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Výstavba technické infrastruktury nové ulice „K Červeňáku“ (nad ul. Bělska)
Firma SMI-ČR Group. s.r.o., dodavatel vybraný městem Police
n.
Zbývá dokončit napojení nového STL plynovodu na stávající plyKancelář
M., nyní dokončuje novou ulici K Červeňáku. Inženýrské sítě (kanali- novod u areálu Správy CHKO Broumovsko. Dále osadit nové bezpatizace, voda, plyn, kabelové vedení elektřiny a veřejné osvětlení) spolu s cové stožáry veřejného osvětlení s LED svítidly, které budou napojeny
podkladními vrstvami pro budoucí komunikaci byly dokončeny v loň- na zemnící pásek, uložený ve společné trase s podzemním kabelovým
ském roce, nyní ve spolupráci s firmou Strabag a.s. realizuje výstav- vedením elektřiny. V závěru realizace budou dokončeny finální terénní
bu komunikace. Nová komunikace bude dvoupruhová, obousměrná, úpravy, včetně osetí přilehlých ploch.
příjezd a výjezd na krajskou silnici Police n. M. – Bělý je z důvodu
Děkujeme místním obyvatelům za trpělivost při provádění stavebnedostatečných šířkových poměrů zatím jednosměrný. Součástí nové ních prací a omlouváme se i jménem realizační firmy za komplikace se
komunikace jsou sjezdy na přilehlé pozemky pro budoucí nové rodinné znečištěním při špatném počasí.
domy. Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným skloIng. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP
nem do uličních vpustí, povrch vozovky tvoří asfaltový beton.

INFORMACE Z RADNICE

Květen na radnici…

Milí přátelé, vážení spoluobčané, během
měsíce května začalo docházet k postupným
a posléze až trochu překotným uvolňováním
opatření, která náš život svazovala a velmi
ovlivňovala v době koronakrize. Po více jak
dvou měsících byl odvolán nouzový stav
v naší zemi. Pomalu, ale jistě se začínáme vracet k normálnímu běhu života, i když strach
z možné virové nákazy a nedej bože jejího
pandemického návratu, ve společnosti zůstává. Cítíme to i v maličkostech, které v různých
formách zůstávají – roušky, desinfekce, bezpečné odstupy… Jsem moc rád, že se podařilo
za celkem rozumných podmínek otevřít mateřské školy a za již mnohem méně rozumných
a velmi zamotaných podmínek školy základní.
Na našich dětech bylo již hodně vidět, jak jim
sociální kontakt s ostatními vrstevníky chybí.
Dokonce i do školy, kterou ne vždy navštěvují s láskou se dnes těší. Mezi dospělými se
nadšení krásně projevilo otevřením knihovny,
letních zahrádek a také restaurací. Postupně
se začínají konat menší akce, kulturní, společenské i sportovní. A radost nás všech z těchto
maličkostí je veliká. Samozřejmě mnohé akce
se stále ještě ruší nebo překládají, neboť jejich
příprava vyžaduje několikatýdenní přípravy
a stále nebylo jisté, kdy bezpečnostní opatření skončí. Ale věřím, že mnohé z nich si užijeme na podzim nebo v příštím roce. Veliký
otazník v tuto chvíli visí nad tradiční polickou
poutí…, ale pevně věřím, že do jejího konání
v polovině srpna, již budou i takto velké akce
povoleny a vše proběhne podle plánu ke spokojenosti nás všech. Přípravy z naší strany
probíhají a nic se neponechává náhodě.
Současně s postupným rozvolňováním
opatření můžeme začít děkovat všem, kteří
přiložili ruku k dílu, nabídli pomoc a společně

Poděkování

jsme nelehkou situaci minulých dvou měsíců zvládli a její následky, které ještě dlouho budeme pociťovat, budeme dále zvládat.
Poděkovat nyní myslím fyzicky při společných setkáních, nikoli jen přes rozhlas, sociální sítě, periodika…, jako se dělo dosud. Vaše
solidarita a vzájemná pomoc byla, je a věřím,
že i bude stále největší hybnou silou v takto
vypjatých, krizových situacích. Jsem rád, že
za město můžeme poděkovat Vám všem, ať již
podporou akcí jako Děkovací živák od srdce
z Policka, velké online benefice PSO z broumovského kláštera nebo setkáními a drobným
dárkem dobrovolníkům, švadlenkám, výrobcům štítů a mnohým dalším. Děkujeme za nás
všechny!
S koncem nouzového stavu se vrátil k normálnímu provozu pro veřejnost i městský
úřad. Jen s drobnou úpravou. Každý čtvrtek
bude nyní úřad uzavřen, aby zaměstnanci dostali čas a prostor pro zpracování Vašich požadavků a agend, na které při otevřených dveřích
zkrátka není čas a prostor. Věřím, že toto opatření pochopíte, přijmete a k návštěvě úřadu
využijete ostatní dny. Začala i běžná jednání,
příprava dalších investičních akcí, pokračují
kontrolní dny na stavbách jako cyklostezka,
výměna povrchu víceúčelového hřiště, ulice
K Červeňáku, veřejné osvětlení, protipovodňová opatření, výsadba zeleně, chodník Žďár
a konečně také ulice U Damiánky. V komorní atmosféře 10 osob proběhla vzpomínková akce na Den vítězství, s kladením věnců
a uctěním památky padlých na místním hřbitově. Díky aktivitě a nápadu ZŠ Nechanice jsme
se připojili k celorepublikové výzvě, a tedy
i Vy jste mohli být akce účastni přes městský
rozhlas. Díky, že jste i přes omezení fyzické
účasti byli s námi a společně v půlhodinovém

Všichni často zapomínáme na to, jak důležitá je pochvala, uznání, poděkování. Nejsme na to
zvyklí. V posledních několika měsících se však
situace změnila. Jednotlivci, organizace i celá
společnost mají velký důvod děkovat, a to nejen
zdravotníkům, hasičům, policistům, pracovníkům
sociálních služeb, prodavačům, řidičům, dobrovolníkům…Všichni doufáme, že jsme z nejhoršího venku. Všichni věříme, že jsme na případná
další rizika lépe připraveni nejen materiálně, ale
i díky zkušenosti, kterou nikdo z nás dosud neměl.
Je čas se ohlédnout a poděkovat.
Dovolte mi, abych jménem města Police nad
Metují a jménem osob, které se ocitly v tíživé finanční situaci, poděkovala firmě Pejskar & spol.,
spol. s r.o., která nabídla finanční pomoc rodinám
s dětmi nebo osobám se zdravotním handicapem.
Díky nabídnuté pomoci jsme zprostředkovali nákup postelí, oblečení, obuvi, školních batohů, potravin, hygienických potřeb, podpořili poskytování
sociální služby klientovi, který by na ni bez finanční podpory nedosáhl. Jedna z matek samoživitelek
dostala i nabídku práce poté, co o svoje zaměstnání
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programu uctili památku všech, kteří za naši
svobodu položili život. Hodně radosti, hlavně
dětem, přinesl další ročník sportovní akce Běh
sídlištěm. Velký dík polickým lyžařům, za odvahu do akce jít i přes náročná bezpečnostní
a hygienická opatření. Spokojenost a nadšení
účastníků byly hlavní odměnou a satisfakcí po dlouhé době sportovního půstu. Po téměř ročních přípravách a jednáních vznikla
Strategická rada regionu Broumovsko, o.p.s.
kde město Police je jedním ze zakládajících
členů a jejímž hlavním posláním je spolupráce v oblasti rozvoje a podpory podnikání,
zaměstnanosti, cestovního ruchu, projektů
a kvality života v regionu Broumovsko.
Závěrem mi nedá se pár větami vrátit
k největšímu požáru v novodobé historii našeho města v areálu bývalé textilky Veba,
dnes firmy Hauk. Takové neštěstí a zároveň
ne zrovna příjemné zviditelnění si nikdo z nás
nepřeje. Jako zázrakem nebyl nikdo zraněn
a vzniklá obrovská škoda je „pouze“ na majetku. Musím zde vyzvednout naprosto profesionální zásah hasičů, kteří s nebezpečným
živlem bojovali dlouhých 36 hodin. Z pozice
starosty města jsem jménem nás všech poděkoval velícímu důstojníkovi i krajskému řediteli HZS ČR a jejich ústy všem zasahujícím
hasičům. Hasiči naopak ocenili spolupráci
z naší strany, včetně dodávaného občerstvení,
za něž patří poděkování firmě Hauk a místním
podnikatelům, kteří operativně zareagovali
a pomohli, Karlu Šnáblovi, Karlu Křepelkovi
a Renatě Steinerové. I zde se projevila velká
vlna solidarity a podpory, za niž patří veliký
dík.
Přeji Vám krásné, co možná nejvíce rozvolněné, červnové dny.
Jirka Beran

v době koronavirové krize přišla. V důsledku to pro
celou rodinu může znamenat významnější pomoc,
než jednorázová finanční podpora. Pravidelný měsíční příjem je vstupenkou do normálního života.
Pomoc přišla v době, kdy ji nikdo nečekal. Všude
slyšíme slova jako deficit, úsporná opatření, nezaměstnanost, krize, apod. O to víc si v tuto chvíli
vážíme nabídnuté pomocné ruky ze strany vedení
firmy Pejskar & spol., spol. s r.o.
Poděkování patří i firmě MYCO Medica
za poskytnutí produktů na podporu imunity pro
zaměstnance pečovatelské služby.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nakupovali pro seniory, hlídali nebo doučovali děti. Jistě
přijmou naše pozvání na dobrou kávu a zákusek,
hned jak nám to vládní opatření umožní!!!
S potěšením mohu už po několikáté konstatovat, že v Polici nejsou lidé lhostejní. Řada
jednotlivců i firem nezištně pomáhá těm, kteří to
potřebují.
Mgr. Olga Landová
vedoucí sociálního odboru

Číslování
hrobových míst

Město Police nad Metují oznamuje nájemcům hrobových míst, že
v souladu se zákonem o pohřebnictví č. 256/2001 Sb. a řádem pohřebiště bude od 8. dubna 2020 probíhat označování hrobových míst
čísly.
Všechna hrobová místa na městském hřbitově v Polici nad Metují
budou označena kovovým štítkem
s číslem hrobu, které odpovídá číslům v nájemních smlouvách.
Kovové štítky se budou upevňovat lepením přímo na hrobový objekt, čímž odpadá riziko případného
odcizení nebo poškození, např. při
sekání trávy. Při rušení nebo opravě hrobu vyžadující sejmutí štítku
žádáme nájemce o jeho odevzdání
na městský úřad.
Dagmar Hambálková,
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Květen z pohledu místostarosty...
Velká část května se nesla ve znamení doznívání nouzového stavu, uvolňování omezujících opatření, a postupnému (byť pomalému)
návratu k normálu. Ve chvíli, kdy čtete tyto
řádky, už je jasné, zda se návrat podařil, nebo
zda opět došlo k přibrzdění, díky novému
nárůstu nakažených, který zaznamenáváme
v celostátní médiích v době uzávěrky. Pevně
věřím, že už k žádným odkladům nedošlo.
Budeme se ještě asi chvilku prát s některými komplikacemi – kdy roušku mít, kdy nemít? Kdy se nechat testovat, kdy ne? A za kolik? Kdy budeme moct do polského příhraničí?
Neunudí se ty naše děti na táborech, když nikam nesmějí? Homeoffice nebo práce z kanceláře? Čerpání ošetřovného nebo návrat do zaměstnání (a dětí do škol a školek)? Proto asi
nebude ten normál zatím asi úplně normální.
Dokonce mám pocit, že náš nový „normál“
bude už navždy jiný, než byl ten „normál“
dosavadní. Nicméně, změna je život, takže je
třeba to brát a netrápit se tím!
Květen začal poměrně intenzivně, a to
jednáním s vedení společnosti VAK Náchod
nad přípravou nového vodovodu pro novou ulici, která by měla vzniknout nad ulicí
Smetanova. Stejně jako v části ulice Slunečná
a Brandejsova se totiž s nadmořskou výškou
úrovně nového vodovodu (a připojovacích
míst) dostáváme na hranu tlakového pásma
stávajícího vodojemu. Společným jednáním se
podařilo nalézt kompromis pro řešení současné situace (jak z hlediska dodávky vody pro
rodinné domy, tak z hlediska požární vody),
nicméně do budoucna bude další rozvoj města (rozumějte – další příprava nových parcel
pro rodinné domy) možná jen za současného
zřízení nového vodojemu. Město tak již v letošním roce zahájí přípravu této akce výběrem
projektanta a prověřením variant budoucího
řešení.
Jednání na VAKu se poněkud protáhlo,
a tak jsem – k mé velké lítosti – nemohl účastnit smutečního rozloučení s panem Jaroslavem
Obršálem, letitým předsedou místní organizace rybářského svazu, za což se z toho místa
pokorně omlouvám jak všem pozůstalým,
tak všem smutečním hostům. Za těch několik
let na radnici jsem pana Obršála poznal jako
člověka, který je plně oddán práci pro rybáře,
a který má obrovskou chuť a vůli dotahovat
věci, které bylo potřeba řešit. Vzpomínám
si živě, jak před lety svolal jednání na hráz
Hlavňovského rybníka, aby nám ukázal vážné
poruchy v tělese hráze. Původně jsme si říkali, že to s poškozením hráze nebude tak divoké, ovšem zápal, s jakým o rybníku a všech
poruchách v tělese hráze hovořil, odstartoval
celou náročnou akci, která skončila kompletní rekonstrukcí rybníka a jeho odbahněním.
Obdivoval jsem ho za to, že stále ještě měl
dost sil na předsedování! Škoda, že odešel tak
nečekaně… Čest jeho památce!
V průběhu měsíce května pokračovaly
práce na výstavbě cyklostezky mezi Mýtem
a Kozínkem. Často jsem dotazován na některé souvislosti této investiční akce, přičemž
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se pokusím na nejčastější dotazy odpovědět. Město převzalo projekt cyklostezky
od Dobrovolného svazku obcí Policko, v rámci kterého nebyla úplná shoda na realizaci tohoto projektu především z hlediska významu
pro jednotlivé obce mimo trasu stezky a hlediska zdrojů pro financování. Původní projekt
počítal s realizací cyklostezky na úrovni vozovky na masivních násypech s vykácením
veškeré vzrostlé zeleně podél komunikace.
S tímto řešením jsme nebyli spokojeni, jak
z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska zásahu
do životního prostředí. Rozhodli jsme se tedy
projekt kompletně přepracovat. Na úvod jsme
prověřili jiné možnosti trasování (podél železnice, pod mosty, atd.), nicméně jsme narazili
na nesouhlasy správců železniční dopravní
cesty, resp. správce toku. Navíc by takové řešení vyžadovalo změnu územního plánu obce
Velké Petrovice, neboť územní plán počítá
s trasou cyklostezky v místě, kde je dnes realizována (nicméně projednávat změnu trasování
cyklostezky ve formě změny územního plánu
obce nemělo s ohledem na nesouhlasy klíčových orgánů smysl). Podařilo se tak pouze
korigovat výškové vedení cyklostezky, kterou
jsme v maximální možné míře uzpůsobili terénu (což v reálu při provádění stavby narazilo
na určité problémy ve vztahu ke stávajícímu
odvodnění silničního tělesa). Nájezdy na cyklostezku, tak její křížení, budou upraveny dle
platných ČSN, jak stavebně, tak prostřednictvím vodorovného i svislého dopravního značení. Z mého úhlu pohledu lze říct, že jsme
dosáhli maxima možného. To, že trasa není
ideální, samozřejmě víme, ale taky víme, že
dané řešení je rozhodně bezpečnější, než stávající stav. Dnes jsme nuceni pracovat s prostorovými podmínkami, jaké nám zanechali
předchůdci (a to nejen tady). A všichni víme,
jak daleko bývá od kompromisu k ideálu.
Se společností Empemont, která u nás realizuje osazení reproduktorů varovného systému v rámci projektu protipovodňových opatření, jsme jednali o možné dodávce měřičů
rychlosti, které jsme přislíbili osadit na některých problémových místech města. Vytipovali
jsme místa jak na často zmiňované Ostašské
ulici, tak v ulici 17. listopadu. Znovu jsme
otevřeli otázku úsekových měření, nicméně
tam stále narážíme na legislativní problémy,
a ruku na srdce, postavit si zařízení za 2 mil.
Kč, a nemoci vybírat pokuty, to by bylo hodně neefektivní použití veřejných peněz. Ale
ani zde neházíme flintu do žita a pokusíme se
prostřednictvím Svazu měst a obcí prosadit
úpravu legislativy, která by zprůchodnila použití úsekových měření v obcích naší velikosti
bez nutnosti spolupráce s obcemi s rozšířenou
působností.
V závěru měsíce jsme se zabývali dopadem tzv. kompenzačního bonusu, jeho prostřednictvím chce vláda zajistit finanční pomoc pro OSVČ, nicméně vládě jaksi nedošlo,
že navrženým způsobem připraví obce a kraje
přibližně o 15 mld. Kč. V našem případě o další 3,5 – 4 mil Kč, pročež ministryně financí

nevidí v tomto kroku žádný problém, a radí
nám přiškrtit investiční činnost. Nikdo z jejích poradců a náměstků jí patrně nevysvětlil,
že obce už investiční činnost přiškrtily, a to
hned na počátku pandemické krize (těmito
škrty jsme dosáhli snížení výdajů ve výši 4,5
mil Kč). Další škrty už bychom museli činit
z provozních (a možná mzdových) prostředků.
S nadějí proto nyní vzhlížíme k senátnímu návrhu zákona, na jehož základě by byl ze strany
státu výpadek daňových příjmů (v důsledku
kompenzačního bonusu pro OSVČ) obcím
a krajům nahrazen mimořádným příspěvkem,
přičemž v případě obcí by tento příspěvek
mohl činit 1000 Kč na obyvatele s tím, že by
podle návrhu zákona měl být obcím vyplacen
do 31. 10. 2020. Tento senátní návrh byl podpořen všemi senátními kluby, a ke dni uzávěrky měsíčníku prošel ve sněmovně prvním
čtením. Věříme, že v tomto případě nepřenese
stát na obce důsledky vlastních opatření, a že
neomezí výkon samosprávy ve státě. Jedině
tak se podaří ustát tento těžký rok bez nějakých dramatických momentů, a jedině tak
nezatížíme financování dalšího roku pokrytím
velkého rozpočtového schodku z letošního
roku.
V průběhu května došlo k obnovení provozu mateřských škol a základní školy. Velice
si v této věci vážím ředitelů našich zařízení,
jakož i pedagogů a personálu za jejich ochotu
obnovit provoz, a to hlavně v případě školek,
které nebyly zavřeny a otevírány z rozhodnutí
státu, ale z rozhodnutí zřizovatele. Na radosti
dětí z návratu je vidět, jak jim kontakt se spolužáky a učiteli chyběl. Velkou úlevu projevila
i celá řada zaměstnavatelů, kterým se začali
vracet zaměstnanci, a bylo tak možné postupně obnovit výrobu. Pevně věřím, že se neobjeví žádná druhá vlna, která by snahy o obnovu
vzdělávacího procesu přibrzdila!
Přeji všem hodně zdraví, hodně sil a příjemné prožití měsíce června!
Jirka Škop

Rozpis lékařů

stomatologické služby

červen 2020

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

06. - 07. 6.

MDDr. Petr Houštěk,
Poliklinika ZS Machov

602 333 466

13. - 14. 6.

MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police n. M.

491 541 654
602 333 452

20. – 21. 6.

MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
17. listopadu 387, Police n. M.

27. – 28. 6.

MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
ZS Meziměstí, Školní 196
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v minulých měsících
fungovat
alespoň
trochu jako před vypuknutím
epidemie.
Děkuji vám všem
za vstřícnost a součinnost s krajskou samosprávou, a především
za obrovské nasazení
a obětavost, jež jsou
nezbytné k úspěšnému
zvládnutí epidemie.
S úctou
Jiří Štěpán
hejtman Královéhradeckého kraje

Vážení spoluobčané,
v uplynulých týdnech jsme byli
všichni vystaveni bezprecedentní
zkoušce, jaká nemá v historii České
republiky obdoby. Nikdo z nás
neví, jak se v brzké budoucnosti situace vyvine,
ale přeci jen je nyní trochu prostoru k vydechnutí
a bilancování. Rád bych tento čas využil také
k tomu, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na zvládnutí epidemie, ať již jako příslušníci složek integrovaného záchranného systému,
zdravotníci, pracovníci v sociálních službách,
dobrovolníci nebo jako osoby ve vedení měst,
obcí a institucí. Děkuji také všem prodavačkám, řidičům a dalším, díky kterým jsme mohli

O PRÁZDNINÁCH VYJDE
OPĚT JEDNO DVOJČÍSLO
POLICKÉHO MĚSÍČNÍKU

Tak jako v loňském roce vyjde i letos
pro oba prázdninové měsíce jedno společné číslo Polického měsíčníku. Své příspěvky zasílejte na adresu redakce nejpozději do 20. 6. 2020, otištěny budou 1. 7.
2020. Další číslo Polického měsíčníku pak
vyjde až 1. 9. 2020, jeho uzávěrka bude
20. 8. 2020. Děkujeme za pochopení.
Ing. Pavel Pohner

Klimatická krize - mýty a fakta o stavu planety
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kroků na této cestě je představení osvětových
programů.
K nim patří i publikace Klimatická
krize, autorů Bedřicha Moldana a Michaely
Pixové, kterou vydala Klimatická koalice ve spolupráci s EU, Českou rozvojovou
agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí
ČR. Publikace uvádí 10 mýtů a 10 odpovědí,
na základě současně známých faktů. Tuto publikaci Vám postupně přiblížíme:

Úvod

Klima na Zemi se v posledních desetiletích mění tak pronikavě a přináší s sebou tak
negativní dopady, že mluvíme o globální klimatické krizi. Svět se pokouší čelit prvním závažným důsledkům, jako jsou u nás například
dlouhotrvající sucha či prudké jarní a letní lijáky a jinde ve světě mnohé další a často horší
následky. Současné projevy jsou však jen počátkem krize, která se bude nadále prohlubovat, pokud svět nepodnikne systémová opatření především v řešení jejích příčin. Na úrovni
jednotlivých států a v celé Evropské unii se
přijímají závazky snížit emise takzvaných
skleníkových plynů (zejména oxidu uhličitého), plánují se adaptační opatření, vydávají se
značné finanční prostředky. Týká se to nejen
vlád na jedné straně a podniků na straně druhé,
ale vlastně všech obyvatel. Planetární klimatický systém je však velmi složitý, a proto není
jednoduché základním věcem porozumět.
Tento stručný text se snaží podat podstatné informace, jež by k pochopení celé situace měly
přispět.
Skleníkový efekt
Slunce

Atmosféra obsahuje
skleníkové plyny,
které zachycují
tepelné záření
povrchu Země
a vyzařují dle své
teploty zpět dolů.

Země

Průměrná roční teplota v ČR (klouzavý průměr přes 5 let, 1961 - 2018)
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Podle nejnovějšího průzkumu agentury
Medián1 se 85 % obyvatel Česka obává sucha
a změny klimatu. S tímto ale souvisí, a zároveň ostře kontrastuje, nedostatečná informovanost o příčinách měnícího se klimatu a jeho
souvislostech se suchem, a malé povědomí
o tom, jak klima a životní prostředí účinně
chránit.
Nejen aktuální pandemie, ale i nastupující
extrémní sucho nám ukazují, jak málo je naše
společnost připravena čelit velkým globálním
krizím. Nedostává se nám schopnosti uvažovat kriticky a v globálních souvislostech,
a celá naše společnost se tak stává více zranitelnou vůči nepředvídatelným událostem a výzvám spojeným s rychle se měnícím světem.
O klimatické krizi existuje po celém světě velké množství literatury a velmi podrobně se jí zabývají některá zahraniční média.
V mnoha zemích je již problematika změny
klimatu standardní součástí výuky na školách.
V češtině je oproti tomu relevantních informací nesrovnatelně méně, což je problém nejen
pro laickou veřejnost, ale často i pro politiky na všech úrovních, kteří se v problematice potřebují rychle zorientovat. Do popředí
zájmu se tak dostávají nejrůznější dezinformační weby a „fake news,“ které pouze otupují schopnost naší společnosti zásadní rizika
včas identifikovat a následně na ně adekvátně
reagovat.
Odborníci na klimatickou změnu proto
ve čtvrtek 30. 4., ve spolupráci s Informačním
centrem OSN v Praze, představili soubor
toho nejnovějšího, co v uplynulých měsících
vzniklo za účelem zlepšení informovanosti
o změně klimatu a klimatického vzdělávání
v Česku. Chtějí tak na veřejnost i volené
zástupce apelovat, aby při hledání východisek
ze současné pandemie neusilovali o návrat
k “normálu”, který by byl dalším pokračováním destrukce životního prostředí a prohlubování klimatické krize. Podle šéfa OSN Antónia
Guterrese nás obnova po této krizi naopak
musí dovést k nové, udržitelné ekonomice,
která bude umět poučení ze stávající krize
využít pro řešení rizik spojených s měnícím se
klimatem a úbytkem biodiverzity. Ta s námi
na rozdíl od pandemie zůstanou i nadále a bez
našeho zásadního přičinění se budou stále
více prohlubovat. Je proto na čase, přijímat
opatření, díky nimž bychom mohli současné i příští krize zvládnout. Jedním z prvních

Mýtus 01 - Skleníkový efekt

Změna klimatu je přirozená a dochází k ní
bez ohledu na člověka. Oteplení o pár stupňů
nemůže mít žádné zásadní dopady, beztak přijde doba ledová. Vždyť i venkovní teploty se
ze dne na den mění o deset stupňů i více.

Fakta

Teplota se v průběhu geologické historie
Země měnila - na kosmické poměry - pozoruhodně málo. V období posledních dvou milionů let se střídaly doby ledové a meziledové,
jež se lišily jen o několik stupňů Celsia, podoba přírody se však měnila pronikavě. Současné
mimořádně rychlé oteplování nemá v geologické historii obdoby, změny podobného charakteru trvaly dříve tisíce nebo někdy i miliony let. Současné oteplení je největší v rámci
teplotního průběhu současné meziledové doby
(období holocénu) trvající 11,7 tis. let. Není
vyloučeno, že kdyby nebylo tohoto masivního
oteplení, v průběhu několika tisíc let by pomalu nastalo ochlazení, avšak tento případný
velmi pozvolný trend je mnohonásobně překryt současnou klimatickou změnou. Tento
vzrůst teplot je způsoben měnícím se složením
ovzduší, ve kterém se zvyšuje koncentrace tzv.
skleníkových plynů. K těm, kromě oxidu uhličitého (CO2 ), patří také vodní pára, metan
a další. Jejich celková koncentrace se vyjadřuje v tzv. ekvivalentech CO2. Tyto plyny pomocí přirozeného skleníkového efektu propouštějí sluneční záření, jež ohřívá zemský povrch,
ale zároveň zadržují tepelné záření zemského
povrchu, takže při zemi je tepleji. Tím chrání
zemský povrch před nehostinným prostředím
kosmu, avšak jejich zvyšující se koncentrace,
způsobená spalováním fosilních paliv, vede
k nebezpečnému přehřívání naší planety.
Emise skleníkových plynů jsou specifickým
typem znečištění ovzduší. Je třeba jej odlišit
od znečištění způsobeného škodlivinami bezprostředně ohrožujícími lidské zdraví, jako
jsou jemné prachové částice nebo oxid dusičitý, i když obojí znečištění obvykle vzniká
společně, například při provozu automobilů
nebo domácích topenišť. Skleníkové plyny
nejsou lidskému zdraví bezprostředně škodlivé, působí však klimatickou krizi, kterou dnes
zažíváme.
Pokračování příště.
Sestavil Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.
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Nová zeleň v polické krajině

Na jaře letošního roku zahájilo měst realizaci projektu „Výsadba
zeleně v extravilánu Police nad Metují“. Projekt je realizován na pozemcích města podle projektové dokumentace, zpracované autorizovanou krajinářskou architektkou Ing. Hladíkovou z Blešna, a tvoří ho dvě
územně samostatné části:
yy nový úsek stávajícího lokálního biokoridoru LBK 11 v lokalitě
Plachty, kde je na ploše cca 7600 m2 realizováno zatravnění, výsadba 136 ks stromů a 2055 ks keřů,
yy doplnění stávající krajinné zeleně v údolnici s poldry v lokalitě pod
Klůčkem, kde je naplánována výsadba 41 ks stromů a 30 ks keřů.

Součástí realizace projektu je i tříletá následná péče.
Dodavatelem realizačních prací je pan Hrůša z Bělého, vybraný
ve výběrovém řízení. Realizace projektu vychází z cílů a úkolů
územního plánu města, účinného od roku 2014 a platného generelu územního systému ekologické stability. Byla odsouhlasena
KÚ KHK - odborem životního prostředí a zemědělství, MěÚ
Náchod - odbory výstavby, územního plánování a životního
prostředí a AOPK - Správou CHKO Broumovsko. Město si
od tohoto projektu slibuje nejen to, že přispěje k ekologické
stabilitě a biodiverzitě krajiny na jeho území, ale i k protierozní
ochraně půdy, zvýšení retenční schopnosti krajiny a k její adaptaci na současnou a pravděpodobně i dlouhodobější změnu klimatu. Realizace projektu je podpořena dotačními prostředky ze
SFŽP, Operačního programu Životní prostředí, prostřednictvím
MAS Stolové hory.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Technické služby informují

Provoz na polickém koupališti

Údržbové práce na koupališti už dávno započaly,
přestože jsme nevěděli, jak to s provozem koupaliště
bude v době covidové pandemie. Oprava opadaných
obkladů ve velkém bazénu, oprava a nátěr odtokových
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žlabů, přeskládání propadlých částí zámkové dlažby
okolo bazénu, oprava a nátěr laviček a plotu, úprava
travnatých ploch, výmalba provozních prostor, oprava
šaten a jiné potřebnosti, které jsou nezbytné pro bezproblémový provoz. V příštím týdnu dojde ke zprovoznění
technologie vody a k postupnému napouštění velkého
bazénu, poté prostředního. První návštěvníky, pokud
podmínky ohledně onemocnění COVID-19 a příznivé
počasí dovolí, bychom rádi uvítali již v sobotu 13. června. K dispozici vám bude i občerstvení, které již několikátou sezónu zajišťuje p. Pavel.
Aktuální informace ohledně koupaliště najdete
na internetových stránkách www.tspolice.cz a na www.
sportvpolici.cz.
TS

Nabídka letní
brigády
Příjmeme plavčíka
nebo plavčici na provoz
koupaliště v Polici nad
Metují. Podmínkou je
dosažený věk 18ti let.
Více informací případným zájemcům poskytne p. Jenka
na tel. 725 981 705.
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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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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Tašky na vytříděné kovy

V minulém čísle PM jsme připomněli
polickým domácnostem a vlastníkům objektů pro individuální rekreaci, nabídku
tašek pro snadnější shromažďování a odnos
vytříděného plastu, papíru a skla na veřejná
sběrná místa. V návaznosti na rozšíření
některých sběrných míst o šedé nádoby na odkládání vytříděných kovových
obalů a drobných kovů, pořídilo město,
ve spolupráci se společností EKO-KOM,
a.s., k této tříbarevné sadě tašku čtvrtou,
v barvě šedé, pro shromažďování a odnos kovů. Tašky jsou zdarma k dispozici
a kdo má o ni zájem, může si ji vyzvednout v pokladně v přízemí radnice.

Třídění jedlých
olejů a tuků

Jednou ze zákonných povinností
města je i zajištění místa, kde je možné
odkládat použité jedlé oleje a tuky. Tato
povinnost je v Polici n. M. v současné době naplněna možností odnášet je
v uzavíratelných plastových (PET) lahvích do sběrného dvora. Není možné, jak
jsme byli zvyklí dříve, aby končily v kanalizaci. Minimálně ze dvou důvodů tam nepatří. Jednak proto, že ucpávají kanalizaci,
a také proto, že se zbytečně připravujeme
o cennou surovinu. Odpadní jedlé oleje
a tuky lze využít při výrobě biopaliv, kosmetických přípravků a také v bioplynových
stanicích, kde z nich lze vyrobit elektřinu,
teplo nebo biometan.

Odpadová statistika
za rok 2019

V tomto čase pravidelně informujeme o tom, jak na tom byli poličtí občané
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s tvorbou komunálních odpadů v předešlém
roce. Z následujícího přehledu si můžete
udělat obrázek.
Z míst pro odkládání odpadů na území
města Police n. M. bylo v roce 2019, prostřednictvím společnosti Marius Pedersen,
a.s. a pana Šofra, svezeno a zpracováno
následující množství komunálního a drobného stavebního odpadu (pro porovnán
jsou v závorkách uvedený údaje za rok
2018):
yy plasty 87.898 kg (75.573), nápojové kartony 1.683 kg (1.177), sklo 69.106 kg
(66.909), papír 99.501 kg (81.344), kovy
14.708 kg (6.994),
yy pneumatiky 3.816 kg (3.510), barvy a lepidla 4.085 kg (3.869), léčiva 16 kg (4),
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy a detergenty 865 kg
(971), oleje 651 kg (1.091),
yy biologicky
rozložitelný
odpad
579.060 kg (748.730),
yy objemný odpad 179.610 kg (181.800),
yy směsný (zbytkový) komunální odpad
777.150 kg (703.058),
yy stavební odpad 206.140 kg (269.070).
Celkové množství svezeného odpadu v roce 2019 tedy činilo 2.024.289 kg
(2.144.400).
Toto celkové množství odpadu lze také
rozdělit následovně:
yy do kontejnerů na veřejných sběrných
místech a ve SD bylo vytříděno PL, NK,
SK, PAP, K, BIO 313.396 kg (273.427) =
15,5 % (12,8)
yy SD a mobilními sběry dále prošlo
395.183 kg (514.945) = 19,6 % (24,0),
z toho
¾¾ nebezpečný odpad vč. olejů 5.617 kg
(5.935) = 0,3 % (0,3)
¾¾ objemný a pneumatiky 183.426 kg
(239.940) = 9,1 % (11,2)
¾¾ stavební odpad 206.140 kg (269.070)
= 10,2 % (12,5)
yy v kompostárně bylo předáno ze soukromé a veřejné zeleně bioodpadu
538.560 kg (652.670) = 26,6 % (30,4),
yy popelnicemi a kontejnery u domů (včetně
chalupářů) prošlo 677.790 kg (598.917)
= 33,4 % (27,9),
yy z odpadkových košů, z ulic (smetky),
ze hřbitova a z ostatních činností technických služeb a města bylo prostřednictvím překladiště na bývalé skládce u Radešova odvezeno 99.360 kg (104.140) =
4,9 % (4,9) odpadů.
Průměrně tedy na 1 obyvatele města
vychází ročně celkem 503 kg (528) odpadu, z toho
yy 77 kg (67) vytříděných do kontejnerů
(PL, NK, SK, PAP, K, BIO),
yy 98 kg (127) odpadu nebezpečného, objemného, ze zeleně a stavebního, odložených ve sběrném dvoře,

yy 134 kg (161) bioodpadu, předaného
v kompostárně,
yy 168 kg (178) směsného odpadu odloženého do popelnic nebo kontejnerů
u domů;
yy zbývajících 26 kg (26) je podíl na odpadu z odpadkových košů, z ulic, ze hřbitova a z ostatních činností technických
služeb a města.
Do odpadové evidence se nepočítá vyřazená elektrozařízení, odebraná zpětným
odběrem prostřednictvím sběrného dvora
a kolektivních systémů Asekol, Elektrowin
a Ecobat, která činila 33.074 kg (18.386).
Pro představu ještě uvedu, že celkové odpadové náklady za rok 2019, bez
provozních nákladů technických služeb
a po odečtení příjmu od společnosti Ekokom, Asekol, Elektrowin, Ekobat a p. Šofra,
které činily 690.472,- Kč (636.699,-), činily
cca 3.692.863 Kč (3.715.208,-), což je průměrně na každého obyvatele cca 917,- Kč
(914,-).
Co dodat závěrem? Podíl PL, NK,
SK, PAP, K a BIO vytříděných do kontejnerů z celkového množství vytvořených
odpadů se zvýšil na 15,5 % (o 3%), což je
dobrý signál, ale je to stále málo. Tento údaj
je ale poněkud zkreslený, protože pokud
vztáhneme vytříděné množství k celkovému množství směsného odpadu z popelnic
a kontejnerů a vytříděného odpadu, pak činí
podíl vytříděného 32 % (31) a tento podíl
už je výrazně příznivější (průměrný podíl
těchto složek včetně bioodpadu v naplněné
popelnici je celkem cca 65 %). Stále jsou
v tomto směru ještě značné rezervy, ale
za dosažený výsledek lze polické občany pochválit. Třídění odpadů je potřebné
nejen kvůli tomu, aby město získávalo pro
provoz odpadového systému vyšší finanční
příspěvek od společnosti Eko-kom a ušetřilo finance za ukládání odpadu na skládku,
ale i z důvodu nutnosti snižování množství odpadu ukládaného na skládku, zpětného využívání surovin a snížení spotřeby
energií. Samozřejmostí by mělo být, že
do popelnic nelze odkládat nejen tříděné
odpady, ale ani žádná (tedy ani ta nejmenší) vyřazená elektrzařízení, baterie,
barvy a další nebezpečné odpady, a ani
bioodpady.
Za město lze konstatovat, že podmínky pro třídění a řádné nakládání se všemi
základními složkami komunálního odpadu
jsou vytvořené (a budou se i nadále rozšiřovat), a je potřebné je využívat. Tak ať
„Třídí celá Police, je to snadné velice“.
Závěrem děkujeme všem, kdo důsledně třídí a se svými odpady řádně nakládají v rámci městského odpadového
systému.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Svatby

Blahopřání

Uzavírání manželství
aktuálně

Mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví č. 555 je povoleno od 25.05.2020
uzavírat manželství s účastí max 300 osob
za těchto podmínek:
yy účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci
anebo osoba jednající za orgán oprávněné
církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 300 osob,
yy snoubenci při obřadu nejsou povinni nosit
ochranný prostředek dýchacích cest,
yy účastníci obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných
osob,
yy po skončení obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek

Václav a Jaroslava Jakoubkovi si dne
23.4.2020 společně připomněli a s rodinou
prožili diamantové výročí svatby. Tedy 60
let společného života. Tak ať: „Láska, jakou
máte, je víc než vzácná, ať si uděláte i další
léta krásná.“
Srdečně vám gratulujeme k výročí.
Romana Jakoubková

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

70 let

75 let
80 let

85 let

Protože se situace vyvíjí a pravidla se
průběžně mění, informujte se o aktuálních
možnostech obřadů na matrice.

paní Jiřina Valchařová
paní Květuše Kollertová
pan Jaroslav John
paní Alena Bendlová
paní Ilona Malá
paní Marie Dudková
paní Jiřina Hubená
paní Hana Tremčinská
paní Jaroslava Ringlová
pan Jiří Němeček
pan Josef Janek
pan Jindřich Bek
paní Růžena Boháčková
paní Milena Kovaříková

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a mnoho krásných dní plných pohody
v dalších letech.

 Jaro přestupného roku 2020 se podivným způsobem zapíše do paměti nám všem.
Letošním snoubencům o to víc. V průběhu března, dubna a května mělo být před u nás uzavřeno 9 manželství. Měli jsme vítat občánky, slavit
se měla Zlatá a Diamantová svatba. Ale vše
bylo jinak … Některé obřady byly zrušeny, ale
většina je přesunuta na konec léta a podzim.
Snažíme se všem vyhovět, i když pozdně letní
a podzimní ter-míny jsou hodně plné.
První svatba po „výluce“ byla 30.5.2020.
Věřím, že se vše postupně vrátí k normálu
a všechny domluvené obřady již proběhnou
bez velkých omezení a hlavně ke spokojenosti
nevěsty a ženicha.

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)

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.4.2020
město Police nad Metují 4003 obyvatel.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Vzpomínka
Dne 28.6.2020 uběhne už 10 let od úmrtí pracovitého a obětavého tatínka, dědečka a pradědečka Jiřího Hrodka.
Vzpomínáme s láskou.

Dcera s přítelem a rodiny
Muchova a Starých.

19. ledna 2020 uplynul
rok od úmrtí naší maminky paní Evy Jirmanové.
12.června 2020 uplyne 25 let
co nás opustil náš tatínek pan
Přemysl Jirman. Kdo jste
je znali věnujte jim tichou
vzpomínku.
30. června 2020 by tatínek
oslavil spolu se svou sestrou –
dvojčetem - Libuší Obstovou
75. narozeniny. Teto přejeme
Ti vše nejlepší hodně štěstí
a zdraví.

Efenberkovi a Jirmanovi  
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Jubilea

Poděkování
Rádi bychom touto cestou vyjádřili naše
poděkování všem, kteří se podíleli na posledním rozloučení se zesnulým členem naší rodiny panem Jaroslavem Obršálem starším.
A to zejména:
Výboru a členům místní organizace ČRS
v Polici nad Metují za projevenou soustrast,
hlavně pak hospodáři organizace Miroslavu
Kulichovi za smuteční řeč.
Dobrovolným hasičům z Havňova, za držení čestné stráže během smutečního obřadu
Zástupcům Městského úřadu v Polici nad
Metují, za projevenou soustrast a osobní účast
na smutečním rozloučení
Paní Kohlové za smuteční řeč
Všem jeho kamarádúm a přátelům, kteří
se i v této nelehké době, neváhali přijít osobně
rozloučit
Velmi si toho vážíme, bude nám všem
moc chybět.
Rodina Obršálova - Police nad Metují
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Vzpomínka na pana Jaroslava Obršála

Vážení spoluobčané, rybáři a rybářky.
Dovolte mně, abych jménem rybářů místní organizace českého rybářského svazu i jménem
svým, v krátkosti vzpomněl, poděkoval a vzdal
hold, zesnulému panu Jaroslavu Obršálovi.
Zemřel náhle 25.4.2020 ve věku 79 let.
49 let z jeho života bylo pevně spřaženo
s rybařením, prací s rybami a kolem ryb a s prací
při vedení a hospodaření naší místní organizace.
Byly to tisíce a tisíce brigádnických hodin, které
možná mnohdy i na úkor rodiny věnoval poctivé
práci v českém rybářském svazu, ve svém volnu,
místo své dovolené…
K rybářům a rybaření se dostal v roce 1971
a určitě si tu rybařinu, jako každý zapálený nováček báječně užil. Jezdil na ryby i se svými syny
a společně si užívali a prohlubovali lásku k tomuto sportu a k rybám a ke všemu, co k tomu
patřilo.
Mezníkem v jeho životě se stal rok 1984,
kdy se aktivně zapojil jako hospodář do činnosti
výboru místní organizace a v něm aktivně a nepřetržitě pracoval až do svého skonání a to již 5
volebních období, tedy 20 let jako předseda.
Dalo by se s nadsázkou říct, že synonymem
pro polické rybáře byl Jarda - Jarka Obršál, protože za doby jeho působení ve výboru se neustále
něco dělo. Díky mnohým kamarádům z výboru
i organizace, taktéž zapálených pro dobrou věc,
nezůstalo jen u každoročního odchovu pstruhů
z plůdku na chovných potocích s jejich následným slovením a vysazením do Metuje. Tato parta
nadšenců v jeho čele stála v letech 1986 až 1988
u prohloubení hlavňovského rybníka spojeného s vybudováním schodiště do vody, zpevnění
hráze betonovými pražci a rekultivace pozemku s vytvořením pláže. To byl však jen začátek
budovatelských aktivit, protože právě při jedné
z brigád při rozhrabávání písku na pláži vznikl kolektivní nápad s vybudováním klubovny
a skladu nářadí na hrázi mezi rybníky v akci „Z“.
A tak se roku 1989 započalo s výstavbou
a již v roce 1991 rybáři pro plavce a turisty
otevřeli v této budově občerstvovací okénko

a svépomocí toto zajišťovali celou sezónu. A tak
vznikla hospůdka na hrázi, která po mnohých
vylepšeních, rekonstrukcích a dostavbě kuchyně
a terasy, slouží dodnes. V roce 1992 byla následně na hrázi postavena garáž, jako nový sklad pro
nářadí spojená s novým sociálním zařízením.
Na konci devadesátých let se započalo s intenzivním chovem pstruhů nejprve na opuštěné
plovárně v Machově a následně pak ve Žďáře
nad Metují, kde jsme si během posledních dvaceti let vytvořili to naše pravé rybářské zázemí,
ten náš ráj…
Nebál se nových trendů a technologií, avšak
vše bylo doprovázeno jeho „starou školou“ a poctivostí. „Hlavně abychom na to všechno měli“,
říkal. Neměl rád dluhy.
A tak se podařilo přebudovat opuštěnou plovárnu na moderní rybochovné zařízení se zázemím pro prodej ryb a naše místní organizace se
stala významným dodavatelem pstruhů pro český rybářský svaz.
Oči mu zářili, když se mohl hrabat v tunách
pstruhů, brakovat je na malé a velké, podávat je
keserem zákazníkům a vážit jich plné vaničky
při prodeji na nákladní bedny aut. Oči mu zářili
a obrovsky ho dobíjel i vánoční prodej, kde viděl
zástupy spokojených zákazníků a každý z nich
odcházel s tou svou vysněnou rybou a s přáním
krásných svátků.
Jeho aktivita byla bezmezná při shánění
sponzorů na rybářské závody a jeho oči opět
zářily, když mohl závodníkům potřást rukou
a nechat jim vybrat z hodnotných cen, které se
podařilo vždy sehnat.
Jeho oči zářily, když se při žďárském jarmarku prodalo hodně ryb a hlavně těch usmažených
pstruhů.
Jeho oči zářily, když byl kolem rybníků pořádek a osečená tráva.
Nemohl se však úplně ztotožnit s dnešní
dobou, ve které ochota nezištně pracovat ve prospěch spolku, poctivost, obětavost, zodpovědnost, ale i ohleduplnost vzala z části za své.
Těžce nesl nefunkčnost rybářského kroužku

pro nejmladší adepty, protože se z tak velké členské základny prostě nenajde nikdo, kdo by tomu
v posledních letech chtěl věnoval svůj čas.
Těžce nesl, že nám v posledních 15 letech
v potocích a řekách prakticky zmizely ryby, kterých dřív bylo nepočítaně.
Tak takový byl Jarda - Jarka Obršál. I v posledních letech života, jako by neměl brzdový
pedál. Vždy aktivní, zásadový, poctivý. Ať již
s tužkou v ruce, při přesné evidenci všeho, nebo
s lopatou, krumpáčem či keserem, při výkonu rybářské stráže, nebo při vyjednávání na úřadech,
kde byl pro úředníky ale i starosty a místostarosty mnohdy velkým urputným a neoblomným
oříškem.
Faktem je, že ta jeho obrovská aktivita a důslednost a to, že musel být vždy u všeho co se
dělo, ikdyž tam v tu chvíli vůbec nebyl potřeba,
ať již z důvodu přiložení ruky k dílu, nebo jen
kontroly, nás ostatní trochu štvalo. Někoho víc,
někoho míň.
Ale teď je prázdno. A právě v těchto každodenních věcech nám bude nejvíc chybět ta jeho
všudypřítomnost, protože jsme na něj byli zvyklí
vždy a všude.
Je velká škoda, že mu pohnutá doba posledních týdnů, vzala šanci, tu být ještě mezi námi.
Říkal jsem mu po poslední výborové schůzi ať se
operace srdce nebojí, že to dělají jak na běžícím
pásu. Bohužel se jí ale nedočkal.
A tak Ti Jardo upřímně a ze srdce děkuji jménem všech rybářů i jménem svým, za obrovské
množství vykonané práce a vím, že dobrý pocit
z dobře vykonané práce byl tvou odměnou, která
tě naplňovala. Děkuji ještě jednou za tvůj tvůrčí zápal, ochotu, progresivní myšlení, nezištnou
obětavost, obrovskou pracovitost a důslednost.
A Jardo- Jarko, pane Obršále věř, že o Tobě
se bude ještě hodně dlouho ve vzpomínkách
mluvit.
Naposledy a na Tvoji počest tedy zvolávám
„Petrův zdar“

Za MO-ČRS v Polici nad Metují
Miroslav Kulich.

KNIHOVNA
Nabídka knih:

¾¾ Moravec, Martin: Vladimír Beneš: Mé
cesty do hlubin mozku.
Knižní rozhovor s českým neurochirurgem MUDr. Vladimírem Benešem.
¾¾ Szántó, Jakub: Za oponou války- zpravodajem nejen na Blízkém východě.
Kniha zprostředkovává politickou situaci a společenskou atmosféru a život lidí
z míst, kde vládne chaos, občanské války
a na pořadu dne jsou státní převraty a revoluce či množství teroristických útoků.
¾¾ Čornej, Petr: Jan Žižka- život a doba husitského válečníka.
Renomovaný historik popisuje Žižkovo
mládí, počátky jeho válečnické dráhy
a působení v roli husitského vojevůdce.
Důležitá pozornost je zde věnována politickému vývoji v Českém království
na přelomu 14. a 15. století a především
průběhu husitské revoluce. Další kapitoly
se snaží nastínit Žižkovu osobnost a jeho
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obraz v české historiografii.
¾¾ Dean, Debra: Madony z Leningradu.
V paměti staré ženy zůstaly zachovány zážitky z jejích mladých let, které za války
strávila v obléhaném Leningradu.
¾¾ Spark, Nicholas: Spřízněná duše.
Román pro ženy o tom, jak těžké je zvolit
si mezi povinností k rodině a láskou.
¾¾ Perl, Gisella: Byla jsem doktorkou
v Osvětimi.
Vzpomínky doktorky Giselly Perlové
byly jedny z prvních, které vůbec vyšly,
a to pouhé tři roky po osvobození. Lze
je považovat za nejdojemnější svědectví
přeživších i zavražděných z ženského tábora v Osvětimi-Březince.
¾¾ Navara, Luděk: Musím jít odvážně
vpřed!
Životní osudy i doba odbojáře a vojáka
Petra Křivky.
¾¾ Čvančara, Jaroslav: Muži na hranici.

Příběhy příslušníků československých
ozbrojených sil (četníci, policisté, členové Stráže obrany státu), kteří v pohraničí
roku 1938 zahynuli při střetech se sudetoněmeckými polovojenskými jednotkami.
¾¾ Jilík, Jiří: Tajemné stezky - Poolšavím
cestou králů i špehýřů.
Dlouhou dobu tvořila Olšava hranici
mezi Moravou a Uhry a navíc podél ní
vedla zemská stezka spojující obě země.
Vydáme se podél ní i my a začneme hned
u pramene Olšavy pod hřebenem Bílých
Karpat.
¾¾ Weil, Sylvie: Slanečci a saxofon.
Děj románu vychází především z historie ukrajinských Židů, kteří byli nuceni
opustit svůj domov a uchýlit se na půdu
Spojených států.
Dáša Ducháčová
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Toto číslo měsíčníku vyjde v době,
kdy už bude provoz knihovny plně otevřen, samozřejmě za podmínek dodržování
protiepidemických opatření a doporučení.
Od pondělí 25. 5. se budeme setkávat opět
mezi regály volného výběru knih a my vám
budeme pomáhat vybrat si tu správnou knihu ke čtení. Upravili jsme půjčovní dobu
tak, abyste si mohli v klidu a pohodě vybrat
a zároveň my jsme to zvládli a byla zachována i ekonomická účelnost provozu.

Provozní podmínky
knihovny od 25. 5. 2020
Půjčovní doba
Oddělené pro dospělé
 úterý a čtvrtek: 9-17 hodin
Oddělení pro děti
 pondělí a pátek: 12- 16 hodin

Vstup

U vstupu do knihovny si návštěvník dezinfikuje ruce dezinfekčním prostředkem,
který je zde připraven. Je zde i označený odpadkový koš na použité rukavice
(internet).
 Vstup do prostor knihovny je umožněn
vždy se zakrytými ústy i nosem a za dodržení bezpečné vzdálenosti mezi osobami
– cca 2 m.
 Čtenáři i návštěvníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich
nedodržování je důvodem k jejich nevpuštění do knihovny a odepření poskytnutí
služeb.



Pohyb


Čtenářům je umožněn volných výběr

knih za dodržení hygienických podmínek
(roušky, dezinfekce rukou, rozestupy cca
2 m).
 V knihovně je omezen přístup do studovny,
která je místem karantény knih. Oddělení
pro dospělé a pro děti jsou přístupná pouze
v půjčovní době těchto oddělení.

Je umožněn přístup na internet pro
dospělé za dodržení hygienických pravidel – pouze v roušce a v rukavicích,
které knihovna poskytne. Každý uživatel
se před začátkem a po skončení připojení přihlásí u výpůjčního pultu. Po každém uživateli musí být internetové místo
vydezinfikováno.
 V každém případě platí, že knihovní fond
a manipulace s ním může být zdrojem
obav z přenosu nákazy. Proto věnujeme
zvýšenou hygienickou údržbu vraceným
knihám i prostorám a zařízením, kde se
s knihovním fondem opakovaně manipuluje (prostory půjčování, vracení).

Cesty krajinou příběhů
a skutečnosti – po stopách
literatury

V minulých dnech a týdnech jsme ocenili,
v jak krásné krajině žijeme. Máme kam vyrazit do přírody načerpat energii a sílu do dnů
nepohody. Příroda a v ní myslivci se dostali
i do knížek. Dnes si připomeneme dva autory, kteří myslivecká dobrodružství ve zdejší
krajině zachytili. Tím starším je Josef Prchal
s útlou knížečkou Divoké dobrodružství a v ní
povídkami Divočák a Kmotřička z Mezihoří.
Již na první stránce naleznete místní názvy
Bor, Nízká Srbská, Machov a v druhé povídce jde o Mezihoří cestou na polické nádraží.
Jan Meier ve své knize Broumovsko a Policko
literární cituje: „… jsou netoliko o zvířatech,

ale také o zvířatech a lidech a že v nich autor uplatnil cit pro postižení života v přírodě
i schopnost vytvořit dramatické napětí.“
Druhou autorkou je Jitka Vaňková
Přibylová, která již vydala několik knih s mysliveckou tematikou. O přírodě je i její knížka
pro děti. V příbězích se s autorkou při jejích
cestách za zvěří dostaneme do lesů celého
Policka, Slavným počínaje a Petrovicemi konče. Také ona vedle myslivosti ve svých příbězích zachytila krásu zdejšího kraje, bohatství
přírody a vztah člověka k těmto hodnotám.
Z fondu knihovny: PRCHAL, Josef:
Divoké dobrodružství : Divočák: Kmotřička
z mezihoří. Hradec Králové 1970. – regionální oddělení
VAŇKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Jitka:
Když myslivcem je žena-. Slavoňov 2012.

Společné čtení
se Senior klubem Ostaš

Po odmlce dané okolnostmi zveme
ke společnému čtení, se kterým opět souhlasil
výborný pan František Pivoňka. Sejdeme se
23. června 2020 v 15 hodin v dětském oddělení knihovny. Čekají nás rozestupy a roušky
(asi), ale věřím, že příjemné chvíle nad knihou
stojí za to.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Noc literatury 2020
yy chystá se představit posluchačům současnou evropskou literaturu netradičním způsobem,
yy letos jsme o spolupráci požádali naše jubilující ochotníky,
yy sejdeme se v novém termínu na podzim 7.
října,
yy podrobnosti připravíme a sdělíme až v září.
Vaše knihovnice

KULTURA
Rostislav Vaněk: Extypo
Zelený domeček
Vernisáž 4. 6. od 18 hodin
Výstava potrvá do 28. 6.

Výstava Extypo v Zeleném domečku v Polici nad Metují nabízí jiný pohled
na Rostislava Vaňka, než na který jsme zvyklí.
Výtvarník se do povědomí veřejnosti dostal
především jako autor informačního systému
pražského metra, tvůrce prvních manuálů korporátní identity českých aerolinek, Obchodní
banky nebo Mezinárodního měnového fondu.
Jeho grafická práce, ke které se po letech
vrátil, je samozřejmě ovlivněna celoživotní
prací typografa a průmyslového designéra.
V mnoha ohledech je tím přímo inspirovaná,
kdy jako základ pro grafický list sloučí zcela
evidentně písmeno nebo číslice. Ale přesto je
to volná grafika, která není svázána anonymitou designéra. V poslední době se Rostislav
Vaněk začal věnovat i malbě.
Obě dvě techniky se vyznačují ohromující precizností. Ač se jedná o abstraktní
díla, nacházíme v nich nádechy specifických
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a odlidštěných krajin. Nosným prvkem je
vždy jasně definovaný tvar – ať už mluvíme
o úhelnících (často evokujících části písmen)
nebo nejrůznějších křivkách či spirálách. Sílu
vjemu umocňují o poměrně velké formáty grafik i obrazů. Na výstavě se do jediného celku
pojí práce na pomezí designu a volného umění
v kontextu vizuální kultury, nechybí typografické hry nebo zkoumání nových grafických
forem.
Rostislav Vaněk studoval na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové v ateliéru Karla
Svolinského. Kromě designérské a typografické práce působil i jako pedagog. Jako typograf a designér vystavoval jak v Čechách
či Československu, tak i v zahraničí – namátkou v Bulharsku, Rumunsku, USA, tehdejším
SSSR, Řecku, Itálii, Německu či Mexiku.
Jeho práce jsou součástí sbírek českých i zahraničních muzeí, například Muzea
v Essenu, varšavského Muzea Plakatu w
Wilanowie, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze či pařížského Poster Museum.
V roce 2016 mu byla za celoživotní příspěvek

k rozvoji grafického designu udělena Cena
Ladislava Sutnara. O rok později byl uveden
do Síně slávy v rámci Ceny Czech Grand
Design.
Výstavu
pořádá
spolek
Apeiron
s podporou Města Police nad Metují v rámci
Nové Terasy 2020.
Vstupné dobrovolné.
Otevřeno denně 9–17 hodin.
Apeiron z. s.
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Muzeum Náchodska informuje
P olice n a d M etují

Noc kostelů a s ní spojený program je změněn
Původně avizovaná Noc kostelů, která měla proběhnout v benediktinském klášteře a staré škole Dřevěnce v Polici nad Metují 5. června
od 17 hod., se bohužel v původním rozsahu neuskuteční. Vernisáž výstavy Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad zůstává
v platnosti, nicméně přednáška dr. Zahradníka Tajemství barokních
kostelů na Broumovsku je zrušena. Děkujeme za pochopení.

Benediktinské knihovny – Knihovny
benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad
Výstava je jedním z výstupů výzkumného úkolu Brána moudrosti otevřená, který řeší Katedra pomocných věd historických

a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci
s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a Fakultou restaurování
Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli. Její premiéra se uskutečnila v roce 2019 paralelně v klášterech v Broumově a Rajhradu. Výstava
podává přehled historie benediktinského řádu a jeho počátků v českých
zemích od 10. století. Dále se soustřeďuje na historii obou klášterů
a jejich stavební a architektonický vývoj s důrazem na působení K. I.
Dientzenhofera v Broumově a J. B. Santiniho-Aichela v Rajhradu. Její
hlavní část je zaměřena na historii knihoven v obou klášterech, vznik
monumentálních knihovních sálů a přehled vývoje a složení knihovních fondů obou knihoven. Představuje nejvzácnější jednotliviny –
středověké rukopisy, inkunábule (tisky z doby před r. 1500), nejzajímavější staré tisky, zpřístupňuje ukázky výzdoby, typografických prvků,
historických knižních vazeb, použitých druhů psacích látek i některé
druhy kování. Zvláštní část je věnována péči o stav knihovních fondů a ukázkám postupů restaurování některých vzácných svazků. Pro
Polici nad Metují bude kolekce doplněna prezentací historie zdejšího
benediktinského kláštera a jeho knihovny, která zanikla v souvislosti
se zrušením kláštera Josefem II., a naznačí vzájemné vazby především
s klášterem broumovským.
Výstava se uskuteční benediktinském klášteře v Polici nad Metují
a její vernisáž proběhne v pátek 5. června 2020 od 17 hodin. Součástí
bude promítání filmu o klášterech a jejich knihovnách v Broumově
a Rajhradu, dále komentovaná prohlídka a beseda s autory výstavy
a badateli dějin klášterů Broumova a Police nad Metují a v neposlední řadě budou představeny nové projekty pro polický klášter. Těšit se
můžete i na hudební doprovod celé akce. Výstava poté potrvá od 6.
června do 28. října 2020 a zhlédnout ji můžete denně kromě pondělí
v době od 9.30 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Sledujte prosím aktuální situaci ohledně vývoje současného
krizového stavu, naše webové stránky a facebook, kde informace průběžně aktualizujeme!

Den otevřených ateliérů Královéhradeckého kraje

V sobotu 13. června 2020 v 10 hodin bude možnost navštívit komentovanou prohlídku prostor benediktinského kláštera v Polici nad
Metují, kterými zájemce provede přímo ředitel Muzea Náchodska
Sixtus Bolom-Kotari, jenž představí proměny expozice v rámci víkendové akce Den otevřených ateliérů Královéhradeckého kraje.
Návštěvníci tak budou moci v max. 10členné skupině zažít samotný
přerod expozice. Vstup bude po celou dobu trvání akce zdarma a otevřeno máme v sobotu i neděli od 9.30 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin!
Sledujte prosím aktuální situaci ohledně vývoje současného krizového stavu, naše webové stránky a facebook, kde informace průběžně
aktualizujeme!
Bc. Andrea Kösslerová
Muzeum Náchodska

#Policko se nebojí pomáhat
Děkovací živák Ze srdce Policka

V pátek 12. června proběhne v Hospůdce
u Pavla na Žděřině „Děkovací živák ze srdce Policka“ s podtitulem "#Policko se nebojí
pomáhat". Koncert je zamýšlen jako benefice
pro všechny, kteří pomáhali při pandemii coronaviru a spojili se nejen pod facebookovou
skupinou „Šijeme roušky Policko“. Ke skupině se nakonec přidalo více jak devadesát lidí,
kteří šili roušky, sváželi je na místo a následně rozváželi tam, kde byly aktuálně potřeba.
Celkem skupina ušila a rozdistribuovala více
jak 9.000 ks roušek!
Spolek Kvíčeroff se rozhodl smeknout
před prací těchto lidí a formou koncertu jim
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poděkovat. Vzhledem k tomu, že aktuálně stále platí omezení počtu lidí, kteří se mohou akcí
zúčastnit, tak je počet návštěvníků benefičního „Děkovacího živáku“ omezen na devadesát pozvaných hostů. Pro ty, kteří si nebudou
moci užít atmosféru koncertu přímo na místě, připravili pořadatelé živý přenos koncertu, který bude k vidění na stránkách a fb TV
Náchodsko.
A bude se na co dívat a co poslouchat,
protože během večera se na pódiu vystřídají
čtyři kapely z celé České republiky. Postupně
vystoupí Urban Robot & Floutkovskij, Breef,
P. L. H. a Furt Fajn.

„Děkovací živák ze srdce Policka“ pořádají spolky Kvíčeroff a Apeiron s podporou
Města Police nad Metují. Dvouhodinový přenos z koncertu zajistí TV Náchodsko.
Dobrovolné vstupné bude věnováno
Terénní pečovatelské službě Města Police nad
Metují. Protože "#Policko se nebojí pomáhat".
Celou akci podpořili: CDS s. r. o. Náchod;
Avenir, Martin Cibulka; Hospůdka u Pavla;
Muzeum papírových modelů; Primátor
Náchod; Květinářství u Petry; Martin Kobr +
Bouda Racek, Grill bar Promenáda Pec pod
Sněžkou a další.
Spolek Kvíčeroff a Apeiron
Polický měsíčník - červen 2020

200 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA V POLICI NAD METUJÍ
DS KOLÁR V DOBĚ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Druhá světová válka a německá okupace nastolily velmi ztížené podmínky pro práci nejen
polického divadelního souboru. Česká kultura
je omezena řadou cenzurních opatření, která se
dotýkají logicky i spolkové činnosti. Ochotnické
soubory musely respektovat seznam povolených
her, vyžadovalo se zařazování her německých
autorů, atd. Avšak i v době okupační se podařilo
přísná cenzurní opatření obcházet a divadlo se
hrálo dál. V roce 1938 se např. stal správcem
vládní policejní expositury v Polici nadšený
ochotník JUDr. M. Šebor, který z titulu své funkce pomáhal toto období překlenout.
Paradoxně a z dnešního pohledu naprosto nečekaně můžeme válečné období - bráno
optikou počtu realizovaných her - za úspěšné.
V letech 1940 až 1944 bylo totiž sehráno 35
her! V době okupace se dokonce podařilo zorganizovat první ročník Polických divadelních
her. První Polické divadelní hry se konaly od 29.
června do 1O. července 1940 při příležitosti
otevření Kolárova divadla (samostatně se mu
budeme věnovat v příštím čísle). Slavnostního
zahájení se zúčastnila řada souborů - Hronov,
Česká Skalice, Červený Kostelec, Jaroměř,

Nová Terasa

Deset let Terasy

Zní to téměř neuvěřitelně, ale terasa v letošním roce slaví desáté narozeniny. Deset let letní
kultury v Polici, deset let nezapomenutelných
zážitků. Dovolte jen krátké ohlédnutí za těmi
nejvýraznějšími akcemi, které zůstali v mojí
paměti.
Koncert Vladimíra Merty. Ještě na Terase
Pellyho domů, v šeřícím se podvečeru. Asi
nejsilněji se mi vybavuje fotografie Vladimíra
Merty s osvícenou radnicí za jeho zády.
A další koncert - Iva Marešová se svými
kolegy ukázala kolik neuvěřitelné síly se skrývá
v jejím hlase. Ne nadarmo si je ke spolupráci vybral třeba Radim Hladík nebo Michal Pavlíček.
Nebo skvělý koncert Trabandisty Jardy Svobody.
Nezapomenutelné filmy: Divoké historky Damiána Szifróna, Melancholia Larse von
Triera, Andělský podíl Kena Loacha nebo Mládí
Paola Sorrentina. A samzřejmě grotesky Charlie
Chaplina se skvělým živým doprovodem klavíru, u kterého seděl Pavel Čapek.
Úžasné přednášky hostí, kteří nelenili
a přijeli do Police. Jako první mě napadne
dokonalý gentleman, pan profesor Jan Pirk
a k němu potom skvělý propagátor vědy astrofyzik Jiří Grygar. Filosof Radim Kočnadrle nebo
hledač duchovních cest Igor Chaun.
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Choceň, Ústí nad Orlicí, Chlumec, Náchod,
Smiřice. Válečná situace se logicky odrazila
i v repertoárové skladbě her. V podání polických
ochotníků se na jevišti realizují především hry
klasiků. Polické divadelní hry probíhaly každý
rok až do roku 1944, kdy byla veškerá divadelní
představení německými úřady zakázána. Jejich
pokračování bylo obnoveno v roce 1946 a letos
proběhne již jejich 73.ročník!
Vedle klasického repertoáru, her přeložených z němčiny a jiných jazyků, vedle her detektivních byly vybírány především takové hry,
o nichž se předpokládalo, že vzbudí zájem u diváka a přinesou i potřebný finanční efekt jednak
ke splacení dluhů, které vznikly se stavbou divadla, jednak i k úhradě nákladů spojených s hostováním divadelních společností, s technickým
a hospodářským zabezpečením provozu divadla
i s jeho modernizací. Z dochovaných záznamů
je patrná snaha založit dramaturgickou práci
na promyšlené koncepci. Na výborové schůzi
Kolára 2. ledna 1941 navrhuje JUDr.Šebor, aby
se repertoárová skladba dodržovala v pořadí : hry
klasické, krojované, veselohry, moderní a operety. Hospodářské a finanční zřetele však často

(text k titulní straně)

rozhodly jinak. Přesto se v roce 1944 podařilo
režiséry Hepnarem a Kovaříkem uvést na tehdejší dobu odvážnou inscenaci hry O. Theera
,,Faethón“, tragédii z řeckého bájesloví, která
nebyla povolena. Až se německé úřady podařilo
oklamat změnou názvu hry na „FEJETON“.
Významnou část repertoáru tvořily diváky velmi oblíbené operety. V říjnu 1940
se ve čtyřech reprízách hraje opereta „Růže
z Argentiny“ v režii O. Rejmonta. V roce 1942 režíruje i Lehárovu operetu ,,Země úsměvů“, v níž
jako host účinkoval Jára Pospíšil. Výjimečný
úspěch pak měly v roce 1943 Piskáčkovy „Perly
panny Serafínky“, které se hrály v pěti reprízách.
Ve válečném období byl rovněž důležitý kontakt s různými divadelními společnostmi, které
zde hostovaly s řadou významných hereckých
osobností. Jednou z nich byl Eduard Kohout,
který hrál v Kolárově divadle několikrát, např.
v Sofoklově „Králi Oidipovi“. Pohostinsky zde
vystupovali i další významné osobnosti českého
divadla: Olga Scheinpflugová, Ladislav Pešek,
Rudolf Deyl ml. a Theodor Pištěk.

Jaroslav Souček

A samozřejmě výstavy výtvarníků.
Od tisků Andy Warhola, přes malíře Igora
Korpaczewského, který čtvrt století učil na pražské AVU, Matěje Lipavského nebo Jana Petrova;
grafici Karel Demel a Jiří Slíva, sochař Petr
Stibral, fotograf a horolezec Miroslav Šmíd,
sochařka Veronika Psotková, grafička Kateřina
Černá, která přijela s kurátorkou sdružení
Hollar Alenou Laufrovou a herečkou Činohry
Národního divadla Táňou Medveckou.

Nová Terasa 2020

Desátý rok Terasy. Věříme, že i v tomto jubilejním roce dokážeme oslovit spoustu obyvatel Police nad Metují a okolí. Opět jsme připravili nabídku na celé léto, ze které si snad vybere
každý.
Filmové projekce pod širým nebem budou v režii polických filmařů. Postupně se
na Terase představí Martin Hrnčíř, Karol Pfeiffer
a Miroslav Šolc. Nabídneme nejen pohled
na Polici očima polických autorů, ale i pohled
Poličáků na svět kolem.
Koncert jsme naplánovali vzhledem ke kulatému výročí tak, že jsme oslovili naše přátele, kteří už na terase vystoupili v samotných
počátcích. V polovině prázdnin se budete moci
přesvědčit, jak a kam se posunula tvorba podkrkonošské kapely Tlupa tlap a určitě k nepřehlédnutí bude, že se počet členů kapely opět rozrostl. A společně s nimi vystoupí sólově herečka
z Divadla Ypsilon, a podle jednoho z hudebních
kritiků, nespoutaný živel, Jana Šteflíčková.
Její poslední tvorba se usazuje spíše v zádumčivých a často velice přemýšlivých hudebních
variacích.
S přednáškou do Police přicestuje cestovatel a horolezec Jiří Horský. Jeho přednáška se
jmenuje „Cesta kolem světa za 21 dní“. Druhou
přednášku aktuálně stále řešíme a věříme, že

pokud dopadne to, co máme předběžně domluveno, tak se opět bude o Polici a o terase mluvit
v celém regionu. Tak nám držte palce.
A na konec výstavy v Zeleném domečku.
Jako každý rok se v Polici představí profesionální výrvatníci, kteří si už „vybojovali“ svoje
místo v prostoru české výtvarné scény. Jako
první bude vystavovat své grafiky a obrazy typograf nejznámější český typograf Rostislav
Vaněk. Po něm se prostor Zeleného domečku
stane místem prezentace díla sochařky Pauliny
Skavové. Ta má mimo jiné „na svědomí“ sochu
Rýbrcoula v Trutnově. A posledním z výtvarníků bude malíř Petr Gruber. Jeho tvorba vychází převážně z krajinomalby a jeho krajiny jsou
lehce zasněné s častým záznamem nešetrného
lidského zásahu…
Jistě se je na co těšit. A pro spolek Apeiron
zase platí, že je na co navazovat. Věříme, že
nabídka Nové Terasy dokáže oslovit široké
spektrum návštěvníků a že se před Muzeem papírových modelů a v Zeleném domečku opět začneme scházet. Mottem spolku Apeiron je citát
pana Karla Čapka: „Na světě nejsou nekrásnější
věci, ale okamžiky“. A těch důležitých a krásných okamžiků nabízíme i pro léto 2020 snad
dost. Tak se přijďte osobně přesvědčit.
Apeiron z. s.
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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?

6. PAN PROFESOR PŘICHÁZÍ

Na podzim roku 1887 opouští své místo
profesor violoncellové třídy na pražské konzervatoři, František Hegenbart. (K jeho žákům
patřil i Johann Wihan a s velkou pravděpodobností to byl právě František Hegenbart, který
„dohodil“ Wihanovi místo na salzburském
Mozarteu.) Na uvolněné místo vyhlásila
konzervatoř výběrové řízení, ke kterému se
přihlásilo 13 uchazečů. Komise nakonec vybrala sólistu mnichovského orchestru, Hanuše
Wihana.
Wihan se tak vzdal lukrativního – nejen
po profesní stránce – místa. Byl sólistou
jednoho z nejlepších orchestrů Evropy
a v Mnichově se dočkal úcty i uznání. Snad
za jeho odchodem byl stesk po domově, možná snaha zapomenout na nevydařený osobní
život po rozvodu s Dorou Wihan-Weis, možná
vlastenectví, možná – dnešními slovy – „syndrom vyhoření“ a Wihan hledal novou výzvu.
Odpověď nejspíš znal pouze on sám.
Kromě nástupu na konzervatoř se hned
zapojil do veřejného hudebního života
v Čechách. V Praze se uvedl poprvé v prosinci roku 1888. Před tím ještě stihl v Nymburce
koncert Bendlova večera. V Nymburce v té
době žili Wihanovi rodiče a sestra. Vlastně
hrál doma a celý večer byl věnován jeho příteli, hudebnímu skladateli Karlu Bendlovi.
A pak už přišla Praha. 2. prosince 1888
v rámci koncertu konzervatoře ve prospěch
penzijního fondu. A dobová kritika nešetřila
chválou: „Druhé číslo programu, Volkmannův
koncert pro violoncello, poskytl krásné příležitosti k vyznamenání panu prof. Hanuši
Wihanovi, našemu krajanu a druhdy členu komor. kvarteta v Mnichově. Wihan je dle soudu
našeho jedním z nejgeniálnějších umělců svého nástroje, jež jsme kdy slyšeli. Wihan spojuje zjevnou energii pravého umělce s hlubokým
citem inteligentního tlumočníka; každá fráse
je tu na svém místě, každý přechod, ba každá pausa virtuosova je výmluvným podáním
jeho odůvodnění. Při Wihanově přednesu poznáváte zřejmě význam populárního rčení, že
cello k vám téměř mluví.“ A na závěr článku
ještě reakce publika: „Duchaplný koncertista
vyvoláván opět a opět, applaus po každém
čísle jemu štědřený rozpoutal se po ukončení
skladby v bouři nadšené pochvaly.“ A mezi
aplaudujícími posluchači tenkrát v Rudolfinu
seděl i Petr Iljič Čajkovskij. Posléze začali společně plánovat turné po Rusku. Lev
Ginsburg o plánech a vzájemné korespondenci
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Wihana s Čajkovským napsal: "Dopis, který
je prodchnut srdečností a vřelostí, také obsahuje prosbu, aby mu Čajkovskij pomohl zajistit koncerty v Rusku. Wihan sní o koncertech
v hlavním městě a dalších ruských městech.
Čeká, až se z turné po Rusku vrátí jeho krajan
a přítel, houslista František Ondříček. Spoléhá
se na jeho praktické rady. Wihan se obrací
na Čajkovského jako na umělce a člověka
a doufá, že mu věnuje kousek svého šlechetného srdce". Nakonec se ale pro velkou časovou
vytíženost turné neuskutečnilo. Ale celá akce
měla přesto skvělý výsledek: Wihan pomáhal
zajistit turné po Rusku pro Antonína Dvořáka
a Dvořák nakonec v únoru 1890 do Ruska odjíždí sám.
Jako profesor byl Wihan – dnešními slovy
– velice svérázný. Nebylo výjimkou, že v třídě létaly pohlavky a občas se dokázal rozeřvat
a rozzuřit tak, že byl slyšet skoro po celé budově školy. Mnoho z jeho životopisců tvrdí, že
vztekloun byl pouze, pokud se to týkalo hudby. A kupodivu všichni jeho žáci i kolegové se
shodují v tom, že jim vlastně tím vším hodně
pomáhal ke zdokonalení vlastních schopností. Před dvěma lety jsem mluvil se současným
profesorem violoncellové třídy na konzervatoři, panem Tomášem Strašilem. I ten mi s odstupem téměř třinácti desítek let řekl, že podle
jeho názoru měl Wihan v hádkách a vzteklých
záchvatech pravdu. O tom, jak kvalitní byl hudebník není třeba mluvit vůbec.
Wihan dokázal během chvíle vychovat
několik skvělých violoncellových osobností.
Časopis Zlatá Praha v roce 1891 otiskl obsáhlý článek o veřejných zkouškách studentů konzervatoře, které se konaly v Rudolfinu
před vybraným publikem, na čele s „jeho
Jasností princem Ferdinandem z Lobkovic,
za přítomnosti členů správní rady, ředitele
a celého souboru učitelského. Jako znamenitý
virtuos na violoncello osvědčil se Otto Berger
rovněž jako Kuchynka na kontrabas. Hra prvnějšího úplně má ráz profesora Wihana. Jak
známo jest Wihan mezi současnými violoncellisty vynikajícím pěvcem na svém nástroji; jej
vyznačuje hluboký, pravý cit a umělec ten umí
především skladbě, již hraje, vdechnouti poetického ducha, výraz živého, pravdivého citu.
U Bergra rozhoduje právě hluboký cit, ušlechtilosť v podání kantileny, jež je zárukou skvělé
jeho budoucnosti.“ Skutečností je, že Wihan
dokázal ze svých žáků „vymáčknout“ to nejlepší, co v nich bylo. A stejně tak to dokázal
i u svých spoluhráčů na koncertech. Často
třeba boucháním do zad, doplněným křikem:
„Pam-pa-dá! Rytmus, ry-tmus!“
V roce 1890 se staly na konzervatoři dvě
důležité věci. Tou první je nástup Antonína
Dvořáka, který se ke konci kalendářního roku
ujal kompoziční třídy. Konzervatoř o jeho angažmá usilovala poměrně dlouho, a nakonec
vytvořila podmínky, které nemohl Dvořák
odmítnout. Dnešními slovy: Dvořák byl V. I.
P. a proto pro něj připravili V. I. P. podmínky.

Jeho životopisec Otakar Šourek o nástupu
na konzervatoř napsal: „Ujímá se tam vedení třetího ročníku ve škole komposiční a ježto jsou mu svěřováni jen zvláště nadaní žáci,
vytváří ze své třídy jakousi mistrovskou školu
komposiční v nejlepším toho slova smyslu, jež
je pak vyhledávána i posluchači z daleké ciziny.“ Z žáků, kteří prošli konzervatoří během
Dvořákova krátkého působení (v září 1892 odjíždí do Ameriky), lze jmenovat Josefa Suka,
Oskara Nedbala, Vítězslava Nováka nebo
Rudolfa Karla.
Druhou důležitou věcí roku 1890 na konzervatoři bylo svěření výuky kvartetní hudby
Hanuši Wihanovi. Bylo to jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které ovlivnilo celou českou hudební scénu na mnoho desetiletí dopředu. Wihan měl své představy o kvartetní hře
a vnímal ji – jak se tomu naučil v Německu –
jako plnohodnotnou práci. Zatímco v Čechách
mnohdy prostě jen stačilo, aby se čtyři hudebníci sešli, znělo jim to společně dobře
a nerozešli se hned po prvním koncertu. Jan
Schulmeister ve svém článku o historii kvartetní hudby v Čechách napsal: „V Čechách
ještě na počátku druhé poloviny 19. století
žádné stálé smyčcové kvarteto neexistovalo,
kvartetní soubory tu byly zastoupeny pouze
příležitostnými uskupeními, ale hudební život již tehdy vyžadoval opravdu profesionální
soubor, který by se věnoval studiu kvartetního
repertoáru na té nejvyšší úrovni.“ A tak stvořil
pan profesor Hanuš Wihan vzorové kvarteto
studentů konzervatoře. Dnes můžeme tvrdit,
že vybral naprosto dokonale.
V článku z časopisu Zlatá Praha (1891)
je nejvíce místa věnováno houslové třídě.
Autor článku vyzdvihuje hlavně trojici mladých studentů: Karla Hoffmanna, Josefa Suka
a Oskara Nedbala. K nim připojil Wihan svého
nejlepšího studenta violoncella Otto Bergera.
První složení kvarteta, později nazvaného
„České kvarteto“, vypadalo tedy následovně:
první housle Karel Hoffmann; druhé housle
Josef Suk; viola Oskar Nedbal a violoncello
Otto Berger. „Sestavení tohoto souboru bylo
neobyčejně šťastnou volbou. Hráči se nedoplňovali pouze jako výborní muzikanti, ale měli
k sobě velmi blízko i svými povahami, což je
pro dlouhodobé udržení ansámblu nesmírně
důležité. Sám Wihan byl jejich pílí a zanícením přímo nadšen, a tak s nimi pracoval s co
největší intenzitou,“ napsal Jan Schulmeister.
Kvarteto – ještě beze jména – se na Wihanovo
doporučení poprvé představí na koncertu
Jednoty pro komorní hudbu 12. 11. 1891.
A za deset let se budou mecenáši po celé
Evropě předhánět, kdo dá víc, aby zahráli právě u něj. O dvacet později si jeden německý
kritik s nadsázkou povzdechne, jací že to musí
být v Čechách hudebníci, když i takový Suk
hraje druhé housle. A Oskar Nedbal bude pro
celou Evropu „králem violy“. České kvarteto se stane prvním profesionálním souborem
komorní hudby v Čechách a dost možná dodnes nepřekonaným vzorem jejich nástupců.
A na celé dvě desetiletí s ním spojí své jméno
i Hanuš Wihan.
A aby toho nebylo málo, od roku 1892 se
bude Hanuš Wihan stále častěji podepisovat:
prof. H. Wihan.
Pavel Frydrych
Polický měsíčník - červen 2020

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ

Níže uvádíme termíny lekcí, které se budou konat na sále Pellyho domů.
Zapsaní účastníci obdrží v průběhu letních
prázdnin obálku s průkazkou a průvodním
dopisem s bližšími organizačními informacemi a pokyny.
Změna uvedených termínů je vyhrazena.
05/09/2020

Sobota

18:00

12/09/2020

Sobota

18:00

19/09/2020

Sobota

18:00

26/09/2020

Sobota

18:00

03/10/2020

Sobota
18:00
PRODLOUŽENÁ

11/10/2020

Neděle

09:30

17/10/2020

Sobota

18:00

24/10/2020

Sobota

18:00

31/10/2020

Sobota
18:00
PRODLOUŽENÁ

07/11/2020

Sobota

09:30

14/11/2020

Sobota

18:00

21/11/2020

Sobota

09:30

28/11/2020

Sobota

18:00

4.12.2020

Sobota
VĚNEČEK

19:00

V tanečních kurzech nám chybí dva chlapci.
V případě zájmu nás, prosím, neváhejte
kontaktovat: infocentrum@policko.cz.
Za šíření této informace předem děkujeme.

Prosíme, sledujte aktuální informace na
www.policko.cz, na fb.com/pellyhodomy,
případně nás kontaktujte:
tel. 602 645 332, info@pellyhodomy.cz.
Jana Rutarová

PELLYHO DOMY
MŮJ BAREVNÝ SVĚT

VÝSTAVA OBRAZŮ RENATY JEHLIČKOVÉ
15. 6. - 12. 7. 2020/ Konferenční místnost
Vernisáž: 15. 6. 2020 od 17:00. Výstava je
otevřena v pracovní dny 9:00 -17:00, soboty 9:00 - 15:00

LETNÍ KINO
LETNÍ FILMOVÉ STŘEDY

Středy 10. 6., 17. 6. a 24. 6. od 21:45 /
Areál Víceúčelového sportoviště
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Uvedené časy jsou orientační, začínáme
po setmění. Změna programu vyhrazena.
Deky, židle, křesílka apod. s sebou.
Areál přístupný 60 min před zahájením
projekce.
V případné nepříznivého počasí (zhoršení
povětrnostních podmínek) se promítání
ruší. Náhradní termín o den později ve
stejný
čas.
PROGRAM A AKTUÁLNÍ INFORMACE, vč.
bezpečnostních a hygienických opatření,
vždy před projekcí na www.policko.cz a
facebook.com/pellyhodomy.
Vstupné: 80 Kč

OSTATNÍ AKCE
VYCHÁZKA POLICKEM I.

Sobota 27. 6. 2020
Podrobné informace níže v sekci Informační centrum.

PŘIPRAVUJEME

ní, také památky, muzea a další atraktivity.
Doufejme tedy, že v měsíci červnu k nám
již zavítají i turisté.
Mgr. Nikola Plná

VYCHÁZKY POLICKEM 2020

Terénní exkurze s odborným výkladem se
uskuteční i v letošním roce, a to již po
šesté. Vzhledem k okolnostem se jich
nepodaří
uskutečnit
tolik,
jako
v předchozích letech, ale i letos je se na co
těšit.
První vycházka nás v sobotu 27. 6. zavede
nás do Řeřišného. S Mgr. Eliškou Vicherovou a Bc. Petrou Svobodovou ze Správy
CHKO Broumovsko se vydáme do Evropsky
významné lokality Řeřišný u Machova, kde
si prohlédneme druhově bohaté louky a
mechová slatiniště. Ukážeme si vzácné
druhy orchidejí a vlhkomilných rostlin a
vysvětlíme si jejich závislost na lidské péči.
Závěrem vycházky zavítáme do smíšených
listnatých lesů u Machovské Lhoty a představíme si rostliny, které zde rostou.

LETNÍ FILMOVÉ STŘEDY

Středy 1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7. a 29. 7.
2020, vždy od 21:30
www.policko.cz, fb.com/pellyhodomy

PETROVICKÉ ZATÁČKY / 22. 8.
ČARODĚJKY V KUCHYNI

18. 9. 2020 od 19:00 / Kolárovo divadlo
Hrají: Michaela Dolinová, Veronika Žilková / Sandra Pogodová, Ladislav Ondřej
/Vincent Navrátil, Milan Duchek
Vstupné: 390 Kč

INFORMAČNÍ CENTRUM
V měsíci květnu došlo po uvolnění vládních
opatření ke znovuotevření informačního
centra. Měsíc to byl vskutku neobvyklý.
Místo vůně jarních květin dezinfekční
přípravky, místo vřelého kontaktu
s návštěvníky skleněná dělící zeď a místo
veselého švitoření turistů ticho. Zdraví nás
všech je však na prvním místě a na Vaši
návštěvu jsme plně připraveni.
Odložený start turistické sezony jsme
využili k přípravám. Pracovali jsme na
podkladech pro aktualizované plány města, připravovali jsme propagaci Vycházek
Polickem, dodatečně jsme vytvořili bulletin
pro poskytovatele služeb, pracovali jsme
na novém letáčku o ubytování na Policku a
také jsme začali s aktualizací sekce ubytování a stravování na webu, v mobilní aplikaci
i
v tištěné
podobě.
V době, kdy čtete tyto řádky, by již měla
být otevřena stravovací i ubytovací zaříze-

Druhá vycházka „Kámen a voda v Polické
křídové pánvi“ proběhne v sobotu 19. 9.
Ing. Stanislav Stařík z Národního geoparku
Broumovsko nám vysvětlí a ukáže, jak úzce
spolu v přírodě souvisejí koloběhy vody a
hornin. Ochutnáme vodu z různých pramenů a osaháme si různé kameny, které
díky vodě vznikly. Zapátráme též po stopách pravěkých vodních živočichů a povíme si, jak se voda a kámen ve zdejším kraji
od nepaměti využívají.
Na obě vycházky je třeba se přihlásit alespoň dva dny předem v informačním centru a zaplatit účastnický poplatek. Doplňující informace získáte na samostatných
plakátech nebo osobně u nás v IC.
Těšíme se na Vás!

Provozní doba informačního centra
v ČERVNU:
Pondělí - pátek
09:00 - 17:00
Sobota
09:00 - 15:00
Polední přestávka:
11:30 - 12:00
infocentrum@policko.cz, tel. 491 421 501
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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

ČERVEN 2020

Červnové první pondělí v měsíci je poslední
před prázdninami. Potom se zase dveře Muzea otevřou zdarma až v pondělí 7. září.

SÁL RICHARDA
VYŠKOVSKÉHO

Během vynucené pandemické pauzy jsme
stihli vybudovat zcela novou část expozice,
která je věnována Papírovému králi, panu
architektu Richardu Vyškovskému. O jeho
výstavě RV 90 jste se mohli na stránkách Polického měsíčníku a webu Muzea dočíst po
celý loňský rok. Sama expozice papírových
modelů bude postupně doplněna grafickou
tvorbou pana Vyškovského, jeho kresbami a
některé z nich převede v podobě fresky na
stěnu učitel výtvarného oboru polické ZUŠ
Jaroslav Soumar.

Otevřeno:
DENNĚ 9 – 17 HODIN

Život v Muzeu se pomalu a postupně vrací
do normálních kolejí. Po uzavírce Muzea
jsme 11. května otevřeli. Hned za vstupem
je připomínka pandemie v podobě dezinfekce. Na pokladně přibyla skleněná stěna a
všechny návštěvníky žádáme, aby v Muzeu
nosili roušky.

Chápeme, že tato opatření mohou omezit
zážitek z prohlídky Muzea, ale vzhledem ke
společenské situaci, jsou tato omezení
nutná.
I při návštěvě Muzea prosíme návštěvníky,
aby nezapomínali na svět kolem sebe a
chránili jak sebe a ostatní návštěvníky, tak i
zaměstnance Muzea.
I přes tato nutná omezení nabízí Muzeum jedinečný zážitek. Prostě i s rouškou platí:
LEPŠÍ NEŽ JSTE ČEKALI!
Nevěříte? Tak se přijďte přesvědčit. Uvidíte
sami. Třeba hned 1. června…

VOLNÝ VSTUP
DO MUZEA
Pondělí 1. června
9:00 – 17:00 hodin

Matematickou rovnicí lze danou skutečnost
vyjádřit takto: první pondělí v měsíci ve
školním roce = volný vstup do Muzea.
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Kromě mnohdy již ikonických modelů, se
budete moci v Sálu Richarda Vyškovského
nechat ohromit širokým záběrem pana modeláře. Uvidíte zde modely staveb včetně
Pražského hradu, který vydalo nakladatelství Albatros v roce 1975, přes Dakarské
speciály a stavební techniku, letadla, lodě,
vojenskou techniku až po formule nebo
osobní automobily. A to vše z dílny jednoho
jediného člověka!
Tímto vskutku renesančním záběrem odkaz
pana architekta vskutku potvrzuje, že titul
„Papírového krále“ mu právem náleží.

Model Pražského hradu a další architektury
v Sále Richarda Vyškovského v MPM
Vznik Sálu Richarda Vyškovského je dalším
logickým krokem v rozvoji expozice Muzea.
Klade si za cíl ukázat nejvýraznější osobnost
československé modelářské scény v celé
jeho šíři. Navazuje na logické a edukativní
uspořádání expozice Muzea s důrazem
právě na zmiňovanou šíři záběru jednoho
autora. A samozřejmě připomíná i jeho odkaz. Jak na facebooku zmínil jeden modelář:

„Pan Vyškovský tady už není, ale zanechal
po sobě spoustu radosti.“ A Muzeum předává tuto radost dál…
Sál Richarda Vyškovského je součástí expozice Muzea a jeho prohlídka je zahrnuta ve
vstupném do Muzea.

VÝSTAVY:

MILAN WEINER:
30 LET MINIBOX

Muzeum papírových modelů
Podle otevírací doby Muzea
Výstava je prodloužena
do 22. srpna 2020
Když se budete ptát modelářů na jméno Milana Weinera, za chvíli zjistíte, že existují
dvě skupiny modelářů. Ti, kteří na jeho modely nedají dopustit a ti, kterým jeho miniboxové krabičky připadají jednoduché a
možná i tak trochu nehodné jejich umu. Ale
nikoho jeho modelářská práce nenechává
v klidu. Milan Weiner – obrazně řečeno –
vletěl na scénu papírového modelářství jako
uragán. A začal chrlit nápady a vize, ze kterých se mnohdy mohla lidem zamotat hlava.

Mnohokrát jsem byl v horách a mnohokrát
jsem z nadhledu sledoval krajinu pod sebou.
Města, železniční tratě, silnice klikatící se
údolími, mosty, továrny, lesy, pole…
všechno se odehrávalo sice dole, ale přesto
jsem naprosto jasně věděl, že se mě to bytostně týká. A párkrát jsem se přistihl při
myšlence, že s krajinou lze pracovat, že lze
krajinu tvořit a určovat její ráz.

Setkání při soutěži stavitelů papírových modelů v roce 1991 v České Lípě;
zleva Michal Antonický, Richard Vyškovský a
Milan Weiner
A pak jsem poprvé uviděl miniboxové krajinky. Okamžitě se mi vybavili chvíle v horách. Najednou jsem měl před sebou krajinu
podobnou té, co jsem znal z nadhledu, ale
tahle krajina mě vybízela naprosto srozumitelně, abych se zapojil do jejího formování.
Polický měsíčník - červen 2020

Milan Weiner svou koncepcí miniboxových
krajinek zcela evidentně překročil hranici
papírového modelářství a otevřel před
všemi „bastlery“ nečekané obzory. A jsem si
jistý, že už na začátku devadesátých let minulého století věděl, že spěje k tomuto výsledku. Jeho nabídka, aby se modelář stal
tvůrcem krajiny, nevznikla jaksi mimochodem, ale je výsledkem dlouhé a trpělivé
práce, včetně chvil, kdy určitě s tím vším
chtěl praštit, když zase jednou narazil na
strop reality. Ale nikdy tu práci úplně neopustil. Maximálně odložil či ponechal stranou. Protože přišly důležitější věci: rodina,
práce, podnikání… taková „modelpauza“,
která dříve či později potká každého modeláře. Výtvarníci či spisovatelé mluví o hledání inspirace, ale ve své podstatě to je taková „modelpauza“ přetavená do jiného
oboru. A nejkrásnější na „modelpauze“ Milana Weinera je to, že pokračování vždy posunulo práci o kousek výš. Ono hledat trhliny a mezírky ve stropu reality dá prostě
práci. Práce výtvarníka – kam počítám i
práci autora papírových modelů – není nikdy ohraničena vrcholem, kdy už není kam
jít. Cesta dál (či výš) vede, jen její nalezení je
proces často bolestný a zdlouhavý. Ale člověk by se neměl bát výzev světa kolem sebe.
A nezáleží na tom, zda se jedná o svět architektury, napnutých pláten nebo svět papírový.

Expozice výstavy nabídne průřez mnohými
„obory“ papírového světa. Od modelů zvířat
a postav, přes techniku k modelům ze světa
čiré fantazie. Její součástí bude i několik panelů, které budou odkazovat na Město Police, na hlavní město papírových modelů
v ČR.
Na více jak stovce modelů bude k vidění
onen široký záběr a jakoby nekončící papírový svět.

R. Vaněk: Elements
Výstava v Zeleném domečku představí jeho
volnou grafickou tvorbu, ke které se po letech opět vrátil. Ani grafické práce nezapřou
typografa – v mnoha dílech je jasně čitelná
inspirace tvary písmen a číslic. S postupem
času se stává tato inspirace méně čitelnou,
ale vždy se jedná o naprosto precizní práci
výtvarníka.
V posledních letech se začal věnovat i olejomalbě.

Ale samozřejmě výstava nekončí u těchto
dvou výrazných modelů. Návštěvníci skutečně uvidí celý svět z papíru a v Královéhradeckém kraji bude platit hned na dvou
místech, že třeba od Pražského hradu
k Donjonu ve Vicennes to není víc jak dvacet
kroků…

Miniboxové krajiny v expozici MPM

ROSTISLAV VANĚK:
EXTYPO

Vernisáž ve čtvrtek 4. června
od 18 hodin
Výstava v Zeleném domečku
Otevřeno denně podle otevírací
doby Muzea papírových modelů
Vstupné dobrovolné
Výstavou Rostislava Vaňka zahajuje Zelený
domeček Novou Terasu 2020. O samotné
výstavě se dočtete na jiném místě Polického
měsíčníku. Zde Vám nabízím jen malé představení autora.
Rostislav Vaněk se do povědomí veřejnosti
dostal především jako autor informačního
systému pražského metra, tvůrce prvních
manuálů korporátní identity českých aerolinek, Obchodní banky nebo Mezinárodního
měnového fondu. Je autorem písem Clara
Sans, Meridianus či Haven.
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Asi nejvýraznějším modelem na výstavě je
Pražský hrad z produkce vydavatelství
Betexa. Model má 180 cm na délku a je složený ze dvou částí. Dalším nepřehlédnutelným modelem je slovinská hydroelektrárna
Fala.
Výstava na novoměstském zámku navazuje
na úspěšné výstavy Muzea mimo vlastní budovu v Polici nad Metují. Muzeum v minulosti vystavovalo třeba v polské Oleśnici,
v Broumově nebo v Přepychách u Opočna.

Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha; Deutsches Plakat Museum, Essen; Lahden juliste
museo, Lahti; Poster Museum Paris; Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa nebo
Moravská galerie, Brno.
Výstavu pořádá spolek Apeiron ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a podporou Města Police nad Metují.

LEPIDLO, NŮŽKY, PAPÍR

DĚKOVACÍ ŽIVÁK
Ze srdce Policka

Hospůdka u Pavla
Pátek 12. června od 19 hodin
Muzeum papírových modelů se rozhodlo podpořit benefiční koncert „Děkovací živák ze
srdce Policka“ s podtitulem #Policko se nebojí
pomáhat.

Výstava Muzea papírových
modelů na zámku
v Novém Městě nad Metují
2. června – 30. srpna

Výstavní síň pod Žebrovkou rozprostře od
června do konce prázdnin svá křídla nad výstavou modelů z Muzea.
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Koncert je pořádán s podporou Města Police
nad Metují a mnoha dalších, kterým není pomoc jiným cizí.
Dobrovolné vstupné bude věnováno Terénní
pečovatelské službě Města Police nad Metují.

Pohled do expozice

pro děti v březnu 2001 konala poutavá premiéra divadelní hry Vynález zkázy s touto
ponorkou v hlavní roli a vystřihovánkou na
plakátech a vstupenkách.

Vynálezy Julese Verna
Kdo by neznal romány Julese Verna. A Ladislavu Badalci tento svět učaroval takovým
způsobem, že se rozhodl některé z Vernových fantazií převést do podoby papírového
modelu. Vznikla tak naprosto úžasná kolekce modelů a postupem času se k tomuto
projektu tu a tam připojovali i další modeláři.
A Ladislav Badalec se nespokojil pouze s inspirací přímo ve Vernových románech, ale
dokázal do papírové podoby převést i části
Ocelového města, které vzniklo v expozici
Muzea Merkur a jehož autorem je Jiří Mládek.
Prvním Verneovským modelem, který vyšel
v časopise ABC ponorka Sword z filmu Vynález zkázy. Tento model vyšel opakovaně
v ABC, ale třeba v roce 2018 ho vydal i Český
rozhlas a v libereckém Naivním Divadle se v
rámci jednoho odpoledního představení

Ponorka Sword
Rodina Verneovských modelů se postupně
rozšiřovala a v expozici Muzea si ji můžete
prohlédnout celou, včetně papírové busty
Julese Verna, kterou Ladislav Badalec udělal
ve spolupráci se svým slovenským „dvojčetem“ Ladislavem Jakubčem.
Dalšími modeláři, kteří podlehli kouzlu příběhů Julese Verna, jsou Michal Dudáš a Miloš Čihák. Nakonec v roce 2005 vyšel speciál
ABC Vynálezy Julese Verna.

Všechny romanticky založené návštěvníky
určitě zaujme ponorka Nautilus a postava
potápěče z příběhu Dvacet tisíc mil pod mořem, vícevrtulový létací stroj Albatros Robura Dobyvatele, balon Victoria z románu
Šest neděl v balónu nebo Postrach (Epouvanta) inženýra Robura, nejuniverzálnější
dopravní prostředek na světě, který dokázal
jezdil po silnicích, plout po vodě i pod hladinou a k tomu všemu ještě i létat…
Svět fantazie je nezměrný a i díky takovým
lidem, jako jsou Jules Verne nebo Ladislav
Badalec stojí za to, se na chvilku zastavit a
vzpomenout si na svoje dětství a dětskou
fantazii, kterou dokáží oba dva pánové jaksepatří rozjitřit.
Za MPM Pavel Frydrych

POHLEDY DO HISTORIE
zrcadlo času - vzpomínáme...
yy 1. červen 2016 – Ve Švýcarsku byl otevřen
57 km dlouhý Gotthardský úpatní tunel,
nejdelší železniční tunel na světě
yy 2. červen 1904 – Narozen František Plánička, reprezentační fotbalový brankář
(† 20. července 1996)
yy 3. červen 1801 – Narozen František
Škroup, hudební skladatel, tvůrce české
národní hymny, († 7. února 1862)
yy 3. červen 1935 – Narozen Václav Hybš,
hudebník, dirigent tanečního orchestru
yy 4. červen 1942 – V nemocnici na Bulovce zemřel na následky atentátu z 27. května téhož roku zastupující říšský protektor
v Čechách a na Moravě Reinhard Heydrich
yy 5. červen 1826 – Zemřel Carl Maria von
Weber, německý skladatel, klavírista a dirigent (* 18. listopadu 1786)
yy 6. červen 863 – Věrozvěstové Cyril (Konstantin) a Metoděj přišli do říše Velkomoravské na žádost knížete Rostislava u císaře Michala III.
yy 7. červen 1781 – Byl položen základní
kámen Stavovského divadla v Praze, otevřeno bylo 21. března 1783 jako Hraběcí
Nosticovo divadlo
yy 8. červen 1948 – Edvard Beneš abdikoval
na úřad prezidenta, jeho nástupcem se pak
stal Klement Gottwald
yy 9. červen 1781 – Narozen George Stephenson, britský konstruktér parních lokomotiv († 12. srpna 1848)
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yy 10. červen 1942 – Byly německými okupanty vyhlazeny Lidice, celkem přišlo
o život 340 lidických obyvatel (192 mužů,
60 žen a 88 dětí)
yy 11. červen l881 – Slavnostním představením Smetanovy Libuše otevřeno Národní
divadlo
yy 12. červen 1840 – Narozen Jakub Arbes,
spisovatel a novinář († 8. dubna 1914)
yy 13. červen 1881 – Narozen Otakar Španiel, sochař, řezbář a medailér († 15. února 1955)
yy 14. června 1798 – Narozen František Palacký, spisovatel, historik a politik
yy († 26. květen 1876)
yy 15. květen 1754 – Prokop Diviš sestavil
v Příměticích u Znojma první zemněný
bleskosvod
yy 16. červen 1963 – Valentina Těreškovová
se stala na palubě lodi Vostok 6 první kosmonautkou
yy 17. červen 1909 – Narozen Karel Höger,
divadelní a filmový herec († 4. května
1977)
yy 18. červen 1882 – V Praze se konal I. všesokolský slet
yy 19. červen 1905 – Narozen Jiří Voskovec,
známý český herec a spisovatel, pracoval
dlouhou dobu s Janem Werichem a Jaroslavem Ježkem († 1981)
yy 20. červen 1848 – Narozen Josef Václav
Myslbek, sochař, autor pomníku sv. Václava na Václavském náměstí († 2. červ-

na 1922)
yy 21. červen 1621 – Poprava 27 účastníků českého stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze
yy 22. červen 1503 – Dokončena stavba Karlova mostu v Praze
yy 23. červen 1955 – V Praze na Strahově začala I. celostátní spartakiáda
yy 24. červen 1995 – Při železniční nehodě
u Krouny zahynulo 19 lidí
yy 25. červen 1796 – Ludwig van Beethoven
poprvé veřejně vystoupil v Praze
yy 26. červen 1741 – Marie Terezie korunována uherskou královnou
yy 27. červen 1940 – Zemským úřadem
v Praze (Landesgehörde in Prag) byla provedena kolaudace budovy Kolárova divadla v Polici nad Metují, 29. června bylo
slavnostně otevřeno
yy 28. červen 1914 – V Sarajevu byl spáchán
atentát na následníka trůnu rakousko-uherské monarchie Františka Ferdinanda, událost se stala záminkou k rozpoutání první světové války
yy 29. červen 1914 – Narozen Rafael Kubelík, významný český dirigent († 11. srpna 1996)
yy 30. červen 1868 – Narozen Alois Musil,
český orientalista a cestovatel († 12. dubna 1944)
yy Koncem června 1972 – první televizor
na barevný obraz
Připravil František Janeček
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O názvu města Police nad Metují

Nejprve několik poznámek z historie.
Středověké městečko POLICE dostalo své
jméno pravděpodobně po staročeském názvu,
označující ves na rovině, v otevřeném terénu.
Pokusme se ujasnit, kdy se vlastně POLICE stala MĚSTEM. Se jménem
POLICE (POLICZ) se poprvé setkáváme (pomineme-li falza datovaná do r. 1213 a 1229)
roku 1253 v listině ”mladšího” krále českého
Přemysla Otakara II., kterou sem přeložil trh
z Provodova a dal tím vlastně právní podklad k založení městečka. O necelé půlstoletí
později se setkáváme s Policí v listině krále
Václava I. z 7. XII. 1295, jako s trhovým
místem (locus forensis). Privilegium bylo
vydáno na žádost opata Bavora, a povoluje
jím v Polici hrdelní soud (iudicium sanguinis) s tím, že zločinci, dosud dopravovaní
až do Hradce, mají být nyní trestáni polickým
rychtářem (per iudicem dicti locis). Zdaleka to
však neznamená, že by Police měla již koncem XIII. století statut města.
V Berní rule z r. 1654 je Police označena
pouze jako městys, v Tereziánském katastru
z pol. XVIII. stol. je označena opět jako městečko. Zatím se nepodařilo zjistit, bylo-li kdy
původní “locus forensis” a pozdější městečko
vůbec oficiálně povýšeno na MĚSTO.
(Pozn.Termín ”locus forensis” označuje
za doby krále Václava II. Místa, ”která nelze

pokládat za plná města”.)
A teď něco o současném pojmenování.
První dosud známé užití bližšího zeměpisného
určení města – přídomek „nad Metují“ – je
doloženo na výučním listu Jana Khoma, vystaveného polickým řeznickým cechem dne
24. ledna 1768. Podobný způsob pojmenování se rovněž nachází v kupní smlouvě domu
čp. 79 ze dne 8. června roku 1793, kde je
město označeno jako „město Police nad řekou Medhují“.
26. ledna 1921 zasedalo polické obecní zastupitelstvo a rokovalo o změně názvu
města Police na pojmenování POLICE
NAD METUJÍ – „poněvadž dochází často
k záměnám a se zřetelem k tomu, že označení
místa Police nad Metují užívá se již všeobecně
ač úředně změna provedena není, usneseno,
aby změna pojmenování na Police nad Metují
provedena byla úředně a k tomu příslušné kroky byly zavedeny.“
Tento název, namísto dřívějšího a starobylého názvu Police, byl již dlouhá léta předtím
neoficiálně používán a šlo tedy v podstatě pouze o jeho legalizaci. Kdo se vyzná v zeměpise, bude se zřejmě ptát, proč nad Metují, když
městem protéká potok Ledhujka a řeka Metuje
je od města vzdálena necelé čtyři kilometry.
Žádost o povolení změny názvu města
byla podána ministerstvu vnitra. Rok 1922 se

Slavnost Božího těla v Polici
nad Metují před 100 lety

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Boží Tělo Slavnost Těla a krve
Páně (až do Druhého vatikánského koncilu nazývaná „Božího těla“) je
svátek římskokatolické církve, kterým se zdůrazňuje reálná přítomnost
Ježíše Krista v eucharistii. V katolické církvi se slaví ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl v roce 1264 papež Urban IV.
Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. Slavení svátku může být provázeno nápadnou zvyklostí, kdy z kostela vychází průvod, v němž je nesena
hostie ve zdobené monstranci, a na předem určených místech (náměstí,
sochy svatých, morové sloupy apod.) se konají krátké pobožnosti. Místa
k zastavení bývají většinou čtyři.(Zdroj: Wikipedie)
V Polici se slavnost Božího těla konala před 100 lety dne 4 .6. 1920.
Tato slavnost konala se v Polici vždycky okázale při průvodu procesím
po náměstí ku čtyřem oltářům krásně okrášlených. Při vyjití z kostela
bylo pokaždé stříleno z hmoždířů, vícero ran pak u každého oltáře: při
evangeliu čtení byly opětovány 3 rány a taktéž se dálo při požehnání
u každého oltáře po 3 ranách. Domy byly ověnčené věnci zelenými a kvítím. Slavný průvod se vedl z kostela u přítomnosti všech okresních úředníků, rady městské, panských úředníků, cechů řemeslnických – krejčů,
ševců, hrnčířů, pekařů, pateráků sdružených (truhlářů, kolářů, bednářů,
soustružníků, řezbářů atp.), pak mlynářů. Tito všichni nesli svůj cechovní
prápor a za ním kráčeli v pořadí s rozsvícenýma voskovicemi, též i tkalcovská korouhev tu nechyběla, také každý cech měl svoje zvláštní světlo
a lucerny i řezníci měli svoje lucerny, které sebou rozsvícené nosili při
nešení velebné Svátosti. V pozdější době chodili Sokolové v pořadí s průvodem, též hasiči a vysloužilci vojenské a žáci školní, též družiček bývalo
množství.
Však v roku 1920 odbývalo se jen jednoduše beze vší oslavy a bez
zúčastnění spolků všech a bez jakékoliv střelby. Obecenstva bývalo při
průvodu dříve plné náměstí a tohoto roku bylo jen málo obecenstva zúčastněného, též bez rady městské.“ (Josef Brandejs: Letopisy a paměti
Polické; SOkA Náchod)
Zdroj: PICHL, Miroslav. Dějiny města a regionu v běhu let (1914-2003).
Díl 2., s. 1234
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stal svým způsobem historický: ministerstvem vnitra je polické obci oznámeno, že se
schvaluje její žádost z r. 1921 a je jí povoleno
užívat nový úřední název města – POLICE
nad METUJÍ.
30. března 1922 se konalo zasedání obecního zastupitelstva, na kterém starosta Josef
Šulc oznámil, že ministerstvo vnitra ČSR
schválilo návrh na změnu pojmenování města
Police (německy Politz), na nový úřední název obce: POLICE NAD METUJÍ, a dále, že
totéž ministerstvo vnitra jménem vlády (výnosem ze dne 6. února) rozhodlo o sloučení obcí
Police a Velká Ledhuje v jednu místní obec
pod názvem Police nad Metují.
Přípis ministerstva vnitra (ze dne 6.
2 1922) obsahuje mimo jiné i toto ustanovení: „dosavadní osady obce Ledhuje (Velká
a Malá) podrží i nadále vlastní katastry.
Veškeré jmění a statek obecní, ústavy a fondy
jmenovaných obcí, jakož i veškerá jejich práva přecházejí dnem sloučení na novou obec
Polici nad Metují.“
[Poznámka: název Police nese v Čechách
vícero obcí: Police v okrese Šumperk, Police
v okr. Třebíč, Police v okr. Vsetín, Horní
Police v okr. Česká Lípa]
Z materiálů Mir. Pichla
vybral František Janeček

Medardova kápě …

Svatý Medard, biskup
z Noyonu (Francie), se narodil kolem roku 473 a zemřel kolem roku 560. Je
patronem sedláků i vinařů.
Rolníci jej vzývají za suché
počasí při senách. Legenda
o sv. Medardovi totiž vypráví, že když byl Medard malým chlapcem, zastihla ho
v polích bouřka a liják. Vedle
Medarda se náhle snesl obrovský orel, který ho svými
perutěmi ochránil před deštěm. Prý proto, že Medarda
často zobrazovali s úsměvem,
je považován i za patrona proti bolestem zubů, ale také proti horečce a choromyslnosti.
Sv. Medard má svátek 8. června, je to významný den spojený s přírodou a s počasím. Na přelomu května a června jsou obvykle deště. A na tyto deště je pranostika, která hovoří o dni
svatého Medarda. Nejpopulárnější pranostikou června a možná
i celého roku je bezpochyby známá průpovídka o Medardově kápi:
Medardova kápě – 40 dní kape. Odborníci pravdivost medardovské
kápě potvrzují; kolem Medarda skutečně často prší, ale utěšují, že
„čtyřicet dní“ je obrazným vyjádřením. Tvůrcové pranostik je zřejmě převzali z bible (známou biblickou potopu vyvolal déšť trvající
čtyřicet dní a čtyřicet nocí) a stalo se symbolickým označením pro
označování jevů trvajících delší dobu.
K Medardovi se váže mnoho dalších pranostik: Medard nemá
mrazův více, by nezmrzly nám vinice. Jasný den na Medarda tiší
rolníkovo naříkání. Jaké počasí na sv. Medarda bývá, takové jest
o žních.
Jméno Medard je patrně germánského původu a lze je vyložit
jako „mocný, schopný, silný“.
Vybral František Janeček
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Významné osobnosti Police a Policka

Příběh Mudr. Marie Svatošové – lékařky, spisovatelky, zakladatelky a vůdčí
osobnosti hospicového hnutí
Marie Svatošová se narodila 20. listopadu 1942
ve škole v Hlavňově čp.
35, kde její otec řídící Jan
Maršík učil (i autora tohoto
příspěvku v 1. a 2. třídě).
Křest svatý přijala v polickém chrámu Páně v prosinci téhož roku. K začátku její
pozemské pouti se vztahuje
i tato její vzpomínka.

Bylo mi asi dva
a půl roku, když jsme se
z Hlavňova stěhovali – tak
daleko má paměť opravdu
nesahá. Z vyprávění rodičů však vím, že mi tam šlo doslova o život. Ne
proto, že byla válka, ale narodila jsem se o pět týdnů dřív, doma v obýváku, neuměla jsem si regulovat tělesnou teplotu, neměla jsem sací reflex, z 2200 gramů jsem zhubla na 1800 gramů. V obci nebyl elektrický
proud, natož nějaký inkubátor. Zkušený praktický lékař z Police mi odmítl propíchnout uši pro náušnice od kmotřičky se slovy: „Netrapte to
dítě, copak nevidíte, že stejně umře?“
Přijela babička, zkušená matka devíti dětí, a zapojila se do směnného provozu. Ve dne v noci mě „dopékali v troubě“ a zároveň u mě
nepřetržitě bděli, abych jim neumřela nepokřtěná. Po šestnáctidenním
piplání mě pořádně zabalili do duc a v kočárku (auta nejezdila, benzín
potřeboval Hitler) mě dovezli do polického kostela ke křtu. Už mnoho
let, vždy 6. prosince, tuto významnou událost slavím, při kulatých výročích i přímo u „své“ křtitelnice v Polici.
Ještě mi z toho Hlavňova zůstalo – taťka tam působil jako řídící
učitel na jednotřídní škole. V té době byla populární knížka „Řídících
Márinka“ od téhož autora (vzhledem k pseudonymu vlastně od téže autorky) jako „Kája Mařík“. V Hlavňově mi proto jinak neřekli a v rodině
i u některých přátel jsem, navzdory pokročilému věku, Márinka dodnes.
Krátký čas působil její otec ve Velké Vsi u Broumova a po nějaké
době se stává jeho působištěm škola v Pěkově. Odtud naše „Márinka“,
jak jsme ji říkali, dojížděla od 5. do 8. třídy do polické základní školy.
Po maturitě na zdravotnické škole a studiu lékařské fakulty v Hradci
Králové zakotvila v Praze, kde bydlí dosud. Je, a vždycky byla, hluboce
věřící katolička. To jí vyneslo stálý dohled StB. Do roku 1990 pracovala jako praktická lékařka. Poté opustila ordinaci, aby realizovala myšlenku hospice, kterou znala ze samizdatové literatury.
Nějaký čas organizovala domácí péči Katolické charity a v roce
1993 založila občanské sdružení Ecce homo - Sdružení pro podporu
domácí péče a hospicového hnutí.
Dne 8. prosince 1995 se díky její intenzivní činnosti a spolupráci
mnoha odborných i laických pracovníků a oboru paliativní medicíny
podařilo otevřít první český hospic v České republice, který byl nazván po patronce trpících Anežce České – Hospic sv. Anežky České
v Červeném Kostelci. Další hospice vznikaly v Praze, Brně, Plzni,
Ostravě, Olomouci, Rajhradu u Brna, Litoměřicích, Zlíně, Valašském
Meziříčí, Mostu, Prachaticích, Chrudimi, Havlíčkově Brodu, Čerčanech
a Tachově.
MUDr. Marie Svatošová je prezidentkou Asociace poskytovatelů
hospicové paliativní péče a neúnavnou propagátorkou hospicového
hnutí v ČR. Oporou i celoživotním smyslem pro ni je její křesťanské
přesvědčení, díky němuž vše zvládala a zvládá.Tomuto citlivému tématu věnovala mnoho svých článků a publikací. Čtenářsky nejúspěšnější jsou její knihy Hospice a umění doprovázet, Hospice slovem
a obrazem, Až k prolití krve — Radostné poselství P. MUDr. Ladislava
Kubíčka nebo Kmotra na e-mailu. Marie Svatošová je zároveň oblíbenou autorkou drobných literárních úvah s křesťanským poselstvím
Náhody a náhodičky nebo Bůh mezi hrnci.Mimořádný ohlas vzbudila
její pravidelná účast v rubrice „Jak to vidím já“ pořadu „Host do domu“
Českého rozhlasu.
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MUDr. Marie Svatošová byla za svou mimořádnou humanistickou
činnost oceněna těmito oceněními:
yy Medaile Za zásluhy III. stupně z rukou prezidenta Václava Havla (28. října 2002)
yy Svatováclavská medaile (2008)
yy Medaile Za zásluhy o stát z rukou prezidenta Miloše Zemana (28.
října 2015)
yy Dáma české kultury z rukou ministra kultury Daniela Hermana
v rámci 11. ročníku festivalu Mene Tekel (26. února 2017)
yy Čestné občanství města Police nad Metují udělené zastupitelstvem
města (14. prosince 2016)
Literatura:

yy Hospice a umění doprovázet, Ecce homo, 1995, 1999, 2003, ISBN 80902049-4-5
yy Hospice slovem a obrazem (spoluautorka), Ecce homo, 1998, ISBN 80902049-1-0
yy Hospic Anežky České se představuje, Ecce homo, 1998, ISBN 80-902049-3-7
yy Náhody a náhodičky s Marií Svatošovou, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2004
yy Až k prolití krve (vzpomínka na pátera Ladislava Kubíčka), Karmelitánské
nakladatelství, Kostelní Vydří, 2005, ISBN 80-7192-806-2
yy O naději s Marií Svatošovou, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2006, ISBN 80-7192-833-X
yy Přitahuji (ed.), (výběr z exercicií Ladislava Kubíčka), Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2007
yy Hospice a umění doprovázet, Karmelitánské nakladatelství, 2008, 2011, ISBN
978-80-7195-580-1
yy Kmotra na e-mailu (spol. Marie Svatošová, Jana Maršíková), Karmelitánské
nakladatelství, 2010, ISBN 978-80-7195-507-8
yy Víme si rady s duchovními potřebami nemocných?, Grada, 2012, ISBN 97880-247-4107-9
yy Normální je věřit, Karmelitánské nakladatelství, 2009, ISBN 978-80-7195360-9
yy Neboj se vrátit domů, rozhovor s Alešem Palánem, Kalich, 2018, ISBN 97880-7017-249-0
yy Bureš, M.: Hlavňov – vesnice pod Hvězdou. Police nad Metují, 2016, ISBN
978-80-906314-1-0

Připravil František Janeček

Z historie nové silnice na Ostaš

Nová
asfaltová
silnice
na Ostaš byla slavnostně otevřena
23. června 1963. Původní termín
slavnostního zahájení provozu
byl již dříve stanoven na 16. června – nečekaně však byla vyhlášena celostátní „národní směna“
– neděle byla určena pracovním
dnem (!!).
Slavnost zahájil, po průvodu
který vyšel na Ostaš od bývalého
hostince „U Michálků“, předseda
MNV střediskové obce Hvězda
(tj. sloučených obcí Bukovice
a Hlavňov) František Rudolf.
Závěr zábavného programu
„okrášlil“ svou přítomností spolu
s delegací ONV a KNV, po svém
návratu ze slavnostního otevření
nové školy z Meziměstí, sám ministr školství František Kahuda
(o kterém mezi vysokoškolskými
studenty kolovalo známé heslo:
„Dejte nám Kahudu, dáme mu
na hubu“). Z Ostaše se ministr
ještě odejel podívat na Hvězdu,
kde pobyl půl hodiny.

Stavba silnice, která byla započata roku 1961, si vyžádala celkový náklad 541.000 Kčs. Zcela
však byla dokončena až v listopadu příštího roku, kdy byla položena poslední vrstva asfaltového
povrchu.

Z materiálů Mir. Pichla vybral František Janeček.
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Z polické mateřinky…

V době nouzového stavu nezahálela ani
ĆŠI. Dnes Vám přinášíme pár informací ze
zprávy České školní inspekce, která zjišťovala, jak fungovaly mateřské školy během
nouzového stavu. S ohledem na mimořádnou
situaci zůstalo více než měsíc uzavřeno 95 %
mateřských škol. Provoz tedy neukončilo pouze 5% MŠ a 1,5% ani svůj provoz neomezilo.
I v nich však byla přítomna méně než polovina dětí, které zde byly zapsány. Menší školky
byly uzavřeny v důsledku skutečnosti, že rodiče své děti přestali do MŠ posílat. U větších
MŠ uzavření inicioval zřizovatel. Pedagogové
v 9 z 10 školek, které byly uzavřeny, pravidelně vytvářeli pro děti nabídku vzdělávacích aktivit. Stávající situace byla nová nejen pro MŠ,
ale zejména pro rodiče a jejich děti. V mnoha
rodinách se řešilo, jak své děti zabavit, vzdělávat a to vše ještě propojit s osobními i pracovními povinnostmi. Zásadní v tomto období
bylo zachovat příjemné rodinné prostředí pro
výchovu a vzdělávání, ve kterém mají děti pocit jistoty a bezpečí.(zdroj tisková zpráva ČŠI)
Primárním úkolem i naší mateřské školy
bylo nabízet inspirace k různorodým aktivitám, takže rodiče mohli na našem webu najít
vzdělávací plán na dané období, úkoly, inspirace a odkazy. Potěšilo nás, že většina rodičů
naši nabídku využilo, s dětmi doma pracovali

ŠKOLSTVÍ
a s otevřením MŠ donesli úkoly do školky. Naše
MŠ byla znovu otevřena 11. 5. 2020. Mohlo
by k tomu dojít už dříve,
ale bohužel jsme čekali
na pokyny z ministerstva
školství. Děti s rodiči přichází v roušce, u vchodu si vydezinfikují ruce
a od ostatních dodržují
odstup 2 metry. Rouška
dítěte je uložena v šatně
do sáčku. Děti ani pedagogičtí pracovníci v prostorách MŠ i zahrady nosit
roušky nemusí. Dětem se
ihned při příchodu změří
teplota a musí si umýt řádně ruce. Hodně se
větrá a více času se tráví venku. Paní uklízečky několikrát denně dezinfikují místa, kde by
mohlo dojít k přenosu viru (kliky, zábradlí,
WC…). Zatím máme ve třídách v průměru 10
dětí, větší docházku čekáme od 25. 5. s otevřením základních škol. Děti se moc těšily, hlavně na kamarády a užívají si to u nás. Probíhá
vzdělávání podle třídních plánů, jen byly zrušené besídky, výlety, exkurze, návštěva dětí
z MŠ z polské Swidnice. Nadále probíhá naše

školková hra pro rodiče s dětmi „Polickem
s rodiči“ a „Putování kolem Police“. Velmi
smutné je, že má někdo zálibu ničit nám naše
notýsky umístěné v krabičce, kam se mají děti
zapsat. Stalo se tak již podruhé. Co z toho kdo
má, že zničí, nebo rovnou ukradne notýsek určený malým dětem? Co je to za lidi, kteří ne
mají nejspíše nic na práci, než škodit?
S přáním lepších časů Vás zdraví Vaše
paní učitelky a pan učitel z MŠ na sídlišti

Základní umělecká škola informuje…
Informace k zahájení výuky na ZUŠ

Milí rodiče a žáci Základní umělecké školy v Polici nad Metují!
MŠMT rozhodlo o znovuotevření základních uměleckých škol
od 11. 5. 2020 a povinnosti podepsat čestné prohlášení před opětovným zahájením výuky žáka.

Naše škola se vám tedy otevřela ve dvou krocích:
Od pondělí 11. 5. 2020 pouze pro individuální výuku na hudebním oboru a od pondělí 25. 5. 2020 pro žáky tanečního a výtvarného oboru.
Aby bylo možné dodržet hygienické podmínky, které MŠMT
stanovilo pro výuku na ZUŠ, bude nutné v kolektivní výuce
na hudebním oboru do konce školního roku 2019/2020 pokračovat distančně. Týká se to především předmětu hudební nauka
a souborová a orchestrální hra, kde počty žáků přesahují povolené maximum 15 osob.
Výjimku tvoří výuka sborového zpěvu a smyčcových orchestrů s upravenými počty žáků ve skupinách.
Na základě metodiky vydané MŠMT jsme museli všechny
učebny i společné prostory vybavit dezinfekčními prostředky
a přizpůsobit těmto požadavkům i provoz a úklid školy.
K těmto požadavkům patří i zákaz vstupu do školy pro všechny kromě zaměstnanců a žáků školy – prosíme proto především rodiče a prarodiče, doprovázející své děti do školy, aby toto nařízení
respektovali. Z tohoto důvodu jsou dveře ve foyer školy zavřené
na elektronický zámek a pro otevření je třeba zazvonit školním
telefonem do učebny konkrétního učitele, který si pro svého žáčka
buď přijde ke dveřím, nebo mu na dálku dveře otevře.
Děkujeme všem za respektování těchto omezujících opatření
a budeme doufat, že se nám společnými silami podaří tento náročný školní rok zdárně a především ve zdraví dokončit!
S poděkováním za porozumění a spolupráci
Vaše ZUŠ v Polici nad Metují
Polický měsíčník - červen 2020

Základní umělecká škola v Polici nad Metují
oznamuje, že již od května probíhá

ZÁPIS
do přípravného a základního studia

pro školní rok 2020 – 2021
Všichni zájemci o studium se mají možnost přihlásit ještě do 12. 6. 2020.
Ve dnech 15. - 17. 6. 2020 proběhne na hudebním a tanečním oddělení
přijímací zkouška, ke které budou zájemci pozváni telefonicky. Přijímací řízení
na výtvarném oboru se v tomto roce bude konat pouze formou zápisu.
Elektronickou přihlášku vyplňte na webu www.izus.cz.
Veškeré informace ke studiu a telefonické kontakty naleznete na našich
webových stránkách www.zuspolice.cz.
V případě dalších dotazů ohledně studia neváhejte kontaktovat vedení školy.
Upozorňujeme rodiče, aby případný zájem o studium svých dětí neodkládali
na období po prázdninách – úvazky učitelů musí být v té době hotovy a
případní opozdilci již nemusí být ke studiu z kapacitních důvodů přijati!

Telefon do kanceláře školy: 491 541 155
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V nedávném provedení pohádkového muzikálu Plaváček se veřejnosti představily nejstarší pěvecké
sbory ZUŠ Police nad Metují - Studánečka a Studánka.
Pro sborové děti to byla odměna a taky důkaz toho, že na ně už je možné naložit větší hudební
břemeno a že ho unesou a donesou až do cíle.
Cesta k takovému výkonu má svůj čas a žádá si své úsilí, a tak nám dovolte přiblížit vám, co za tím
vším vězí a jak to tady u nás chodí...
Zpěv je lidskou daností a nejpřirozenějším lidským hudebním projevem. S prací na hlase začínají
někteří podvědomě už v peřince. Jsou však i tací, kteří tuto dovednost v sobě objevují s časem a
pracně. Jedněm to jde jakoby samo a druzí si musí dodat mnoho odvahy, aby pusu ke zpěvu vůbec
otevřeli.
Ať tak nebo onak, ve sboru, v partě vícero zpěváků, je jednodušší najít odvahu a začít pracovat se
svým hlasem jako součástí společného snažení.
V naší ZUŠ má sborový zpěv plnou podporu vedení i jednotlivých kantorů hudebních oborů. Vždyť i
housle, klav’r, ßŽtna, kytara nebo dokonce i kontrabas mus’ někdy „zpívat“! To se pak osobní
zkušenost s tvorbou tónu a s jeho vedením a zbarvováním hodí.
Naše škola nabízí tento obor pohotově a od nejmladších dětí mohou všichni bez rozdílů do
příslušného sborečku nebo sboru docházet!
Nejmenší – nejmladší děti se scházejí jednou týdně ke společným hudebním hrám, během kterých
se nenásilnou formou naučí nebo přivlastní nejzákladnější hudební pojmy, zákonitosti a dovednosti.
V sobě vhodné poloze zkouší, co ten jejich hlásek
umí a co ještě ne. Je zde, i když ne apriori
prostor k dotříbení výslovnosti.
Kdo je
plašší povahy má možnost se upevnit se
svými kamarády „v zádech“.
Tady se také praktický naučí, co
je „táhnout za jeden
provaz“! Tak to jsou Kapičky.
Jejich o něco starší
kolegové nesou název
Pramíneček. Zde se
pracuje na lehce
vyšší úrovni.
Předškoláci a
prvňáci týden co
týden spojují své
hlasy a nacvičují
písničky lidové i
umělé. Protože
konečnou podobu
pěveckého
projevu tvoří celý
člověk, učí se
děti postupně
ovládat své tělo
a rozeznít od
hlavy až po paty
celého zpěváka
nebo zpěvačku.
Až “Pramíneček”
povyroste, odchází
do sborečku
staršího
Pramínek. Ze
zkoušky tohoto sboru
se ozývá mnohdy
už velmi slušná
produkce! Nasbírané
zkušenosti jsou znát a
poslouchat tyto děti je
opravdová radost.
Pouť mladého sboristy ale
ještě
zdaleka
nekončí….pokračuje do sboru
Studánečka, kde už si zpěváci
poradí s jednoduchým vícehlasem
či cizím jazykem skladby. Děti ze
Studánečky jsou, když je třeba, vydatnými pomocníky nejstaršího sboru Studánka. Jako v případě již
zmiňovaného Plaváčka nebo kdysi Sněhové královny. Větší množství kultivovaných hlasů se
poslouchá příjemně a naplňuje podstatu názvů sborů.
Studánka umí pracovat dlouhodobě a nebojí se ani složitých úprav písní. Několikaměsíční úsilí je
pak na soutěžích, koncertech i na velkých projektech znát. Radost ze společné práce, pochvala
odborníků, potěšení rodičů i ten potlesk se prožívá taky společně. To, co se prožívá ve sboru, těžko
hledat někde jinde nebo s čímkoliv srovnávat…..nejlepší je to zkusit na vlastní kůži.
A rozhodně to stojí za to!
Kdo ví, jestli ve vás (rozuměj: ve vašich dětech) nedříme budoucí Káj nebo Plaváček …. Princezna
nebo Sněhová královna ….
A nejde vždy o hlavní roli! Co by byla taková pohádka bez výborného sboru, který sólistu podepře a
dotvoří.
Zveme vás a povzbuzujeme, přijďte to s námi zkusit!!!
Těšíme se na vás - maličké, větší i ty ještě větší!!!!
V případě zájmu prosíme kontaktujte pěvecké oddělení ZUŠ Police nad Metují.
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Online výuka na gymnáziu Broumov:
Víte, co mají společného kubánský rybář
Santiago, francouzská kráska Ema Bovaryová a český nádražák Alois Nebel? Ti všichni se nyní o své
příběhy díky studentům našeho gymnázia podílejí
online.
V poslední době jistě každý student od svých
rodičů i učitelů mnohokrát slyšel větu, že teď je to
na nich, že se musí snažit hlavně sami, když nemohou chodit do školy. Jsem ráda, že studenti našeho
gymnázia si to vzali k srdci a svou snahou pomáhají
nejen sobě, ale i svým spolužákům.
Každá hodina literatury ve 2. A, 7. V i semináře
z českého jazyka je tak z velké části dílem samotných
studentů. Nejen, že pilně čtou doporučenou literaturu, ale také bravurně zvládají sdílení svých prezentací
v aplikaci Microsoft Teams. Jsem mile překvapena
nejen zodpovědným přístupem všech referujících, ale
i vysokou úrovní jejich prezentací. Hodiny jsou tak
sice vedené na dálku, ale pocit z nich je velmi osobní.
Milí studenti, díky za to, jak se snažíte.
Helena Knittelová

Marcela Doležalová, studentka Gymnázia Broumov:

Můj běžný den

Vyučující českého jazyka v primě Aneta Felgrová položila studentům primy otázku,
jak vypadá jejich běžný den v době online výuky. Takto zdařile se s dobrovolným úkolem vyrovnala Marcela Doležalová:
Každé ráno vstávám podle toho, v kolik mě moje sestra Karlička vzbudí. Pak se spolu jdeme obléknout. Když jsme oblečené, jdeme dolů na snídani. Většinou si dáme jogurt nebo křupky s mlékem. Potom jdu nakrmit morčata. Pak si připravím věci na online
výuku. V osm hodin se jdu už učit. Po učení si uklidím věci. Mezitím mamka dělá oběd.
Už sedíme u stolu, nemohli jsme se dočkat. Byl velice dobrý. Po obědě pomůžu mamce
uklidit nádobí. Teď si jdu udělat všechny úkoly, co mám. Potom si hrajeme s Karličkou
doma, aby nám slehlo. Pak jdeme ven na trampolínu. Tam řádíme hodně dlouho. Venku
jenom neskáčeme, ale také jezdíme na kole, houpeme se na houpačce a samozřejmě taky
hrajeme fotbal. Pak už nám je zima, takže jdeme domů. Doma si s Karličkou uděláme
kakao. Pak si jdeme hrát s morčaty. Potom hrajeme vybíjenou. Když nás to už přestane
bavit, tak se jdeme vykoupat. Když jsme obě vykoupané, jdu udělat večeři. K večeři
si dáme, co máme. Když dojíme, jdeme si vyčistit zuby. Pak jdeme do svého pokoje.
V pokoji hrajeme třeba karty. Když nás to přestane bavit, tak jdeme do postele. V posteli
se koukáme na videa a pohádky. Já čekám až Karlička usne, abych mohla uklidit tablet.
Když konečně usne, tak to všechno uklidím. Konečně jdu spát. Sladké sny.

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Z domova důchodců
Milí spoluobčané,
všichni žijeme v nezvyklé době, procházíme něčím, co jsme dřív neznali. Pandemie koronaviru je s námi několik posledních měsíců.
V našem domově pečujeme o ty nejohroženější
– o seniory a proto jsme rychleji než v ostatních oblastech společnosti přijali přísnější
opatření.
Situaci, které jsme museli čelit, byla
nová pro všechny zaměstnance, vedení domova, uživatele a jejich rodinné příslušníky.
Naše rozhodnutí musela být rychlá, účinná
a zodpovědná. Opatření o zákazu návštěv jsme
vyhlásili ještě před vyhlášením výjimečného
stavu v ČR. Okamžitě jsme připravili krizový plán, zabezpečili ochranné prostředky pro
zaměstnance i uživatele a nastavili nový režim fungování na všech úsecích organizace,
abychom ochránili před nákazou uživatele
a zaměstnance. Celou situaci nám v začátcích komplikoval nedostatek ochranných
pomůcek na trhu. Zpočátku chyběly zásoby
rukavic, roušek, dezinfekce. Výrobci se ale
rychle přizpůsobili potřebám trhu a dnešní situace je mnohem lepší. Velkou pomocí
byly i dodávky ochranných prostředků, které
jsme získali od státu. Tyto byly distribuované do jednotlivých zařízení sociálních služeb prostřednictvím krajských úřadů. Děkuji
Královéhradeckému kraji – našemu zřizovateli, že se o nás v tomto nelehkém čase velice
dobře postaral jak po stránce materiální, tak
i metodické. Ochranné pomůcky jsme obstarávali i na trhu. Velkou pomocí pro nás byly
roušky, které šili občané doma a nabízeli nám
je darem. V těchto těžkých chvílích to bylo
úžasné, že se v lidech projevily ty nejvyšší
hodnoty – altruismus, láska, soucítění a solidarita. Cítím pocit štěstí, vděčnosti i přesvědčení,
že v naší společnosti je spousta dobrých lidí.
Jim patří náš veliký dík a respekt. Roušky nám
darovali i místní společnosti. Poděkování patří společnosti Viridium.cz s. r. v čele s panem
Polický měsíčník - červen 2020

Lukášem Vackem a paní Radce Rydlové.
Další poděkování posílám panu Milanovi
Schirlovi, který prostřednictvím společnosti TCM POINT s.r.o. daroval zaměstnancům
organizace potravinové doplňky pro posílení
jejich imunity. Dále děkuji společnosti Iresoft,
která za finanční podpory dalších společností
distribuovala ochranné pomůcky pro zařízení
sociálních služeb, skupině J§T a EPH, firmě
FA Partner s.r.o. a mnoha dalším.
Zákaz návštěv v našem DD zasáhl uživatele na tom nejzranitelnějším místě – v možnosti osobního kontaktu s rodinou, což nesli
velice špatně. Snažili jsme se nahradit osobní
kontakt s rodinou alespoň komunikací přes
telefon, emaily, vzkazy, zprostředkováním
video hovorů přes Skype a jiné komunikační kanály (Whatsapp) nebo kontakt na dálku
(přes plot, pod balkony). Tablety, které nám
umožnily zprostředkovat komunikaci uživatelů s rodinou nám daroval Královéhradecký kraj
i Nadace Charty 77 (v rámci projektu „Tablet
ze srdce“ - společný projekt firem Philip Morris
a.s., Asociace poskytovatelů sociálních služeb
ČR, z. s., Mall Group a.s., Vodafone Czech
Republic a.s., Deníku BLESK). Za darované tablety děkujeme, udělaly a nadále dělají
velkou službu pro naše uživatele. Nedostatek
kontaktu s rodinou se snažili nahradit naši pracovníci v přímé péči a to doprovázením uživatelů při vycházkách na zahradu, povídáním si
s nimi na pokojích. Ze srdce děkuji vedoucím
pracovníkům, celému týmu přímé péče, zdravotním sestrám i ostatnímu personálu, kteří
se v době krize postavili čelem nové situaci
a všichni společně přiložili ruku k dílu, abychom tuto situaci zvládli.
Velké dík patří i našim dobrovolníkům
manželům Horklovým, kteří psali dopisy pro
naše uživatele, ve kterých jim velice citlivě
a s láskou popisovali zážitky z toulek jarní přírodou, ze svého dětství a dosavadního života.
Vyplnily jim dlouhé chvíle a vyvolávaly hezké

vzpomínky z životů našich uživatelů, byly jim
pohlazením po duši.
Po dobu nouzového stavu jsme zrušili
z důvodu ochrany našich uživatelů společné
aktivity, proto jsme uvítali nabídku hudebníků
(dobrovolníků), kteří přišli zahrát našim uživatelům přímo před domovem. Uživatelé seděli
na balkonech nebo venku na zahradě za dodržení všech bezpečnostních preventivních
opatření. Tyto neobvyklé koncerty měly velký
úspěch a byly pro uživatele i personál neopakovatelným zážitkem. Ráda bych touto cestou
poděkovala dobrovolníkům z dechové kapely z Nového Města nad Metují Stavostrojka
a Bumble bee band. Svými písničkami rozveselili srdce našich uživatelů i nás všech zúčastněných. Iniciátorem koncertu dechové
kapely Stavostrojky byl rodinný příslušník
naší uživatelky pan Kavan, který se finančně
podílel na úhradě nákladu koncertu a vyjádřil
tím svůj dík za kvalitní péči o svoji maminku.
Poděkování patří i polickým skautům za dárky,
které vyrobili a poslali našim uživatelům a také
Adéle Kulichové, která pro potěšení uživatelů
poslala kalendáře vlastní výroby, kterými jsme
vyzdobili jejich pokoje.
Děkujeme i za pochopení rodinným příslušníkům, kteří respektovali nastavená opatření a byli nápomocní v zabezpečení potřeb
svých blízkých.
Od 25. 5. 2020 se otevíráme pro návštěvy,
které budou prozatím probíhat omezeně, tj.
jen na zahradě domova na omezenou dobu
a za dodržení předem stanovených bezpečnostních opatření, o kterých se můžete dozvědět
více na našich webových stránkách.
Věříme, že tato výjimečná situace brzo
pomine, budeme moci opět otevřít dveře pro
veřejnost naplno a pokračovat ve své práci v běžném režimu. Přeji Vám i nám všem,
a nejen pro toto náročné období pevné zdraví.
Jana Šrámková
Ředitelka DD
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Firma HAUK děkuje hasičům
za jejich nasazení

Ve
středu
6. května v ranních
hodinách
byl
nahlášen požár naší provozovny č. 2 v Polici
nad Metují.
V počátku nebyla zasažená plocha větší
než 500 m2, ovšem následně díky mohutnému větru a komplikovaným podmínkám
hašení došlo i přes obrovskou snahu desítek
hasičů k rozšíření požáru na násobné plochy.
V tento moment začal boj o záchranu dalších
navazujících hal, ve kterých byla již umístěna
technologie za desítky milionů korun, navíc
s velkým podílem plastů a hrozilo, že bude
zasažena kompletně celá továrna. Po příjezdu
plošin z Hradce Králové, které dávkují 2 m3/
min došlo ke krátkodobému zlepšení, ovšem
díky padajícím konstrukcím a střechám byl
zamezen vnitřní přístup a velké drama pokračovalo. Velitel zásahu plk. Ing. David Pouč
zvolil správnou strategii, aby se zabránilo
šíření požáru dále a to se opravdu podařilo.

Celkově plameny zcela zničily plochu větší
než 6000 m2, technologie v sousedících halách byla zachráněna a dalších více než 9000
m2 výrobních ploch bylo zachráněno za což
patří díky všem účastníkům zásahu, kterých
bylo více než 100 z těchto obcí a měst:
HZS stanice Náchod, HZS stanice
Broumov, HZS stanice Hradec Králové
JSDH Police nad Metují, Žďár nad
Metují, Velké Petrovice, Suchý Důl,
Hronov, Machov, Velké Poříčí, Teplice nad
Metují, Červený Kostelec, Česká Metuje,
Dolní Radechová, Radvanice, Meziměstí.
Ještě jednou děkujeme za enormní nasazení všech a jsme rádi, že nikdo nebyl
zraněn. Zároveň chceme poděkovat vedení
města Police, za pomoc během požáru, starostovi Jiřímu Beranovi a místostarostovi Jiřímu
Škopovi. Řada okolních firem se nabízela
s nabídkou pomoci a solidarity. Příčina se nadále vyšetřuje.
Petr Hauk

Poděkování manželům
Horklovým

Chtěla bych touto cestou poděkovat
manželům Horklovým z Police nad Metují,
a to za jejich sounáležitost a empatii při těžkých dnech, kdy za našimi seniory v domově
seniorů a domech s pečovatelskou službou
v Broumově, z důvodu omezujících opatření,
nemohli přijít jejich nejbližší.

Manželé Horklovi k nám chodili již před
tímto složitým obdobím a pořádali přednášky a promítání pro zájemce z řad seniorů
a navázali s mnohými přátelský vztah. Vždy
jsme si společně strávené chvíle příjemně
užili, a poté dlouho vzpomínali. V dlouhých
chvílích odloučení od rodin, známých a kamarádů si přesto na naše seniory vzpomněli
a psali jim pravidelně krásné dopisy ze svých
procházek po blízkém okolí Broumovska
a Policka. V dopisech nechyběly obrázky ze
známých i méně známých míst.

Věřte, že reakce seniorů na tyto řádky
byly velice dojemné a milé. Někteří vzkazy
také opětovali.
„Děkuji za všechno. Ať jste hodně zdraví a ať spolu dlouho žijete ve zdraví. Těším
se na další dopis. Přišlo mi až k pláči, že si
na mě vzpomenou cizí lidé. Děkuju.“.
„Děkujeme, moc nás Váš dopis potěšil.
Budeme se těšit na další. Pěkně popisujete
stromy a přírodu. Také fotky nás potěšily.
Přejeme Vám hodně zdraví a pohody.“
Za naše seniory, ale i pracovníky děkujeme všem, kteří nás v nelehké době
podporovali.
Eva Kašparová, ředitelka
CSS Naděje Broumov
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Dočasná zemědělská rubrika
Šrámek Petr Ing, předseda a agronom,
Družstvo vlastníků Police nad Metují

Mýty a fakta, či pověry
a realita zemědělství

Na úvod zdravím všechny čtenáře Polického měsíčníku, které si dovoluji
po dlouhém uvažování oslovit několika články s aktuálními zemědělskými či souvisejícími tématy, která plní i opakovaně česká média.
Často povrchně, neznale a bez respektování
souvislostí. Ale zemědělství rozumí u nás každý, kdo viděl kombajn na poli a když třeba bývalý policejní prezident (???) a dnes předseda
Asociace nezávislých médií (!!!) Stanislav
Novotný - jeden náhodný výběr z čerstvých
článků na webu – zalže veřejnosti, že se řepkou plní bioplynové stanice, tak to byl okamžik, který rozhodl o napsání 1. dílu - řepka.
Budu se snažit o stručnost, ale tak, aby sdělení
bylo srozumitelné. Nemusí tu mít pravidelnou
rubriku jen Pavel Frydrych, že? 

Řepka

Ozimá i jarní, na polích vidíte v naprosté
většině ozimou. Řepka má poslední roky nejhorší pověst ze všech pěstovaných plodin, které se přisuzují všechna negativa vlivu na půdu
i životní prostředí.

1. mýtus: celá ČR je žlutá. Celý stát je

zaplaven žlutým morem. Všude je řepka
a její pyl. atd.
Zde mají různí autoři velký, ale opravdu
velký smysl pro nadsázku. Řepka i při velkém
letošním osevu – 390 000 ha - zabírá 5% rozlohy státu, přesně. Ozimá pšenice je letos oseta na 795 000 ha.
To je víc jak dvojnásobek. Zasednout si
na plodinu kvůli barvě je minimálně dětinské
nebo je to zlý úmysl, to je horší. Mimochodem,
přesto je tento argument barvy květů brán vážně a již je vidět i řepka bíle kvetoucí. Servilita
v praxi. A poznámka k letošním nánosům žlutého pylu úplně všude. Asi půjde o pyl smrků,
cítí poslední šanci se zachránit a všechnu sílu
směřují do rozmnožení. Jde o jev v naší přírodě obvyklý i třeba u hub.

2. mýtus:

zemědělci a hlavně Babiš
na řepku berou velké dotace.
Zemědělské dotace se vyplácí v ČR
na plochu polí bez vazby na produkci (bohužel), ať se na ní pěstuje jakákoli plodina a řepka žádnou dotaci navíc na rozdíl od např. zeleniny, chmele či brambor nedostává.

3. polomýtus: řepka se vyrábí pro při-

míchávání MEŘO (metylester řepkového
oleje) do nafty.
Z většiny se tak děje, nařídila to EU, že
nejde o racionální řešení se dnes ví. Bilance
energie vložené do výroby oleje z řepky je
záporná, to znamená, že se víc energie vloží (orbou pole na řepku počínaje) než získá
spálením přísady v naftě. Ale to jde mimo
zemědělce, kteří toto věděli již při zavedení
opatření. Povinnost přimíchávání z vůle EU
trvá stále, která nepoučena z biopaliv zavádí
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elektromobilitu, aniž někdo spočítal kolik příkonu elektřiny a místa v jeden čas (odpoledne
- noc) bude v celé Evropě potřeba na desítky
milionů elektro aut.
Vedle biopaliv je zde produkce řepkového oleje pro potravinářské využití, kde se
ví, že řepkový olej je složením nejlepší pro
teplou i studenou kuchyni. Svým zdravotním přínosem je i před vyhlášeným olejem
olivovým. Olej palmový doporučuji úplně
BOJKOTOVAT (plantáže pro pěstování palem olejných namísto vykácených nebo hůře
vypálených pralesů s orangutany).

4. mýtus: řepka vybičuje (vyčerpá) pole
od všech živin.
Opak je pravdou. Pole se pro pěstování plodin běžně hnojí, ideální je tvořit tzv.
starou půdní sílu. Odčerpání živin plodinou
z pole je přibližně přímo úměrné výnosu zrna,
který je u řepky při úspěšném pěstování 3-4
tuny na hektar, u nejběžnější české plodiny
pšenice (i jiného obilí) 7-10 tun z hektaru.
Naopak u řepky zůstává všechna sláma rozdrcená na poli, zatímco obilná sláma se sklízí
a ne všechna se vrátí s hnojem na pole. Řepka
svým mohutným kořenovým systémem kladně
působí na půdní strukturu, pole provzdušňuje
a kořen spolu se slámou po zetlení obohacuje
pole o organickou část. Velice vhodně v osevním postupu přerušuje obilní sledy, protože
obilí se u nás pěstuje nadbytek. Jde o takzvanou „zlepšující plodinu“. Řepky je také násobně více než v roce 1990, ale po ponechání
chovu dojného skotu tržnímu prostředí a tím
jeho postupné likvidaci (a tedy v návaznosti snížení produkce hnoje a pěstování pícnin
na orné půdě) neměl zemědělec ve většině případů jinou volbu osevu se zajištěnou kladnou
ekonomikou.
5. mýtus: řepka připraví krajinu o vodu.

K této hlouposti mě snad ani nic nenapadá. Řepka, jako každá rostlina vodu dočasně
vhodně zadržuje a uvolňuje ji až do sklizně,
kdy sama zraje – usychá. Řepka při výnosu 3,5
tuny na hektar odveze při sklizni z tohoto jednoho hektaru 280 litrů vody. Zatímco na tento
hektar naprší za rok přes 7 milionů litrů vody.
V tomto případě opět čeští internetoví pisálci
nevzali kalkulačku do ruky nebo nechápou, co
je to koloběh vody v přírodě. Svými bohatými
posklizňovými zbytky po zaorání a špičkovou
strukturou půdy po pěstování řepka naopak
zvyšuje vodní jímavost.

6. mýtus: řepka způsobuje erozi. O erozi
bude samostatná kapitola. Každá plodina
na orné půdě,
či spíše každé pole pod plodinou je erozně
namáhané. Pro tento účel porovnávání plodin
je důležité délka porostního období, tj. jak
dlouho plodina zakrývá pole. Řepka je v tomto parametru nejlepší mimo víceletých pícnin
na orné půdě. Seje se zde po 10. srpnu a sklízí
koncem července, či začátkem srpna, to znamená, že její zapojený (souvislý, hustý) porost
kryje půdu téměř celý rok. Ozimé obilí, které v ČR v médiích nikdo nepeskuje je na poli
od poloviny září až celého října, kdy je zaseto

do poloviny července či srpna - žně. Kryje
pole asi o 2 měsíce kratší dobu. Nejcitlivější
na erozi je každá plodina, řepku nevyjímaje,
od zasetí do již zmíněného zapojení porostu,
kdy se dešti a jeho působení na holou půdu
nestaví do cesty žádný významný rostlinný
pokryv.

7. fakt:

řepka se moc stříká, řečeno
laicky.
O přípravcích na ochranu rostlin (POR)
bude též zvláštní kapitola. Řepka má nepochybně nadprůměrnou potřebu chemického
ošetření, především insekticidů, které negativně ovlivňují i hmyz, který řepce neškodí. Stát
i EU stanovují přísná pravidla pro aplikaci
POR, hlavně z hlediska ochrany včel, které
každý zemědělec pod hrozbou velice přísných sankcí i vlastního přesvědčení dodržuje.
Především v řepce ale EU letos zakazuje řadu
POR včelám neškodným, které dnes prakticky nemají náhradu.(???) Také chemizace pěstování řepky není o řád větší než u ostatních
plodin a dle průběhu ročníku mohou být i jiné
plodiny, co se týče potřeby POR, minimálně
srovnatelné, třeba i pšenice. Brambory, cukrovka a hlavně zelenina a sady stojí na pomyslné špici potřeby chemie, ale tvoří jen malou
část výměry. Proto mediálnímu lynči unikají… Anebo proto, že Babiš nekoupil české zelinářství a sadařství? Kdo ví.

Velitel hasičů oslavil
30. narozeniny

Podle průzkumu jsou narozeniny zdraví prospěšné. Je prokázano, že čím více
svých narozenin budeš slavit, tím vyššího
věku se dožiješ.
Chtěli jsme Ti koupit k narozeninám
něco vhodného a praktického, ale jak
máme zabalit hospodu? Tak Ti přejeme
hlavně hodně Zdraví !!!

Velitel Pěkovských hasičů Michal
Rössel alias Paki, Pakostík, DJ Pakostýno
-oslavil v Den vítězství 8.května tohoto
roku své kulaté jubileum.
Děkujeme ti za Tvoji záslužnou
a obětavou práci u sboru.
Hasiči Pěkov

23

Vydejte se na cesty s Toulavým baťohem

Přemýšlíte nad
tím, kam se vypravit na výlet s vašimi
dětmi?
Toulavý
baťoh má pro vás pestrou nabídku tipů
na výlety, během kterých můžete zábavnou
formou poznávat krásy Kladského pomezí.
Ale to zdaleka není vše. Zapojit se můžete
i do cestovatelské hry o hodnotné ceny, která
v letošním roce přináší několik novinek.
Základním materiálem je ilustrovaná
mapa Kladského pomezí, která vám poslouží
jako zdroj inspirace, ale také jako herní list.
Právě do ní totiž budete sbírat razítka, která
získáte na jednotlivých výdejních místech.
Pokud nasbíráte pět různých razítek, můžete
se vydat do některého z informačních center
našeho regionu, kde získáte malou pozornost.

Nově jsme pro vás připravili odměny v podobě balzámu na rty nebo píšťalky s logem
Toulavého baťohu. Pokud vyplníte i registrační formulář, budete zařazeni do slosování
o hodnotné ceny.
Vyhlášení výherců soutěže proběhne v říjnu roku 2021, což je další novinkou oproti
předchozím ročníkům. Pokud se vám nepodaří nasbírat pět razítek letos, můžete si mapu
schovat a pokračovat v roce následujícím, a to
až do konce září. A na jaké ceny se můžete
těšit? Tou hlavní je týdenní pobyt v kempu
Brodský pro čtyřčlennou rodinu včetně zapůjčení koloběžek. Dále můžete hrát o rodinný víkendový pobyt v hotelu Rajská zahrada
s volným vstupem do hotelového wellness,
víkendový pobyt na farmě Wenet pro 2 osoby, zážitkový den v Adršpachu, rodinnou

vstupenku do podzemního města Osówka či
rodinnou vstupenku do pevnosti Josefov.
Tištěnou mapu si budete moci vyzvednout
v informačních centrech na konci června. Více
informací, tipů na výlety, zajímavostí i zábavy
naleznete na webu www.toulavybatoh.cz. Tak
co, už máte sbaleno? My ano.

Mateřské centrum Ma Mi Na
Už jsme si pomalu
zvykli,
že
letos
je všechno jinak!
Čarodějnice,
První
máj – lásky čas, oslava
75 let od osvobození,
Den matek … nakonec
i tradiční akce MC musely být zrušeny
(Velikonoční výstava), nebo se konaly online
a mohli jsme je tedy sledovat ze svých domovů (Týden respektu k porodu). Měli jsme čas
se zastavit, odpočinout si, strávit čas s rodinou.
Nastalá situace nás mohla vést k hlubšímu
přemýšlení o síle svobody a lásky i hodnotě
rodiny. Važme si toho, že se vzájemně máme
a můžeme se společně radovat z každého kroku, který nás vrací do běžného života!
V období mimořádných opatření spojených s pandemií covid-19, jsme se sice nemohli v MC scházet, tak jak jsme zvyklí, ale
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přece jsme nezaháleli a podali pomocnou
ruku. Jen v krátkosti děkuji všem dobrým ženám, které se zapojily do programu Šijeme
roušky Policko a přispěly tak výrobou 8914
kusů roušek, které putovaly na potřebná místa.
Moc děkujeme i organizátorkám a to především Handě Kohlové , Martině Frydrychové
a v Teplicích Evě Markové.
Dále byly prostory MC využity k hlídání
dětí rodičů, kterých bylo zapotřebí v sociálních službách v Polici.
Návrat do normálu se rýsuje v jasnějších
obrysech. Rozvolňování nám umožnilo stýkat
se alespoň venku. Vydali jsme se tedy na nejeden výlet po okolí. Přesto ještě není jasné,
od kdy budou v centru probíhat dopolední
i odpolední programy. Situace se mění každým dnem, ale zatím to vypadá, že se prostory
centra otevřou až v září. Snad bude podzim
pro aktivity centra příznivější. Čeká nás totiž

spolupráce s MAS Stolové hory. Jejich prostřednictvím jsme získali grant na pořádání
projektových dnů a neformálního vzdělávání
dětí v různých oblastech. Budeme se tedy těšit,
že to na podzim „rozjedeme“.
Letní příměstské tábory by měly proběhnout v daných termínech, tedy bezezměny.
Je obdivuhodné, kolik nového jsme se
všichni museli naučit, a to v poměrně krátké
době! A tak hledejme nové cesty a nové přístupy nejen v osobním životě, ale i v životě
center!
Za MC MaMiNa Andrea Plná

Polický měsíčník - červen 2020

Astronomický klub Police nad Metují
POLOSTÍNOVÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE 5. ČERVNA

Letošní v pořadí již druhé zatmění Měsíce bude opět polostínově
ale v porovnání s lednovým podstatně méně nápadné.

Průběh zatmění

1. kontakt v 19 hodin 45 minut není pozorovatelný. Měsíc bude
pro pozorovatele v naší zeměpisné poloze ještě pod obzorem.
2. kontakt tj. maximální fáze nastane při východu Měsíce ve 21
hodin 25 minut. Měsíc bude z 59. procent v polostínu Země
a ztmavnutí jeho povrchu bude na hranici viditelnosti pouhýma
očima. (5. června vychází Měsíc krátce po 21. hodině SELČ).
3. kontakt ve 23 hodin 4 minuty kdy Měsíc opouští polostín
Země není pozorovatelný.
Změny jasu povrchu Měsíce u polostínového zatmění se nejlépe zjišťují fotograficky.
Při tomto polostínovém zatmění bude Měsíc v souhvězdí
Hadonoše. Napravo od Měsíce uvidíme jasnou načervenalou
hvězdu Antares ze souhvězdí Štíra.

NLC je zkratka, kterou označujeme noční mezosférická
svítící oblaka. Pozorovatelná jsou pouze v letních měsících kolem letního slunovratu. Oblaka jsou tvořena ledovými krystalky
ve výškách až 85 kilometrů nad povrchem Země. NLC nejsou
pozorovatelná každou noc.
Nejčastěji se vyskytují nad severovýchodním obzorem kolem 2. hodiny ráno nebo nad severozápadním obzorem kolem
22. hodiny večer.
Magickou krásu nočních svítících oblaků ukáže nejlépe
fotografie.

severozápadním obzorem,
VENUŠE

na konci měsíce ráno nízko nad východním obzorem,

MARS

ve druhé polovině noci nad jihovýchodem v souhvězdí
Vodnáře a Ryb,

JUPITER

po většinu noci v souhvězdí Střelce,

SATURN

po většinu noci v souhvězdí Kozoroha,

URAN

ráno nad východním obzorem
v souhvězdí Berana,

NEPTUN

ve druhé polovině noci
v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Sbor dobrovolných hasičů Velká Ledhuje

O pohár starosty
města
Police nad Metují

Soutěž je organizována dle platné směrnice hasičských
soutěží, schválených VV SH ČMS.
Soutěžní družstva – kategorie muži, ženy, smíšené bez
rozdílu věku. Družstvo sestává z max. 7 závodníků
starších 15. let
Organizace soutěže a případná opatření budou
v souladu s aktuálním nařízením vlády.
Datum a místo konání: sobota, 20.6.2020, cvičiště v
Ochozi u Police nad Metují, směr Suchý Důl, odbočka
vlevo za veřejným koupalištěm (GPS: 50.5404244N,
16.2516567E ).
Příjezd soutěžících jednotek od 8.30 hodin, zahájení
soutěže a losování startovního pořadí v 9.00 hod.
Od 16.hodiny proběhne příprava a ukázka práce
kolektivu mladých hasičů. V závěru odpoledne proběhne
tradiční zápolení Staří - Mladí.
Stravování: Během dne bude možnost občerstvení ve
stánkovém prodeji.
Na férový souboj a přátelská setkání se těší pořadatelé
z SDH Velká Ledhuje!

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

vstupuje do znamení Raka 20. června ve 23 hodin
44 minut SELČ. Začíná astronomické léto, letní
slunovrat. Den se ještě o 18 minut prodlouží, ale
do konce měsíce již o 5 minut zkrátí,

MĚSÍC

5. v úplňku, 13. v poslední čtvrti,
21. v novu 28. v první čtvrti,

MERKUR na začátku měsíce večer nad
Polický měsíčník - červen 2020
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Koronavirus
Dopis lidstvu

Země zašeptala, ale vy jste neslyšeli…
Země mluvila, ale vy jste neposlouchali…
Země křičela, ale vy jste byli hluší…
A tak jsem se narodil…
Nenarodil jsem se, abych vás potrestal…
Narodil jsem se, abych vás probudil
i když byla ještě noc…
Protože matka vaše, Země,
mocným výkřikem žádala o pomoc…
Masivní záplavy. Neslyšeli jste…
Hořely ohně. Neslyšeli jste…
Silné hurikány. Neslyšeli jste…
Děsivá tornáda. Neslyšeli jste…
A stále Zemi neposloucháte!!!
Živočichové v oceánu
kvůli jedům ve vodách hynou...
Ledovce alarmujícím tempem se
rozpouštějí...
Těžké sucho decimuje Zemi…
Kolik negativity z vašeho počínání
Země přijímat musí jste neviděli…
Pro stop válek nic jste neudělali…
Pro stop chamtivosti jste také nic nedělali….
Prostě jen svého pohodlného života
užívali jste si stále dokola …
Nezáleželo vám na tom, kolik nenávisti
bylo…
Nezáleželo vám na tom, kolik vražd denně…
Důležitějším bylo získat ten nejnovější
iPhone
než se starat o to, co se vám snažila říci
Země…

A tak jsem přišel…
A tak jsem už tady!!!

co k žití na této Zemi důležité je…
A bez čeho lidstvo nepřežije…

Abych zastavil svět v jeho zajetých kolejích…
A konečně donutil všechny
volání Země poslouchat…
Abych vyburcoval k činům, které Zemi
pomohou …
A donutil vás nemyslet jen
na získávání mamonu…

Nejsem tu proto, abych vás trestal…
Jsem tu proto abych vás probudil!!!.

Tak teď konečně jako Země jste…
O přežití pouhé se velice bojíte…
No jaký je to pocit?
Dávám vám horečku, abyste poznali
jak hoří ohně na Zemi…
Dávám vám problematické dýchání…
Abyste poznali jak Zemi
velice sužuje vzduchu znečistění…
Dávám vám slabost malátnou…
To abyste věděli
jak síly Země den ze dne slábnou…
Vzal jsem vám pohodlí…
Omezil vaše výlety…
A vzal všechny možnosti,
pro které tak snadno
bylo zapomínati
na matku Zemi,
na její bolesti...
Zastavil jsem svět!!!
Ale co teď???
Musíte si udělat prostor i čas,
abyste mohli přemýšlet zas

Všechno jednou skončí…
I já jednou zmizím…
Možná ale, že ne na věky!!!
Proto nezapomínejte, prosím,
na tyto okamžiky!!!
Poslouchejte bedlivě volání Země!!!
Rozumu zdravého užívejte
a konečně se začněte o tu vaši
matku, Zemi, starat pečlivě …
O její živou i neživou přírodu…
Přestaňte konečně znečišťovat
půdu, vzduch i vodu…
Ukončete všechny války žabomyší…
Přestaňte starat se o hromadění
majetku pouze…
Stop vyhlaste této hamižné touze!!!
A prostor i vaši duši dejte ….
V souladu, pokojně a v míru
se sousedy všemi žijte…
Protože jestli volání Země neuposlechnete
tak příště…
Příště se vrátím možná!!!
A síla moje zajisté
bude údernější
a mocná!!!
Podpis v. r.
Koronavirus
Napsal: Vivienne R Reich
F. Janeček

Červen – pranostiky, pověry, zvyky, tradice

Červen je šestý měsíc gregoriánského kalendáře v roce, má 30 dní. 20. června 2020
v 23:45 hod začíná jarní slunovrat, na severní
polokouli léto. Dne přibývá do 23. o 17 minut,
pak až do konce ubývá o 4 minuty. Délka dne je
16 hodin 6 minut až 16 hodin 19 minut.
Měsíc červen nese v mnoha jazycích název odvozený z latinského iunius, což se dává
do souvislosti s bohyní Junonou aneb též se slovem „iunior“, tedy „mladší“ (tj. měsíc růstu).I
v češtině se kdysi červen nazýval „malý červen“ a „červnem“ byl až červenec. Název červen se vysvětloval různě – počínaje červenáním jahod a ovoce v tomto měsíci, přes červy,
kteří tohoto měsíce působí škody na stromech
a ovoci, a konče červeností růže šípkové, která
v této době nejbujněji kvete. Ačkoliv původ pojmenování června není dodnes zcela jistý, nejpravděpodobněji souvisí s hmyzem červcem,
který se v minulosti užíval k barvení látek.
Je zajímavé, že už staří Římané považovali tento měsíc za nejpříznivější k uzavírání
sňatků.
V roce 1959 byl červen označen měsícem myslivosti a ochrany přírody, což patří
mezi nejmladší tradici naší české myslivosti.
Období přelomu jara a léta, čas nejkratších
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nocí a nejbujnějšího růstu vegetace je obdobím
zrození nového života v přírodě, rodí se nejvíce
mláďat, a proto si jejich životní prostředí zaslouží zvýšenou a zpřísněnou ochranu.

Pranostiky na červen:

yy Červen dá jahody a kosí louky.
yy V červnu severák když duje, bouřky při tom
opožďuje.
yy Když svatojánské mušky v červnu svítí,
bude pěkně a můžeme do přírody jíti.
yy Červen více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje.
yy Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí
se hojnost dobrého vína.
yy Co v červnu nedá do klasu, dožene červenec
v času.
yy Když červen sluncem pohostí, úroda bude
v hojnosti.
yy Červen studený – sedlák krčí rameny.
yy Jestli červen mokrý bývá, obilí se nerodívá.
yy V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
yy Červen mokrý a studený, žně bývají poškozeny.

Připravil František Janeček

POZVÁNKA

na 3. veřejné
zasedání
Zastupitelstva
města
Police nad Metují
v roce 2020,
které se bude konat

ve středu
24. června 2020
v 17.00 hodin

na sále
Pellyho domů.
Polický měsíčník - červen 2020

Stavíme si pomníky?

Jsem už starší muž, ale nedá mi to a musím
si položit otázku, proč současné vedení města
staví tolik zbytečných staveb ve městě. Chce
si pan starosta anebo pan místostarosta snad
postavit pomník? Mluvím konkrétně o schůdcích v oblasti u drogerie Teta, o končící cyklostezce v záhonu v ulici Ostašská, anebo
o vysokých obrubách v ulici na Babí. Pánové,
na to pozor. Ve městě už máme z dob (naštěstí)
minulých několik pomníků bývalých starostů.
Jsou to třeba dva zbytečné kruhové objezdy,
jeden se nám otáčí do kopce a má příznačný

lidový název „Kadidlák“ po bývalém starostovi, který asi taky chtěl pomník. On jich tedy
měl víc, mnozí z nás si vzpomenou na retardéry v ulici Kostelní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxnebo zelenou radnici, kterou
nám nechal přemalovat.
Dnes už naštěstí má zase svojí historicky opodstatněnou barvu. Pomníky vznikaly i za starostky Jenkové, jenže na rozdíl
od dob předchozích byly pozitivní a potřebné.
Dostavba Pellyho domů, nová zuška, podpora

Několik upřesnění k pohledu p. Dvořáka

Úvodem samozřejmě děkujeme, jak za samotný příspěvek, tak za odvahu veřejně sdělit
svůj názor k dění v našem městě, a konečně děkujeme za přátelsky míněnou radu. Nejsme lidé,
kteří by přehlíželi dobře míněné rady jiných,
a současně vlastně pohlížíme na rozvoj města
stejně, neboť ani my nechceme, aby se v našem
městě stavělo divoce, bez uvážení a plánování.
Právě proto jsme navázali na strategické
plánování rozvoje města, jehož základy byly
položeny v roce 2016, kdy byl tehdejším zastupitelstvem města schválen první Strategický
plán rozvoje města na roky 2016 – 2020. Na letošním dubnovém jednání zastupitelstva města
pak byl schválen nový strategický plán města
na roky 2020 – 2025. A stejně jako v případě
prvního strategického plánu, máme i u druhého
ambici zajistit naplnění většiny navrhovaných
opatření, která by měla zlepšit život ve městě
a pomoci jeho rozvoji. Jelikož návrhy opatření u obou strategických dokumentů vzešly jak
od veřejnosti, tak od odborných komisí a pracovníků úřadu, věříme, že se nám podaří realizovat rozumné investice a vstřícná opatření.
Většinou příspěvky občanů do měsíčníku necháváme bez odezvy. Ne snad proto, že
by nám byly lhostejné, ale proto, že ctíme právo každého na vyjádření názoru. V příspěvku
p. Dvořáka se však objevilo několik nepřesných
tvrzení, na která si dovolíme reagovat, abychom
je uvedli na pravou míru:
Dopravní opatření pod drogerií TETA
(u České spořitelny) reagovalo na požadavky
občanů o zvýšení bezpečnosti chodců v této
lokalitě, kteří často nemohli přejít komunikaci
díky vozidlům neoprávněně parkujícím v křižovatce. Další stížnosti přicházeli od majitelů obchodů, kdy se k nim obtížně dostávala
vozidla zásobování. Investice byla projekčně
připravena ještě ve volebním období 2014 –
2018 (starostka Ida Jenková, místostarosta Jiří
Škop), přičemž ony „schůdky“ jsou místem pro
přecházení, tedy místem, kde by dnes již nemělo docházet k odstavování vozidel. Takováto
opatření se používají v řadě dalších měst (např.
Náchod, ul. Komenského), nicméně při pohledu
zpět je třeba objektivně uznat, že mohlo být přijato i jiné řešení. Žel na papíře, při projektování
vypadá řada věcí přirozeněji, než v konečném
výsledku.
Cyklostezka končící v záhonu na Ostašské
ulici spadá do stejného volebního období,
nicméně tady se nejedná o chybu města (jak
jsme již v minulosti na stránkách měsíčníku
vysvětlovali). Naopak vedení města v minulosti
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opakovaně žádalo Královéhradecký kraj o přepracování projektové dokumentace a vypuštění
„cyklopruhu“ výměnou za zajištění podélných
parkovacích stání, která by u hřiště byla potřebnější, nicméně tato varianta nebyla projekčně
upravena. Město mělo připraveno technické
řešení „protažení“ cyklopruhu tak, aby nekončil „záhonem“, nicméně díky chybě v měření
na straně projektanta, nebylo možné tuto variantu zrealizovat. Pokud budeme objektivní, je
to „dílo“ na Ostašské „pomníkem“ Kraje a nikoliv vedení města. Navíc si dovolíme doplnit,
že naopak město nyní hledá ve spolupráci s jiným projektantem řešení, aby došlo v budoucnu
k odstranění tohoto stavebně dopravního excesu, a již nyní máme zpracovanou studii řešení,
kterou odsouhlasila i dopravní policie, jako jeden z klíčových orgánů v procesu přípravy projektů dopravní staveb.
Kruhové objezdy na trase přeložky II/303
vznikly až v průběhu výstavby, přičemž ani jeden (!) nevznikl z popudu tehdejšího starosty
Zdeňka Kadidla. Hlavním tahounem přeložky
byl tehdejší místostarosta Josef Hauk. Spodní
kruhák vznikl jako určité nouzové řešení, kdy
se dlouhodobě nedařilo sjednat dohodu s jedním vlastníkem pozemku, který byl umístěním
stavby přeložky dotčen, přičemž varianta kruhového objezdu umožnila jiné zakřivení oblouku zatáčky (díky nižší návrhové rychlosti), čímž
byla následně stavba přeložky zprůchodněna,
a mohlo se přistoupit k její realizaci. Potřeba
druhé kruhové křižovatky vznikla až v době,
kdy se řešilo umístění prodejny PENNY marketu, a kdy nebylo z prostorových důvodů
možné zrealizovat napojení parkoviště klasickou křižovatkou, neboť s ohledem na kapacitu
provozu bylo ze strany silničních správních
orgánů a dopravní policie vyžadováno zřízení
odbočovacích pruhů. Projektant následně navrhl kruhovou křižovatku jako jediné možné řešení. I v tomto případě se jednalo o stavbu Kraje
a město mělo omezené možnosti, jak do konečné podoby zasáhnout.
Retardéry v Kostelní ulici byly realizovány prvně v roce 2009 (starostka Ida Jenková,
místostarosta Zdeněk Kadidlo). Ani zde nebylo motivací tehdejšího vedení města „budování pomníků“ ale snaha o zvýšení bezpečnosti
chodců na obou přechodech (u Pellyho domů
a u radnice). V řadě jiných měst bývá pro tento
typ uliční dopravy používáno zvýšených prahů
(viz Náchod, ul. Komenského), nicméně v daném roce (a ani v letech dalších) se v rozpočtu
města nedařilo nalézt finanční prostředky pro

PSO a další. Za téměř dvacet let, kdy stála paní
Jenková v čele města je něco vidět a je na co
vzpomínat. Dovolil bych si proto dát současnému vedení města malou radu. Pánové, jste
ještě mladí a myslím, že byste si nepřáli, aby
se jednou třeba chodníku uprostřed vozovky
u Pelláku říkalo, “Beraňák“ nebo „Škopák“,
berte to jako přátelskou radu od člověka, který by si přál, aby se v našem městě plánovalo
a stavělo s rozumem a rozvahou.
J. Dvořák
(pro zachování korektnosti redakčně upraveno)

realizaci stavební úpravy, a používaly se tyto
typy retardérů.
Zelenou radnici rovněž nemá „na svědomí“
starosta Zdeněk Kadidlo, ale už starostka paní
Marie Vaňková, za jejíhož vedení města získala radnice poprvé tento kabát. V době, kdy byl
starostou Zdeněk Kadidlo, došlo pak již pouze
k obnově nátěru. Současnou podobu získala radnice až v době, kdy byla starostkou Ida Jenková.
Ke všem zmíněným je však třeba dodat jediné,
nikdo z nich nejednal svévolně! Radnice je památkově chráněnou budovou a její barvu město
vždy v každém z uvedených období realizovalo
na základě závazného stanoviska orgánu státní
ochrany památek, který přímo určil, jakou barvu má budova mít. Není tedy na místě za toto
kohokoliv očerňovat, tím méně p. Kadidla.
Rekonstrukce a dostavba Pellyho domů
jsou naopak projektem, jehož hlavním tahounem byl starosta Zdeněk Kadidlo.
Rekonstrukce ZUŠ byla pak projektem zasahujícím do více volebních období, a smeknout
je třeba před vedením města (Kadidlo, Jenková),
které dalo základní kameny této rekonstrukci
v době, kdy se nemalé prostředky investovaly
do projektové dokumentace, a kdy se s nadějí
vzhlíželo k evropský dotacím. Prosazení vlastní
rekonstrukce ZUŠ v době, kdy už dotační podmínky nebyly natolik příznivé, spadá do volebního období 2014-2018 a jde skutečně především za starostkou Idou Jenkovou.
Samozřejmě, nikdo z nás si nepřeje mít
„Beraňák“ či „Škopák“, na druhé straně je třeba
objektivně vnímat podstatné okolnosti, za jakých investice města vznikají. Co jednomu
připadá podivné, jiný vítá s nadšením a opačně.
Nelze se vždy zalíbit všem, nelze vždy přijmout
řešení, jaké bychom chtěli, neboť selský rozum
se v řadě případů musí podřídit legislativním
požadavkům, normám, vyjádření dotčených
osob a státních orgánů. A poslední poznámkou,
kterou bychom rádi zakončili naše pokorné doplnění některých informací - v systému obecní
samosprávy není (a nebyl) žádný ze starostů či
místostarostů našeho města v minulosti samovládcem, ale vždy se jeho rozhodování opíralo
o většinu hlasů v demokraticky zvoleném zastupitelstvu či radě města. Bez podpory těchto
orgánů by nevznikl žádný z kritizovaných či
chválených projektů, a práci zastupitelů města
a jejich odpovědné rozhodování tak nelze ponechat zcela stranou.
Jirka Beran, starosta
Jirka Škop, místostarosta
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Práva autorská

Papírové modelářství, stejně jako každá
lidská činnost, má svou vlastní historii. Ta
česká sahá do doby konce Mocnářství, ale asi
nejdůležitějším mezníkem byl čtvrtek 31. 10.
1968. Ten den totiž vyšel v Lidové demokracii
článek s názvem „Nápad, který by neměl zapadnout“. Článek pojednává o ing. Blechovi
a jeho kolegovi, kteří doma vytvořili dva
papírové modely autoveteránů. Kolega pana
Blechy není nikde jmenován, ale byl jím
pan architekt Richard Vyškovský. Na základě článku pak oba dva pány oslovil tehdejší
šéfredaktor časopisu ABC Vlastislav Toman
a začala více jak padesátiletá spolupráce pana
architekta s tímto legendárním časopisem.
V rámci příprav realizace Sálu Richarda
Vyškovského v Muzeu papírových modelů
jsem se rozhodl, že kopii inkriminovaného
článku získám.
Tak jsem se obrátil na archiv Národní
knihovny. Ovšem v době koronakrize jsem se
nejdřív dovolal k vrátnému, který mi vysvětlil, že v knihovně nikdo není, aby mě přesto
následně s někým spojil. Přes další dva telefonáty a tři maily se mi podařilo sehnat zaměstnankyni archivu na home office. V tu chvíli
jsem si myslel, že mám vyhráno. Ale chyba
lávky, protože do cesty mezi získání kopie
stránky (v odborné terminologii „rozmnoženina“) a její instalaci v Muzeu se postavil zákon
o ochraně práv autorských. Aby se instituce
mohla stát uživatelem rozmnoženiny a veřejně ji prezentovat, je potřeba splnit náležitosti

Začarovaný svět

Tak to jsme to dopracovali, my všichni obyvatelé našeho světa! My, vládcové nad nebem
i zemí. Musím se vyjádřit nespisovně, obhrouble,
prdlajs, jsme nicky, i když rozumem domýšlivě
vládneme, jako bychom byli jedinými pány světa. Všeho máme nadbytek a ejhle, k čemu nám
to slouží? Ničíme si životy chtivostí vládnout
všemu, nebrat ohledy na zemi s přírodou, kterou
obýváme. Nejsme pokornými služebníky, chováme se jako bychom byli Pány tvorstva. Ne, stačí
neznámý virus zv. koronavirus a jeho choroba
COVID – 19 a už se pokládáme, panikaříme pod
světovou pandemií této choroby. Lidé umírají
a neví si rady, co dělat. Takových pandemií bylo
v dějinách lidstva více - morové rány, španělské
chřipky a vlastně i obyčejné chřipky, které nás
každoročně navštěvují. Jsme však nepoučitelní.
Slušelo by nám více skromnosti a citu. Ale marnost nad marnost.
A teď se do toho vměšují i příhody, které
s tím nemají nic společného. Nejsme gubernií
„východního přítele“. Chováme se podle toho,
jen tomu gubernátorovi to ještě nedošlo! Cožpak
nám někdo bude určovat, které sochy nesmíme
odstraňovat a dávat do depozit a které nově vystavovat? A také musíme dát jasně najevo, že
podceňování vůči nám je nepatřičné, ať je z té
či oné strany. Teď máme starosti s nemocí, která
nás bez ohlášení navštívila bůhví odkud, začarovala nás a trápí nejen nás. Přijala jsem ji s pokorou a věřím, že nás co nejdříve opustí, pokud
budeme dbát rad našich zdravotníků, i když ty
rady jsou někdy zmatečné. Vím, že se mám zdržovat více doma, i když mě společnost chybí, činím tak! Mám dobré sousedy a věrné kamarádky
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plynoucí z autorských práv, tedy získat k tomuto ideálně svolení autora. Článek byl signován (mk) a pod touto zkratkou publikovalo
v Lidové demokracii sedm autorů. Šest jich je
bezpečně po smrti a sedmého se mi nepodařilo
dohledat. Tudy cesta nevede, uvědomil jsem
si. Jára Cimrman uváděl cizí hry zásadně pod
podmínkou, že autor je prokazatelně po smrti nebo neznámý. Naštěstí pro něj nemělo
Mocnářství tak precizně propracovaný systém
ochrany práv autorských jako máme my dnes.
Dalším krokem tedy bylo zjistit, kdo
byl vydavatelem Lidové demokracie, který v tomto případě může být držitelem práv
k anonymním nebo pseudonymním článkům.
Vydavatelem v roce 1968 bylo nakladatelství Československé strany lidové Vyšehrad.
Podle mých informací přešla práva na současné nakladatelství Vyšehrad, spadající pod
Albatros Media. Takže jsem psal panu řediteli
Vyšehradu, který mi obratem v mailu potvrdil,
že mi dává svolení k použití kopie v expozici
Muzea papírových modelů. V tu chvíli jsem
si opět myslel, že mám vyhráno. Svolení jsem
odeslal do Národní knihovny a doplnil nacionále do návrhu smlouvy. Smlouva o vystavení
kopie stránky z novin zhruba formátu A3 má
šest stran formátu A4!
Na to se ozvalo právní oddělení Národní
knihovny, které mi napsalo, že takto napsané svolení nestačí. Je potřeba, aby pan ředitel Vyšehradu napsal svolení na samostatný
list a k tomu dodal potvrzení, že na současné

nakladatelství přešla práva Lidové demokracie. Po další konzultaci s Vyšehradem ovšem
vyšlo najevo, že na současný Vyšehrad přešla
práva plynoucí z nakladatelské činnosti (tedy
vydávání knih), ale ne práva plynoucí z činnosti vydavatelské (vč. deníku Lidová demokracie). Vzpomněl jsem si na to, jak bylo krásné si popovídat s hlídačem Národní knihovny,
který hledal, zda je někdo uvnitř budovy. Pak
jsem začal přemýšlet o tom, jestli ten článek vlastně Muzeum potřebuje. Ale přece to
nevzdám!
Vrátil jsem se tedy zase na začátek a napsal
poměrně dlouhý vysvětlující mail na ústředí
KDU-ČSL, které by podle poslední informace
mělo být držitelem práv k Lidové demokracii
z roku 1968.
V době uzavírky tohoto čísla Polického
měsíčníku (20. 5.) není nic ztraceno. Ale ani
rozhodnuto. Pokud to dopadne a laskavý
čtenář tohoto fejetonu se dostane do Muzea
a najde tam kopii (rozmnoženinu) stránky
z Lidové demokracie, prosím uctěte v tiché
vzpomínce práci ředitele Muzea, archivářky
Národní knihovny, právníka Národní knihovny, vrátného Národní knihovny, ředitele nakladatelství Vyšehrad, právníka Albatros Media
a generálního sekretáře KDU-ČSL, bez jejichž
aktivity by nemohlo Muzeum tuto rozmnoženinu získat a vystavit. A jen pro zajímavost
na závěr: cena barevné kopie (rozmnoženiny)
je 15,- Kč vč. DPH!
Pavel Frydrych

mně ze všech sil pomáhají – Mirka Oppitzová
se stará o mé živobytí, duši a Alenka Bendlová
o mou duševní pohodu. A pak já mám krásný
výhled do přírody na Nebíčko, které s pampeliškami a zelení jen radostně září a na východní
straně mě vítá ráno sluníčko nad Klůčkem. Tedy
nestrádám, ale těším se na „volný výběh“, protože to omezování svobodného pohybu mně chybí.
Včera v noci z 5.na 6. června si v Polici
zařádil pořádný oheň. A jak to tak bývá, na nesprávném místě. Bývalá přádelna, odkoupená
od textilní firmy Veba panem Haukem ml. vzala
z části za své, ačkoliv byla připravena zaměstnat
nové uchazeče o zaměstnání a vyrábět pro automobilový průmysl. A právě v této době, kdy naše
ekonomika v důsledku pandemie strádá a lidé
přicházejí o práci, nás tato smutná událost postihla. Když se prohrabuji v knize „Listování v polických kronikách“, sestavené panem Pichlem, dočítám se o velkém požáru polického náměstí roce
1853, kdy vyhořela celá západní část náměstí,
v roce 1915 vyhořela uzenářská továrna bratří Pejskarů. A to nebylo poslední neštěstí, které
naše městečko potkalo. Do toho všeho zamíchám
velké sucho a zase kus historie - v roce 1834 nepršelo po čtyři měsíce, vyschly potoky a veškerá
úroda byla zničena. Vše se tedy opakuje a bude
asi i v budoucnu.
Na den 8.května 1945 připadá u nás v Česku
oslava skončení druhé světové války, která se
nemohla jako obvykle, konat na náměstí kvůli
pandemii coronaviru, ale z městského rozhlasu jsme na balkónech a lodžiích vyslechli projev pana starosty, zazpívali jsme si písně Jiřího
Suchého, československou hymnu v původním

znění a ti starší, jako já, si vybavili, jak to v našem městečku tehdy před sedmdesáti pěti lety vypadalo. Náměstím projížděly dřevěné čtyřkoláky
se sovětskými vojáky, které jsme nadšeně vítali,
netušíce, že vítězství nad fašismem nebylo pro
nás osvobozením, ale pádem z bláta do louže.
A to nevěděli ani ti znavení vojáčci. Můj strýc,
vojenský zpravodajec a v předposledním roce
války vězeň Terezína, prohlásil: ovládla nás
mocnost, stojící, obrazně řečeno, na hliněných
nohách. A toto osvobození trvalo celých čtyřicet
let. Ještě si vzpomínám, jak nad starým parkem
stála dvě vojenská děla, namířená na Polici, ale
zaplať pánbůh, použita nebyla, časem zmizela
a my děti, které objevily kde co, uviděly zbytky
spálených psacích strojů, lejster i látek, kterých
se zřejmě zbavovali Němci. A jednu radost mně
udělala babička. V klášteře se prodávaly věci zabavené Němcům a tam mně za 10,- korun koupila dětské lyže s oplechovanou, zřejmě zlomenou
špičkou. A tak jsem se dala do lyžování.
A teď trochu z myšlenek Miroslava
Horníčka, dramatika, herce, spisovatele a laskavého humoristy:
Člověk, který se směje, je jako baterka, která
se nabíjí.
Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid.
Vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti.
Tolerance se získává tak jako humor, teprve
zráním a pak věkem.
Smích je jediný způsob, jak propašovat mládí do pozdního věku.

Jarca Seidelová
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JAK ČELIT NEBEZPEČÍ

Aktualizovaná česká přísloví

yy Tak dlouho se chodí s rouškou, až se tkanička utrhne.
yy S rouškou nejdál dojdeš.
yy Vlk se nažral a rouška zůstala celá.
yy Každý své roušky strůjcem.
yy Host do domu, roušku
na hubu.
yy Rouška kvapná, málo platná.
yy Nechval roušky před večerem.
yy Kde se rouška vaří, tam se
dobře daří.
yy Co na roušce, to na jazyku.
yy Kouká, jakoby mu ulítly
roušky.
yy Kolik roušek máš, tolikrát jsi
člověkem.
yy Škoda každé roušky, která
padne vedle.

yy Bez roušky do obchodu nelez.
yy Pozdě roušku honiti.
yy Rouška – půl zdraví.
yy Na každou roušku se někde
vaří voda.
yy Lepší rouška v hrsti, než respirátor na střeše.
yy Kdo chce roušku šít, nit si
vždycky najde.
yy Koho chleba jíš, tomu roušku ušij.
yy Březen – za roušku vlezem,
duben – ještě tam budem.

P.S.: Přepište tato aktualizovaná česká přísloví do klasické
podoby.
Z internetu vybral
František Janeček

V tomto hmotném světě na každém kroku číhá nebezpečí. Hlupák se
mylně domnívá, že je v hmotném světě šťastný, ale ve skutečnosti není,
ten, kdo takto uvažuje je pouze pod vlivem iluze. Na každém kroku,
v každém okamžiku hrozí nějaké nebezpečí. Člověk v moderní civilizaci
se myslí, že když má pěkný dům a pěkné auto, jeho život je dokonalý.
V západních zemích – a zvláště v Americe – se vysoce hodnotí mít dobré
auto, ale jakmile člověk vyjede na silnici, každým okamžikem mu hrozí
nehoda, při které může zahynout. Pokud si tedy opravdu myslíme, že tento hmotný svět je šťastné místo k životu, svědčí to o naší nevědomosti.
Skutečné poznávání znamená vědět, že hmotný svět je plný nebezpečí.
Můžeme bojovat o přežití, jak jen nám naše inteligence dovolí, a můžeme
se o sebe snažit postarat sami, ale pokud nás před nebezpečím nezachrání
Nejvyšší Osobnost Božství, Kršna, naše pokusy budou marné. Můžeme
vynalézt desítky způsobů, jak být šťastní nebo jak čelit nebezpečí tohoto hmotného světa, ale jestliže naše pokusy neschválí Nejvyšší Osobnost
Božství, nikdy nám štěstí nepřinesou. Ti, kteří se snaží být šťastní, aniž by
přijali útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství jsou darebáci. Nejnižší z lidí
odmítají proces vědomí Kršny, neboť si myslí, že se dokáží ochránit sami,
bez Kršnovy péče. To je omyl.
Ze Šrímad Bhagavatamu opsala M. Jandová
M. Jandová

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí
Příroda kolem nás rozkvetla, rozvoněla se
a rozvinula do nové vegetační sezóny. I církev
znovu rozkvetla, a to nejen uvolněním omezujících opatření v souvislosti s pandemií koronaviru, ale především z Velikonočních událostí a seslání Ducha Svatého. Načerpala z nich
novou naději a sílu žít vírou ve vzkříšeného
Krista, a nést ji dále dějinami. Nejenom letošní duben, ale i květen byl ochuzen o většinu
tradičních akcí a liturgických programů. To se
ale nedá nic dělat, důležité je neztratit víru a jít
dál. Od 11. května byly obnoveny bohoslužby,
proto jsme mohli společně zakončit velikonoční
dobu Slavností Seslání Ducha Svatého a vstoupit do liturgického mezidobí. Letošní červen
bude liturgicky opět dosti bohatý a díky obnovení bohoslužeb bude možné tradiční slavnosti
prožít ve společenství církve a farnosti v liturgickém prostředí. Přesto, že od konce května
byla na krátký čas do prázdnin obnovena školní
výuka, výuka náboženství obnovena nebude,
a s výukou začneme, dá-li Pán Bůh, až s novým
školním rokem 2020/2021.

Liturgický kalendář:
7. června -

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ 		
TROJICE (cyklus A)
13. června - Svátek sv. Antonína
Paduánského, kněze a učitele
církve
14. června - Slavnost TĚLA A KRVE 		
PÁNĚ (přeložená z 11. června)
19. června - Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA
21. června - 12. neděle v mezidobí
24. června - Slavnost NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE
28. června - 13. neděle v mezidobí
29. června - Slavnost SV. PETRA A PAVLA,
apoštolů,
5. července - Slavnost SV. CYRILA
A METODĚJE
Polický měsíčník - červen 2020

Znovuobnovení bohoslužeb

Od 11. května byly obnoveny bohoslužby
s účastí do 100 osob. Stále je ale nutné dodržovat hygienická pravidla a rozestupy. Úplný
konec omezení by měl nastat 8. června.

Přehled bohoslužeb v červnu:
¾¾ v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
¾¾ ve středu mše svatá od 8.30 hod.
¾¾ v neděli mše svatá od 8.00 hod.

Úřední hodiny:

¾¾ v úterý po bohoslužbě (19. - 20. hod.)
a ve středu po bohoslužbě (9. - 10. hod.), případně podle potřeby po domluvě s knězem.

Internetové stránky farnosti:
www.farnostpolice.cz

NO Církve československé
husitské pro Vás opět
připravila

KONCERT PRO RADOST,
který se uskuteční ve

čtvrtek 25. 6. 2020
v 18.00 hodin.

Doufáme, že nám ho
nepokazí virus a těšíme se
na Vás.
Za NO CČH Police n. Metují
Jaroslav Trojtl

za ŘK farnost Police n. M. Ing. Jan Troutnar

MĚSTSKÁ POLICIE
V uplynulém čase, který byl jednoznačně
pro nás všechny nový, jsme se zabývali mnoha věcmi.
Kontrolovali jsme dodržování vládních
nařízení, týkajících se používání ochranných
prostředků, sdružování lidí, pravidel pro
obchody a jiné. Pravdou je, že lze všechny
obyvatele města, až na malé vyjímky, které
ovšem nevyžadovali žádných sankcí, opravdu pochválit a poděkovat jim za pochopení
a slušnost.
Kontrolovali jsme i věci jako je nakládání
s odpady, pohyb osob mimo město, prováděli
jsme rozvoz obědů po dobu takřka 11 týdnů.
Spolupracovali jsme s Policií ČR a některé naše služby jsme nacílili na večerní hodiny.
Usměrňovali jsme dopravu při dopravních nehodách a samozřejmě i při velkém požáru, který se v našem městě bohužel odehrál.
Upozorňujeme Vás, že se v našem městě

pohybují osoby, které zřejmě bez příčin vyvolávají konflikty, které nezřídka končí fyzickou potyčkou. V poslední době jsme zaznamenali několikero takových stížností.
Jediné, o co se lze v takovýchto případech
pevně opřít je výpověď poškozených a svědků. Neochota vypovídat a stěžovat si jen tak
mimoděk, nabíjí zbraně lumpům a policii činí
naprosto bezmocnou, to si prosím uvědomte.
Na území města došlo také v poslední
době k několika vloupáním a to nejen do objektů, ale i do vozidel. Prosíme, zabezpečujte
si vše řádně a kontrolujte si to. Tím samozřejmě úplně neeliminujete krádež, ale zlodějům
to maximálně ztížíte.
Jak se situace kolem Covidu bude dále
vyvíjet uvidíme…vše bude nutné brát, tak
jak to přijde.. přejeme Vám v následujícím
čase hladké proplutí a připomínáme Vám, že
tu jsme pro Vás.
ved. strážník MP Petr Zima
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ZE SPORTU

!!! 100 LET FOTBALU V POLICI NAD METUJÍ !!!

Část 2. – založení SK Police nad Metují
V prvních dvou letech nezúčastňuje se Sportovní klub
řádně organizovaných soutěží ,
ale hraje pouze přátelská utkání tzv. zájezdových jedenáctek.
Častými soupeři byla mužstva
Opočna , Poříčí u Trutnova
(Parschnitz ) a klubů celého okolí. A jak se
cestovalo k utkáním ? do nejbližšího okolí se
chodilo pěšky , jinak téměř jediným dopravním prostředkem bylo kolo , při
delších vzdálenostech žebřiňák
a jen zcela výjimečně vlak.
Po dietách či občerstvení nebylo ani vidu ani slechu. Hráči si
činnost hradili z vlastních prostředků a tím lepší byl samozřejmě jejich vztah ke všemu ,
co se týkalo fotbalu.

Na sportovní činnost si klub vydělával
pořádáním různých společenských večírků ,
tanečních zábav , karnevalů apod. Obětavostí
a láskou k práci v klubu bylo umožněno postupně zřizovat další sportovní odbory. Tak již
v roce 1923 zahájil činnost kroužek dámské
české házené , k jehož zakladatelkám patřily
paní Munková , manželka dlouholetého předsedy klubu , Pechanová , Obstová , Šedková ,
Pejskarová a další.

Dalším odvětvím sportovní činnosti
v rámci klubu byl kroužek těžké atletiky , který trénoval dvakrát týdně na sále hotelu Pošta
za trenérství pana Václava Vaňka. Pro nedostatek soupeřů však těžká atletika po dvou
létech zanikla. Ve třicátých letech se před polickou veřejností objevují odbory lehké atletiky , cyklistiky a ledního hokeje.
Čerpáno z kroniky oddílu kopané z roku 1970
Klimeš Karel – předseda oddílu kopané

První spolková místnost
byla restaurace Beseda na náměstí , kde je dnešní prodejna
Obchodu ovocem a zeleninou.
V restauraci instalovali členové
klubu i stůl a hráli ping-pong.
Altánek na zahradě Besedy
sloužil zároveň jako kabiny
hráčů. Tito odtud odcházeli
průvodem , často doprovázeni dechovkou Václava Hybše
nejst., k utkáním na hřiště. Paní
hostinská však neměla dost
pochopení pro sportovní vášeň
svého manžela, a tak se spolková místnost brzy musela změnit. Sportovní klub se na dlouhá léta přemístil do hostince
U Vacků v tehdejší Kostelní
ulici. Do pravidelných soutěží
, se SK Police zapojil v roce
1922. Ze soupeřů můžeme jmenovat : Hronov , Velké Poříčí
, Náchod , Běloves , Červený
Kostelec , Olešnice , Nové
Město , Opočno , Bolehošť ,
Týniště atd. Zajímavostí tehdejších předpisů bylo , že věková hranice rozhodujicí pro strat
za juniorku či dospělé nebyla
směrem dolů s výjimkou mládeže školou povinné omezena.
To znamená , že docházelo
k tomu , že dobrý dorostenec
mohl hrát v jedno dnu několik
utkání . Tak například tehdejší
junior Antonín Košťál startoval
dopoledne v Poříčí za rezervu
, přičemž cestu mužstvo podstoupilo na kolech , po obědě
nastoupil na domácím hřišti
za juniorku a na konec pro nedostatek hráčů A mužstva hrál
tentýž den i v jeho utkání.
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Naše jarní tréninkové volno bylo o něco prodlouženo, ale většina z nás si udržovala formu a sportovala individuálně. Bohužel jsme
nemohli odjet na plánovaná jarní soustředění. První trénink jsme měli
v úterý 12. května a bylo vidět, že dětem společné sportování chybělo.
První jarní závody, které jsme mohli díky rozvolněným opatřením
vlády organizovat, byl Běh sídlištěm 17. května. Díky přihláškám předem jsme věděli, že zájem závodit mají nejen děti, ale po nucené pauze i dospělí. Pro vládní limit sta účastníků jsme museli závod časově
rozložit. Počasí bylo ideální, závody se vydařily a dle ohlasů splnily
očekávání. Bylo bezva se po odmlce setkat se závodníky okolních klubů a jisté rozvolnění bylo vidno i z účasti borců z Přibyslavi, Dukly
Liberec či AC Mladá Boleslav (nebudeme přehánět, všichni zmínění
tu byli u babičky).
V pátek 29.5.(již po uzávěrce PM) se sejdeme se všemi lyžařskými
příznivci na dospěláckém Posledním mazání U Lidmanů ve Lhotě,
kde zhodnotíme sezónu 2019/2020.
Na červen pak chystáme hned několik akcí klubových i veřejných.
Musíme dohonit, co jsme v zimě nestihli a v době omezení odložili.
Ve středu 3.6. by se měl běžet 37. ročník tradičního závodu Od pípy
k pípě – silniční běh od polické Krčmy do Lhoty k Lidmanům. Na přání pamětníků (zejména Zomby), kterým již 18 let chybí po 18 ročnících
zrušená podzimní obrácená varianta běhu, se pro letošek a každý sudý
rok změní směr tratě. Poběží se tedy z Machovské Lhoty od Restaurace
U Lidmanů po silnici ke Krčmě, jak říkáme Od „pípě“ k „pípy“. Jen
teď nevíme, zda tak půjde o 37. ročník Pípy, nebo 19. ročník Pípě… To
jistě probereme ještě ten večer na plánované výroční Členské schůzi.
Na pátek 5.6. připravujeme Poslední mazání pro děti. Čeká je
dobrodružné odpoledne na Slavném a zhodnocení uzavřené sezóny.
Díky nedostatku sněhu a následným opatřením se neuskutečnil plánovaný třetí závod Středečního poháru. Běžkové středy tedy zakončíme finálovým závodem ve středu 10.6. v Polici nad Metují na Klůčku,
letos zcela výjimečně na kolečkových lyžích, bruslích a nejmenší poběží. Po závodu proběhne vyhlášení poháru.
Na sobotu 27.6. zveme sportovní veřejnost k účasti na veřejném závodu Běh na Hvězdu – závod je součástí Velké ceny východních Čech
v bězích 2020 a je Mistrovstvím firmy WIKOV v běhu do vrchu 2020.
Start dětí na náměstí ve 13 hodin, hlavní závod ve 14:30. Věříme, že
závod proběhne bez větších omezení za standardních podmínek.
Novou tréninkovou (i suchou závodní) sezónu 2020-21 jsme již zahájili a rádi bychom přivítali nové děti, nejlépe ročníky 2013 a 2014.
Pokud by rodiče měli zájem své dítě do lyžařského klubu přihlásit, prosíme, aby volali na tel. 777 606 649. Děkujeme.
Všem přejeme krásné sportovní léto.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi

Činnost klubu a námi pořádané závody finančně podporují i v roce
2020: MŠMT, Královéhradecký kraj a Město Police nad Metují.
Seriál Běžkových střed podpořila MAS Stolové hory, realizátor
SCLLD
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SKI Police nad Metují,z.s.
klub běžeckého lyžování

ve spolupráci s městem Police nad Metují a podporou sponzorů, pochopením CHKO
Broumovsko, Lesů ČR a soukromých vlastníků pozemků a pod heslem Míry Alexy
„Dnes už každý Čech zná na Hvězdu běh“

pořádá 34. ročník běhu do vrchu

BĚH NA HVĚZDU
Velká cena východních Čech v bězích 2020
Mistrovství firmy WIKOV v běhu do vrchu 2020

SOBOTA 27. 6. 2020
Přihlášky: předem na email skipolice@seznam.cz, popř. SMS na
608476058 do 26.6. 18 hodin.
Přihlášky na místě s příplatkem 50 Kč.
Prezentace: od 12:00 u radnice v Polici nad Metují. Ukončení prezentace
mládeže ve 12:45 h, dospělých ve 14:10.
Startovné: mládež 0,hlavní závod 100,- Kč, vybírá se u prezentace
Kategorie: mládež, START v 13 h
do 6 let
2014 a ml.
cca
80 m
13.00
do 8 let
2012 a 2013
cca 400 m
13.10
do 10 let
2010 a 2011
cca 400 m
13.20
do 14 let
2006 až 2009
cca 800 m
13.30
Hlavní závod - 8,7 km: START ve 14:30 h
junioři, juniorky do 19 let,
ženy, veteránky 35, 45, 55,
muži, veteráni 40, 50, 60, 70, 80, 90 let
juniorky a muži nad 80 let mají trať dlouhou 5 km!!!
Trať:
dětské a žákovské kategorie poběží okruhy na náměstí
a poblíž, povrch dlažba, příp. asfalt.
Hlavní závod 8,9 km (5 km) převážně terén (jen cca 3,5 km
dlažba a asfalt), stoupání/klesání +505/-271m.
Start:
Masarykovo náměstí v Polici nad Metují
Cíl:
hlavního závodu – u chaty HVĚZDA v Broumovských stěnách
Informace: Jarda Mazač, tel: 605 901133, mail: jmaja@seznam.cz
Jan Pohl, tel: 608 476 058, mail: skipolice@seznam.cz
web: ski.polickej.net
Vyhlášení výsledků: mládežnických kategorií bezprostředně
po doběhu poslední kategorie na náměstí a hlavního závodu
po doběhu na Hvězdě.
Prosíme o dodržování aktuálních epidemiologických opatření.
Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům
za jejich podporu.

Změna termínu
akcí pořádaných
AMK Police

Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru, byly veškeré jarní závody ve slalomu minikár po celé České republice zrušeny.
První závodní víkend, konkrétně Pohár České
republiky ve slalomu minikár se tak pojede
22.-23.8.2020 v Žalticích. Druhý závodní víkend, avšak již Mistrovství České republiky
a Pohár České republiky se pojede o týden
později v Polici nad Metují. Jedná se o dny
29.-30.8.2020, což je poslední letní prázdninový víkend. V obdobný termín jsme závody
pořádali i v předchozích letech. Těší nás i ta
skutečnost, že jsme opět dostali možnost pořádat Mistrovství České republiky po druhé
za sebou. Veškeré propozice k závodu budou
včas zveřejněny.

Jak již jsme informovali na našich webových i facebookových stránkách, kvůli vyhlášení nouzového stavu a s tím spojených opatřeních, jsme museli v letošním roce zrušit Ples
motoristů, který se měl konat na konci března
v Suchém Dole. Bohužel se vyhlášená opatření dotkla i besedy s mnohanásobným účastníkem Dakaru Honzou Veselým, naplánována
na polovinu dubna. Honza nás však ujistil, že
besedu v Polici nad Metují uspořádá, a to buď
na podzim letošního roku nebo na jaře roku
příštího. O besedu tak nepřijdeme. Případný
termín bude včas oznámen. Viru zmar.
za AMK Police – Petr Dostál

Od konce května opět jezdí oblíbené
cyklobusy!

Pružně reagujeme na situaci týkající se uvolňování
vládních opatření a máme pro vás dobrou zprávu.

Již 30. května se rozjela linka cyklobusů z Hradce Králové, přes Náchod, Polici
nad Metují, Teplice nad Metují a Trutnov,
až na Pomezní boudy. Z důvodu uzavírky
mezi Teplicemi a Adršpachem nebude linka zajíždět do Adršpachu.
Mapa s cyklovýlety bude k dispozici v IC koncem června. Jízdní řád
najdete na www.kladskepomezi.cz/aktivity/cyklistika. Na této stránce
najdete i další informace pro cykloturisty.
Bc. Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností
Kladské pomezí, o.p.s.
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Tělovýchovná jednota
Sokol Police nad Metují – historie - 5. část
Hned po válce byla činnost polického Sokola obnovena. Hlavní náplní jeho činnosti se stává
příprava na XI. Všesokolský slet, plánovaný
na rok 1948.

5. ledna 1946

se po dlouhé přestávce způsobené německou
okupací, opět konal tradiční Sokolský ples
za velmi hojné účasti návštěvníků.

20. dubna 1946

„na Bílou sobotu bylo pietně vzpomenuto
památky našich padlých a umučených. Před
radnicí postaven katafalk ozdobený československou vlajkou, kyticemi a věnci. Kolem stála čestná stráž hasičů, Sokola, čsl. Červeného
kříže a krojované mládeže. Přesně 2 minuty před 12. hodinou za-zněly tovární sirény
a hasičské signály hlásící tak 2minutový klid.
Veškerý ruch po městě naráz ustal a občanstvo
tak důstojně uctilo památku našich padlých
bojovníků a národních mučen-níků.“ (Kronika
města Police nad Metují

13. září 1947

uspořádala Tělocvičná jednota Sokol
v Kolárově divadle pietní vzpomínku na 10leté
výročí úmrtí p. prezidenta T. G. Masaryka.
„Vzhledem k tomu, že bylo by nedůstojno, aby
o tomto výročí úmrtí p. presidenta byly pořádány obvyklé posvícenské zábavy, bylo místní
posvícení odloženo na dny 21. a 22. září.“

25. října 1947

byla v Sokolovně uspořádána oslava 60. výročí trvání Sokola v Polici (tj. založení samostatné jednoty Sokol v r. 1887).
„Konala se akademie za účasti pozvaných
nejstarších členů Sokola. Na programu byla
různá cvičení bratří, sester, dorostenců a dorostenek. Spoluúčinkoval také dětský pěvecký sbor řízený svým sbormistrem učitelem
Karlem Petrem. Účast byla velmi četná.“
(Kronika města Police nad Metují)

Kronika města:
„Dne 1. července odpoledne odjížděli zdejší Sokolové
na slet do Prahy. Na náměstí hrála při odjezdu
hudba p. Hybše, která potom v pondělí 5. července
odjela také do Prahy, aby
hrála při slavnostním průvodu. Průvod tento konal
se dne 6. července. V čele
Jiráskovy župy vyhrávala polická hudba s p. kapelníkem Hybšem a jeho
malým 12 tiletým synkem
v čele. Malý tento kapelník byl středem pozornosti veškerých diváků. Při přechodu průvodu
na Můstku ptal se rozhlasový hlasatel, odkud
je tato hudba a tu malý kapelník odpověděl,
že z Police n. Met. Naši občané, kteří ve všech
rodinách poslouchali u svých přijímačů průběh průvodu byli tím velmi potěšeni, zvláště
když u Národního divadla rozhlasoví hlasatelé
vyslovovali své podivení nad tím, kterak malý
kapelník řídí hudbu v čele Jiráskovy sokolské
župy.“
Noviny „Broumovsko“:
„Polická hudba Václava Hybše v sokolském
sletovém průvodu si získala značný zájem
pražského obecenstva i hlasatelů čs. rozhlasu
a dobře propagovala náš rodný kraj. Pěkný
stejnokroj, výborně sehraní hudebníci a malý

kapelník hezky se zapsali do srdcí diváků,
o čemž svědčili srdečné projevy sympatií všude, kudy průvod procházel. Podobná propagace našeho kraje v Praze by neškodila častěji.“

1. července 1948

odjížděli poličtí Sokolové vlakem na XI. všesokolský slet do Prahy.
Dne 5. července odjela do Prahy i místní
dechová kapela Václava Hybše a 6. 7. hrála
v průvodu sokolské župě Jiráskově, v čele
s 13tiletým synem kapelníka Václavem, dirigujícím kapelu.
Arnošt Kubeček:
„Přes okupaci zakázaný Sokol po válce obnovil svoji činnost s takovým elánem, že již
za dvě léta mohlo předsednictvo ČOS vyslovit
návrh k uspořádání prvního poválečného sletu! Vtipně vyřešilo i nejobtížnější překážku tj.
stravování tu i cizozemských účastníků; na základě dohody si naši cvičenci střádali prostřednictvím důvěrníků částky z potravinových přídělů odesílaných do společného stravovacího
fondu ČOS. A tak z Police jako dřív odjížděli
1. července cvičenci v předtuše radostných
chvil a po nich 5. července Hybšova kutálka, aby doprovázela Podkrko-nošskou župu
Jiráskovu ve slavnostním průvodu. Sklízela
Polický měsíčník - červen 2020
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úspěchy, řízená nejmladším ze tří ge-nerace
muzikantů Hybšů, 13letým Vaškem. Později
zde straníci vyprávěli, že nás slet nesmírně
poškodil v očích mezinárodních pozorovatelů,
protože v průvodu některé skupiny skandováním hesel zesměšňovaly SSSR, vládní představitele, oslavovaly americkou armádu i Dra E.
Beneše! Tvrdili, že bylo i zatýkání!“
[pozn.: Při zahajovacím nástupu a průvodu
členů Sokola došlo k politickému incidentu,
kdy značná část Sokolů demonstrativně odvrátila hlavy pod hlavní tribunou a ignorovala tak nově zvoleného prezidenta Klementa
Gottwalda. Četní účastníci průvodu také vyvolávali hesla požadující návrat prezidenta
Beneše do funkce a odsuzující počínání komunistů. Komunistické vedení státu to označilo za spiknutí reakce a Státní bezpečnost
zahájila zatýkání sokolských představitelů
(během sletu bylo zatčeno 237 osob). Ironií
byla skutečnost, že téhož dne vyhlásil nový
československý prezident všeobecnou amnestii, která však pro tuto causu nebyla použita.
Celkem bylo v souvislosti se sletem odsouzeno 185 lidí. Mohutný sokolský průvod tehdy
vyzněl jako velká protivládní, antikomunistická demonstrace.]

Srpen roku 1948

Začínají první represe proti členstvu
Tělocvičné jednoty Sokol.
Z dobového tisku:
„Sokol na Broumovsku zbaven rozvratníků.
Očista v Podkrkonošské župě Jiráskově pokračuje. I na Broumovsku vyvodil již okresní
akční výbor důsledky z liknavosti sokolských
jednot. V některých obcích se projevila snaha očistu přímo sabotovat: v Bukovici byl
do očistné komise delegován Adolf Pušman,
sám podezřelý z protistátních projevů na sletu!
Podezření se potvrdilo a nyní byl komisí okr.
akčního výboru Adolf Pušman vyloučen spolu
s dalšími 3 členy jednoty v Bukovici: Janem
Osobou, Václavem Osobou, Lad. Meisnerem.
Z Tělocvičné jednoty Sokol v Polici n. M. byli
vyloučeni: Věra Ješinová, Jana Kociánová,
Olga Špreňarová a Ela Pejskarová. Ze seznamu členů vyškrtnuti: Jaromír Foglar,
Jaroslav Prouza, Stanislav Šrůtek, Stanislav
Šulc, Halina Katschnerová, ze Sokol. jednoty Božanov pak se vylučují: Marie Kouřilová
a Libuše Kajklíčková.“

1. ledna 1949

přestoupili členové horolezeckého oddílu
KČT v Náchodě, bydlící v Polici nad Metují
k Tělo-cvičné jednotě Sokol v Polici nad
Metují a založili zde vlastní samostatný odbor
horolezců.
Předsedou se stal Josef Osoba, jednatelem
František Franke, pokladníkem Jaroslav
Klíma, ná-čelníkem Stanislav Čepelka – celkem 13 členů.

Po roce 1948

potřetí
Sokol
pohltila
„sjednocená
tělovýchova“.
Další rozvoj sokolského hnutí ovlivnily
v roce 1948 zásadní změny politické orientace v Československu, které ve svém důsledku znamenaly nastolení totalitní moci
na dlouhých 40 let. V únoru roku 1948 totiž
dochází ke komunistickému převratu a země
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se na dlouhá desetiletí stává součástí tzv. socialistického bloku. Neblahé důsledky únorových událostí se záhy projevily i v oblasti
sportu. Ještě v roce 1948 bylo novými ústředními orgány rozhodnuto „manifestačně“ sloučit všechny dosavadní tělocvičné a sportovní
spolky do nové jednotné tělovýchovné organizace (JTO) Sokol.

23. června 1950

uspořádal TJ Sokol, odbor kopané, letní karneval ve Žděřině.

7. července 1951

uspořádal Sokol Police nad Metují, oddíl kopané, na zahradě Sokolovny letní karneval.
Na celostátní úrovni docházelo v této době
k tuhé centralizaci ve všech sférách veřejného
života a stranou nezůstala ani oblast sportu.
Záhy došlo i na Sokol, který se pro komunistické představitele postupně stával nepohodlným trnem v oku. V roce 1952 byl přijat zákon
o reorganizaci tělesné výchovy a sportu, který
celou tuto oblast podřídil tzv. Státnímu výboru
pro tělesnou výchovu a sport.

22. května 1955

se konala v Polici nad Metují Okresní spartakiáda (tj, komunistická náhrada sokolských sletů), jedno z předkol 1. celostátní
Spartakiády, konané od 23. června do 5. července v Praze.
[pozn.: Spartakiáda bylo hromadné veřejné
tělovýchovné vystoupení. Tradice navazovala
na v komunistickém Československu nežádoucí sokolské slety, pro něž byl velký stadion na Strahově v roce 1926 postaven. Stejně
jako poslední sokolské slety odehrávaly se
spartakiády na velkém strahovském stadionu
v Praze.]

10. prosince 1955

byla založena Sportovní škola mládeže při
Tělovýchovné jednotě Spartak Police nad
Metují, vedená Jiřím Čejkou – specializovaná
především na lyžařské sporty.
V roce 1956 pak byly zrušeny všechny jednotné organizace Sokola. Místo nich byl v březnu
1957 zřízen jednotný Československý svaz tělesné výchovy a spotu (ČSTV) se svými krajskými a okresními výbory, kterým podléhaly
jednotlivé místní jednoty. Existoval až do roku
1990. Tradici Sokola se podařilo zachovat
jen díky „Ústředí československého sokolstva
v zahraničí”.

29. ledna 1956

za souhlasu obou jednot na ustavující schůzi v hotelu Hvězda se sjednotily obě polické
tělo-výchovné organizace, jednoty TJ Jiskra
Meta a TJ Spartak.
Bylo rozhodnuto, že nový sjednocený celek ponese název „Tělovýchovná jednota Spartak“. Jejím předsedou byl zvolen
Jaroslav Ticháček, kdysi funkcionář DTJ
a předseda MNV (1945-1948).

12. ledna 1957

uspořádala Tělovýchovná jednota Spartak
1. společenský ples, který se konal v sále
Sokolovny. Účinkoval rozšířený smíšený orchestr plesových a tanečních melodií ZK ROH
Kovopol »Kotva«, vedoucí s. Jan Bialek.

11. ledna 1958

se v Sokolovně konal „2. společenský ples“ –
pořadatelem byla TJ Spartak.

22. května 1960

se konala v Polici nad Metují oblastní
Spartakiáda. Zúčastnilo se 1.200 cvičících.
O obnovu Sokola se sokolové pokoušeli
v období pražského jara 1968, snahy udusila normalizace. Teprve v lednu 1990 došlo
k znovuobnovení Sokola a k navázání na jeho
programové tradice. Již počtvrté byl Sokol
vzkříšen k novému životu.

11. června 1991

se konala první valná hromada obrozené
Tělocvičné jednoty Sokol v Polici nad Metují.
Za přítomnosti starosty župy Podkrkonošské
bratra Františka Zeleného byla zvolena starostkou polického Sokola sestra Dagmar
Svobodová,
jednatelkou
sestra
Jitka
Pavlínková a vedením pokladny pověřena
sestra Libuše Šulcová. Sokolská jednota převzala budovu tělocvičny po dlouhých obstrukcích ze strany TJ Spartak opět do své správy
a od 1. května
1992 zde byla znovu otevřena i restaurace.
V letech 1994, 2000, 2006, 2012 a 2018 se poličtí Sokolové zúčastnili Všesokolského sletu.
Hned po převzetí sokolovny od Spartaku přechází ze Spartaku sportovní gymnastika pod
vedení Jitky Krásné a začínají se rozjíždět
pomalu ostatní cvičení. Dnes se u nás cvičí
všestrannost, cvičenci musí zvládat gymnastiku - plavání - šplh – atletiku. Dalšími odvětvími jsou florbal, cvičení pro děti, free running,
badminton, volejbal a horolezci, kteří mají
v naší tělocvičně postavené dvě stěny.
V březnu 2001 složila paní Dagmar
Svobodová ze zdravotních důvodů svoji funkci starostky a do vedení je zvolena Radka
Rubáčková.
27. dubna 2001 nás navždy opustila paní
Dagmar Svobodová, pro polický Sokol to
byla velká ztráta. Všechny zakladatelky již
zemřely.

18. října 2003

se konala slavnostní akademie k 135. výročí
založení Tělocvičné jednoty Sokol v Polici
nad Metují. K jubileu byla uspořádaná zajímavá výstava archivních dokumentů z historie
jednoty.

17. listopadu 2018 (sobota)

slavila Tělocvičná jednota Sokol Police
nad Metují 150 let od založení Sokola
v Polici nad Metují. Oslavovalo se samozřejmě sportem.Vystoupily oddíly nejen
z polické jednoty, ale i z okolí.
To, co je pro každou místní sportovní jednotu nejpodstatnější zůstává – je to chuť členů věnovat se intenzivně cvičení a sportu.
Do Sokola chodí průměrně 210 - 250 členů.
Cvičenci ze všestrannosti se zúčastňují různých soutěží, ze kterých vozí různá ocenění.
Mají několik zlatých, stříbrných i bronzových
medailí. Již několik roků připravujeme dětský
den, účast je vždy hojná. V letošním roce se
bohužel konat nebude.
Z materiálů M. Pichla vybral F. Janeček
Polický měsíčník - červen 2020

SSK Pedro Police nad Metují
pořádá - se sponzorskou pomocí polické firmy HAUK s.r.o.. na atletické dráze pod sídlištěm sportovně společenskou akci určenou
veškerému obyvatelstvu bez rozdílu věku a výkonnosti

22. ročník

jedná se otevřené veřejné klání v běhu na 100 metrů určené všem
věkovým kategoriím mužů i žen – od drobotiny až po zkušené pamětníky
… nejlepší výkon získává putovní pohár…

úterý 9. června 2020

Přijmeme
prodavačku

od 16:00 do 18:30 hodin
atletická dráha pod sídlištěm

v této době bude připraven tým rozhodčích změřit vaše úsilí na sto metrech a
dosažený výkon zařadit do výsledků v jedné z 11 věkových kategorií … ti nejmenší
mohou běžet s doprovodem … přijďte si zkusit, za kolik „ uděláte stovku “, vezměte
své rodiče i děti, příbuzné, kamarády, spolužáky, spolupracovníky a třeba i partu od
piva a udělejte si své malé mistrovství na 100 metrů…
přijďte si zaběhnout jen tak ze zvědavosti nebo pro radost, přijďte pobejt …
… a viru se nebojte …
rekord dráhy : 12,0 s Jan Voborník 2007
v případě nepříznivého počasí se akce odkládá … kategorie mládeže končí v 17:30

aranžérku – zahradnici
pro prodejny
Zahradnické centrum v Polici nad Metují (u kláštera)
Zahradnické minicentrum v Broumově (naproti hřbitovu)
Své nabídky (včetně profesního životopisu) zašlete
na email: zahradnictvi.zobal@tiscali.cz

Elmertex k.s., Velké Poříčí
textilní produkce

přijme
pracovnici do jednosměnného provozu

šička / švadlena

na pozici
Nabízíme:

práci v menším kolektivu ve firmě s dlouholetou
tradicí
mzdu odpovídající dané pozici
stravenky + pololetní bonusy
možnost pracovat také na zkrácenou pracovní
dobu

Požadujeme: vyučení nebo praxi v oboru, zájem o práci
Nástup možný ihned
Životopisy zasílejte na:
nebo poštou na adresu:
telefon:

info@elmertex.cz
Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí

491 482 389
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13. ročník

také letos máte šanci na start v atletickém trojboji – běhu na 100 metrů, skoku dalekém a vrhu koulí
-

výsledky budou obodovány a součet bodů určí letošního vítěze
přihlášení na technické disciplíny pouze do 18:00, v čase závodu nelze trénovat
dálka – max. 3 pokusy, koule Ž 3kg, M 4kg – 3 vrhy, stovka – jeden pokus

Proč ?

A proč ne … ?!

Přijďte pobejt …

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

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

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

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

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

23. 6. 2020 v 15.00 hod.

Police n. Metují

25. 6. 2020 v 15.00 hod.

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

Čištění koberců, čalouněného
nábytku, sedaček, křesel,
židlí a matrací
Čištění mokrou cestou
(doba schnutí minimální).
Ceny dle velikosti plochy a znečištění.
MARTINA HULÍNOVÁ – Police nad Metují
e-mail: m.hulinova@seznam.cz
tel.: 608 775 813

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
OZNÁMENÍ
E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
REDAKCE
1. 7. 2020
Autor obálky: Jan Flieger
vyjde prázdniCeník 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

36

nové dvojčíslo
PM, následující
zářiové číslo
vyjde
1. 9. 2020
s uzávěrkou
20. srpna 2020.
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www.andelnadrate.cz

800 555 655

Seniorům, kteří v důsledku zhoršování zdravotního stavu čelí riziku
pádů či ohrožení zdraví a života, je určena Tísňová péče Anděl na
drátě. K poskytování této služby je nezbytné SOS komunikační zařízení (chytré hodinky). Anděl na drátě poskytuje všem potřebným
toto SOS zařízení včetně služby po celou dobu omezujících opatření rovněž ZDARMA.

info@andelnadrate.cz

Uživatel se k ničemu nezavazuje, nic neplatí a službu může kdykoliv ukončit.

Zájemce o službu zavolá na bezplatnou linku 800 555 655, nebo napíše na info@andelnadrate.cz.
Asistenti obratem volají zpět a pro zařazení mezi uživatele služby stačí znát jméno, telefonní číslo
a adresu. Po nastavení požadavků a ověření souhlasu uživatele s poskytováním služby dojde k její
aktivaci.

Pomoc a podpora stále nablízku

Anděl na drátě poskytuje těmto seniorům asistenty, kteří jsou jim kdykoliv k dispozici. Pravidelně,
ve zvoleném intervalu, volají uživatelům a ověřují, zda jsou v pořádku, užívají správně léky, zjišťují,
jak se jim daří a jestli nepotřebují s něčím pomoci či něco zařídit. Zprostředkují zajištění nákupů,
poradí ohledně dalších sociálních služeb, či projevenou empatií a dobrým slovem seniora povzbudí.

Ve stávajícím nouzovém stavu karantény
se ocitli senioři v izolaci. V objemu informací, nařízení a omezení, se ne vždy orientují
a rozumí jim. U osaměle žijících seniorů tak
mohou, v důsledku izolace a dezorientace, vznikat tísnivé pocity úzkosti a strachu,
které mohou vést i ke zhoršení zdravotního
stavu.

Registrovaná tísňové péče Anděl na drátě
je sociální služba s pověřením státu (MPSV),
která nyní poskytuje pomoc seniorům zcela
ZDARMA.

Pomoc seniorům v izolaci

„Dosáhnout a být na dosah“

NON-STOP 24/7 pomoc v krizových situacích

Příjem telefonických hovorů a vlastní
neomezené volání

800 555 655

I

www.andelnadrate.cz

Jistota pro Vás a Vaše blízké 24 hodin každý den

Všechny tyto služby stisknutím jediného tlačítka

• bez mobilního telefonu, bez plateb za SIM kartu

ZDARMA

navi
v době koro
ce
situa

Služba
ení
a SOS zařízrové

• pomoc a rada před podvodnými praktikami podomních
a telefonních prodejců, pomoc při řešení problémů v domácnosti.

• příjem hovorů od rodiny a přátel a vlastní neomezené volání
ze zařízení

3

Linka pomoci a bezpečí pro seniory
• non-stop pomoc při úzkostných a tísnivých pocitech

2

• detekce pádu, kontaktování
nastavených osob, přivolání pomoci IZS

• hlídání nízké aktivity, kontrola stavu
klienta, připomínání užívání léků

• GPS lokalizace klienta po aktivaci alarmu

• SOS tlačítko - Hodinky eWatch nebo přívěšek eSafe

• zranění či ohrožení života při pádu a zhoršení zdravotního stavu
doma i venku

1

Registrovaná sociální služba s pověřením MPSV ČR

ASISTENČNÍ
A TÍSŇOVÁ PÉČE

Máte obavy o své blízké? POMOC STÁLE PO RUCE

Pellyho domy

Ostatní akce

Letní kino

Připravujeme
Muzeum papírových modelů

