo i k převzetí lesních komplexů na stolové hoře Ostaš
a sousední Hajdě od státního podniku Lesy
České republiky, s. p..
Zásadní změny v teplotním režimu, nevyjasněné budoucí vlastnické vztahy a dopady
celoevropské kůrovcové kalamity si vybraly
svou daň i na této, pro policko tak důležité
dominantě.
Rozsáhlé plochy smrkových porostů
na náhorní plošině a úbočích Ostaše jsou zasaženy žírem Lýkožrouta smrkového, severského, menšího, vrcholkového a dalších hmyzích
škůdců v takovém rozsahu a stupni vývoje, že
běžná opatření k jejich likvidaci a omezení
dalšího množení již nejsou účinná. Abychom
co možná nejdéle zachovali Ostaš zelený, tak
jak jej všichni známe, rozhodli jsme se ve spolupráci s CHKO Broumovsko přistoupit k razantnímu řešení. To znamená, že budeme muset značné plochy vykácet a napadané stromy
z lesa odvézt.
Klidné území s tím na čas změní v rušné
pracoviště.
Dovolujeme si Vás všechny požádat
o pochopení a zvýšenou opatrnost při pohybu po Ostaši a Hajdě. Nechceme jít cestou
vyhlášení zákazu vstupu na Ostaš. Věříme,
Polický měsíčník - květen 2020

že společně najdeme vzájemné pochopení pro
to, že dočasné omezení komfortu návštěvníků
klášterního lesa a skal má svůj důvod a není
bezduchou devastací toho, co máme všichni
rádi.
Třeba se s některými z Vás v příštím roce
potkáme, až budeme plochy po těžbě zalesňovat mladými stromky pro generace, které přijdou do tohoto kraje po nás.
Ing. Petr Bláha
ředitel Benediktinské hospodářské správy

lezeckých oblastí a termíny, ve kterých je možné v oblasti lézt. Nevstupujte mimo turisticky
značené cesty. Sledujte prosím aktuální informace o uzávěrách.
„Abychom dokázali lépe objasnit případné nezdary při hnízdění, plánujeme k většině
hnízd umístit fotopasti. Přejeme si však, aby
co nejvíce hnízd bylo úspěšných a toto opatření bylo spíše záložní. Snad žádného výra,
kunu či zvídavého turistu či lezce na snímcích
nenajdeme,“ doplnil Kafka.
Respektujte prosím všechna opatření, protože je to jediná možnost, jak se můžeme shledat společně a ve zdraví v prostředí skalních
měst Broumovska. Do té doby nechme přírodu
a skály odpočívat. Všechny změny a aktuality
můžete sledovat na našich webových stránkách, FB a Instagramu. Provozovatelé okruhů
i ochránci přírody děkují všem, kteří přijmou
tato omezení a těší se na setkávání v přírodě
Broumovska, až omezení nebudou nutná.
Kontakt:
Petr Kafka, Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR, regionální pracoviště východní
Čechy, oddělení Správa CHKO Broumovsko,
tel: 724 938 137, petr.kafka@nature.cz
Kateřina Menšíková, Cestovní ruch Skály
Adršpach, tel.: 733 795 431 tourism@skalyadrspach.cz
Martina Tauchmanová, Teplické skály,
s.r.o., tel. 775 761 001, info@teplickeskaly.
com

Odložení termínu
celostátní sbírky
Květinový den 2020

Je nám to velmi líto,
ale vzhledem k současné epidemii COVID-19
a z toho vyplývajících
vládních nařízení bohužel nebude možné
v termínu 13. května
2020 uskutečnit každoroční sbírku Ligy proti
rakovině pod názvem
Květinový den v tradiční
podobě prodeje kytiček
v ulicích. Letošní kampaň měla být věnována prevenci nádorů ledvin
a močového měchýře. V květnu je plánována
pouze on-line kampaň (prodej e-kytiček přes
DMS, aktuální informace na www.cdpr.cz).
Pokud to situace umožní, rádi bychom
uskutečnili sbírku v ulicích (prodej kytiček
a rozdávání letáků) v náhradním podzimním
termínu - ve středu 30. září 2020.
Pevně doufáme, že i v tomto novém termínu se budeme moci jako každý rok spolehnout
na Vaši podporu!
S přáním zdraví, pohody a dobré mysli
za Ligu proti rakovině Náchod, z.s.
MUDr. Vladimír Müller, předseda
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VELITEL DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V LEDHUJI OSLAVÍ SVÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Aleš Trojtl, který v současné době, vedle
jiného, vykonává funkci velitele SDH Velká
Ledhuje, oslaví 4. května své 40. narozeniny
a my jsme se za SDH VL rozhodli mu touto
cestou popřát všechno nejlepší a poděkovat
mu za vše, co pro sbor dělá.

Hasičina byla pro Aleše skoro povinnost,
věnovali se jí všichni chlapi v rodině – táta,
strejda, bratranec. Jako všichni mladí hasiči,
chodil i Aleš nejprve do přípravky (od roku
1995) a nechybělo mu ani zapálení pro věc,
jenže pak přišla puberta, onen zápal polevil a „všechno bylo trapný“. Naštěstí zhruba
po 20 letech přišlo osvícení a Aleš se k hasičině vrátil, i když jen na soutěže. Během svého působení u hasičů sbíral Aleš zkušenosti,
aby se mohl nakonec dopracovat až na post
velitele Sboru dobrovolných hasičů ve Velké
Ledhuji. V této funkci setrvává od roku 2007,
kdy ji převzal od V. Cinky (působil jako velitel cca 1 rok), avšak nejvíce zkušeností získal od starších členů sboru – J. Rusa, coby
dlouholetého velitele sboru, bratra táty, jak

mu s úsměvem rád říká, bratra strejdy, současného starosty SDH VL J. Kollerta ml. a jistě
i spousty dalších. Nutno říci, že Aleš zastává
svoji funkci zodpovědně a se zápalem, který
se dnes už jen tak nevidí. Vše se snaží plnit
svědomitě a kolikrát až do roztrhání těla jak
se říká, protože Aleš je jedním z mála členů
sboru, u kterých aktivita v posledních letech
neupadá, ba právě naopak.
Vedle funkce velitele, která sebou nese jisté povinnosti (všestranná reprezentace sboru,
vedení a proškolování výjezdové jednotky, ale
i organizování tajných výletů SDH, apod.),
dosáhl také odbornosti strojníka a hasiče III.
stupně. Zastává rovněž i funkci rozhodčího
a instruktora našich mladých hasičů. Aleše
hodně mrzelo, že mladí hasiči v Ledhuji ukončili svoji činnost, a tak vyčkával a sbíral zkušenosti s vedením mládeže u hasičských bratrů
v Bukovici. V roce 2017 přišel ten správný čas
a pustil se do toho sám. Respektive s pomocí
sestry Jany Kollertové (a dalších), kterou nenásilným způsobem namotivoval natolik, že
se dobrovolně a zcela bez nátlaku ujala funkce
vedoucího kolektivu mladých hasičů, a sám
si ponechal pouze velitelování našim, trochu
starším, ostříleným
mazákům z Velké
Ledhuje. Při práci
s kolektivem mladých hasičů je Aleš
vynalézavý, trpělivý
a nezkazí žádnou
legraci. Na druhé
straně však umí děti
i usměrnit, kdyby
zacházely do přílišného uličnictví. Je to

Vážení spolupracovníci v Družstvu vlastníků
Police nad Metují

Dovolte, abych vám upřímně poděkoval
za vaše pracovní nasazení
V situaci virové epidemie, v situaci, kterou
jsme nikdo z nás nezažili.
Uvědomuji si, že naše společná práce je
většinou společnosti bohužel více či méně přehlížená, nedoceněná a někdy i podceňovaná či
vysmívaná a kritizovaná. I v časech bez epidemie je vaše zásluha na produkci potravin úctyhodná – denně ve chlévě, někdy v zimě, někdy
v horku, ráno (spíše ještě v noci) v brzkém čase,
na poli za nejkrásnějšího počasí o víkendech,
kdy si převážná část ostatních lidí užívá volna
a relaxu.
O to více je třeba vaši práci vyzdvihnout
dnes. Nikdo vám nemůže dát „homeoffice“, to
je práci z domu, vy totiž tvoříte hodnoty, které
nejde naťukat do počítače s připojením na internet. Vy vyrábíte, a to se zručností, kterou máte,
kvalitní suroviny pro potravinářskou výrobu.
Vyrábíte jídlo!! Tvoříte opravdové hodnoty.
Poměr lidí, kteří v tomto státě něco vyrábí
stále klesá, pro ostatní, především některé velkoměstské obyvatele, znamená v našem případě „potravina“ to, co je v regále v marketu a jde
si to snadno koupit.
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V poslední době po sledování nonstop
speciálu České televize Koronavirus se jejich
povědomí rozšířilo o to, že je třeba ty regály
zásobovat kamiony.
Skutečně nezveličuji, ale velké procento
zhlouplé populace nezná nebo jí nedochází spojitost mezi traktorem na poli, krávou ve chlévě
a potravinami v regálech obchodů.
O to víc je smutné, že zmiňovaná televize
pamatuje pouze na ty nesporné borce v první
řadě – zdravotnický personál, to jednoznačně.
Já za ně osobně řadím prodavače v obchodech,
hlavně na kasách a hned potom vás, kteří nemůžete přestat vyrábět – jsou jarní práce a k dobytku se musí denně. Neslyšíte-li to z televize,
říkám vám to takto já.
Ještě jednou děkuji.
Buďte opatrní, respektujte zdravý rozum
při ochraně svého zdraví, protože virus s jeho
zdravotními následky může být fatální pro vaše
zdraví i život. I pro podnik by karanténa především u ošetřovatelů skotu byla zlým snem.
S pozdravem a úctou

Ing Petr Šrámek,
předseda a agronom podniku

prostě člověk na svém místě.
Za dobu působení ve sboru SDH VL nasbíral Aleš za svou činnost také několik ocenění. Vedle těch základních (Čestné uznání SDH,
Čestné uznání OSH) i medaili za příkladnou
práci, medaili za zásluhy, ale i frčku za 10 a 20
let věrnosti a vytrvání u sboru. Pevně věříme,
že další medaile a frčky budou následovat, že
u našeho sboru vydrží – musí, protože kdo jiný
by to dělal?!! J
Vedle hasičské činnosti má však Aleš
také velkou zálibu v četbě a knihách celkově,
kterou si přinesl ze své civilní služby, kterou
strávil v knihovně. Na jedné ze svých prvních
samostatných cest do zahraničí objevil krásu
hor, turistiky a cestování, což sebou nese určitou lásku k dobrodružství, a touha po něm ho
neopustila dodnes.
Mezi Alešovy záliby patří jistě i jeho rodina – synové Jindra, Matěj a Vašík a v neposlední řadě i manželka Barča (která se nedávno
sboru upsala už také), bez jejíž obrovské podpory by se Aleš nemohl věnovat hasičině tak
naplno, jako doteď. Byť je u Trojtlů hasičina
už jakási tradice, určitě se nebere jako samozřejmost podpora rodiny, potažmo manželky,
čehož si je Aleš vědom. Často říká, že Báru
obdivuje jakou s ním má trpělivost a s úsměvem dodává, že musí mít minimálně svatozář, že jinak by nebylo možné, aby to s ním
vydržela.
Za celý sbor SDH Velká Ledhuje tedy
přejeme všechno nejlepší a stále neutuchající
nadšení pro věc. Děkujeme, veliteli!
autor článku: M. Lojšková
spolupracovali: B. Trojtlová,
J. Kollert ml., J. Kollertová
foto: Š. Horák

Klub sběratelů Policka

KVÍČEROVSKÁ SIRKA 2020
Klub sběratelů Policka ve spolupráci
s Muzeem papírových modelů a s podporou
města Police nad Metují vyhlašuje třetí ročník výtvarné soutěže „Kvíčerovská sirka“.
Tématem
soutěže
budou
letos
„Kvíčerovské Vánoce“. Soutěžní práce
můžete odevzdat v Muzeu papírových
modelů do 30. října 2020.
Více informací na plakátku v příspěvku
Muzea papírových modelů.
Za KSP Ida Jenková
Ida Jenková
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Vyjádření AOPK ČR ke dvěma bezprostředním pozorováním
(pravděpodobně) vlků v CHKO Broumovsko

V uplynulých dnech byla AOPK ČR,
Správa CHKO Broumovsko, informována
o dvou pozorováních vlků na velmi malou
vzdálenost. Jelikož se tato setkání začala
živě probírat na sociálních sítích a pracovníci
Správy CHKO oba případy dodatečně prošetřovali, níže uvádíme k uvedeným setkáním
krátký komentář. Ten vychází pouze ze zjištěných faktů.
Na Bílou sobotu se muž se psem vydal sledovat ptáky v Broumovských stěnách. Na delší dobu usedl na neznatelnou pěšinu na hřebenu stěn a ve společnosti své fenky bretaňského
ohaře svačil. Bylo okolo poledne. V tom zaslechl, jak něco doskočilo na zem. Zvedl oči
a necelých 30 metrů od nich stál vlk a upřeně
se díval, co tam dělají. Muž zůstal jak zařezaný, ani vlk se nehnul a stále se díval. Když se
muž začal po pár vteřinách natahovat do batohu pro foťák, vlk odběhl na skálu a zmizel
za hranou. Ještě než zašel, tak se otočil. Celé
setkání trvalo jen několik vteřin, proto fotka
není žádná. Nutno ještě dodat, že fenka v těchto dnech právě hárala.
Komentář: Pozorování se odehrálo
ve vzdálenosti několika set metrů od navštěvované turistické trasy, ale v místě, kam lidé
chodí jen velmi zřídka a kde je obtížně průchodný terén s množstvím zarostlých rokliček. Vlk tedy pravděpodobně při průchodu
Stěnami využíval právě cesty, kterou se vyhne
lidem, a pak zaznamenal zajímavý pach hárající fenky. Šel se tedy podívat, co se v místě
děje, sledoval krátce dvojici, a když vyhodnotil situaci, odběhl. O vlcích je známo, že jsou
velmi zvědaví. Zároveň vlk neprojevoval vůči
člověku žádnou agresivitu ani jiné pozitivní
chování, kdy by se zvídavě přibližoval více,
a tak lze toto setkání považovat za „normální
chování“ vlka vůči člověku, i když proběhlo
na menší vzdálenost. Z větší dálky na dané
místo nebylo vidět.

Včerejšího dne ráno v Javořích horách
byl lesní dělník, který přicházel kácet stromy,
svědkem lovu vlka. Nejprve zaslechl z blízké
mlaziny hluk a pak z ní vyběhla srna. Podle
jeho slov byla „neučesaná“ a pokračovala
po stráni dolů a z místa pryč. Žádného viditelného zranění si muž nevšiml, ale nebyl čas
srnu důkladně prohlížet. Za srnou, avšak v odstupu více metrů, běžel vlk. Nepronásledoval
však srnu po stráni dolů, ale běžel po hřbítku,
na kterém muž právě stál. Když muž zjistil,
že vlk běží přímo k němu, začal na něj volat,
aby ho vyplašil. To však nepomohlo, tak začal
startovat motorovou pilu, kterou právě držel
v ruce. Teprve zvuk pily na vlka zapůsobil,
zastavil se, otočil a odběhl na opačnou stranu.
Na místě pak bylo zjištěno, že vlka mohl muž
poprvé zpozorovat asi z 60 m a místo, na kterém se zastavil, bylo 15-20 m od něj. Časový
průběh setkání byl rychlý, celou vzdálenost by
vlk přeběhl během několika vteřin, nastartovat
motorovou pilu však také stojí nějaký čas, tak
se zdá být reálné, že se celé setkání odvíjelo
v řádu desítek vteřin.
Komentář: Předpokládáme, že se jednalo
o vlka, i když bez DNA či fotky to nelze 100%
potvrdit. Vlk srnu pravděpodobně pouze pronásledoval, honil. Nevisel jí přímo v zádech
a srna viditelně nekulhala, tedy k jejich přímému setkání - napadení ještě nemuselo dojít.
A jelikož se vlk nemusí za kořistí přímo honit,
ale při lovu
může
různě taktizovat
a kořisti nadbíhat, vzal to
trochu jinou
cestou
než
srna. V tu
chvíli se mu
přímo do cesty
přimotal muž

s pilou. To, že muž volal, nemusel vlk považovat za podivné a odstrašující a v zápalu lovu si
všímal spíše srny. Navíc dřevorubec stál částečně v mlazině a za pokácenými kmeny, nemusel být tedy na první pohled zřetelný. Ani
oranžové prvky na jeho oblečení nemusely
vlka upozornit, protože vlk má jen černobílé
vidění. Tedy až zvuk motorové pily, kterou
skutečně již nelze přeslechnout, ho upozornil
na přihlížejícího člověka. Tím byl lov u konce, vlk nechal srnu a po vyhodnocení situace
odběhl jiným směrem. Pokud by muž nepoužil pilu, mohl vlk klidně proběhnout pár metrů
kolem něj a klidně v lovu srny pokračovat.
Za předpokladu, že se příběh vyvíjel právě
takto, by nebylo na chování vlka nic zvláštního – jednoduše člověka v zápalu lovu přehlédl
či ignoroval. Ani lov kořisti během dne není
neobvyklý. Pokud tomu však bylo jinak a vlk
o člověku dopředu věděl, a přesto k němu běžel, mohla by to být známka pokřiveného či
nežádoucího chování volně žijícího zvířete.
Tento vlk by mohl být i nemocný. Takové konfliktní chování by se pravděpodobně opakovalo a mohlo by teoreticky být i nebezpečné.
Protože je tento případ prvním, o kterém jsme se na Správě CHKO Broumovsko
dozvěděli, a chybí v něm několik klíčových
faktů, nelze z něj prozatím učinit žádný závěr. Nebereme jej ale na lehkou váhu a oblast budeme intenzivně sledovat. Protože
jsou však takto blízká setkání s vlky vzácná,
prosíme širokou veřejnost, aby nás o nich
případně co nejdříve informovala (petr.kafka@nature.cz). Jen bezprostřední ohledání
místa, zjištění faktů přímo od pozorovatele
a jejich vyhodnocení mohou vést k adekvátní reakci na vzniklou situaci. Reálný případ
ohrožení může být i důvodem k odstranění
problematického vlka z přírody, jak navrhuje i nedávno schválený Program péče
o vlka.

Astronomický klub Police nad Metují
OBLOHA V KVĚTNU
Zajímavým objektem na obloze je kometa C/2019 Y4 ATLAS. Jedná se o objekt
pozorovatelný i v menších astronomických
dalekohledech. V polovině května bude kometa v souhvězdí Persea nad severozápaním
obzorem. Oblast ve které se kometa nachází je
označena čtvercem.

Na následující mapce vidíme oblohu nad
jižním obzorem v květnu kolem čtvrté hodiny.
Jsou zde zakreslené planety Jupiter a Saturn.
Poloha Měsíce platí jen pro 12. květen.

MĚSÍC

MERKUR ve druhé polovině května večer
nad severozápadním obzorem,
VENUŠE

večer nad severozápadním
obzorem,

MARS

ráno nad jihovýchodním
obzorem v souhvězdí Vodnáře,

JUPITER

ve druhé polovině noci nad jiho
východem v souhvězdí Střelce,

SATURN

ve druhé polovině noci nad
jihovýchodem v souhvězdí
Kozoroha,

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
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7. v úplňku, 14. v poslední čtvrti,
22. v novu 30. v první čtvrti,

20. května v 15 hodin 50 minut
SELČ vstupuje do znamení
Blíženců, v květnu se den
prodlouží o 1 hodinu a 21 min,

URAN

není pozorovatelný,

NEPTUN

není pozorovatelný

Karel VACEK, Astronomický klub Police
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I NA FARMĚ WENET V BROUMOVĚ UVÍTAJÍ VAŠI POMOC A POPDORU,
STAŇTE SE ADOPTIVNÍM RODIČEM ZVÍŘÁTEK

Na základě mimořádného rozhodnutí vlády
došlo k uzavření i zoo koutků, zoo farem a jím
podobných. Uzavřena tak musí být i farma Wenet
v Broumově. Farmu již několik let navštěvují zejména školky a školky, rodiny s dětmi a všichni ti,
kteří mají rádi přírodu, zvířátka.
Chovají a starají se tu o bezmála více jak
150 ks zvířat, a to jak těch domácích, tak i cizokrajných. Mezi ty nejznámější patří velbloudi
Honza s Princeznou, ale i různé druhy oveček
a koz, pštrosi, drůbež, papoušci, lamy, oslíci, dikobrazi, klokani a mnohých jiných.
Uzavřením přichází farma o příjem, kterým
zajišťuje chov zvířat, každodenní krmení, seno,
vodu, granule, obilniny apod. V loni byla situace jiná, návštěvnost nebyla ničím regulována,
návštěvníci farmu navštěvovali. Nikdo ale v současné době neví, jak bude celá nynější situace
dlouho trvat, proto na farmě uvítají i Vaši pomoc.
Pomoci farmě můžete minimálně dvojím
způsobem, a to buď adopcí zvířátek anebo zajištěním krmení, kdy můžete dovézt ovoce a zeleninu, jablka, mrkve, sušené pečivo, atp. Adopce
spočívá v tom, že si na farmě můžete vybrat jakékoliv zvířátko, kterému byste se chtěli stát „adoptivním rodičem“. Váš příspěvek pak bude použit
pro chov zvířátek na farmě. Adopce trvá vždy rok
a je možné ji vždy opakovaně prodloužit.
Bližší informace o možnosti pomoci získáte
na tel. 777 699 588, nebo na www.wenet.cz/adopce a také můžete využít e-mail wenet@seznam.cz
Všichni z farmy Wenet Vám děkují, zejména
zvířátka, kterým je pomoc určena.

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

Gender & záchodový prkýnka

Nedávno jsem četl rozhovor s jakýmsi
psychologem. Ten tvrdí, že existuje více jak
40 různých pohlaví a že se o tom ví už strašně
dlouho. A pár dní na to na mě vyskočil článek, že pohlaví je dokonce 72! Samozřejmě
nemluvíme o fyzickém pohlaví, ale o pocitech
jedinců.
Ovšem svět, technologie a nadnárodní
řetězce na to jdou oklikou a daleko sofistikovanější cestou, než zbytek světa. Ten se
utápí v nejrůznějších pochodech, skandování
hesel, duhových transparentech, protestech
před úřady, na úřadech a nejspíš i v úřadech
a nad úřady, snahou o genderově vyvážený
svět, ve kterém ovšem ženy smí zvedat zátěž
pouze do 15 kg a muži do 50 (ale o tohle přeci
nejde!).
Jak jsem už napsal: nadnárodní řetězce
na to jdou jinak. Začaly nenápadně, na záchodech. Tuhle místnost má doma každý a podle
legendární věty Bolka Polívky, máme hajzly
na chodbách.
Zkusili jste si někdo koupit nové záchodové prkýnko? Vyměnit ten nevzhledný plast
na staré míse a oživit tak prostor a intimitu záchodu? Pokud ano, nemusím další zdůrazňovat. Pokud ne, tak vám garantuji, že prkýnko
na mísu snadno namontujete a můžete se pak
kochat a plácat se po ramenou, jak se vám to
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krásně povedlo. Prkýnko se pohybuje, jak má,
manželky, milenky a přítelkyně jsou spokojené, protože: „Prostě to hned vypadá líp!“ Až
do chvíle, kdy je potřeba, aby prkýnko samo
drželo vzpřímeně, protože jsou činnosti, kdy
chlapi potřebují obě ruce. Tady je zakopaný
pes – prkýnko opakovaně s ránou padá zpátky,
a ne a ne se udržet ve vzpřímené pozici.
Kamarád Miloš Rain jednou v hospodě
říkal, že má doma pět ženských (z toho čtyři
dcery) a že když jde na záchod, tak si rovnou
sedá. V seriálu Dva a půl chlapa reaguje Alan
Harper (v podání Jona Cryera) na pochvalu
od uklízečky, že nenechává zvednuté prkýnko
větou: „Já si i při čůrání sedám.“
A prkýnko s bouchnutím spadne, protože jeho šířka prostě není připravena na staré
typy záchodových mís. Neznám způsob, jak
močit a zároveň přitom držet neposlušný prkýnko. (To, že by u toho chlap neměl ztratit důstojnost, ani nezmiňuju, protože je to
technicky nemožné!) Různé způsoby držení
prkýnka kolenem a přístup k míse obchvatem,
za chvíli přestanou bavit. Nevím, jak to řeší
dalších čtyřicet nebo dvaasedmdesát pohlaví.
Já si doma začal postupně na záchod sedat
při každé návštěvě a nevědomě tak podporuji
genderovou vyváženost populace. A podle mě
nejsem sám, jen se o tom taktně mlčí. Aspoň

jsem nikde neslyšel, že by se o tom chlapi bavili. Můžu to zkusit a přidat k tématům ženy,
politika, pivo, fotbal a sport všeobecně; ještě
domácí močení. A Karel Plíhal by mohl upravit text ve své písni Taxík takto: „Semeleme
všechno možný: močení, fotbal, politiku / nic
nestojí za nic, ale hlavně že nám chutná…“
Konečně jsem překonal nevhodné bouchání
prkýnka o mísu.
A nabízím nejrůznějším pochodujícím,
protestujícím, žalujícím a genderujícím definici k volném užití: každé nové záchodové
prkýnko podporuje genderovou vyváženost
světa!
Ještě že máme hospody s mušlemi, kde
chlap zůstává chlapem. A třeba v hospodě „U vystřelenýho vokna“ – kousek pod
Žižkovou sochou – mají mušle „vytuněný“
a nad každou z ní je nainstalovaná polstrovaná
opěrka na čelo! Prostě pokrok nezastavíš!
A nezastavíš ani gender, protože každý
nový záchodový prkýnko podporuje mezipohlavní vyváženost světa!
PS. Nedávno jsem v Brně na záchodu
v nějaké restauraci viděl elegantní řešení tohoto ožehavýho problému: na prkýnku a na záchodový desce byl přidělán magnet, který
prkýnko držel ve vzpřímený poloze… i tudy
vede cesta.
Pavel Frydrych
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Milé, dobré ženy a také muži z Policka,

dovolte
nám
malé
poděkování
za VELKOU POMOC PRO DRUHÉ.
Protože to jste hlavně vy, kdo pracujete,
pro Šijeme roušky Policko. Bez vás, by doteď
spousta lidí chaoticky sháněla své roušky, které by stále chyběly.
V neděli 15. března začala Alena Malá
šít roušky pro personál DD v Teplicích nad
Metují. Za pár hodin jste začali šít i vy. Šít
a šít a šít. Nejen, že jste naplnili potřeby svých
blízkých, příbuzných, známých a sousedů, ale
pro potřebné v našem regionu jste v domácích
podmínkách, dobrovolnicky vyrobili pro svozy neskutečné množství
přes 8 000 kusů roušek pro náš region.
Tady jste pomohli: Hospic v Červeném
Kostelci, Centrum pro rodinu Broumov,
Dům na půl cesty Náchod, Alkalis - senior
rezidence v Hronově, Pečovatelská služba
Harmonie v Náchodě, LDN Broumov, Charita
Červený Kostelec, Betanie Náchod (domov
rodinného typu pro osoby se zdravotním postižením), ČČK Náchod, DD Broumov, DZS
Náchod, Zdravotní středisko Police, DD
Police nad Metují, DD Teplice nad Metují,
Dům s pečovatelskou službou v Polici n/M,
celní správa v Náchodě, Justýnka Hronov,
Nemocnice Broumov- interna a záchranka,
MUDr. Falta, ordinace MUDr. Výravská,
lékárna Kuklík, lékárna Pavlovi, lékárna
Na středisku, EDUMED s.r.o., Nemocnice
Trutnov, Nemocnice Náchod, Nemocnice
Hradec Králové.
Dále vaše roušky využili: potřeby radnice Police n/M, potřeby radnice Teplice n/
Met., Technické služby Teplice n/M, úřad
Suchý Důl, pošta v Kostelci nad Orlicí, koloniál Renata, benzinka Police n/M, pošta
Police n/M, zelenina Suchomel, noční směna
Hašpl, senioři Machov, Česká Metuje, Police
n/M, Pěkov, Bukovice, Suchý Důl, Žďár nad
Metují, farma Suchý Důl, Pejskar Police, jídelna a kanceláře Družstva vlastníků, školka
Žďár nad Metují, kluci co v Praze vaří pro bezdomovce, Kvíčerovská prodejna v Polici n/M,
drogerie v Polici n/M, prodavači v Albertu
v Náchodě, v Penny marketu v Polici.
Chceme poděkovat: Za nasazení, hromadu
času i benzínu Martinu Cibulkovi.
Za podporu radnici v Polici nad Metují
a Teplicích nad Metují
Za opravu víc jak třiceti šicích strojů děkujeme: panu Jenkovi ze sídliště.
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Za vychytávky z 3D tiskárny Lukášovi
Vackovi a za nabroušení nejedněch nůžek
panu Skálovi.
Děkujeme řadě dárců materiálu, kterých
nebylo a není málo. Především galanteriím
v Hronově, paní Černé a galanterii v Náchodě,
paní Brahové.
Za nastříhání látky na tkanice velmi děkujeme firmám: MANMAT, Blue Fly.
Děkujeme Nadaci ČEZ, která nás prostřednictvím grantového programu Krizová
pomoc 2020 podpořila a poskytla nám finanční příspěvek na materiál a pohonné hmoty.
České velké organizace jako je Charita
České republiky nebo ADRA stále roušky pro
potřebné přijímají. Od Velikonoc jsme začali
šít i pro ně. Jednou týdně ve středu ráno roušky svezeme a odešleme na tyto už vzdálenější
místa, kde jsou ještě potřeba.
Šijeme roušky Policko je: Alena Malá,
Martina Frydrychová, Haňďa Kohlová,
Martin Cibulka, Helena Rubačková, Pavlina
Kollertová, Lada Černohorská, Eva Muchová
Marková, Andrea Plná, Anežka Krejčová,
Blanka Frydrychová, Marie Mazancová,
Marie Hornychová, Blanka Šolcová, Radka
Eliášová, Andrea Vejrychova Michalkova,
Jarmila Troutnarová, Martina Hedviková,
Lenka Burešová, Adéla Kulichová, Jana
Letzelová Kollertová, Jana Rutarova,
Simona Dubišarová, Tereza Buchtová,
Kateřina Beranová, Daniela Petrová, Lucie
Riegerová Havlíčkov,á Bára Lankašová,

Helena Krtickova, Jaroslava Voborníková,
Lída Brátová, Nikča Kudelková, Věra
Poláčková, Dana Švecová, Věra Kašíková,
Ivanka Richterová, Verunka Vojtěchová
Teuberová, Pavla Semeráková, Anna
Pohlová, Dita Pichová, Markéta Mertlikova,
Zdeněk Beran, Markéta Kulichová, Marcela
Špačková, Lenka Kubečková, Jana Gloser,
Tereza Kujínková, Jana Mládková, Mirka
Beranová, Anna Beranová, Lenka Meierová,
Miroslav Jursa, Ilka Novotna, Magdaléna
Neoralová Veselíková, Lesja Hloušková, paní
Šimková, Blanka Pohlova, Annika Gloserová,
Nekvindovi, Martina Gottwaldová, Klára
Muchová, Mirka Chválová, Ilona Novotná,
Hana Dziuba, Hana Hofmanová, Jana
Ježková, Olina Kollertová, Anna Faturová, Ida
Jenková, Barbora Bryksí Stunová.
Děkujeme, že jsme mohly být u toho!
Děkujeme, máme velkou radost a jsme
velmi hrdé! Bylo mám ctí s vámi spolupracovat. Spolu jsme to zvládli!
V jednotě je opravdu ohromná síla. Jsme
vděčné za to, že jsme zažily ty chvíle adrenalinu, sounáležitosti a taky lásky, která věříme je
cítit z roušek na dálku.
„Hlava se věčně mění, dobré srdce málokdy.“
Percy Bysshe Shelley
Za Šijeme roušky Policko
vděčné Martina Frydrychová a Hanďa
Kohlová
Martina Frydrychová
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Rozverná generace

Tak to bude zřejmě i generace, ke které náležím. Zažila jsem jako nezletilec a batole kousek první republiky, pak protektorát Böhmen
und Möhren, po té drahé vítězství k ukončení
druhé světové války roku 1945, nástup „vytouženého“ vítězství KSČ ve volbách r.1946
a následné čtyřicetileté budování socialismu
od r.1948. Konečné vítězství demokracie
na konci roku 1989 snad završilo naši strasti
plnou cestu ke svobodnému životu. Bylo toho
dost, vše jsem přežila a nástup zákeřného koronaviru a z něho vzniklé choroby COVID-19
zažíváme od března 2020 nyní s celým světem. Snad ten virus dle „ověřených“ zpráv ze
světa běhal po některých zemích od prosince
r. 2019, ale zřejmě tomu nikdo nevěnoval patřičnou pozornost, jak se nám předkládá. Je
moc a moc teorií, ozřejmující tuto zákeřnou
chorobu, která je pandemií a zachvátila celý
svět snad asi mimo dvou republik v Asii. Teď
zřejmě nemá význam zkoumat, kdo chorobu
vyvolal. Miliony lidí jsou nakaženy a denní
zprávy o umírání tisíců lidí v různých zemích
ozřejmují, že proti této lidstvu nepřející chorobě nelze bojovat se zbraní v ruce, ale jen
a jen lidským rozumem a vědou a doufat, že
se vědcům podaří zjistit její grunt a jak proti ní nastoupit. V minulém článku jsem psala
o výstraze „mene tekel“, jako bych tušila, že
se na nás něco nepříjemného chystá. O lidské
rozvernosti se dá mluvit, protože jsme si vesele a dovádivě mysleli, že si přírodu ochočíme
k našemu obrazu, že mamon vše vyřeší a že

se za peníze dá koupit vše. Není tomu tak!
Tomu našemu myšlení a konání chybělo kus
naší duše, naší opravdovosti, pokory a uznání,
že nejsme pány všehomíra. Chtěla bych věřit
tomu, že až pomine vichřice této pandemie, že
se poučíme, ale historie ukazuje, že to nebude
snadné.
V této velikonoční době jsme zajatci choroby zvané COVID-19 a pokud vydržíme
a budeme se chovat zodpovědně vůči společnosti, budeme nosit roušky (říkám jím náhubky), nebudeme se družit s více jak dvěma
osobami a opouštět svá obydlí, abychom nešířili ten dravý virus na dosud zdravé spoluobčany, snad vyhrajeme. Zatím žijeme v karanténě, která trvá od poloviny března a vládou
je prodloužena do konce dubna. Děti nechodí
do školy a některé firmy propouštějí zaměstnance, a proto dělejme vše proto, aby ekonomika mohla fungovat jako ve zdravém státě.
Jsme propojeni hospodářsky s celým světem
a záleží na nás všech.
Velikonoční svátky proběhly v nevelikonoční tichosti a ukázněně. Já sem prošvihla
v televizi kus „Toulavé kamery“ a až na telefonické upozornění pražské kamarádky jsem
uviděla polickou malérečku krásných kraslic paní Váňovou. Doufám, že po svátcích
a po znovu zpřístupnění IC v Pellláku uvidíme
ty krásné kraslice a poděkujeme dodatečně
malérečce a snad si nějakou tu krásu budeme
moci koupit jako vzpomínku na Velikonoce
v roce 2020.

Květen – pranostiky, pověry, zvyky, tradice

Květen je pátý měsíc gregoriánského
kalendáře v roce. Má 31 dní. Dne přibývá
o 1 hodinu 19 minut. Délka dne je 14 hodin
45 minut až 16 hodin 4 minuty. Vstupujeme
do měsíce, který se pokládá za nejkrásnější
v roce. Má však ještě další prvenství: jediný
ze všech měsíců v roce má dvě pojmenování:
starší máj (z latinského maius) a mladší květen (podle přírody, která v tuto dobu kvete).
Málokdo však ví, že název květen je u nás
znám něco přes 200 let. Užil ho poprvé jeden
z tvůrců novodobé češtiny Josef Jungmann r.
1805 při „zcestování „francouzského přírodního románku Atala aneb Láska dvou divochů
na poušti F. R. Chateaubrianda. Starší označení pátého měsíce se však ještě dlouho udržovalo a je dosud poměrně živé. Užil ho i Karel
Hynek Mácha pro svou nesmrtelnou báseň z r.
1836 - podle tehdejšího pravopisu měl však
její titul při svém vzniku podobu Mág.
Noc před 1. květnem byla filipojakubská
noc, jíž pověry připisovaly čarodějnou moc.
Prší-li na svatého Filipa a Jakuba, bude úrodný rok. Filipa Jakuba mráz – to obilí plný klas.
Filipa Jakuba déšť – to zlá zvěst.
Už od 13. století je měsíc květen spojen
s lidovými oslavami, např. stavění májek nebo
pálení čarodějnic, je považován za měsíc zamilovaných srdcí. Květnové obyčeje nám společně s básníkem připomínají, že je tu „lásky
čas“. Všechny květnové zvyky ale patří k těm
nejradostnějším z celého roku a stojí za to si je
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připomenout:

Stavění máje. Vychází ze staré zvyklosti,
kdy se 1. května do vesnice přinášely mladé
stromky a mládenci je dávali svým dívkám
před dům. Obyčejně se na návsi staví také jedna společná velká máj, vzrostlá jedle zbavená
větví a kůry a na špičce ozdobená barevnými
fábory. Děje se tak obyčejně v noci na prvního
května a je třeba ji hlídat před „nájezdníky“
z okolních vesnic, kteří se snaží tyto cizí symboly jara podříznout.
Polibek pod třešní. Tradice praví, že žena
políbená na prvního máje pod rozkvetlým
stromem po celý příští rok „neuschne“. Zvyk
však určitě nepatří mezi staré lidové tradice
a možná, že se objevil až v souvislosti s notoricky známým Máchovým Májem, romantickými vycházkami na Petřín a kladením květin
k básníkově soše.

Květnové pranostiky:
yy Květen má být chladný a vlhký, ne
však studený a suchý.
yy V máji nemá oschnout pastýřovi hůl.
yy Májová kapka za dukát – májová bouřička, poroste travička.
yy Květnová rosa činí zelený luh i háj.
yy Když v májová rána zvučně žáby skřehotají, vydatný déšť s přívaly znamenají.

Protože patřím mezi nemocí ohroženou
generaci, jak o nás starších mluví a píší, ráda
bych poděkovala všem, kteří se o nás starají, zejména lékařům, sestřičkám, vůbec všem
zdravotníkům, pečovatelům, a taky prodavačkám a prodavačům, kteří s těmi „náhubky“
lidi obsluhují a taky hasičům a všeobecně
všem členům neziskových organizací, kteří
pomáhají a organizátorům městského života
na místních úřadech. Nemají to lehké a naše
země patří mezi dobře organizované v boji
proti pandemické chorobě. Jsem ráda, že žiju
v městečku Police nad Metují a že se o mne
starají spřízněné duše - Mirka Oppitzová,
Alenka Bendlová, Olinka Jarčušková, která
jako první přispěchala s rouškami a moji nejbližší sousedé Obstovi a jiní, kteří se mi ozývají. Mám ráda všechny pracovnice Městské
knihovny, která je pro mne takovým místním
duchovním centrem. Vůbec nemám pocit samoty a sem tam z dálky slyším ségru Boženku
- Jaruško, už zase blbneš? Ségro, tam nahoře, já se polepším, chybíš mi tady. O cestě
do Izraele v roce 2006, kdy jsem se svými
čtyřmi krajany procházela po cestách Svaté
země, napíšu později.
Pan František Novotný, moderátor jednoho z posledních svátečních pořadů v rozhlase
řekl:
Beránku boží, který snímáš hříchy našeho
bláznivého světa, smiluj se nad námi.
Jarca Seidelová

yy Jestli v máji neprší, tak to červen přeprší.
yy Po mokrém květnu přichází suchý červen.
yy Chladný a vlhký máj, v stodole ráj.
yy Je-li už máj zahradníkem, není stodol
milovníkem.
yy Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
yy Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Připravil František Janeček

Děkuji

Děkuji Janě Vackové, které
též vadí vystýlání naší přírody odpadky (obaly, lahve, plechovky)
a snaží se je uklízet. Možná
vlivem zavření škol nebo zásahem obce ustalo ničení výsadby
zeleně, která i tady u bukovických stavů trpěla díky zdařilé
mládeži.
J. John
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Úlohy ze zábavného koutku

Nejprve si uvedeme řešení úloh z dubnového
čísla Polického měsíčníku:
1. úloha
Číslo 37 vyjádřete pomocí pěti trojek.

37 = 33 + 3 +

3
3

37 =

333
3⋅3

2. úloha
Číslo 100 napište pomocí šesti stejných číslic.

99
100
= 99 +
99
3. úloha
Číslo 55 napište pomocí pěti čtyřek.
44
55
= 44 +
4
4. úloha

20= 9 +

99
9

Číslo 20 napište pomocí čtyř devítek.
Všimněte si, jak jednoduché to bylo.

A teď dvě nové úlohy:
1. úloha
Pomocí matematických operací sčítání, odčítání a násobení (bez dělení) doplněním vhodných znaků mezi číslice upravte na rovnosti:
7
5
8
7
6
4

3
5
2
5
3
3

2
2
4
3
4
5

5
5
6
3
2
3

8
5
4
5
6
5

=
=
=
=
=
=

10
10
10
10
10
10

2. úloha
Mezi číslice vložte taková znamení početních
operací, aby byly splněny následující rovnosti:
a)
b)
c)
d)
e)

1 234 = 2;
12 345 = 2;
123 456 = 2;
1 234 567 = 2;
12 345 678 = 2.

Řešení najdete na str. 31, ale snažte se jej
nalézt bez něj, jen pro kontrolu správnosti.
Chce to jen chvilku času, píle a soustředění.

Připravil František Janeček

PÁN JE ABSOLUTNÍ

„O Pane“, říkají polobozi „impersonalisté, kteří jsou neoddaní, nemohou pochopit,
že Tvoje jméno je totožné s Tvou podobou“.
Jelikož je Pán absolutní, mezi jeho jménem
a jeho podobou není žádný rozdíl. V hmotném světě se od sebe jméno a podoba liší.
Plod manga se liší od názvu „mango“. Nikdo
nemůže ochutnat mango, když bude pouze
opakovat:“ mango, mango, mango“. Avšak
oddaný, který ví, že jméno a podoba Pána se
od sebe neliší, zpívá Hare Kršna, Hare, Kršna,
Kršna, Hare, Hare/ Hare Ráma, Hare Ráma,
Ráma, Ráma, Hare, Hare a uvědomuje si, že je
neustále s Kršnou.
Ze Šrímad Bhagavatamu opsala
M. Jandová

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba velikonoční

V rodinných společenstvích jsme prožily
Velikonoční svátky s událostmi tří „velikých
dnů a nocí“, spolu s klíčovou postavou dějin spásy - milujícím, trpícím a oslaveným
Ježíšem Kristem. Obnovili jsme své křestní
závazky a znovu jsme se připojili k zástupům těch, kdo se z vody a z Ducha svatého
narodili k novému životu s Bohem, kdo uvěřili, že On je Pánem dějin a svým vzkříšením
přemohl i naši smrt. Po celý květen budeme ještě prožívat liturgickou velikonoční
dobu s několika slavnostmi a 31. května ji
zakončíme Slavností Seslání Ducha svatého.
Velikonoční dobu pak vystřídá období liturgického mezidobí.
Měsíc květen bývá nejkrásnějším měsícem roku, proto je také v církvi symbolicky věnován Matce Boží P. Marii. Májovou
poutí do Vambeřic ani májovými pobožnostmi na Hvězdě ho letos neobohatíme, možné
ale budou májové pobožnosti po bohoslužbě
a v soukromí. Ale i tato forma jistě přinese své
ovoce.

Liturgický kalendář:
1. května -

Svátek práce, státní svátek

4. května -

4. neděle velikonoční (cyk. A)

8. května -

Den osvobození, státní svátek

10. května - 5. neděle velikonoční,
Den matek
15. května - Den rodin
16. května - Svátek sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka, hlavního
patrona Čech
17. května - 6. neděle velikonoční
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22. května - začátek novény ke Slavnosti
Seslání Ducha svatého
24. května - Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ,
přeložená z 21. května
31. května - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO

Potěšující zprávou je informace, že
od 27. dubna bylo možné obnovit bohoslužby, a to podle níže uvedeného rozsahu a pravidel:

Bohoslužeb se bude moci účastnit:

yy od 27. dubna nejvýše 15 osob
yy od 11. května by to mohlo být 30 osob
yy od 25. května maximálně 50 osob, a to
za dodržení hygienických pravidel a rozestupů,
yy úplný konec omezení by měl nastat od 8.
června.

Pravidla pro konání bohoslužeb:

yy V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru
apod.) musí lidé dodržovat minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky bohoslužeb
(s výjimkou členů v rámci jedné rodiny
nebo jinak propojených osob), což s sebou
přináší omezení počtu účastníků bohoslužeb.
yy Účastníci
si
před
vstupem
do bohoslužebného prostoru povinně
vydesinfikují ruce.
yy Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku
vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
yy Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání
se svěcenou vodou a obdobné obřady
yy Duchovní si dezinfikuje ruce minimálně
před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po ní
yy Délku bohoslužby je třeba při zachování

liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat.
yy Bohoslužebný́ prostor je po bohoslužbě
řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě
a čistotě prostoru je věnována mimořádná
péče.
yy Je omezen přístup věřících do dalších
míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný́
prostor.
yy Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
yy Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech/sborech, který́ vyžaduje shromažďování lidí.
yy Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu
a individuální duchovní péči.

Bohoslužby v Polici n. M. se budou
konat podle obvyklého pořadu:
¾¾ v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
¾¾ ve středu mše svatá od 8.30 hod.
¾¾ v neděli mše svatá od 8.00 hod.

Úřední hodiny:

yy v úterý 19. – 20. hod. a ve středu 9. – 10.
hod., vždy po bohoslužbě, případně podle
potřeby po domluvě s knězem.

Internetové stránky:
www.farnostpolice.cz
Májová pouť do Vambeřic
Tradiční Májová pouť naší farnosti
do Vambeřic v Polsku, naplánovaná na sobotu 2. 5. se z důvodu omezení pohybu a setkávání osob a nemožnosti vycestovat do zahraničí letos konat nebude.
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Noc kostelů a Muzejní noc 2020

Na 5. června 2020 je naplánována další tradiční akce, a to Noc
kostelů a Muzejní noc. Ani tato akce se letos v Polici n. M., z důvodů
stále platného omezení počtu osob, které se budou moci sejít, konat
nebude.
Když už to tak je, tak Vás alespoň seznámíme s Mottem letošního
ročníku Noci kostelů. Jsou jím verše 19-23 z Žalmu 104: „Učinil jsi
měsíc k určování času... Přivádíš tmu, NOC se snese... Slunce vychází... Člověk vyjde za svou prací.“

Žalmy

Žalmy jsou součástí Bible a tvoří jakýsi zpěvník či soubor hymnů,
které se často zpívaly a dodnes doprovází bohoslužby. Obsahují mnoho
témat, od zpěvu na královskou intronizaci až po zpěv člověka v zajetí,
kterému bolest svírá srdce.

Žalm 104

Žalm 104 je velkolepou oslavou stvoření, tedy radostí nad tím,
jak Bůh učinil svět. V žádném jiném žalmu se nezmiňuje tolik prvků
přírody a nejmenuje tolik zvířat. Koncepce celého žalmu sleduje první
kapitolu Bible, která vypráví o stvoření světa v sedmi dnech (Gn 1).
Podle tohoto textu je rozděleno do určitých bloků - nejprve světlo, následně se oddělí vody a vznikne souš, která se v dalším dnu zazelená
rostlinami a stromy. Následuje stvoření slunce a měsíce, a pak přijdou
na řadu zvířata. Jako poslední je stvořen člověk.

Význam vybraných veršů motta Noci kostelů 2020  

Jde o místa, které připomínají stvoření měsíce a slunce. Jakkoli
nám to přijde divné, první kniha Bible nebeským tělesům přisuzuje
především roli časoměrnou. Možná to bylo proto, že mnoho věcí člověk může ovlivnit - rostliny, zvířata, nebo i tok řeky. Ale ovlivnění času
bylo pro starozákonního člověka naprosto nepředstavitelné. Důvodem,
pro který se nebeská tělesa zmiňují, je zřejmě to, že některé národy
uctívaly slunce či měsíc jako Bohy. Zde se však jasně říká, že ač jsou
člověku nedostupné, jsou pouze stvořením a nikoli bohem.
Čtenáře také může fascinovat, jak pisatel žalmu z doby dávno minulé
pečlivě pozoroval oblohu a dobře věděl o rytmu, s jakým se nejen slunce
a měsíc, ale i hvězdy objevují na obloze. Jsme fascinováni skutečností,
která byla pro tehdejšího člověka jediným klíčem k určování měsíců či
dnů. Zároveň tu můžeme vidět úžas nad tím, jak ve světě vše funguje
podle daného řádu. Jako příklad jsou uvedeny noční šelmy, které ví,
kdy mají vylézat a hledat kořist. Ale i tito člověku nebezpeční predátoři
jsou závislí na Bohu. Bez jeho požehnání zahynou hlady úplně stejně
jako člověk. Ani tato zvířata nejsou bohem! A když slunce vystupuje
na východě, přichází čas člověka a jeho práce. Také to odpovídá úkolu,
který člověk od Boha dostal (aby obdělával a střežil zahradu Eden - Gn
2,15).

Proč byly vybrány právě tyto verše pro Noc kostelů
2020?

V letošním roce připadá Noc kostelů na 5. června, což je také
Mezinárodní den životního prostředí. Autoři motta se tak pokusili spojit
téma Noci otevřených kostelů, tedy míst, kde lidé chválí Boha za stvoření, za život, ... s tématem úcty k životnímu prostředí. Mělo by nás přivést k tomu, abychom si všimli, že Bible svět přírody okolo nás vnímá
velmi vážně a nezůstává k ní lhostejná. Připravil P. Michal Němeček,
ředitel Pastoračního střediska Praha
Tak ať Vám alespoň tato slova nahradí zrušenou letošní noc
kostelů, a vnesou do Vašich dní řád a motivaci k úctě a moudrému
přístupu ke stvoření.
www.nockostelu.cz.
Přejeme všem krásné májové dny.
za ŘK farnost Police n. M. Ing. Jan Troutnar

MĚSTSKÁ POLICIE
Po celou doby nouzového stavu se městská policie řídí opatřeními,
která jsou pro tento stav zásadní.
Probíhají kontroly vyhlášených opatření. Zásadní problémy se
krom drobných věcí nevyskytly.
Městská policie osm týdnů rozváží obědy seniorům, pomáhá s nákupy, dováží dle potřeby ochranné pomůcky.
Po znovuotevření sběrného dvora jsme kontrolovali dodržování
opatření i tam. Bohužel někteří občané řadí svoji netrpělivost, nad
slušnost a ohleduplnost.
Upozorňujeme, že došlo ke změně dopravního značení v Nádražní
ulici, kde byly umístěny značky zákazu stání, z důvodu zvýšení bezpečnosti a zejména plynulosti dopravy. I v současně době neplatí žádné výjimky a dodržovat předpisy je nutné.
Městská policie se podílela na vypátrání a zatčení osob v celostátním pátrání.
Školou povinná mládež se místy velmi nezodpovědně sdružuje.
Rozpouštět jejich seance je prakticky každodenní činnost. Z našeho
pohledu lze konstatovat jen jednu věc, že by děti zasloužily více dohledu od těch, kteří je mají vychovávat.
Sháněli jsme prostřednictvím strážníků z Trutnova majitele pejska
s polickou známkou, který se zaběhl až k Výrovce. Byl tam personálem odchycen. Nakonec vše dobře dopadlo.
Nadále jsme připraveni vyjít vstříc všem, kteří potřebují s čímkoli,
kdykoli pomoci.
ved. strážník MP Petr Zima

ZE SPORTU
PROVOZ VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ

Z rozhodnutí vlády došlo v omezeném
režimu k otevření Víceúčelového sportoviště.
Termíny je možné rezervovat na www.sportvpolici.cz.

Hřiště je možné využít prozatím pouze
pro tenis, nohejbal a beach volejbal a to vždy
s max. 2 hráči na každé straně. Prosím všechny, aby respektovali nařízení vlády (zejména
dodržování stanoveného max. počtu hráčů
na hřišti) a dbali pokynů obsluhy.
Až do odvolání nebude možné využít šatny a sprchy.(pouze venkovní sprcha)
Prodej nápojů a občerstvení bude zachován, přes „okénko“.
Při styku s obsluhou je nošení roušky
povinné.
Od 11. května bude zahájena investiční akce „Výměna povrchu Víceúčelového
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sportoviště“. Stávající povrch bude nahrazen jiným typem. Po odstranění stávajícího
povrchu dojde k úpravě a zhutnění podloží.
Následně bude položen umělý trávník s pískovým zásypem. Znovu otevření sportoviště je plánováno nejpozději na konec června.
Během této doby, nebude možné rezervovat
termíny (neplatí pro beach volejbal).

Koncem roku 2019, byla nabídka
na Víceúčelovém sportovišti rozšířena o možnost zahrát si stolní tenis. Byl zakoupen stůl
vhodný jak pro venkovní, tak vnitřní prostory,
kde ho lze využít zejména při špatném počasí.
Další novinkou je sisalový terč na šipky
umístěný taktéž v interiéru.
Balák Martin – sportovní referent

Polický Sokol

Sokolovna je z nutnosti uzavřena.
Televize nabízí různá protahovací cvičení
pro všechny věkové kategorie. Třeba jste si
oblíbili dopolední cvičení s rodinou Aleše
Valenty…
Cvičit se dá s koštětem, florbalovou
hokejkou, pet lahvemi, na židli i se židlí…
v kuchyni či obýváku. Určitě doma najdete
švihadlo.
Oddíl gymnastiky připravil soutěž.
V době vydání tohoto čísla již bude ukončena.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.
Pro Vás ostatní může být inspirací odkaz
na stránky gymnastů – gymnastika-police-n-m.mozello.cz/.
Přejeme Vám radost z pohybu – byť
omezeného.
Ida Jenková
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Tělovýchovná jednota
Sokol Police nad Metují – historie - 4. část
Tělovýchovná jednota Sokol byla, stejně jako
ostatní spolky, značně oslabená průběhem 1.
světové války. Řada členů musela nastoupit
vojenskou činnou službu, což spolu s válečnými útrapami a všeobecnou nouzí ve městě značně omezilo cvičení i běžnou činnost
jednoty.

1. listopadu 1918

byla v Polici vytvořena tzv. „Národní
obrana“ (NO), jakési domácí čsl. vojsko složené ze Sokolů a vojáků, vracejících se postupně z války.
Velitelství NO bylo zřízeno v hostinci „U zeleného stromu“, kde bylo sídlo
Národního výboru. Velitelem byl ustanoven
náčelník Sokola Václav Švorčík, dále NO
vedli účetní Jaroslav Pášma a učitel Vojtěch
Trčka. Přísaha NO byla vykonána veřejně
na náměstí. ac
Kronika měšťanské školy:
„V pátek 1. 11. ustavila se Národní obrana, úřadující v Zeleném stromu, vydavši vyhlášky: »Výzva. Dnešním dnem na rozkaz
Národní obrany v Praze ujal se Sokol v Polici
n. Met. vedení Národní obrany ve zdejším
okresu. Vyzývám tudíž veškeré vojenské osoby jakož i osvobozené, všecky sběhy, aby se
do 24 hodin přihlásili v kanceláři Nár. obrany
u Zeleného stromu. Přísaha Národní obrany
dnes v 11. hod. dopol. na náměstí. Členové
Sokola dostavte se v krojích. Václav Švorčík,
velitel Nár. obrany.«
Žákům pokračovací školy dáno od 11. hod.
prázdno, aby mohli býti přítomni památnému
aktu. O 10. hod. svolána dvojím zatroubením
pohotovost. O 11. hod. účetní Jaroslav Pášma
vyvolával jména branců a při vztyčeném praporu sokolském (praporečník Pišl, klempíř)
předčítal a po něm opakovali přísahu československých legionářů před obecním úřadem
u Zeleného stromu. Přísahu přijal František
Hála, okresní starosta, vybídnuv brance, aby
ve smyslu přísahy věrně plnili své povinnosti. – Ovšem celý tento akt byl, jak se později
zvědělo, výmyslem vzpomenutého Jaroslava
Pášmy, člena Sokola, neboť úředně obřad nebyl nařízen. Nepřihlášení dosud a venkovští
členové konali stejnou přísahu 3. listopadu
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na témž místě, ale okresní starosta přišed věci
na kloub, již přísahy nepřijímal.
V pátek večer až do časného sobotního
jitra přicházeli četní uprchlíci z broumovského zajateckého tábora. Hlídka Národní obrany uváděla je do města. V táboře bylo hojně
potravin, asi 30 živých vepřů a na 200 pušek,
oděv, ložní potřeby aj. Poněvadž zajatci nemohli věci odnésti, uzrál v nich plán, že zapálí tábor. Chtěli mocí hromadně odtáhnouti,
ale bezbranným nebylo lze. Proto po houfcích
odcházeli i s vědomím velitelství.“

8. listopadu 1918

se konala na paměť prohlášení československé republiky slavnost a sázela se „Lípa
svobody“.
Kronika chlapecké měšťanské školy:
„Slavnost na paměť prohlášení československé republiky byla konána 8. Osudný den
výročí proklaté bitvy bělohorské byl volen protože od 28. října letošního roku jsou zrušena
a rozbita naše pouta cizoty, vláda a vytváření
vlastního státu jsou dány v ruce národa česko
– slovenského. Jsou odčiněny otrocké následky zlověstné bitvy bělohorské. Není více rdousičů, je svoboda, které máme užíti, bychom
dokázali světu, jenž je u veliké většině naším
příznivcem, jak dovedeme nakládati s hřivnou
nám svěřenou.
Byla to slavnost především školní a té zúčastnilo se Sokolstvo, úřady: zástupci soudu,
berního úřednictva, finanční stráže, četnictva, obecní a okresní zastupitelstvo, spolky
a velmi četné obe-censtvo. Se školní mládeží
dobře na 2 tisíce osob. Školní mládež dílem
jako družice, dílem v kroji sokolském, národním a ostatek v oděvu občanském, byla vesměs
dekorována stuhami bílo-modro-červenými
a po většině s praporečky v těchže barvách
nebo bílo-červených seřadila se, obstupujíc
obdélníkový prostor před školní budovou, zdobenou znaky Čech, Moravy a Slezska i podobiznami presidentů, našeho Masaryka a amerického Woodrowa Wilsona.
Krátce po 9. hod. promluvil stručně starosta města Viktor Krista, vytknuv účel dnešní
oslavy na paměť osvobození národa česko-slovenského z cizího nám nepřátelského jha
po útisku více než 300letém. Po něm ujal

se slova odborný učitel Josef Tvrzký, který
v přednášce pěkně a výstižně sestavené vylíčil
zápasy národa našeho s Němci, vytkl následky
Bílé hory a činnost bývalého panujícího rodu
Habsburského a končil Modlitbou za vlast
od V. B. Třebízského.

18. a 19. června 1919

„byly v Polici v Sokolovně odvody Sokolů
k vojsku československému – ve středu z města a ve čtvrtek v den Božího těla z okolních
všech vesnic. Za přítomnosti komise a lékaře
MUDr. Caska z Hronova tu odveden byl značný počet Sokolů k vojsku.“ (Josef Brandejs:
Letopisy a paměti Polické; SOkA Náchod)

28. října 1919
se v Polici konaly oslavy 1. výročí
vzniku ČSR.

O 9½ hodině shromáždilo se obecenstvo
u školní budovy i s mnoha žáky ze všech obcí
z okolí a pestře mnoho dívek bylo ustrojeno
v národním kroji, Sokolové a jiné tu stávající
spolky s prapory seřadili se ve dlouhý průvod
a při značné hudbě a tlučení bubnu a činelů
konal se vážný průvod od školy ulicemi až ku
Sokolovně a odtud odchýlen na Novou ulici šel
průvod až na náměstí.

Po vzniku samostatného Československa
se místní sokolové s nadšením pro ideály nové
republiky vrhli do nové práce. Hlavní náplní
činnosti Sokola však byla nadále především
tělovýchovná činnost.

19. března 1921

projednalo obecní zastupitelstvo žádost
Tělocvičné jednoty Sokol v Polici na prodloužení lhůty k odkoupení stavebního pozemku
vedle tělocvičny.
„Tělocvičná jednota Sokol domáhá se
povolení prodeje 6 metrů vedle tělocvičny,
kteréhožto pozemku dožaduje se však rovněž ministerstvo pošt a telegrafu a ministerstvo veřejných prací jakožto nutného, má-li
na sousedním pozemku vystavěna býti nová
poštovní budova. Zástupcem ministerstva bylo
p. starostovi sděleno, že by bez použití oněch
6 m se tak státi nemohlo. – Hlasováním 14 hlasy usneseno, aby celý pozemek č. kat. 930/17.,
18., 19., rohové staveniště vedle tělocvičny až
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po stavení p. Václava Laciny čp. 362 i s oněmi 6 m bylo bezplatně postoupeno poštovní
správě k vystavění nové poštovní budovy a to
nejvíce z toho důvodu, že by bylo možno, že by
stavba poštovní budovy byla oddálena.“

tělocvičná akademie.

13. května 1925

byl schválen návrh projektu
na přístavbu Sokolovny.

blíží. Marťané usedají, hudba tichne, astronom veršem pronáší své pozorování. Lid vstává, pozdravuje zemi i pozemšťany živou rejí,
po které průvodem odchází.“

8. prosince 1927

byla provedena kolaudace přístavby
Sokolovny. Vybudovány galerie, šatny, umývárny a další místnosti.

8. srpna 1928

bylo na zasedání obecního zastupitelstva schváleno, „aby oslava 10. výročí trvání
republiky
konána byla dne 19. srpna [sic!] a rovněž
schválen pořad této oslavy.
Ráno budíček, v 9 hodin dopoledne koncert na náměstí, v 1 hodinu odpoledne sraz
na hřišti a průvod městem na náměstí. Na to
zahájí se sborem zpěváckého spolku Hvězda,
pak proslov pana starosty a po témž opět sbor
zpěváckého spolku Hvězda. Dále pak přednesou cvičení tělový-chovné skauti, D.T.J. a tělovýchovná jednota Sokol. Doprovod k tomu
obstará hudba. Na konec hold státní vlajce
a na to všeobecná veselice; použije se podia Družstva pro postavení divadla od pouti.
Večer v rámci oslav uspořádá TJ Sokol v tělocvičně akademii bez vstupného. Finanční
komise povolila na náklad s touto oslavou
spojený peníz 1.500 Kč.“

1921

19. března 1930

se pohřbu Aloise Jiráska v Hronově zúčastnili z Police nad Metují korporativně místní legionáři, Tělocvičná jednota Sokol, Sbor
dobrovolných hasičů a členové strany Čsl.
národní demokracie.

21. ledna 1931

se v Bukovici konaly Sokolské okrskové
lyžařské závody. V běhu na 12 km zvítězil
Jaroslav Bendl (pozdější farář církve československé), ve skoku 19letý Oldřich Jenka
(pozdější známý krajinářský fotograf), oba
z Police nad Metují.

28. října 1922

uspořádala Tělocvičná jednota „Sokol“
„Tělocvičnou akademii“ za spoluúčinkování
„Hudebního sdružení“ a zpěváckého spolku
„Hvězda“.
Program:
1. Státní hymny.
2. Čajkovski: „Marche solonelle“.
3. Zich: „Modlitba na Řípu“.
4. a) Muži: Skupiny na koni. b) Dorostenky:
Rej šesti.
5. Leone Sinigaglia: „Tanec piemontský č.
1“.
6. a) Dorost: Skupiny šestice. b) Ženy: Rej
s girlandou.
7. Smetana: „Věno“.
8. Smetana-Kovařovic: Fantasie na Prodanou nevěstu.
9. Muži: Vysoká bradla.
10. Horák: „Dáreček z lásky“, Národní:
„Opuštěný“.
11. Brotan: „Hoj, vzhůru pestrý Sokole“.

7. prosince 1924
se
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v

Sokolovně

konala

Okrsková

8. ledna 1927

se konaly v Sokolovně šibřinky (tj. masopustní maškarní zábava s určitým tématickým
názvem) – ráz zábavy: „Kvíčeráci na Marsu“.
Hrála sokolská hudba bratra Lokvence, vstupné: osoba 10 Kč, maska 8 Kč, 3členná rodina
20 Kč. O půlnoci scéna „Na nivách Marsu“
o 60 účinkujících.
Půlnoční scéna – děj:
„V paláci Martově koná se slavnost
na uvítání přiblížení se Země k Marsu. Za červené záře vystoupí herold a prologem oznamuje shromážděnému lidu program slavnosti.
Pak vejde Martův průvod s bohem Marsem
v čele. – Vše se chystá k oslavě chvíle, kdy se
Země přiblíží k Marsu. Slavnost zahájena je
tancem Mus, po nich tancem hvězdářů, polkou
venkovanek, zápasem rytířů, menuetem dvorních dam a cvičením marťanského vojska.
Planetární soustavu sluneční
znázorňuje tanec osmi planet: Merkuru,
Venuše, Země, Marsu, Jupitera, Saturna,
Urana, Neptuna. Astronom pozorující dalekohledem vesmír dává znamení, že se Země

Málokdo už dneska ví, že krátce po vzniku Československa prosazovala Sokolská
obec povinný tělocvik pro muže do 24 a u žen
do 21 let.

6. června 1932

se konala členská schůze Ligy čsl. motoristů ve spolkové místnosti hotelu Hvězda
za přítomnosti 11 členů. Jednohlasně usneseno převzíti v dopravním odboru „Sokolu“ parkování motorových vozidel na Župní sokolský
slet, k čemuž delegováni p. Pechan, Marek,
Beran, Petr, Pášma, Vašíček, Macek.“

(Kniha zápisů ze schůzí Ligy čsl. Motoristů;
SOkA Náchod)

19. června 1932

byl v Polici nad Metují na fotbalovém
hřišti uspořádán župní sokolský slet Sokolské
župy Jiráskovy.
Průvod ze seřadiště v ul. Pellyově začal
ve 13. hod, veřejné cvičení probíhalo od 15
hod. (muži st. – prostná, dorostenci – tyče,
ženy – kužele, muži – nářadí, dorostenci – různosti, ženy – prostná, dorostenky, dorostenci
– štafeta, muži – prostná). Večer od 20. hod.
se konal Sokolský věneček v sále Sokolovny.
„K tomuto sletu dostavily se veškeré
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jednoty z celé župy v hojném počtu svého členstva. Celý den bylo v městě velmi rušno.
Dopoledne již přijížděly do města sokolské
výpravy z blízkých i vzdálených jednot, aby se
zúčastnily společného cvičení. Odpoledne
o jedné hodině konán průvod městem, kterého
se za hudebního doprovodu účastnil krojovaný dorost chlapecký i dívčí v počtu několika
set, dále velké množství Sokolů a Sokolek
rovněž v kroji. Průvod odebral se na cvičiště, které bylo velmi pěkně upraveno na sportovním hřišti, kde Sokolstvo uvítal starosta
města a promluvili kromě župního starosty br.
Dr. Čížka z Náchoda ještě jiní zástupci různých korporací. Následovalo prostné všech
složek sokolských ve kterém cvičilo na 1.100
Sokolů a tolik asi Sokolek. Dorostenců a dorostenek cvičilo každých kolem 700. Návštěva
občanstva byla obrovská. Počasí, které poslední dny před sletem bylo nepříznivé, bylo
toho dne velmi krásné.“
(Kronika města Police nad Metují.)

přejmenována na počest jednoho ze zakladatelů Sokola Dra Miroslava Tyrše jeho jménem.

Sokolské svůj pohotovostní sraz. V Polici
účastnilo se tohoto srazu 120 bratří, 55 sester,
14 dorostenců, 90 žákyň a 60 žáků. Celkem 365
osob. Shromáždili se v zahradě Sokolovny, kde
vyslechli rozhlasem vysílaný projev starosty,
náčelníka a náčelnice Československé obce
Sokolské z Prahy. Potom měli muži pochodové cvičení a ženy v sále Sokolovny přednášku
o službách Čsl. červeného kříže.“ (Kronika
města Police nad Metují)

8. srpna 1937

se konaly na koupališti krajské sokolské
plavecké závody.
Zúčastnilo se 90 závodníků celé Jiráskovy
sokolské župy; 12 prvních míst získali poličtí
zá-vodníci před plavci z Trutnova, Červeného
Kostelce, Náchoda a Josefova.

22. června 1938

se konal na zahradě Sokolovny slavnostní sokolský slib, „který budiž projevem
oddanosti a lásky k ideálům Tyrše, Fügnera
a Masaryka.“
Rok 1938 se nesl ve znamení příprav
na jubilejní X. Všesokolský slet, který proběhl v červenci tohoto roku v Praze. Tento slet
vyzněl jako mohutná manifestace na obranu
republiky, V září 1938 bohužel následovala
neblaze proslulá mnichovská dohoda, jejímž
důsledkem bylo odstoupení československého
pohraničí. V březnu roku1939 následovala
okupace zbytku českých zemí. Tyto události
byly pro vlastenecky zaměřené sokolské hnutí velkou ranou. Činnost místních jednot však
zatím i v nových těžkých podmínkách pokračovala dál Sokol oficiálně skončil s vlastenecky zaměřenou brannou výchovou a nadále se
soustředil pouze na tělovýchovu. Řada sokolu
se tajně zapojila do odboje. Proto byla jeho
činnost okupačními úřady sledována a postupně omezována.

13. dubna 1941

3. září 1932

rozhodlo obecní zastupitelstvo v čele se
starostou Janem Vackem, na základě projeveného přání představenstva „Tělocvičné
jednoty Sokol“, aby byla Sokolská třída
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Takto dostala své jméno ulice „Tyršova“, což
až na jedno celkem malé (4leté) extempore
trvá až do dnešní doby.

18. dubna 1937

„odpoledne mělo členstvo Čsl. obce

byla úředně zastavena činnost Tělocvičné
jednoty Sokol – současně byla uzavřena budova Sokolovny (mimo restauraci). Stalo se
na základě příkazu říšského protektora ze dne
12. dubna t. r.
Od dne 11. 10. 1941 byla TJ Sokol okupačními orgány oficiálně rozpuštěna a její majetek zabavili němečtí okupanti.
Z materiálů M. Pichla vybral F. Janeček
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Vzdejme úctu obětem II. světové války a poděkujme všem
bojovníkům proti koronaviru

Vážení přátelé,
Město Police nad Metují se rozhodlo připojit k účasti na akci pod
názvem „Vzdejme úctu obětem II. světové války a poděkujme všem bojovníkům proti koronaviru společným zpěvem původní Československé
státní hymny“, kterou připravily Mikroregion Nechanicko, Základní
škola a Mateřská škola Nechanice, město Nechanice, obec Lodín
a Janatov.
Akce se připravuje u příležitosti oslav 75. výročí ukončení II. světové války, osvobození Československa a vzdání pocty všem, kteří se
v dnešních dnech snaží ochránit občany naší vlasti proti zhoubné pandemii koronaviru COVID - 19.
Vzhledem k nepříznivé situaci, která potkala celý svět, nechceme oslavu provádět formou shromažďování občanů, ale vyzýváme je
ke společnému uctění památky obětem války a k vyjádření díku všem,
kteří se nás snaží ochránit před zákeřným koronavirem COVID - 19
virtuálně, prostřednictvím místního veřejného rozhlasu či jiné zvukové
aparatury.
Občan, který se této akce chce zúčastnit, nemusí vůbec nikam chodit. Stačí vyjít na balkon nebo před svůj dům a zaposlouchat se do veršů
a textu vzdání úcty a na závěr se připojit ke zpěvu první sloky původní
Československé státní hymny. Pokud znáte všechny sloky nejstarší verze Československé státní hymny, zpívejte z plných plic.
Společná oslava proběhne dne 8. května 2020 ve 14:00 hodin.

Program a průběh akce:
14:00
14:05

Jiří Suchý - Tulipán
Znělka čs. rozhlasu - harfa Mgr. Jitka Vodrážková
Čechy krásné, Čechy mé - zpívá pedagogický sbor ZŠ a MŠ
Nechanice.

14:15

Oslovení občanů – starosta města

14:20

Jiří Suchý - Jo to jsem ještě žil.

14:20

Uctění památky padlých a poděkování všem, kteří bojují s 		
koronavirem COVID - 19.

14:30

Československá státní hymna - zvukový záznam - zazpívá 		
Český chlapecký sbor Boni pueri řízený sbormistrem PhDr.
Pavlem Horákem, Ph.D. a připojí se ze svých domovů všich
ni účastníci akce. Budeme společně zpívat dvě sloky původní
české a dvě sloky původní slovenské státní hymny.

14:35

Může následovat spontánní potlesk.

Zástupci města, OGP a spolku Ts-20 Pláň položí v rámci této vzpomínkové akce věnce k památníkům na místním hřbitově.
Za vaši podporu tohoto významného státního svátku vám předem
děkujeme.
Jiří Beran, starosta
Mikroregion Nechanicko,
Základní škola a Mateřská škola Nechanice, město Nechanice,
obec Lodín a Janatov

„VZDEJME ÚCTU OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY
A PODĚKUJME VŠEM BOJOVNÍKŮM PROTI KORONAVIRU
COVID - 19
SPOLEČNÝM ZPĚVEM ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ HYMNY“

8. 5. 2020 ve 14. 00 hodin
Program:

14:00 Jiří Suchý - píseň "Tulipán"
14:10 Znělka čs. rozhlasu - harfa Mgr. Jitka Vodrážková
Čechy krásné, Čechy mé - zpívá pedagogický sbor ZŠ a MŠ
Nechanice
14:15 Oslovení občanů
14:20 Jiří Suchý - píseň "Jó, to jsem ještě žil"
14:25 Uctění památky padlých a poděkování všem, kteří bojují
s koronavirem COVID - 19
14:30 Československá státní hymna - zazpívá Český chlapecký sbor
Boni pueri z Hradce Králové se svým sbormistrem
PhDr. Pavlem Horákem Ph.D. (zvukový záznam)
...... a spolu s nimi všichni ze svých domovů

Pronajmeme
byt
o podlahové ploše
70 m2
v bytovém domě
v Suchém Dole.
Osobní jednání
podmínkou.
Kontakt:
724 935 554.
724 935 550
30
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Po uzávěrce

Znovuotevření knihovny

Knihovna otevřena od pondělí 27. 4. 2020
Oddělení pro děti: pondělí a pátek od 13 do 17 hodin
Oddělení pro dospělé: úterý a čtvrtek od 9 do 15 hodin
(prozatím)

OPATŘENÍ

Knihovny města POLICE NAD METUJÍ
Informujeme čtenáře o opatřeních, která zavádí Knihovna
města Police nad Metují z důvodu prevence šíření onemocnění
koronavirem.
Od 27. 4. je možné pouze vracet a půjčovat knihy a časopisy.
Není možné využívat počítače ani trávit čas posezením, prohlížením a studiem knih a časopisů v knihovně.
Důsledně bude dodržována půjčovní doba v pondělí a pátek
pro děti a v úterý a ve čtvrtek pro dospělé. K dispozici je dezinfekce a rukavice. Každý si bude muset před vstupem do knihovny
dezinfikovat ruce.
Žádáme o dodržování hygienických opatření (rozestupy, rukavice, roušky atd.).

Pracovnice Knihovny města Police nad Metují

Řešení úloh ze zábavného koutku:
1. úloha

2. úloha

7 ⋅3 + 2 − 5 − 8 =
10
5⋅5 − 2⋅5 − 5 =
10
8⋅ 2 + 4 − 6 − 4 =
10
− 7 ⋅5 + 3⋅3⋅5 =
10
6⋅3 − 4 + 2 − 6 =
10
4+3−5+3+5 =
10

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;
2.
e) (1 + 23) : 4 + 5 + 6 − 7 − 8 =
Připravil František Janeček

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

/z veterinárně kontrolovaných chovů zaručujících kvalitu a vysokou užitkovost/

Police nad Metují 14. 5. 2020 ve 13 h /parkoviště - naproti kostelu/
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Kuřice Vlaška a kuřice Modrá
Chovní kohoutci
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
Holokrčky
Kalimera /selské brojlerové kuře/
Brojlerová kuřata
Perličky

stáří: 12 -18 týd. cena: 140-200,- Kč
12 -18 týd.
140-200,- Kč
12 -18 týd.
140-200,- Kč
12 -18 týd.
140-200,- Kč
12 -18 týd.
140-200,- Kč
1 – 3 týd.
90-100,- Kč
1 – 3 týd.
90-100,- Kč
1 - 3týd.
160-170,- Kč
6 – 10 týd.
270-350,- Kč
1 – 3 týd.
70-90,- Kč
1 – 3 týd.
70-90,- Kč
1 – 7 dní
25,- Kč
1 – 6 týd.
100-150,- Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
volejte po-pá 7 – 15 h!, email: info@prodej-drubeze.cz

Další PRODEJNÍ AKCE a NOVINKY sledujte též na www.prodej-drubeze.cz
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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
31

Hned napoprvé jsem
dostala slevu 8 %
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Police nad Metují 183x56 mm ČB 2020 „Manželka“

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

26. 5. 2020 v 15.00 hod.

Police n. Metují

28. 5. 2020 v 15.00 hod.

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

Polický měsíčník

- periodický tisk města Police nad Metují -

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

Množstevní slevy se neposkytují

32

Polický měsíčník - květen 2020

PRÍMESTSKÉ TÁBORY
POLICE NAD METUJÍ
2020

1 týden
500 Kč

20.7. - 24.7.
2020

Martina Macounová
Martina Nosková

PIRÁTSKÁ PLAVBA

Dě� si s piráty vyzkouší spoustu vodních her, podívají se, co se děje na hladině, ale
i pod ní. Vyrazí po souši na výlety, a hlavně si užijí moře zábavy.
27.7. - 31.7.
2020

Martina Macounová
Daniela Vojtěchová

TÝDEN S ŘEMESLEM

Dě� se seznámí s různými řemesly, budou pracovat s keramikou, bylinkami,
seznámí se s prací včelaře a dráteníka a udrátkují si domů vlastní výrobky.
3.8. - 7.8.
2020

SPISOVATELÉ NAŠEHO KRAJE

Dě� vyrazí společně s našimi známými spisovateli na poznávací výlety plné her
po stopách Skaláků a Pověs� z Policka, navš�ví rodný domek Aloise Jiráska,
Boženy Němcové a mnoho dalšího.
3.8. - 7.8.
2020

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Dě� budou celý týden doprovázet známé pohádkové postavy, se kterými vyrazí na výlet
k Samaritánce, navš�ví hasiče, vyzkouší si lezeckou stěnu. Zajezdí si na koních
a vydají se na výlet do interak�vního muzea Pod čepicí v Hronově.
Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

pro děti 6-12 let
v Muzeu
papírových modelů
Daniela Vojtěchová
Monika Hitschfelová

pro děti 6-12 let
v Muzeu
papírových modelů
Martina Macounová
Lea Kolmanová

LETNÍ HRÁTKY

Dě� si užijí po okolí spoustu pohybových her, vyrazí na výlet na Kočičí hrad na Ostaši,
do kravína v Suchém dole, zasportují si v sokolovně, vydají se vlakem
na farmu Wenet apod.
10.8. - 14.8.
2020

pro děti 3-6 let
v MC Mamina

pro děti 3-6 let
v MC Mamina

Martina Macounová
Lea Kolmanová

pro děti 3-6 let
v MC Mamina

778 777 821 taboryvpolici@seznam.cz

