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Rozloučení s „Plaváčkem“

“Obklopen všemi, které mám rád.” Touto větou ze závěrečné
písně hudebního představení „Plaváček“ jsme se s vámi diváky loučili v Kolárově divadle. Bylo to dojemné asi pro nás pro všechny...
V tu chvíli jsme ještě nikdo z nás netušil, že o několik dní později se nám všem život obrátí naruby. Že po Plaváčkovi v nejbližších týdnech, měsících...nic dalšího nepřijde.
O to větší vděčnost prožíváme, že jsme to ještě stihli. Nejen
vám připravit hudební zážitek, ale snad také do tohoto nejistého
období předat trochu té naděje, která umírá poslední.
Podmínky na bojišti se mění každou minutu a už za 14 dní od
chvíle, kdy se píšou tyto řádky a vyjde další číslo Polického měsíčníku, může být vše ještě úplně jinak.
Také naše ZUŠ se musela vyrovnat s novou skutečností a přizpůsobit se aktuální situaci. Další plánované akce, soutěže, koncerty jsme museli buď úplně zrušit anebo odložit. Společně hledáme
nové způsoby komunikace a výuky stejně jako naši kolegové ze
Základní školy. Podle individuálních možností využíváme výdobytky moderní doby k vedení výuky na dálku, nabízíme našim žákům zajímavé odkazy, kde se mohou sami vzdělávat a inspirovat,

pokoušíme se nahrávat audia a videa s návody, necháváme děti, aby
se samy nahrávaly a výsledky posílaly učitelům. Zároveň se ale
snažíme nezahlcovat je dalšími povinnostmi, ale spíše žákům zpestřit dny za zavřenými dveřmi. Je to pro nás všechny velká výzva a
věřím, že nás toto období nakonec velmi obohatí.
A dost možná, že již obohatilo...Nevážíme si již teď mnohem
více života a zdraví? Nejsme mnohem více vděční za každý den,
který můžeme prožít s rodinou? Nezjistili jsme, že to vůbec nevadí,
že nemáme všechno hned, teď? A milí rodiče, poté, co se snažíme
naše potomky doma něco naučit, nevážíme si mnohem více práce
učitelů ze ZŠ a s hlubokou úctou nesmekáme před jejich prací?
Čím vás, milé spoluobčany města Police povzbudit... Snad slovy písně z muzikálu „Sněhová královna“ od Adélky Kubečkové,
kterou naše škola prováděla před 4 roky:
“Neztrácej víru, na Boha hleď. V Něm najdeš sílu jít stále vpřed.
Láska je silnější, než bol a žal, i kdyby ti sníh do očí vál!
Neztrácej lásku, naději vem. Jdi temnou nocí, než přijde den.
Až vzejde svítání, roztaje sníh, do našich srdcí se vrátí smích.”
Michaela Ševců, zástupkyně ředitele ZUŠ

INFORMACE Z RADNICE

Březen na radnici…

Milí spoluobčané, psát tyto řádky není
úplně jednoduché, resp. nepíší se mi úplně
lehce. Dostali jsme se do zvláštní situace, kterou, dovolím si tvrdit, ještě nikdo z nás nezažil. Pro všechny je to situace nová, nečekaná,
a hlavně psychicky velmi náročná. Ovlivnila
životy nás všech, a to jak soukromé, tak pracovní, ale třeba i společenské. Nejsme zvyklí,
aby Česká republika byla v nouzovém stavu,
byly zavřené hranice, školy, bylo omezováno
vycházení, sdružování a nařizována karanténa nebo zakrývání a ochrana dýchacích cest.
Nejsme ovšem zvyklí ani na to, že by šíření
virového onemocnění COVID-19, které způsobuje nový koronavir SARS-CoV-2, bylo
takto masivní a celosvětové. Protože je situace mimořádná, jsou mimořádná i nařizovaná
opatření. Ať se někomu líbí nebo ne, je třeba
uznat, že fungují a společně se zodpovědností
nás všech při jejich dodržování, se daří nástup
nemoci zpomalovat a tím také zvládat, hlavně
z pohledu infekčních lůžkových kapacit našich nemocnic. Myslím, že není ani na místě
kritizovat vládu a řešit, zda jsou opatření dostatečná nebo přehnaná, zda jsou rychlá nebo
pomalá, zda nám lžou nebo si protiřečí… Ať
se jedná o premiéra, hejtmana nebo starostu,
každý jsme jen člověk a v této vypjaté době
můžeme dělat chyby. Jde jen o to, aby jich
bylo co nejméně a je na nás všech, abychom
rozhodnutí orgánů namísto kritiky podpořili,
dodržovali, chovali se zodpovědně a každý
přispěli 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.
Jsem hrdý na to, že v Polici a okolí je mnoho úžasných lidí, kteří se chovají přesně tak,
jak je třeba. Solidarita, dobrovolnost, pomoc
všem, kteří potřebují. Hned v prvních dnech se
zformovala skupina děvčat, která začala doma
šít roušky, kterých byl nedostatek. Z vlastních zásob bavlněných látek, ale i z povlečení

a všeho co bylo po ruce. Skupina se rychle
rozrostla, napojila na galanterie a prodejny
textilu, šila ve dne i v noci. Dokázala vybavit stovkami roušek hasiče, zdravotníky, lékárníky, prodavače, úředníky, pečovatelskou
službu, domovy důchodců, ale i běžné občany, hlavně seniory. Nesmím zapomenout ani
na polické firmy, které se zachovaly úplně
stejně a vrhly se na šití roušek. Zapojili se
dobrovolníci, kteří doplnili městskou policii,
hasiče i pečovatelskou službu v pomoci seniorům – nabízí pomoc s nákupy, vyzvednutím
léků, aby naši nejohroženější skupinu ochránili. Zapojily se i restaurace s možností dodávek
a rozvozu obědů. O tom všem, dalších změnách a důležitých rozhodnutích jste pravidelně
informováni rozhlasem, mobilním rozhlasem
nebo na webu města. Velké poděkování Vám
všem, kteří v těchto dnech naplňujete hesla
„služba“ a „sloužím“.
Než byl omezen chod města a úřadu a začaly se postupně rušit domluvené schůzky,
setkání a jednání, proběhlo ještě několik důležitých věcí, o kterých bych rád informoval.
Podařilo se nám úspěšně završit projekt posílení akceschopnosti jednotky požární ochrany
z regionálního operačního programu a na konci února jsme převzali novou čtyřkolku, plně
vybavenou pro zásahy našich hasičů v těžko
přístupném terénu. Proběhlo jednání s rybáři
ohledně rybníka na Honech a také jejich valná
hromada. Výroční schůze měli i Spolek pro
pozůstalé a Ostrostřelecká garda Polická. Se
zástupci Družstva vlastníků jsme řešili jejich
letošní obhospodařování polností v lokalitě
Klůček. Komise pro životní prostředí a vedení
města se setkali se zástupci občanské iniciativy, která nám zaslala otevřený dopis týkající se našeho přístupu k problematice zádrže
vody v krajině, více v samostatném příspěvku. S panem místostarostou jsme se zúčastnili
exkurze na sběrný dvůr do Řevnic u Prahy,
kde jsme s několika zástupci dalších měst
napříč republikou, shlédli možnosti elektronické evidence, vážení, třídění a vykazování

Občanská iniciativa – Zádrž vody v krajině

Začátkem února se na město Police nad
Metují dopisem obrátila skupina více než 50
občanů města a přilehlých obcí s dotazem, jak
se Police a DSO Policka chtějí v době globálního oteplování a narůstajícího sucha věnovat
tématu adaptace na klimatickou změnu a zádrže vody v krajině.
Tato občanská iniciativa vyzdvihla fakt,
že Police má již svou dlouhodobou Vizi rozvoje (viz https://1url.cz/@Vize), která ve své
části Péče o krajinu tuto problematiku zmiňuje
a navrhuje směr, kterým se ubírat. Teď půjde
o to, jak obecnou vizi zapracovat do již konkrétnějšího střednědobého strategického plánu
rozvoje města a DSO Policka a následných detailních krátkodobých akčních plánů.
Dopis dále navrhuje několik příkladů aktivit, které by město, obce, neziskové organizace či jednotlivci mohli sami realizovat,
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a vybízí město k poskytnutí administrativní
podpory v podobě poradenství. To by se mohlo týkat jednak nutných povolení pro realizaci
opatření v terénu, a jednak získávání financí
z evropských, státních či krajských dotačních
titulů, jakož i od nadací. Celý text dopisu je
k dispozici zde https://1url.cz/@Dopis.

Vedení města ve spolupráci s komisí pro
životní prostředí na dopis reagovalo pozváním
zástupců této občanské iniciativy na společné
jednání, které proběhlo 3. března. Na něm si
představitelé města i občanské iniciativy vzájemně dovysvětlili své představy a možnosti.
Vzhledem k tomu, že strategický plán města
na období 2020-2025 je již před schválením,
rozhodlo vedení města o zpracování Adaptační
strategie na měnící se klima s důrazem na zádrž vody v krajině, která se stane externí

POZVÁNKA

na 2. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2020

středa 22. dubna 2020
v 17.00 hodin
na sále Pellyho
domů.

Termín konání se může
změnit v závislosti
na trvání nouzového stavu
jednotlivých separovaných složek odpadu.
V Náchodě jsem se účastnil setkání starostů
měst z Královéhradeckého kraje s předsedou
vlády, ministrem dopravy, průmyslu a obchodu a ministryní pro místní rozvoj. Témata
byla nasnadě – dostavba dálnice D11, železniční doprava, obchvat Náchoda a podpora
dotačních programů pro rozvoj měst a obcí.
Základní umělecká škola zahájila oslavy 30tiletého výročí. Tři naprosto vyprodaná představení autorského muzikálu Plaváček hovoří
za vše. Obrovské nadšení všech účinkujících
napříč jednotlivými obory včetně vyučujících
a na závěr aplaus ve stoje unešeného publika.
Krátké shrnutí velmi záslužné práce a vynikajícího jména naší ZUŠ. Velmi blahopřejeme!
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

součástí strategického plánu. Následně rada
města rozhodla o uzavření partnerství a spolupráci na projektu Adaptační strategie v regionu Broumovsko, s podporou z norských
fondů. Městu Police nad Metují není současná
situace měnícího se klimatu lhostejná a chce
být na případné dopady této změny připraveno! Stran aktivit města je třeba připomenout,
že město má zadáno zpracování studie odtokových poměrů v lokalitě Klůček u firmy
Agroprojekce Litomyšl, která by měla řešit jak
opatření před přívalovými dešti, pak opatření
proti vodní erozi, včetně opatření pro zasakování vody v krajině s důrazem na zachování
zemědělského hospodaření v dané lokalitě.
Vedení města
Komise pro životní prostředí
Občanská iniciativa
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Březen z pohledu místostarosty
Své ohlédnutí za uplynulým měsícem začínám psát ve dnech, kdy máme za sebou necelý první týden celorepublikové karantény.
Ještě v minulém týdnu jsem si naivně myslel,
že vyhlášením nouzového stavu a zavřením
škol budou nutná omezení vesměs končit.
Stačilo pár dní a já musel uznat, jak hluboce
jsem se mýlil.
Prožíváme situaci, s jakou nemá nikdo
z nás zkušenost. Dochází tak k chybám, či
nedomyšlenostem, dochází k situacím, kdy
někteří plně nechápou význam krizových
opatření. Jsme postaveni před situace, kdy
naše vlastní lhostejnost může ohrozit nejen
kohokoliv v rodině, ale i na ulici, v obchodě
či dopravním prostředku. Jak silný střet s realitou nám otevře oči? Trestní důsledky pro
nezodpovědné za šíření nakažlivé nemoci?
Úmrtí v blízkém okolí? Byl bych nerad, kdyby to muselo dojít tak daleko. Buďme proto
rozumní, tolerantní, ohleduplní, buďme trpěliví a vnímejme význam i ducha krizových
opatření! Jedině tak se náš život vrátí brzy
do normálu.
V kontextu dění v celé zemi mi přijde poněkud nepatřičné zabývat se děním v samosprávě města, nicméně na druhé straně je to
šance, jak se na chvíli odhlédnout od pandemického zpravodajství k tématům jiným.
V prvním březnovém týdnu jsme měli velmi zajímavé jednání komise životního prostředí, na kterém jsme se zabývali především tématem zadržování vody v krajině (viz samostatný
článek v tomto čísle). Dané téma se na pořad
jednání komise (a následně rady města) dostalo na popud občanské iniciativy, která se tímto
tématem v rámci regionu Broumovska zabývá. Z pozice města jsme zástupcům iniciativy
tlumočili veškeré aktivity, které město v minulosti vyvíjelo, a které do budoucna v tomto
směru plánuje vyvíjet. Výsledkem jednání byl
závazek města k pořízení tzv. adaptační strategie, jejímž účelem bude identifikovat problémy v území (jak voda z území nekontrolovaně mizí) a navrhnout sérii opatření, které
ji naopak v území pomohou zadržet. V tomto
směru je třeba připomenout, že v polovině

března jsme od firmy Agroprojekce Litomyšl
(autor Ing. Jakoubek) převzali studii zlepšení
odtokových poměrů v lokalitě Klůčku, která
obsahuje jak opatření zamezující půdní erozi,
tak opatření zmírňující důsledky přívalových
srážek a konečně i opatření pro zadržování
vody v krajině. Hrdě tak můžeme prohlásit,
že jsme městem, kterému není téma vody cizí,
a které do budoucna bude usilovat o realizaci opatření napomáhajících prostřednictvím
zadržování vody v krajině zmírňovat dopady
změny klimatu v našem regionu.
Společně se starostou jsme se sešli s předsedy osadních výborů, kterým jsme tlumočili
výsledek projednání rozpočtu města ve vztahu
k investičním akcím a údržbě připravované
v jednotlivých místních částech. Současně
jsme diskutovali nad tématy instalace bezdrátového rozhlasu v rámci projektu protipovodňových opatření, úklidu po zimě, nebo nefungující elektronické komunikaci (radešovským
se touto cestou ještě jednou omlouvám).
V druhém březnovém týdnu jsme využili nabídky firmy JRK (se kterou jsme v minulosti realizovali projekt „Obec na cestě
k méně odpadu“), a zúčastnili jsme se exkurse
ve sběrném dvoře v Řevnicích u Prahy. Tento
sběrný dvůr je v současné době považován
za jeden z prvních sběrných dvorů s elektronizovaným provozem. Návštěva byla pro nás
hodně inspirativní, nicméně prostorové podmínky nám v nejbližší době neumožňují tak
velkorysé řešení, jaké realizovali v Řevnicích.
Tamní systém je založen na tom, že každý občan (domácnost) disponuje elektronickou kartou, kterou si každý při nájezdu do sběrného
dvora načte (tím je ověřeno, zda ve sběrném
dvoře ponechává odpad oprávněná osoba).
Každé vozidlo je při nájezdu do sběrného dvora zváženo, následně obsluha vizuálně poměrově rozdělí dovezený odpad a pomocí čteček
zaeviduje k definovaným a separovaným typům odpadu. Při výjezdu je vozidlo opět zváženo s tím, že celkové hmotnosti jednotlivých
dovezených složek vypočte již systém automaticky podle předem zadaných směrných
hodnot. Systém má současně nastaveny určité

parametry vycházející z poměrného množství
jednotlivých typů odpadu, které jsou schopny
za kalendářní rok vyprodukovat domácnosti,
či firmy (podle typu podnikání). U jednotlivých typů odpadu lze tak stanovit hranici,
po kterou bude odpad likvidován v rámci
odpadových služeb města, a kdy se jedná již
o službu zpoplatněnou. Jak říkám, systém
opravdu hodně inspirativní, nicméně pro nás
bude nezbytné o něčem podobném uvažovat, neboť v souvislosti se zpřísněním právní
úpravy v rámci zákona o odpadech budeme
v blízké budoucnosti opravdu rádi za každou
tunu odpadu, kterou nebudeme muset draze
skládkovat.
Má se sice končit vždy optimisticky,
nicméně nemohu se nezmínit o jedné vážné obavě v souvislostí se současnou krizí.
Rozpočet města nebude v důsledku výpadku
daňových příjmů patrně moci plně krýt veškeré naplánované výdaje (hlavně v oblasti
investic). Dnes samozřejmě není jisté, na jak
dlouho nouzový stav (a karanténní opatření)
ochromí zemi, tudíž nelze predikovat, jak velký výpadek na straně příjmů bude, ale k přílišnému optimismu není důvod. Moudřejší budeme někdy na přelomu dubna a května, kdy již
bude lépe odhadnutelné, jaké dopady do obecních rozpočtů bude pandemie koronaviru mít.
V této době budeme snad již schopni odhadnout, o kolik musíme výdaje města snížit (které investice musíme proti plánu zmrazit), aby
rozpočet na konci roku neskončil nějakým obtížně zvladatelným schodkem.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
aktivně nabídli svou pomoc v rámci dobrovolnické práce, kteří šijí a dodávají roušky, kteří
zajišťují nezbytný provoz na všech frontách,
kde je to potřeba! Opravdu všem moc děkujeme a hluboce smekáme před každou odvahou
a aktivitou!
Buďme silní, dávejme na sebe pozor, pomáhejme si, buďme ohleduplní a zodpovědní, a věřím, že tak tu současnou dobu zdárně
zvládneme!
Jsme s Vámi!

Jirka Škop

Poplatek za odpady – poskytování slevy i platnost staré
nálepky – prozatím 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 s tím související poskytování slevy při uhrazení poplatku v době splatnosti posunuta prozatím
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
města č. 9005-4629551/0100, VS – Vaše rodné číslo, ve výši 576 Kč za osobu a rok, popř.

2

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 Českou poštu v případě 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
I platba ostatních poplatků a plateb nájemného se odkládá na termín do 30.6.2020.
Přednostně využívejte elektronické platby.
V případě dotazů se můžete obrátit na e-mail: hlavackova@policenm.cz nebo tel. č.
498 100 916.
Vaše dotazy se snažíme vyřizovat obratem.
Buďme ukáznění, rozumní a trpěliví…a
bude zase dobře
Daniela Adamová a Jana Hlaváčková
finančně správní odbor - správce poplatku
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V POLICI NAD METUJÍ
(registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008131)

JARNÍ TURNUS JE ZA NÁMI...

V termínu od 9. do 13. března proběhl jarní příměstský tábor,
kterého se účastnily děti od 6 do 12 let.
Téma „Ve zdravém těle zdravý duch“ jsme vymýšleli už
na podzim, teď nám všem znělo trochu smutně, I když děti naštěstí o dobrou náladu nepřišly. Poslední den nám zkomplikovala
vládní opatření, ale vše jsme nakonec zvládli podle plánu. Dny tábora byly rozděleny podle lidských smyslů a děti zkoušely různé
činnosti poslepu, vyráběly léčivé soli do koupele, zkoušely hmatové chodníky, ochutnávaly,
poznávaly podle čichu. Celý
týden je provázeli papíroví
kamarádi, které si samy namalovaly, a na kterých potépoznávaly funkce lidského
těla. Seznámily se s orgány,
kostmi a svaly, učily se parkour, zkoušely lezení na stěně, navštívily solnou jeskyni
a výrobnu MycoMedica,
hrály si, výletovaly, povídaly si a byly spolu. Lektorky
Martina
Macounová
s Danielou Vojtěchovou si
vše užívaly s dětmi. Děkuji
za spolupráci všem, kteří se
podíleli na programu pro
děti.

...A LETNÍ PŘED NÁMI

V době od 20. 7. do 14. 8. 2020 nás čekají letní tábory, jejichž program,
cenu a přesná data se dozvíte z plakátu, stejně jako jména lektorek a věkové rozmezí dětí, kterých se daný turnus týká. Zájemce o příměstský tábor
upozorňujeme, že tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního
fondu, a proto je nutné dodržet následující pravidla:
yy Rodiče musí pracovat nebo mít bydliště na území MAS Stolové hory
(u matek na mateřské nebo rodičovské dovolené forma pracovního poměru nerozhoduje)
yy Rodič má trvalý pracovní poměr
yy Rodič je OSVČ
yy Rodič je student v řádném nebo rekvalifikačním studiu
yy Rodič je registrován na Úřadu práce a aktivně si hledá zaměstnání
Dotační pravidla upřednostňují děti, které se tábora ještě neúčastnily.
Přihláška dítěte obsahuje 5 formulářů (pouze na vyžádání)
Více informací Vám poskytneme po telefonu 778 777 821 nebo emailem
taboryvpolici@seznam.cz.
Kateřina Landová a Xenie Hambálková

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
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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
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Městská
a krajinná zeleň

Z důvodů uvedených v minulém
PM, bylo provedeno pokácení několika stromů a redukce některých dřevin
městské zeleně. V návaznosti na jejich
pokácení bude ještě provedeno vyfrézování pařezů, pro lepší údržbu terénu.
Koncem měsíce března byla zahájena realizace projektu „Výsadba zeleně v extravilánu Police nad Metují“,
podpořeného dotací ze Státního fondu
životního prostředí ČR, prostřednictvím MAS Stolové hory. Projekt má
dvě části. První z nich je, založení nového biokoridoru Plachty, který propojí stávající biokoridor v „Červeňáku“
nad Bělskou ulicí, s biocentrem cihelna. Bude zde proveden výsev trávníku a výsadba místních druhů stromů
a keřů. Druhou částí je výsadba stromů v údolnici s poldry pod Klůčkem.
Součástí celé realizace bude i tříletá
následná péče. Projekt realizuje firma
pana Hrůši z Bělého, která byla vybrána na základě výběrového řízení,
technický dozor investora zajistí projektantka Ing. Hladíková.
Na jaře bude také vysazeno nové
stromořadí podél cesty nad polickým
domovem důchodců, vysazeny nové
stromy u hřbitovní zdi a v Pellyho
parku, a založen nový keřový záhon
na prostranství před kostelem Církve
Československé husitské v ul. Na Babí.
Plánovaná veřejná výsadba nových
stromů v lokalitě u Cikánky, bude z důvodu vyhlášeného nouzového stavu
s největší pravděpodobností přesunuta
do podzimního výsadbového období.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Den Země a životního
prostředí

Rozpis lékařů

Měsíc duben je již tradičně věnován aktivitám,
jimiž se snaží ti, kterým není lhostejný stav životního
prostředí naší zázračné planety Země, přispět k jeho
ozdravení a zachování pro budoucí generace. Jsou to
aktivity, věnované Dni Země, do kterých se pravidelně zapojuje i polická základní škola se svými žáky.
Ve spolupráci s městem, TS a společností MP a.s.
uklízí okolí města od poházených odpadů. V letošním
roce to bude ale jinak. Zažíváme novou situaci, kdy
tyto malé environmentální aktivity zastavila jiná přírodní záležitost, aby dala razantněji najevo, že je třeba
zásadnějších ativit a změn, nebo to s pyšným lidstvem
špatně dopadne. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu
a přerušení školní docházky, výše uvedená záslužná
aktivita s největší pravděpodobností v tomto čase
neproběhne. Tato situace zároveň přináší výzvu pro
všechny, po kterých děti a další dobrovolníci odpady
uklízejí, aby se začaly chovat zodpovědněji, tvorbu
odpadů omezili, a když už je vytvoří, aby s nimi řádně
naložili. Zároveň vyzýváme, aby se všichni individuálně a kreativně zapojili do svátku životního prostředí
naší Země svoji ohleduplností, skromností a zodpovědným chováním.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..

stomatologické služby

duben 2020

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

04. – 05. 04. DLK s.r.o. MUDr. Dana Kapitánová		
ZS Meziměstí, Školní 196 491 582 381
10. 04.
MUDr. Ladislav Růžička ml. 603 479 132
Poliklinika Broumov
11. 04.
MUDr. Miloš Pastelák
775 717 666
Sadová 44, Broumov IV.
12. 04.
MUDr. Petr Houštěk
602 333 466
Poliklinika ZS Machov
13. 04.
MUDr. Ludvík Neoral
602 333 452
ZS Police nad Metují
18. – 19. 04. MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
17. listopadu 387, Police n. M.
25. – 26. 04. MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
ZS Meziměstí, Školní 196
01. 05.
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov
02. 05.
MUDr. Lukáš Neoral ml.
491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 427
03. 05.
MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
Poliklinika Broumov

Příjem žádostí do grantových programů města
Police nad Metují pro rok 2020

Oznamujeme, že od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020
mohou zájemci žádat o dotaci z rozpočtu města
Police nad Metují v rámci dotačního programu
Akce pro veřejnost na 2. pololetí roku 2020, a to
písemnou formou, tj. osobně na Městském úřadě
v Polici nad Metují, kancelář č. 25, Dominika
Čečetková - správa dotací nebo zaslat poštou
na adresu: Město Police nad Metují, Masarykovo
náměstí 98, PSČ 549 54, Police nad Metují.
Grantové programy, žádosti, pokyny pro
žadatele a zápisy z jednání grantové komise naleznete na webových stránkách města Police

nad Metují, konkrétně ve složce „Rozvoj města“, následně ve složce „Dotační programy města“ - https://www.meu-police.cz/rozvoj-mesta/
dotacni-programy-mesta/.
Pokud Vám cokoliv nebude jasné, neváhejte
mne kontaktovat na e-mail: cecetkova@policenm.
cz nebo na tel. číslech: 491 509 996, 778 406 917.

Předem prosím každého potencionálního žadatele, aby řádně vyplnil svou žádost o dotaci
a přečetl si dotační program. Děkuji.
Dominika Čečetková

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Jak nakládat s použitými osobními ochrannými pomůckami
a dalším odpadem v době koronavirové pandemie
Státní zdravotní ústav vydal toto doporučení:

V domácnostech, kde nejsou potvrzení
nakažení nemocí COVID-19

1. Použité roušky či rukavice vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně
0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně
dobře zavázané.
3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do popelnice nebo kontejneru
na směsný komunální odpad.
4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo popelnice nebo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků
svozových společností.
5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné
umývat si ruce mýdlem a vodou.
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V domácnostech s karanténou,
při podezření na nakažení nemocí COVID-19
Pro osoby v karanténě platí stejná pravidla
jako v předešlém odstavci (tedy balení a dezinfekce), jenom s tím rozdílem, že do plastového pytle se dávají veškeré komunální odpady. V případě, že se onemocnění potvrdí,
stanoví město, po konzultaci s orgánem
ochrany veřejného zdraví a ve spolupráci
s odpadovou firmou způsob popř. místo,
kam takový odpad ukládat, jak ho svážet
a bezpečně odstraňovat, s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří s odpady nakládají a ostatní občany.
Dle stanoviska národního referenčního centra
pro hygienu půdy a odpadů SZÚ
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Pravidelná změna
intervalu svozu zbytkového
komunálního odpadu

Oznamujeme
občanům
Radešova,
Hlavňova, Pěkova a Honů, že po 17. kalendářním týdnu (tedy od 23. dubna 2020) nastane pravidelná změna intervalu svozu
směsného komunálního odpadu, a to z týdenního na 14-ti denní. Svážet se bude v lichých týdnech. Změna na týdenní svoz pak
opět nastane v září, a to od 39. kalendářního
týdne.

Přemístění kontejneru
na oděvy

Oznamujeme, že z důvodu změny problematického sběrného místa tříděných odpadů u příjezdu do nákupní zóny Kik a Penny
Market (tak jak jsme o tom informovali už
v minulém čísle PM), byl přemístěn sběrný
kontejner na oděvy a další sbírkové věci
z tohoto místa, na stanoviště tříděných odpadů v ulici Pod Havlatkou.
V současné době jsou v Polici n. M. pro
sběr oděvů a dalších věcí instalovány 3 sběrné kontejnery, a to na stanovištích tříděného
odpadu v ulicích. Na Sibiři, Pod Havlatkou
a na sídlišti, a 1 sběrné místo v odpadovém
sběrném dvoře u areálu polických technických
služeb. Všechna tato místa obsluhuje sociální
družstvo Diakonie Broumov. Tato organizace
již přes 25 let realizuje myšlenku pomoci sociálně potřebným lidem. Hlavním prostředkem
k uskutečnění tohoto cíle je sběr použitého
ošacení, mimo jiné i formou sběrných míst
a kontejnerů, kterých je aktuálně kolem 800
po celé České republice. Vytříděný textil je rozesílán jako materiální pomoc lidem v České
republice, východní Evropě a v zemích třetího
světa, zejména v Africe. Důležitým aspektem
činnosti Diakonie Broumov je také ochrana životního prostředí. 95 % darovaného textilu je
smysluplně využito, ať již ke zmíněné materiální pomoci, nebo k další recyklaci.
Diakonie prosí všechny dárce, pokud to
bude možné, aby textil před darováním prohlédli a vyřadili věci, které Diakonie už nemůže využít a musí je likvidovat na skládce (což
je pro ně velmi finančně náročné) - jedná se
zejména o bundy či kabáty s rozbitým zipem,
s dírou, poškozené od molů a pod. U některých věcí poškození či roztržení nevadí - jedná
se o bavlněné věci (mikiny, ložní prádlo, ručníky …)

Seznam věcí, které na sběrném
místě nebo do kontejnerů lze
odložit:

yy veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské nepoškozené a s fungujícími zipy
yy obuv - nepoškozená (zavázaná v igelitové
tašce)
yy kabelky, batohy - pouze nepoškozené
a s funkčním zipem
yy lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky čisté i mírně poškozené
yy přikrývky, polštáře a deky - pouze péřové
yy záclony, závěsy - nepoškozené
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yy látky (minimálně 1m2, nedávejte odřezky
a zbytky látek)
yy menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční.

Věci, které na sběrném místě
nebo do kontejnerů nelze
odložit:

yy znečištěný a vlhký textil,
yy ledničky, televize, počítače, matrace, koberce - z ekologických důvodů
yy nábytek, jízdní kola, kočárky - transportem se poškodí
yy lyže, lyžáky
yy nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
yy knihy.
Diakonie Broumov všem dárcům co
nejsrdečněji děkuje za dosavadní pomoc
a bude velice ráda a potěšena, když i nadále
zůstanete dárci a přáteli Diakonie Broumov
a budete společně s ní pomáhat potřebným.

Uzavření odpadového
sběrného dvora

Z důvodu vládou vyhlášeného omezení
volného pohybu osob a minimalizace kontaktu s druhými, a po domluvě se spol. Marius
Pedersen a.s., byl na přechodnou dobu uzavřen odpadový sběrný dvůr u areálu polických
technických služeb. O jeho znovuotevření budeme informovat.  

kávové a čajové zbytky, filtry a sáčky • zbytky
pečiva • skořápky z vajíček a ořechů • rozměrově upravená papírová lepenka, papírové kapesníky, ubrousky • podestýlka domácích býložravých zvířat • pokojové květiny a uvadlé
řezané květiny bez stuh a jiných plastů.
Naopak tam není možné odkládat:
větve, trávu, listí a kameny ze zahrad (z kapacitních důvodů) • odpad živočišného původu - kosti, vnitřnosti, odřezky a zbytky
masa, kůže • stolní oleje a tuky • exkrementy
masožravých zvířat • popel z uhlí a cigaret •
prach a prachové sáčky z vysavačů • směsný
a tříděný komunální odpad • textil • chemicky
ošetřené materiály a jiný nebezpečný odpad •
stavební odpad apod.
Bioodpad ze zahrad je nutné odkládat
na domácí komposty nebo do kompostárny.
Pro shromažďování bioodpadu v domácnostech je vhodné využít speciální košíky
a kompostovatelné papírové nebo škrobové
sáčky. Vývoz hnědých kontejnerů zajišťuje
spol. Marius Pedersen a.s. (MP), a to v zimě
1x za 14 dní, po zbytek roku 1x týdně. Svezený
bioodpad je kompostován. Upozorňujeme
na to, že bioodpad není možné ukládat
do kontejnerů v plastových taškách nebo
pytlích, které komplikují zpracování v kompostárně. Žádáme proto ty, kteří nedodržují
výše uvedené pokyny a doposud nevědí, že
plastové tašky a jiný podobný odpad nelze kompostovat, aby odpad správně třídili a odkládali tam, kam patří! Děkujeme
za pochopení.

Kam s dosložilými zářivkami

Otevření městské
či úspornými žárovkami
kompostárny se zkrácenou
otvírací dobou

Od 1. dubna bude otevřena městská kompostárna, vedle areálu odpadového sběrného
dvora. Z důvodu nouzového stavu bude ale
otevřena pouze dva dny v týdnu a se zkrácenou otvírací dobou: ve středu od 15 do 17
hod. a v sobotu od 9. do 11. hod. Do kompostárny je možné odkládat bioodpad rostlinného původu ze zahrad a ostatních ploch zeleně, tedy trávu, listí, rostliny vč. plevelů, úrodu,
větve a drobné dřevo, piliny apod. Po příjezdu do kompostárny je nutné doložit bydliště,
předložit doklad o zaplacení odpadového poplatku a řídit se pokyny obsluhy. Pokud nedojde ke zpřísnění současných nařízení, bude
kompostárna otevřena do 31. října.

Hnědé kontejnery
na bioodpad z domácností

Na některých stanovištích tříděného odpadu (u zdravotního střediska, pod Havlatkou,
za Pellyho domy, za radnicí, u Žďárské ul.,
v Malé Ledhuji, u dřevěnky, na sídlišti pod kotelnou, na sídlišti pod prodejnou, u Ostašské
ul. A v ul. Na Sibiři) jsou umístěny hnědé
kontejnery, určené pro odkládání bioodpadu rostlinného původu z domácností, a především z kuchyní.
Do hnědých kontejnerů je možné odkládat: slupky a zbytky z ovoce a zeleniny •

Poté co zářivka, úsporná žárovkou či výbojka přestanou svítit, nesmí skončit v běžném koši či v popelnici na směsný komunální odpad, a nepatří ani do kontejnerů
na tříděné sklo či drobný elektroodpad. Je
nutné, odložit je na místech k tomu určených.
Nejjednodušší je, odevzdat je v rámci zpětného odběru v obchodě při nákupu nové,
nebo je odevzdat v odpadovém sběrném
dvoře u areálu polických technických služeb. Obsluha sběrného dvora od Vás svítidla
převezme a uloží je do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr vyřazených
svítidel pro Polici n. M. zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP.
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Společnost EKOLAMP je neziskový kolektivní systém pro zpětný
odběr osvětlovacích zařízení. Zdarma poskytuje služby sběru a recyklace světelných zdrojů a svítidel firmám, institucím i obcím. Kolektivní
systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení, za které plní jejich zákonné povinnosti týkající se zpětného sběru.
Za tímto účelem buduje po celé České republice širokou síť sběrných
míst a zajišťuje sběr a svoz použitých světelných zdrojů a svítidel a jejich zpracování, včetně následného využití materiálu a odstranění zbytkových odpadů.

Nabídka zapůjčení zahradních kompostérů

Město Police n. M. nabízí zájemcům či sídelním skupinám občanů
k bezplatnému zapůjčení ještě několik posledních zahradních kompostérů velikosti 1050 a 2000 l, které s malou početní rezervou pořídilo

v rámci projektu „Předcházení
vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů
v Polici nad Metují“. Kdo má
o zapůjčení kompostéru zájem,
ať se obrátí na polickou radnici,
odbor IMŽP, kde s nimi bude
sepsána smlouva o výpůjčce
na dobu 5 let, s následným darováním, a v areálu polických
technických služeb jim bude
kompostér vydán.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika

Jubilea

Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.3.2020 město Police nad
Metují 4007 obyvatel.

Vzpomínka

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

Odešla jsi od všeho,
co jsi měla ráda. Rodinu,
lesy, tajemná zákoutí
„Maršovského
údolí“
s šumící řekou Metují.
Dne 10. dubna 2020
uplyne 10 let od chvíle,
kdy nás navždy opustila nenáročná, obětavá
i starostlivá manželka,
maminka i babička, paní
Libuše JANSOVÁ z Velkých Petrovic.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina
Dne 2. 4. 2020 by se dožila 80 let paní Milena
TEIMEROVÁ rozená Králová z Bukovice. Stále
vzpomínají
rodiny Váňovi, Frydrychovi a Královi.

70 let

75 let
80 let

85 let
90 let

paní Zdenka Martincová
paní Helena Svobodová
paní Olga Jeřábková
pan Josef Trojtl
pan Rudolf Jančovič
paní Marie Pinkavová
paní Věra Ticháčková
paní Milena Dubová
pan Oldřich Nádvorník
paní Anna Paulová
paní Vlasta Pfeiferová
paní Božena Drašnarová
pan Stanislav Kollert

Poděkování

Děkujeme
všem
příbuzným,
přátelům, sousedům a známým za účast,
květinové dary i za projevy soustrasti na pohřbu našeho drahého zesnulého,
pana Tomáše Součka, který se konal
6.3.2020 v obřadní síni v Polici nad Metují.
Současně bychom rádi poděkovali pracovníkům pohřební služby pana Fridricha,
Kamarádům osady 5 za písně a Jirkovi
Trnovskému za pěkný přednes smutečního
projevu.
Zarmoucená rodina
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)

Dagmar Hambálková, matrikářka

KNIHOVNA
V návaznosti na usnesení vlády České republiky a vyhlášení nouzového stavu ze dne
12.3.2020, rozhodlo vedení města Police nad
Metují o uzavření Knihovny města Police
nad Metují pro veřejnost s účinností od 6.00
hodin ráno dne 13.3.2020 do odvolání.
Pro bližší informace je možno zavolat
na tel.: 491 543 230, nebo 775 440 686.
V nelehké době přicházejí nelehká řešení.
V těchto dnech je jedním z mnoha uzavření
knihoven pro veřejnost. Společně to zvládneme. Naznačilo to už poslední půjčování
ve čtvrtek 12. 3., kdy si řada čtenářů přišla pro
zásobu na dny příští.
My knihovnice jsme měly pocit sounáležitosti, vzájemného pochopení i chápání situace. A hlavní byla myšlenka, že vše dobře
dopadne a společně se v knihovně sejdeme, až
pomine karanténa, až se nebudou objevovat
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hlášení o nově nemocných, až zvítězíme nad
nevypočitatelným virem. Děkujeme čtenářům
za jejich povzbuzení a místo obvyklé Dášiny
nabídky knižních novinek uveřejňujeme:
12 zlatých pravidel duševního zdraví
1. Pamatuj, že každé utrpení, i to největší,
jednou přejde. Veškeré dění v toku času
je proměnlivé. Po dešti vychází slunce,
i po té nejkrutější zimě přijde zase jaro!
2. Tam, kde nemůžeš pomoci ani změnit chod
věcí, nestarej se zbytečně o cizí záležitosti.
3. Nepropadej panice kvůli zodpovědnosti.
Tvá schopnost a odolnost poroste tím více,
čím méně se poddáváš spěchu, vzrušení
a pesimismu.
4. Vyvaruj se boje proti představám. Mnozí
se vyčerpávají v boji proti překážkám, které existují jen v jejich fantazii. Nezaplétej
se do neplodných zálib, které nevedou
k cíli. Pamatuj, že síla je jen v jednoduchosti, proto netříšti své síly!
5. Nežij v minulosti, nepřemýšlej mnoho

6.

7.
8.

9.

o budoucnosti. Žij přítomností. Nic důležitého nezměníš! Znáš snad někoho, kdo se
nikdy nezmýlil? Chybám se nevyhneš, přijdou-li, naprav je – není většího vítězství.
Rázně odlož nenávist, závist a touhu
po destruktivní kritice. Kritika, která
současně nepřináší pomoc a náznak, jak
zlepšit špatné, je někdy horší než původní
špatná věc. Tato tři zla výrazně překážejí
osobní spokojenosti.
Netrpělivost, posměch, fanatismus, fatalismus a pesimismus ničí duševní harmonii.
Zažeň myšlenky o důstojném „usazeném“
stáří. Buď stále zvědavý a zvídavý, snaž se
uchovat smysl pro romantiku, dobrodružství a recesi. Neboj se v žádném věku nových setkání a nových úkolů.
Důvěřuj lidem a měj je rád. Neočekávej
od nich dokonalost, ani ty nejsi dokonalý. Snaž se ocenit jejich individualitu. Jen
málo lidí je vysloveně špatných. Úsměvem
a duševním pohlazením prosadíš víc než
přísností a tvrdostí.
Polický měsíčník - duben 2020

10. Pozoruj své okolí a všimni si, že tvé problémy jsou v zásadě stejné jako problémy
mnoha jiných. I lékař trpí bolestí, i policistu někdy dusí strach, i král pláče při smrti
svého syna. Nekomplikuj si trvale svou
životní roli, prostuduj ji dobře, snaž se jí
rozumět a využít ji ze všech sil k pomoci těm, kteří jsou na tom ještě hůře. A pak
svou roli hraj s důvěrou a odvahou, ale
hlavně vždy se smyslem pro fair play.
11. Pokud ti něco vadí a můžeš to změnit, učiň
tak, pokud to změnit nemůžeš, netrap se
tím dále. Pokud ti něco vadí na druhém
člověku, tak se s tím buď smiř anebo se
mu vyhni – tak jako řeka, když narazí
na horu. Snáze přeneseš vrcholek hory či
změníš tok řeky, nežli změníš povahu člověka. Tvoje mysl musí mít vždy jasný cíl
a stanovisko, nelze být „trochu těhotný“ či
sedět na dvou židlích. Nechť je i tvoje řeč
jasná – ano, ano či ne, ne.
12. Poznávej sám sebe, nauč se mít rád sám
sebe takový, jaký jsi a uměj sebe přijmout,
uč se naslouchat svému tělu a duši a jejich signálům. Ten, kdo pozná druhé, je
chytrý, avšak ten, kdo pozná sám sebe, je
moudrý. A pamatuj, že bojovat proti celé
armádě je daleko snazší než bojovat sám
se sebou!
Více na: https://www.patentnimedicina.
cz/cz/ze-supliku-tcm/12-zlatych-pravidel-dusevniho-zdravi

Cesty krajinou příběhů a skutečnosti – po stopách literatury

Police nad Metují se dostala i do filmového muzikálu. Asi si vzpomenete na text:
„… a už plují a už plují a už plují, do Police,
do Police, do Police nad Metují…“. Ano jsou
to slavní Starci na chmelu. Autorem textů písní byl náchodský rodák Vratislav Blažek.
Úplné začátky Blažkovy literární činnosti
jsou spojeny s pamflety na gymnazijní profesory náchodského reálného gymnázia. Debut
v časopise Dikobraz mu otevřel cestu spolupráce s Divadlem satiry. Po zániku Divadla

satiry se stal zaměstnancem Čs. státního filmu, pozdějšího Filmového studia Barrandov.
Zpočátku byl jeho dramaturgem, pak i scenáristou. Vedle dramaturgické a scénáristické
práce pro FS Barrandov úzce spolupracoval
i s rozhlasem.
Nejvýrazněji se Blažek zapsal již od počátku 50. let jako scénárista celovečerních
filmů: Katka /1950, s Ivanem Bukovčanem,
Maxmiliánem Nitrou a režisérem Jánem
Kadárem/; Cirkus bude /1954, rež. Oldřich
Lipský/; Hudba z Marsu /1954, rež. Ján Kadár
a Elmar Klos/; Návštěva z oblak /1955, rež.
Miloš Makovec/; Tři přání /1958, rež. Ján
Kadár a Elmar Klos, 1959/; Dva z onoho světa
/1962, rež. Miloš Makovec/; Starci na chmelu
/1964, rež. Ladislav Rychman/; Dáma na kolejích /1966, rež. Ladislav Rychman/ a dal.
V srpnu 1968 se Blažek zapojil do utajovaného televizního vysílání Československé
televize. V září téhož roku vycestoval
do Rakouska a rozhodl se pro emigraci. Již
v říjnu se z Rakouska přesunul do Ingelheimu
nad Rýnem /NSR/ a od roku 1970 až do své
smrti žil v Mnichově.
Jeho vrstevník a bývalý ředitel náchodské
knihovny, Dr. Jaroslav Suchý na něho vzpomínal v tisku Městského úřadu v Náchodě
z r. 1993: „Nemnoho lidí zůstává tak natrvalo
v paměti svých vrstevníků jako Vráťa Blažek.
Stačí v Náchodě vyslovit jeho jméno a jeden
si vzpomene, jak s ním čutal mičudu, druhý
pinkal volejbal a mnohý s ním mastil karty.
Spolužáci si připomínají školní kratochvíle
a jeho mistrné slovní hříčky. Že umí také šikovně kreslit, prokázal nejednou…. Jako roduvěrný Náchoďák se stále vracel domů, žel
po roce 1968 mohl jen ve vzpomínkách.“
V těchto dnech plných omezení (která
snad všichni zodpovědně dodržují) si dodejme
dobrou náladu s písničkami tohoto slavného
náchodského rodáka, které najdete na internetu – např. Lékořice, Chtěl bych mít kapelu,
všechny písničky z filmů Dáma na kolejích,
Starci na chmelu či Světáci.

KULTURA
Divadelní představení k 30. výročí ZUŠ

Celoškolní představení žáků a učitelů ZUŠ
v Polici nad Metují „Plaváček“ k 30. výročí
založení školy proběhlo vždy ve vyprodaném
Kolárově divadle třikrát. Na jevišti jsme viděli
víc než stovku dětí a v orchestru, na scéně nebo
jinou tvůrčí činností přispěli k úrovni představení
všichni učitelé školy. Premiéra se konala v neděli
23. a poslední představení v sobotu 29. února.
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Na úvod připomněl divákům ředitel školy
Lubor Bořek krédo, kterým se on i učitelé školy v práci s dětmi již 30 let řídí: „Být citlivým
a vnímavým průvodcem všech svěřených dětí
v nejdůležitějším období utváření a formování
charakteru a životních postojů a být jim dobrým
příkladem, hodným následování.“
Výsledky už pak přicházejí jakoby samy.
Nejen velký zájem rodičů o školu, která má dnes
780 žáků, ale také spousta úspěchů na vystoupeních doma i v zahraničí, dosahovaných s dětmi
více než tři desítkami obdivuhodných učitelů.
Není divu, že se v Praze a na jiných významných
místech naší vlasti hovoří v zasvěcených kruzích
o ZUŠ v Polici nad Metují s respektem a s obdivem. Nepřekvapuje ani, že autorkou tohoto
přenádherného a Bohem inspirovaného ztvárnění pohádky Boženy Němcové „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ je bývalá žačka ZUŠ Adélka
Kubečková.

Volně dostupné on-line zdroje knih

Náhradou za nepřístupné papírové knihy
uvádíme alespoň elektronické zdroje knih:
http://www.digitalniknihovna.cz
Portál propojuje digitalizované sbírky zapojených knihoven, je také známý
jako Kramerius. Najdete tu sbírky Národní
knihovny ČR, Moravské zemské knihovny,
Národního filmového archivu, Židovského
muzea,… V těchto sbírkách najdete mnoho
titulů, většinou však jde o starší a staré tisky,
staré noviny a knihy, u nichž už vypršela autorská práva.
Na úvodní stránce jednoduše zadáte název knihy (či klíčové slovo) do vyhledávácího políčka, pokud chcete hledat v konkrétní
knihovně, zvolíte si ji v rozbalovací liště nad
vyhledávacím polem. Pokud chcete zobrazit
pouze knihy, které si můžete on-line číst, prohlížet, stáhnout nebo tisknout, nezapomeňte
zaškrtnout políčko „pouze veřejné“ (vpravo
od vyhledávácího pole).
https://www.knihovny.cz/
Tento portál poskytuje jednotný přístup
ke službám českých a moravských knihoven. Můžete zde prohledávat katalogy všech
zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku na hlavní straně. Nyní zde hned
na úvodní stránce najdete sloupec „online
knihy do karantény“-knihy volně ke čtení
či stažení. Pokud na titul kliknete, otevře se
vám stránka s údaji o knize, na jejímž konci
najdete jednotlivé verze a formáty ke stažení-stačí kliknout na vybraný řádek a kniha se
Vám otevře. V této databázi dohledáte mnoho titulů beletrie, velkou část tvoří povinná
četba pro školáky a studenty. Valná většina
těchto knih pochází z online fondu Městské
knihovny v Praze.
Třeba některý ze zdrojů využijete pro studium či vlastní četbu. Nebojte se využít možností, které dnes internet nabízí. Pokud byste měli jakékoli dotazy, nebojte se psát nám
emaily či telefonovat.
Vaše knihovnice

To všechno, hlavně však laskavý přístup učitelů se odráží v očích i chování žáků. Jiskřičku
lásky, kterou v nich ve škole probudili, si všichni
odnášejí do života. Při tomto představení jsme to
měli možnost vidět na všech malých hercích.
Říká se, že doma není nikdo prorokem, proto prosím věřte nám, kteří jsme se sem před pár
lety přistěhovali a prošli kusem světa, že to, co
máme v Základní umělecké škole, je nesmírný
dar městu, rodičům a především dětem. Každý
učitel školy může doložit a většina rodičů ví, jak
škola změnila život jejich dětí.
Je radostí pro všechny vnímavé a myslící lidi, že to všechno si s vděčností obyvatelé
města a zejména rodiče uvědomují a jsou řediteli i učitelům školy vděční. K důkazům patří při
každém programu ZUŠky i několikrát vyprodané
Kolárovo divadlo, které má více než 300 míst.

Jindřich Horkel
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

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

Výstava připomínající konec
2. světové války v Evropě

května 1945 zhruba ve 14:25 a přivezl ho na
motocyklu pan učitel Karel Vik...

Z aktuálně připravovaných akcí pracujeme na
plánu expozice výstavy ke konci Druhé
světové války. Hlavní linie výstavy představí
modely vojenské techniky, která bojovala na
evropských frontách během válečného
konfliktu. K vidění budou tanky, obrněná
vozidla pěchoty, letadla, obrněné vlaky… Na
náplni této linie pilně pracuje pan Robert
Navrátil, kurátor sbírky vojenské techniky
v Muzeu a sám autor a konstruktér mnoha
modelů.

DUBEN 2020
Muzeum je od 13. března do
odvolání pro veřejnost uzavřeno.
Společně s tímto rozhodnutím
byl zrušen i veškerý doprovodný
program.
Vážení čtenáři Polického měsíčníku, zpráva o
uzavření Muzea asi nikoho nemohla překvapit.
Dovolte mi na začátek pár osobnějších věcí.
V této nelehké chvíli jde stranou vše, co není
podstatné a nutné. Kultura je v krizových
situacích zbytná. Ale neznamená to, že by se
všechny věci kolem kultury a kulturních
zařízení zastavily.
V den vyhlášení nouzového stavu v ČR
vznikla facebooková skupina „Šijeme roušky
Policko“. V Muzeu jsme pro potřeby tvoření
měli připravené látky ze starých povlečení a
několik metrů tkalounů. To vše jsme hned
věnovali lidem ze „Šijeme roušky Policko“ a
s potěšením můžu říct, že z nich vzniklo
několik desítek roušek, které následně
putovaly k různým institucím.
Když ve firmě Viridium začali na 3D tiskárně
tisknout pomůcky, pro výrobu tkanic
k rouškám, hned jsme jim nabídli i služby naší
3D tiskárny.
I Muzeum se snaží pomáhat v této nelehké
chvíli a věříme, že se za pár týdnů celá situace
uklidní a my se sejdeme v krásné expozici
Muzea a budeme na těžké chvíle jen
vzpomínat.
Nicméně: to, že Muzeum je pro veřejnost
uzavřené, neznamená, že by se v něm nic
nedělo. Pokračujeme v přípravě plánovaných
akcí – s vědomím, že oproti plánu se jejich
začátek může posunout –; pracujeme na
propagaci Muzea a v rámci omezených
možností pracujeme v depozitáři.
Polický měsíčník - duben 2020

Legendární sovětský tank T-34

Plakát s programem Československé vlády,
vyvěšovaný v ČSR v květnu 1945
Výstava by měly být otevřena v polovině
května. Ale odhadovat termín otevření je v tuto
chvíli naprosto nemožné. Matematicky řečeno:
v této rovnici je taková spousta neznámých a
proměnných, že ji nelze vyřešit.

Sál Richarda Vyškovského

Sovětský rozvědčík M. A. Golobokov
s polickými dětmi v Bezděkových sadech.
Další linií expozice bude obrazové představení
konce války v Polici nad Metují a jejím okolí.
Sběratel starých pohlednic, pan Lukáš Kollert
z Police nad Metují, zapůjčil Muzeu několik
historických fotografií z května 1945, které
expozici modelů vhodně doplní o místopisné
události.
A díky laskavosti Muzea Náchodska jsme
získali i scany několika dobových tiskovin:
plakátů, letáků shazovaných spojeneckými
letadly a novin. Díky nim jsme třeba zjistili, že
první sovětský voják, který přijel do Police nad
Metují, byl ruský rozvědčík Marek Avaněvič
Golobokov a objevil se u nás ve středu 9.

Projekt, na který se já osobně těším nejvíc a na
který se stejně jako já těší celá modelářská
obec v Čechách (a Československu) je
realizace rozšíření expozice Muzea o Sál
Richarda Vyškovského.
O díle „Papírového krále Richrda V.“ jsme Vás
informovali po celý loňský rok v rámci
představení výstavy RV 90. Rozšíření
expozice o další prostory je součástí
dlouhodobé koncepce Muzea.
O náplni prostoru bylo rozhodnuto předloni a
pro letošní rok jsme získali dotaci
z Královéhradeckého kraje. V tuto chvíli
začali stavební práce. No, stavební… 17.
března začala stavební firma SMI Group
bourat příčky v prostorách, kde vznikne Sál
Richarda Vyškovského.
V tuto chvíli společně s kurátorem Sálu RV
panem Vojtěchem Čabanem, papírovým
historikem a jedním z největších znalců
historie papírového modelářství Josefem
Kropáčkem a panem Richardem Vyškovským
juniorem pracujeme na koncepci expozice.
A můžu budoucím návštěvníkům slíbit, že se
je na co těšit. Kromě papírových modelů a
představení práce jejich konstruktéra na
podkladě tvorby Richarda Vyškovského, uvidí
třeba i ukázky jeho grafické tvorby. A po
dohodě s pozůstalými bude součástí expozice i
pracovní stůl Mistra včetně autentických
artefaktů.
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Sál Richarda Vyškovského si klade za cíl
představit „papírového krále“ komplexně a
kromě tvorby pro modeláře, představí i další
jeho činnosti a v ve zkratce i jeho osobní život.
Expozice by se měla otevřít v polovině května.

Lepidlo, nůžky, papír

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

Když nemůžete přijít
do Muzea, může přijít
Muzeum k Vám

Postupně vytváříme cyklus krátkých videí,
které představují expozici Muzea. Postupně je
zveřejňujeme na našem facebooku a
přičleňujeme k nim i záběry z postupu
stavebních
prací
v Sále
Richarda
Vyškovského. Pokud chcete být informováni o
Muzeu on-line, neváhejte a podívejte se na náš
facebook. Záběry z expozice sice nemůžou
nikdy nahradit osobní návštěvu, ale mohou
nabídnout aspoň malou ochutnávku toho, co je
pro Vás připravené a co nabídneme hned,
jakmile to situace v České republice umožní.

Sál Richarda Vyškovského, 19. 3. 2020

Muzeum v médiích
V úterý 17. března odvysílal Český rozhlas
Hradec Králové reportáž z Muzea papírových
modelů v rámci programu Habaděj.
I tento záznam si můžete poslechnout na
našem facebooku, popř. si ho najít v archivu
ČRo HK, včetně několika mála aktuálních
fotografií.

Za MPM Pavel Frydrych

Papírový autoportrét Richarda Vyškovského

Dalším projektem, na kterém pracujeme, je
výstava, která by se měla uskutečnit na Zámku
v Novém Městě nad Metují. Otevření je
naplánováno na 2. června…

Projekt Božena 200 se představuje

Božena Němcová, nejslavnější česká
spisovatelka, prožila v Kladském pomezí
šťastné dětství i část svého mládí. V letošním roce si připomínáme 200 let od jejího
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narození. Při této příležitosti vznikl projekt
Božena 200, který vás zavede na místa, která jsou s jejím životem spjata a stala se inspirací pro její dílo. Ale to není vše…
V rámci projektu vznikla nová tiskovina, ve které najdete zajímavosti o životě
Boženy Němcové a o jejím nejznámějším díle
Babička. Dozvíte se, kam vyrazit za odkazem
slavné spisovatelky na výlet, i to, jaké akce
se v letošním roce u příležitosti výročí jejího narození chystají. Tyto tipy zajisté potěší
nejen literární fanoušky, ale především rodiny s dětmi či školní kolektivy. Během svých
cest se malí i větší turisté mohou zabavit doplňováním získaných vědomostí do pracovního listu s tajenkou, který je součástí tištěné
„skládačky“.
Spuštěna byla také nová sekce na webu
Kladského pomezí: www.kladskepomezi.cz/
bozenanemcova. Oproti tištěnému materiálu zde najdete podrobnější informace o jednotlivých akcích, které připravuje například
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici,
zámek Ratibořice či Domek Boženy Němcové
v Červeném Kostelci. Dále tu můžete načerpat
inspiraci (nejen) na školní výlety. První z nich

„Za šťastným dětstvím Barunky Panklové“
vás zavede do České Skalice, Ratibořic a dalších blízkých míst. Pokud byste se chtěli vydat
po stopách mladé paní Němcové, je pro vás
jako stvořený druhý výlet – „Za Němcovou
a Němcem“ do Červeného Kostelce a jeho
okolí.
V současné době probíhá marketingová
kampaň zaměřená na žáky a učitele SŠ a druhého stupně ZŠ. Projekt připravilo Kladské
pomezí, o.p.s. ve spolupráci s městy Česká
Skalice a Červený Kostelec. Finančně jej podpořil také Královéhradecký kraj. Tištěnou brožuru si budete moci vyzvednout v informačních centrech.
Bc. Markéta Tomanová
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200 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA V POLICI NAD METUJÍ

Tomáš Souček 14.7. 1941 – 1.3. 2020                                         (text k titulní straně)
Vážení Poličáci,
dovolte
mi
v dnešním čísle pozastavit tok času
a historie polického
ochotnického
divadla a věnovat
aktuálně dnešní díl
osobnosti, která od šedesátých let až po ta devadesátá patřila k jeho významným postavám
a zanechala za sebou nesmazatelný otisk jako
herec a režisér.
První den letošního března nás totiž navždy opustil Tomáš Souček, mezi přáteli zvaný „Tóma“.
Tomáš Souček se narodil 14. července roku
1941 do rodiny zapálených a velice aktivních
ochotníků – Josefa a Marty Součkových. Táta
Josef režíroval, hrál, zpíval v operetách, v pozdějším věku pak působil jako maskér; maminka Marta hrála, zpívala v operetách a později
působila jako nápověda. Maminka Marta byla
zaměstnaná jako správkyně Kolárova divadla
a Součkovi tak užívali správcovský byt přímo v divadle. Zde také vyrůstal malý Tomáš
spolu se svými mladšími sourozenci Martou
a Josefem ml. A v dospělém věku pak přebrala štafetu po mamince jeho žena Květa, kdy
i ona působila jako správcová Kolárova divadla a tím pádem i oni užívali služební byt přímo v divadle a vychovávali zde dceru Květu
a syna Tomáše ml. A na dlouhá léta si k tomu
Tomáš přibral provozování Divadelního klubu, kde během vášnivých debat s jeho generačními souputníky dlouho do noci vznikaly
nápady na další divadelní inscenace.
Jeho první rolí byla v roce 1958 role Jejíka,
syna ševce Kroutila v „obrozenecké klasice“ J.K.Tyla „Fidlovačka“ v režii Oldřicha
Rejmonta. Zde se také na jevišti potkal se svou
matkou i sestrou, které zde měly role první
a druhé písničkářky. Ještě v témže roce pak
nastudoval menší roli profesora Čáry felčáry
v pohádkové hře Z.Horynové „Zkoušky čerta Belínka“ (režie: Karel Semirád). Rok na to
pak hrál a zpíval mládence Francka v české
operetě J.Baldy a R.Piskáčka „Slovácká princezna“ (režie Oldřich Rejmont). Po absolvování povinné vojenské služby v roce 1962 se
ihned vrátil na divadelní prkna. V sovětské hře
J.Uspenské a L.Ošanina „Modrá obloha“ mu
režisér Jaroslav Řehák dal jednu z hlavních
rolí - roli Gleba, syna lékaře Semerova, kterého mimochodem hrál jeho opravdový otec
Josef Souček.
O tři roky později, v roce 1965 sehrál
menší roli Sejtka v Lucerně Aloise Jiráska (režie: Jaroslav Řehák).
A byla to vlastně jeho poslední malá role.
Od té doby totiž Tomáš hrál již jen samé „klády“ – hlavní či významné role!
O rok později to byla role domovníka
Raffaela ve frašce Nicola Manzariho „Obecní
hrdina“ (režie: Jaroslav Řehák). Zde se opět
potkává na jevišti se svou matkou Martou
v roli Rosy a sestrou Martou, která hrála
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Mariellu. A ještě v témže roce nastuduje hlavní roli Amfitriona ve stejnojmnenné Kleistově
a Moliérově komedii v režii Stanislava Šrůtka.
Vedle něho se zde objevují Miloš Puschmann,
Jaroslav Řehák, Josef Stodola, Josef Ducháč,
Zdeněk Zelený, Jiří Volke – silné jádro tehdejšího polického souboru.
V roce 1967 dochází k nastudování legendárního představení – hry Ladislava Smočka
„Piknik“ (režie: Jaroslav Řehák). Tomáš zde
ztvárnil hlavní roli Rozdena. A do konce roku
ještě stihl vystoupit jako konšel Vézinet ve hře
Voskovce a Wericha „Helenka je ráda aneb
Slaměný kloubouk“ (režie: Stanislav Šrůtek).
V rámci 24. Polických divadelních
her uvedli poličtí ochotníci dvě aktovky
Slawomira Mrožka „Karel“ a „Trosečníci“
v režii Stanislava Šrůtka. Tomáš v nich sehrál
role vnuka okultisty a prostředního trosečníka.
V roce 1970 byla slavnostně uvedena
hra A. Jiráska „Gero“ v režii hronovského
Miroslava Houštěka, kterou nastudovali vybraní přední herci ochotnických souborů celého náchodského okresu – mezi nimi nechyběl
ani Tomáš Souček.
19. listopadu 1970 poličtí uvedli v rámci
Polických divadelních her hru Wiliama Wiga
„Masér v dámské lázni“ v režii Stanislava
Šrůtka. Představení bylo velmi úspěšné a opakovalo se třikrát, pohostinsky venku sedmkrát.
Tomáš zde hrál hlavní roli Jimmiho Wicka.
V roce 1971 Tomáš poprvé režíruje.
Jednalo se o českou detektivku Bohumíra
Polácha „Vrah jsem já“.
Vedle režie si zde Tomáš zahrál i hlavní
roli. Nápovědu tu dělala a pak i v mnohých
dalších inscenacích a letech jeho žena Květa.
O dva roky později režijně debutovala Ivana Richterová Gogolovou Ženitbou
a Tomáše angažovala do role Kočkareva.
Za zmínku určitě stojí i to, že se v Ženitbě poprvé potkal na scéně se svým mladším bratrem
Josefem, který hrál exekutora Čubkina. V roce
1974 sehrál hlavní roli Franciho v Langerově
Periferii (režie: Jaroslav Řehák).
V roce 1978 pak spolu s Josefem
Stodolou režíruje komedii maďarského autora
L.Nádasiho „Moje žena se zbláznila“, kde si
zároveň i zahrál.
V osmdesátých letech Tomáš pak společně
s Milošem Puschmannem režíruje dvě divácky veleúspěšné a mnohokrát reprízované inscenace – v roce 1980 komedii J.Vostrého „Tři
v tom“ a o tři roky později „Kat a blázen“ od
Voskovce a Wericha. V obou si vystřihl hlavní
role – Capitana a Melichara Mahulena.
A to už se dostáváme k létům devadesátým a proto mi na závěr dovolte trochu osobní
vzpomínku:
v roce 1994 Tomáš přijal bez váhání
mou nabídku na roli Hejtmana v Gogolově
Revizorovi v mé první samostatné režii. Jsem
mu za to moc vděčný. Vrhnul se – ostřílený
a zkušený herecký bard a režisér – do neznámých vod, do rukou nezkušeného režiséra
a do party hereckých „kandrdasů“. A musím

říct, že nám všem moc pomohl, přitom ale nestrhával na sebe pozornost a sloužil opravdu
divadlu jako celku.
A Hejtmana hrál „jako z partesu“. Šest let
poté, v roce 2000 mně ještě Tomáš odehrál
vynikajícím způsobem roli Stěpana Stěpaniče
Čubukova v jednoaktovce A.P.Čechova
„Námluvy“. Roli jeho dcery, statkářky Natálie
Čubukovové hrála jeho opravdová dcera,
Květa Vídeňová. Jako by se tím symbolicky
předala štafeta. Byla to poslední divadelní
role, kterou Tomáš odehrál.
Jaroslav Souček

Muzeum Náchodska
informuje

P o l i c e n a d  M e t u j í

Živé šperky z Ostaše

„Jaro se blíží. Probouzející se příroda
zažije svůj každoroční boom. Barvy se rozzáří
svěží zelení a pestrou směsicí květin. Kypící
scénu oživí barevné drahokamy – živé šperky
přírody – motýli. Ne každý člověk má tu příležitost být organickou součástí této magické
chvíle, zato se může nechat pozvat a podívat
se na motýly z bezprostřední blízkosti spolu
s fotografem.“

Muzeum Náchodska si vás těmito poetickými slovy dovoluje pozvat do benediktinského kláštera v Polici nad Metují na výstavu fotografií Zdeňka Odla věnovanou
našim motýlům, specificky zaměřenou
na lokální území CHKO Broumovska. Tato
fotografická výstava dokumentující „krásu
motýlích křídel“ je současně pořádána
u příležitosti oslav Dne Země. Proběhne
ve dnech 21. 4. až 31. 5. 2020, vernisáž se
uskuteční v pondělí 20. dubna od 17 hodin.
Otevírací doba: pátek, sobota, neděle 9.30–
12.00, 13.00–17.00 hodin.

(Vzhledem k bezpečnostním opatřením
vlády ČR ohledně šíření koronaviru může dojít
ke změnám sledujte proto webové nebo facebookové stránky Muzea Náchodska.)
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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?

4. MNICHOVSKÉ LÁSKY
JOHANNA WIHANA

V roce 1880 přijal Wihan místo sólisty
v Mnichovském orchestru. V jednom z nejlepších hudebních těles tehdejší Evropy, potažmo
světa. Bylo mu pětadvacet let a všichni se shodují
v tom, že pobyt v Mnichově byl vrcholem jeho
sólové kariéry. Už nikdy potom neměl možnost
hrát pravidelně s tak vysoko ceněným orchestrem a už nikdy v budoucnu nebude mít možnost
ovlivnit repertoár žádného orchestru.
Předcházela ho pověst talentovaného violoncellisty, jehož „široký, výmluvný tón neutápí se nijak v sladkodechých vibracích, jež sice
útlocitným dámám slzy pohnutí vynucují, ale
samy o sobě nic jiného neznamenají, než zneužití chabé pomůcky na úkor vznešenosti a výraznosti výkonu. Opakujeme jen tolik, že při vší
cituplnosti přednesu neupadá výkon umělcův ani
v nejmenším do manýry pověstné »salónní« sentimentálnosti.“ Samozřejmě tomu všemu předcházela dřina a zase dřina při cvičení. Ale Wihan
se nespokojil pouze s tím, aby přehrál „technicky
dobře objem skladby“. Hledal a nacházel kulturu
rytmu a fráze, skladby pojímal jako celek a vždy,
kromě vlastního hlasu, studoval celou partituru.
Postupem času si dokázal osvojit tradici různých
slohů, takže jeho pozdější nastudování klasiků
nebo romantiků bylo pro publikum netušeným
zjevením a o to silnějším zážitkem…
V Mnichově se Wihan setkává s největšími
hudebníky své doby. Zde se také stal členem
tehdy slavného a žádaného Walterova kvarteta,
kde měl jedinečnou možnost poznat dokonalou
interpretaci klasiků, hlavně Beethovena. Pro budoucnost věc ohromné důležitosti. A na druhou
stranu se díky Wihanovi dostali do repertoáru
Walterova kvarteta skladby Antonína Dvořáka,
které často hráli jen s krátkým časovým odstupem od pražské premiéry.
Angažmá v Mnichově ho ale zaměstnalo
natolik, že neměl čas se představit v Čechách.
Kromě koncertu v roce 1880 zahrál v Praze jen
jednou – v červnu roku 1885 spoluúčinkoval
na koncertě v Umělecké besedě. A pak až v roce
1888, kdy z Mnichova odešel právě do Prahy.
Ale Mnichovský orchestr mu přinesl
jiné možnosti. Třeba pravidelné vystupování
na Wagnerovských slavnostech v Bayreuthu
a tím pádem i setkávání se s Richardem
Wagnerem. Ten v závěru svého života čím dál
víc obdivoval Beethovena a Walterovo kvarteto
občas hrálo Beethovena pouze pro R. Wagnera
a pár jeho hostů (a často hrávali soukromě pro
krále Ludvíka II. Bavorského). Poté, co samotný Wagner obdivně promluvil o hudebních
kvalitách Johanna Wihana, měl otevřené dveře
ke všem z nejvýznamnějších hudebníků světa.
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Pravidelně se setkával s Ferencem (Franzem)
Lisztem, klavíristou a dirigentem Hansem von
Bülow a asi nejdůležitější bylo setkání s tehdy
devatenáctiletým Richardem Straussem.
A působení v Mnichově přineslo mladému
violoncellistovi Johannu Wihanovi ještě jedno
osudové setkání. S mladou klavíristkou Dorou
Weis. Byla krásná, mladá a podle toho, co víme
z dalších let jejího života, tak jako klavíristka
byla velice kvalitní. Životopisec Heran o jejich manželství napsal: „Oženil se s krásnou
Mínou (Mínou?! – pozn. P. F.), dcerou konzula
v Lipsku, ale manželství nebylo šťastné. Jeho
žena byla vzdělaná, neobyčejně elegantní, výborná pianistka, avšak pro rodinný život neměla
smysl. Wihanova rodina vypravuje o ní, jak přišla do kuchyně v glacé rukavičkách, aby si neumazala ruce od mouky, když Wihan chtěl, aby se
naučila dělat švestkové knedlíky. Wihan se s ní
po krátkém manželství dává rozvésti a hledí na ni
zapomenout. Ničí všechno, co mu ji připomíná,
i úřední doklady, a bedlivě střeží své tajemství
ženatého a rozvedeného muže i před svými nejbližšími přáteli.“ Dokonce se dodnes nezachovala ani jedna jeho soukromá fotografie z té doby
– jestli je to následek úmyslného ničení všeho,
co mu připomínalo manželku a manželství, neumíme dnes posoudit. Ale tak trochu to takovouto
skutečnost evokuje…
Existuje ještě pár informací o Wihanově
manželství, které B. Heran neznal, nebo neuvedl (když odhlédneme od skutečnosti, že si spletl
jméno Wihanovi manželky). Jako velice důležitá se jeví role Richarda Strausse. Všichni jeho
životopisci se shodují v jednom: Dora WihanWeis byla první velkou Straussovou láskou.
Dá se předpokládat, že Dora se do Strausse
také zamilovala, ale osud to všechno sepsal
a naplánoval jinak a tito dva lidé spolu nikdy
nežili. Ale po celý zbytek života si Dora se
Straussem dopisovali a Straussova manželka Paulina von Ahn celý život na Doru žárlila.
Straussova sestra Johanna vzpomíná, že ještě
v roce 1911, když se v Drážďanech připravovala premiéra „Růžového kavalíra“, se Paulina
k Doře chovala jako k sokyni (v roce 1911 pracovala Dora Wihan-Weis v drážďanské opeře jako
korepetitorka a R. Strauss jí při příležitosti premiéry Růžového kavalíra věnoval klavírní výtah
své opery). 31. ledna 1938 si v deníku Strauss
poznamenal: „Zemřela Dora Wihan-Weis.“
Z mnoha dopisů, kteří si ti dva vyměnili, se jich
zachovalo jen pár nejprve ztracených, poté objevených: jeden adresovaný Doře a dva adresované
Richardovi. Zbytek, podle vzájemné dohody, oba
dva spálili.
A ještě jedno svědectví Johanny Straussové,
která byla blízkou přítelkyní Dory: „Byla pro nás
jako člen rodiny. Hans Wihan byl ale strašně žárlivý, navíc Dora byla nejen krásná, ale také se
chovala dost koketně. Často jsme byli svědky nehezkých manželských scén.“ Žárlivý vztekloun
Wihan…
Další láskou Johanna Wihana, která se silně projevila v Mnichově, byl hudební skladatel
Bedřich Smetana. Jako student pražské konzervatoře několikrát viděl Smetanu dirigovat
orchestr Prozatímního divadla. Zdeněk Nejedlý

ve Wihanově nekrologu napsal: „První popud
k tomu [horlivé a neúmorné práci – pozn. P. F.]
dal Wihanovi Smetana, a to nejen jako skladatel,
nýbrž ještě více snad jako dirigent. Wihan, mluvil-li o Smetanově dirigentství, neměl nikdy dost
slov uznání pro jeho výši…“ Ale obdiv nesměroval pouze ke Smetanově dirigentství, ale i jako
ke skladateli. Na konci ledna 1882 píše Bedřichu
Smetanovi dopis, ve kterém ho žádá o svolení,
aby v Mnichově mohli uvést předehru k Prodané
nevěstě.
Láska ke Smetanovi a jeho hudbě trvala celý
Wihanův život. České kvarteto, v době Wihanova
působení, mělo jako nejčastěji hranou skladbu
Smetanův kvartet „Z mého života“. Doslova
vyváželi Smetanu do celé Evropy a vzhledem
k vysoké profesionalitě kvarteta, slyšela Evropa
Smetanu v tom nejlepším možném provedení.
A ještě jedna podstatná věc Wihanova života se odehrála během jeho osmiletého pobytu
v Mnichově. Složil zde jediné dochované skladby, pod kterými je podepsán. Vyšli – později už
v Čechách – pod názvem „Čtvero básní“ a byly
dedikovány „Mým milým rodičům“. V roce 1890
vyšla v časopise Dalibor recenze na „Čtvero básní“ Hanuše Wihana, jejímž autorem je H. Palla:
„Přihlížejíce nyní ku práci hudebníka jako k celku, shledáváme, že se mu zdařilo, postihnouiti
s úspěchem tón zvolených za podklad básní:
měkkosť citovou v č. 1. ‚Prosba‘, poněkud rozervaný romatism druhého ‚Zimní obrázek‘,
s přísudkem improvisace, svěžesť jarní nálady
v třetím ‚Jarní‘ a konečně epickou šíři v ‚Báji
o štěstí‘, v čísle čtvrtém. Nade vším jakoby se
vznášelo jakés přítmí přísného severu, ale také
něco z chladu jeho, jenž budí více přemýšlení
než citového vzrušení, zachvění úžasu, jež pociťujeme před uměním, nejhlubšího citu našeho
se dotýkajícím. Shledáváme se všude s hudebníkem všech prostředkův uměleckých dobře
znalým.“ A o pár řádků dál: „Velmi zajímavá
jet vítězná fráze, jako dohra provázejíci osvobození princovo z báje; z ní patří na nás způsob
Smetanovský, a tím pociťujeme, jako by z celku
jinorodého usmívalo se na nás kousek hudby domácí. Celkem náležejí ‚Básně‘ k písním duchaplným a tvůrci jejímu přísluší neméně než čestné
uznání.“
Ovšem v kontextu dalšího Wihanova profesního působení tvoří jeho skladatelská činnost jen
drobný zlomek.
Roku 1877 přicházel do Sondershausenu
a v roce 1880 do Mnichova talentovaný violoncellista. V roce 1888 odchází z mnichovského
orchestru do Prahy jeden z nejuznávanějších violoncellistů své doby. Jeho jméno je pro veřejnost známější v Německu, Holandsku a Belgii,
než v Čechách. O dva roky později se čtenáři
časopisu Dalibor dočtou: „S oprávněnou pýchou
staví hudební svět český dnes jméno Wihanovo
v popředí své representace. Před dvěma lety
uvítali jsme radostně umělce krajana, vrátivšího
se po nabytých v cizině vavřínech do své vlasti
a z dosazení jeho na pražskou konservatoř slibovali jsme si ovoce utěšeného. Wihan nejen
že nárokům na povolání své činěným plnou
měrou dostál, on skvěle předstihl naděje naše
ve příčině své virtuosity i svého samostatného,
od učební síně konservatoře odvislého, působení
uměleckého.“ Do Čech se vrátil Umělec
s velkým „U“. Když obdržel propouštěcí dekret
z Mnichovského orchestru, bylo mu 33 let a tři
dny. A svou hvězdnou pedagogickou hodinu měl
stále ještě před sebou.

Pavel Frydrych
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POHLEDY DO HISTORIE
zrcadlo času - vzpomínáme...

yy 1. duben 1809 – Narozen Nikolaj Vasiljevič Gogol, ruský prozaik a dramatik světového významu († 4. března 1852)
yy 2. duben 1725 – Narozen Giovanni Giacomo de Seingalt Casanova, italský dobrodruh a spisovatel († 4. června 1798)
yy 3. duben 1876 – Narozen Tomáš Baťa, zakladatel největší obuvnické firmy na světě
– Baťa († 12. července 1932)
yy 4. duben 1875 – V Praze premiéra symfonické básně Vltava, druhé z cyklu Má
vlast Bedřicha Smetany
yy 5. duben 1355 – Karel IV. korunován
v Římě císařem Říše římsko-německé
yy 6. duben 1896 – Začátek prvních moderních letních Olympijských her v řeckých
Athénách.
yy 7.duben 1348 – Nadační listinou Karla IV
založena pražská Karlova univerzita
yy 8. duben 1815 – Zemřel Jakub Jan Ryba,
hudební skladatel (* 26. října 1765)
yy 9. duben 1891 – Narozen Vlasta Burian,
herec, zpěvák, divadelní ředitel, sportovec
a podnikatel, jeden z největších prvorepublikových československých herců
yy († 31. ledna 1962)
yy 10. duben 1945 – Zemřel Josef Čapek
(zemř. v koncentračním táboře Bergen-Belse, den se neví jistě), malíř, spisovatel,

výtvarný kritik (* 23. března 1887)
yy 11. duben 1908 – Narozen Karel Ančerl,
český dirigent světové pověsti († 3. července 1973)
yy 12. duben 1961 – Poprvé odstartoval člověk do vesmíru, kosmonaut Jurij Alexejevič Gagarin
yy 13. duben 1994 – Zemřel Rudolf Hrušínský, český herec a režisér (* 17. října 1920)
yy 14. duben 1912 – Luxusní britský parník
Titanic společnosti White Star Line narazil
do ledovce a za necelé tři hodiny se potopil
yy 15. duben 1818 – Založeno Národní muzeum v Praze
yy 16. duben 1889 – Narozen Charlie
Chaplin, slavný herec, režisér, scenárista
a hudební skladatel († 25. prosince 1977)
yy 17. duben 1925 – Narozen Miloš Nesvadba, herec a výtvarník
yy 18. duben 1955 – Zemřel Albert Einstein,
americký fyzik německého původu, autor teorie relativity, nositel Nobelovy ceny
za fyziku (* 14. března 1879)
yy 19. duben 1925 – Narozen Karel Teissig,
český malíř, ilustrátor a grafik († 1. října 2000)
yy 20. duben 1889 – Narozen Adolf Hitler, německý vůdce a kancléř († 30. duben 1945)

Jak se na vesnici pekl chleba
Dnešní chleba nemá s tím, který se pekl
na vesnici před několika desítkami let, téměř nic
společného. Pečení chleba bylo pro hospodyni
na vesnici svátečním obřadem. K této práci přistupovala s posvátnou úctou.
Chleba se vyráběl z žitné mouky. Když byla
bída, přidávala se i ovesná, ječná i vikvová. Těsto
na chleba se kvasilo v díži, tj. sudu, který byl dole
širší a nahoře užší, vysoký asi 60cm, ze silných
dýh a pořádných obručí. Hospodyně si nejdříve
přinesla mouku a díž, aby se v teple ve světnici
ohřály. Nad díží udělala tři křížky a řekla „Pán
Bůh požehnej boží dárek“. Potom polila vlahou
vodou kvásek na stěnách díže, aby se odmočil
zbytek těsta po minulém pečení chleba, kvásek
tak nabobtnal, omládl a kvasinky se vzbudily.
Když kvásek trochu vykynul, přidala hospodyně
vlahou vodu (ne moc teplou, aby chleba nebyl
kyselý). Podle toho jak velká byla pec nebo jak
mnoho chtěla chleba napéct, udělala řídké těsto – kvas. Díže se na noc uteplila loktuší nebo
v zimě peřinou, aby kvasinkám bylo teplo a mohly do rána dostatečně vzkynout. a kvas se nechal
kysat, kynout. Všecka tato práce se dělala obyčejně večer.
Ráno do kvásku hospodyně nalila teplou
vodu, těsto případně osolila, přidala podle chuti
kmín a mísila kopistem (to byla silná hůl, dole
rozšířená na míchání, vysoká tak, aby opřena
šikmo z díže dosahovala člověku do poloviny
těla). Přitom se přidávala žitná mouka až těsto
bylo dost tuhé. Tomuto úkonu se říkalo vomíšení
a provádělo se tak, že kopistem se kroužilo v díži
dokola. Vomíšející díž hospodyně dokola obcházela. Pak se díž přikryla a těsto se nechalo v teple
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kynout, aby nevystydlo.
Když bylo těsto zkynuté, bochníky se v díži
vykrajovaly zakulaceným prkénkem a
vyvalovaly (hnětly). Při vyvalování se přidávala mouka, aby bochníky byly pěkně kulaté.
Vyválené bochníky (pecny) se daly na pomoučené „vošatky“ (slaměnky). Na nich chleba dále
čekal, až se znovu těsto zvedne a naplní celou
vošatku.
Mezitím se vytápěla pec, kde už byla připravena hranice dříví, která se obyčejně zakládala
po minulém pečení ještě do teplé pece. Když
dříví dohořívalo, rozhrabaly se voharky (škvarky) –zbytky vyhořelého dřeva – řeblem dopředu
na stranu, aby pec byla všude stejně prohřátá.
Vpředu se přihodilo nějaké poleno, aby byla pec
všude stejně vypálená. Pak se pec pomocí dlouhých kosťat tzv. pometel namočených do vody
zametla a zavřela. Než se chleba sázel, zkoušela se pec na teplotu papírem vloženým do pece.
Pokud papír hořel, byla pec přetopená a muselo
se s dáváním chleba do pece počkat, chleba by se
pálil. V opačném případě musel se rychle sázet
a uzavřely se průduchy (tzv. cuky) z pece do komína, aby teplo neunikalo. Když chléb vyscházel a pec byla řádně vytopena, sázely se do čistě
vymetené bochníky těsta. Bochníky se na vošatkách pohladily mokrou rukou, aby se vrchní kůrka leskla. Potom se obratně vyhodily na dlouhou
dřevěnou kruhovou lopatu a sázely do pece.
Když byl chleba na povrchu upečený, musel
se nechat ještě v peci vysedět, dodělat, aby byl
uvnitř dobře propečený. Při pečení se dohlíželo
do pece, jestli se chléb nepeče moc rychle nebo
zase pomalu. Kdyby se pekl zčerstva, byl by

yy 21.duben 753 př. n. l. – Podle legendy
zmiňované Titem Liviem založili bratři
Romulus a Remus město Řím
yy 22. duben 1724 – Narozen Immanuel
Kant, německý filozof († 12. února 1804)
yy 23. duben 1420 – Narozen Jiří z Poděbrad, český král od roku 1458 († 22.
března 1471)
yy 24.duben 1865 – Narozen Jiří Janda, zakladatel a první ředitel zoologické zahrady
v Praze († 25. srpna 1938)
yy 25. duben 1744 – Zemřel Anders Celsius,
švédský astronom a fyzik (* 1701)
yy 26. duben 1841 – Narozen Julius Zeyer,
spisovatel († 29. ledna 1901)
yy 27. duben 1791 – Narozen Samuel Finley
Breese Morse, americký vědec a vynálezce telegrafu a Morseovy abecedy († 2.
dubna 1872)
yy 28. duben 1925 – Narozen Otto Šimánek, divadelní a filmový herec († 8. května 1992)
yy 29. duben 1885 – Narozen Egon Ervín
Kisch, pražský německý novinář a spisovatel († 31. 3. 1948)
yy 30. duben 1883 – Narozen Jaroslav Hašek, český prozaik a satirický žurnalista
(† 3. ledna 1923)
Připravil František Janeček

uvnitř nedopečený, slitý brousek a navrchu by
byl spálený. V tom případě otvíraly se průduchy
z pece do komína (tzv. cuky), aby pec zchladla.
Když se chleba pekl pomalu, nechtěl brát barvu,
byla pec málo vytopená, dával se dopředu pece
„přípal“, u branky se zapálilo polínko a udělal se
slabý oheň. Za dvě hodiny býval chléb upečený.
Upečený chleba se vytáhl, voprášil kosinkou,
ovlažil vodou, aby se leskl, a dal se na prkna, aby
vychladl. Potom se bochníky ukládaly na půdu
nebo do kvelbu na vodorovně zavěšené lísky podobné žebříkům. Někdy po pečení chleba se pekly i koláče, které nemusí mít pec tak prohřátou.
Chléb má kůrku a střídu. Chleba slitý nazýval se brouskový, chleba, který měl vrchní kůrku
oddělenou od střídy nazýval se odpadlý. Začátku
chleba při načínání říkalo se slíbek, krájely se
krajíce a konec bochníku byl skrojek. Dobře upečený chléb byl chloubou hospodyně.
Chléb byl u našeho vesnického lidu v obzvláštní úctě. Pečení chleba bylo svátkem a každý úkon při něm byl provázen s přímo posvátnou
úctou křižováním a žehnáním. Přišel –li někdo cizí, neopomenul proslovit mimo pozdravu
„Pán Bůh rač podařit“ a hospodyně odpovídala
„Pán Bůh dej“. Při načínání bochníku musel se
bochník požehnat třemi křížky. Zbytky se nesměly nikde povalovat. Už malé děti se učily vážit
a mít v úctě chleba jako Boží dar, kterého někdy
nebylo dosyta. Upadl-li někomu při jídle kousek
chleba na zem, nesměl jej pohodit, ale musel jej
uctivě políbit a sníst.

Z otcových ručně psaných poznámek
vybral František Janeček
(stylisticky a gramaticky upraveno)
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Příběh Karla Petra – legendy obětavého pedagoga, učitele hry na housle
a neúnavného propagátora dětského sborového zpěvu

Karel Petr se narodil dne 28. září 1914 v Suchém Dole u Police
nad Metují. Pocházel z rodiny kovářského mistra Karla Petra a jeho ženy
Marie Filomeny, rozené Lottové. Základní školní docházku započal
roku 1920 v obecné škole v Suchém Dole a v Polici nad Metují, dále
pak pokračoval ve studiu na reálné škole v Hradci Králové a Jaroměři,
kde v roce 1935 maturoval. Poté absolvoval dvouletou pedagogickou
akademii v Praze a současně byl posluchačem Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy. Závěrečného vysvědčení učitelské dospělosti pro
obecné školy dosáhl roku 1937.
V hudbě nebyl nijak zvlášť soustavně školen. Veškeré své hudební
vzdělání, zejména ve hře na housle a ve zpěvu, získal soukromým studiem u učitele Hamáčka v Suchém Dole a především pak vlastním přičiněním a velkou pílí. Během svého studijního období docházel na zkoušky
Dětského sboru pražské rozhlasové stanice (později Khünova dětského
sboru), vedeného legendárním sbormistrem Janem Kühnem (18911958). Díky jeho vlivu se blíže seznámil s uměním sbormistrovství, které
se mu později stalo celoživotní láskou a vášní. V roce 1939 se Karel Petr
po dvou letech povinné vojenské služby v Čáslavi vrací zpět do Police
nad Metují, aby zde jako mladý učitelský praktikant zahájil svou pedagogickou praxi na Obecné a měšťanské škole chlapecké.
Do této doby spadá zásadní Petrův počin: založení Dětského pěveckého sboru v Polici nad Metují. Nové těleso se pod jeho vedením stalo
na plných čtyřicet let hlavní součástí kultury města i celých východních
Čech. Počet jeho členů postupem času úctyhodně rostl a dětský zpěv nechyběl při žádné významné události ve městě. Karel Petr pořádal samostatné sborové koncerty, které se staly každoroční tradicí, a pravidelně
spolupracoval s Československým rozhlasem v Praze a Východočeským
rozhlasem v Hradci Králové. V temných letech nacistické okupace byl
nucen na čas přerušit slibně se rozvíjející práci s dětmi, protože byl roku
4942 totálně nasazen jako učitel poškolní výchovy Mautnerových textilních závodů v Náchodě. I tady však ze svého nadšení pro hudbu a zpěv
založil malý pěvecký soubor. Po osvobození v roce 1945 se opět ujal
vedení dětského sboru v Polici nad Metují a rozvinul bohatou kulturní
činnost. Účastnil se všech ročníků Soutěže tvořivosti mládeže (STM),
kde jeho sbor pravidelně obsazoval přední místa v oblastních i ústředních
kolech. Stejně tak Vylučovací soutěže pěveckých závodů školského rozhlasu v Praze, kde se v roce 1947 umístil mezi čtyřmi nejlepšími sbory
v republice. V roce 1948 podnikl Karel Petr s dětmi koncertní zájezd
do sousedního Polska a o rok později uspořádal v Polici nad Metují festivalovou přehlídku dětských pěveckých sborů broumovského okresu.
Vedle práce s početným sborem se Karel Petr soustředil také na dětský
komorní zpěv. V rozmezí 50. a 70.let vzešlo z jeho třídy hned několik dívčích a chlapeckých komorních uskupení, která sklízela úspěchy
a uznání na mnoha soutěžních klání po celé republice.
Z Petrovy iniciativy vzniklo v roce 1952 také nové pěvecké sdružení
které působilo při závodu Kovopol v Polici n. Met. Tento vokální soubor
složený převážně ze starších dívek, které již v předchozích letech prošly

Petrovým dětským sborem a projevily zájem ve zpěvu nadále pokračovat
i při svém zaměstnání, vystupoval na vlastních koncertech či ve spolupráci s polickým komorním orchestrem (Hudební sdružení) a zpěváckým
spolkem „Hvězda“ pod uměleckým vedením Karla Petra.
Vedle své aktivní práce se sbory a soubory Karel Petr často veřejně
vystupoval jako sólový houslista. Hrával za klavírního doprovodu své
ženy Heleny, rozené Veselé, která byla dlouholetou klavírní korepetitorkou Petrova dětského sboru a později též varhanicí na kůru chrámu
Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují. Intenzivně se také věnoval
komorní hudbě. Byl primáriem místního klavírního tria a smyčcového
kvarteta, k jehož violoncellovému pultu často zasedal Petrův dobrý přítel – zasloužilý umělec prof. Bohuš Heran. O vysoké kvalitativní úrovni
kvarteta svědčí skutečnost, že dokázalo nastudovat a s úspěchem veřejně
provést stěžejní díla kvartetní literatury, jako např. Dvořákův smyčcový
kvartet F dur, zvaný „Americký“.
Z hlediska kulturně organizační činnosti se Karel Petr podílel
na mnoha zdařilých událostech ve městě i okolí. V roce 1955 byl například jedním z organizátorů oslav 100. výročí narození polického rodáka, proslulého violoncellisty Hanuš Wihana. O deset let později docílil
(na popud Bohuše Herana) odhalení pamětní desky na Wihanově rodném
domě čp. 5 v dnešní Kostelní ulici v Polici nad Metují.
V roce 1955 získal Karel Petr čestné uznání ministerstva kultury
za svou obětavou práci s dětskými vokálními soubory a za příkladnou
hudební výchovu a vzdělávání mládeže i širší veřejnosti. Současně byl
jmenován do funkce okresního metodika hudební výchovy. Vedle výuky hudební výchovy a přírodopisu na Základní devítileté škole nastoupil
v roce 1959 jako učitel houslí do nově založené pobočky Lidové školy
umění (LŠU), která vznikla v budově polického kláštera z iniciativy kapelníka a sběratele lidových písní Františka Borny.
V roce 1972 Karel Petr přispěl k založení Kruhu přátel hudby v Polici
nad Metují – pravidelného abonentního cyklu, který pořádal koncerty
mnoha významných umělců – za všechny např. klavíristky Valentiny
Kameníkové, pěvce Eduarda Hakena, violoncellisty Stanislava Apolena,
Smetanova kvarteta, tehdejšího Východočeského státního komorního orchestru pod taktovkou Libora Peška a dalších. Koncerty Kruhu přátel
hudby byly osvobozujícími kulturními zážitky zvláště v době tuhé normalizace 70. let.
Druhou Petrovou vášní byla vedle hudby příroda. Jako její velký milovník a znalec podnikal časté výlety s přáteli po kraji a náruživě se též
věnoval myslivectví. Svou lásku k přírodě vštěpoval dětem nejen v hodinách přírodopisu, ale dokázal je poutavě zasvětit do jejich zákonů.
Koncem 70. let se však u Karla Petra projevuje srdeční slabost, a proto odjíždí na léčebný pobyt do lázní Poděbrady. V roce 1981 nemoci podléhá a umírá v nemocnici dne 5. ledna. S jeho odchodem zaniká i Dětský
pěvecký sbor v Polici nad Metují, tzv. „Petrovi zpěváčci“, který od základů vybudoval a věnoval mu mnoho své životní energie a především ryzí
muzikantské lásky.

Zleva Klos, Heran, Petr

Smyčcové kvarteto:
zleva Petr, Pášma, Heran, Klos
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Z činnosti Dětského pěveckého sboru Karla Petra v Polici nad Metují
připomínám článek za časopisu Broumovsko, ročník II.:

Uvedený dětský pěvecký sbor byl velmi
důležitou složkou kulturního života broumovského okresu. Jeho působnost měla nesmírnou
důležitost nejen pro výchovu dospělých, kteří
si přišli poslechnout koncerty sborově nacvičených národních písní, ale působily především výchovně na děti ve sboru účinkující,
kterým byly výbornou hudební průpravou,
kterým dávaly hudební vzdělání, lásku k písni,
k písni lidové – národní.
A co napsal v časopise o vztahu k dětem
sám dirigent:
"Účast téměř stoprocentní při zkouškách,
zvláště v sobotu dopoledne ve feriálním dnu,
je důkazem, že se mi podařilo podchytit dětská
srdečka dokonale. Z toho mám ovšem největší radost, neboť práce s takovým souborem je
snadnější a dokonalejší. Kázeň je dobrovolná
a tím i poměr mezi sborem a sbormistrem srdečný a to bych zdůraznil, že toto vše je velmi
důležité k dokonalému provedení a procítění
národních písní. Dirigent a sbor musí tvořit
jedno veliké srdce, které je prodchnuto láskou
k národní písni, k naší drahé zemi a jejímu
lidu. A že se všichni při zkouškách nasmějeme – to nemusím ani psát, to samozřejmě patří
k věci a je též jedním z prostředků, který udržuje děti vždy v dobré náladě a nadšení."
Ve školním roce 1947/48 byly provedeny následující koncerty:
1. V září koncert ve škole v Polici před koncertním mistrem čs. rozhlasu p. J. Stupkou.
2. Akademie Sokola v Polici n. Met.. Polovina programu vyplněna sborem.
3. Akademie na oslavu 28. října v Kolárově

divadle v Polici n. M.
4. Opakování akademie před polskou delegací v Polici.
5. Koncert u příležitosti oslavy 30 let založení SSSR 16. listopadu v Kolárově divadle
v Polici n. M.
6. Koncert v Broumově – Olivětíně dne 16.
12 1947 (vánoční koledy).
7. Vánoční koncert v Bukovici dne 19. 12.
1947.
8. Vánoční koncert v Kolárově divadle v Polici n. M. dne 21. 12. 1947. (Část koncertu
vysílána rozhlasem.)
9. Soutěž Dorost ČČK. Návštěva bodovací
komise p. prof. Karla Háby, hud. ref. Čs.
rozhlasu, a Dr. Josefa Plavce, prof. konz.
v Praze. – Sbor získal 4. místo v Čechách.
10. Koncert u příležitosti oslav prezidenta
Osvoboditele dne 6. 3. 1948 v Machově.
11. Sokolská akademie ve Žďáře dne 13. 3.
1948. Polovina programu.
12. Samostatný koncert v Bezděkově dne 24.
dubna 1948.
13. Samostatný koncert v Suchém Dole dne 1.
května.
14. Oslava 9. května v Kolárově divadle v Polici n. M.
15. Samostatný koncert v Petrovičích dne 15.
května 1948.
16. Oslava Dne matek v Polici n. Met., vyplnění hudebního programu.
17. Samostatný koncert ve Žďáře dne 26.
května 1948 u příležitosti oslav prezidenta
Budovatele v Polici n. M. dne 28. 5.
18. Akademie oslav prezidenta Budovatele
v Polici n. M. dne 28.5.

19. IV. samostatný koncert v Polici n. Met.
ve prospěch obce Bičivky.
20. Koncert pro Východočeský vysilač dne
16.června 1948.
21. Slavnostní koncert na zahájení oslav 600
povýšení Broumova na město dne 20.
června 1948 v Broumově.
22. Samostatný koncert ve Walbrzychu dne
22. června 1948.
23. Samostatný koncert v Mirošově dne 23.
června 1948.
Jistě krásná přehlídka celoroční práce.
Sbor má nacvičeno celkem 60 trojhlasých písní. Při koncertech je promlouváno o vzniku,
významu a kráse národních a lidových písní.
Gratulujeme k tak krásnému a záslužnému
úspěchu a děkujeme za velký přínos v plnění
kulturní dvouletky. A do příštího roku činnosti
mnoho zdaru!
V neděli 28. září 2014 u příležitosti nedožitých stých narozenin pana učitele Karla
Petra mu město Police nad Metují odhalilo
na budově dnešní Základní umělecké školy
na Komenského náměstí pamětní desku a vydalo drobnou knížečku Heleny Matyášové.
Kolik zpěváků, nadaných i pouze nadšených
mu prošlo sborem!
Literatura:
MATYÁŠOVÁ, Helena: Pan učitel Karel Petr
(1914-1981), město Police nad Metují, 2014
MATYÁŠOVÁ, Helena: Osobnost Karla Petra,
absolventská práce, Konzervatoř Pardubice,
2000
Text Běh života Karla Petra (1914-1981)
a foto archiv Helena Matyášová
Připravil František Janeček

Velikonoce – historický původ, symboly, pranostiky
Novodobý
název svátků
Ve l i k o n o c e
je
odvozen
od Velké noci,
kdy
Kristus
vstal z mrtvých. Nejdůležitější svátky jara
navazují na starověké oslavy vegetačních
božstev, například v sumerské mytologii je
to bůh Dumazi, v řecké a římské bohyně
Démeter a Céres či ve slovanské Vesna. Tyto
svátky byly slaveny různou formou už u starých Slovanů a Germánů. A v dnešní podobě
jsou v podstatě směsicí křesťanských svátků
a lidových pohanských tradic. Jsou to svátky
radosti, počátku úrody a naděje.
Téma ve všech mytologiích je stejné:
smrt a nové zrození. V židovském pojetí jsou
Velikonoce památkou vysvobození Izraelitů
z egyptského otroctví. U křesťanů jsou
Velikonoce připomínkou umučení, ukřižování
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Podle křesťanské víry k němu došlo třetí den po Ježíšově
ukřižování. Podle katolické tradice Velikonoce
začínají předvečer bohoslužbou (vigilií) v neděli a trvají padesát dní až do Letnic, slavností
Seslání Ducha svatého na apoštoly.
Velikonoce patří k základním křesťanským
Polický měsíčník - duben 2020

pohyblivým svátkům. Ostatní pohyblivé svátky se pak odvozují vždy od data Velikonoční
neděle. Podle církevní historie připadlo utrpení Kristovo na dobu, jež následovala po první
jarní rovnodennosti, a současně mu předcházel první jarní měsíční úplněk. Toto pravidlo
bylo vzato za základ a Velikonoční neděle se
slaví vždy první neděli po prvním jarním úplňku.Tento rok Velikonoční neděle neboli Boží
hod velikonoční připadá na 12. dubna.
Symboly oslav jara vesměs zůstávají po tisíciletí stejné. Lidová symbolika má své výrazové prostředky, uvedeme si je v přehledu:
Vajíčko – nejstarší symbol plodnosti, úrody,
nového, stále neopakujícího života a vzkříšení, představují symbol zrození nového života. Tradice malování kraslic a pojídání vajec
během velikonočního týdne vznikla proto, že
se vejce během 40denního půstu nesměla jíst.
Vejce se barvila už ve starověkém Egyptě,
Řecku, Římě i v Persii.
Beránek – představuje symbol zrození nového života. Symbolizuje Boží stádo. Židé jej
jedí i jako připomínku vysvobození z Egypta.
Podle křesťanů je Kristus beránek obětovaný
za spásu světa.
Zajíček – je symbolem pokory, chudoby

a skromnosti, ale také pohanských oslav jara,
tepla, sluníčka a nového života.
Pomlázka – představuje rozkvět nového života a šlehání proutky má ženám přinést sílu
probouzející se přírody a zajistit plodnost.
Mazanec – připomíná slunce, symbol jara
a nového života, patří k nejstaršímu velikonočnímu pečivu.
Kříž – připomíná Ukřižování Krista. Ryje se
do mazance i pečení.
Oheň – symbolizuje vítězství Krista nad temnotou a smrtí.
Svíce – je znamení života, symbolizuje vzkříšení Krista.
Závěrem ještě několik pranostik, některé
z uvedených se připomínají dodnes.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Zelený čtvrtek bílý, bude teplé léto.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
Prší-li na Bílou sobotu, bude v létě nouze
o vodu.
Jasné počasí o Velikonocích – nastane léto
o letnicích.
Na Velikonoce jasno, bude laciné máslo.
Prší-li na Boží hod, sucho úrodu vysuší.
Omrzne-li na Velký pátek stromový květ,
ovoce se neurodí.

Připravil František Janeček
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Z polické mateřinky…

dnes Vás zdravíme z uzavřené MŠ. Přes všechna opatření a nouzový stav má školka naplánovaný
zápis do MŠ na školní rok 2020-2021. Pokud budou
platit nařízení vlády i v květnu, proběhne zápis pouze elektronickou formou. Den otevřených dveří, naplánovaný na 7. 4. 2020, se ruší.
MŠ má k dispozici elektronický předzápis,
proto Vás žádám, abyste tuto formu využili. Tento
elektronický předzápis bude spuštěn již od 20. 4.
2020 do 1. 5. 2020. I když je na letáku uvedeno, že
se musíte 4. 5. 2020 dostavit se žádostí osobně, formu elektronického předzápisu budeme považovat
za přijatou i bez Vaší osobní účasti, protože předpokládáme, že v době zápisu budou platit ještě omezení nařízená vládou. Žádost ( ke stažení na našem
webu www.mspolice.cz ) potvrzenou od praktického lékaře zašlete, prosím, do MŠ poštou na adresu:
MŠ Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují nebo
emailem na mspolice@email.cz a kdo má možnost, může zaslat i datovou schránkou na adresu
3q3uwa3.
Na www.mspolice.cz najdete i informační leták,
jak pracovat s aplikací „elektronický předzápis“.
Všechny dotazy ohledně zápisu do MŠ Vám
ráda zodpovím na telefonu 733 539 979 nebo
na emailu mspolice@email.cz.
Ředitelka školy Dana Baláková

ACADEMIA MERCURII 
Náchod – Cestovní ruch
- odborné praxe žáků
Nastává období odborných praxí a žáci naší
školy se rozjíždějí do různých koutů Česka, aby
prokázali své nabyté znalosti a schopnosti. Na hradech, zámcích, pevnostech a v přírodních lokalitách, tam všude žáci provází turisty. V první řadě
se musí naučit texty, chodit na náslechy jiných
průvodců a naučit se co nejvíce informací o daném
místě. Potom následuje zkušební provedení lokalitou před vedoucím praxe a po jeho schválení teprve
mohou žáci začít sami provázet. Vynaložené úsilí se
jim určitě vyplatí, neboť za vykonanou práci dostávají od zaměstnavatelů finanční ohodnocení a v jejich pracovním životopise má takto odvedená praxe
svoji hodnotu. Nutno podotknout, že na konci studia naší školy má každý žák ve svém životopise tři
takovéto pracovní zkušenosti. V letošním školním
roce vyjíždějí žáci oboru Cestovní ruch do těchto
destinací:
Hrady, zámky, přírodní lokality: Adršpach,
Bouzov, Bečov nad Teplou, Horšovský Týn, Hrádek
u Nechanic, Lednice, Manětín, Náchod, Nové
Město n. M., Kynžvart, Kratochvíle, Konopiště,
Kuks, Lemberk, Vranov nad Dyjí
Pevnosti a muzea: Josefov, muzeum Žamberk
Informační centra: Broumov, Deštné v Orlických
Horách
Všem našim žákům přejeme úspěšné zvládnutí odborných praxí!
ACADEMIA MERCURII
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ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021
Ve školním roce 2020/2021 se bude povinná docházka, týkat dětí narozených 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a
dětí s odkladem školní docházky narozené 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014. Předškoláci, kteří do školky zatím nechodí,
navštěvují dětskou skupinu nebo jiné zařízení, musí projít zápisem v mateřské škole, která je zapsaná v
Rejstříku škol a školských zařízení. Pak mohou nastoupit do MŠ k pravidelné docházce nebo zvolit tzv.
individuální vzdělávání a zůstat ve svém původním zařízení.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a informační leták k elektronickému předzápisu do MŠ
jsou k dispozici v MŠ v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin. Oba dokumenty jsou dostupné ke stažení na
webových stránkách školy - www.mspolice.cz v sekci „dokumenty školky“. K dispozici budou i na Dnu
otevřených dveří, který se uskuteční v MŠ dne 7. 4. 2020 od 15 do 17 hodin na 1. budově ve třídě Zvonečky.
Tento čas je určen pro Vaši návštěvu společně s dětmi, které si zde mohou pohrát a seznámit se s prostředím MŠ.
Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme na adrese:
Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují dne
4. 5. 2019 od 8.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy,
kde vám bude přiděleno registrační číslo.
Elektronický předzápis:
Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy, ale není povinný.
Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě
„předzapíšete“ do MŠ.
Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ a na Vás je pouze si vyplněnou žádost vytisknout,
navštívit s ní lékaře ohledně potvrzení a pak už se jen dostavit v den zápisu do MŠ. V nabídce předzápisu je
možné využít i rezervaci času své návštěvy u zápisu v MŠ. Elektronický předzápis bude spuštěn od 20. 4.
2020 do 1. 5. 2020 na stránce: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji
Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:
1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře (Školský zákon § 34 odst. 5; zvláštní předpis 22,
dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50),
2. občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště,
3. rodný list dítěte,
4. vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o odklad
školní docházky),
5. oznámení o individuálním vzdělávání
Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu na
www.mspolice.cz a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.
Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:
Podle § 34 Školského zákona se přijímají děti zpravidla ve věku 3-6 let. O přijetí dítěte do mateřské školy,
popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.
Rozhodnutí probíhá ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších
případech.
Kritéria pro přijetí dětí:
1. děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období
1. 9. 2020 do 31. 8.2021 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
2. děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním
rejstříku
3. přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují
Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u p. ředitelky Dany Balákové,
popř. na emailu: mspolice@email.cz
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Základní umělecká škola informuje…
Torzo uměleckých soutěží

Každé jaro začíná maratón uměleckých soutěží, které pro jednotlivé obory základních uměleckých škol vyhlašuje MŠMT.
Letos měli soutěžit klavíristé, kytaristé, hráči na smyčcové nástroje, a také dechové orchestry.
Na přelomu února a března odstartovaly soutěže svými okresními koly, odkud vítězové
postupují do krajských kol. V našem okrese jsme stihli uspořádat pouze okresní kola ve hře
na klavír a na kytaru – obě proběhla v úterý 3. března 2020. Pak přišly jarní prázdniny a v jejich
průběhu nečekaná situace s celostátní karanténou, v jejíž souvislosti MŠMT vyhlásilo zrušení
všech soutěží do konce školního roku… 

A jak dopadla okresní kola?

Kytaristé se sešli v ZUŠ Hronov která byla pořadatelem tohoto okresního kola.
Naši školu repezentovali čtyři sólisté a jedno kytarové duo ze tříd učitelů Tomáše a Petra
Ševců.
A reprezentovali skvěle! Všichni získali první místa ve svých kategoriích a postup do krajského kola!
yy Ševců Zuzana (0.b kategorie) 			
- 1. místo
yy Kubeček Jan (II. kategorie) 			
- 1. místo
yy Bohadlo Oldřich (III. kategorie) 			
- 1. místo
yy Uhnavý Vladimír (VI. kategorie) 			
- 1. místo, absolutní vítěz
yy Kytarové duo (Šedivý Ludvík, Hlušková Karolína) - 1. místo
Vláďa Uhnavý se stal dokonce absolutním vítězem celé soutěže s nejvyšším počtem dosažených bodů. Gratulujeme!

Polická univerzita
volného času

se až do odvolání odmlčela. Přednášková
témata zůstávají v platnosti. Nyní je předčasné cokoli slibovat, řešit, plánovat. Aktuální
informace získáte přes CKVS Pellyho domy.
Česká televize aktuálně spustila kanál ČT
3, který je zaměřený na seniory. Vysílá denně
od 9 do 17.25 hodin.
Nikdy nezklame ČR Dvojka, dobrá knížka
Co byste řekli dobrovolného domácímu úkolu. Úvaze, zamyšlení, na téma
Koronavirus v mém životě.
Vaše práce posílejte do konce dubna
na adresu ida.jenkova@seznam.cz.
Jak Vás znám, tak mnozí přemýšlíte, jak
pomoci.
Pleťte, háčkujte, stloukejte, soustružte,
drhejte, paličkujte… Až přijde ten správný čas, zorganizujeme prodejní výstavu.
Výtěžek věnujeme. Komu, kam? Na tom se
domluvíme. Nepochybuji, že budeme vědět.
Držme se, těšme se a pomáhejme si.
Ida Jenková

Poděkování a uznání
všem našim
spolupracujícím rodičům

Klavírní soutěž proběhla ve stejný den v ZUŠ Náchod. A stejná situace se opakovala i tam.
Žákyně ze tříd Reginy Goslinské, Aliny Kozlovské a Karoliny Sorokinové byly skvěle připravené a dosáhly vynikajících výsledků ve svých kategoriích – první místa včetně postupů
do krajského kola:
yy Brandová Emily (0. kategorie) 		
- 1. místo
yy Veselská Klára (II. kategorie) 			
- 1. místo
yy Mošnová Johanka (III. Kategorie) 			
- 2. místo
yy Mazurková Karolína (IV. kategorie) 		
- 1. místo
yy Cvrkalová Amelie (VIII. kategorie) 		
- 1. místo
Škoda, že vzhledem k následujícím okolnostem nemohli naši žáci poměřit své síly také
na krajské úrovni.
Přesto jim i jejich pedagogům blahopřejeme ke skvělé reprezentaci!
Karolína.jpg		
Klára.jpg		
Amálka.jpg
ZUŠ
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Tímto děkujeme rodičům, kteří trpělivě přijímají úkoly ze školy a kteří se zapojili do vzdělávání svých dětí on-line.
Uvědomujeme si nezvyklost a náročnost
stávající situace pro ně i pro děti a snad nastavený systém a spolupráci přes Bakaláře
postupem času ještě více vyladíme ku spokojenosti všech. A rodičům nižších ročníků, kteří se z čista jasna museli naučit tento
systém používat, děkujeme dvojnásob.
Ať se práce daří a přináší radost. Jak napsala jedna maminka – Je to pro nás výzva!
 Hodně zdraví – na těle i na duši.
Za 1. stupeň ZŠ L. Meierová
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Minifestival mateřských škol: unikátní možnost, kdy se potkali
zástupci mateřských škol na Náchodsku
V době před vypuknutím Corona pandemie se
podařilo uspořádat Minifestival mateřských škol
působících na Náchodsku. Jednalo se o výjimečnou příležitost, kdy se potkali ředitelky, pedagožky, asistenti i nepedagogičtí pracovníci z 15 MŠ
a sdíleli si cenné zkušenosti dobré praxe, výukové
pomůcky a diagnostické nástroje školní zralosti.
Dopolední část programu byla určena pro zástupce škol a odpolední část pro rodiče a všechny zájemce o vzdělávání dětí.
V rámci odborného programu vystoupily
Mgr.
Simona
Pekárková
a Ph.D. a Mgr. Martina Švandová, Ph.D. z pedagogicko-psychologické poradny STEP, které
seznámily ředitelky a učitelky s novinkami v diagnostice školní zralosti. Dále proběhlo představení
ukázek hlasové průpravy Mgr. Martina Junga
z Rétor Institutu. Tematické přednášky završila
Mgr. Bc. Linda Bártů s Mgr. Sylvou Jančiovou
ze Scio, které hovořily o rozvoji emoční
inteligence u předškolních dětí. V neposlední řadě
byli všichni odborníci po celý den k dispozici pro
individuální konzultace.
Odpoledne členky pracovní skupiny k rozvoji
matematické gramotnosti MAP 2 představily
metody a didaktické pomůcky při práci s dětmi v předškolním věku. Zároveň si účastníci
Minifestivalu mohli vyzkoušet rozličné pomůcky: digitální včelu Bee Bot, MAMOKUK
- Malá MObilní KUfříková Knihovna, mikroskop, vermikompostér neboli žížaliště na domácí likvidaci bioodpadu, malířský tobogán,
Klokanův kufr a polytechnický koutek, kde si
děti na brusce vyráběly z bezových prutů hůlky
na vyťukávání rytmu.
Minifestival rozšířily ukázky produktů společností Nakladatelství Svojtka & Co. a Školní
brašnička.cz. Všechny zúčastněné MŠ se mohly
prezentovat svými tvůrčími nápady a projekty
ve školce formou fotek ze svých akcí, výtvory
a Power Pointovou prezentací.
Děkujeme všem za spolupodílení se na tak
výjimečné akci a za vytvoření velmi milé atmosféry, která nás právě v této době obohatí o rozličné možnosti, jak s dětmi pracovat na rozvíjení
jejich dovedností v domácím prostředí.
Minifestival mateřských škol proběhl 27.
února v sále Úřadu městyse ve Velkém Poříčí
a jeho odbornou garantkou byla Mgr. Michaela
Trejtnarová, ředitelka MŠ Havlíčkova Náchod.
Více fotek z akce najdete na Facebooku:
Rozvoj vzdělávání na Náchodsku – MAP 2.
Akce byla pořádána Místní akční skupinou
Stolové hory, z. s. a Místní akční skupinou Mezi
Úpou a Metují, z. s. v rámci Rozvoje vzdělávání
na Náchodsku - MAP 2 reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.
0/17_047/0009163.
Ing. Anna Špačková a Mgr. Jana Vanišová, koordinátorky projektu MAP 2
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Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020  Karlovy Vary

V těchto dnech se čas a tok některých událostí zbrzdil, zastavil… Máme čas se ohlížet.
Tady je tedy malé ohlédnutí za lednovými
dny, kdy několik polických mladých sportovců vybojovalo nominaci na Zimní olympiádu
dětí a mládeže 2020. Poměřovali svoje síly
a výkon s těmi nejlepšími z celé republiky.
Odjeli reprezentovat náš kraj do Karlových
Varů a okolních sportovišť, která v ten čas

dost zásadně bojovala o sníh. Ve dnech 19.
– 24. 1. probíhaly soutěže v mnoha zimních
disciplínách. A můžeme být hrdí, že z našeho
města, z naší základní školy, odjeli reprezentanti čtyř disciplín, 4 sportovci! To potvrzuje
tvrzení, že se pod Ostašem stále rodí děti už
s lyžemi (i bruslemi) na nohou. Ale také to, že
máme stále děti, které sport baví a které svým
vytrvalým
tréninkem

a odhodláním dokážou dosáhnout výborných
a nejlepších výsledků
Děkujeme tímto ohlédnutím za skvělou reprezentaci Jirkovi Klímovi (hokej),
Jitce Kovářové (alpské disciplíny), Kubovi
Pivničkovi (skicross) a Kubovi Meierovi (lyžařský orientační běh)
Lenka Meierová

Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl, okr. Náchod
Suchý Důl 24, 549 62
IČ 75016311
tel. 491541136 nebo 736761792
Základní škola a Mateřská škola Suchý
Důl, okres Náchod
Suchý Důl 24, 549 62 Suchý Důl
tel. 491 541 136
IČ 75016311

Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl, okr. Náchod
Suchý Důl 24, 549 62
IČ 75016311
tel. 491541136 nebo 736761792

e-mail: info@malaskola.cz
www.malaskola.cz
č.ú. 78-8858200237/0100

________________________________________________________________








Prohlídka naší školky
Informace před zápisem
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
proběhne ve středu 13.5.2020 v 15,30 - 16,30 hod
v prostorách MŠ. Rodiče obdrží informace k zařazení dítěte
do předškolního zařízení, žádosti k vyplnění, které se
odevzdají do 31.5. 2020 zpět do školky. Poté bude dle
kritérií rozhodnuto o přijetí dítěte do MŠ. Jiný vhodný
termín lze individuálně dohodnout s ředitelkou školy na
emailu info@malaskola.cz
zápis pro děti ve věku nar. do 31.8. 2017
mladší děti 3 let budou přijaty podle volné kapacity
s sebou rodný list dítěte

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021
proběhne v pátek 17. dubna 2020 od 15-17 hod

Zápis do 1. ročníku
prolistšk.dítěte)
rok 2020/2021
(s sebou rodný
proběhne
v pátek 17. dubna 2020 od 15-17 hod
Priority školy:

- Nové moderní vybavení
prorodný
výuku
1.stupni
(s sebou
listnadítěte)
- Malé rodinné prostředí
- Široké vybavení názorných pomůcek
- Zajímavé
Priority
školy:akce za podpory zřizovatele
- Možnost uplatnění pro žáky nadané, ale i se speciálními
- Nové
moderní
vybavení pro výuku na 1.stupni
vzdělávacími potřebami
- Malé rodinné prostředí
Lenka Soumarová, řed. školy

- Široké
vybavení názorných pomůcek
Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené
od 1. 9. 2013akce
do 31. za
8. 2014.
- Zajímavé
podpory zřizovatele
- Možnost uplatnění pro žáky nadané, ale i se speciálními
vzdělávacími potřebami
1
Lenka Soumarová, řed. školy
Povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021 začíná pro děti narozené
od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

1

Polický měsíčník - duben 2020

19

Jakou školu pro vaše dítě

pestré album, kde najde obrázky, jak rostl
od první třídy, pokud tam chodil i do Mateřské
školy, tak ještě dříve. K pamětní stužce pak
dětem zapívá sbor učitelek a všichni včetně
rodičů jsou dojati a odnášejí si nezapomenutelný zážitek.
Poslední den před Vánoci peče celá škola
vánočky. Samozřejmě to mají děti strašně rády.
Práce s těstem je úžasná zábava. A množství
sportovních a dalších akcí nelze pro nedostatek
místa vyjmenovat. Například již 15 let pořádají se školou ve Vambeřicích
v Ticháčkově lese kolem
Zelené kapličky Branný
závod.
Výjimečné také je vyučování čtení v 1. a 2. třídě
metodou Montessori. Každý
týden jedno písmenko tak,
že učitelka přinese spoustu
věcí, jejichž název začíná
daným písmenem. Děti milují i následující předmět
„Praktický život“, kde dělají
činnosti, s písmenem spojené. Prostě škola hrou a děti
jsou ve škole rády.

Vesnická škola. My starší, pokud známe
malotřídní školu z vlastní zkušenosti, víme
o jejích přednostech. Děti se zde naučí lépe
chovat, vyjadřovat, zažívají větší radost z pochvaly a uznání, hlubší prožitek vzájemnosti.
A co se týká znalostí, většinou jsou lepší než
jejich vrstevníci z velkých městských škol.
Příčina bývá v prostoru, který učitelka na děti
má. Malý počet dětí ve třídě je radost pro
všechny.
Díky politice státu, který je řízen jako firma, tedy na principu konkurence a efektivity,
už spousta malých vesnických škol zanikla.
V dobré firmě to, co neprosperuje, třeba zrušit.
I kolem našeho města (v Bukovici, ve Žďáře,
v Suchém Dole) jsou malotřídní školy, a jak
přicházejí slabší ročníky, hrozí jim likvidace.
Návštěvou ve škole například v Suchém
Dole zjistíte, jak moderně je zařízená vesnická
škola, kde jsou děti chovány jako v bavlnce,
i když přísně a náročně vedeny. Při tom má
paní učitelka čas každé dítě pohladit, promluvit na ně, po celý den si ho všímat.
A učitelky vymýšlejí pro děti věci, které
by člověka nenapadly. Například už 7 let dostává každý páťák (jsou zde děti pouze do 5.
třídy) při odchodu ze školy stužku a zdarma

Do školy, v posledních letech zcela opravené a s novou tělocvičnou, jezdí také děti
z Hlavňova, z Police, dokonce sem vozí rodiče děti z Hronova. Protože vědí, že vesnice je
stále oázou, kde ještě aspoň trochu voní duch
našeho dětství, o který dnes děti tak lehkomyslně připravujeme.
Více o škole a jejích aktivitách na http://
www.malaskola.cz/ a Facebooku „zš a mš suchý důl“.
Jindřich Horkel

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Základní informace k rekonstrukci silnice III/30110 Teplice n. Met. – Adršpach
platná k dnešnímu dni s tím, že do budoucna
nelze vyloučit změny. Pokud jakékoliv změny
ve vztahu k průběhu stavby nastanou, budeme Vás informovat. Doufejme, že dodavatel
vlivem opatření kolem viru COVID-19 bude
mít kapacity a bude realizovat stavbu dle nastaveného plánu.
Práce v daném úseku (od železničního
přejezdu u fotbalového hřiště v Teplicích nad
Metují po vjezd do Teplických skal) bude zřízena úplná uzavírka komunikace. Objížďková
trasa bude vedena po silnicích II/301 z Police
nad Metují, III/30116 přes Vernéřovice, Jívku

Dnes jsme obdrželi základní informace
k realizaci dlouho připravované opravy silnice č. III/30110 v úseku mezi Teplicemi nad
Metují a Adršpachem.
Podle poslední informace od dodavatele
stavby bude od 1. 4. 2020 zahájeno frézování
a úplná uzavírka úseku od Teplic nad Metují
(železniční přejezd) po vjezd do Teplických
skal. O dalším pokračování opravy od vjezdu
do Teplických skal dál směrem na Adršpach
bude rozhodnuto v průběhu května/června
Údržba silnic Královéhradeckého kraje
zdůrazňuje, že výše uvedená informace je

a III/30110 Adršpach.
Pod dobu úplné uzavírky bude posílena
drážní doprava mezi nádražím v Teplicích nad
Metují a Adršpachem (k četnosti spojů s ohledem na současnou situaci však nyní nemáme
detailní informace, proto je třeba si spoje
vyhledat přes aplikace vyhledávající spoje –
Jízdní řády, IDOS, nebo přes web krajské dopravy IREDO).
Jirka Škop, místostarosta

Klub sběratelů Policka

Umístění dopravních značek IP 22
v době úplné uzavírky silnice III/301 10
(30.3.2020 - 12.7.2020)
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Okolnosti nedovolily pořádání jarní sběratelské burzy. Sběratelé mají nyní dostatečný
prostor ke kontrole svých sbírek.
Dovolujeme si Vás opětovně požádat, zda
byste i Vy nevyužili času k přebírání fotek,
nashromážděných historických dokumentů
a materiálů z Police, z Policka. Každá zajímavost vítána. K prodeji nebo k zapůjčení.
Sběratelé úzce spolupracují s letopiseckou komisí, proto Vaše spolupráce může pomoci doplnit i regionální historii.
Děkujeme a přejeme zdraví a hodně
trpělivosti.
Ida Jenková
Polický měsíčník - duben 2020

Valná hromada DFP

Valná hromada Dobročinného fondu pro pozůstalé (DFP) se konala
07. 03. 2020 v Pohostinství Česká Metuje. Účast byla 75 členů a 2 hosté, starosta MěÚ Police nad Metují pan Ing. Jiří Beran a starosta Obce
Česká Metuje pan Josef Cibulka.
Valnou hromadu zahájil místopředseda pan Jaroslav Heinzl. Přivítal
všechny přítomné a poděkoval za účast i přes nepřízeň počasí a hrozícímu koronaviru. Dále pan Heinzl seznámil přítomné s plánovaným
programem, který spočíval:
- ve čtení zápisu z minulé valné hromady, která se konala 09. března
2019, zprávě o činnosti fondu, finanční zprávě, zprávě revizní komise
za rok 2019. schválení příspěvku a pohřebného na rok 2021, volbě člena do výboru.
Následovala diskuze, které se ujal zdravicí čestný host starosta
Ing. Jiří Beran. Vyslovil slova uznání činnosti DFP. Přislíbil nadále
trvající podporu Města Police nad Metují formou dotací. Popřál DFP
nechť se mu daří. Ke zdravici se připojil starosta Obce Česká Metuje.
Vyslovil potěšení, že jsme valnou hromadu uskutečnili v obecním sále
a popřál DFP dobré časy.
Jednatelka předala dárek s poděkováním panu Karlovi Macounovi
za jeho čtrnáctileté, dobročinné působení v DFP ve funkci předsedy
a popřála mu hlavně hodně zdraví. K rozloučení a poděkování se připojil p. Jaroslav Heinzl. Působil po jeho boku jako místopředseda fondu
a byl jeho oporou.
Jako jednatelka jsem představila nového budoucího předsedu pana
Lukáše Rutara, který ve svém mládí má chuť tuto pozici zastávat.
Nebylo jednoduché uchazeče sehnat. Oslovila jsem 8 lidí bez úspěchu.
Tip na pana Rutara vyšel od bývalé starostky Idy Jenkové a tímto bych
chtěla Idě poděkovat. Pan Lukáš Rutar pozdravil přítomné a sdělil, že
bude v DFP rád pracovat. Dále jsem vyzvala dobrovolníky na 06. 04.
2020 k účasti na brigádě na hřbitově. Poděkovala jsem za vedení kroniky panu Jiřímu Škopovi, který tuto štafetu ode mne převzal.
Informovala jsem o výletu do polských Wojsławic dne 23. 05.
2020. Připomněla jsem výjezd do Prahy do divadla Karlín na muzikál
Legenda jménem Holmes, dne 12. 04. 2020. Vstupenky již byly 34 zájemcům předány. O jízdném budou další informace sděleny na schůzi
DFP dne 05. 04. 2020. Tato informace vzhledem k vyvíjejícím se bezpečnostním opatřením kvůli koronaviru bude aktualizována.
Dále pan Heinzl přečetl seznam členů, kteří nás v loňském roce
opustili. Bylo jich celkem 26. Minutou ticha jsme uctili jejich památku.
Dále nás seznámil se jmény 13 nově získaných členů za rok 2019. Jsme
spolek, který je životaschopný a nesporně má své výhody a má co nabídnout. Bohužel stárneme a ubývá nás.
Bylo schváleno usnesení z valné hromady a úkoly z toho vyplývající na další období do konce roku 2020. Panem místopředsedou
Jaroslavem Heinzlem byla zakončena schůze valné hromady s přáním
pevného zdraví a hodně sil ve vykonávání práce pro DFP. Popřál všem
zúčastněným pěknou zábavu při kulturním programu.
K tanci a poslechu hrál pan Petr Cirkl z Broumova melodie z 50.
až 80. let. Zacvičila děvčata ze Sokolu Police nad Metují pod vedením
paní Jitky Krásné. Paní Jitka Krásná je velice skromná dáma, která je
raději v pozadí, a proto slova o činnosti Sokola pronesla starostka paní
Radka Rubáčková. Přítomné seznámila s úspěchy děvčat při soutěžích,
kde získávají hlavně zlaté medaile. Nám zúčastněným důchodcům, kteří jsme rádi, že ještě vůbec chodíme, zůstali ústa dokořán, když se nám
děvčata po rychlých přemetech míhala ve vysokých saltech doslova
nad hlavami. Velkým potleskem a sladkostmi byla děvčata odměněna. Jejich výkony byly úžasné. Následovalo pěkné vystoupení tanečnic, které se představily ukázkou Salsy a Bachaty v choreografii slečny
Vendulky Kadlecové z Nového Města nad Metují. Ta také tančila ještě
s dívkou Luckou z Podbřezí. Vystoupení bylo velmi líbivé.
Moc děkuji za ochotu panu Václavu Jiráskovi, panu Janu Páníkovi
a panu Lukáši Rutarovi, za jejich pomoc s přípravou sálu. Sál je opravdu pro naše setkávání vyhovující. Také se ukázalo, že při změně místa
konání akce se navýší účast z dané obce. Z České Metuje se zúčastnilo
20 členů. Bylo i bohaté občerstvení. Všem ženám, které připravily dobrůtky, moc děkuji.
Děkuji pánům Janu Doležalovi a Milanu Kovářovi za zajištění
pružné přepravy účastníků setkání. Celá akce byla vydařená. Ještě poděkování všem, kteří se na průběhu a organizaci podíleli.
Věra Kašíková - jednatelka
Polický měsíčník - duben 2020

Poděkování

Přeji si touto cestou poděkovat všem spoluobčanům, kteří
ihned začali nezištně a zdarma
šít ochranné roušky k ochraně
zdraví a dýchacích cest. Šije se
z toho, co domov dal - bavlněné
utěrky, ložní prádlo, trička. Ušité
roušky pak rozdávali sousedům, známým, seniorům
apod.
Velký dík za Vaši dobrovolnou solidární společenskou soudržnost.
Helena Pivoňková
(předsedkyně Senior klubu Ostaš)
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Na základě nařízení státu jsme byli
donuceni od 16.3.2019
pozastavit
činnost
MC MaMiNa, z důvodu šíření nákazi
COVID – 19. Díky
tomu byla ZRUŠENA
i Velikonoční výstava, která se měla konat
ve dnech od 1.-3. dubna v Pellyho domech.
Sice jsme se nemohli scházet přímo v centru,
ale aspoň přes sociální sítě jsme stále v kontaktu. Nebyla nám lhostejná situace, která vznikla
po celé České republice, a to s nedostatkem
ochranných pomůcek, především roušek.
Na krizový nedostatek roušek v naší republice zareagovaly dobré ženy v našem okolí, které měly tu možnost, s opravdu velkým
nasazením. V neděli 15. března se rozhodly
s tímto problémem bojovat a roušky začaly šít
doma.
A to s prvotním záměrem ušít roušky pro
DD Teplice nad Metují. Během několika hodin však vznikla obrovská poptávka, která se
každým dnem navyšovala.

Díky tomu vznikla skupina - Šijeme roušky Policko, která okamžitě začala danou situaci řešit a ušité ochranné pomůcky distribuovat
tam, kde bylo opravdu potřeba.
Roušky se tak dostaly v první řadě
na radnice v Polici nad Metují a Teplicích
nad Metují. Také personálu v DD Teplice
nad Metují a Domu s pečovatelskou službou
v Polici nad Metují.
Naše ušité roušky nepomohly pouze v sociálních službách, obchodech a na benzínkách, ale také v ordinacích lékařů, v nemocnici
v Trutnově a lékárnách. Pro představu, za čtyři
dny jsme zvládly ušít 1046 roušek.
Ráda bych tímto poděkovala opravdu
všem dobrým ženám, které se jakkoliv zapojily a věnovaly svůj čas na tak skvělou věc, a to
zcela nezištně!! Smekám před vámi, bez vás
by to opravdu nešlo!
Doufáme, že se situace brzy uklidní a my
se opět budeme moci scházet, tak jak jsme
byly zvyklé.
Přejeme Všem hlavně pevné zdraví…
MC MaMaNa

Na přelomu února a března to v Pěkově
žilo. Nejprve jsme si zpříjemnili zimní únorový podvečer (pátek 28. 2. 2020) zajímavým
vyprávěním Šimona Černého o jeho cestě
s Eliškou (švýcarským ovčákem) nazvané
„Ušaté cesty“. Šimon se s námi podělil o své
zážitky a poznatky z putování Ukrajinou,
Ruskem, Arménií, Ázerbájdžánem, Gruzií…
Tureckem. Cesta osobním autem trvala tři
měsíce. Promítané fotografie nám přiblížily
nejen úžasnou krajinu navštívených zemí, ale
i pozoruhodné historické objekty a různé zajímavosti. Šimon zmínil i zážitek, který se mu
vryl pod kůži, a to ze školy v Beslanu. Z uvedených fotografií opravdu mrazilo. Pouze pro
osvěžení paměti: 1. září 2004 se místní školy zmocnili teroristé. Výsledek: 334 mrtvých
civilistů, z toho 186 dětí. Ve zmíněné škole
a okolí zůstalo vše
jako v osudný den.
Dodnes tam lidé přinášejí hračky, svíčky
a symbolicky vodu,
která zajatým chyběla.
Vybrané vstupné
Šimon věnoval broumovskému
psímu
útulku.

Hned druhý den, v sobotu 29. 2.
2020, proběhl už X. ročník Turnaje
pěkovské knihovny ve stolním tenise.
Vzhledem k počtu účastníků byl turnaj rozdělen na dvě skupiny. Vítězem
jedné skupiny byl místní Míra Biško,
vítězem druhé skupiny Milan Knittel
z Hradce Králové. Po vzájemném zápase ale vyhrál Milan Knittel, tudíž
pohár putoval do našeho krajského
města. Tak zase za rok!!!
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Metují

Podpořilo město Police nad

A následující den – v neděli 1.
3. 2020, zahrál místní loutkový soubor pohádku pro děti s názvem „Jak
Kašpárek s Honzou vysvobodili krále
a princeznu“.
Metují

Podpořilo město Police nad

Poslední plánovaná pohádka, která
se měla hrát koncem března, se kvůli
mimořádným opatřením ohledně nákazy koronavirem nehrála.
Šárka Pokorná

Polický měsíčník - duben 2020

 A s t r o n o m i c k ý k l u b P o l i c e n a d M e t u j í
OBLOHA V DUBNU

V prvním dubnovém týdnu uvidíme na obloze velmi zajímavé
a fotogenické přiblížení planety Venuše ke známé hvězdokupě M45
Plejády.
Na následujících čtyřech mapkách je vždy uprostřed hvězdokupa
Plejády. První mapka znázorňuje polohu planety Venuše dne 1. dubna ve 20 hodin. Další 3 mapky znázorňují polohu Venuše 2. dubna, 3.
dubna a 4. dubna.
K pozorování Venuše u Plejád budeme potřebovat alespoň malý
turistický dalekohled (například klasický 7x50).

Venuši snadno najdeme večer jako nejjasnější objekt nad západním obzorem. Je to tzv. vnitřní planeta která obíhá kolem Slunce uvnitř
dráhy naší Země. Průměr Venuše je 12100 kilometrů. Hvězdokupa
M45 Plejády je tzv. otevřená hvězdokupa, která se nachází v souhvězdí
Býka. Patří mezi nejkrásnější hvězdokupy. Je od nás vzdálená 440 světelných let (tj. světlo od ní k nám letí 440 roků).

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

vstupuje do znamení Býka 19. dubna v 16 hodin 46 minut
SELČ, v dubnu se den prodlouží o 1 hodinu a 44 min,
MĚSÍC
1. v první čtvrti, 8. v úplňku, 14. v poslední čtvrti,
23. v novu
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE večer nad západním obzorem,
MARS
ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Kozoroha,
JUPITER ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Střelce,
SATURN ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Kozoroha,
URAN
není pozorovatelný,
NEPTUN není pozorovatelný
Karel VACEK, Astronomický klub Police

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Snažíme se být připraveni

S trochou nadsázky v současné situaci skauti říkají, že jejich oficiální činnost ukončili v roce 1940 nacisté, v roce 1950 a 1970 podvakráte komunisté a roku 2020 koronavirus. Stejně jako při předchozích
zákazech i nyní zůstáváme nadále aktivní a skautujeme doma, „potají“. Mnozí ze skautských činovníků i dětských členů se pustili do šití
roušek, dokonce se zapojily i některé skautské maminky. Snažíme se
pokračovat ve skautování online, těm mladším jsme poslali tipy na zajímavé aktivity doma, nastínili možnost plnění skautských odborek,
ukázali možné cesty k smysluplné domácí zábavě v časech nouzového stavu. Ti starší se pomalu učí přizpůsobit nové situaci a scházet se
pomocí online kanálů alespoň virtuálně – skauti z našeho střediska se
virtuálně potkají 26. března (musím použít budoucí čas, článek píšu
20. března) na schůzce v pravidelný čtvrteční čas, poprvé však každý
u počítače či chytrého telefonu. S oddílovou radou vymýšlíme, jak celý
program udělat maximálně zajímavý, jak dočasné nevýhody vytvořit
výhodu. Snad se nám to povede. Dnešní doba přináší nemálo výzev
pro každého. Přesto se snažíme naplňovat naše skautské heslo: Buď
připraven!
Před vyhlášením omezení kvůli koronaviru jsme
ještě 11. března stihli postavit
zábrany pro žáby podél silnice k Bezděkovu, na jejich
přenášení se podílí mnozí
členové střediska (je potřeba zajistit minimálně jednou
denně), alespoň je příležitost k vyvětrání podomácku
ušitých roušek. Každopádně
všichni pevně věříme, že
díky zodpovědnému přístupu
nás všech se život brzy vrátí
do normálu. To přejeme všem
čtenářům.
Za polické středisko
Skaláci
Michal Bureš
Venda a Jarmilka Troutnarovi při šití textilních roušek pro Policko.
Polický měsíčník - duben 2020
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Paměť národa pomáhá starým lidem, kteří jí vyprávěli příběhy
Praha, 19. 3. 2020 – Nezisková organizace
Post Bellum založila právě dnes „Centrum pomoci Paměti národa“, které je určeno pro starší lidi ohrožené v době šířící se virové nákazy.
Centrum zajistí bezkontaktním způsobem nákupy, vyzvednutí léků, venčení psů nebo podporu
po telefonu. Pomoc nabízí těm, ke kterým má
nejblíže: pamětníkům, kteří v rámci dokumentačního projektu Paměť národa vyprávěli svůj
životní příběh. Kromě pomoci nabízí Centrum
seniorům také možnost být i v současné situaci
aktivní. Pamětníci se mohou zapojit do projektu,
ve kterém mohou telefonicky sdílet své vzpomínky s mladými lidmi. Centrum se nyní obrací
na veřejnost a média s prosbou o pomoc: nabírají
se dobrovolníci.

„Buďme v těchto dnech odpovědní k sobě,
ke svým blízkým, ale i k lidem kolem nás.
Všichni víme, že nejohroženější skupinou jsou
staří lidé. Mnozí z nich mají obavy vycházet.
Nedovolme, aby strádali. Teď je to na nás,“ prosí
podporovatele Paměti národa Mikuláš Kroupa,
ředitel Post Bellum.

Redaktoři Paměti národa skoro dvacet let
navštěvují pamětníky a zaznamenávají jejich
vyprávění. Mnozí z těchto starých lidí nasadili
své životy na frontách 2. světové války, trpěli
v koncentračních táborech nebo komunistických
lágrech. V těžkých dobách se rozhodli nasadit
pro druhé, bojovali za svobodu. Nyní nastal čas,
abychom se postarali my.

„Činnost koordinujeme s ostatními organizacemi a úřady měst a obcí. Podstatné je, aby
každý pomáhal tam, kde má dosah. Paměť národa se proto zaměřila na lidi, na které máme
kontakt a víme, kde žijí. Navíc je dobře známe.
Sdíleli s námi své životní vzpomínky,“ říká Jan
Polouček, provozní ředitel Post Bellum.

Centrum pomoci je určeno pamětníkům,
jejichž vzpomínky zaznamenali dokumentaristé
v rámci projektu www.pametnaroda.cz. Nabízí
pomocnou ruku protinacistickým a protikomunistickým odbojářům, přeživším holokaustu,
bývalým politickým vězňům, disidentům. Všem,
kteří pro Paměť národa vyprávěli i jejich nejbližším. Tým Centra pomoci Paměti národa nyní pamětníky aktivně kontaktuje telefonicky i poštou.
Zároveň je vyzývá, aby se v případě potřeby sami
ozvali na telefonní linku: 601 601 156 nebo napsali na e-mail: pomoc@pametnaroda.cz.
Centrum pomoci Paměti národa zřídilo
webovou stránku pomoc.pametnaroda.cz. Je určena nejen seniorům, ale především dobrovolníkům, kteří se zde mohou registrovat. Paměť
národa nyní vyzývá své příznivce, spolupracovníky, podporovatele, badatele, studenty a širokou
veřejnost, aby pomohli. Dobrovolníci musí být
ve věku 18 – 60 let, trestně bezúhonní a zdraví.

ŠIJEME ROUŠKY POLICKO

Během prvního dne nouzového stavu se na mě obrátila
Alena Malá ze sídliště. Chtěla
po mně látky, aby mohla pro DD
Teplice nad Metují šít ochranné
roušky pro personál.

V řádu doslova minut vznikla facebooková
skupina „Šijeme roušky Policko“ a za pár hodin
se v celém širém okolí Police rozjely šicí stroje.
Hned od začátku jsme naše kroky konzultovali s vedením Města Police nad Metují a lékařem. Skupina Šijeme roušky Policko vznikla
z členů mateřského centra MaMiNa, skautského
střediska Skaláci a dalších maminek, babiček,
dcer, vnuček a dalších dobrovolníků. Ti, co šít
neumí, začali pomáhat, jak jen dovedli. Z některých žen se švadleny staly přes jedinou noc.
Další desítky pomáhali a možná ještě pomáhají
darováním materiálu nebo „jenom“ podporou,
vyjádřenou na sociálních sítích, či osobně, při
předání roušek nebo i náhodném setkání ve městě při čekání před obchody.
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Centru mohou lidé pomoci i finančně nebo
materiálně. Peníze mohou poslat na sbírkový
účet: 1231557210237/0100, případně online
platbou na stránkách pomoc.pametnaroda.cz.
Budou využity především na nákup ochranných
pomůcek a desinfekce pro seniory i dobrovolníky (lze poskytnout i materiálně). Peníze budou
dále použity na případné překlenutí nedostatku
hotovosti.

Dobrovolníci projdou on-line školením a budou muset dodržovat pravidla poskytování dobrovolné pomoci. Pokud by poptávka ze strany pamětníků převýšila možnosti dobrovolníků Centra
pomoci Paměti národa, budou jejich požadavky
vyřizovány ve spolupráci s jinými organizacemi.
Kromě přímé pomoci nabízí Paměť národa
seniorům také možnost být i v rámci současné
situace aktivní a pomoci nejmladší generaci.
V rámci projektu „Vyprávěj příběhy“ mohou
svůj životní příběh po telefonu vyprávět některému z žáků či studentů, kteří se do projektu zapojí. Na stránkách projektu najdou učitelé, rodiče
i děti návod, jak postupovat.

Jana Holcová, 777 800 184,
jana.holcova@postbellum.cz

web: pomoc.pametnaroda.cz

Pro koho je pomoc určena?

Pamětníkům, jejichž vzpomínky zaznamenali dokumentaristé z Post Bellum v rámci
projektu www.pametnaroda.cz a účastníkům
2. a 3. odboje.

Jakou pomoc poskytujeme

yy Nákup či zprostředkování nákupu potravin
či jiného zboží,
yy vyzvednutí léků či pomoc se zprostředkováním lékařské či psychologické pomoci,
yy pomoc v péči o domácí zvířata (venčení
psů),
yy telefonický kontakt (možnost si popovídat).

Jak si říct o pomoc

yy NONSTOP linka pro seniory 601 601 156
yy pomoc@pametnaroda.cz

Jak se zaregistrovat jako dobrovolník

yy Na webu pomoc.pametnaroda.cz
yy dobrovolnici@pametnaroda.cz
yy dotazy: 601 601 916

Kde pomoc poskytujeme

Kdekoliv v České republice. V případě, že
pomoc ve Vašem bydlišti nebudeme schopni
poskytnout, zajistíme ji ve spolupráci s jinými
organizacemi.

Kdo pomoc poskytuje

Dobrovolníci z řad spolupracovníků
a podporovatelů projektu Paměť národa.
Dobrovolníci jsou lidé starší 18 let, kteří jsou
registrováni a poskytli osobní údaje potřebné
ke své identifikaci.

Chcete finančně pomoci?

yy Sbírkový účet: 1231557210237/0100
yy Online platba: pomoc.pametnaroda.cz
yy Veronika Chvojková, 725 321 412,
dary@pametnaroda.cz

Chcete materiálně pomoci?

yy Ochranné pomůcky, desinfekce
yy Jakub Pánek, 736 516 517, produkce@pametnaroda.cz

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Na začátku stál úmysl pomoc sociálním službám, seniorům. Tak jak se měnila situace ze dne
na den, měnil se i náš úmysl. Dobré ženy musely začít šít pro své rodiny, příbuzné, kamarády
i sousedy. A do toho s přehledem zásobovaly
rouškami okolní ordinace lékařů, zdravotní středisko, prodavačky, obsluhu benzínové pumpy,
snažily se být oporou úřadům v Polici a Teplicích
nad Metují, i nemocnici v Trutnově.
Myslím, že logistika – shánění materiálu
na roušky, distribuce hotových výrobků, interní
komunikace i marketing naší skupiny šlapal jako
hodinky i ve chvíli, kdy bylo už naprosto nemožné sehnat nějaký ten šikmý pásek nebo keprovku
(což bylo opravdu brzy). Pomoc, ohleduplnost,
pocit sounáležitosti nás všechny táhl kupředu.
K švadlenám se přidali střihačky i střihači, 3D
odborníci, donášková služba...
Mým úkolem se stalo mapovat, kde aktuálně
bychom co nejefektivněji mohly pomoci a připravit roušky k předání na určené místo, nebo je
osobně předat.

Šít fakt neumím, jen co to půjde, jdu na kurz.
A co jsem se dozvěděla o sobě nového? Třeba
to, že když o něco jde, dokážu stát na jednom
místě a to víc jak hodinu (před galanterií). A co
ještě? Že žijeme blízko sebe, ale moc se vlastně
neznáme.
Děkovat je komu, a je i za co. Třeba Handě
Kohlové ze skautu, Evě Markové z mateřského
centra, paní Černé z galanterie v Hronově, Lukáši
Vackovi, Martinu Cibulkovi. A hlavně těm víc
jak 40 rodinám, které telku, mytí oken a další
věci vyměnily za praní, šití, stříhání a žehlení.
Největší poděkování a respekt patří všem,
kteří oprášili své šicí stroje a rozhodli se pomoci.
A to nejen ve skupině Šijeme roušky Policko.
Je pátek 20. března. Skupina Šijeme roušky
Policko má 105 členů, v regionu rozdala 1347
roušek. A, bohužel, šije dál. Poptávka je stále
vysoká.
Za „Šijeme roušky Policko“,

Martina Frydrychová
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Únorové běsnění

je u konce. Letos neplatí stará pranostika
„únor bílý pole sílí“. Byl to bláznivý měsíc.
Místo sněhu prudké deště, vichřice, polomy
v lesích, stavení bez střech. Prostě měsíc výstrahy – mene tekel - varování před blížící se
pohromou. A co nás ještě navštíví? Březen
je přede dveřmi a zda za kamna vlezem, jak
říká přísloví, se ještě uvidí. Jsme už ze všeho
jaksi zmateni, ale konec světa ještě nečekáme,
i přes ten blížící se koronavirus a jiné překážky, které si sami stavíme. Prostě je přestupný
rok a ten si vybírá daň! Ale držme se knihy
knih – bible. Podle knihy Kazatel „lepší je slyšet klidná slova moudrých, než povyk vládců
hlupáků.“
Velkou radost mně udělalo představení autorského muzikálu „Plaváček“ v Koláru v neděli 23.2. na motivy pohádky Tři zlaté vlasy
děda Vševěda. Je to představení nastudované
k třicátému výročí založení Polické základní
umělecké školy a já se skláním nad takovým
duchovním místem, kde se sešli tak kvalitní zástupci múzy, kteří mohou konkurovat se svými
svěřenci lecjakým profesionálním souborům.
Velkou zásluhu na tom mají kantoři s panem
ředitelem Luborem Bořkem. ZUŠ je pro mne
duchovní stánek, nově zbudovaný z bývalé
Základní devítileté školy, mé první univerzity,
která se může pochlubit tehdejšími výbornými
kantory - panem učitelem Baudyšem, Šedou,
Kopřivou, Brožovou, Hejlkem a na chvíli
Škvoreckým a dalšími, kteří nás, Poličáky, vychovávali. Pan učitel Petr nás přivedl k hudbě a my jsme s radostí navštěvovali pěvecký
sbor a zpívali nejen Poličákům. Takže tam to
všechno pro mne začalo! Chtěla bych poděkovat za představení absolventce ZUŠ Adélce
Kubečkové, která Plaváčka hudbou a slovem
přivedla k nám, divákům Kolárova divadla.
Díky patří všem účinkujícím, zpěvákům, baletkám. Všichni herci a zpěváci nás dojali
svým uměním a dobru se podařilo zvítězit –
Plaváček se na vzdory panu králi oženil s princeznou, a jak to v pohádkách bývá, panuje
tam spravedlivě až do dnes. Plaváček kráčí
svobodně po svobodné zemi. Aplaus na konci

představení neměl konce a všichni účinkující
i s autorkou se nám, divákům, přišli představit. Na ukončení jsem si pro sebe musela říkat:
pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Opakovala jsem si slova Václava Havla. Ty,
jak sám říkal, mu vyčítali až do konce jeho
prezidentování. Věřím, že budeme-li mít takové představitele státu, učitele a žáky jako u nás
v ZUŠce, nemusíme se o osud národa obávat.
A z těch krásných chvil jsme si zavzpomínali, my starší, v následujících dnech na dobu
před dvaasedmdesáti lety, která otevřela cestu
k teroru, za kterou zaplatily životem a ponížením tisíce rodin. A proto je naší povinností
slova Václava Havla přetvořit ve skutečnost.
Lehké je to psaní, ale těžké konání k tomu,
abychom přetvořili svá srdce a vnímání světa.
Ke všemu si vždy říkám, děj se vůle Páně!
Chce to na závěr napínavou i veselejší
strunu. Tak třeba, jak si dva poličtí kluci hráli s dřevěným vozem zvaným žebřiňák pana
Průši nejstaršího ze Záměstí, který převážel,
tažený koňmi kdeco, lidi na pole a nádraží.
Pan Průša byl nejen sedlák, ale hlavně přepravce všeho možného, který si velice zakládal na svých koních a já všetečka jsem ho pozorovala, jak je hřebelcuje a jak pěkně s nimi
hovoří. Jeden koník byl Karel, druhého si už
nepamatuji. A tak ti kluci, Mirek Š. a Jirka. B.
odšlajfovali ten žebřiňák, tedy uvolnili brzdy
a on se dal do pohybu z kopce, z ulice zvané Rokle a samospádem ujížděl směrem dolů
k hospodě pana Dyntery, zvaného Poličáky
„jemný Pepa“. Ten vůz si to štrádoval, tedy
jel asi z poloviny Rokle směrem dolů. Naštěstí
na Žďárské ulici tenkrát nebyl velký provoz.
A ejhle, kdo byl svědkem této taškařice. No,
přece moje maminka a paní Mášová, obě
z rynku čp.19, vyšedší si na špacír do Zděřiny.
Viděly, že kluci tam něco kutí a chechtají se
u toho, ale obě byly přející k radovánkám
mladých a asi je ani nenapadlo, co se chystá. Vůz ale nedojel až k Dyntrově hospodě
- k „jemnému“ Pepovi (dnes už ta hospoda
nestojí, ale pivo měli dobré, chodila jsem tam
čepovat do džbánku babičce, byla jsem tajný

Duben – pranostiky, pověry, zvyky, tradice

Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. Před přechodem do gregoriánského kalendáře to byl druhý měsíc v roce.
Duben začíná stejným dnem v týdnu jako červenec a v přestupném roce jako leden. Dne v dubnu
přibývá o 1 hodinu 44 minut. Délka dne je 12
hodin 57 minut až 14 hodin 41 minut.
Měsíc duben získal svůj název proto, že
v tomto měsíci kvetou duby. V latině je nazýván
aprilis, což je odvozeno od slova aperire, otvírat,
ve smyslu jarního otvírání přírody.
První dubnový den je nazýván „aprílem“, je
klasickým svátkem šprýmařů. Tento den je společensky dovoleno žertovat a vyvádět „apríl“ až
do oběda. Zvyk pochází pravděpodobně ještě
z pohanských dob. Poslední dubnový den je pálení čarodějnic a stavění májky.
Dubnové počasí je „aprílové“, tedy bláznivé
a proměnlivé, chvíli slunečné, pak zase deštivé.
Prý je to proto, že se v dubnu stýká zima s létem
a obě roční období spolu zápasí. Název „aprílové počasí“ používá se i tehdy, pokud se hovoří
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o proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas.
K dubnu se vážou například tyto lidové pranostiky, mnohé z nich vystihují právě proměnlivost dubnového počasí:

yy Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
yy Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
yy Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
yy Panská láska a dubnový sníh dlouho nevydrží
yy Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
yy Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
yy Březen – za kamna vlezem; duben – ještě
tam budem.
yy Když duben laškuje, bývá mnoho sena
a obilí.
yy Aprílové počasí jsou časy a nečasy.
yy Duben je napůl březen a napůl květen.
yy Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější.
yy Ranní déšť a dubnový čas jsou stejný.

Připravil František Janeček

ochutnávač). Pan Průša včas vůz zastavil a nastal výslech „ženskejch“, jest-li ty kluky znají
a kudy prchali. A kdo by neznal Mirka a Jirku.
Samozřejmě maminka a paní Mášová je zapřely a útěk byl na jinou stranu, než jak tomu
ve skutečnosti bylo. Jestli se doma kluci se
svou taškařicí, která dopadla dobře, svěřili, to
se neví. Mně to vyprávěla maminka a já jsem
to nyní po tolika letech převyprávěla Olince
Jarčuškové, a ta neměla námitky ke zveřejnění. Asi už víte, o koho se jednalo.
A teď trochu z jiného soudku. Na den
dvacátého šestého druhý letos připadla popeleční středa, začíná čtyřicetidenní postní
období a také duchovní očista a my se budeme připravovat na nejkrásnější svátky roku Velikonoce, na Vzkříšení, ale do té dubnové
doby se ještě několikrát potkáme. Vezměme
do ruky bibli, čtěme si z ní, neboť je knihou
o naději na příští dobré časy.
A abych také nezapomněla uvést, že den
29.2.1920 je dnem, kdy byla sepsána první československá ústava Československé
republiky.
Záhy se přehoupneme do měsíce března,
kdy máme „vlézt“ za kamna, ale nevím, zdali
se ten čas nepřehoupne někam jinam. Píši ještě
o dění v únoru, ale tento článek vyjde v dubnu, kdy bychom ještě za kamny měli být. Ještě
několik připomenutí z myšlenek Karla Čapka:
yy To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž
chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.
yy Člověk by měl o všem vědět něco, o něčem
všechno.
yy Jsou vítězství, která jsou hanbou. (Můj dodatek: např. únorové vítězství v roce 1948)
yy Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé.
yy Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je,
dělá-li se z něho lev.
yy Neumíš-li být silná jako dub, buď silná
jako jalovec nebo houževnatá mateřídouška. To, co bez reptání přijímá žár a sucho,
zimu, plodnost i zranění.
Jarca Seidelová
= 3⋅ 2 − 3 − 2
Úlohy ze zábavného12koutku
= 3+3− 2− 2

Nejprve uvádím řešení úloh3 =z2 +březnové2 −3:3
ho čísla PM. Všimněte
si, že 4byly
= 3 − 3opravdu
+ 2⋅2
1 = 3⋅ 2 − 3 − 2
jednoduché.
5 = 3⋅3 − 2 ⋅ 2
2 = 3+3− 2− 2
1. úloha: Vyměníme
106a= 11
3+3+ 2− 2
3 = 26+a2 7,
− 3 dále
:3
2. úloha
7 = 3+3+ 2:2
4 = 3−3+ 2⋅2

1 = 3⋅ 2 − 3 − 2
8 = 3⋅3 − 2 : 2
5 = 3⋅3 − 2 ⋅ 2
2 = 3+3− 2− 2
9 = 3⋅3 + 2 − 2
6 = 3+3+ 2− 2
3 = 2 + 2 −3:3
10 = 3 + 3 + 2 + 2
7 = 3+3+ 2:2
4 = 3−3+ 2⋅2
= 3⋅3 − 2 : 2
A teď jsou před 8vámi
čtyři nové úlohy, jejich
5 = 3⋅3 − 2 ⋅ 2
9 = 3⋅3 + 2 − 2
řešení je opět snadné, stačí trochu zamyšlení
6 = 3+3+ 2− 2
10 = 3 + 3 + 2 + 2
a soustředění, tak s chutí do toho:
7 = 3+3+ 2:2
1.úloha
8 = 3⋅3 − 2 : 2
Číslo 37 vyjádřete pomocí pěti trojek.
9 = 3⋅3 + 2 − 2
2.
úloha
10 = 3 + 3 + 2 + 2

Číslo 100 napište pomocí šesti stejných číslic.
3. úloha
Číslo 55 napište pomocí pěti čtyřek.
4. úloha
Číslo 20 napište pomocí čtyř devítek
Řešení zašlete e-mailem nejpozději do 5. května
2020 na adresu: janecekf@cbox.cz. Děkuji.
Připravil František Janeček

25

Boutiques de la ville de Paris

Paříž je hlavním městem módy – tedy,
aspoň tak jsem to kdysi slyšel nebo četl
a za předpokladu, že se nic v tomto směru
nezměnilo. Ale odnikud ke mně nedoputovala zpráva, že by došlo ke korunovaci jiného
města na „Hlavní město módy“, takže budu
i nadále předpokládat, že Paříž je hlavním
městem módy.
A k prvnímu odstavci musím napsat i druhý: a mně móda vůbec nezajímá. Když jsme
šli po Champs-Élysées a minuli obchod „Zara
Home“, netušil jsem, kdo to Zara Home je…
ale Martina věděla hned. Nebo se aspoň tak
tvářila, protože řekla: „To jsem nevěděla, že
Zara je i Home.“ Z toho jsem si odvodil, že
Zara je kdosi, kdo dlouho nebyl home, ale teď
už je. Ovšem jsem si to myslel jen do další
chvíle, kdy mi Martina vysvětlila, že Zara je
značka, nikoliv živý člověk, který nebyl home,
ale teď už spokojený domov na ChampsÉlysées našel, ale jedná se obchod s novým
sortimentem zboží. Tudíž v tuto chvíli vím, že
Zara značka. Doposud jsem znal pouze Coco
Chanel… Ale když jsme míjeli obchod Louis
Vuitton, věděl jsme hned, že to není fotbalista
ani spisovatel, natož výtvarník nebo jaderný
fyzik.
Móda mě nechává v klidu: nerozeznám
značkový svetr od neznačkového, ale předpokládám, že v silném větru oba profouknou.
A podobně to mám i se zbytkem oblečení.
Pokud doma potřebuju, abych na nějaké akci
„nedělal ostudu“, poprosím Martinu, aby mi
vybrala něco na sebe.
Martinu móda zajímá. A nejspíš i baví.

Existují věci, kterým jsem ještě nepřišel
na kloub. Třeba jaká kabelka se hodí k jakým
šatům (i když tady souvislost ještě chápu), ale
při nutnosti sladit boty a pokrývku hlavy, mi
už souvislosti unikají. Než je objevovat, mi
přijde snazší, pochopit Teorii relativity.
A druhý den v Paříži začaly Martinu tlačit boty. Boty, ve kterých najednou nachodila spoustu kilometrů po tvrdých chodnících
a v sálech Louvre. A večer už noha trpěla
tak, že cesta, která nám den před tím zabrala 15 minut, trvala skoro hodinu. Díky tomu
jsem měl mnoho příležitostí prohlédnout si
kouzelné okolí Nemocnice Svatého Ludvíka
(Hôpital Saint-Louis) – no, za moc nestojí,
je to prostě Paříž, kam turistické výpravy nechodí. Další den ráno bylo nutné koupit nové
boty. Samozřejmě na základě Murphyho zákonů, jsme dlouho neviděli žádnou botárnu.
Až po víc jak hodině, se před námi vyloupl
obchodní dům s chaussures.
„Prosím tě,“ říkal jsem Martině, „je jedno,
jak budou vypadat. Hlavně aby tě netlačily.“
Odpověděla mi, že to je přece jasný a pak víc
jak půl hodiny hledala nějaké, které by se jí
líbily, nakonec si další čtvrt hodinu vybírala
mezi dvěma favority, aby si úplně ve finále vybrala ty třetí. Zdůvodnila to tím, že za ty prachy
si přeci v Paříži nekoupí boty, který se jí nelíbí. A tak další kroky po chodnících hlavního
města módy už byly v nových, červených botách. Zdálo se, že je čas, abych si užil pařížské
chodníky i já. Zamířili jsme k Lucemburským
zahradám, krájíme metry úzkých uliček, kde
chodníky zužují židle a stolečky kaváren,

výlohy butiků, cukráren, prodejen parket a samozřejmě teď už je na každém rohu botárna.
U butiků se chci zastavit, protože souvisí s názvem tohoto fejetonu. Vlastně jinak: u jednoho butiku se zastavila Martina. Ve výloze zářily směrem k ní šaty se vzorem obrazů Pieta
Mondriana. Chcete, aby manželku přestaly
bolet nohy? Zkuste jí koupit šaty! Aspoň já to
zkusil. Mondrian bezpečně vyléčil bolest chodidel i lýtek. A v dalším butiku – o pár stovek
metrů dál – vyléčila kabelka i bolest podkolení. Samozřejmě, že ladila k botám a půjde
i k šatům! Člověk – tedy já – by si myslel,
že z toho bude Martina u vytržení. Móda
z Paříže, kterou si veze domů! Ale celé odpoledne neřešila nic jinýho, než že potřebuje
novou peněženku, protože ta, kterou má, má
úplně blbou barvu a je moc velká. A tak večer
nová červená peněženka vyléčila i poslední
zbytky bolesti nohou.
Tak jako z logiky Teorie relativity plyne,
že čas se uvnitř pohybujícího tělesa relativně
zpomaluje; platí i, že k červené kabelce nejde
mít jinou, než červenou peněženku.
Paříž je prostě hlavním městem módy, které dokáže vyléčit nejednu bolest.
A pro mě se stala místem, kde jsem začal
sbírat tužky. Obyčejné tužky, které se prodávají jako suvenýry. Už mám čtyři. Z Louvre,
Montmartre, červeno-modro-bílou s nápisem
„Paris“ a tu poslední se vzorem Mondriana.
Aby ladila, to přede dá rozum!
Pavel Frydrych, 23. 2. 2020
na letišti Beauvais-Tille

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Závěr postní doby a doba
velikonoční v mimořádných
podmínkách

Letošní zima je za námi, a můžeme se
radovat z příchodu nového jara. Tato radost
je však poněkud posmutnělá novými skutečnostmi, které nám přinesla letošní postní
doba. Přinesla koronavirovou pandemii, která se možná dala očekávat, málokdo si ji ale
připouštěl. Na nějaký čas výrazně změnila
obvyklý běh událostí, někomu méně někomu
více zasáhla a ještě zasáhne do života a pro
mnoho lidí bude mít dalekosáhlé následky.
Kromě smutných a těžkých událostí a otázek
přinesla i novou vlnu solidarity, ale také výzvy
a otázky jak dál, v dnešním globálním světě.
Jak je vidět nemáme a nebudeme mít vše pod
kontrolou, a o to více vyvstávají do popředí
otázky víry a důvěry v Boží prozřetelnost, milosrdenství a vzkříšení, a také úcty a respektu
k Božímu stvoření, které nám bylo svěřeno
a jehož jsme součástí.

Výňatek z prohlášení kardinála
Dominika Duky:

Rád bych poděkoval všem, kteří zaujali zodpovědný a racionální přístup a neproměňují nákazu koronavirem v epidemii
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strachu a neupadli v paniku. Díky patří především zdravotnímu a záchrannému personálu na všech úrovních a ostatním příslušným
složkám. Obracím se na Vás ve farnostech,
v charitách a v ostatních křesťanských institucích, abyste pokračovali v potřebné pomoci.
Prosím, aby se nikdo nesnažil doplňovat a rozšiřovat instrukce zodpovědných státních institucí. Tato kreativita nepatří církvi. Naším úkolem je praktická aplikace, ne vytváření dalších
příkazů a zákazů. Máme vnášet do společnosti
útěchu a potřebný klid pro nasazení v boji proti zmírnění nákazy.
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a minimalizace kontaktů byly proto až
do odvolání zrušeny veškeré bohoslužby
a setkání, a všichni věřící dostali dispens
od účasti na nedělních bohoslužbách.
Bohoslužby je možné sledovat prostřednictvím médií a Den Páně slavit v rodinném
kruhu.
Druhou
polovinu
postní
doby
a Velikonoce letos tedy prožijeme poněkud
netradičně soukromě a v rodinných společenstvích. Nicméně i tak je můžeme prožít v Boží
blízkosti, s Božím požehnáním a v radosti
z Kristova vzkříšení, které bude jednou i našim vzkříšením.

Potřebné informace pro aktuální situaci naleznete na stránkách farnosti www.
farnostpolice.cz, a také v ostatních médiích.
Neberme tento čas jenom jako domácí vězení,
ale využijme ho tvořivě, pomáhejme druhým,
modleme se, vzdělávejme se, zpívejme… Při
sledování nedělních bohoslužeb na sebe vzájemně mysleme a buďme duchovně spojeni.
K duchovnímu přijímání můžeme použít modlitbu z kancionálu č. 042.
Naši biskupové také vyzývají ke každodenní společné modlitbě ve 20 hod.,
za ukončení epidemie, za všechny nemocné
a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené,
za odpuštění hříchů i usmíření Boha … Modlit
se můžeme i modlitbu, kterou připravil biskup
Jan Graubner.
V souvislosti s přerušením školní docházky byla přerušena i výuka náboženství. Chtěli
bychom proto požádat a povzbudit rodiče,
aby toto vzdělávání vzali na sebe, a v rámci
možností se dětem věnovali. Pokud nevíte
jak do toho, inspiraci naleznete na stránkách
farnosti, pod záložkou výuka náboženství. Je
zde mimo jiné i odkaz na dočasnou webovou
sekci, připravenou pro tento účel.
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ÚŘEDNÍ HODINY:
Budete-li potřebovat nějakou pomoc, obraťte se telefonicky či mailem na děkanství
(kontakty jsou uvedeny na stránkách farnosti), případně na členy pastorační rady
farnosti.
Setkání s knězem je v současnosti možné pouze v nejnutnějších případech (svátost nemocných, pohřeb), po telefonické
domluvě.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
29. března - 5. neděle postní (cyklus A)
5. dubna - KVĚTNÁ NEDĚLE
9. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK
10. dubna - VELKÝ PÁTEK, státní svátek
11. dubna - BÍLÁ SOBOTA,
VELIKONOČNÍ VIGILIE
12. dubna - ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ /
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
12. - 19. dubna - Velikonoční oktáv
13. dubna - Velikonoční pondělí, státní svátek
19. dubna - 2. neděle velikonoční
23. dubna - svátek sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka

25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty
26. května - 3. neděle velikonoční
29. dubna - svátek Sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve,
patronky Evropy
3. května - 4. neděle velikonoční
Rádi bychom všem popřáli, v rámci
možností, pokojný závěr postního období, radostné Velikonoce a dobré zdraví.
Přijímejme tuto novou situaci s pokorou
a hledejme v ní nové výzvy a východiska.

Májová pouť do Vambeřic

Tradiční Májová pouť naší farnosti
do Vambeřic je letos naplánována na sobotu
2. května 2020. Pokud se uskuteční, bude
zahájena v 7.30 hod. v chrámu Nanebevzetí
P. Marie v Polici n. M. požehnáním poutníků a zakončena mší svatou od 16.00 hod.
v barokní bazilice P. Marie ve Vambeřicích.
Zpáteční cesta bude zajištěna dvěma autobusy do Police n. M., s odjezdem v 18.00 hod.
z Vambeřic. Pouť se bude konat v případě,
že to aktuální situace v ČR a Polsku umožní. Podle dosavadního vývoje to zatím ale

vypadá, že to možné nebude. Konání potvrdíme na internetových stránkách farnosti. Kontakt na organizátora: troutnar@
meu-police.cz; 724 192 678.
za ŘK farnost Police n. M. Ing. Jan Troutnar

OSUD

Když ve vesnici vypukne požár, někdy
oheň jeden dům přeskočí a zapálí další.
Podobně při lesním požáru někdy oheň jeden strom přeskočí a jiný se vznítí. Proč se
to stává nemůže nikdo říci. Člověk může
vymýšlet imaginární důvody, proč nejbližší
strom či dům nechytil, zatímco vzdálenější
ano, ale ve skutečnosti je důvodem osud.
To platí i o převtělování duše, kdy se ministerský předseda v tomto životě může stát
v příštím životě psem. Jak působí neviditelný osud, nelze určit na základě praktického experimentálního poznání, a proto se
musí člověk spokojit s vysvětlením, že vše
se děje řízením svrchované prozřetelnosti.
Ze Šrímad Bhagavatamu opsala
M. Jandová

ZE SPORTU

Tělovýchovná jednota
Sokol Police nad Metují – historie - 3. část

Roku 1887 se po vytrvalých vzájemných sporech
o obsazení funkce praporečníka odloučila „Tělocvičná jednota Sokol“
od „Tělocvično – hasičské jednoty“ a osamostatnila se. Netrvalo dlouho a začalo se ozývat
volání po vlastní moderní tělocvičně. Doposud
se cvičilo v přírodě a za nepříznivého počasí
na sálech polických hostinců. V té době však
již počínaly vznikat „sokolovny“ v některých
okolních městech. Nebylo tak divu, že poličtí
nechtěli zůstat pozadu. Roku 1905 bylo založeno „Družstvo pro vystavění tělocvičny tělocvičné jednoty Sokol v Polici n. M.“ Události
se daly do pohybu.

Po produkci následoval koncert „úplné kapely bratra
Josefa Špičáka“ (vstupné 50
haléřů). Večer byl uspořádán
věneček „U zeleného stromu“, se vstupným 1 korunu
20 haléřů.

5. srpna 1906

byl na tzv. Nové čtvrti slavnostně položen základní kámen ke stavbě budovy sokolské tělocvičny čp. 339. Stavební parcelu

se konalo veřejné sokolské cvičení – společně s tělocvičným odborem Bezděkovským.

18. května 1909

požádala
Tělocvičná
jednota Sokol v Polici městský úřad o povolení ku stavbě tělocvičny.

20. května 1909

na pozemcích Nové čtvrti, bývalého benediktinského „Dolního dvora“, které obec koupila
k rozšíření města roku 1887 za 6.700 zlatých,
dostali ke stavbě cvičebny Sokolové od obce
zdarma. Celou stavbu dokončil místní stavitel
Vilém Pohl ml. za 50.000 korun ještě ten samý
rok. Na střeše budovy byla umístěna velká
plastika sokola s rozepjatými křídly, dílo sochaře Jaroslava Vorla z Častolovic, který zakázku získal na přímluvu malíře Antonína
Hudečka, tvořícího v té době na Machovsku.

31. prosince 1909

bylo silvestrovským večírkem náležitě
oslaveno ukončení stavby v restauraci která
se také stala součástí budovy. Příští rok 1910
v budově cvičebny následovaly „v masopustě
dva skvělé plesy“ – sokolský a Matice školské.
Protože však Sokolům scházela hostinská
koncese, na celou situaci zanedlouho negativně reagovalo „Společenstvo hostinských a výčepníků polického soudního okresu“.
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17. února 1910

započalo školní vyučování tělocviku v nově vystavěné sokolské cvičebně –
„Sokolovně“. Nájem za použití sálu činil 300
K ročně, vytápění a úklid místnosti rovněž 300
K ročně.

3. července 1910

byla celá budova sokolské cvičebny i s restaurací oficiálně slavnostně otevřena novostavba za přítomnosti zástupců sokolských
jednot ze širokého okolí, živnostenských
korporací a občanských spolků. Při této příležitosti se konal za přítomnosti okresního
hejtmana i sokolský župní slet. Povinných závodů (které vyhráli Sokolové z Náchoda) se
zúčastnilo 28 jednot s 308 cvičícími. Cvičilo
se na louce za Pellyho přádelnou, kde později
laskavostí továrníka Pellyho vzniklo i sokolské cvičiště(sportovní hřiště dosud neexistovalo). I když se v poledne strhla bouře s vichřicí
a lijákem, nakonec se počasí umoudřilo a odpolední cvičení se vydařilo.
Roku 1911 byla za budovou Sokolovny
zřízena také zahrada se stolovým zařízením
pro letní posezení. Restaurace, cvičebna i zahrada byla dějištěm mnoha různých oslav.

25. června – 6. července 1912

se v Praze na Letné konal VI. všesokolský slet spojený s I. sletem Svazu slovanského Sokola. Slet pozdravil padesáté výročí
založení mohutné a stále vlivnější vlastenecké
tělovýchovné organizace. Na letenské cvičiště
s hledištěm pro 100.000 diváků přivedl 18.000
mužů, 5.600 žen, 1.050 dorostenců a 4.077
žáků a žákyň, do slavnostního průvodu na třiadvacet tisíc krojovaných účastníků.

1914

yy Aby se Sokolská jednota zprostila dluhu
35.000 K, vězícím na budově Sokolovny,
převzala polická obec celou nemovitost
do svého majetku.
yy Byl vytvořen VII. okrsek sokolské župy
podkrkonošské, do níž příslušely Police,
Bukovice, Bezděkov, Hronov, Machov, Petrovice, Rokytník, Zbečník, Žďárky, Velké
Poříčí a Vysoká Srbská.

23. listopadu 1915

byla rozpuštěna Česká obec sokolská –
„pro bratrské smýšlení o Rusku a Srbsku.“

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

K tomu Josef Brandejs:

„Sešly se všecky sokolské spolky všech
národů slovanských: Rusi, Bulhaři, Poláci,
Chorvaté, Srbové, Slovinci, Černohorci.
Macedonští, pak také gymnasisté francouzští
zastoupeni s municipálním radou pařížským,
z Anglie, přes 800 hostů z Ameriky přišlo a jiných více.
K témuž sjezdu do Prahy také vysláno
bylo z Police 30 členů Sokolů a též mnoho jiných osob se sebou do Prahy odebralo s nimi
přidružených, aby byli přítomni té slavnosti
v Praze.“
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Letošní sezóna byla trochu smutnější než v předchozích letech.
Nejenže bez sněhu, ale navíc zkrácená o dva poslední závodní víkendy.
Sněhu jsme si užili párkrát na Karlově nebo na horách a spíše při trénincích než na závodech. Ty probíhaly většinou na uzavřených tratích
a mimo vlastní závod si tak nebylo kde zajezdit. V Polici jsme lyže
nenazuli a se skútrem z garáže nevyjeli.
I tak se nám povedlo za těch pár týdnů intenzivně trénovat a závodit, co jen to šlo. Jak jsme psali už v minulých příspěvcích. V sobotu
22.2.2020 se nám podařilo uspořádat závod Poháru KHK na umělých
tratích v polských Dušníkách. Plánovaný trutnovský závod se vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám nepodařilo udělat ani na náhradních tratích v Jánských Lázních. Čtvrtý a finálový závod pořádal
vrchlabský klub 7.3.2020 na tratích na Benecku. Závod nebyl oproti
plánu obratnostní, ale i tak jsme si užili poslední možnost porovnání sil
s ostatními kluby. Bednu si vyjeli: Ivan Hornych (2.), Vojta Sulzbacher
(3.), Sára Beranová (2.), Olda Hornych (3.), Týna Bezušková (2.). Mezi
dospělými závodili Marie Hornychová (1.) a Jan Pohl, Jan Beran, Jiří
Beran a Tomáš Čada. Děkujeme, že jdete dětem příkladem.
Celkové výsledky Poháru Královéhradeckého kraje:
(bodované jsou 2 z pěti přespolních běhů konané na podzim 2019 a 3
ze 4 konaných lyžařských závodů – 2x Deštné, 1x Duszniki arena, 1x
Benecko)
2011 - 1. místo Ivan Hornych
2010 - 1. místo Matěj Beran, 3. místo Vojta Sulzbacher
2009 - 3. místo Sára Beranová, 4. místo Matylda Pohlová
2009 - 1. místo Olda Hornych, 4. místo Vašek Liskovský, 5. místo
Ondra Hrůša
2008 - 3. místo Kryštof Brát, 6. místo Tomáš Vítek
2007 - 3. místo Jáchym Binar
2006 - 1. místo Filip Saidl
2005 - 4. místo Leontýna Bezušková
Všem úspěšným k získání krásného poháru gratulujeme!
28.2. – 1.3. jsme se s jedenácti dětmi zúčastnili třídenního Českého
poháru st. žactva. Bydleli jsme podle plánu ve Vysokém nad Jizerou,
závodit se ale muselo na Horních Mísečkách. V pátek se odbruslil
nordic sprint, v sobotu se jela intervalově klasika a v neděli klasické
štafety. Ve štafetě naše děvčata (Lucka Šretrová, Jarmila Troutnarová
a Adéla Pohlová) obsadila pěkné 16. místo a s výjimkou vítězného
týmu Vrchlabí I. a šestého Vrchlabí II. porazila všechny oddílové štafety našeho kraje -Skuhrov 19., Machov 23., Trutnov 28., D. Branná 30.
Kluci byli 28. z 38 štafet. Kategorie U 15 jela v neděli stíhačku – Týna
Bezušková 37., Martina Sulzbacherová 50. a Kuba Meier 38.
Závodní víkendy Českého poháru v Jilemnici a v Novém Městě
na Moravě byly odvolány.
Středeční pohár – Běžkové středy
Povedly se nám zorganizovat pouze dva závody v Polsku na tratích
v Dušnikách 12.2. a 19.2.2020. Věřili jsme ještě v jeden finálový, třeba
i na suchu. Vzhledem k nouzové situaci celé ČR netušíme, kdy a v jaké
formě ho uspořádáme. Poháry a ceny pro vítěze máme připravené!
Doufáme, že se brzy setkáme a že předčasně zahájené tréninkové
volno nebude nuceně i prodloužené...Všem přejeme pevné zdraví.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi
Činnost klubu a námi pořádané závody finančně podporují
i v roce 2020: Královéhradecký kraj a Město Police nad Metují.
Seriál Běžkových střed podpořila MAS Stolové hory, realizátor
SCLLD
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ŽIJ SVŮJ SEN - Stanislav RUBÁČEK - KAPITÁN EXTRALIGOVÉHO HC PZ KLADNO
…jeho kamarádi si mohli začít myslet, že
na ně zapomněl. Někteří tušili, ale jen ti nejbližší však věděli, že se rozhodl jít si za svým snem.

První krůčky na ledě

Jednou na jaře se šel malý Standa podívat na suchou přípravu nejmenších hokejistů
v Hronově, kde již trénoval jeho kamarád Vojta
Kubeček. Zůstalo pouze u “podívání”. Poslední
školkové prázdniny prožil Standa ještě nepoznamenán ledním hokejem. Po prázdninách se malý
Standa stal prvňáčkem. V zimě přišel za tatínkem
s přáním, že by chtěl vlastně zkusit hrát ten lední hokej. Tatínek ho vzal na zamrzlý rybník. Se
židlí na zamrzlém rybníku si vyzkoušel pár krůčků na ledě. Další krůčky na ledě byly již naostro
na tréninku na zimním stadionu v Hronově.
První trénink na zimním stadionu nevypadal
ideálně…Standa byl postaven na led, po každém
kroku následoval vždy pád. Standa nebrečel, brečela maminka. Když se asi popadesáté postavil,
podíval se na maminku a řekl: “Maminko, nebreč, já se to naučím!”
Zarputilost mu zůstala. Vždycky si vážil
trenéra, který vyžadoval tvrdý přístup, trenéra,
který nechtěl mít v týmu žádné bábovky. Standa
byl vždy malý vzrůstem, schytával rány, ale vždy
se zvednul a šel znovu trénovat. Už od nejmenších kategorií hrál na postu obránce. Pro tým by
dýchal, proto byl poslední 2 roky kapitánem HC
WIKOV Hronov.

Příchod do Kladna

U týmu dorostu v Hronově se změnil trenér.
Na posledním buly se Standa nepohodl se spoluhráčem. Nedorozumění se spoluhráčem ho zasáhlo tak, že byl rozhodnutý s hokejem skončit.
Tatínkovi to ke Standovi vůbec nešlo. Syn hokejem žil, hokej byl pro něj život.
Náhle v srpnu přišla otci, který byl v zaměstnání, zpráva od Standy na messengeru. Ve zprávě
byl leták o Tryoutu v Kladně. Doma se ho Standa
zeptal, co na to říká. Chtěl by v hokeji přece jen
ještě něco dokázat, poprat se o šanci hrát extraligový dorostenecký hokej.
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Otec byl ze začátku ke Standovu nápadu
odjet do Kladna skeptický. Nechtělo se mu syna
pouštět tak daleko z domova. Nicméně odjel
do lesa přemýšlet…čím více o Tryoutu přemýšlel, tím více začal se synovým nápadem souhlasit. Uvědomil si, že by byl sobecký, kdyby synovi neumožnil do Kladna na Tryout odjet.
Nicméně Standa nečekal na tatínkovo
rozhodnutí. Sám zavolal do Kladna trenérovi
Křepelkovi. Jako správný kapitán, který je zvyklý jednat, si veškerou komunikaci s Kladnem
vyřídil sám.
Srpnový víkendový termín Tryoutu korespondoval s pravidelnou pánskou dovolenou
“táta a já 14 dní na rybách” nebo táta a já “kamarád s kamarádem” si povídají za trnkovým
keřem.
Tak tedy změna plánu!
Místo chytání ryb se pojede v sobotu 3.srpna ráno do Kladna a v neděli 4.srpna večer
po Tryoutu přejezd na ryby.
Další změna plánu!
Místo nedělního přejezdu na ryby následovalo stěhování do Kladna.
Od té doby v Kladně Standa zůstal.

Kladno - druhý domov

Současný trenér PZ Pavel Křepelka nikomu
nic nesleví, tvrdě se trénuje a to Standovi vyhovuje. V Kladně je moc spokojený.
Standa byl zvolen kapitánem týmu extraligového dorostu HC PZ Kladno. Je tahounem
mužstva jak na ledě, tak v kabině. V tréninku nic
neošidí, na zimním stadionu by i nocoval. Právě
tahle vlastnost ho dovedla až ke splnění jednoho
svého snu. V Kladně na vlastní oči mohl sledovat na ledě svůj hokejový idol Jaromíra Jágra.
Jaromír je známý tím, že trénuje individuálně
pozdě večer sám na ledě. K závěru letošní sezóny
už na ledě nebýval sám. Standa měl tu čest tyto
tréninky trávit s ním. Jaromír mu umožnil, pokud
bude mít volno, na tréninky chodit s ním.
Kluk z Police nad Metují, který ještě
před rokem v červenci hltal články z novin

o Jaromírovi… tak ten kluk teď s ním sdílel společný led, sledoval, jak náš nejslavnější hokejista trénuje, naslouchal jeho radám!
Jaromír je odchovancem Pézetky. Kam příchod do Pézetky posunul Standu uvidíme
v budoucnu…DRŽÍME PALCE!! Ten kluk si

to opravdu zaslouží!
Standa by rád v Kladně zůstal. Chtěl by zde
dostudovat školu. Bydlí tu na internátu, domů
se dostává jen na skok. O to víc za ním dojíždí
do Kladna otec.
Město pyšnící se plejádou hokejových reprezentantů jim oběma
přirostlo k srdci.
Hodnocení trenéra:
M.Procházka:
Standa je velmi
pracovitý a poctivý
hráč s výborným přístupem k tréninku. Má
vše velmi dobře v hlavě srovnané a jde si
za svým cílem.
Je
vůdčím typem, a proto
byl zvolen kapitánem našeho týmu.

Ladislava EICHENMANNOVÁ
HC PZ KLADNO z.s.
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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.

dne 18. 04. 2020 v době od 8 00 do 11 00 hod.
na bývalém koupališti ve Žďáře nad Metují

Další prodeje proběhnou v těchto termínech vždy
v sobotu:
02.5.; 16.5.; 30. 05.; 13.6.; 27. 06.; 11. 07. 2020
Na Váš nákup se těší rybáři z MO – ČRS v Polici nad Metují.
Polický měsíčník - duben 2020

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
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Dobře mi poradili
a ještě jsem ušetřil
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Police nad Metují 183x56 mm ČB 2020 „Tchán 1“

V Ě R A N O VÁ K O VÁ

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

28. 4. 2020 v 15.00 hod.

Police n. Metují

30. 4. 2020 v 15.00 hod.

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

REALITNÍ MAKLÉŘ

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

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

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

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

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

Polický měsíčník

- periodický tisk města Police nad Metují -

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

Množstevní slevy se neposkytují
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Pohádkový karneval 1.3.2020

Kdo je pan Schmitt Divadlo na Fidlovačce 2. 3. 2020

Andes Pacifico 2020 beseda 3.3.2020

foto: Martin Schirlo

foto: Milan Schirlo

foto Jan Steiner

Lékaři bez hranic beseda 6.3.2020 - foto archiv Pellyho domů

