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Nové parkoviště pod Havlatkou
Firma BEZEDOS s.r.o. Velké Poříčí úspěšně dokončila výstavbu nového parkoviště P+R pro osobní automobily a autobusy
s přístřeškem a veřejnými WC. Parkoviště je dopravně napojeno na
Husovu a Radešovskou ulici. V rámci stavby byly vytvořeny chodníkové plochy jak v místě parkoviště, tak v Husově ulici, kde jsou
zřízena dvě místa pro přecházení. Další místo pro přecházení se
nachází u napojení Radešovské ulice na ulici Nádražní. V západní
části parkoviště je umístěn přístřešek na kola a stanoviště tříděného
odpadu. V severní části jsou dvě parkovací stání s dobíjecí stanicí
vyhrazená pro dobíjení elektromobilů. V místě parkoviště bylo instalováno nové veřejné osvětlení a kamerový systém. Celková cena
stavby činí 18 mil. Kč z toho dotace z prostředků EU a Ministerstva
pro místní rozvoj 12,7 mil. Kč.
Od prosince bylo parkoviště ve zkušebním provozu, během kterého bylo provedeno i měření hluku z provozu a sním spojené dopravy po příslušných komunikacích v denní i noční době. Dne 21.
ledna 2020 se uskutečnila závěrečná kontrolní prohlídka stavby, při
které bylo konstatováno, že dílo je plně dokončeno a netrpí vadami,
které by bránily užívání.

Ing. Pavel Scholz, vedoucí odboru IMŽP

INFORMACE Z RADNICE

Leden na radnici…

…milí přátelé, čtenáři měsíčníku. Skoro
se nechce ani věřit, že je to již měsíc, kdy
jsme začali ukrajovat první minuty, hodiny
a dny nového roku 2020. Strojová přesnost
a rychlost s jakou nám aplikace jménem čas
měří, je neúprosná. A při pohledu z okna?
Asi nikdo z nás nemá pocit, že se nacházíme uprostřed zimy. Kde jsou chvíle, kdy
celá Police nazula běžky a lidé s radostí
vyráželi na Klůček, Ostaš nebo třeba jen
na Nebíčko. Dnes chodí též, ale oproti letní
procházce je snad jediný rozdíl, mají zimní
bundu. Lyžování se pomalu, ale jistě stěhuje do areálů, kde za nemalý peníz vyrábíme
sníh umělý nebo, a to zní ještě šíleněji, sníh
navážíme technikou z velehor. Snad pouze střídání teplot připomíná zimu. A je to
střídání, které působí spíše komplikace než
radost. Komplikace hlavně v údržbě města.
Místo příjemné vrstvy přemrzlého sněhu
křupajícího pod nohama se střídá námraza s ledovkou a špínou a prachem z posypu. Není jednoduché za této situace udržet
schůdnost chodníků. Děkuji Technickým
službám, že dělají maximum pro údržbu,
a Vám všem za vstřícnost, ohleduplnost
a pochopení, že ne v každou chvíli mohou
být všechna místa schůdná a sjízdná. Ale
abych končil víc pozitivně, máme ještě dva
zimní měsíce před sebou a já věřím, že nám
příroda ukáže svou sílu a naše děti i my si
ještě do sytosti užijeme zimních radovánek,
běžeckých stop i vleku na Nebíčku.
Celý leden se, tak jako každý rok, nese

ve znamení výročních schůzí a valných
hromad jednotlivých spolků. Zhodnotíte
a uzavřete předchozí rok z pohledu činnosti
spolku, financí, revizních zpráv i plánu činnosti na rok nadcházející. Mnohé spolky si
také volí nové vedení, ve většině dochází
ke generační výměně. Je skvělé, že si takto vychováváte své nástupce. Rád přijímám
Vaše pozvání a pokud to časové možnosti
dovolí, tak se i aktivně účastním. Je úžasné vidět ten elán a nadšení se kterým vykonáváte nezištně Vaši spolkovou činnost,
vychováváte a formujete mládež, udržujete
zvyky a tradice, aktivně se podílíte na životě ve městě i v místních částech. Jste jednou
z hybných sil aktivního a společenského života ve městě, dotváříte jeho celkový obraz
a udržujete ho na vynikající úrovni. Za to
Vám patří velké poděkování, přání hodně
sil do další činnosti a všech aktivit. Jsem
rád, že i ze strany města je velká podpora
spolkového života, nejen finančně, ale i lidskou spoluprací a materiální podporou.
V plném proudu jsou také společenské akce, divadelní představení, koncerty
a hlavně plesy. Nabídka kulturních programů nejen ve městě, ale i v širokém okolí je
velmi pestrá a já věřím, že každý z nás si
vybere a udělá si tu svoji radost, ať již je to
návštěva divadla, kina, koncertu nebo protančené střevíce z plesové sezóny. Tradicí se
stal novoroční koncert. Letos Musica Dolce
Vita, tři úžasné dámy, harfa, příčná flétna
a zpěv. Krásný zážitek, škoda jen velmi

Leden z pohledu místostarosty

Rok 2020 začal poměrně klidně, dotahováním restů ze závěru právě skončeného
roku. V hektickém předvánočním čase nebyl
čas především na korespondenci a řešení denní komunikace, nicméně e-maily (jako žádná
práce) neutečou, a tak jsem jejich vyřizování věnoval několik dní v úvodu roku. Tímto
se ještě jednou omlouvám všem, kteří čekali
na odpověď či reakci déle, než bývá zvykem.
V druhém lednovém týdnu jsem se opět
věnoval problémům, které se nám nedaří odstranit v rámci projednávání změn územního
plánu města. V rámci změny č. 1 se i přes
několik jednání během podzimu nepodařilo
(k našemu překvapení) vyřešit spor mezi dvěma dotčenými správními orgány, týkající se
drobné (v kontextu územního plánu naprosto
nepodstatné) změny. Řešení navrhované jedním orgánem na úseku ochrany životního prostředí je v rozporu s požadavky jiného orgánu
na úseku životního prostředí. Přitom v rámci
odborného posouzení vlivu navrhovaných
změn územního plánu na životní prostředí
(posudek SEA) vyšlo, že konkrétně tato změna nemá negativní dopad na složky životního prostředí. Na základě upraveného návrhu
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změny územního plánu se pak podařilo odblokovat věc tím, že jeden z orgánů připustil
revizi svého stanoviska. Budeme tedy doufat
a vyhlížet dobrý výsledek této revize, který
nám umožní projednat závěrečnou fázi změny
územního plánu a řadě stavebníků pak umožní
realizovat výstavbu jejich stavebních záměrů.
V případě změny č. 2 došlo k paradoxní situaci, že jeden ze žadatelů o změnu územního
plánu požádal o změnu, která je už projednávána v rámci změny č. 1. V případě, že žadatel
toto své pochybení uzná, odpadne v případě
změny č. 2 nutnost projednání změny v režimu posouzení vlivu na životní prostředí, což
by následně mohlo další projednání notně
akcelerovat, neboť bychom mohli využít tzv.
zrychleného procesu, o jehož užití jsme uvažovali již při rozhodnutí o pořízení této změny.
V průběhu ledna pak proběhlo několik
vnitřních jednání, v rámci kterých jsme se snažili připravit městský rozpočet. Jednání nebyla
úplně jednoduchá, a je třeba poděkovat všem
kolegům zodpovědným za jednotlivé kapitoly
rozpočtu, že v rámci jimi zpracovaných částí přistoupili k rozpočtu velice rozumně, bez
větších nároků na zvyšování výdajové strany

POZVÁNKA

na 1. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2020

středa 19. února 2020
v 17.00 hodin
na sále Pellyho
domů.

Na programu rozpočet
města na rok 2020
malého zájmu ze strany Vás, posluchačů.
To se ovšem nedá říci o dalším koncertu, při
kterém se „Police přestěhovala do Prahy“.
Narozeninový koncert PSO v pražské
Lucerně, jen tak mimochodem vyprodané,
sliboval a dával tušit velký zážitek. Ale realita, a věřím že to vnímáte stejně, naprosto
předčila očekávání. Velmi silný a emotivní
zážitek ze skvěle komponovaného programu, doplněného o řadu hostí. Nezbývá než
poděkovat a popřát PSO další a neméně
skvělé koncerty, vděčné publikum, sílu,
čas a energii rozdávat lidem radost hudbou
i v dalších letech.
Jirka Beran

rozpočtu. I přes tento jejich přístup jsme se potýkali s velikými potížemi při návrhu kapitoly INVESTIC A ÚDRŽBY. Již prvotní návrh
zahrnoval investice a údržbu ve výši 55 mil
Kč (!), což dalece převyšovalo možnosti této
kapitoly. Po řadě jednání, ústupků, kompromisů, ověření připravenosti akcí a ověření důležitosti (nutnosti) realizace, se nám podařilo
dojít k částce 33,5 mil Kč s tím, že pro zvládnutí takovéhoto rozsahu bude nutné zapojit
čerpání tzv. revolvingového úvěru (především
s ohledem na to, že cca 7 mil. Kč se městu
vrátí pod dokončení staveb v podobě dotací).
Celkově počítáme v roce 2020 s 15,2 mil. Kč
získaných dotací, a o další dotační prostředky
ve výši cca 5 mil. Kč máme požádáno, případně žádosti chystáme. Nesoulad mezi příjmy
a výdaji tak není tak dramatický, jak by se
na první pohled mohlo zdát. Z hlediska městských investic pak bude i v tomto roce ležet
těžiště akcí v opravách a realizacích místních
komunikací, budeme připravovat řadu záměrů
ve fázi projektu, pokusíme se připravit a projednat plán regenerace sídliště, budeme investovat do záměrů v oblasti životního prostředí.
Podrobný soupis všech akcí v oblasti investic
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a údržby zveřejníme po projednání rozpočtu
města v zastupitelstvu.
V druhé polovině ledna uspořádal místní
HK Ostaš tradiční Novoroční open. Konkrétně
se jednalo již o 29. ročník tohoto populárního
klání na polické umělé stěně. Do závodu se
v letošním roce přihlásilo 30 borců a 11 borkyň, a díky účasti několika členů užší lezecké špičky, měl závod dobrý zvuk! Závodu se
blíže věnuje článek T. Hornycha v tomto čísle
Polického měsíčníku.
Využil jsem rovněž pozvání mladých hasičů na jejich valnou hromadu. V tomto směru
je milé vidět, kolik nadšených dětí se díky
aktivitě několika dospělých věnuje již v útlém
věku tomuto koníčku, který – věřím – u většiny z nich přeroste v celoživotní zájem. Když
člověk poslouchá, co toho tahle parta za období jednoho roku zvládne, musí smeknout

pomyslný klobouk na znamení uznání.
Na konce měsíce ledna jsme se na pracovní poradě zastupitelstva věnovali v řadě prvé
připravované analýze městské společnosti
Technické služby, k jejímuž zpracování vyzvalo ještě předešlé zastupitelstvo v závěru svého
funkčního období. Účelem této ekonomické
analýzy má být především prověření účelnosti
v minulosti zvoleného modelu (s.r.o.) v kontextu dnešních daňových a účetních předpisů,
přičemž závěrem analýzy by mělo být doporučení, zda je na místě ve zvoleném modelu
pokračovat, nebo zda je na čase přehodit pomyslně výhybku a realizovat nějaké změny
v organizačním nastavení. Současně jsme se
na pracovní poradě zastupitelstva věnovali
přípravě návrhu dopravního řešení provozu
na našem náměstí, kdy dlouhodobě usilujeme
o zrušení přímého průletu (pardon, průjezdu)

přes náměstí, od kterého si slibuje nejen snížení provozu, který náměstím jen projíždí, ale
i zvýšení bezpečnosti chodců v celém prostoru
náměstí. Záměrem současně je zachovat stejný
počet parkovacích stání, aby nedošlo ke zhoršení postavení podnikatelů, kterým se dosud
daří držet svou živnost v některém z domů
na náměstí. V příštích týdnech bude dopracován návrh dopravního řešení projektantem
– specialistou, a následně dojde k projednání
na úrovni dopravní policie a poté plánujeme
veřejné projednání.
Jelikož se nám zatím celkem vyhýbá zima,
tak nám (hlavně dětem) do února přeju alespoň
drobnou sněhovou nadílku, která by umožnila
užít si trochu zimních radovánek a nám třeba
pustit vlek na Nebíčku, nebo klukům na sídlišti nastříkat alespoň na chvíli trochu ledu.
Jirka Škop

Příměstské tábory v Polici nad Metují

Jarní tábor 9. – 13. 3. 2020

Ve zdravém těle zdravý duch - tábor zaměřený na sport a zdravý životní styl
Základní informace
Lokalita
Police nad Metují,
Muzeum papírových modelů
Cena
500,- Kč/týden
Kapacita
15 dětí
Rezervace
telefonicky nebo emailem:
tel. 778 777 821,
taboryvpolici@seznam.cz
Lektoři
Martina Macounová,
Daniela Vojtěchová
Název turnusu Ve zdravém těle zdravý duch
Příměstský tábor je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu a proto je
nutné dodržet následující pravidla:
yy Rodiče musí pracovat nebo mít bydliště na území MAS Stolové hory (forma
pracovního poměru nerozhoduje, matky
na mateřské nebo rodičovské dovolené
musí mít trvající pracovní poměr)
yy Rodič má trvalý pracovní poměr
yy Rodič je OSVČ
yy Rodič je student v řádném nebo rekvalifikačním studiu
yy Rodič je registrován na Úřadu práce a aktivně si hledá zaměstnání
Dotační pravidla upřednostňují děti, které se
tábora ještě neúčastnily.
Formuláře je nutné odevzdat do 28. 2. 2020
na MěÚ v Polici nad Metují (kancelář č. 25
správa dotací, kde bude zkontrolována jejich
úplnost).
Program tábora:
Pondělí – HMAT
07.30 – 09:30 Děti se pomocí pohybových her
seznámí a rozcvičí v Sokolovně. Vyzkouší si
hmatové chodníky pro nohy a pokusí se rozpoznat poslepu rozličné materiály.
09:30 – 11:30 Začneme s celotýdenním projektem Zdravé tělo. Vyrobíme postavu člověka se všemi smysly a schopnostmi, které lidské tělo má.
11:30 – 12:30 Pro děti je zajištěn teplý oběd
v restauraci Sokolovna.
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12:30 – 14:00 Odpočinek, čtení a vyprávění.
14:00 -15:30 Chlapci si vyzkouší společně se
zkušeným parkouristou základní cviky a skoky, jak v prostorách v sokolovně, tak na venkovním hřišti, a dívky natrénují sestavu břišních a dalších tanců.
Úterý – ČICH
7:30 - 8:30 Rozcvička a pohybové hry.
Poznávání různých vůní bylinek, koření, kávy
apod.
8:30 - 11:30 Přesun a pobyt v Solné jeskyni
v Meziměstí. Výroba vlastní bylinkové soli
do koupele.
11:30 - 12:30 Pro děti je zajištěn teplý oběd
ve Družstvu vlastníků.
12:30 13:30 Odpočinek, čtení, pouštění krátkého naučného seriálu o zdraví a nemocech
(Nezkreslená věda).
13:30 - 15:30 Pokračování ve výrobě Zdravého
člověka.
STŘEDA – SLUCH
7:30 - 8:30 Poznávání kamarádů, zvířat a dalších zvuků pomocí sluchu. Děti se pomocí
špuntů do uší a pohybových aktivit beze sluchu seznámí s problematikou onemocnění
a tělesných indispozic.
8:30 - 11:30 S dětmi se vypravíme autobusem
do Pěkova a nadále pěšky na Ostaš, procházka
po horním labyrintu,
hraní pohybových her.
11:30 - 12:30 Pro děti
je zajištěn teplý oběd
v restauraci na Ostaši.
12:30
13:30
Odpočinek po obědě,
vyprávění pohádek,
povídání.
13:30 - 15:30 Návrat
zpět do Police nad
Metují do Muzea papírových modelů, pokračování ve výrobě
lidského těla.

ČTVRTEK – ZRAK
7:30 - 9:00 Rozcvička, pohybové a orientační
hry poslepu. Dokončení Lidského těla.
9:00 - 11:00 Exkurze v MycoMedice, prohlídka výrobny tinktur, povídání o zdraví člověka.
11:00 - 12:00 Pro děti je zajištěn oběd
ve Družstvu vlastníků.
12:00 - 13:00 Odpočinek, hraní her, čtení
z knížky, pouštění krátkého naučného seriálu
o zdraví a nemocech (Nezkreslená věda).
13:00 - 15:30 Přesun do sokolovny, výroba
domácích mýdel.
PÁTEK – CHUŤ
7:30 - 9:00 Děti si vyrobí rámeček na fotografii, kterou si odnesou domů na památku.
9:00 - 11:30 Společně se zkušenými lektory si
zájemci vyzkouší lezení na umělé stěně, budou moci jistit ostatní, naučí se základní vázání na laně.
11:30 - 12:30 Pro děti je zajištěn oběd
ve Družstvu vlastníků.
12:30 - 13:30 Odpočinek po obědě, rekapitulace a zpětné hodnocení celého týdne.
13:30 - 15:30 Přesun do sokolovny, dokončení
výrobků, míčové hry, překážkové dráhy apod.
Rozloučení.
Kateřina Landová, Xenie Hambálková
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Hlavňov – ohlédnutí za koncem roku 2019

Konec roku 2019 byl i v naší obci
z pohledu různých aktivit velice pestrý. Na podzim proběhly práce na dětském hřišti, kde bylo nutné vytvořit
větší betonový základ pro pružinovou
houpačku. Dětské hřiště jsme ohraničili a po dobu 10 dnů zamezili vstupu
tak, aby beton mohl dostatečně vyzrát.
Pozadu nezůstaly ani dokončovací práce na dvou obecních cestách
a kontejnerovém stanovišti pod taktovkou Ondry Kohla. Kontejnerové
stanoviště bylo rozšířeno, aby bylo
schopné pojmout více kontejnerů
na tříděný odpad. Součástí stanoviště
bylo vybudování příkopu k zachycení
povrchové vody, kdy zejména v zimních měsících voda stékala přes komunikaci, namrzala a tím byla ohrožena
bezpečnost silničního provozu.
Dále bylo provedeno oddrenážování stěny místní obecní školy
z východní strany, které tak navázalo
na práce započaté v roce 2018. Další
akcí konanou letos avšak v měsíci
srpnu, byla oprava komínu a časti
střechy, která byla v důsledku průsaku
vody značně poškozena. Tímto práce
na obecní škole pro rok 2019 skončily
a naším cílem byla nyní příprava podkladů (elektrika, snížené stropy, okna,
…) pro obnovu spodní místnosti.
V rámci TJ Sokol jsme provedli úpravu místního hřiště, které bylo
v menší míře dotčeno fotbalovým
turnajem.
V polovině měsíce jsme se vypravili do 500 km vzdáleného města
Bydhošť, kde jsme s našimi kolegy
z Polska odehráli tradiční fotbalové utkání. Součástí tohoto výletu
byla i výjimečná návštěva místní
věznice, kterou nám naši kolegové
zprostředkovali.

za ukončenou.
Postupně jsme prováděli další
úpravy na webových stránkách hlavnov.cz
Na řadu přišla i diskuze ohledně umístění kontejnerů na bioodpad
a dále využitelnost nádob na kovový
odpad.
Sbor
dobrovolných
hasičů
Hlavňov uspořádal již v řadě 22.
ročník soutěže o Putovní pohár SDH
Hlavňov. Počasí bohužel nepřálo
a celý den nám propršelo, nicméně
ani to nás neodradilo a soutěž se opět
velice vydařila.
V měsíci listopadu jsme shrabali listí kolem sochy sv. Jana
Nepomuckého, jedné z historických
památek vesnice Hlavňov, umístěné
zhruba ve středu obce pod velkou lípou. Úklidu listí a úpravy květinové
výzdoby na předzahrádce u sochy se
věnovaly zástupkyně Hlavňovských
žen, které následně informovaly TS
Police nad Metují, aby pracovníci
odvezli dvě středně velké kopy shrabaného listí.
V polovině měsíce listopadu hasiči opravili netěsnost vodovodního
ventilu v místní hasičárně, což vyžadovalo i uzavření hlavního vodovodního řádu umístěného v komunikaci..
V polovině listopadu se také sešly
zástupkyně Hlavňovských žen k přípravě vánočních ozdob na vánoční
strom. Z minulého roku jich zbyla
více než polovina, zbytek ozdob bylo
potřeba renovovat.
Dne 30.11. dopoledne jsme ozdobili vánoční stromeček, a ještě
ten den jsme ho slavnostně rozsvítili
za zpívání koled a následného posezení v místní klubovně. Při rozsvícení
venku hrály děti na hudební nástro-

V loňském roce
došlo k opravě „Svaté
Trojice“ restaurátorem, sochařem a řezbářem v jedné osobě
–MgA. Janem Čádou
z Prahy za účasti jeho kamaráda.
Poškozenou památku
tím uvedli do původního stavu.
Už tradičně se
i letos, tentokrát
v sobotu 4. ledna,
rozléhalo v Pěkově
i na Honech: „My
tři králové jdeme
k vám…“ – to se
tři skupinky našich koledníků opět vydaly do domácností na Tříkrálovou sbírku a poprosily o finanční dar pro lidi
v nouzi.

(všechny fotografie pořídila rodina Čápových)
Šárka Pokorná

provedli
menší
úpravy na místním
fotbalovém hřišti
a zároveň provedli
instalaci
kluziště
tak, aby bylo připraveno na nadcházející sezónu.
O
vánočních
svátcích uspořádal
TJ Sokol Hlavňov
bruslení pro děti
a dospělé na stadionu v Hronově.

V měsíci říjnu jsme díky počasí
vytipovali výmoly na místní komunikaci, které hned o několik dní později
technické služby vyspravily. Dále se
nám již podařilo po několika měsících konečně dokončit změnu majitele domény hlavnov.cz a i novým
majitelem, kterým je nyní Police nad
Metují byla tato změna potvrzena.
Tuto operaci můžeme tedy považovat
Polický měsíčník - únor 2020

je a spolu s občany zpívaly vánoční
koledy. Strom se slavnostně rozsvítil
v 17.00 hodin. V letošním ročníku se
počet hostů na celé akci a následného
posezení v klubovně zvýšil na zhruba
40-45 osob. Pro děti byly připraveny
hry a výtvarné práce. Posezení a setkání občanů obce probíhalo až do 22.
hodiny.
Ještě v ten samý den jsme také

Za uskutečnění
těchto aktivit patří
poděkování všem
občanům, kteří mají
velký podíl na fungování obce, spolkům a v neposlední
řadě městu za obrovskou vstřícnost
a také finanční podporu těchto aktivit.
Martin Vaniš
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NABÍDKA PRONÁJMU JÍDELNY V PELLYHO DOMECH
Město Police nad Metují nabízí k pronájmu
nebytové prostory – JÍDELNA PELLYHO DOMY
– U Damiánky č. p. 268, Police nad Metují.

Zimní údržba v lednu

Předmětem pronájmu nebytových prostor je zajištění
provozu stravovacího zařízení, a to v souladu s
právními, hygienickými, požárními a bezpečnostními
předpisy. Nájemní smlouva bude uzavřena na
pronájem nebytových prostor a pronájem movitých
věcí za výše uvedeným účelem.
Jedná se o pronájem prodejních, stravovacích,
kuchyňských a pomocných prostor v 1. nadzemním
podlaží spojených budov čp. 75 a čp. 268 o celkové výměře cca 240 m2 a pronájem movitých věcí, které
tvoří vybavení těchto prostor.
Celý prostor je navržen a vybaven základním zařízením (gastrotechnologií) pro provoz rychlého
občerstvení s jídelnou o kapacitě 50 míst. Vybavení provozovny nádobím, drobnými elektrospotřebiči a
interiérovým inventářem je věcí nájemce.
Provozovna je pro zákazníky přístupná samostatným vchodem z chodníku ulice 17. listopadu, která ústí
na Masarykovo náměstí. Pro zásobování je nutné využívat zadní vstup do provozovny, z průjezdu v domě
čp. 268 z ulice U Damiánky.
Pro měření spotřeby elektrické energie je k dispozici samostatný elektroměr. Vytápění celého objektu je
zajištěno centrální plynovou kotelnou. Spotřeba tepla
k vytápění je měřena poměrovým měřidlem umístěným
na samostatném přívodu z kotelny. K ohřevu teplé vody
slouží elektrický bojler. Vodné a stočné bude nájemci
účtováno na základě poměrového měření.

Prostory jsou připraveny k převzetí do užívání
Bližší informace o pronájmu nebo prohlídku
prostor je možné zajistit po předchozí domluvě.
Kontaktní osoba: Michal Mucha, tel. 602 772 284.
Základní informace a požadavky na provoz zařízení
• Nebytové prostory a movité věci budou nájemcem využívány pouze pro poskytování stravovacích
služeb povolených v rámci hostinské činnosti (pozn.: nájemce je oprávněn využívat nebytové
prostory rovněž pro poskytování stravovacích služeb subjektům mimo prostory provozovny –
catering na akcích, zavážení obědů do firem, seniorům apod.).
• Prostory si mohou pronajmout pouze fyzické osoby nebo právnické osoby disponující
živnostenským listem s oprávněním podnikat v oboru hostinské činnosti.
• Veškeré pronajímané prostory jsou nekuřácké.
• V provozovně je zakázáno umístění výherních hracích automatů a jiných herních zařízení.
• Vítána je součinnost při zajištění akcí na přilehlém společenském sále s kapacitou do 300 osob
(např. plesy, přednášky, občerstvení při pronájmu prostor apod.). Jedná se o zajištění stravovacích
služeb, občerstvení, provoz baru – dle povahy akce. Za tímto účelem je na sále k dispozici bar se
základním vybavením a zázemím.
• Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.
• Při zájmu o provozování bude požadováno předložení podnikatelského záměru.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Zdá se téměř neuvěřitelné, že Tříkrálová sbírka
letos slaví dvacáté výročí. Je to jedna z nejpovedenějších akcí Charity,
protože má široký záběr. Při sbírce nejde jen
o vybrané peníze, ale v mnoha ohledech o setkávání lidí. Setkání koledníků s těmi, které
s koledou navštěvují a kteří je často s velkou
radostí očekávají. Pro koledníky je to zážitek
plný námahy a někdy i špatného počasí, ale
také radostných chvil a vřelého přijetí.
Do ulic našeho města se v tomto roce
vydalo 16 skupinek. Další tři koledovaly
v Pěkově a na Honech, dvě v Hlavňově a jedna v Radešově. Koledovalo se i ve všech
ostatních okolních obcích. Těší nás, že se našli noví ochotní koledníci a také se podařilo
obnovit tuto tradici ve Velkých Petrovicích.
Všem koledníkům i vám dárcům patří velké
poděkování.
Výnos sbírky rok od roku stoupá. Letošní
rekordní částka u nás překročila hranici 200
tisíc Kč. Výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, ohroženým dětem a dalším lidem v nouzi, převážně
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v regionech, kde se sbírka koná. U nás jsou to
střediska: Dům na půli cesty, Domov pro matky s dětmi, Domácí hospicová péče a Charitní
pečovatelská služba v Náchodě.

Výtěžek v Polici nad Metují
Police nad Metují
Hlavňov
Pěkov a Hony
Radešov
Celkem

Výtěžek v okolních obcích
Suchý Důl a Slavný
Machov, Nízká Srbská,
Machovská Lhota a Bělý
Bezděkov nad Metují
Bukovice
Žďár nad Metují
Česká Metuje
Velké Petrovice, Petrovičky,
Maršov nad Metují

Celkem
Police nad Metují
+ okolní obce

Technické služby
informují

77 786,6 453,13 568,4 660,102 467,12 216,33 757,19 733,13 788,15 009,3 411,11 634,-

212 015,Mgr. Kateřina Voláková,
asistent pro místní sbírku

Opravdová zima ještě
pořádně nezačala a přesto
nás už stačila potrápit. Pár
centimetrů sněhu, které během denních plusových teplot roztají a v noci zase přimrznou, se staly bohužel už
důvodem několika letošních zranění.
Jak jsme již zmiňovali v předešlých číslech
Polického měsíčníku, Operační plán zimní
údržby místních komunikací je základním
dokumentem pro provádění prací spojených
se zimní údržbou těchto komunikací a jedním z důkazních prostředků pro posouzení
odpovědnosti vlastníka místních komunikací
za škody vzniklé užíváním komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti. Operační
plán zimní údržby určuje priority údržby, jak
místní, tak časové. Tyto priority vyplývají
z nestejné důležitosti místních komunikací,
dále z technických a v neposlední řadě, ekonomických možností prováděné údržby.
Je patrné, že v zimním období není možné závady ve sjízdnosti a schůdnosti zcela
odstranit, nýbrž pouze zmírnit, a také nelze
tak učinit okamžitě na celém území obce.
Nezapomínejme, že základní povinností uživatelů místních komunikací je přizpůsobit
jízdu nebo chůzi stavu místních komunikací,
který je v zimním období obvyklý (kluzkost,
sníh na komunikacích, sněhové mantinely
apod.). Při chůzi na chodnících a jiných komunikacích, kde je zajišťována schůdnost, dbát
zvýšené opatrnosti, věnovat pozornost aktuálnímu stavu místní komunikace a v neposlední
řadě použít vhodnou obuv. Dále používat při
chůzi té části chodníku, která je posypaná. Při
přecházení místní komunikace je třeba využít
přechodu nebo místa, které je označeno jako
místo pro přecházení a je na něm prováděna
zimní údržba.
Operační plán zimní údržby pro tento rok
naleznete na stránkách www.tspolice.cz
TS

KANCELÁŘ POKLADNY 
MĚSTA KAŽDÝ ČTVRTEK 
PRO VĚŘEJNOST UZAVŘENA

Upozorňujeme občany města, že z důvodu
vyřizování agendy, kterou není možné z časových důvodů zpracovat ve dnech vybírání poplatků za odpady a ze psů, bude do 30. 4. 2020
(tj. do termínu splatnosti obou zmíněných poplatků) každý čtvrtek kancelář pokladny pro
veřejnost po celý den uzavřena.
Poplatky je možné platit každý pracovní den
(kromě čtvrtka) v časech:
Pondělí		8:00 - 11:30 12:30 – 17:00
Úterý 		8:00 – 11:30 12:30 – 14:30
Středa		8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Čtvrtek		
ZAVŘENO
Pátek		8:00 – 11:30 12:30 – 14:30
Děkujeme za pochopení tohoto opatření.
za finančně správní odbor
Daniela Adamová a Jana Hlaváčková
Polický měsíčník - únor 2020

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
TŘÍDĚNÍ JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ

Když se řekne třídění olejů, obvykle se lidem vybaví olej z pánve či friťáku
po smažení řízků, cukrářkám pak naskočí
myšlenky na všemožné jedlé tuky vhodné pro pečení dobrot, zapáleným motoristům přeskočí jiskra směrem k průmyslovým olejům z aut a domácím kutilům
zasvítí v hlavě plejáda různých mašinek,
které je potřeba pro správný chod řádně
mazat. Na konci ale vyvstávají otázky –
kam s nimi po jejich použití. Odpověď je
jednoznačná - vytřídit je. Ale jak a kam?
Následující řádky nám mohou poradit,
jak se stát třídícími „mazáky“!
¾¾ Třídění použitých kuchyňských olejů
a jedlých tuků
Po přípravách na rodinnou sešlost,
po Velikonocích, štědrovečerní hostině,
Silvestru a dalších svátečních příležitostech
a po s tím spojeném hodování, na nás pak
zpravidla čeká tak trošku jiná „nadílka“ jsou to nezřídka kdy plné pánve a friťáky
přepáleného kuchyňského oleje. Kromě
uvedených příležitostí se ale s problematikou použitého jedlého oleje nebo tuku
setkáváme celoročně, a to navzdory faktu,
že popularita zdravého stravování se ve většině domácností stále více a více zabydluje.
Smažení na oleji zatím stále zůstává jedním z nejoblíbenějších způsobů přípravy
pokrmů.
Jak tedy na třídění kuchyňských olejů
a tuků po jejich použití?
Snad nejhorší a bohužel také nejběžnější variantou, kterou můžeme po usmažení
řízků na nedělní oběd zvolit, je ta, že pánev odneseme do koupelny a olej vylijeme
do záchodu nebo do umyvadla či kuchyňského dřezu. Vždyť to tak přece léta dělá-

me! Doba se ale mění …
Proč třídit oleje a tuky?
Tuky a oleje vylévané do kanalizační sítě představují riziko pro průchodnost
kanalizace. Jedním z důvodů třídění olejů
a tuků je tedy odlehčení kanalizační síti
a čistírně odpadních vod, ve které způsobují oleje a tuky komplikace při biologickém stupni čištění odpadní vody. Kdo dával pozor při hodině fyziky, jistě ví, že olej
i voda se nikdy kamarádit nebudou – prostě
Polický měsíčník - únor 2020

se nesmíchají. Olej poplave – na rozdíl
od Titanicu – vždy na hladině. Navíc se olej
zpevní, ztuhne, a začne tak postupně ucpávat kanalizaci. A věřte tomu, že olejem
ucpaná kanalizace je něco, co vidět nechcete. A už vůbec byste to nechtěli čistit! Úklid
takto zanesených kanalizací je nejen fyzicky, ale i finančně velmi náročný.
Jedlé oleje a tuky jsou navíc využitelným odpadem, který se dá s úspěchem
recyklovat a dále použít v různých oborech.
Vytříděné oleje a tuky prochází různými
stupni úpravy podle způsobu jejich dalšího
použití, jedná se například o filtraci k odstranění hrubých nečistot a chemické úpravě. Vytříděná a upravená komodita slouží
jako složka pro výrobu biopaliv nebo jako
náhrada ropných maziv pro stavební a lesní mechanizaci, využití najde i jako zdroj
energie pro výrobu elektřiny a tepla.
Ale zpět k třídění.
DOBRÉ VĚDĚT:
OBCE V ČESKÉ REPUBLICE MAJÍ
OD ROKU 2020 POVINNOST ZAJISTIT MÍSTA
PRO SBĚR KUCHYŇSKÝCH OLEJŮ A TUKŮ.

Jaký je tedy správný postup pro třídění
potravinářských olejů a tuků?
Vychladlý olej vylijte z pánve do vhodné nádoby se šroubovacím uzávěrem, např.
do PET láhve, a pokud jste nejen snaživější, ale i na oleji smaživější typ člověka,
určitě můžete využít také malé kanystry.
Rovněž tak tuky vložte do vhodné plastové
nádoby a uzavřete. Po jejich naplnění a nashromáždění únosného počtu nádob je předejte ve sběrném dvoře.
TŘÍDICÍ OKÉNKO:
POZOR! ROZHODNĚ NIKDY NEHÁZEJTE
TAKTO NAPLNĚNÉ PET LÁHVE S OLEJEM
DO  ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÍ
PLASTŮ!
TO JE KARDINÁLNÍ CHYBA, KTEROU
MŮŽETE ZNEHODNOTIT OBSAH CELÉHO
KONTEJNERU A POŠLAPAT TAK ÚSILÍ
OSTATNÍCH LIDÍ, KTEŘÍ DO KONTEJNERU
VYTŘÍDILI ODPAD Z PLASTU SPRÁVNĚ!
TIP: JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT PLASTOVÝ
ODPAD, PORADÍ RECYKLAČNÍ SYMBOLY
PLASTŮ.

¾¾ Třídění motorových olejů – jak to je?
Tak pozor! U motorového oleje to není
jen tak. I jeden jediný omylem vylitý kanystr s vyjetým olejem, a naše životní prostředí doslova zapláče. On se vůbec – poté,
co životnost oleje skončí – klade čím dál

větší důraz na jejich vytřídění, příp. recyklaci či správnou likvidaci.
ZAJÍMAVOST
JAK NAKLÁDAT S VYJETÝM A JINÝMI
PRŮMYSLOVÝMI OLEJI JE DÁNO ZÁKONEM
O ODPADECH Č. 185/2001 SB., KTERÝ PŘESNĚ
DEFINUJE, JAK S OLEJOVÝM ODPADEM
NAKLÁDAT.

Zákon o odpadech výrobcům a dovozcům průmyslových olejů ukládá povinnost
jejich zpětného odběru.
V praxi to znamená, že tito výrobci
či dovozci na vlastní náklady olej převezmou a předávají dále ke zpracování
recyklací či k finální likvidaci. Pro normálního smrtelníka je tak nejlepší olej nechat
vyměnit na specializovaném pracovišti,
kde se o jeho další osud postarají. V případě, že si olej odčerpáte sami, předejte
ho na čerpací stanici či jinému prodejci se
zpětným odběrem, nebo ve sběrném dvoře,
kde je možné odložit komunální nebezpečný odpad.
A že se vyjetý olej nedá recyklovat?
Ale kdeže! Recyklace olejů probíhá
několika složitými chemickými metodami –
tak například destilací či rafinací. Tyto metody si ale samozřejmě v garáži jen tak nevyzkoušíte – ostatně to ani nedoporučujeme.
TIP NA ZÁVĚR:
JESTLI VÁM MŮŽEME DÁT PŘÁTELSKOU
RADU, JEN TAKHLE MEZI NÁMA
„OLEJOVKAMA“, TAK SE ROZHODNĚ
NIKDY NEZKOUŠEJTE VYJETÉHO OLEJE
ZBAVIT NA  VLASTNÍ PĚST. VYSTAVILI
BYSTE SE TAK POKUTĚ AŽ 10 MIL. KORUN.
MASTNÝ, CO?

Mýtus o tom, že olej nelze třídit, jsme
tedy vyvrátili – nebo spíše vymazali?
Zamyslete se nad tím při dalším smažáku. Třiďte odpad – má to smysl.
S použitím textu stránek www.samosebou.cz a k.s. EKO-KOM sestavil
Ing. Jan Troutnar

Rozpis lékařů

stomatologické služby

únor 2020

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

08. – 09. 02. MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387

Tel. č.
602 304 594

15. – 16. 02. MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
ZS Meziměstí, Školní 196
22. – 23. 02. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
ZS Veba – Olivětín 66, Broumov
29. 2. – 1. 03. MUDr. Lukáš Neoral
ZS Police nad Metují

491 541 654
602 333 427
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea
V prosinci 2019 slavili
70 let

paní Věra Zimmerová
pan Jaroslav Vlček
pan Ladislav Lysičan

75 let

paní Libuše Beková
pan Zdeněk Pejskar
pan Michal Cinkanič
pan Miloš Klimeš		

80 let

paní Vincencia Volavková
pan Josef Teuner

85 let

paní Eliška Gloserová
pan Václav Eichler

90 let

pan Josef Řehák

Svatby
V prosinci bylo u nás uzavřeno jedno manželství, a to přespolními snoubenci, kteří si
nepřejí zveřejnit. Přejeme hodně štěstí do společného života.

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 31.12.2019
město Police nad Metují 4025 obyvatel.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a mnoho krásných dní plných pohody
v dalších letech.

Výzva
I letos s Vámi rádi oslavíme zlatou, diamantovou či stříbrnou svatbu. V případě, že
byste si slavnostní obřad či jen malé připomenutí Vašeho společného výročí přáli s námi
prožít, obraťte se na mě. Domluvíme podrobnosti. Můžete se na nás obrátit i v případě, že
jste svatbu neměli v Polici.
Prosíme jubilanty, kteří si v budoucnu
nepřejí být v této rubrice jmenováni, nebo si
nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili předem na matriku
MěÚ Police nad Metují. (hambalkova@
meu-police.cz, tel. 491 509 990)
Dagmar Hambálková, matrikářka

KNIHOVNA
Společné čtení
se Senior klubem Ostaš

Zveme ke společným schůzkám nad stránkami knih při společném čtení 4. února, 3.
března, 7. dubna, 5. května a 23. června
2020 vždy v 15 hodin v dětském oddělení
knihovny.
V lednu jsme se zaposlouchali do příběhu sedmadvacetiletého kluka Mikyho Škody
v knize Můžeš (po)dělat cokoliv. Myslím,
že všechny překvapil a okouzlil svými názory na život a na místo jednotlivce v něm.
Přesvědčil nás, že ne všichni mladí jsou ti
špatní. Snad jen malý úryvek: „Skloubit nadhled a upřímné prožívání je zatraceně důležité
a těžké… Zaprvé, ať děláš v životě úplně cokoli, za chvíli (pár milionů let) to bude úplně
jedno. Za druhé, když to není jedno teď, je to
stoprocentně úplně jedno někomu kdesi uprostřed Indie…Robert Baden Powell řekl jednu
z nejdůležitějších vět, které provázejí to, co
dělám. Pokusme se zanechat tento svět o trochu lepším, než jaký byl, když jsme na něj
přišli.“
Přijďte si poslechnout ukázky z literatury
v úžasném podání pana Františka Pivoňky.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Cesty krajinou příběhů a skutečnosti – po stopách literatury

Policko bylo v Krtičkových pověstech
nazváno „krajinou děsnou v šíré pustině“.
Přesto, nebo právě proto, inspirovalo řadu
umělců. Objevíme o něm zmínky v mnoha
literárních a výtvarných dílech. V letošním
roce vám zkusíme některá z nich představit.
Pomocníkem nám bude knížka Jana Meiera
Broumovsko a Policko literární. Zmíněné
knížky jsou, nebo v nejbližší době budou,
ve fondu naší knihovny a vy si je můžete přijít
vypůjčit (jako registrovaní čtenáři). Zároveň
se tato díla mohou stát inspirací k výletům
do okolí. Společně to zkusíme na podzim,
ale můžete vyrazit i sami po jejich přečtení.
V únoru si připomeneme dvě knížky
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autora, od jehož narození letos uplyne 90 let.
Spisovatel Václav Erben (2. 11. 1930 Náchod
– 19. 4. 2003 Dobříš) je znám především jako
autor detektivek (nezapomenutelný kapitán
Exner) a historických románů. Svůj vztah
k rodnému kraji vypsal nejdříve v knize pro
děti Šest pohádek od Václava Erbena, kterou vydalo nakladatelství Albatros v roce
1989. Později dopsal další příběhy a kniha
vyšla roku 2002 v nakladatelství Olympia
pod názvem O  strašidlech. Je určena spíše
dospělým čtenářům a najdete ji v oddělení pro
dospělé (na rozdíl od první dětské knížky).
Sejdou se v ní v chatě na Hvězdě přátelé a vyprávějí si příběhy o setkání s nadpřirozenými
bytostmi.
Jan Meier uvádí: „Jedna z nejrozsáhlejších a nejpůsobivějších povídek souboru
s názvem O čaroději Merlíkovi se odehrává
převážně v Broumovských stěnách a na jejich
vrcholu Koruně. Z detailního a zasvěceného
vylíčení krajiny je patrná autorova obeznámenost s ní.“
Vypravěč tohoto příběhu, slavný operní
zpěvák Vilém Vodbyl (literární podoba operního pěvce Viléma Přibyla, rodáka z náchodského Plhova), popisuje: „Ne náhodou se onen
podivuhodný skalní útvar jmenuje Koruna.
Když se na něj podíváte od hájovny, jíž se říká
Červená hora (kousek za Božanovem), je to
zřetelné. … Pan Merlík mě dovedl na okraj
Koruny. Dole svítila světla Božanova, přede mnou na východě - to už za hranicemi
v Kladsku – Radkově, dál k obzoru rovina,
kterou teče řeka Stěnava do Slezska. Ukázal
tím směrem: „Zde vyjde slunce.“ Na tom nebylo nic pozoruhodného. … „Je nezbytné,“
sípal pan Merlík, „přivítat tento východ slunce modlitbou a obětí“ ... A nakonec - závěr
příběhu je docela překvapivý. Dobré počtení.
Z fondu knihovny: Erben, Václav: Šest
pohádek od Václava Erbena. Praha 1989.
Erben, Václav: O strašidlech. Praha 2002.
Doporučujeme i další autorovy knihy
z fondu knihovny, např.: Bláznova smrt, Smrt
talentovaného ševce,Vražda pro zlatého muže,
Znamení lyry, Paměti českého krále Jiříka
z Poděbrad, Trapný konec rytíře Bartoloměje.

Připravujeme:

Víkendový kurz tvůrčího psaní
s Pavlou Trnkovou podruhé

Máte smysl pro příběh? Rádi byste napsali
povídku? Chybí vám odvaha? Podruhé se prostřednictvím speciálních cvičení a her hravou
formou seznámíte se základy tvůrčího psaní
a zkusíte psát text. Povídka je nejoblíbenější,
ale taky nejobtížnější literární útvar. Na malé
ploše nesmí chybět hlavní hrdina, zápletka ani
překvapivý konec a každé zaváhání je hned
vidět.
Průvodkyní se nám stane opět paní Pavla
Trnková, která je zkušenou lektorkou, jak nám
předvedla v březnu 2019. Určeno pro minulé
i nové zájemce (jedná se o kurz z října 2019,
odložený pro nemoc lektorky).

Termín kurzu: 14. - 15. března 2019
Místo konání: Knihovna města

Rozsah kurzu: sobota 6 hodin, 9.00 hod. až
15.00 hod. (přestávka na oběd), neděle 4 hodiny, 9.00 hod. až 12.00 hod.
Cena kurzu: 150,-Kč
Přihlásit se je možné u ředitelky knihovny Věry Plachtové na tel. 491 543 230 nebo
na plachtova@knihovna-police.cz

Literární podvečer
s Pavlou Trnkovou

Využijeme přítomnost autorky, které
na podzim vyšla knížka povídek Rodoklamy
a požádáme ji o rozhovor o tom, jak vzniká
knížka.
Autorka v jednotlivých povídkách odkrývá surovost mezilidských vztahů, které
bývají paradoxně v rodině často nejsložitější.
Hrdinům a hrdinkám nenadržuje, ale zároveň
je nesoudí, a to je právě to pěkné. Silné a místy
opravdu drsné příběhy doprovází laskavý humor a nadhled jako nedílná součást povídek.
Přijďte si poslechnout povídky v podání
autorky a jejích přátel.

Čítárna knihovny v sobotu 14. března
2020 v 17 hodin. Vstupné dobrovolné

Vaše knihovnice
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Nabídka knih:

yy Kubková, Lenka: World Marathon Majors: moje cesta
Česká amatérská maratonská běžkyně popisuje své pocity a zážitky, strasti a zkušenosti ze svých maratonských závodů.
Popis jednotlivých maratonů, kterých se
zúčastnila.
yy Maternová Burčíková, Jana: Škola
na kraji města
Autismus, romské děti, mentální postižení, fyzické postižení, děti rodičů, kteří nejsou schopni naučit je žít tak, jak si
žádá společnost, zneužívání. Témata,
o nichž se hovoří jen s opatrností. V knize
se všechna tato témata setkávají v jednom
nevelkém baráku a musí se tam vejít! Neuvěřitelné? Skutečné!
yy Horn, Mike: Antarktida : můj životní
sen
Autor, známý cestovatel a polárník, píše
o svém 6100 kilometrů dlouhém putování ledovou Antarktidou, které absolvoval
sám bez asistence a pomoci za 57 dní.
yy Solomons, Natasha: Zlatý dům
Románová rodinná sága anglické autorky
o židovském rodu Goldbaumů, jehož čle-

nové čelí nástrahám první světové války.
yy Hruška, Emil: Převedu vás ... na onen
svět! : případy z poválečného pohraničí
Jedná se o tři příběhy z mnoha, které se
odehrály po únoru 1948 na hranicích republiky s Německem. Autor si vybral osudy známých osob, které byly sice už umělecky ztvárněny, ale dosud jsou obestřeny
mnoha záhadami.
yy Felton, Mark: Zachraňte koně! : operace
„Kovboj“
V posledních dnech druhé světové války
se americká armáda rozhodne pro riskantní misi: zachránit stovky vzácných koní,
včetně vídeňských lipicánů, ze stájí u české Hostouně.
yy Kohák, Jakub: Kůly v plotě
Knižní vydání vtipných fejetonů, postřehů a komentářů, které autor uveřejňoval
v deníku Metro mezi lety 2014 a 2019
a které si nekladly jiný cíl než „pobavit
cestující, kteří ráno putují do práce“.
yy Stránský, Jiří: Štěstí napodruhé
Kniha různorodých textů z dosud nevydaných rukopisů významného spisovatele
a politického vězně odkazuje svým titu-

yy

yy

yy

yy

lem na jeho úspěšnou povídkovou sbírku
Štěstí.
Lawler, Liz: Dokud tě nenajdu
Anglický thriller o zdravotní sestře Emily,
která v roli pacientky zjistí, že se v nemocnici dějí strašlivé věci.
Klimečková, Jana: Pod Zelenou bránou
Historická romance české autorky vypráví
příběh svobodomyslné pardubické měšťanky z druhé poloviny 19. století. Život
se obvykle ubírá úplně jinými cestami,
než jak si ho člověk vysní. O tom se přesvědčí i hrdinka románu Terka.
MacVean, Duncan: Moji pacienti mají
čtyři nohy : zápisky zvěrolékaře
S nadhledem pojaté příběhy ze života
amerického zvěrolékaře a jeho pacientů,
které jsou, jak už to v životě často bývá,
ve své pravdivosti někdy podivnější než
fikce.
Růžička, Milan: Mrtvá na pranýři
Kriminální román českého autora, odehrávající se v prostředí malého šumavského města.
Dáša Ducháčová

KULTURA

200 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA V POLICI NAD METUJÍ
(text k titulní straně)

Vážení Poličáci,
jak jsme avizovali v lednovém čísle, každý měsíc vám zde budeme připomínat letošní
významné jubileum – 200 let ochotnického
divadla v Polici nad Metují. A historii vám
odkrýváme sestupně - minule jsme začali tou
nejaktuálnější, od počátku devadesátých let
až po dnešek a nyní sestupujeme o pár metrů
hlouběji, do šedesátých až osmdesátých let.
A proto je na titulní straně hra Kat a blázen – je to jakýsi svorník těch let, který jsem
vybral zcela záměrně. Za prvé zde vidíte
plakát z roku 1956, kdy hru inscenoval režisér Oldřich Rejmont a hráli v ní např. Jiří
Gloser, Jaroslav Řehák, Josef Souček, Jarmila
Hubková, Miroslav Hejl, Karel Maisner či Jiří
Tásler. Tedy výrazné osobnosti tehdejší ochotnické party s přesahem až do let sedmdesátých.
A po sedmadvaceti letech tuto hru
Voskovce a Wericha sehrála pod vedením
režiséra Miloše Puschmanna tehdejší silná
garnitura polického ochotnického divadla
představovaná Tomášem Součkem (též spolurežie) a Josefem Stodolou v rolích V+W viz
titulní foto, dále Jaroslavem Pichlem, Josefem
Ducháčem, Zdeňkem Zeleným, Annou
Ungerovou…
Jednalo se o velmi povedené představení
včetně živého orchestru a hudebních čísel,
které vedl a zaranžoval Lubor Bořek.
Bohužel se také jednalo na dlouhou dobu
o poslední představení polického divadelního
spolku.
Do té doby ale poličtí zrealizovali řadu
výborných her pod taktovkou režisérů Josefa
Polický měsíčník - únor 2020

Zemana, Stanislav Šrůtka a Jaroslava Řeháka.
Za všechny jmenujme Kunderovy „Majitelé
klíčů“ (1963), Smočkův „Piknik“ (1967)
a Wigův „Masér v dámské lázni“ (1970).
V nich se – kromě výše zmíněných jmen
– herecky etablovali Miluše Cikrytová, Jitka
Šrůtková, Bedřich Beran, Basila Richter,
Hugo Hepnar, Jiří Volke…
V roce 1973 pak režijně debutovala Ivana
Richterová komedií N.V.Gogola „Ženitba“.
V následujících letech pak následovaly její inscenace: A. Pokorného „Archanděl zlodějů“,
J. Otčenáška „Víkend uprostřed týdne“ a N.

Tánské „Finský nůž“. V hereckých rolích se
v nich objevili např. Miloš Kovařík, Marta
Vavřenová, Jiřina Hubená, Lída Dlouhá...
A v roce 1980 v rámci 35. Polických divadelních her Poličtí uvedli velmi úspěšnou
komedii J. Menzela „Tři v tom“ v režii Miloše
Puschmanna a Tomáše Součka. Vyprodali
s ní čtyřikrát Kolárovo divadlo, častokrát
hráli na zájezdech, dokonce až na Slovensku
v Jablonce u Myjavy.
A to je pro dnešek vše, pokračování příště!
Jaroslav Souček

25.OBECNÍ BÁL
OBEC SUCHÝ DŮL

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA
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PELLYHO DOMY
POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU:

ŽIDÉ – DĚJINY JEDNOHO NÁRODA

/ Sál Pellyho domů, úterý od 14:30 hod
Přednáší Tomáš Kraus, tajemník Federace
židovských obcí v ČR a častý host
v rozhlasovém pořadu „Jak to vidí“.
Další termíny přednášek Polické univerzity
volného času:
25. 2., 24. 3., 28. 4., 12. 5., 26. 5. 2020
Účastnický poplatek: 400 Kč / cyklus šesti
přednášek nebo 90 Kč / přednáška

HASIČSKÝ BÁL

Sobota 15. 2. 2020 od 20:00 hod
/ Sál Pellyho domů
Prodej místenek od 1. února u J. Kozára (tel.
731 479 630).
Vstupné: 100 Kč

DRÁTOVANÝ LAPAČ SNŮ

Čtvrtek 20. 2. 2020 od 17:0o hod
/ Konferenční místnost Pellyho domů
Čtvrteční tvoření s Lenkou Vítkovou Kozárovou. Rezervace nutná předem na tel. 724
924 863. Materiál v ceně.
Cena: 180 Kč / osoba

Připravujeme:

POHÁDKOVÝ KARNEVAL

Neděle 1. 3. 2020 od 14:00 hod
/ Sál Pellyho domů
Tři hodiny plné písniček, tance a soutěží
v režii týmu Dětských akcí.
Sál otevřen hodinu před začátkem akce.
Vstupné: 40 Kč / děti 20 Kč

KINO
PŘES PRSTY

Čtvrtek 6. 2. 2020 od 19:00 hod
Příběh dvou hráček volejbalu Lindy a Pavly,
které jsou ochotné volejbalu obětovat
všechno. Teda skoro všechno. Mladší Pavle
tak trochu začínají tikat biologické hodiny a
se svým přítelem Hynkem chce co nejdříve
otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná
Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo
kvalifikovat na Mistrovství Evropy…
Komedie / Sportovní. ČR, 2019, 101 min.
Vstupné: 80 Kč / 70 Kč držitelé PellyKarty

OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON

Úterý 18. 2. 2020 od 18:00 hod
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém
filmovém dobrodružství. Poblíž farmy havaruje rošťácká mimozemšťanka. Shaun se
rychle chopí nové příležitosti a vyráží na
intergalaktickou misi na záchranu malé návštěvnice před ďábelskou vládní organizací,
která se ji snaží chytit a zneužít. Podaří se
Shaunovi a jeho stádu odvrátit Farmageddon
na farmě?
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie / Sci-Fi. Velká Británie, USA, Francie,
2019, 86 min.
Vstupné: 70 Kč

LÉKAŘI BEZ HRANIC - beseda
Pátek 6. 3. 2020 od 18:00 hod
/ Sál Pellyho domů

Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières) je mezinárodní organizace, která
poskytuje zdravotní péči ve více než 70
zemích světa. Všude tam, kde zuří ozbrojené konflikty, hladomor, epidemie nebo
přírodní katastrofy, pomáhají Lékaři bez
hranic díky téměř 40 000 místních a více
než 3 500 mezinárodních spolupracovníků. Pomáháme nestranně všem, kteří to
potřebují nejvíce, bez ohledu na jejich
etnickou příslušnost, náboženské nebo
politické přesvědčení.
Financování Lékařů bez hranic pochází z
naprosté většiny od soukromých dárců. V
České republice tvoří toto číslo dokonce
100 % - z veřejných rozpočtů tedy nečerpáme ani korunu. Díky tomu můžeme být
skutečně nezávislí.
Pořádá Sokol Police nad Metují ve spolupráci s Pellyho domy.
Vstupné: dobrovolné. Vstupné bude věnováno organizaci Lékaři bez hranic.
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PŘIPRAVUJEME:
LVÍ KRÁL
Pondělí 9. 3. 2020 od 18:00 hod
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce,
lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou
budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého
Simby radují….
Animovaný / Dobrodružný / Drama / Rodinný
/ Muzikál. USA, 2019, 118 min
Vstupné: 70 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Čtvrtek 19. 3. 2020 od 19:00 hod
Komedie. Česko, 2019, 110 min
Vstupné: 80 Kč

Polický měsíčník - únor 2020

KOLÁROVO DIVADLO
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI

Středa 5. 2. 2020 od 18:00 hod
CziDivadlo Praha
Hraná pohádka o dvou sestrách, dobrosrdečné a milé Alžbětce a chamtivé Agátě. O tom,
jak se z bojácné Alžbětky stává statečné
děvče, které nepodléhá zlu a vítězí. Především nad svým vlastním strachem, ale dokonce se jí podaří otevřít oči a srdce své
sestře Agátě.
Pohádka pro děti od 3 do 11 let.
Délka představení cca 60 minut.
Vstupné: 60 Kč

KDO JE PAN SCHMITT?

Divadlo Na Fidlovačce
Pondělí 2. 3. 2020 od 19:00 hod
Jaromír Nosek, Jitka Ježková, Vasil Fridrich,
Denny Ratajský, Lukáš Rous, Filip Cíl a Lukáš
Štěpánek v absurdní komedii o hledání vlastní identity, manipulaci, maloměšťáctví, lhaní
si do kapsy z nudy nebo nedostatku tvůrčích
podnětů či o neschopnosti vymanit se z
pohodlíčka zajetých kolejí.
To je hra současné hvězdy francouzského
dramatu Sébastiena Thiéryho s názvem Kdo
je pan Schmitt?
Vstupné: 550 / 520 Kč

je slabé slovo). Nejenom kvůli konkurenci,
ale také kvůli dávnému hříchu z mládí. Je
nebezpečné vyskytovat se v jejich blízkosti,
pokud se ty dvě dostanou k sobě. A právě
těmto dvěma rivalkám je nabídnuta nová
společná cooking show Čarodějky v kuchyni.
Hrají: Michaela Dolinová, Veronika Žilková /
Sandra Pogodová, Ladislav Ondřej / Vincent
Navrátil, Milan Duchek
Vstupné: 390 Kč

POLICKÁ ZELŇAČKA

5. ročník - Sobota 30. 5. 2020 - náměstí

OSTATNÍ
KARNEVAL NA SNĚHU / NA LEDĚ

8. 2. nebo 9. 2. 2020 od 14:000 hod
Karneval na lyžařském vleku Nebíčko nebo
na kluzišti. Uskuteční se v závislosti na klimatických podmínkách.
Sledujte
www.policko.cz
nebo
www.facebook.com/pellyhodomy

SVATEBNÍ VÝSTAVA

SVĚTÁCI

Sobota 8. 2. 2020 od 19:00 hod
Repríza divadelního představení v podání
Divadelního spolku Kolár.
Vstupné: 140 / 120 Kč

SNOWMAN TREK

Čtvrtek 13. 2. 2020 od 18:00 hod
Projekce fotografa, publicisty a cestovatele
Jana Hocka. Snowman trek je pro svou náročnost a dlouhý pohyb v krajině bez civilizace určen pro zkušené horaly a milovníky
trekingu.

Prodej vstupenek na akce pořádané
Pellyho domy - v Informačních centrech
v Polici nad Metují (tel. 491 421 501),
Teplicích nad Metují (tel. 491 581 197) a
v Náchodě (tel. 491 426 060), pokud není
uvedeno jinak.
Připravujeme:

ČARODĚJKY V KUCHYNI

Pátek 24. 4. 2020 od 19:00 hod
/ Kolárovo divadlo
Kuchařky Dolly Biddleová a Isabel Lomaxová
mají každá svou televizní kuchařskou show.
Každá se orientuje na jinou kuchyni − a příšerně na sebe žárlí. Doslova se nesnášejí (a to

Sobota 15. 2. 2020, 10:00 - 16:00 hod
/ Divadelní klub
Elegantní akce s důrazem na svatební hostiny, svatební šaty, svatební účes, dekorace,
dorty a zákusky, svatební foto, ochutnávky
vín atd.. Možnost navázat kontakt s Vašimi
dodavateli. Vstupenky slosovatelné, vítěz
získá poradenskou službu v oblasti koordinace svatby zdarma.
V ceně VIP vstupenky je wellcome drink a
ochutnávka zdarma. VIP vstupenky nutné
zakoupit předem.
Rezervace na tel. 604 965 844.
Vstupné: 70 Kč / VIP Vstupné: 200 Kč

INFORMAČNÍ CENTRUM
Provozní doba informačního centra
v ÚNORU:
Pondělí, středa
09:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek 09:00 – 15:00
Polední přestávka:
11:30 – 12:00
infocentrum@policko.cz

tel. 491 421 501

Divoká krajina malého království Bhútán na
úpatí Himaláje. Trasa je dlouhá 24 dní, prochází údolími lemovanými vrcholy s výškou
přes 7 000 m, překračuje bezpočet průsmyků
s výškou okolo 5 000 m.
Vstupné: 80 Kč

PLAVÁČEK

Neděle 23. 2. 2020 od 18:00 hod
Pátek 28. 2. 2020 od 18:00 hod
Sobota 29. 2. 2020 od 18:00 hod
Autorský muzikál na motivy pohádky Tři zlaté
vlasy děda Vševěda od K. J. Erbena. Autor:
Adéla Kubečková a kol. Na představení se
společně podílejí žáci a učitelé všech oborů
ZUŠ Police n. Metují, aby oslavili 30. výročí
založení
školy.
Vstupné: 120 / 100 Kč
Polický měsíčník - únor 2020
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

MODELÁŘSKÝ
KROUŽEK
Každý čtvrtek

15:00 – 17:00 hodin

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

ÚNOR 2020

Otevřeno:
Pondělí, čtvrtek a pátek:
11:00 až 17:00
Víkendy, svátky a prázdniny:
9:00 až 17:00

Modelářský kroužek je skvělou variantou, jak děti naučit trpělivosti, zručnosti
a jemné motorice a ještě jim k tomu nabídnout zábavu!
Zvlášť, když se všechno odehrává v kulisách unikátního Muzea a pod vedením
jednoho z nejtalentovanějších modelářů současnosti Luboše Matěny.
Za pokus nic nedáte! Můžete přijít jen
na jedno odpoledne, anebo se z vás sta- A druhá dílnička vám ukáže, jak vyrobit
nou zapálení modeláři, pro které se papírové květiny z kartonů od vajec.
nůžky a lepidlo stanou doplňkem relaxace.

POZOR!!!

Od ledna 2020 došlo ke zvýšení vstupného do Muzea
Základní vstupné: 80,- Kč
Snížené vstupné: 50,- Kč
Rodinné vstupné: 210,- Kč

(Snížené vstupné platí děti, studenti do
26 let a senioři)

VOLNÝ VSTUP
DO MUZEA
Pondělí 3. února
11:00 – 17:00 hodin

Cena za jednorázový vstup je 30,- Kč.
Jedno pololetí: 400,- Kč
Celý rok: 800,- Kč
Pro druhé dítě z rodiny je cena za kroužek zvýhodněna! (Pololetí 250,- Kč; celý
rok 450,- Kč)

VALENTÝNSKÁ DÍLNA
Pátek

I v Novém roce budou dveře Muzea otevřeny zdarma pro všechny návštěvníky,
14. února
kteří přijdou první pondělí v měsíci,
mimo letní prázdniny.
Přijďte se rozloučit s expozicí, která
30,- Kč za osobu
bude ve stávající podobě nainstalována
v Muzeu do konce února.
Svatý Valentýn, je patronem všech zamilovaných. A Muzeum pro všechny zamilované připravilo možnost, vyrobit si
jako důkaz své lásky jedinečný dárek.
Společně s lektorkou Markétou Maršíkovou jsme připravili dvě dílny pro širokou veřejnost.
Prvním dárkem, který je spíše určen
pro milující maminky, je výroba zamilovaného rámečku na fotografii. A úplně
nejlepší bude, když si fotografii přinesete s sebou do Muzea, abyste mohli
O víkendu 29. února a 1. března pro- domů odejít už s hotovým dárkem.
běhne reinstalace expozice.

Od 16. hodin
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Pokud chcete mít doma jedinečnou a
unikátní dekoraci, nebo podarovat své
milované dárkem z lásky a nevíte jak na
to, přijďte do Muzea a my vám rádi pomůžeme �
Cena za dílnu je 30,- Kč za osobu.

MUZEUM DĚTEM
Sobota a neděle
22. a 23. února

Interaktivní dílnička v expozici Muzea
už neodmyslitelně patří k poslednímu
víkendu v měsíci. A nejinak tomu bude
i v nejkratším měsíci v roce.

Polický měsíčník - únor 2020

Na poslední víkend jsme opět připravili Odla umí zprostředkovat tuto krásu S Milanem jsme se začali sporadicky vímalou ochutnávku toho, co můžete za- s elegancí, která až bere dech.
dat někdy před dvaceti lety, kdy v ABC
žít při práci papírového modeláře a jak
působil jako externí autor vystřihováto vypadá, když se vám začne pod
nek a člen redakční rady vystřihovánek,
rukama papír tvarovat a získávat pozatímco já jako redaktor technických
dobu modelu.
článků. Profesně jsme se zcela míjeli.
Pak se z ABC stáhl, jeho vystřihovánky
ze stránek našeho časopisu zmizely, a
jediné, co se mi o tom doneslo přes kolegy, byla jednoduchá informace, že už
s námi pan Weiner nechce mít nic společného. Po důvodech jsem tehdy neVýstava v Zeleném domečku
pátral. Později jsme se stal šéfredaktorem a stál jsem o jeho návrat. Odmítal.
Bylo to pro něj velmi osobní a citlivé
téma. Až jsme se jednou setkali na něVýstavou fotografií motýlů zahajuje Ze- Výstava potrvá do 29. 3. a bude ote- jaké besedě. Přišel za mnou a řekl, že tu
lený domeček novou výstavní sezónu. vřena podle otevírací doby Muzea papí- spolupráci se mnou přece jenom zkusí.
Polický fotograf Zdeněk Odl procesto- rových modelů.
val ohromný kus světa, aby mohl nafotit
motýly a jejich křehkou krásu potom
ukázat návštěvníků výstavy.

ZDENĚK ODL:
LETEM SVĚTEM
MOTÝLŮ

Vernisáž ve čtvrtek
27. února od 18 hodin

VÝSTAVY:

MILAN WEINER:
30 LET MINIBOX

Muzeum papírových modelů
Podle otevírací doby Muzea

Spousta lidí aktivního věku se považuje
za workoholiky. Patří to k naší době, našemu životu, naší generaci. Prací se realizujeme, uspokojuje své společenské
potřeby, naplňujeme ambice. Máme tolik práce, že si horko těžko urveme
chviličku na posezení s kamarády. Takových lidí mám ve svém okolí hodně a
sám do této kategorie spadám také. Milan Weiner je ale úplně jiná liga workoholika. Když se do nějaké práce zakousne, jde všechno stranou. Včetně
spánku.
Sám o kolekci motýlů, kterou bude v Zeleném domečku vystavovat napsal: „Je
to kolekce de facto nejen ze světa motýlů, ale opravdu ZE SVĚTA - jedná se v
podstatě o exoty pořízené zejména v
přírodě Floridy a potom fotky exotů pořízené v motýláriích Floridy (Homosassa Butterfly), Švýcarska (Papiliorama Kerzers) i ve dvou tuzemských
(Fata Morgana Praha, Motýlí dům Žírovice).“
Slavného motýla Papilio polymnestor
parinda, kterého lovil lord Castlepool
v ikonickém filmu „Poklad na Stříbrném jezeře“ sice na fotografiích neuvidíte (ve skutečnosti žije na Srí Lance a
ne v Severní Americe), ale výstava nabídne pohled na mnoho netušené krásy
jedněch z nejkouzelnějších živočichů
světa. A věřte, že oko a objektiv Zdeňka
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Po první pracovní schůzce jsem konečně pochopil, proč Milan tehdy na
ABC zanevřel. Když se totiž zakousne
do práce na nějakém projektu, pracuje
naplno bez ohledu na své potřeby. V minulém desetiletí ale viděl upadající úroveň našeho časopisu i zjevný a opakovaný nezájem o jeho práci a nápady.
Běžného člověka by to demotivovalo,
Milana Weinera do zcela zdrtilo. Natolik, že musel za ABC udělat tlustou čáru
a už se k němu nevracet. Mně ale dal
druhou šanci, a já si toho nesmírně vážím.
Nepracuje pro peníze, ale protože to má
smyl. Zní to jako otřepaná fráze, ale v
případě Milana Weinera a jeho vystřihovánek pro ABC to je to pravda. Živí se
jako úspěšný architekt a vystřihovánky
dělá pro radost. Výše honoráře ho nikdy nezajímala. Když se sejdeme, vylétají z něj myšlenky jako rachejtle o silvestrovské noci. Překypuje nápady a
propojuje je do dalekosáhlých vizí,
které zdaleka přesahují obor modelářství i dětského časopisu. Když jsem ABC
přebíral, chtěl jsem vystřihovánkám
dát další smyl. Aby měly nějakou další
funkci, než jenom jako modely na poličku. Aby sloužily jako hračka či jako
pomůcka při výuce. Začal jsem tomu říkat „chytré vystřihovánky“. A Milanovy
papírové modely tuto moji představu
naplňují dokonale.
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Za mého dětství mívalo ABC reputaci
nejlepšího časopisu pro děti. Bylo to
dáno lidmi, kteří se podíleli na jeho
tvorbě. Věřím, že na naše současné
ábíčko budou dnešní čtenáři vzpomínat
podobně. Vždyť máme ve stáji ty nejlepší autory. Jako je Milan Weiner.
(Předmluva ke katalogu k výstavě od šéfredaktora časopisu ABC, Zdeňka Ležáka)

RV 90

Pohled do expozice
Steinwinter 20:40
Měl to být revoluční nápad, přelom
v kamionové dopravě a převrat na poli
logistiky. Výsledkem byl zkušební provoz jediného prototypu a jeho pád v zapomnění. Čím byl tedy tahač Steinwinter 20.40 tak zvláštní?

Muzeum papírových modelů
do března 2020
Podle otevírací doby Muzea
Výstava RV 90 měla být oslavou kulatin
„Papírového krále“, nejznámějšího autora papírových modelů, pana architekta Richarda Vyškovského. Bohužel,
na začátku srpna zasáhla papírový svět
smutné zpráva o odchodu pana architekta do modelářského nebe.

hledem. Například se již tehdy mohl pochlubit klimatizací. Steinwinter později
představil ještě další variantu kabiny se
dvěma sedadly a lehátkem místo třetího. Ovšem sportovní pozice za volantem prý nebyla na dlouhých trasách
nejvhodnější.
Nejzásadnějším nedostatkem totiž byla
bezpečnost. Posádka sedící úplně
vpředu a až u země bez deformační
zóny před sebou by totiž v případě havárie neměla moc velkou šanci na přežití (i když by alespoň do kabiny při čelním střetu nevletěl zezadu ještě návěs).
Další problém se objevil při testovacích
jízdách, protože řidičům při manévrování vadilo, že sedí vlastně pod kamionem a nemají přehled, kde návěs končí.
Nakonec se tedy během testování rozhodlo o ukončení projektu a do reálného provozu se Steinwinter nikdy nedostal. Dodnes je tak jen kuriozitou a
slepou uličkou kamionové dopravy, ačkoliv nejspíš tou nejatraktivnější a nejsnáze zapamatovatelnou.

Prototyp tahače Steinwinter 20:40

Architekt Richard Vyškovský si jistě zaslouží, aby se na jeho odkaz nezapomnělo. Jednou z připomínek tvorby našeho „Papírového krále“ je právě výstava v Muzeu papírových modelů. Využijte poslední možnost, vidět a „ohmatat“ si, jak vzniká model, a to na příkladu práce toho nejpovolanějšího
z povolaných – Richarda Vyškovského.
Plánovaný konec výstavy se posouvá do
poloviny března.
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Každý ví, jak vypadá tahač: Vysoká kabina (v USA a Austrálii s dlouhým čumákem), za ní na podvozku plocha s točnou pro návěs. Jasné jako facka. Jenže
snahy o změnu tu byly, a tou největší
byl Steinwinter 20.40. Speciální nový
tahač se představil na frankfurtském
autosalonu v roce 1983. Firma ze Stuttgartu použila pro stavbu svého speciálu
šasi konvenčního nákladního auta Mercedes-Benz. Výsledek se však běžnému
tahači vůbec nepodobal, možná tak letištnímu tahači, co manipuluje s Boeingy někde na runwayi. Jenže tohle
není letištní tahač, ale skutečný tahač
návěsů na běžné silnice. Ovšem ne běžných návěsů. Konstruktéři mu vytvořili
speciální kousek, prý aby převezl více
nákladu. Délka návěsu je 18 metrů a
vlastně je to i délka celé soupravy. Celý
tahač se totiž vešel pod návěs, na výšku
měřil jen 1170 milimetrů.
Kabina v čele speciálu uvezla trojčlennou posádku. A ne, jen tak obyčejně, ale
v anatomických sedadlech Recaro,
takže si posádka připadala nízko nad
zemí jako v supersportu. Interiér byl luxusní i na poměry osobních aut, ostatní
náklaďáky strčil do kapsy úplně s pře-

Vystřihovánka Steinwinter 20:40
a papírový model

Steinwinter 20.40 zůstal jen slepou
uličkou ve vývoji velkých. Ale jeho netypický tvar a zvláštní konstrukce oslovila i papírový svět a v Muzeu se můžete
pokochat modelem Steinwinter 20.40
z dílny Richarda Vyškovského.
!!! VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY UPOZORŇUJEME, ŽE O VÍKENDU
29. ÚNORA A 1. BŘEZNA BUDE MUZEUM KVŮLI REINSTALACI EXPOZICE PRO VEŘEJNOST UZAVŘENO !!!

Za MPM Pavel Frydrych
Polický měsíčník - únor 2020

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?

PRVNÍ KONCERTNÍ TURNÉ
V životě každého hudebníka je tou nejdůležitější činností samotná hra před publikem.
V době Wihanova studia na pražské konzervatoři zněl jeden bod v „Disciplinárním
řádu pro žáky konzervatoře v Praze“ takto:
„Žákům se co nejpřísněji zapovídá, aby bez
svolení ředitele jak za školního roku, tak
i o prázdninách ve veřejných místnostech
hráli neb někoho zastávali.“ A tak mnoho ze
studentů svoje první vystoupení před publikem zažilo až po skončení samotného studia.
Samozřejmě že hráli v rámci školy, ale tam
publikum tvořili převážně jejich spolužáci
a profesorský sbor.
Mohlo to mít i docela zajímavé následky.
V časopise Dalibor se v článku o výuce hry
na varhany pro budoucí pedagogy můžeme
dočíst i následující: „Znám jeden případ, kde
jistý kandidát po tři léta učil se pouze píseň
‚Otče náš milý pane‘ – a nenaučil se ji až
po dnes pořádně zahráti. Jiný maje hráti, počal
se chvěti po celém těle a odstoupil od varhan.“
Zní to trochu, jako kdyby to bylo zaznamenáno v nějakém satirickém časopise.
Hanuš Wihan se vydal na svoje první turné v létě roku 1875 společně s klavíristou Josefem Jiránkem. Dnes už budeme
jen těžko dohledávat, kam mladí hudebníci
zamířili. Lze předpokládat, že jejich cesta
vedla po středních Čechách v okolí Mladé
Boleslavi, kde bydlela Jiránkova rodina.
(V roce 1867 – ve dvanácti letech – koncertoval J. Jiránek v Loučni společně se svým
učitelem Bedřichem Smetanou!) 22. 6. koncertovali v Nymburce (kam se na závěr celého turné ještě jednou vrátili). Potom zamířili
nejspíš k Orlickým horám. Určitě oba dvacetiletí hudebníci vystoupili v Náchodě, kde
se v sobotu 26. června v sále „U zlatého beránka“ uskutečnil jejich koncert. Dopisovatel
časopisu Dalibor o tom napsal (text vyšel
v srpnovém čísle): „Náchodu se dostalo onoho
na venkově v pravdě vzácného požitku, když
oň zavadili dva umělci v hudebním světě českém známí a zvučného jména požívající: totiž
virtuos na klavír p. Jiránek Josef, komponista
a zároveň člen orkestru král. zem. česk. divadla z Prahy a pan Karel Vihan, koncertní mistr
čella z Nizzy.“ Jak se zdá, s křestním jménem
Wihanovým byly problémy od samého počátku jeho působení.
Na tomto místě je nutné podotknout,
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že Wihan měl v té době už za sebou první
profesorskou zkušenost na Mozarteu
v Salzburgu a vojenskou službu. V létě roku
1875, ještě před turné, vystoupil na začátku
června (10. a 17.) v Praze v Kruhu mladých
hudebníků, což byla odnož Umělecké besedy.
Hudební listy o tom zveřejnily v srpnu článek,
kde se mohli čtenáři dočíst: „V posledních
schůzích jsme s potěšením naslouchali hře
čelisty p. Vihana z Nizzy. Přednesem Mazurky
od Poppra a sonáty od Rubinsteina zavděčil se nemálo všem přítomným.“ Ale zpět
do Náchoda. 26. června zahrál Johann Wihan
následující skladby: Sonáta pro violoncello
a klavír Antona Rubinsteina; Koncert pro violoncello George Goltermanna; Melodie Suisse
Bernharda Cossmana a Mazurku Davida
Poppera. Koncert byl oceněn „bouřnou, konce nemající pochvalou spoře shromážděného
obecenstva“, tak mladí hudebníci ještě přidali
tyto skladby: píseň „Du bist die Ruh“ Franze
Schuberta; Valčík z opery „Faust“ Charlese
Gounda a na závěr píseň „Kde domov můj?“
Ještě jeden citát ze srpnového čísla časopisu
Dalibor, který stojí za to: „Přednes veškerých
čísel programu byl takový, že uchvátil vždy
obecenstvo mocí neodolatelnou: i nelze určiti,
zda bylo obecenstvo spíše uchváceno tónem
v pravém uměleckém zápalu vyluzeným,
či elegancí, jistotou a hravou lehkostí, s jakou páni koncertisté překonávali ty nejtěžší
technické obtíže skladeb zvolených. Hra obou
pánů je vyvinutá, korektní a v nejjemnějších
stránkách dobře promyšlena: i pomnímeli jejich mladistvých let, máme před sebou
síly, jež časem svým našemu českému umění
hudebnímu zajisté okrasou a oslavou ne
poslední se stanou.“ Skutečností je, že se autor
textu přesně trefil a pánové Jiránek a Wihan
se skutečně stali „okrasou a oslavou“ české
hudby a oba dva se za patnáct let setkají jako
profesoři na pražské konzervatoři. Zatímco
Jiránek šířil mezi tím slávu české hudební
školy v Rusku, Wihan se po létě vrátil do německy mluvících zemí.
Náchod je nejbližším místem od Police
nad Metují, svého rodiště, kde Wihan prokazatelně koncertoval. A společně s Lázněmi
Dušníky a pravděpodobně Machovem i nejbližším místem k Polici, kde pobýval. Jako
violoncellista se do Náchoda vrátil ještě
jednou. V březnu roku 1892 tady proběhl jeden z koncertů „Na rozloučenou“ Antonína
Dvořáka, které absolvoval se svými kolegy
profesory konzervatoře, Hanušem Wihanem
a Ferdinandem Lachnerem.
Ale ještě jednou se vrátíme do Náchoda
v létě roku 1875. „Bohužel návštěva
koncertu byla slabá – as 80 pravého umění
milovných ctitelů. To slabé zúčastnění se
při takové produkci dokonalých českých
umělců neposlouží valně k chloubě města
českého.“ A v roce 1941 publikoval Viktor

Jahn v novinách U nás článek „Wihanův koncert v Náchodě“, kde píše: „Možná, že mysl
obecenstva byla tehdy příliš zaujata novou
železniční tratí Choceň-Meziměstí, na které
přesně po měsíci (26. července) nastala doprava. Náchodští si asi neuvědomili, že k nim
přijel, po dostavníku ze Skalice, rodák z blízké Police n. M., neboť v referátě není o tom
zmínky.“
Každopádně z celého koncertu, potažmo
celého turné, lze odvodit jednu důležitou věc:
pánové Wihan a Jiránek prokázali ve svých
dvaceti letech, že jsou skvěle připravenými
hudebníky a těsně po skončení studia už dokázali svou hrou okouzlit obecenstvo v Čechách.
O téměř šest desítek let později bude profesor Jiránek na první turné vzpomínat. Ke 40.
výročí založení Českého kvarteta mimo jiné
napíše: „[Josef Suk] byl pravým opakem
prof. Wihana, jenž při zkouškách býval nevrlý
a nevlídný. Takový býval už v mládí, jak jsem
seznal v r. 1875, kdy po absolvování spojil
se se mnou k několika koncertům na českém
venkově.“ Je to jedna z nejtrefnějších charakteristik Hanuše Wihana. Vztekloun a rapl s až
cholerickými záchvaty vzteku. K dokreslení
Wihana, jako hudebníka, ještě dvě vzpomínky
jeho kolegů. První je od hudebního skladatele
Vítězslava Nováka: „Dostalo se mi v životě
vzácného štěstí, že jsem při tvoření nejednou
pocítil podobnou extasi – Wihan jistě prožíval při hře velké chvíle. Bral hudbu nesmírně
vážně, a proto byl někdy až bezohledně drsný
vůči diletantismu. »Právě že mám své umění
tak rád, bývám občas hrubým« napsal o sobě
A. Rubinstein. S Wihanem to bylo stejné.“
A druhá je vzpomínka klavíristy Jana
Heřmana. „Nuže, jedna vzpomínka, kterou
dovedu si ještě dnes vyvolati přeintensivně – pod pravou lopatkou. Bylo to mé vůbec
první hraní s Českým kvartetem – zkouška
na Fibichův klavírní kvartet. Dostalo se mi
tehdy pravé indukce živého rytmu ve formě
tří mocných štulců, jež mi nečekaně mezi
hrou za ohromivšího mne řevu jakýchsi slabik »Pam-pa-dá« zasadil do žeber zle se nade
mnou tyčící rudý Mistr Wihan. Tenkrát jsem
se strašlivě vylekal, ale hlavní věc, ten živý
rytmus, jak si jej Mistr představoval, do smrti
nezapomenu a dobře jsem jej pochopil. A za to
starému Wihanovi vděčím.“
Na druhou stranu v osobním životě dokázal být Wihan laskavým a štědrým člověkem,
který měl vždy soucit s těmi méně šťastnými. V době své největší slávy nakoupil třeba
boty pro děti v Brandýse nad Orlicí, protože
si všiml, že některé z nich jdou do školy bosky. Po smrti skladatele Karla Bendla finančně
podporoval jeho dceru Marii (Mary) – a když
se později vdala a opustila uměleckou dráhu,
koupil jí celou výbavu… Člověk prostě není
jednobarevná omalovánka.
Pavel Frydrych
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Nanejvýš jedenáctileté děti „vystřihly“ Noc na Karlštejně

Obdivuhodné „herecké“ výkony podalo všech 36 žáků Základní školy v Suchém
Dole pod vedením ředitelky Lenky
Soumarové ve spolupráci především s učitelkami Schirlovou, Klicnarovou a Šolinovou
v představení muzikálu „Noc na Karlštejně“.
Děti hrály v úterý 7. ledna 2020 dopoledne
před dospělým publikem a dětmi ze Základní
a Mateřské školy ve Žďáru nad Metují,
z Mateřské školy Fučíkova v Polici, Mateřské
školy v České Metuji a dokonce žáky jedné 3.
třídy ze Základní školy v Polici. Představení
proběhlo v Kolárově divadle před asi dvěma
sty diváky.
Stejně jako v ostatních vesnicích kolem
Police n. M., pokud tam je škola, tak pouze
první stupeň, děti do 11 let. Při tom člověk
jaksi podvědomě řadí "Noc na Karlštejně" spíš
mezi hry pro dospělé. O to větší obdiv patří
ředitelce i učitelkám za nápad i způsob, jak
tuto náročnou výzvu se svými dětmi, všemi 36
žáky školy, zvládly.
Překvapila bohatá výprava kostýmů,
od královského páru přes Arnošta z Pardubic

Polická stopa
na výstavě v Náchodě
V pátek 17. 1. 2020 proběhla v Galerii
výtvarného umění v Náchodě vernisáž výstavy Naše galerie. Jedná se o 12. ročník
soutěže, kterou galerie vyhlašuje pro občany Náchodska. V roce 2019 galerie vybrala
téma Síť. Tvůrcům, včetně těch nejmenších,
téma nabídlo podívat se na toto krátké slovo
z různých úhlů pohledu. Kurátorka Veronika
Mesnerová chtěla upozornit na sociální sítě,
které nás obklopují v každodenním životě, ale
i na hodnoty, na které se zapomíná. Letošního
ročníku se zúčastnilo přes 140 soutěžících
a přihlášeno bylo 182 prací. V zámecké jízdárně jsme zachytili polickou stopu. V kategorii
děti do 6 let a děti 7-11 let (malba) to byli
sourozenci Liskovští. Mezi oceněnými v kategorii děti 12-15 let (fotografie) byla žákyně
polické ZŠ Anna Dvořáková. Obsadila 3. místo se snímkem Zmáčkni spoušť. Bohužel, se
do katalogu výstavy dostala chyba a u Aničky
je uvedeno jako bydliště jiné město. Pokud
jsme nějakého Poličáka přehlédli, tak se mu
omlouváme. Výstavu je možné si prohlédnout
do 9. února 2020. Je to zajímavá podívaná.
Manželé Dvořákovi
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až po stráže a „prostý lid“. Kolik času jen
věnovaly některé maminky vytvoření krásného a obsahu i ději hry dokonale odpovídajícího oblečení malých herců. I když většinu
kostýmů musela škola nakoupit za peníze ze
vstupného z předchozích školních akcí pro
veřejnost. Která pak maminka má dnes doma
šicí stroj?
A pak začaly děti hrát a zpívat náročné
árie. O to náročnější, že je divák zná z filmu a za léta z rádia i z televize a může být
kritičtější. Děti však vše zvládly dokonale
a i přes „slabé hlásky“ bylo všem většinou
velmi dobře rozumět. Po celém hledišti byly
dobře slyšet i všechny dialogy.
Je podivuhodné, kolik času věnovaly učitelky dětem při nacvičování, jak citlivě je dokázaly vést. Přes řadu „handicapů“ ve vztahu
k obsahu děje – výška postav malých herců,
pro děti nepředstavitelný věkový rozdíl oproti postavám, které představovaly, barvu hlasu
a další, dosáhly vynikajícího výsledku a pro
diváka příjemného dojmu.
K tomu všemu, co je na výkonu dětí i úsilí

jejich učitelek ze Suchého dolu hodno velkého
uznání, patří skutečnost, že všichni přijeli před
Vánoci do Domova důchodců v Polici. V provizorních podmínkách tamní společenské
místnosti, bez jeviště a pořádného ozvučení,
světel a dalšího zázemí, předvedli babičkám
a dědečkům svoje umění. A jakou tím udělali
radost, si trochu dovede představit jen ten, kdo
to mohl vidět.
Může se zdát nepochopitelné, že někde
ve vesnické škole dokáže několik učitelek
s „dnešními“ dětmi nacvičit a sehrát tak náročné divadlo. Také jsme to s manželkou nechápali. Díky ředitelce jsme však měli možnost
se po škole v Suchém Dole projít, vidět děti
při vyučování a poznat ovzduší, které ve škole
vládne.
Udivila nás milá atmosféra, přívětivé učitelky a laskavé, povzbuzující a tvůrčí prostředí. Je zde vidět, že stav školství je
hlavně obrazem těch, co školu tvoří. Učitelů
i žáků. V Suchém Dole jsou všichni skvělí.
Jindřich Horkel

NABÍDKA BRIGÁDY: OBSLUHA INFORMAČNÍHO CENTRA

Město Police nad Metují, Organizační
složka Pellyho domy, hledá zájemce o brigádu v Informačním centru v Pellyho domech
(formou Dohody o provedení práce nebo
Dohody o pracovní činnosti)
Požadavky:
yy dobrá znalost Policka a blízkých turistických atraktivit Kladského pomezí
a Broumovska, znalost práce
s mapou apod.
yy zájem o kulturní a sportovní dění v regionu
yy znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, znalost dalšího cizího jazyka
výhodou
yy příjemné vystupování, dobré komunikační schopnosti, spolehlivost, samostatnost
yy aktivní znalost práce na PC (Word, Excel,
e-mailová pošta, Internet)
yy časová flexibilita (zajištění provozu zejména o víkendech a svátcích, v hlavní
turistické sezóně při rozšířeném sedmidenním provozu)
Podmínky pro přijetí:Věk min. 18 let
Náplň práce:
yy zajišťování provozu Informačního centra

yy (prodej vstupenek, zboží, obsluha pokladny apod.)
yy poskytování informací návštěvníkům
a turistům
yy práce na PC (zpracování informací, přehledů, textů, článků apod.

Nabízíme:
yy Zajímavou a flexibilní práci v příjemném
pracovním prostředí, každodenní kontakt
s lidmi
yy Možnost získat praxi v oblasti cestovního
ruchu a služeb
yy Možnost profesního i osobního rozvoje
yy Možnost spolupráce na akcích pořádaných Pellyho domy
Zájemci, prosíme, zašlete stručný životopis a krátký motivační dopis na infocentrum@policko.cz nebo doručte osobně
do Informačního centra.
V termínu nejpozději do 29. 2. 2020.
Kontakty:
Mgr. Nikola Plná, tel. 491 421 501 nebo
Jana Rutarová, tel. 602 645 332
Více o činnosti Informačního centra:
www.pellyhodomy.cz a www.policko.cz
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Lhotský zpívánky, Hostinec u Lidmanů a
pan Norbert Wintr, náš kamarád a hlauni Nouzinskej
mecenáš, pořádaj

v úterý dne 25.února 2020
!!jedinej mezinárodní!!

VOSTATKOVEJ MAŠKARNÍ
PRŮVOD
krz celou Lhotu, až do Nouzina,
s nevobyčejnym překvapenim u hranic,

no a přenáramnou veselici
na sále u Lidmanů,

s hudbou kapelníka Emila Maryšky...
za laskavýho přispění a pochopení

Úřadu Městyse Machov a Kvíčerouský pekárny z Police a mnoha jednotliuců.

Po celý cestě bude vyhrávat tradičně dechouka

„Broumovanka“

Začátek bude u mostku na Řejšnej v 15.30
Z vozu se budou prodávat túze dobrý jitrnice našich hošu šikounejch, po
kerejch se voblizuje i sám Krakonoš.
K máni budou i předobrý, pořánně cukrovaný koblihy, kerý jediný na sjetě
umí upíct Kvíčerouská pekárna z Police.

Veškerý vobecenstvo z širokýho vokolí na tu slávu do Lhoty
dovolujeme si s úctou pozvat. Špalír, aby pořánnej kolem
cesty zmáklo, na průvod mávalo a kořaukou nepančovanou
v dobrý náladě porád pryč
udržovalo.
Soukromý a uzauřený zábavy v hospodě se može účasnit každej, kdo se jen
malinko vochomejtne kolem průvodu.

Polický měsíčník - únor 2020
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POHLEDY DO HISTORIE
zrcadlo času - vzpomínáme...

1. únor 1910 – Zemřel Antonín Slavíček,
český malíř, krajinář (* 16. května 1870)
2. únor 1829 – Narozen Alfred Edmund
Brehm, německý zoolog a spisovatel, autor
populárně-vědeckých spisů o životě zvířat
3. únor 1809 – Narozen Felix MendelssohnBartholdy, německý romantický hudební
skladatel
4. únor 1945 – Konala se jaltská konference, na níž se Winston Churchill, Franklin
D. Roosevelt a Josif Stalin zabývali poválečným uspořádáním Evropy
4. únor 1820 – Narozena Božena
Němcová, nejvýznamnější česká spisovatelka, spolu s K.H.Borovským, J.K. Tylem
a K.J.Erbenem byla v popředí české literatury ve 40. a 50. letech 19.století
5. únor 1973 – Narozena Kateřina
Neumannová, slavná česká sportovkyně,
mistryně v běhu na lyžích
6. únor 1905 – Narozen Jan Werich, český
herec,
spisovatel
a
dramatik
(† 31. října 1980)
7. únor 999 – Zemřel Boleslav II., 6. český
panovník; za jeho vlády proběhlo vyvraždění konkurenčního rodu Slavníkovců
8. únor 1828 – Narozen Jules Verne, francouzský spisovatel dobrodružné literatury,
zakladatel vědecké fantastiky v literatuře.
9. únor 1759 – Narozen Václav Matěj

Kramerius, český spisovatel a nakladatel
(† 22. března 1808)
10. únor 1962 – Zemřel Max Švabinský,
český malíř a grafik (* 17. září 1873)
11. únor 1962 – Narozen Zdeněk Burian,
český malíř a ilustrátor dobrodružných knih
(† 1. července 1981)
12. únor 1809 – Narozen Charles Darwin,
anglický přírodovdec a tvůrce darwinistické
evoluční teorie († 19. dubna 1882)
13. únor 1848 – Narozen Karel Klostermann,
český spisovatel († 16. července 1923)
14. únor 1919 – Narozen Miroslav
Zikmund, český cestovatel a spisovatel
15. únor 1924 – Narozen Jiří Šlitr, český
hudební skladatel, zpěvák, herec, kreslíř
a kabaretiér († 26. prosince 1969)
16. únor 1892 – Narozen Josef Skupa, český loutkoherec, zakladatel Divadla Spejbla
a Hurvínka († 8. ledna 1957)
17. únor 1958 – Zemřel Petr Bezruč, český
básník, autor jediné básnické sbírky Slezské
písně (* 15. září 1867)
18. únor 1546 – Zemřel Martin Luther, německý církevní reformátor
19. únor 1473 – Narozen Mikuláš Koperník,
tvůrce heliocentrické soustavy
20. únor 1869 – Narozen Rudolf Jedlička,
český lékař, zakladatel české rentgenologie
a radiologie († 26. října 1926)

Únor – pranostiky, pověry, zvyky, tradice
Jednou z nejznámějších únorových pra-

nostik je: Únor bílý – pole sílí, která je skutečně platná. Sníh, postupně tající v březnu
na polích, je totiž důležitým zdrojem vláhy,
která dokonale proniká půdou a současně
chrání ozimy před větším mrazem. Teplý
únor je nežádoucí, protože dešťová voda
většinou steče bez užitku po povrchu.
Další únorové pranostiky:
yy Když ti komár v únoru za uchem zašimrá, poběhneš v březnu ke kamnům s ušima.
yy Když únor vodu spustí, v led zas mu ji
březen zhustí.
yy Zasněží-li v únoru, jako když pole pohnojí.
yy Zeptá se únor – máš-li boty.
yy Jestli únor honí mraky, březen staví sněhuláky.
yy V únoru sníh a led, v létě nanesou včely
med.
yy Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho
již nepodrží.
yy Únorová voda, pro pole škoda.
Významné únorové dny z pohledu
pranostik jsou Hromnice a Matěj. Spolu
s Hromnicemi mluvíme o tzv. „hromniční
zimě“, která bývá často druhým vrcholem
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zimy, a můžeme počítat s velice nízkými
teplotami.
Únor je z klimatologického hlediska
posledním zimním měsícem. Název měsíce
je pravděpodobně odvozen od slova nořit,
v souvislosti s „nořením“ – praskáním, lámáním a táním ledu, který se noří. V polštině zní název měsíce „luty“, tj.lítý, krutý.
Latinský název „februarius“ znamená pravděpodobně „měsíc očisty“. Jméno pochází
z názvu očistných prostředků, např. řemínků z obětovaného kůzlete, které se nazývaly „februa“, nebo prý vzniklo podlé římské
bohyně Juno Februy, patronky lásky.
Rok 2020 je rok přestupný, proto měsíc únor je o jeden den delší. Dne přibývá o
1 hodinu 38 minut. Délka dne 9 hodin 20
minut až 10 hodin 58 minut.
Sluneční svit dosahuje za celý měsíc
průměrně 65 hodin, což je nárůst oproti lednu o 20 hodin slunečního svitu.
Průměrný úhrn srážek dosahuje 30 mm
(1mm srážek se rovná 1 litru vody na metr
čtverečný), což je oproti lednu jen zanedbatelný nárůst o cca 4 mm a únor se tak řadí
jako druhý nejsušší měsíc.

21. únor 1902 – Zemřel Emil Holub, český lékař, cestovatel, kartograf a etnograf
v Africe (* 7. října 1847)
22. únor 1732 – Narozen George
Washington, zakladatel a první prezident
Spojených států amerických
23. únor 1908 – Zemřel Svatopluk Čech,
český spisovatel a žurnalista (* 21. února
1846)
24. únor 1912 – Narozen Jiří Trnka, český
režisér, animátor a výtvarník († 30. prosince
1969)
25. únor 1948 – Prezident Edvard Beneš
přijal demisi ministrů; komunisté přebírají
vládu v Československu na dlouhých 40 let
26. únor 1969 – Narozen Antonín Sova,
český básník a prozaik († 16. srpna 1928)
27. únor 1849 – Narozen Václav Beneš
Třebízský, český katolický kněz a spisovatel († 20. června 1884)
28. únor 1782 – Narozen Josef Božek,
český mechanik a konstruktér, známý především konstrukcí prvního parovozu v českých zemích († 21. října 1835)
29. únor 1792 – Narozen Gioacchino
Rossini, italský skladatel, který se proslavil
svými operami
Připravil František Janeček

Ze zábavného koutku
Podívejme se na jeden z klasických kouzelnických matematických triků:
yy Myslete si libovolné trojmístné číslo,
v němž se první a poslední číslovka
liší přinejmenším o dvě – třeba 753.
yy Číslo obraťte – máme 357.
yy Menší číslo odečtěte od většího:
753 – 357=396.
yy K tomuto číslu si napište zrcadlové
číslo – máme 693.
yy Obě čísla sečtěte.
yy Zopakujme:
753 - 357 = 396

396 + 693 = 1089

Výsledek činí 1 089.
Zkuste to znovu
třeba 421 a 614.

s

jinými

čísly,

421 - 124 = 297; 297 792 = 1089
614 - 416 = 198; 198 + 891 = 1089
Je zarážející, že dospějeme ke stejnému výsledku, i když zvolíme libovolné trojmístné číslo, stejně vždy skončíte s 1 089. Ověřte na dalších číslech.
Dovedli byste vysvětlit, proč tomu tak je?
Připravil František Janeček

Připravil František Janeček
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Významné osobnosti Police a Policka

Příběh Miroslava Šmída – vrcholného světového horolezce, fotografa a spisovatele
Ing. Miroslav Šmíd se
narodil 11. května 1952
v Polici nad Metují v rodině řezníka. Už jako malý
kluk začal běhat na lyžích,
ale otec ho také seznámil
se základy horolezectví
na pískovcových skalách.
Snadno se učil – vystudoval
lesnickou školu v Trutnově
a následně Vysokou školu
zemědělskou v Praze, obor
meliorace.

Patří k nejvýznamnějším československým lezcům 70. a 80.let minulého století, byl ale také vynikající fotograf a filmař i autor několika knih. V roce 1981 založil Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují.
Ostaš a Adršpašsko–teplické skály ho přilákaly svým kouzlem už
v klukovských letech, v Adršpachu má na kontě řadu pověstných prvovýstupů. Postupně začal skály preferovat, dostával se pak k cílům
dalším, oblíbil si horské vrcholy, skalnaté i ledovcové, nejdříve tatranské a alpské. Se svými sólovýstupy měl potíže s funkcionáři socialistické tělovýchovy, pro které bylo sólové horolezectví západním
výstřelkem, proto je často tajil. Jeho sólovýstupy na Kavkaze byly
poté, co se prozradily, urovnávány u sovětských funkcionářů poměrně obtížně. Na situaci reagoval známý kreslený vtip Ludvíka Neorala,
ve kterém před typickým sovětským trenérem v teplákách a s píšťalkou
na krku stojí „Lančmíd“ (Miroslav Šmíd), objímá kolem ramen sněhuláka a říká: „Já že nemám spolulezce?“ Za svou sportovní činnost Šmíd
i přes sólolezecké aféry za totality obdržel titul Zasloužilý mistr sportu.
Z vyprávění Miroslava Šmída a z jeho knih Ze života horolezce
1991, Dva kroky od vrcholu 1989, Tropický led 1994, Vzpomínky
na Patagonii 1988, Míra Šmíd 1983 a nepublikovaných rukopisů
Everest 1992, Ama Dablam 1986, Medaile za horolezectví na Kavkaze
1980 aj. shrneme údaje ze života tohoto horolezce:
1952
narodil se v Polici nad Metují (11.5.)
1965
- začal lézt ve skalách Ostaše
1967/68 - Adršpach - vylezl cestu Slunovrat na Starostovi
(klasifikace VII C)
- Vysoké Tatry - první horolezecké túry v oblasti Téryho 		
chaty, celkem později podnikl ve Vysokých Tatrách 230
výstupů, z toho 80 v zimě a také 25 prvovýstupů,
některé jako sólo
1972
- Kavkaz - výstup na Bžeduch v oblasti Užby
1974
- Rakouské Alpy - ledovcové túr na Ötztal a Gross-		
glockner přes Pallaviciniho žlab
1975
- poprvé si zlomil obě nohy v lavině při sestupu
z východní stěny Lomnického štítu ve Vysokých Tatrách
- Julské Alpy - Comiciho cestou na Jalovec
- Dolomity - výstup severní stěnou Comiciho-Dimaie
cestou na Cima Grande
1976
- Norsko - Trollryggen Anglickou cestou poprvé v zimě
- Švýcarské Alpy - Schneidegg Wetterhorn přímou 		
Západní hranou
- V. Tatry - Velký Javorový štít sólovým výstupem
cestou Poslední dostih
1977
- Pamír (Tádžikistán) - sólo štít Korženěvské (7105 m)
1978
- Švýcarské Alpy - prvovýstup v zimě severní
stěnou Eigeru se svými druhy
(J. Flejberk, J. Rybička, J. Šmíd)
- Yesemity (USA) - sólový výstup na El Capitan
(cesta Dihedral Wall)
1979
- Pamír - prvovýstup Jižním kuloárem na štít
Korženěvské, sólo
1980
- Dolomity - zimní výstup na Civettu přes Via dei Fodom
- Cordillera Huayhuash - prvovýstup západní stěnou
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Yerupajá Sur, sólo
- Kavkaz - prvovýstup na Ulu Tau severní stěnou přes 		
Padající kameny, sólo
- prvovýstup na Ťuťu-baši cestou Ňuňu
- Alpy - sólový výstup severní stěnou na Aiguille du Plan
- sólový výstup Švýcarskou cestou na Aiguille Verte
1982
- Alpy - zimní sólový výstup na Mont Blanc du Tacul
cestou Triangl, Jeager, Gabarrou
- Kavkaz - zimní sólový výstup na Nakra Tau Italským
kuloárem
- Fanské hory - prvovýstup západní stěnou na Badchanu a
cestou Loweho na Mirali
1983
- Alpy - zimní sólový výstup na Grandes Jorasses cestou
Rubáš
- zimní sólový výstup severní stěnou na Matterhorn
- Kavkaz - zimní sólový výstup severní stěnou
na Donguz Orun
1984
- Himaláje - účastník expedice při prvovýstupu
Jižní stěnou Lhoce Šar
- účastník expedice při prvovýstupu Západní stěnou
Dhaulágiri
1985
- Kavkaz - prvovýstup severní stěnou hory Džangi Tau 		
(5.056 m), sólo
1986
- Afrika - sólový výstup Diamantovým kuloárem 			
na Mount Kenya (5.199 m)
- Skotsko - sólové výstupy na Ben Nevis (1.343 m)
cestou Point Five Gully a Zero Gully
- Pamír - Borodkinovou cestou na Pik Komunizmu
- Himaláje - prvovýstup západní stěnou na
Ama Dablam (6.812 m), sólo
1987
- Himaláje - účastník neúspěšné československé
expedice na Mount Everest, spolu s dalším „Poličákem“
Jaroslavem („Jarkem“ Stejskalem, žijícím v Bratislavě
- Kavkaz - seskok paraglidingovým padákem 			
z Bžeduchu (s následnou zlomeninou pánve)
- poprvé si zlomil zadek a záda při paraglidingu
1988
- Alpy - výstup severní stěnou Eigeru
1989
- Alpy - sólový výstup Ostrohou Brenvy na Mont Blanc
- seskok padákem z vrcholu Mont Blancu
- Aljaška - sólový výstup na Mount McKinley cestou 		
Orient expres
- výstup Messnerovým kuloárem na Mount McKinley
1990
- Patagonie (jižní Amerika)- sólový výstup Irskou
cestou na Aguja Poincenot
- sólový výstup Americkou cestou na Fitz Roy
- výstup Maestriho cestou na Cerro Torre
- Krym - sólový výstup Fantikovou cestou na Zámek
- Ťan-šan - výstup na Chan Tengri
- Afrika - výstup na Mount Kilimandžáro
1991
- Kordillery - výstup na Aconcaguu
- Aljaška - přechod Mount McKinley z jihu na sever
a sólový výstup
na Mount McKinley přes Cassin Ridge
1992
- Himaláje - jako vedoucí výpravy na Mount Everest
jsem dosáhl Jižní sedlo
1993
- Afrika - výstup na Mount Kenya a Mount Kilimandžáro
- Aljaška - prvovýstup ?? cestou na Mount Hunter
- výstup na Mount Foraker
- výstup na Mount McKinley
- výstup jihozápadní stěnou na Mount Saint Elias
1993
- Yosemitský národní park - při sólovém výstupu na
Lost Arrow se zřítil, bylo mu 41 roků. (11. 9.)
Zemřel za nevyjasněných okolností, podle všeho spadl těsně
pod vrcholem, který zdolával nejištěn. Veškeré vybavení bylo nalezeno
na poslední polici pod vrcholem. Tělo objevil na dně soutěsky mezi
masivy a věží jeden z jeho kamarádů. Na základě identifikace chrupu
bylo prohlášeno za tělo Míry Šmída.
1981
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Poslední symbolické rozloučení se konalo 25. září v přeplněném děkanském chrámu,
kam se přišlo naposledy poklonit jeho památce nespočetné množství polických občanů
i jeho přátel z domova a zahraničí.
Ze svých cest po světě pořádal Míra poutavé přednášky spojené s promítáním diapozitivů a filmů. Pod vedením trutnovského Jiřího
Havla se vypracoval na uznávaného fotografa; byl autorem knih „Dva kroky od vrcholu“
(1989) a vyzrálého díla „Ze života horolezce“
(1991), inspirovaného stejnojmennou publikací Dra Julia Kugyho z Terstu z roku 1943
(české vydání). Založil své soukromé nakladatelství „Adr-foto“, byl iniciátor a zakladatel
Festivalu horolezeckých filmů v Teplicích nad
Met.
Na Mirkovi Šmídovi neupoutávaly jen
jeho lezecké úspěchy, ale i jeho lidské vlastnosti. Z knihy je poznáváme téměř intimně. „Odjakživa jsem byl starostlivý tvor.
Neodpustil bych si, kdybych partnera přivedl
do nějakých problémů. Jsou lidé, ke kterým cítím odpovědnost absolutní. … Zodpovědnost

by ovšem neměla být přehnaně velká, aby člověku nebránila v rozletu, je-li však příliš malá,
stává se z něj sobec, který bere v potaz jen sám
sebe.“ A tím Mirek Šmíd nikdy nebyl. Stálou
připomínkou na Mirka Šmída je už řádku let
kámen nedaleko kaple na Ostaši, kde na něj
pravidelně vzpomínají mnozí přátelé, ale
i lidé, kteří si ho váží jako horolezce i člověka,
třeba ho nikdy ani nepotkali. (Aleš Fetters)
Literatura:

ŠMÍD, Miroslav: Dva kroky od vrcholu : horolezecká expedice Dhaulágiri 1984. Praha: Mladá
fronta, 1989. 159 s.
ŠMÍD, Miroslav: Ze života horolezce. Praha:
Olympia, 1991. 153 s.
ŠMÍD, Miroslav: Tropický led. Brno: Montana,
1994. 80 s.
ŠMÍD, Miroslav: Cesty a návraty (Ze života horolezce, 1952-1993). Náchod: Juko, 2008. 239 s.
PICHL, Miroslav: Police nad Metují v datech.
Město Police nad Metují, 2004

Připravil František Janeček

ŠKOLSTVÍ
Z polické mateřinky...

Většinu škol v České republice
navštěvují také děti cizinců. Stejně
tak je to i v naší školce, kde letos
máme jedno dítě z ukrajinské rodiny
a dvě děti z vietnamských rodin. Mít
ve třídě dítě jiného národa může být
velkou výhodou, stává se kamarádem
ostatních a je úplně jedno, odkud pochází, jaké udržuje tradice a jakou
má barvu pleti. Děti z multikulturních tříd mívají menší tendenci k rasistickým názorům. Jedním z témat
rámcového vzdělávacího programu
je i multikulturní výchova a tak jsme
v měsíci lednu putovali po mapách,
glóbusu, studovali v encyklopediích, promítali si dokumenty o cizích
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zemích, četli pohádky jiných národů. K radosti dvou našich vietnamských předškoláků jsme se nejvíce
věnovali právě Vietnamu. Povídali
jsme si o jejich historii, kultuře, pěstování rýže a čaje, poslouchali jsme
vietnamskou hudbu a obě děti na nás
i vietnamsky mluvily. Velký zážitek
nachystaly pro děti ale i pro personál
obě maminky, které nám uvařily a donesly vietnamské speciality, čímž jím
tímto velmi děkujeme. První specialitou byly „Jarní závitky“ a další byla
dvě sladká jídla „Bánh Bao“ a „Bánh
choi nuoc“ ze žlutého hrachu. Aby to
ale naše děti neměly tak jednoduché,
musely jíst hůlkami. Děti všechny
moc překvapily, protože si
s hůlkami počínaly bravurně
a pro nás nezvyklé jídlo si někteří přidávaly. Všichni jsme
zase o něco moudřejší a rádi
se s vámi podělíme o recept
na „Jarní závitky“: Mleté
vepřové maso smícháme s nastrouhanou mrkví, cibulí, houbami, sójovými klíčky, a namočenými rýžovými nudlemi,
přidáme rozšlehané vejce, sůl
a pepř. Ve Vietnamu dávají
i krevety. Rýžový papír nebo
omeletu z vajíček a bramborového škrobu navlhčíme pivem.
Plníme připravenou směsí
a balíme závitky, které smažíme nebo fritujeme na oleji.
Dobrou chuť přejí
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti

Vzděláváme se na Náchodsku:

Olympiáda, festival a exkurze pro
žáky, veřejnost i učitele
Na Náchodsku vzniká
pod vedením PaedDr. Lenky
Soumarové (ředitelka MŠ a ZŠ
Suchý Důl) sdružení malotřídních škol. Cílem je vzájemná
podpora a spolupráce malotřídních škol. Jednou z jeho
aktivit na tento školní rok je
pořádání Vědomostní olympiády. Na podzim proběhlo první
kolo, kterého se zúčastnili žáci
z pěti škol. Letos se proběhnou
ještě další kola, a to v únoru
v obci Bukovice a v březnu
ve Žďárkách. V květnu se olympiáda zakončí slavnostní vyhlášením a výherci se předá putovní pohár.
27. února se uskuteční v sále Velkého Poříčí Minifestival
mateřských škol. Pro pedagogy je připraven prostor pro vzájemnou diskuzi a sdílení s odborníky, například SCIO (Sylvia
Jančiová), STEP (Simona Pekárková), lektorem předčtenářské
gramotnosti (Martin Jung) a s odborníky na matematickou
gramotnost. Veřejnost je srdečně zvána od 15 hodin a těšit se
mohou na dětské pěvecké sbory a na prezentaci místních mateřských škol.
Zveme pedagogy 1. a 2. stupně na exkurzi do základní
školy Mozaika v Rychnově nad Kněžnou, která se uskuteční v pondělí 9. března. Pozvánku na akci najdete na www.
mas-stolovehory.cz nebo na Facebooku: Rozvoj vzdělávání
na Náchodsku – MAP2.
Akce jsou pořádány v rámci projektu „Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP 2“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009
163), který realizují Místní akční skupiny Stolové hory, z. s.
a Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
Ing. Anna Špačková, Ph.D., koordinátorka aktivit projektu
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Polická univerzita
volného času
IX. ročník – jaro 2020
11. 2. Tomáš Kraus
Židé – dějiny jednoho národa
25. 2.
Karel Řehák
Božena Němcová
24. 3.
Jaroslava Janečková
Ludvík v. Beethoven
28. 4.
Marie Hakenová-Ulrichová, Jindřich Ulrich
Naše životy
12. 5. Mirka van der Woude Hrdličková
Jan Amos Komenský
26. 5. Z vlastních zdrojů, neboli sami sobě

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
POŘÁDÁ PŘEDNÁŠKU NA TÉMA

ŽIDÉ
DĚJINY JEDNOHO NÁRODA
PŘEDNÁŠÍ

TOMÁŠ KRAUS
TAJEMNÍK FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČR
A ČASTÝ HOST V ROZHLASOVÉM POŘADU „JAK TO VIDÍ“

Akce se koná 11. února 2020 ve 14,30
v sále Pellyho domů v Polici nad Metují

Vstupné 90,-Kč

Vážení a milí,
všichni, kteří s námi přednášková odpoledne sdílíte
nebo sdílet chcete.
Budeme se scházet v dané termíny od 14.30 hodin
v sále Pellyho domů. Školné na semestr činí 400 Kč,
vstupné na jednotlivé přednášky je 90 Kč.
Na jaře bychom rádi vzpomněli výročí významných
osobností. Od narození Boženy Němcové uplyne letos
200 let. Ludvík van Beethowen by letos slavil 250. narozeniny. A J. A. Komenský? Zemřel před 350 lety. Židé
– národ oslavovaný i zatracovaný, žijící po celém světě…
Marie Hakenová Ulrichová, dcera slavných rodičů, již
naším hostem byla. V dubnu přijede se svým manželem.
Výtvarníkem Jindřichem Ulrichem. A květnové setkání?
Mezi námi je mnoho tvořivých a zajímavých lidí. Budou
mít možnost se s námi o své zážitky podělit. A věřte,
máme se na co těšit.
Vlastně bychom se měli těšit na každý nový den a děkovat tomu, který odešel. Přáli bychom si, aby PUVČ přispěla k obohacení a zpestření dnů roku 2020, do kterého
Vám přejeme zdraví a plnění svých přání a snů.
Vlasta Klapalová, Ida Jenková, celý organizační tým
a pracovníci CKVS Pellyho domy
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Základní umělecká škola informuje…
Už… 30 let ZUŠ!!

Vážení přátelé, je to neuvěřitelné,
ale v letošním roce uběhne již 30 let
od založení samostatné Základní umělecké školy v Polici nad Metují!
K tomuto výročí připravujeme společné dílo všech oborů školy, žáků i učitelů, kterým je autorský muzikál

PLAVÁČEK

Začátky představení vždy v 18 hodin.
Vstupné: 100 Kč, 120 Kč
Předprodej:
od 27. ledna 2020 v Infocentrech Police
nad Metují, Náchod, Teplice nad Metují
Těšíme se na vás!
ZUŠ

na motivy pohádky
„Tři zlaté vlasy děda
Vševěda“ od K. J.
Erbena.
Na představení se
společně podílejí žáci
hudebního, tanečního
i výtvarného a grafického oboru se svými učiteli, abychom
tak společně oslavili
30. výročí založení ZUŠ v Polici nad
Metují.
Srdečně vás tedy
zveme do Kolárova
divadla v Polici nad
Metují, abyste spolu
s námi sdíleli symbolické poselství pohádkového příběhu v podání
žáků i učitelů.
Premiéra:
neděle 23. února 2020
Repríza:
pátek 28. února 2020
Derniéra:
sobota 29. února 2020

ACADEMIA MERCURII 
na Veletrhu JA firem v Hradci Králové

V Hradci Králové se konal již 8. ročník Veletrhu
studentských firem v rámci projektu neziskové organizace JA Studentská Firma, kterého se zúčastnili studenti třídy 3AB naší školy. Studenti zde reprezentovali své
studentské firmy Euphoria a L´Brace. Obě firmy zde
měly možnost vyzkoušet si své obchodní a prodejní dovednosti, argumentaci před porotou při prezentaci svých firem, ale i načerpat inspiraci pro další podnikatelské aktivity.
Po celou dobu veletrhu byly vystavující firmy pod neustálým dohledem porotců, kteří se snažili hodnotit jednotlivé soutěže co nejobjektivněji. Během veletrhu
probíhalo sedm soutěží. Jednou z nich byl 90-ti vteřinový rozhovor s investorem
v anglickém jazyce, kterého se velmi dobře ujal Adam Osoba z firmy L´Brace.
V této kategorii se umístil na krásném třetím místě. Všichni naši studenti velmi
vzorně reprezentovali nejen své firmy, ale i naší školu. I přesto, že se jim nepodařilo
získat jiná ocenění, musíme podotknout, že přípravu na tuto akci nepodcenili a vložili do ní maximum svých
sil a to se jim vrátilo nejen
v podobě úspěšného prodeje svých produktů, ale také
v celkovém umístění – z 25
zúčastněných firem skončila firma Ephoria na 7. místě
a firma L´Brace na krásném
11. místě.
Mgr. Judita Galbová,
učitelka AEK
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
15 let Klubu seniorů OSTAŠ a povídání o Řecku

První letošní setkání polických seniorů
v Klubu Ostaš v patnáctém roce od jeho založení v roce 2006 bylo ve znamení povídání o Řecku. Už při příchodu běžely na plátně
mořské vlny na krásném čistém moři, které
zve ke koupání. K současnému sychravému
počasí přímo stylové.
Hned začátkem roku uhradili senioři klubový příspěvek. Bez navýšení. Ke změně
došlo v osobě hospodářky a pokladní klubu. Výbor klubu se hezky rozloučil s dosavadní dlouhodobou členkou výboru Janou
Němečkovou a předsedkyně uvedla do funkce
Miluši Kosovou. Nikdo jí „funkci“ nezávidí,
protože není dnes snadné vyjít se spolkovými penězi, když se téměř všechno den ze dne
zdražuje. Oběma popřáli hodně zdaru, štěstí
a zdraví.
Jako
obvykle
upozornila
Ivanka
Richterová na kulturní programy. Především
reprízu hry Světáci v podání našeho polického Divadelního spolku Kolár v sobotu 8. 2.

Pár slovy přiblížila seniorům prezentaci Jana
Hocka o jedné z nejkrásnějších, ale i nejtěžších pěší túr v Himálajích a na světě. Opět
v Kolárově divadle ve čtvrtek 13. 2. Dále
všechny pozvala na alegorické drama bratří
Čapků “Ze života hmyzu“ v podání divadla
Mladá scéna z Ústí n. Labem koncem února.
I když pro děti, bude jistě inspirací pro dospělé. Netřeba se obávat, že by děti dospělé rušily.
Děti z Police i okolí jsou v divadle pozorné.
V červnu se senioři připravují na návštěvu
muzikálu „Kvítek Mandragory“, sestaveného
z písniček Heleny Vondráčkové. Návštěvu
plánují spojit s ojedinělou příležitostí, vidět
v Praze originály děl světoznámého malíře
Rembrandta van Rijna, shromážděné z celého
světa.

Přednáška
členů
klubu
manželů
Horklových, avizovaná na začátku setkání
Klubu Ostaš filmem od moře, nakonec zcela
nenaplnila očekávání. Chyběly nádherné fotografie z pláží a informace o životě a složité

situaci v Řecku, které by dokreslily zprávy
z televize.
Ludmila a Jindřich Horklovi povídali
o svých zážitcích při dlouhodobých pobytech
v Řecku, z vycházek do nitra Olympského
pohoří nebo z dlouhých vyjížděk po pobřeží
na kole. Vyznali se ze svého vztahu k Řecku
a Řekům, daného pobytem ve své řecké rodině, u domácích, kteří je za léta společně prožitých radostí přijali za své. Samozřejmě ne každý posluchač dává přednost popisu osobních
zážitků a příhod.
Přesto odměnili posluchači oba přednášející potleskem a předsedkyně klubu Helena
Pivoňková jim poděkovala a projevila uznání.
Příští setkání Klubu seniorů Ostaš bude
v úterý 18. února s excelentním programem.
Přijede vynikající harfenistka a mezi jiným
učitelka hry na harfu Lydie Härtelová. Čekali
na ni pro její nabitý program 2 roky a všichni
se již teď moc těší.
Jindřich Horkel (foto: Helena Pivoňková)

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Pozvánka na druhý ročník závodu Police
plná strašidel!

Je chladný únorový večer a skupinka
dětí běží ztichlou ulicí. Tváří se, jako kdyby se nic nedělo. Jako kdyby si vůbec neuvědomovaly, že právě dnes je v Polici jediný kouzelný večer v roce. Právě tuhle noc
ožívají všechna bájná strašidla, která se
kdy v našem kraji objevila. Naštěstí se jich
nikdo nemusí bát, ani ti nejmenší. Nepřišla
nám totiž škodit nebo strašit. Přišla nám
pomoci zažít jeden z nejdobrodružnějších
večerů roku! Kdo by přece chtěl přijít
o možnost podívat se do očí skutečnému
kostlivci nebo vidět pravou Bludičku? Se
strašidly to ale zase tak jednoduché není.
Mají ráda různé vylomeniny a hlavně se
nejraději schovávají. Přece jenom kdo
kdy viděl, aby si to třeba Vodník špacíroval jen tak po náměstí? Naštěstí jsou ale
v Polici skauti, kteří mohou pomoci všem,
kdo se s opravdovými strašidly chtějí potkat. Se strašidly mají totiž lepší vztahy
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než kdejaký smrtelník. Všechna strašidla
skautům řeknou, v jakých ulicích budou
v ten kouzelný večer strašit. Ale aby to nebylo zase tak jednoduché, tak názvy ulic
zašifrovali. Nemusíte se však bát nějakých
složitostí. Určitě se letos objeví i pár strašidel, která se ráda předvádějí a ukazují,
proto svoji ulici zašifrovali i jednoduchými šiframi.
Zveme proto každého, kdo má pro
strach uděláno a kdo se nebojí zažít pořádné dobrodružství, aby přišel 22. února
ke Kolárovu divadlu. Právě tam budete
moci získat zašifrované názvy ulic, ve kterých budou letos strašidla strašit. Budeme
se těšit na každého hledače strašidel!
Další informace a formulář na přihlášení najdete na našem webu a na Facebooku.
http://skalaci.skauting.cz/akce-vse/201
Za skautské středisko
Klára Hlaviznová

Police plná strašidel
aneb šifrovací závod po Polici nad Metují
¤ 22. února od 15:00 v Kolárově divadle,
ulice Jiráskova
¤ cena je 80 Kč při registraci do 10. února
přes Google formulář,
na místě 150 Kč za hlídku
¤ ukázky šifer a více informací na
http://skalaci.skauting.cz/akce-vse/201
a Facebooku
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Bilance činnosti Ligy proti
rakovině Náchod v roce 2019

Každoročně na konci roku hodnotí svou celoroční činnost Liga proti rakovině Náchod, zapsaný spolek, občanské sdružení onkologických pacientů
a přátel, které již více než 20 let působí v oblasti protinádorové prevence.
Prvořadým cílem náchodské LPR je především soustavná preventivní činnost, v níž se její členové zaměřují zejména na mladou generaci – středoškolskou mládež. Součástí přednášek je i nácvik samovyšetření pro prevenci
rakoviny prsu na fantomových modelech.
Za svůj největší úspěch v roce 2019 považují členové náchodské pobočky
LPR historicky nejlepší výsledek Českého dne proti rakovině, veřejnosti známého pod názvem Květinový den. Díky spolupráci s 12 středními školami, se
skauty a junáky i s dalšími dobrovolníky v mnoha městech a obcích Náchodska,
Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska bylo dne 15.
května 2019 za chladného a deštivého počasí v našem regionu prodáno celkově 13 264 kytiček a na celorepublikový účet sbírky bylo posláno 304 272 Kč!
Oproti loňskému ročníku se jedná opět o zlepšení, a to téměř o 1000 kytiček a více než 26 000 Kč. Nově letos s prodejem květin pomáhali studenti
Obchodní akademie Trutnov a skauti z Červeného Kostelce. Největší pochvalu ze škol si právem zaslouží trojice, která se rok co rok umisťuje v prodeji
květinek na prvních pozicích a letos opět zlepšila své výsledky: Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, konkrétně obory Velké Poříčí, která přispěla
do sbírky částkou 48 046 Kč, druhá byla Vyšší odborná škola zdravotnická
a Střední zdravotnická škola Trutnov s výtěžkem 39 257 Kč a na třetím místě
se umístila Obchodní akademie Náchod s 35 874 Kč. Upřímné poděkování
patří všem prodejcům – žákům, studentům i jejich pedagogům a dalším dobrovolníkům za jejich obětavý přístup ke sbírce. Veliký dík za spolupráci také
patří pracovníkům a pracovnicím České pošty Náchod a jejího depa.
Největší překvapení ale přišlo po zveřejnění celostátní statistiky úspěšnosti 63 onkologických organizací, zapojených do sbírky. V té se celkově
umístila náchodská LPR v počtu prodaných kytiček v celé České republice
na téměř neuvěřitelném 2. místě! Je to úctyhodný výkon i veliká čest pro
celý náš region, který tak překonal všechna mnohem větší města i početnější
organizace. Stojí za ním ohromný kus práce členů Ligy proti rakovině Náchod
a spolupracujících subjektů i tradičně vstřícné přijetí a podpora mnoha ochotných dárců z řad občanů. A nezměnila na tom nic ani nepřízeň počasí. Právě
naopak. Srdce příznivců sbírky byla v roce 2019 otevřená dokořán pro pomoc
druhým. Zároveň je důležité, že významná část výtěžku sbírky se vždy vrací
zpět do regionu, v první řadě pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost příznivě nakloněna našim projektům.
Již nyní probíhá příprava na letošní ročník
Květinového dne, který proběhne ve středu
13. května 2020. Zároveň bychom v našich
řadách rádi uvítali nové zájemce o dobrovolnickou práci v naší organizaci, protože
akcí a aktivit je opravdu dost! Pokud nám
chcete v naší činnosti pomoci, ozvěte se
prosím na kontaktní tel. 605 244 562. Naše
občanské sdružení sídlí na adrese Pražská
1759 (areál Hamra).
V roce 2020 přejeme ze srdce všem
především pevné zdraví a dobrou mysl!
Za Ligu proti rakovině Náchod, z. s.:
MUDr. Vladimír Müller,
Ing. Libuše Kučerová,
Mgr. Renata Lelková

Sběratelství je koníček,

který spočívá v získávání specifického druhu předmětů, založeném
na specifickém zájmu sběratele. Z předmětů se tvoří sbírky, které se uchovávají, rozšiřují, vystavují…
Sběratelé Policka mají domovské
zázemí v Muzeu papírových modelů – MPM. Scházejí se každé úterý od 15 hodin ve Vínečku na náměstí. Přivítají každého zájemce,
sběratele či dárce.
Dvakrát ročně pořádají burzy. Letos výměnné burzy proběhnou
21. 3. a 17. 10. Vždy od 8 do 12 hodin v prostorách MPM.
Tradicí se stala výtvarná soutěž Kvíčerovská sirka, na jaře bude
vyhlášeno téma pro její 3. ročník.
Nechybí ani příležitostné výstavy. Poslední, obdivuhodná, byla
sbírka sýrových etiket pana Jana Samka z Machova.
Věkový průměr zapálených sběratelů se zvyšuje. Jejich počet
se, bohužel, snižuje…
Bylo by mnohdy nevyčíslitelnou škodou ničení sbírek /čehokoli/ z pozůstalostí.
Sběratelé rádi sbírky prohlédnou, ohodnotí, odkoupí, přijmou, zprostředkují kupce, sbírky nebo sbírkové předměty vystaví
na burzách.
Polický sběratelský klub se věnuje především zápalkovým etiketám. Reaguje na aktuální výročí, individuální požadavky jednotlivců, spolků, firem.
Komu byly zápalkové krabičky nebo kazety v posledních letech
věnovány se dočtete příště.

Za Klub sběratelů Policka Ida Jenková

SETKÁNÍ NEJEN ZAHRÁDKÁŘŮ
Hasičská zbrojnice v Polici nad Metují

Sobota 22. února
od 14:30 hodin

Posezení s odbornou poradnou
Ing. Jan Fetter

VSTUP ZDARMA
Členy místní organizace srdečně zveme
již od 13:30 hodin na výroční členskou schůzi
Setkání je finančně podpořené Dotačním programem Města Police nad Metují Akce pro veřejnost.
Více informací najdete na našem facebooku.

Jóga v Polici nad Metují
s lektorkou Jarmilou Koudelkovou
ve společenské místnosti Domova důchodců,
Na Sibiři 149, Velká Ledhuje.

Začínáme 18.2.2020:

• začínající a mírně pokročilí od 17:00 - 18:30 hod.
• pokročilí od 18:30 - 20:00 hod.

Celkem 10 lekcí. Kurzovné 950,- Kč.
Bližší informace na tel. 607 827 488
Polický měsíčník - únor 2020
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Jako každý rok i letos před Vánoci
byl program v centru opravdu nabitý.
Mikuláš, anděl a čert navštívili v centru rekordních 21 dětí. Na žádné dítko
neměl čert políčeno a tak anděl mohl
všechny obdarovat malými balíčky
s drobným mlsáním. Ozdobili jsme
i stromeček pro zvířata a nadělili jim tak pár dobrot. Rok
2019 jsme v centru zakončili společným setkáním nad hrnkem dobré kávy či čaje a talířkem cukroví.
V novém roce, od 6. ledna opět fungují všechny dopolední programy. Zveme všechny nové i stávající maminky,
přijďte se k nám podívat.
Program ZVÍDÁLEK je momentálně plně obsazen.
I KURZ ŠITÍ se těší velkému počtu zájemců.
Na letošní rok akce teprve připravujeme, čekáme také
jak dopadnou granty, které jsme podávali.
V roce 2020 přejeme všem hodně zdraví, štěstí a pohody!
Vaše MaMiNa

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

je znázorněná na připojené mapce. Zatím co v pravé časti mapy
jsou ještě typická souhvězdí zimní oblohy (Orion, Býk, Blíženci, Malý
pes, Velký pes) v levé části vidíme souhvězdí jarní (Rak, Lev, Panna,
Hydra).
Na mapě též vidíme polohy Měsíce (číslice v kroužku):
1 3. února, 2 6. února, 3 8. února, 4 9. února
Mapka zobrazuje oblohu kolem 22. hodiny. Planety Sluneční
soustavy se nachází mimo oblast mapy, a proto zde nemohou být
zakreslené.

satelitů najednou! Ty jsou později navedeny na předem určenou orbitální dráhu. K prvnímu letošnímu vypuštění satelitů STARLINK došlo
7. ledna. Satelity byly krátce po vypuštění pozorovatelné na obloze bez
dalekohledu. Pohled na „hejno“ satelitů zvolna letících oblohou mezi
hvězdami je skutečně impozantní. Nepřehlédnutelnost úkazu dokládá
i to že máme již několik hlášení o pozorování Starlinků od lidí z Police.
Firma SpaceX předpokládá že k vytvoření globální internetové sítě
vypustí až 10 tisíc satelitů Starlik! Podobné plány má již cca 15 dalších
společností. Je tedy možné, že tyto projekty zcela změní (nebo zničí?)
pohled na noční hvězdnou oblohu tak jak jme ho dosud znali…

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER

HVĚZDNÝ VLÁČEK už jste ho viděli???

Firma SpaceX vizionáře Elona Muska „vyvezla“ na oběžnou dráhu
Země první 3 várky satelitů STARLINK, které mají již v roce 2024
vytvořit globální internetovou síť. Raketa vynáší do vesmíru vždy 60
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SATURN
URAN
NEPTUN

vstupuje do znamení Ryb 19. února v 5 hodin 57 minut,
den se prodlouží o 1 hodinu a 37 minut,
2. v první čtvrti, 9. v úplňku, 15. v poslední čtvrti,
23. v novu
v první polovině února na večerní obloze, období
velmi dobré viditelnosti,
večer vysoko nad jihozápadním obzorem,
ráno nad jihovýchodním obzorem, přesouvá
se ze souhvězdí Hadonoše do Střelce,
ráno nízko nad jihovýchodním obzorem
v souhvězdí Střelce,
není pozorovatelný,
v první polovině noci v souhvězdí Berana,
na začátku února večer nad západním obzorem
v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police
Polický měsíčník - únor 2020

Jaký byl minulý rok v Kladském pomezí?

Přelom každého roku je obdobím, které
vybízí ke krátkému zastavení a ohlédnutí se
za rokem minulým. V Kladském pomezí byl
rok 2019 rokem změn.
Po 22 letech působení naší destinační společnosti pod názvem Branka, o.p.s. došlo k jejímu přejmenování na Kladské pomezí, o.p.s.
Během uplynulého roku jsme prošli také velmi
náročným procesem, který vedl k získání certifikátu Kategorizace organizací destinačního
managementu. Zároveň s tím došlo k novému

Vše pro rodinu

Listopad je měsícem usilovné práce
v domě. Nevím proč mi to takhle vychází, ale
pokud se rozhodnu pro nějakou velkou akci,
vyjde to na listopad. Možná je to způsobeno
tím, že podvědomě vím, že budu muset makat,
abych vše stihl do Vánoc. Takže se nemůžu
moc flákat. Ve zkratce: z práce do montérek
a z montérek do pyžama (s krátkou zastávkou
v koupelně…) Vloni v listopadu získala novou
tvář koupelna a letos přišla na řadu kuchyně.
Vlastně nejdřív chtěla Martina jenom novou kuchyňskou desku. Řekl jsem: „Když už,
tak bysme mohli udělat i novej obklad, ne?“
Kdybych radši držel hu…, ústa, ale věta byla
na světě a nešla už vzít zpátky.
Znovu nám začal život na stavbě.
Předpokládal jsem, že obklad v kuchyni bude
stejně kvalitní, jako ten, co byl v koupelně.
V koupelně jsem zjistil, že je jednodušší „nalepit“ nový obklad na ten stávající. Jenomže
člověk míní a obklad mění. Když jsme sundali
kuchyňské skříňky, zjistili jsme, že jsou místa, kde stávající obklad držel nejspíš jen díky
tomu, že o něj ty skříňky byly opřeny. Takže
šel obklad dolů. Dokonce tak snadno, že jedna z odloupnuvších se obkladaček sebou vzala i kohoutek, napájející myčku. Mnohokrát
jsem slyšel o hodinkách s vodotryskem, občas
navštívím nějakou honosnou zahradu s vodotryskem, ale o kuchyni s vodotryskem jsem
neslyšel nikdy. Ale teď si to můžu odškrtnout:
osobně jsme kuchyň s vodotryskem viděl. No
nic, táta zakoupil ucpávku a mohlo se pokračovat dál.
A pak jsem se podíval pod krabičku,
Polický měsíčník - únor 2020

vymezení území.
Od května do září jezdily naším regionem cyklobusy, rodiče s dětmi cestovali
a soutěžili s Toulavým baťohem a téměř osm
tisíc návštěvníků se zúčastnilo Festivalu zážitků na téma vojenská historie, která formovala naše česko-polské příhraničí. Pokračovali
jsme také v projektu Čapek, který představuje
místa spjatá s pobytem sourozenců Čapkových
v celém kraji, a k nabídce výletů jsme přidali
možnosti stravování a ubytování. Po stopách
slavného spisovatele se vydal rovněž pořad
Výleťák.
V letošním roce se můžete těšit na nový
projekt věnovaný životu Boženy Němcové,
který bude představen v březnu. Na každý den
letních prázdnin připravujeme zážitky v podobě netradičních prohlídek na téma tradice.

Více informací vám prozradí naše sociální sítě
a web www.kladskepomezi.cz.
Markéta Venclová, ředitelka
www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
kryjící spoje drátů. Když jsem to druhý den
ukázal kamarádovi elektrikáři, zeptal se mě:
„Ty chceš vyhořet?“ V tu chvíli jsem neměl
moc na výběr. Takže jsem zase vzal do rukou svou oblíbenou sbíječku a začal v omítce
a stěně rýsovat poměrně elegantní, geometrickou abstrakci. Jen není vhodná k výzdobě –
jakékoliv, ale té vánoční obzvlášť.
K tomu se paralelně začal rýsovat další příběh: příběh kanape. V polovině práce
na kuchyni jsem jedno odpoledne nasedl
do auta a jeli jsme kamsi do Mladých Buků
pro kanape. Zažil jsem doslovně Nerudovo
kam s ním? Naštěstí u Martininých rodičů se
našel nevyužitý sklep.
V základním příběhu se kuchyně začala
rýsovat. Geometrická abstrakce byla naplněna
kabely a kabely, zahozena maltou a pak přehlazena štukem. Na místech, kde měl být obklad začala tvrdnout omítka a během dvou dní
se stěna oblékla do obkladu s designem mramoru. Následně jsem vše zaspároval a zdálo
se, že se příběh kuchyně blíží ke zdárnému
konci. Přišel mistr truhlář, aby v desce vyřízl
díru pro dřez. A pak začala téct voda. Ne z kohoutku, jak bych očekával, ale kolem trubky.
A tekla čím dál víc. V představě, že jenom
odešlo těsnění, jsem sundal baterii a těsnění
vyměnil. Když jsem vodu opět pustil, tekla
ještě víc než před tím. Ke své hrůze jsem zjistil, že teče odkudsi ze stěny.
Tísnivě představy mohou mít různé podoby. Ta moje vypadala následovně: přijde
instalatér a řekne mi, že potřebuje do stěny udělat díru. A pár dní starý obklad budu

muset rozbít… Naštěstí se moje noční můra
nestala hororovou Noční můrou v ulici Pod
Havlatkou. Přesto jsme byli dva dny bez vody.
Nikdy jsem si tak intenzivně neuvědomoval,
k čemu všemu je potřeba vody – třeba, když
jsme z kotelny automaticky zamířil do koupelny, abych si opláchnul ruce. A pozvat někoho
na kafe, je věc vlastně neřešitelná.
Ale naštěstí existují stále řemeslníci, kteří:
a/ ovládají svou práci a za b/ u ní přemýšlí.
Tak elektrikáři vymysleli, jak přivést proud
do kuchyně, aniž by bylo potřeba zjizvit omítku ve vedlejší chodbě. A instalatér přišel na to,
jak opravit vodu, aniž by bylo potřeba rozbít,
byť jen jednu jedinou novou obkladačku.
V paralelním příběhu kanape přišla
na řadu zápletka, hodná marginálního problému z filmu Kulový blesk. Na rozdíl od advokáta Radosty jsem neřešil dvanáctisměnu, ale
pouze třísměnu a to nikoliv bytů, ale kanapí.
Naše kanape se mělo přestěhovat k Tomášovi,
namísto něj mělo přijít to nové, uložené
ve sklepě, Tomášovo kanape se taky stěhovalo
k nám, jako pelíšek pro naše dvě setřice s irskými kořeny a poničené kanape našich psů se
zatím přemístilo na zahradu pod altán. Kam se
hrabe pár kanapí na dvanáctisměnu bytů, kam
se hrabou kanape na vodotrysk v kuchyni.
Vlastně to byla jenom taková drobná třešnička
na dortíčku. Jen se stále nemůžu zbavit pocitu,
že třísměna kanapí se odehrála hlavně proto,
aby měly Daisy a Idamé kde odpočívat. Ale
co: vše pro rodinu se prostě týká i čtyřnohých
členů. Jak jinak.
Pavel Frydrych
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Zamyšlení na leden 2020

Skočili jsme střemhlav do období Léta
Páně 2020, do data, téměř mystického svými
čísly a snad se nám povede, možná s odřenýma ušima, ale s přáním, aby se nám všem dařilo, abychom byli na sebe vlídní, naslouchali
se a vzájemně si pomáhali. Dostali jsme od respektované Jednoty právníků, jejíž jsem dlouholetou členkou, toto přání do nového roku:

„Nenech si utéct všechno to dobré, co
se děje dnes jen proto, že přemýšlíš o všem
zlém, co se stalo včera.“ Podepsán předseda
„Jednoty“ JUDr. Pavel Rychetský a současný
předseda Ústavního soudu. Tak jsem si to přeložila takto: Nezabývat se už tím, co bylo před
více jak třiceti léty, ale na dění této doby nezapomínat, avšak dívat se do budoucna a konat tak, abychom se nemuseli stydět za svá
jednání a stále se sebevzdělávat, i když nám
čas už přihořívá. Chtěla bych připomenout
jeho nedávný rozhovor o tom, že dokud lidé
nebudou považovat tento stát za své dílo a povinnost podílet se na jeho fungování od obce
až po vyšší patra, do té doby budeme demokracií omezenou, nedokonalou a pokulhávající. Prostě stále zůstáváme v zajetí toho, že
někdo - stát - se o nás bude starat bez našeho
přičinění.

Den svatého Valentýna

Svátek zamilovaných se slaví každý rok
14. února, v den, kdy má svátek Valentýn.
K tomuto svátku se váže mnoho zvyků
a tradicí. Věřilo se například, že na sv.
Valentýna nemá hospodyně nasazovat husy
na vejce, nebudou prý dobrá housata. Dnes
chápeme den sv. Valentýna především jako
svátek zamilovaných, kdy si lidé dávají jako
výraz vzájemné lásky květiny a drobné „valentýnské“ dárečky a pozdravy, nejčastěji
ve tvaru srdce jako symbolu lásky.
Život svatého Valentýna je opředen
mnoha tajemstvími. Z několika mála historických dokumentů lze zjistit, že zemřel
v roce 269 (historici se však na roce jeho
skonu neshodují a domnívají se, že mohl
zemřít v letech 268 až 273) a následně
byl prohlášen za svatého. Za svého života
působil v kněžském úřadu za vlády císaře
Claudia II. Gothica. Koluje o něm celá řada
legend.
Podle křesťanské legendy se císař
Claudius II. účastnil mnoha bitev, ale římští
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V těchto dnech si připomínáme sto třicáté výročí narození jednoho z našich největších českých spisovatelů - Karla Čapka.
Týdeník Respekt ho nazval ve svém titulu
intelektuálním rváčem, který nám dodnes připomíná křehkost věcí. Narodil se 9.ledna roku
1890 do rodiny lékaře. Z tohoto světa odešel
25.prosince 1938. Je to můj nejzamilovanější
spisovatel a snad mám v knihovně vše, co
napsal a co o něm bylo napsáno. Teď jsem
si znovu vzala k četbě jeho knihu Apokryfů
s podobenstvími, která měl tak rád. Mám
na paměti jeho úvahu: „literatura, která se nestará o skutečnost a o to, co se opravdu děje
se světem, taková literatura není můj případ,“
můj také ne. Umíral ve velice zlé době, v období Mnichova, kdy byl štván nenávistnými
dopisy. Atmosféra té doby se možná podobá
té dnešní, i když snad bez nebezpečí totality.
Můžeme se však ztotožnit s jeho názorem, že
kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív.
Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel
vždy jen na sebe. A zdá se, že i naše doba je
plná těchto občanských postojů.
Tento slavný spisovatel byl pohřben bez
účasti státu, distancovalo se od něho Národní
divadlo i Národní muzeum. Už tehdy jsme

muži jen neradi
vstupovali do armády.
Claudius
byl přesvědčen, že
to bylo proto, že
nechtěli opouštět
své milé a rodiny,
a proto se rozhodl
zakázat
všechna
zasnoubení i svatby v celém Římě.
Svatý Valentýn byl
římský kněz – nedbal Claudiova zákazu a dál tajně oddával
zamilované páry. Za tyto skutky byl uvězněn a odsouzen k smrti. Trest byl vykonán
14. února r. 296 n. l.. Legenda ještě uvádí,
že před popravou stihl napsat milostný dopis jisté ženě, a tak vzniklo první valentýnské přání.
Oslavy zamilovaných se připomínají
již z doby dávno před sv. Valentýnem. Již
ve starém Římě se 14. února slavila bohyně Juno, ochránkyně manželství a rodiny.
Ženám v rodině bývaly tohoto dne dávány
květiny. Od středověku se k sv. Valentýnovi
vázaly různé zvyklosti, v Anglii se posílaly
anonymní zamilované dopisy, v německých
hanzovních městech se scházela cechovní
bratrstva k společnému přátelskému stolování. 14. únor byl nazýván i „miláčkův
den“, protože se na polích zasazoval „miláčkův salát“ (polní salát). Dříve se také
říkalo, že si svobodná dívka vezme za manžela chlapce, kterého 14. února spatří jako
prvního. Mladí muži, kteří si již vyvolili

si počínali jako ustrašenci z nastupujícího
totalitního fašistického režimu. Nominanta
na Nobelovu cenu (7x) hodila druhá republika
přes palubu.
Doporučuji k přečtení knižní vydání
„Proč nejsem komunistou“ s názory Karla
Čapka, Jana Herbena, Františka Langra, Fráni
Šrámka a dalších, a naopak, proč jím jsem,
s názory Josefa Hory, Ivana Olbrachta a S.
K. Neumanna. Knižně vyšlo v Nakladatelství
Lidové noviny Praha 1 v roce 1990 jako 1.
svazek edice Česká expedice.
A teď něco z edice „Myšlenky moudrých“
k pětistému výročí úmrtí Leonarda Da Vinci:
yy Jednoduchost je nejvyšším stupněm sofistikovanosti.
yy Dívat se kolem sebe je tolik, jako dvakrát
žít.
yy Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi
čtyřma očima.
yy Kdo chce za den zbohatnout, ten chce
za rok viset.
yy Neděláš dobře, když chválíš to, čemu nerozumíš, ale ještě horší je, když to haníš.
yy Věda je velitel a praxe vojáci.
Jarca Seidelová

svou dívku, jí proto hned časně ráno toho
dne podali kytici květů.
Obnova svátku zamilovaných proběhla
až na začátku 20. století v USA a podle očekávání jde o ryze komerční svátek. V České
republice má tento den poměrně mladou
tradici. Zamilovaní lidé si tento svátek užívali poprvé až po pádu totalitního režimu,
po roce 1989.
Pro tento den máme k dispozici několik
odlišných pranostik. Na svatého Valentýna
zima sílit počíná. Na svatého Valentýna
zamrzne i kolo mlýna. Naopak: Svatý
Valentýnek – jara tatínek.

Připravil František Janeček

Poděkování

Byli jsme mile překvapeni velmi profesionálním přístupem celého kolektivu
Mobilního hospice v Červeném Kostelci,
který nám pomohl v péči o pana Zdeňka
Gennerta z Pěkova. Díky tomu mohl tatínek strávit poslední chvíle života obklopen svými nejbližšími a hlavně doma.
Bylo to asi to nejtěžší, co jsme doposud
vůbec zažili, ale díky odborné, zdravotní
a ošetřovatelské pomoci sestřiček z hospicu jsme to všichni zvládli. Když o tom
zpětně přemýšlíme, byly to vlastně jedny
z nejkrásnějších Vánoc, které jsme společně prožili.
Vážené sestřičky, moc vám za našeho
tatínka děkujeme, vážíme si vaší práce,
lidského přístupu i psychické podpory.
Hana Gennertová a Pokorní
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Tip na výlet - Toulání Kovářovou roklí v Broumovských stěnách

Putování skalními útvary Broumovských
stěn začneme na hrázi rybníka, kde se můžeme občerstvit v hospůdce „Na Hrázi“. Odtud
hned přijdeme po červené značce (Jiráskova
cesta) společně se žlutou na okraj louky
do místa, kde stával domek pobělohorského
exulanta Jiřího Vostrého, postavy Žitaváka
z Jiráskova románu Temno.
Opat Otmar Zinke vyhlásil roku 1726 patent, jímž hrozil přísnými tresty všem, kdo by
neodevzdali zakázané knihy do rukou duchovenstva. Jiří Vostrý odešel v té době s několika dalšími evangelíky z okolí do emigrace
do Žitavy. Odtamtud v následujících letech
pašoval do Čech knihy. Při jedné takové cestě
byl nedaleko Litomyšle chycen, po mučení se
přiznal ke své totožnosti a byl odsouzen k vězení na Špilberku. Odtamtud si ho však vyžádal opat Zinke, neboť Vostrý byl jeho poddaným a zručným kameníkem. Pracoval potom
s okovy na nohou na přestavbě broumovského
kláštera. Podařilo se mu však uprchnout. Ze
Žitavy přesídlil k Berlínu do Rixdorfu, kde se
mu celkem slušně vedlo. Bylo mu téměř šedesát let, když se rozhodl znovu vydat do Čech.
Nešťastnou náhodou padl v Kladsku do rukou
rakouských husarů, kteří ho měli za vyzvědače. Byl převezen do Prahy, mučen a dne 27.
března 1760 následkům mučení podlehl.
Okolo rekreačních chat sledujeme údolí
potoka, vlevo si povšimneme nádherně vyvedených totemů u velkého srubu „Večernice“.
Posléze staneme na rozcestí s lesní studánkou u dolního konce Kovářovy rokle. Odtud
pokračujeme po červené značce, po mírném
stoupání nevynecháme odbočku k puklinové,
zhruba 6 m dlouhé, Mariánské jeskyni. V jeskyni je vytesán reliéf Panny Marie, dílo vratislavského sochaře O Rachnera z roku 1866.
Vrátíme se na původní cestu, členitým
terénem mezi vysokými skalami z obou stran
přijdeme k mohutné rozložité Martinské stěně. Dále sejdeme uzoučkým průchodem Myší
dírou. Zhruba v polovině rokle nás značka zavede po schodech dolů do jeskynní prostory
zvané Kovárna, tunelovité 15 metrů dlouhé
a 13 metrů široké prostory vzniklé na tektonické poruše. Protéká jí hlavňovský potok.
Kovářova rokle je zajímavá i botanicky, roste
zde například poměrně vzácný mechorost kratuška vlasovitá (Brachydontium trichodes).
Malé zastavení a připomenutí jedné z nejhezčích pověstí z Policka, O Kovářově rokli,
nám jistě zpříjemní putování. Ve skalním labyrintu Kovářovy rokle se během sedmileté
války usadila banda loupežníků, vedená bývalým vojákem – zběhem z Laudonovy armády Kristiánem Goldštejnem, která se záhy
stala postrachem celého zdejšího kraje: loupila, drancovala, pálila i mordovala. Patřil k ní
i kovář který tu ve skalní sluji, dodnes znané
Kovárna, koval svým druhům zbraně. Ti se
s ním zase dělili o kořist. To mu však nestačilo, chtěl víc, a tak kradl v selských usedlostech
v širokém okolí hospodářské náčiní a nářadí;
to pak ve své skalní kovárně překovával, aby
vypadalo jako nové, a znovu prodával sedlákům. Nashromáždil si tak pořádné jmění. Ale
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na každého jednou dojde – místo loupežnické
skrýše se přece jenom prozradilo a peleš lotrovská byla pochytána, spravedlnost si našla
i kováře. Nikdo z lapků ani na mučení před
polickým soudem neprozradil, kde je ukrytý
pohádkový poklad, který loupežníci za léta
nashromáždili. Jenom kovář za svoje propuštění slíbil, že dá na vlastní náklady postavit silnici z Police do Broumova a vysází na ní jeden
dukát vedle druhého. Polickým se zdál návrh
lákavý, jeden z konšelů však navrhl, ať kovář
tedy peníze na silnici vysází – ale na stojato!
Tolik peněz však přece jenom ve skalní skrýši nebylo, a tak kovář skončil stejně jako jeho
druzi – na šibenici. Tajemství tedy odešlo
s ním. Mnozí později poklad hledali, ale marně. Po zlotřilém kováři tak zůstalo jen pojmenování rokle i jeskyně.
Ne všichni dopadli tak zle. Vůdci
Goldštejnovi a třem dalším výtečníkům se
přece jen podařilo při zátahu ve skalách proklouznout. V Goldštejnovi se prý pak hnulo
svědomí a dal se na pokání. Po čase se vrátil
do Stěn a usadil se, nikým, nepozván, v jedné
jeskyňce poblíž kaple na Hvězdě, kde pak žil
dlouhou dobu jako poustevník. Vyhýbal se lidem, konal skutky milosrdenství, až zcela získal lásku a důvěru obyvatel z okolí. Zbytek života strávil v Polici nad Metují, kde mu jeden
měšťan poskytl útulek ve svém bytě. Zemřel
v r. 1826, údajně v úctyhodném věku 104 let.
Teprve po smrti se z jeho pozůstalosti zjistilo,
kdo to vlastně byl.
Červená turistická značka nás přivede dále
kolem Homole cukru a Slona k hornímu konci
Kovářovy rokle. Na rozcestí opustíme červené
značení a dáme se vlevo po zelené turistické
značce tzv. „Slepičákem“ prudším stoupáním
. Dojdeme na parkoviště na konci „hvězdecké“ silničky. Pohodlná cesta nás odtud dovede
k místu, které je v Broumovských stěnách nejvyhledávanější, k místu zvanému „Hvězda“
(670,8 m). Největší ozdobou tohoto místa je
krásná a zcela výjimečná barokní kaple Panny
Marie Sněžné, která je unikátem mezi našimi
sakrálními stavbami.

Na skalním bloku v nadmořské výšce
674 m na Polické hoře (původní název dnešní Hvězdy) již od roku 1670 stál vysoký kříž
s pozlacenou kovovou hvězdou. Na tomto
místě pak vyrostla na popud opata Otmara
Zinkeho v letech 1733 - 1738 kaple zasvěcená
Panně Marii Sněžné, barokní centrální stavba
na půdorysu Hvězdy, vystavěná podle návrhu
Kiliána Ignáce Dienzenhofera. V jejím sousedství stávaly dva domky, sloužící jako poustevny.Na základě císařského nařízení Josefa

II. byla roku 1787 kaple zrušena a prodána
na stavební materiál barvíři Josefu Theerovi.
Ten ji dal opravdu částečně zbořit, zůstaly z ní
jen holé zdi bez dveří a oken a kamenný můstek spojující dvě skály. V letech 1854-55 byla
kaple obnovena do původní podoby. Stavbu
završuje kupole, zakončená lucernou, na vrcholu je zlatá hvězda. Ke vchodu do kaple
vede klenutý kamenný most. Na opačné straně
lemuje kapli kamenný ochoz, ze kterého se naskýtá výhled na celou Broumovskou kotlinu,
na horizontu ověnčenou pásy hor (Javoří hory,
Góry Sowie, Góry Walbrzyskie).
Ve stejné době tu byl postaven i dřevěný
hostinec ve švýcarském slohu, dnešní chata Hvězda, s interiérem upraveným r. 1963.
Působivý a stylový interiér chaty je tvořen
dřevěným obložením a výzdobou. Dnes je
vyhlášená jako kulturní památka a opět patří
broumovskému klášteru.
Často sem chodíval Alois Jirásek i ilustrátor jeho děl Adolf Kašpar, historik Václav
Vladivoj Tomek a mnozí další.
Traduje se, že kdysi dorazila na Hvězdu
dorazila parta žíznivých studentů, mezi nimiž
byl i jistý Jan Rotter. Ten prý žertem slíbil, že
až se stane broumovským opatem, dá zdejší
kapli obnovit a u ní vystavět i hospodu. Jan
Rotter vystudoval teologii a skutečně se stal
opatem broumovského kláštera. Na svůj slib
nezapomněl, ve skutečnost jej proměnil v letech 1854-55.
Z rozcestí turistických cest před kaplí
můžeme sejít opět k parkovišti a po silnici
dojdeme nazpět do Hlavňova k výchozímu
místu naší cesty. Na začátku zástavby je možno odbočit na vedlejší cestu vpravo, která nás
dovede až k penzionu Pod Jasanem (možnost
občerstvení).
V sobotu a v neděli je možno využít v turistické sezóně linkového autobusu z Hvězdy
do Hlavňova a do Police nad Metují.
Turisticky zajímavější a poněkud delší
je cesta od kaple směrem ke Kovářově rokli
a k Supímu koši (nebo také k Supímu hnízdu).
Po červené turistické značce dojdeme po hřebeni na plošinku, odkud je hezký pohled
na skalní útvary Mušli a Želvu. Projdeme
malým bludištěm s pěknou Kočkou, míjíme
Poštovní schránku a okolo ležícího Mnicha
sestoupíme k vyhlídce do Kovářovy rokle zvané Skalní divadlo. Z rozsáhlé skalnaté
plošiny opatřené zábradlím se naskýtá úchvatné panorama hluboké Kovářovy rokle pod
námi, s řadou kulis představovaných řadami
skal. Po schodech pokračujeme okolo útvaru
Bumbrlíček k hornímu vyústění Kovářovy
rokle. Odtud vlevo okolo útvaru Sova nás cesta dovede pod vrchol Supího hnízda (702,1
m). Část skály asi 15 m jižně od vrcholu
tvoří útvar zvaný Starosta. Po schodech vystoupíme na vrcholovou plošinu opatřenou
zábradlím, odkud je nejrozsáhlejší vyhlídka
z celých Broumovských stěn. Západním směrem se nabízí výhled na Ostaš, hřeben Čápu
a Krkonoše, pod námi se směrem k severu táhnou polské Góry Sowie (nejvyšší bod W. Sova
– 1 015 m n. m.) a nižší hřeben hraničních
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Javořích hor (Ruprechtický Špičák,
880 m n. m.). Východním směrem vidíme hraniční Bor, dále polský Szceliniec
Wielki (919 m n. m.) a Maly (součást NP
Góry Stolowe). Neobvyklé jsou i pohledy na rozeklaný hřeben Broumovských
stěn i na siluetu kaple na Hvězdě.
Pojmenování Supího koše je nasnadě. Supi tu sice nikdy nežili, ale divoká
„rozježenost“ jeho skal, kruhovitě seskupených kolem vrcholu, i jeho nepřístupnost navozovaly představu podobnosti
s dravčím hnízdem. Ke skále se vztahuje
řada pověstí majících spojitost především s loupežníky z Kovářovy rokle.
Jednou měli loupežníci zajmout jakousi
dívku z Božanova a odváděli ji do svého
doupěte. Ta se jim však vysmekla a utíkala, seč jí nohy stačily. Náhle se však
ocitla na okraji vysoké skály. Ohlédla se.
Loupežníci ji byli v patách. Zoufalá dívka se odhodlala k sebevražednému skoku ze skály. Měla však štěstí. Dopadla
na hromadu písku a nezraněna se vrátila
domů.
Po sestupu z vyhlídky se vrátíme
zpět na červenou turistickou značku, pěšina prokličkuje mezi balvany s malým
skalním „náměstím“. Za mírného klesání svahem skalnatého hřebene přijdeme
k odbočce vpravo a serpentinou stoupáme
pod hradbu skalních věží. Mineme skálu
Pánova věž, vystoupáme na vrcholovou

Strážní stezku k rozcestníku Nad roklí.
Tady odbočíme z hřebene vpravo po žluté t. zn. (směrem na Hlavňov a do Police
nad Metují) a po staré kamenné cestě klesáme až na rozcestí u sv. Václava. Jsme
na tzv. Pánově cestě. Tradovaná událost,
že po ní v noci 5. února 1619 prchal
do bezpečí polického kláštera broumovský opat Wolfrang Selender z Prošovic
před vzbouřenými měšťany z Broumova
do Police, je jen romantickou pověstí bez
historické opory. U obrazu sv. Václava
zabočíme vpravo a pokračujeme po žluté turistické značce lesní asfaltovou silničkou. Mezi vysokými skalami na levé
straně vidíme pěkný skalní útvar Tuleně.
Po pravé straně se objeví srub, pak vyústění další tzv. Pískové rokle a posléze
staneme opět na rozcestí u dolního konce
Kovářovy rokle.
Známou cestou se odtud dostáváme
po červené a žluté značce k východisku
naší trasy k hlavňovskému rybníku, kde
máme možnost opět občerstvení v hospůdce Na hrázi.
Popisovanou trasu lze zkrátit takto:
Za Kovárnou odbočíme vpravo
po zelené turistické značce k Supímu
koši a odtud v opačném směru po červené turistické značce ke kapli na Hvězdě
a odtud okolo parkoviště po silnici
do Hlavňova.
Připravil František Janeček

TRANSMIGRACE DUŠE

Stejně jako člověk kráčející po cestě položí jednu
nohu na zem a až potom zvedne druhou, nebo jako se
housenka na rostlině nejprve přemístí na nový list a teprve potom se pustí předchozího, tak se i podmíněná
duše uchýlí do dalšího těla a potom se vzdá toho, jež
měla předtím. Tak probíhá transmigrace duše z jednoho
těla do druhého. V době smrti je živá bytost podle svého mentálního rozpoložení přenesena jemnohmotným
tělem, složeným z mysli, inteligence a ega, do dalšího
hrubohmotného těla. Jakmile vyšší autority rozhodly,
jaké hrubohmotné tělo bude mít, je donucena do něho
vstoupit, a tak automaticky své předchozí tělo opustí.
Omezení lidé, kteří nemají dostatek inteligence, aby
mohli toto převtělování, pochopit, považují za samozřejmé, že život toho, jehož hrubohmotné tělo přestalo sloužit, navěky skončil. Takoví lidé nemají mozek
na to, aby mohli proces transmigrace chápat. V současné době se zvedá velký odpor proti hnutí Hare Kršna
a říká se o něm, že „vymývá“ mozky! Ve skutečnosti
však takzvaní vědci, filozofové a další vůdčí osobnosti
v západních zemích žádné mozky nemají. Hnutí Hare
Kršna se snaží pozdvihnout tyto pošetilce na vyšší úroveň a osvítit jejich inteligenci, aby svého lidského těla
dokázali náležitě využít. Oni však bohužel ve své naprosté nevědomosti pokládají hnutí Hare Kršna za hnutí
vymývající mozky. Nevědí, že bez vědomí Boha je živá
bytost nucena neustále střídat jedno tělo za druhým.
Kvůli svým ďábelským mozkům budou v budoucnu donuceni žít ohavným způsobem a prakticky nikdy se nebudou moci vysvobodit z podmíněné hmotné existence.
Ze Šrímad Bhagavatamu
opsala M. Jandová

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí
a doba postní

Vstupujeme do nejkratšího měsíce roku,
února, a s ním také do druhého poločasu aktuální zimy. Prozatím se ale zdá, že si zima
udělala prázdniny, a odjela se zchladit, možná někam na póly nebo překvapit místní
v Saudské Arábii. Zda se ještě vrátí a zasype nás sněhem či nikolv, uvidíme. V církvi
je únorový čas již ve znamení liturgického
mezidobí a nebude nijak zvlášť liturgicky
bohatý. V neděli 2. února prožijeme svátek
Uvedení Páně do chrámu (lidově „hromnice“). Připomíná nám biblickou událost
z Lukášova evangelia, vycházející z židovských předpisů, kdy Josef s Marií a malým
Ježíšem, 40 dní po jeho narození, navštívili jeruzalémský chrám, kde Maria prošla
symbolickým očistným obřadem a poté
přinesli Bohu oběť za prvorozeného syna.
V chrámě se setkali se starcem Simeonem
a prorokyní Annou, kteří v něm rozpoznali
Krista - Spasitele světa. Simeon prohlásil:
„Nyní můžeš Pane propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje
oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil
pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu“. Kéž
bychom i my, až se naplní čas, toto dokázali
vyslovit. Na 10. února pak připadá památka
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sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta, zakladatele Řádu benediktinů. Její sochu
můžeme najít i v průčelí našeho polického
kostela, mezi benediktinskými světci - sv.
Vintířem, sv. Prokopem a již zmíněným sv.
Benediktem. V pátek 22. února ještě oslavíme svátek Stolce svatého apoštola Petra.

Kristus řekl mimo jiné Petrovi: „Ty jsi
Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou.“ Proto
nástupci Petrovi - papežové, stále pokračují
v jeho službě. Současný nástupce - František,
téměř denně oslovuje lidi věřící i nevěřící
z nejrůznějších národů a kultur, tak jako sotva
kdo jiný. V Římě i na jeho cestách kontinenty přichází mnoho lidí, aby ho viděli a slyšeli
jeho slova útěchy a povzbuzení. Svátek Stolce
svatého Petra je připomenutím tohoto, téměř
dva tisíce let trvajícího, a přitom stále velmi
aktuálního poslání.

V posledním únorovém týdnu nás pak
čeká vstup do čtyřicetidenního postního období – období přípravy na Velikonoce, a to
Popeleční středou 26. února.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
31. ledna - Památka sv. Jana Boska, kněze,
zakladatele Salesiánů
2. února - Svátek Uvedení Páně do chrámu
(hromnice)
9. února - 5. neděle v mezidobí (cyklus A)

10. února - Památka sv. Scholastiky, 		
řeholnice, patronky
benediktinského řádu
16. února - 6. neděle v mezidobí
22. února - Svátek stolce svatého apoštola
Petra
23. února - 7. neděle v mezidobí
26. února - Popeleční středa,
den přísného postu
1. března - 1. neděle postní

BOHOSLUŽBY

! Pozor, od února změna bohoslužeb!

Police nad Metují:

¾¾ v úterý a v pátek mše sv. od 18.30 hod.
¾¾ ve středu mše sv. od 8.30 hod.
¾¾ v neděli mše sv. od 8.00 hod.
(sobotní mše sv. od 18.00 hod s nedělní
platností se ruší)

Bezděkov nad Metují:

¾¾ v neděli mše sv. od 9.30 hod.

Machov:

¾¾ v
sobotu
mše
sv.
s
nedělní
platností
od
18.00
hod.
(nedělní mše sv. od 11.00 hod. se ruší)

ÚŘEDNÍ HODINY:
V úterý po bohoslužbě (19. – 20. hod.)
a ve středu po bohoslužbě (9. – 10. hod.), případně podle potřeby po domluvě s knězem.
za ŘK farnost Police n. M. Ing. Jan Troutnar
Polický měsíčník - únor 2020

MĚSTSKÁ POLICIE
yy Každý všední den provádíme dohled u základní školy. Ranní řidiči, celkem ve slušnosti, dávají dětem přednost, jezdí kolem
školy ohleduplně. Čas od času se najde
ovšem nějaký ten závodník. To není dobře,
budeme se snažit zajistit hlídku Policie ČR
s mobilním radarem ve vozidle. Kdy? To
neprozradíme…
yy Doručovali jsme mnoho písemností, doprovázeli pracovníky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových při kont-

rola nemovitostí, které úřad spravuje.
yy Předávali jsme poznatky a stížnosti od občanů na sjízdnost a schůdnost správcům
komunikací.
yy Kontrolovali jsme místa, kde se schází různé party a partičky, kde jsme také sebrali
opět několik jednorázových injekčních
stříkaček. Možná lépe nevědět, kolik lidí
si kazí život konzumací drog právě u nás
ve městě.
yy Byli jsme přivoláni k zachyceným zlodě-

jům zboží v obchodech. Jeden přeshraniční
si z této činnosti udělal doslova živnost.
Křižuje naše okolí a krade jako straka
ve všech obchodech. Při rozhovoru řekl,
že se tak mstí bohatým majitelům obchodů
a firem.
yy Kontrolovali jsme i několik osob z třetích
zemí, protože se pohybovaly po městě velmi nejistě… vše ale bylo v pořádku.
Mějte se dobře
ved. strážník MP Petr Zima

ZE SPORTU

Historie Sokola

Sokol má v naší
vlasti dlouhou tradici,
samozřejmě
i v Polici nad Metují.
Určitě nikomu z nás
neuškodí se s ní seznámit. František Janeček připravil seriál,
jehož podklady získal od Miroslava Pichla
z jeho Dat.
Ida Jenková

Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku v době
politické uvolnění šedesátých let 19. století, které následovalo po odvolání národem
nenáviděného ministra Bacha, z iniciativy
dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Byly
zakládány různé kulturní vlastenecké spolky
(jako Umělecká beseda, Hlahol či Svatobor),
ale nová doba si žádala kromě oživení národní
kultury i fyzickou zdatnost každého jedince,
proto se tehdy velmi dařilo různým tělocvičným ústavům.
Sokol měl již od svého počátku velký vliv
na vlastenecké smýšlení českého národa. Díky
svému programu i vzrůstajícím významem
přibývalo členů a záhy byl Sokol nejsilnějším tělocvičným spolkem v českých zemích.
Kromě toho jeho myšlenky a činy oslovovaly
slovanské země po celé Evropě. Úřady rakousko-uherského mocnářství si byly vědomy
tohoto vlivu a brzdily sokolskou činnost, kdekoli to bylo možné. Přes toto úsilí se sokolská organizace stále rozrůstala a postupně si
vydobyla veřejný respekt. Její slavnosti a slety přitom byly v podstatě národními demonstracemi, protože Sokol měl přímo ve svém
programu boj proti národnostnímu útlaku,
a po stránce tělocvičné nechyběl ani výcvik
v branných disciplínách.
Zlatý věk prožil Sokol mezi světovými
válkami (1918 – 1938), kdy se stal milionovou organizací. V jeho řadách byli i význační
politici včetně prezidentů Masaryka a Beneše.
Svépomocí budované sokolovny vznikaly
i v malých obcích. Sokolští závodníci reprezentovali úspěšně ČSR na olympiádách
a mezinárodních přeborech (Šupčík, Vácha,
Hudec, Gajdoš, Děkanová a další). Program
Sokola byl vždy všestranný, přitažlivý pro
všechny vrstvy a věkové kategorie. Kromě
Polický měsíčník - únor 2020

pravidelného cvičení se pořádaly různé soutěže, veřejná vystoupení, akademie, kulturní
besedy, šibřinky, výlety, zájezdy do ciziny,
tábory mládeže, divadelní a loutková představení, hudební a pěvecké koncerty, přednášky,
výstavy, vydávala se řada časopisů a příruček.
Vyvrcholením činnosti se staly všesokolské
slety.
Likvidace Sokola nastala třikrát. Stal se
nepohodlným pro všechny totalitní režimy našich dějin. Poprvé byl zakázán za války v roce
1915, podruhé jej krutě rozprášili nacisté
v roce 1941 a potřetí jej pohltila „sjednocená
tělovýchova“ po roce 1948. Snahy o obnovu
Sokola v roce 1968 udusila normalizace a teprve v lednu 1990 byl vzkříšen – již počtvrté
– k novému životu.
Významné úspěchy sokolského hnutí byly
ovlivněny i významnými osobnostmi, působícími v jeho řadách. K nejvýznamnějším patří

jeho spis „Základové tělocviku“, obsahující
promyšlený tělocvičný systém a výstižné názvosloví. Svou statí „Hod olympický“ oslavil
olympijskou myšlenku dávno před obnovou
novodobých her. Později dosáhl Tyrš docentury a v roce 1883 profesury na pražské univerzitě, pro níž se měl vzdát činnosti v Sokole.
V napjaté situaci se léčil v tyrolském Oetzu,
kde zahynul 8. srpna 1884 v horské řece Aaše.

Jindřich Fügner
spoluzakladatel Sokola – se narodil 10.
září 1822 v Praze. Věnoval se obchodu, později se stal odborníkem v pojišťovnictví.

Dr. Miroslav Tyrš
zakladatel Sokola – se narodil 17. září
1832 v Děčíně. Vystudoval filosofii a věnoval
se především estetice. Byl obdivovatelem antické kalokagathie
a její zásady rozvoje člověka po stránce tělesné i duševní
prosazoval
pak
i v Sokole. Jako vychovatel v Novém
J á c h y m o v ě
na Berounsku se
setkal s Jindřichem
Fügnerem a z jejich
úvah vzešla iniciativa k založení
českého tělocvičného spolku v roce
1862. V Sokole
Pražském byl Tyrš
místostarostou
a náčelníkem, velel také prvnímu
sokolskému sletu
1882 na Střeleckém
ostrově. Od roku 1871 řídil časopis Sokol,
uvedený proslulým programovým prohlášením „Náš úkol, směr a cíl“. V roce 1873 vyšel

V podnikání byl úspěšný, ale měl vyšší cíle.
Stále se vzdělával, věnoval se i hudbě, společenským zájmům a sportu. Vlastenecké cítění
jej sblížilo s Tyršem, jehož myšlenku na založení českého tělocvičného spolku s vyšším posláním pomáhal uskutečnit. Po vzniku Sokola
Pražského se stal jeho prvním starostou a mecenášem, zasloužil se především o výstavbu
první sokolovny v Žitné ulici v Praze. Fügner
zaváděl do Sokola demokratické vztahy mezi
členstvem a staral se též o bohatou kulturní
a společenskou činnost (uvedl v život „šibřinky“ aj.). Zemřel však již ve 43 letech v roce
1865
Připravil František Janeček
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Tělovýchovná jednota Sokol Police nad Metují – historie
18. července 1868

byl vypracován návrh stanov „Sokola“
v Polici.

Několik místních vlastenecky smýšlejících
osob se rozhodlo, aby po vzoru jiných měst byla
i v Polici založena tělocvičná jednota. Byli to
zejména Josef Vaněk, příručí správy benediktinského velkostatku, učitel Antonín Hausmann,
Václav Pášma, Josef Pášma, Antonín Kincl, Jan
Kejdana a další.
V úvodních paragrafech návrhu stanov se
praví:
§ 1 – Účel jednoty jest pěstování tělesných sil
společným cvičením, společnými výlety a zpěvem a utvořením zvláštního hasičského sboru pro
město Police nad Metují.
§ 2 – Jednota má jméno „Sokol polický nad
Metují“.
§ 3 – Jednota působí v městě Polici nad Metují
a proto přijímá za údy pouze obyvatele Police
nad Metují a nejbližšího okolí.
Rozhodnutí, že tělocvičný spolek bude současně i spolkem hasičským, bylo učiněno proto,
aby bylo snadněji dosaženo schválení stanov c.
k. místodržitelstvím v Praze. K tomu došlo dne
9. září roku 1868 rozhodnutím č. 47650; 10. února 1869 bylo potvrzeno c. k. okresním hejtmanstvím v Broumově.
Význam Sokola nespočíval jen v samoúčelném „tužení“ tělesné zdatnosti; Sokol byl důležitým výrazem národní ideologie, v níž dokazoval životaschopnost národa, jehož členové jsou
v případě potřeby schopni uplatnit i sílu na jeho
obranu.

10. února 1869

byly rozhodnutím okresního hejtmanství
v Broumově, na základě výnosu c. k. místodržitelství v Praze, úředně schváleny stanovy spolku
„Sokol Polický“ v Polici (nad Metují).

26. ledna 1870

„se konala zábava, kterou uspořádal
Tělocvičný spolek „Sokol“ a dívčí zpěvácký
spolek „Vlasta“ v Polici na sále hostince „U zeleného stromu“ (čp. 75).

4. dubna 1870

se konala výborová schůze Tělocvičnohasičského spolku Sokol.
„Ve schůzi – na tento den svolané – se předložily od jednatele následující otázky:
1. Proč se nepokračuje ve vyučování tělocvičném, totiž alespoň v takových pohybech a výkonech, které se ve světnici provésti dají?
2. Jaká jest příčina, že tak mnoho, jak účinkujících tak i přispívajících údů ze spolku tělocvičné jednoty Sokol vystupuje?
3. Proč se nevyvolil oud jakožto správce, který
by potřebné cvičebné nářadí a nástroje obstarával?
4. Volba náčelníka a místopředsedy – poněvadž
se tito poděkovali.
By se tomuto přání všestranně vyhovělo,
ustanovilo se shromáždění na tom:
Ad 1. Že se bude ve cvičení tělocvičném pokračovati dvakráte v týhodni, totiž v pondělí
a ve čtvrtek vždy v 6 hodin odpoledne, počínaje příštím čtvrtkem dne 6. dubna 1870.
Ad 2. Že se zavede pořádek, který by členové více
vábil; a tento pořádek má záležeti v ustavičném cvičení.
Ad 3. Že nově zvolený výbor tělocvičné jednoty při první schůzi na volbu téhož správce
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zapomenuvše, při nejbližší schůzi to učiní.
Ad 4. Že povinnosti náčelníka a spolu i cvičitele až do času valného shromáždění rady
do času řádné volby – zatím bratr František
Pášma a Albert Böhm převezme.“
(Deník jednatelstva tělocvičné jednoty Sokol
v Polici)

24. dubna 1870

se konala výborová schůze Tělocvičnohasičského spolku Sokol.

„Při této schůzi byla porada o následujících
otázkách svěcení práporu se týkajících, a sice:
1. Jestli má být prápor zhotoven tak, jaký jest
nákres, neb má-li se nějaká změna státi?
2. Jakým způsobem by se daly docíliti fábory
k práporu tělocvičné jednoty?
3. Kdo má být matkou práporu? – a kdo kmotrami?
4. Určení času, kdy se má svěcení práporu konat?
5. Co se má činit, by se schodek k zaplacení
práporu vyrovnal?
6. Kdo má být práporečníkem?
7. Kdo má být do slavnostního výboru zvolen?
8. Kdo má světit prápor?
Tyto dané otázky rozhodly se následovně:
Ad 1. Sokol má přijít na žerď, lev do červeného
pole, a znak města Police do bílého pole
vůkol znaku „Tělocvičná jednota Sokol“
v Polici n. M. Žerď má být potažena alpakem.
Ad 2. Fábory že zaopatřejí: matka práporu –
kmotry – vlastenky.
Ad 3. Matka práporu jest zvolená a volby též přijala pí Marie Pášmová, manželka p. Josefa
Pášmy. Za kmotry byly zvoleny a volbu
také přijaly: 1.) Amalie Kinclová, manželka p. Antonína Kincla; 2.) Anna Hrušková,
vdova po p. J. Hruškovi; 3.) Otilie Lamková,
manželka p. Jana Lamky; 4.) Regina
Kejdanová, manželka p. Jana Kejdany; 5.)
Anna Opicová, manželka p. Vilíma Opice.
Ad 4. Prápor se má světit na den Nejsvětější
Trojice, totiž na den 12. června t. r.
Ad 5. Schodek se má vyrovnat sbírkou.
Ad 6. Práporečníkem byl zvolen p. Josef Pelly,
kterýžto též volbu přijal.
Ad 7. Tato otázka se rozvrhla na dvě, totiž pořádající a přípravný sbor. Do přípravného
sboru zvoleni jsou: pánové Opitz Vilém,
Rudolf Ferdinand, Böhm Albín, Špičák Josef,
Hitschfeld Ferdinand, Zocher Augustin,
Luňáček František, Šafránek Engelbert,
Richter František, Dittrich František, Streit
Augustin, Durdík Jan; do pořádající výboru
slavnosti samé zvoleni jsou: pánové Opic
Vilém, Lamka Jan, Luňáček Václav, Durdík
Jan, Krista Augustin, Nyklíček Expedit,
Rambousek Antonín, Reimann Jaroslav.
Ad 8. K svěcení práporu má být požádán
Milostpán, pan prelát.“
(Deník jednatelstva tělocvičné jednoty Sokol
v Polici)

3. května 1870

se konala schůze Tělocvično-hasičského
spolku Sokol, zabývající se okolnostmi svěcení praporu, „která se odbývala v 8 hod. večer
ve školní budově u přítomnosti výboru i oudů
účinkujících. Při této schůzi byly předložené
otázky:
1. Který pořádek se bude provozovat při pořádání průvodu od tělocvičny na náměstí?

2. Jak a kdy se budou volit panny družičky? Kolik? A které?
3. Určitá ustanovení, kolik má být bran? Jaké
mají být? a na kterém místě mají stát?
4. Kolik má být jehlanců? A jaké? A kde?
5. Jestli každý hodnostář obdrží šerpu z pokladny spolkové, neb ji má sobě zaopatřit ze
svých prostředků sám?
6. Kdo bude zatloukati hřeby do praporu?
7. Ohňostroje – mají-li být na zpáteční cestě?
8. Má-li být na slavnostní den kdes na výši vystavěn prapor?
Na to bylo ujednáno:

Ad 1. že půjde nejprve banderium, vůdcem
jeho že bude Nemejta ze Suchodola, schůze
u vrchnostenské sýpky; potom hudba, živnostenské spolky, cizé tělocvičné jednoty,
pěvecké spolky a deputace, družičky, kmotry
a matka praporu, městské a okresní zastupitelstvo, Sokol polický.
Ad 2. Všechny, kteří se budou hlásit, 12 malých
ponese žerď, musejí být vybrané a jsou následující: 1. Lamková Cecilie, Johnová Marie,
3. Pášmová Marie. 4. Pášmová Terezie,
5. Pohlová Marie, 6. Kinclová Johanna,
7. Hübschová Františka, 8. Hofmannová
Anna, 9. Bernhardová Alžběta, 10. Pášmová
Božena, 11. Pellyová Marie, 12. Smolová
Božena.
Kladívko nese družička Johnová Josefa,
hřeby Hübschová Anna; fábor matky praporu Pášmová Emilie. Fábor kmoter praporu
Bernhardová Anna, a konečně prapor nesou čtyři velké družičky, a sice: Reichartová
Josefina, Pášmová Marie, Švorčíková
Alberta a Mederová Marie.
Ad 3. Bran má být pět a sice: první u radnice,
druhá u Katschnerových, třetí u Kristů, čtvrtá u »Sokolovny«, pátá u dolejšího pivováru.
Brána u tělocvičny a u dolejšího pivováru
mají býti jen jednoduché. První bránu u radnice má stavět truhlář p. Mrnka a pomáhat
mu mají Sokolové: Luňáček František, John
František, Hitschfeld Ferdinand, Tassler.
Druhou bránu u Katschnera má stavět
truhlář p. Dittrich a Kincl a pomáhat mu
mají Sokolové: Švorčík František, Švorčík
Konrád, Švorčík August, John Jan. Třetí brána u Kristových má stavět truhlář p. Pejskar
a pomáhat mu mají Sokolové: Böhm Albert,
Král Hynek, Zocher, Švorčík František, řezník. Čtvrtou a pátou bránu má stavět truhlář
p. Hitschfeld a Linhart, okrasu uspořádají
údové jednoty, a sice u tělocvičny: Pášma
František, Pášma Hynek, Janeček Richter;
u pivovaru Špičák Josef, Durdík Vilém,
Široký Hynek, Johnové Antonín a Josef.
Ad 4. Jehlance mají být dva, totiž první na náměstí a druhý před školou. První má stavět p. Elsner Hubert a Šafránek Engelbert,
druhý má stavět p. Rudolf Ferdinand, Kohm
Josef a Krtička.
Ad 5. Šerpy zaopatří spolek.
Ad 6. Určí se později.
Ad 7. Ohňostroje opatří p. Hausmann Václav,
na to určená částka peněz 3 zl. r. č.
Ad. 8 Má býti vystavěn prapor slavnostní – ale
kde ještě určeno není. Na obecním domě
(Zelený strom).
(Deník jednatelstva tělocvičné jednoty Sokol
v Polici)
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8. května 1870

„Dnešní den bylo rozesláno vybídnutí
na venkovské obce: Bukavice, Pěkov, Hlavňov,
Suchodol, Bělý, Machov, Srbská, Bezděkov,
Radešov, Petrovice, Maršov, Žďár, Ledhuj, by:

1. se zúčastnili při slavnosti svěcení praporu,
2. by nám také potřebné povozy bezplatně
zapůjčili,
3. by spolek i jinak všemožně podporovali.“
(Deník jednatelstva tělocvičné jednoty Sokol v Polici; SOkA Náchod)

12. května 1870

„byla zaslána žádost na redakce »Národních
listů«, »Pokroku«, »Politik« a »Posla z Prahy«,
by se do těchto listů naše pozvání k svěcení praporu přijmula a oznámila.
(Deník jednatelstva tělocvičné jednoty Sokol
v Polici; SOkA Náchod)

20. května 1870

„rozesláno pozvání ke schůzi »Výboru
a účinkujících oudů«, na den 20. května v 8 hodin
navečer v školní budově, [aby] k poradě se sešli.
Při této poradě bylo ustanoveno:

1. Že oltář k svěcení praporu na náměstí
u p. Marie, jakož i řečniště pro řečníky
a stanoviště pro zpěváky a hudebníky zvýšené od těch již dne 19. května určených
truhlářů upravené býti má, k čemuž dříví
a prkna spolek zaopatří.
2. Že má být pozvání rozesláno na okresní
zastupitelstvo, c. k. úřednictvo, broumovským turnerům a Čechům v Broumově.
3. Že mají být zhotovené prapory na brány
a sice: 30 kusů 2 lokte dlouhých, 20 kusů
1 /2 lokte dlouhých a 2 větší na jehlance
4 lokte dlouhých. Též se mají zjednat jen
malé praporečky pro slavnostní výbor
a sice 8 kusů 1 loket dlouhé žerdě a též tolik pásek na rukávy.
4. Že mají býti pozváni též poličtí veteráni.
5. Že mají být zaopatřeny rukavice pro práporečníka a též i pro místonástupce.
(Deník jednatelstva tělocvičné jednoty Sokol
v Polici)

20. května 1870

„do Úpice zaslána prosba, by nám tamnější
Tělocvičná jednota Sokol rukavice práporečnické, jakožto spolu také třasák »Hej sokolíci« pro
naše hudebníky zaslati ráčila.“
(Deník jednatelstva tělocvičné jednoty Sokol
v Polici)

11. června 1870

„Tento den jelo šest bratrů a sice: Lamka
Jan, Böhm Albert, Rudolf Ferdinand, Špičák
Josef, Khom Josef, Pášma František pro prapor
do Skalice na vozu vkusně ozdobeném dvouma
páry koní zapřaženém.
Odpoledne přijeli bratři s praporem v 6
hodin až k Polici; kamž i ostatní bratři praporu vstříc šli, jsouce hudbou doprovázení.
Doprovodíc prapor do Police a odezdavše jej
na místo vykázané do Krčmy, rozešli se bratři
i velké shromáždění lidu, jenž prapor s nelíčeným
jásáním doprovázel.
V 9 hodin počal slavnostní průvod tím, že
se bratři Sokolové ve školní budově u jednatele sešli a odtud opatřeni lampióny ku klášteru,
hudbou doprovázení jsouce, Milost pánu p. Janu
Rotterovi, opatu řádu sv. Benedikta zastaveníčko přinesli, slávu mu provolávaje. Od kláštera
šel průvod při nesčíslném počtu účastníků přes
náměstí až ke Krčmě, k paní matce praporu
a potom i ke kmotrám, každé zvlášť slávu provolávaje. Osvětlení nejen města, ale i všech domů
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po ulicích bylo velkolepé, neočekávané, překvapující. Slavnost osvětlení a průvodu ukončená
ve 12 hodin v noci.“ (Deník jednatelstva tělocvičné jednoty Sokol v Polici)

12. června 1870

byl na náměstí svěcen prapor „Tělocvičné
jednoty hasičské Sokol“.
Prapor byl pořízen u pražské firmy Jindřicha
Trenkwalda za 600 zlatých. Specifikace, jak má
být prapor proveden, je patrná z objednávky praporu ze dne 24. dubna:
„Sokol má přijíti na žerď, lev do červeného
pole a znak města Police do bílého pole s nápisem kolem znaku »Tělocvičná jednota Sokol
v Polici n. M.«






V měsíci dubnu se konala členská schůze,
na které se projednal program svěcení praporu.
Bylo usneseno požádat broumovského opata
Rottera, aby vykonal obřad. Praporečníkem byl
nejprve zvolen Josef Pelly, poté co se funkce
vzdal, byl jím ustanoven Ferdinand Rudolf, jeho
zástupcem František Švorčík.
Dne 11. června 1870 jelo šest bratří Sokola
na vyzdobeném povoze, taženém dvěma páry
koní, na nádraží do České Skalice pro prapor.
Ve Skalici jim vyšla v ústrety skalická Jednota
sokolská ve stejnokrojích a s hudbou. Protože
však poličtí zapomněli doma návěští k převzetí
zásilky, odmítl jim přednosta železniční stanice
prapor vydat a učinil tak až na přímluvu poštmistra Jana Pyra (ten předtím sloužil jako poštmistr v Polici, měl za manželku Ludmilu, dceru
polického učitele Hausmanna). Na zpáteční cestě
jim v Náchodě a v Hronově Sokolové uspořádali ovace, po příjezdu do Police jim přišla vstříc
místní sokolská jednota s hudbou. Večer byl
uspořádán lampiónový průvod a zastaveníčka
opatovi, matce a kmotrám praporu.
Okázalá slavnost svěcení byla zahájena obligátním průvodem, v čele se selským banderiem
(krojovanou selskou slavnostní jízdou na koních), které vedl rolník Nemejta ze Suchého
Dolu. Slavnosti se zúčastnila celá řada delegací
sokolských jednot se svými dechovými hudbami,
dále spolek „Hron“ z Hronova, rybářský spolek
z Náchoda, ochotníci z Červeného Kostelce,
čtenářský spolek „Přemysl“ z Petrovic, okresní
a městské zastupitelstvo, výbor polické záložny,
živnostenská společenstva, místní zpěvácký spolek „Vlasta“.
Svěcení praporu se konalo na náměstí u sochy P. Marie, kde byl postaven oltář. Po vysvěcení praporu opatem J. N. Rotterem byly zatloukány hřeby, nejprve prelátem, kněžími a hodnostáři

všech zastoupených jednot a spolků. Následoval
proslov, napsaný kaplanem P. Cyrilem Kaněrou,
který přednesl Václav Hausmann ml., dále řeč
matky praporu Marie Pášmové a řeč praporečníka. Poté byla sloužena polní mše sv., při které
se zpívala mše od hudebního skladatele rytíře
Sigmunda von Neukomm za účinkování 120
zpěvaček, zpěváků a hudebníků. K tomu účelu bylo na kašně zbudováno podium pro hudbu. Odpoledne byl uspořádán hromadný výlet
na Hvězdu, večer se konal slavnostní koncert
v hostinci „U Zeleného stromu“.






Hned dne 13. června (!) však došel
úřední přípis od c. k. okresního hejtmanství
v Broumově, kterým se zakazuje prapor užívat
při veřejných slavnostech (důvod: vyšité znaky
českého království).
Teprve po vedených dalších jednáních,
na základě rozhodnutí císaře Františka Josefa I.,
bylo dovoleno sokolský spolkový prapor ode dne
2. července veřejně používat.
Podrobný popis svěcení praporu přináší
„Deník jednatelstva tělocvičné jednoty
Sokol v Polici“:
„V den slavnostní počaly hmoždíře v 5 hodin ráno hřímati, hudba svými líbeznými zvuky
v tutéž hodinu, slavnost oznamujíce, procházela
město i ulice. Lid domácí i venkovský počal ulice oživovati a zaplňovati, takže okolo 6 hodiny
byly ulice již zaplněné a stále ještě lidu čím dále
tím více přibývalo, ač povětrnost nebyla velmi
příznivá.
Po osmé hodině počali se i banderisté sjížděti a bratři Sokolové stáli na náměstí, by blížícím
se cizím hostům, jednotám tělocvičným i jiným
spolkům vstříc se ubírali a tak je uvítati mohli.
V krátké době po sestavení přítomného,
dosti četného banderia počaly hmoždíře oznamovat příchod cizích jednot, jimž naše jednota
tělocvičná vstříc se ubírala, jsouce hudbou, přítomným banderiem a množstvím lidstva doprovázená. V 9 hodin vycházelo vše shromáždění
z tělocvičny na náměstí: nejprvé banderium, pak
následovaly tělocvičné jednoty se svými prapory a sice: Úpický s hudbou, Králové Hradecký,
Novoměstský, Skalický s hudbou, Náchodský,
Opočenský; spolek čtenářský »Hron« z Hronova,
spolek rybářský z Náchoda, spolek divadelních ochotníků z Kostelce, spolek čtenářský
»Přemysl« z Petrovic, okresní i městské zastupitelstvo, výbor záložny Polické, veškeré spolky
živnostenské z Police, veškeré deputace, spolek vysloužilců z Police, ženský pěvecký spolek
»Vlasta« z Police; napotom družičky nesoucí
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žerď, družičky nesoucí hřeby a kladívko na polštářích, družičky nesoucí prapor též na polštáři, potom následovaly matka a kmotry praporu
a konečně naše Tělocvičná jednota »Sokol«
s hudbou.
Velkolepý průvod ten ubíral se na náměstí,
jdouce tak zvanou Hořejší ulicí, v kteréžto i ten
nejnepatrnější domeček velmi vkusně věnci okrášlen a z větší části i nápisy a hesly ozdoben byl.
Největší okrasa, ba i nádhera překvapila každého jak cizého tak i domácího na náměstí a na tak
zvané Kostelní ulici; domy byly všecky více neb
méně a na rozmanitý způsob věnci ozdobené,
prapory 10 až 30 m dlouhými okrášlené, na více
místech domy i prapory krásnými a významnými
hesly opatřené. Školní budova byla však – dle
udání a uznání znalců – nejvkusněji ozdobená.
Však nejen na náměstí a při ulicích, kudy průvod
šel, byly ozdobeny, nýbrž i ten nejmenší domek
na Záměstí a na Splachově honosil se nějakou
okrasou.
Na náměstí u sochy P. Marie byl vystavěný
krásný oltář, u kterého se svěcení praporu i jiné
církevní obřady vykonávaly. Svěcení praporu
vykonával veledůstojný opat řádu sv. Benedikta
p. Jan Nep. Rotter u přítomnosti četné asistence. Po svěcení dělo se zatloukání hřebů, nejprve od p. preláta a od kněží, od hodnostářů
všech zastoupených jednot, přičemž na větším
díle významná hesla pronešena byla. Po zatloukání hřebů následovala řeč P. Cyrila Kaněry
z Tělocvičné jednoty, již převzal a přednesl bratr
Sokol Vácslav Hausmann; řeč matky praporu, jíž
převzala její dcera, slečna Marie Pášmová a řeč
praporečníka a potom započala slavná mše svatá, též na náměstí u sochy P. Marie, při které se
provozovala mše od rytíře z Neukomm as od 120
hlav čítajícího sboru zpěvaček, zpěváků a hudebníků. Hned po skončení mše svaté počalo něco
málo, po uložení praporu ale velmi silně pršeti,
a déšť trval až do 1 ½ hodiny odpoledne, v tom
čase užívali cizí Sokolové, jakož i jiné cizí spolky
pohostinství zdejších obětavých občanů.
Okolo třetí hodiny ubíraly se všecky přítomné jednoty a spolky, hudbou doprovázení,
na Hvězdu, kdežto as do sedmé hodiny při tanci a jiné krásné zábavě setrvavše, přečtouce též
zaslané telegramy, ubírali se v nejkrásnějším
pořádku do Police. A po srdečném pozdravení
napotom i každý spolek, doprovázen jsa naší tělocvičnou jednotou do svého domova. K večerní
zábavě zůstala toliko Tělocvičná jednota Sokol
z Úpice bavíce se; k jichž poctě přednesl ženský
pěvecký spolek »Vlasta«, jakož i pěvecký sbor tělolocvičného spolku Sokol z Police několik písní
velmi zdařile. Po zpěvu čtly se telegramy.
Po odpočinutí a spánku povstal každý uspokojen a povzbuzen k další činnosti maje v srdci
upomínku krásně, a v bratrské lásce prožitého
dne, shromáždili se jak domácí, tak i úpický »Sokolové« dosti časně ráno na náměstí, opět hovorem se bavíce. V 10 hodin předpolednem ubírali
se však páni bratři »Sokola« úpického domů, byvše námi až do Hronova a po odpočinku a občerstvení až za Hronov doprovázení. Po srdečném
a nelíčením rozloučení ubíral se každý spolek
k svému domovu. Večer byla ještě zábava pro
domácí »Sokolové« a přispívající údy tělocvičné
jednoty uspořádaná.“
(Deník jednatelstva tělocvičné jednoty Sokol
v Polici; SOkA Náchod)

13. června 1870

„došla zápověď od c. k. hejtmanství
v Broumově, že nesmí Tělocvičná jednota
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»Sokol« při žádné veřejné slavnosti svého praporu užívat.“ (Deník jednatelstva tělocvičné jednoty Sokol v Polici; SOkA Náchod)

2. července 1870

„došel dopis od slavného c. k. hejtmanství,
jenž obsahuje povolení k užívání praporu se
znakem království čekého od Jeho cís. a král.
Apoštolského Veličenstva.“
(Deník jednatelstva tělocvičné jednoty Sokol
v Polici

29. června 1870

se zúčastnilo šest členů polické sokolské
delegace svěcení sokolského praporu v Jičíně.
Na zpáteční cestě je zadrželi Sokolové v Úpici
a uspořádali pro ně zábavu s pohoštěním. Ta
se poněkud protáhla a milí poličtí Sokolové se
vrátili domů, vítáni svými polickými kolegy již
u Stárkova, až za týden!

31. července 1970

se konala valná hromada Tělocvičnohasičského sboru Sokol v Polici.
„Protokol zavedený přes předsevzatou volbu
zástupců spolku, dle kterého byl zvolen:
Jan Kejdana za předsedu,
František Pášma, Jan Lamka, Jiří Šafránek,
Václav Reichart, Antonín Rambousek, František
John za výborové.
Václav Hausman a Hubert Elsner za revisory.
Na schůzi dne 2. srpna 1870 byli dále zvoleni Jan Lamka za jednatele, Antonín Rambousek
za hospodářského správce a František Pášma
za pokladníka. Na další schůzi dne 7. srpna 1870
byl zvolen za náčelníka František Pášma, za místonáčelníka Albert Böhm, za praporečníka Josef
Špičák.“

6. července 1871

se shromáždil výbor „Sokola“ v Polici a s konečnou platností rozhodl o založení hasičského
sboru, „když nahlížejí, že pouhým turnováním
a marnivou hračkou městu málo prospívají“.
[pozn.: turnování, z něm. Turnen = cvičiti]

12. května 1872

okresní hejtmanství v Broumově uznalo
důležitost polického hasičského sboru a vydalo
příkaz všem okolním obcím, „aby při vypuklých
požárech každá při dotyčné silnici ležící obec 2 –
3 páry koňů s vozmi pohotově držela k dopravení
stříkačky a hasičů na místo požáru.“
„Tělocvično – hasičský spolek Sokol“
v Polici se již orientuje výhradně na hasičskou
činnost, tělocvičná činnost tím fakticky ve městě
zanikla.

28. listopadu 1875

se konala valná hromada „Tělocvičnohasičské jednoty Sokol“, kde byly schváleny
nové stanovy, na základě vydaného zemského nařízení, jímž se obcím ukládá zřizovat Dobrovolné
hasičské sbory.
Ve valné hromadě byli zvoleni tito funkcionáři: za předsedu MUDr. Adolf Prouza, za místopředsedu Vincenc Tegenfeil, za velitele Josef
Pášma, za jednatele kaplan P. Cyril Kaněra, OSB,
za pokladníka Vilém Pelly a za další členy výboru Josef Katschner, Josef Vaněk a Josef Hasenöhrl. Nové stanovy byly dány pětkrát k opisu
a zaslány na c. k. místodržitelství ke schválení;
opis provedl Josef Opitz, praktikant v klášterní
kanceláři.
Novými stanovami se spolek stal výhradně
hasičský a přešel na něj i veškerý sokolský majetek. Tento stav, kdy se sokolská tělocvičná činnost v Polici neprovozovala, trval více než 10 let.

Prosinec roku 1886

V blíže neurčeném termínu se konala valná
hromada „Tělocvično-hasičského spolku Sokol“
v Polici. Dochovala se zpráva jednatele:
Velevážené shromáždění!
S potěšením sděluji Vám již po čtvrté působení a rozkvět jednoty naší, přičiněním správního
výboru, který s nevšední pílí v jedné valné hromadě a jedné mimořádné valné hromadě a osmi
výborových schůzí se zúčastnil a všem naskytnutím co nejlépe mohl rozhodovat.
Ve valné hromadě konané dne 26. prosince
1886 zvolen aklamačně za předsedu chranců pan
M. Pick, c. k. soudní příručí. V mimořádné valné
hromadě byli zvoleni doplňovací volbou delegátů župních ku sjezdu župnímu v Hronově pánové
Josef Katschner předseda, Moric Pick c. k. soudní příručí a S. A. Švorčík.
Jednota naše čítá nyní: 5 čestných členů
z kterých tři jsou též přispívající, 51 činných a 97
přispívajících a mezi těmi jest 25 členů odboru
tělocvičného a čítá se dohromady 150 členů.
Přesídlili se pánové: Václav Šatava c. k. soudce, Nase František, c. k. listovní, Karel Zeplech,
c. k. kancelist, Antonín Smělý. Přistoupili co činní pánové Labuda Petr, Truhlář Václav, Krtička
František. Co přispívající pánové Koller Josef, c.
k. soudce, Rayman František, c. k. berní, Lhota
Václav, c. k. knihovní, Birke Benedikt, Fleischer
Hynek, Gutfreund D., Huptych Karel ml., Janek
Augustin, Katschner Emil, Krtička Leopold,
Krajník Jan, Löwy Alexander, Pelly Gustav,
Pejskar Jan, Richter František ml., Samek F.,
c. k. poštovní výpravčí, Seifert Josef, c. k. dozorce vězňů, Smělý Josef. Dále se přihlásili co
přispívající: pánové Kneifl František, učitel
v Bukovici, Klos František, učitel v Maršově,
Doležal Václav, Mrnka Lambert ml., Josef Antoš,
Hirsch, kněhvedoucí, Weingarten D., kněhvedoucí. Vyloučeni byli Jan Tér, Bořivoj Luňáček.
Přestoupili od činých k přispívajícím: Andres
Vojtěch, Antonín John.
Úmrtím ztratili jsme během roku několik
členů a sice: našeho velkého dobrodince a čestného člena Nejdůstojnějšího pána P. Dr. Jana
Nepomuka Rottera a opata řádu sv. Benedikta
v Broumově. Přispívající členové: pan František
K. Švorčík a Jan Durdík, činný člen spolku pan
Josef Fetter. Vzdejme povstáním nad nimi naši
soustrast!
Odbor tělocvičný zaražen přičiněním několika členů za předsednictví pana purkmistra Františka Pášmy a odbývána schůze dne
1. srpna t. r. v hostinci U zeleného stromu, kde
sepsán ustavující protokol, který zní následovně.
Protokol se čte…Bylo mi sděleno a známo, že se
opomenulo v oněm protokolu napsati, by odbor
tělocvičný vždy dvěmi výbory v jednotě zastoupen byl, a žádáno, by o tom valná hromada již
před volbou zpravena byla.
Až dosud netěší se odbor tělocvičný takové
přízně jak by si zasluhoval, vzdor tomu zmohutněl na 25 členů a odbýváno již osm cvičení v sále
p. Jana Johny zvláštním přičiněním panem učitelem Františkem Kneiflem z Bukavice. Doufám
však a přeji by tyto dva odbory v celek srostly,
aniž by jakého rozdílu bylo viděti, neb každému
hasiči jest nevyhnutelná potřeba tělocviku a zase
naopak jest žádoucno, by členové odboru tělocvičného neštítili se cvičení hasičského a podporovali se vzájemně, řídíce se dle hesla »Jeden
za všecky a všecky za jednoho!« Tak bude vždy
jednota naše prospívat a provoláním tomuto bratrskému sblížení srdečné »Na zdar!!!« Bohudíky
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bylo město naše letos od požáru ušetřeno, pouze
poplach učiněn na Bílou sobotu před Vzkříšením
dne 24. dubna, kde hořelo v kasárnách finanční
stráže. Oheň záhy udušen, shořela postel a šatstvo. Dne 22. července zuřil velký vítr, který mnoho škody způsobil a dne 7. srpna v 2 hod. odpoledne vypukl velký požár; ve Velkých Petrovicích
vyhořelo 21 stavení. Naši hasiči hned byli poplachem vyrušeni a jeli tryskem k Petrovicům a pozdě v noci se vrátili. Dne 2. srpna opět hořelo
ve Velkých Petrovicích v 8 hodině. Naši hasiči
zúčastnili se též požáru, vyhořelo jedno stavení. Dne 24. srpna průtrž mračen v horách Stěny
u Slavného, která velkou vodu způsobila a právě v poledne do města našeho starým potokem
tekla a mnoho škody nadělala. Na poplach vynášeli hasiči z ohrožených stavení nábytek, šatstvo a nářadí. Dne 30. srpna chytila sáz v komíně
panského pivovaru, kde též naši hasiči se zúčastnili bez poplachu a oheň za půl hodiny udušen.
Za přičinění to darovalo panství Policské [sic!]
10 zl. hasičskému sboru.
Po pohřbu nejdůstojnějšího pána P. Dr. Jana
Nep. Rottera, opata řádu sv. Benedikta obdrželi
jsme od slavného konventu v Broumově poděkování za zúčastnění se pohřbu a přiloženo darem
30 zl. r. č. Dne 25. září zavítal k nám do města
nově zvolený opat nejdůstojnější pán Dr. Rupert
Smolík, opat řádu sv. Benedikta v Broumově, byl
uvítán od všech spolků zdejších a též venkovských
okolních sborů hasičských. Večer bylo osvětlení
města. Sbor náš se též zúčastnil a obdržel darem
40 zl. r. č. Spolkový ples odbýván dne 31. ledna
1886 v sále »U zeleného stromu« a velmi hojně
byl navštíven, tak že opět pokladna značnou částkou obohacena byla. Druhý den po plesu dne 32.
ledna 6381 [1. února – Serafín Švorčík žertuje]
provozován velký cirkus nebo maškarní průvod
městem, tu teprve bylo diváků, tak že bylo náměstí plné s též slušná částka do pokladny odvedená byla. Cirkus byl koupen jednatelem z Klatov
a prodán opět do Brna, z Brna do Nového Města
nad Medhují a odtud do Trutnova. Správní výbor dopisem děkoval účinkujícím členům za odvedený obnos do spolkové pokladny uznávaje
obětavost členů a výlohy a tím spojené. Dne 11.
července zúčastnil se náš sbor s hudbou župního
sjezdu v Hronově, který vzdor deštivému počasí velmi skvěle dopadl. Dne 24. října přivítali
jsme nově zvoleného pana faráře P. Gottharda
Schuppla.
Nyní jsem nucen též zprávu nemilou Vám
přednésti. V poslední době muselo být několik
členů z našeho sboru vyloučeno býti, pro nectné
chování a nestřídmé pití, což zajisté na úkor účeli
hasičů. Jest to velmi nemilá věc pro správní výbor, musí-li se již takového prostředku se chopiti
a proto Vás ctění bratři prosím, byste vždy co
řádní hasiči se chovali, znajíce zajisté úkol náš
a těchto nectností se varovali, zejména když máte
oděv hasičský a snad dokonce jste při požáru,
kde byste se lihovými nápoji opili, jak se stalo při
požáru ve Velkých Petrovicích.
Náš ctěný župní výbor viděl se nucena na ten
zlořád celou župu upozorniti a též navrhnouti,
by přísně zakázáno hasičům při požáru lihových
nápojů podávati, jak se to dočteme v oběžníku
župním.
Doufám, že tlumočím za všechny Vás, když
projevím našemu předsednictvu za jejich činnost
a dobré rady, které naši jednotě již dlouhá léta
udělují, naše nejvřelejší díky a provoláním celému správnímu výboru hlučné »Na zdar«. Též nesmíme zapomenouti na našeho milého předsedu
chranců pana M. Picka, c. k. soudního příručího za jeho obětavost v namáhavé práci článku
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o přísaze hasičů, v přípřeži v čas požáru, nádržky vodní k uhašení vypuklého požáru atd. naše
nejvřelejší díky projeviti a provolejme též jemu
hlučné »Na zdar!«
Jak Vám ctění bratři známo, připadají nám
v letošní valné hromadě volby všech odvětví;
a proto Vám připomínám, byste volili svorně
a nestranně muže rázné a činné v jednotu naši
dbající, muže, které povedou nás k bratrské svornosti a dokonalosti, by spolek náš ještě více zmohutněl a vždy ku předu kráčel za heslem »Jeden
za všecky a všecky za jednoho!« ukončuji již
jednatelskou zprávu a děkuji Vám zároveň za věnovanou mi důvěru provolávám Všem bratrsky
»Na zdar!!!« Serafín A. Švorčík, t. č. jednatel.“
(Deník jednatelstva tělocvičné jednoty Sokol
v Polici; SOkA Náchod)

27. ledna 1887

došlo na výborové schůzi Sokola ke sporu
mezi hasičským a tělocvičným odborem kvůli
návrhu na změnu stanov. Po bouřlivé diskusi ze
schůze odešel předseda MVDr.Expedit Nyklíček
a místopředseda schůzi předčasně ukončil.
„Dne 27. 1. 1887 zvoleni při výborové schůzi
a sice: předseda p. Josef Katschner st., místopředseda pan M. Pick, c. k. soudní adjunkt, pokladník p. Ferdinand Janeček, jednatel Serafín
Švorčík.“ (Deník jednatelstva tělocvičné jednoty
Sokol v Polici)

20. února 1887

byla v Polici ustavena samostatná
Tělocvičná jednota „Sokol“.
„Utěšeně prospívající tělocvičný odbor
[pozn.: loni znovu obnovený] pohřešoval však
skutečné sokolské volnosti, pohřešoval své vlastní správy. Když pak řevnivost mezi členy obou
odborů více méně tajená zájmy obou ohrožovati
počala, tu odbor tělocvičný hledě zameziti hrozící sváry, uznal za nejlepší ustaviti se v samostatný neodvislý spolek. Čtyřčlenný výbor sestávající
z bratrů: P. Gutfreunda, Fr. Kneifla, Č. Křepelky
a Fr. Vohnouta vypracoval návrh stanov, který v ustavující schůzi za přítomnosti 20 členů
a za předsednictví MUDra R. Fabiána, městského lékaře v Polici jednohlasně přijat byl a 28.
března 1887 úředního schválení došel.“
Protokol sepsán dne 20ho února 1887 v hostinci
bratra Jana Johna v Polici n/M. za přítomnosti
níže psaných.
Věc. Jest oběžníkem od 18. února 1887
náčelníkem
bratrem
M.U.Dr.
Rudolfem
Fabiánem lékařem v Polici na dnešek svolána
ustavující
schůze
tělocvičného
odboru
jednoty »Sokol« v Polici n/M. k cíli pročítání
a schválení od zvláštní komise vypracovaného
a předloženého návrhu stanov pro případ
odloučení se od stávající celkové »Tělocvičnohasičské jednoty Sokol« v Polici n/M. Vzhledem
k tomu, že se strany hasičského odboru s nimiž
náš tělocvičný odbor až dosud celkovou jednotu
»Sokol« vedle protokolu sepsaného dne 1. srpna
1886 tvoří, – na náš odbor se všemožně usiluje,
aby týž byl odloučen, ačkoliv tato chtivost
dle našeho přesvědčení pouze od několika
nám nepříznivých členů hasičského odboru se
odvozuje, usnesli jsme se při cvičení dne 1. února
1887 pro případ našeho samovolného odloučení
se, a tedy zejména pro naši samostatnost
vyhotoviti návrh stanov pro tělocvičnou jednotu
»Sokol« v Polici n/M., následkem čehož převzali
za souhlasu všech členů tělocvičného odboru
návrh těchto stanov vypracovati bratři František
Kneifl, Křepelka, Pavel Gutfreund a František
Vohnout.
Vedle připojené presenční listiny sešlo se

celkem 20 členů, a byla k návrhu bratra Křepelky
vykonána nejprve užší volba prozatímního starosty a jednatele, načež byli zvoleni: bratr M.U.Dr.
Rudolf Fabián za prozatímního náčelníka a bratr
Vojta Andres za prozatímního jednatele.
Za nepřítomnosti zvoleného prozatímního náčelníka M.U.Dr. Rudolfa Fabiána zahájil
schůzi bratr Vojta Andres, načež bratr Frant.
Kneifl předložil návrh stanov znějících pro tělocvičnou jednotu Sokol v Polici n/M.
Návrh těchto stanov byl odstavec za odstavcem přečten a o každém jednotlivém odstavci
bylo hlasováno. Při prvním odstavci jež jedná
o jménu spolkovém »Tělocvičná jednota Sokol«
v Polici n/M. podotkl bratr Petr Laburda, že
vzhledem k tomu, že stává již jedné »Tělocvičnohasičské jednoty Sokol« v Polici n/M., tak že
sotva by nám povolená byla tělocvičná jednota
»Sokol« a navrhnul, aby jednota naše nesla jméno »Tělocvičná jednota Tyrš«.
Bratr Křepelka na to vysvětloval, že
»Tělocvično-hasičská jednota Sokol« a pouze
»Tělocvičná jednota Sokol« jsou dvě různá jména spolku a že pro naši jednotu nehodí se ani jiného jména nežli »Sokol«, poněvadž se jednota
také v pravém smyslu slova takto co humánní
spolek zřizuje. Na to bylo hlasováno a přijat byl
návrh br. Křepelky s velikou většinou, následkem
čehož bylo ponecháno jméno »Sokol«.
Při odstavci návrhu stanov jež týče se volby náčelníka a cvičitele, usneseno jednohlasně,
aby volba těchto děla se vždy v předposledním
cvičení, vlastně v posledním cvičení před valnou
hromadou, tak aby náčelník a cvičitel volení toliko cvičícími členy, byli již od těchto před valnou
hromadou vždy zvolení.
Při posledním odstavci ohledně možného
rozejití se spolku a odevzdání spolkového jmění,
rozpředla se delší debata a usneseno pak jednohlasně, aby v případě rozejití se spolku veškeré
spolkové jmění a spisy odevzdány byly slavné
radě města Police n/M. toliko k opatrování s tou
výslovnou podmínkou, že povinna jest tato vedle
inventáře ji odevzdané jmění a spisy výhradně
příští české tělocvičné jednotě Sokolské v Polici
n/M. je odevzdati.
Ostatní odstavce stanov byly jednohlasně
od všech přítomných za správné uznány a přijaty, načež schůze s bratry provoláním Na zdar!
skončena.
Ku konci podotýká se ještě, že toto omezení není nikterak ještě odstoupení tělocvičného
odboru ze společné »Tělocvičné jednoty Sokol«
v Polici. Skončeno a podepsáno.“
Následují podpisy 16 účastníků schůze.

28. března 1887

schválilo c. k. místodržitelství v Praze stanovy „Tělocvičné jednoty Sokol“ v Polici.

13. dubna 1887

se konala valná hromada samostatné
„Tělocvičné jednoty Sokol“ za přítomnosti 31
členů.
Za starostu sokolské jednoty byl zvolen
František Pášma, starosta města, a 6 členů výboru. V první schůzi výboru byli byl zvoleni další funkcionáři: místostarostou Jaroslav
Pášma, jednatelem Vojtěch Andres, pokladníkem Emil Katschner, domácím správcem
Gustav Pelly a další členové výboru Čeněk
Křepelka a František Reinsch. Náčelníkem byl
zvolen MUDr. Rudolf Fabián, cvičitelem učitel
František Kneifl.
...pokračování příště
Z materiálů M. Pichla
připravil František Janeček

31

!!! 100 l e t fot ba lu v P o l i c i n a d M e t uj í !!!
Vážení fotbaloví a sportovní příznivci,
Je to až neuvěřitelné, že již uplynulo 100
let od založení oficiálního Sportovního klubu
Police nad Metují, jehož prvním předsedou se
stal Dr. Vodrážka. Nejrozšířenější sport, kopaná,
zapustil v Polici nad Metují pevné kořeny, vystřídali se stovky funkcionářů, hráčů a dobrovolných
pracovníků, kteří uměli přivézt fotbal v Polici
mezi nejúspěšnější kolektivní sport, který dokázal
na svém hřišti přivítat tisíce nadšených fotbalových diváků. A nejen
to, dokázali vlastními silami a za pomoci sponzorů vytvořit velmi
důstojný sportovní areál s velice dobrou travní plochou a zázemím.

Činnost AMK Police v roce 2020

68. sezónu zahájíme výroční členskou schůzí, která se bude konat v sobotu
8.2.2020 od 17 hod. v restauraci Sokolovna
v Polici nad Metují. Poslední březnovou
sobotu se uskuteční 42. Ples motoristů.
Odehraje se tentokrát na sále restaurace
v Suchém Dole. Začátek je stanoven na 20
hod., k tanci a poslechu zahraje skupina
Ledvin Stones. Rezervace místenek bude
možná v Informačním centru v Polici nad
Metují od 2.3.2020. Vstupné včetně místenky 100,- Kč.
Vzhledem k tomu, že nenastaly významné změny v pravidlech silničního provozu, v letošním roce neuspořádáme školení řidičů amatérů. Školení uskutečníme
v roce 2021.
Ve dnech 12-13.9.2020 se v Polici nad
Metují objeví opět minikáry. Po dohodě
se členy řídícího výboru Svazu minikár
Autoklubu České republiky uspořádáme
Pohár České republiky ve slalomu minikár.
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Během sta let se v oddíle kopané událo nespočet událostí. Těm
zásadním budeme věnovat v příštích číslech Polického měsíčníku
jednotlivé kapitoly.
Současný výbor oddílu kopané si je vědom významu tohoto výročí a připravuje program důstojný oslav vzniku fotbalu v našem
městě.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem funkcionářům, trenérům,
hráčům, dobrovolníkům, příznivcům, sponzorům i vedení města
Police nad Metují za podporu, bez které by oddíl kopané nemohl
existovat.

Opět se jedná o dvoudenní závod, který bude
probíhat od ranních do odpoledních hodin.
Bližší bude uvedeno na plakátech, které budou vyvěšeny na vývěsních plochách několik dní před samotným závodem, případně
uvedeny na našich webových stránkách či
facebookových stránkách. Na Pohár České
republiky se sjíždí přes 80 jezdců z celé
České republiky. Trať bude zřejmě stejná
jako v loňském roce, tedy na Klůčku.
V srpnu se uskuteční v České republice
Mistrovství Evropy v enduru. Několik členů AMK se tohoto závodu zúčastní v pozici diváka. Trať bude natažena okolo obce
Plasy.
Naší organizací byl náš člen Miloš Thér
nominován na sportovce roku 2019. Již
několikrát vyhrál tuto anketu v kategorii
motorismus. Jako každoročně vyhodnotí VV OS ČUS v Náchodě ve spolupráci
s Náchodským deníkem nejlepší sportovce,
kolektivy a trenéry, kteří se svými výkony

Klimeš Karel – předseda oddílu kopané

nejvíce zasloužili o reprezentaci našeho
okresu. Miloše jsme nominovali pro výborné výsledky v roce 2019. Na Mistrovství
České republiky Tourist Trophy v kategorii
Klasik 175, pořádaným Českomoravskou
asociací motocyklového sportu, obsadil 1.
místo a na Přeboru České republiky ve třídě
Klasik do 175 ccm, pořádným Autoklubem
České republiky, obsadil 2. místo. Jak již
jsme mnohokrát informovali v tomto měsíčníku, Miloš jezdí se svým veteránovým
silničním motocyklem závody na přírodních okruzích.
V prosinci uctíme výročí 10 let od úmrtí
našeho významného člena Automotoklubu
Police nad Metují Ing. Martina Humla, který se velkou měrou podílel na pořádání závodů endura v Polici nad Metují. Pro členy
uspořádáme výlet. O této akci budou členové včas informováni.

za AMK Police – Petr Dostál
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Novoroční OPEN 2020

29. ročník závodů v lezení na obtížnost Kromě prvních bodů do letošního rankingu
v Polici nad Metují je minulostí. Kdo nepři- si ti nejlepší odvezli hodnotné ceny od najel, tak určitě prohloupil. Osvědčený tandem šich partnerů. Za supořádání závodu a podPrťka - Alberto, a zkušenosti z minulých poru děkujeme HUDY Hradec Králové, AIX,
ročníků, jsou zárukou kvalitního a pěkného ČHS, Redpoint, Makak, Blue Fly, Doldy,
lezení. Týden příprav, od mytí chytů, stav- ManMat, Restday, Městu Police n. M., TJ
bu cest a příprav pro diváky a závodníky, Sokol Police n. M.
se vyplatil a nezbývalo než to oslavit na již
Tomáš Hornych,
téměř tradiční warm up párty. Letos jsme si
předseda HK Ostaš a ředitel závodu
zabydleli salónek v Hotelu
Ostaš a připojila se spousta závodníků, kteří dorazili z daleka už v pátek.
Při družném hovoru a při
kytaře čas utíkal. V sobotu ráno pak mnozí litovali,
ale kdo se s tím neumí poprat, ať tam příště neleze,
že…
Každopádně vše běželo podle plánu a v 10 hodin
předseda HKO a hlavní
rozhodčí (Heřman) zahájili závody. Stavěči předTomáš Binter ve finále
vedli, že to jde přelézt,
což tzv. systém FLASH
přelezů umožňuje, a šlo
se na to. Letos jsme připravili 4 kvalifikační cesty
a obtížnost trefili parádně.
Startovní pole 42 závodníků se nám rozřadilo a už
se vše připravovalo k finále. V 15 hodin šestice žen
zahájila prohlídku tratě,
která začala zprava traverzem, přes převisy do pětačtyřicítky, esíčkem přes
tsunami do stropu a pak
ještě asi osm metrů stropoHanka Šikulová ve finále
vým převisem. První místo
vybojovala třetí z kvalifikace Hana Šikulová lezoucí za Prostějov, která ukrojila i pár metrů ze stropu. Na druhém
místě Novotná Eliška, která předváděla výborné výkony už v kvalifikaci, a třetí její klubová lezkyně Tužová Natálie z HO Komorní
výtah Liberec o mnoho nezaostaly. Po úpravě
cesty bylo zahájeno finále mužů. Nezbytná
prohlídka trati, která začínala zleva, traverzem pod stropem, přes něj do pětačtyřicítky
a dál stejně jako holky, smrtícím stropovým převisem až do závěrečného TOPu, jen
s méně chyty. Diváky čekalo celkem 11 lezeckých představení, kdy nebylo od počátku
finále jasné, kdo je vlastně favorit. Všichni
finalisté si totiž poradili se všemi kvalifikačními cestami. Nakonec nejvíce síly a lezeckého umění předvedl Tomáš Binter, který již
na Open do Police jezdí drahnou řadu let,
a vždy pobaví diváky parádním výkonem,
a který si po zásluze odváží z Police první
Publikum "Open"
místo. Honza Zíma a Ondra Hašek předvedli
vyrovnaný výkon, kdy oba spadli ve stejném
kroku do stropu. Nakonec lepší lezecký čas
posunul na druhé místo Honzu Zímu.
Všem lezcům gratulujeme k jejich výkonům a děkujeme za parádní lezeckou show!
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NABÍDKA BRIGÁDY:

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU 
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Město Police nad Metují, Organizační složka
Pellyho domy – Centrum kultury, vzdělávání
a sportu, hledá zájemce
o sezónní práci na víceúčelovém sportovišti
(formou dohody o provedení práce, vhodné
i pro studenty)
Místo výkonu práce:
Víceúčelové sportoviště, Malá Ledhuj,
Police nad Metují
Požadavky:
yy časová flexibilita
yy manuální zručnost
yy kladný vztah ke sportu
yy příjemné vystupování, komunikativnost,
ochota
yy spolehlivost, samostatnost, odpovědnost,
yy bydliště v Polici n. Met. či blízkém okolí
výhodou
yy aktivní znalost práce na PC (e-mailová
pošta, Internet)
Náplň práce:
yy zajišťování provozu víceúčelového sportoviště (pokladní a dozor sportoviště, drobná
údržba, úklid zázemí)
yy prodej občerstvení návštěvníkům
yy komunikace s návštěvníky
yy zajišťování venkovních akcí pořádaných
organizační složkou Pellyho domy
Zájemci, prosíme, zašlete stručný životopis
na email rezervace@sportvpolici.cz, nebo
přineste osobně do Informačního centra,
Masarykovo náměstí 75,
549 54 Police nad Metují.
V termínu nejpozději do 29. 2. 2020.
Kontakt: Martin Balák,
tel. 778 499 437
www.sportvpolici.cz
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Zima nám zatím nepřeje. Zatím jediný závod Poháru Královéhradeckého kraje se uskutečnil na Luisině údolí, klasicky. Za náš klub
se účastnilo 35 dětí a 8 dospělých. Náš polický závod, který se měl konat 4.1. na Nebíčku,
zatím odkládáme. Stejně tak je odložen na neurčito i machovský závod.
Zvládli jsme pár lyžařských tréninků na Karlově, než nám sníh zmizel z očí.
Trénovat teď jezdíme s většími dětmi buď
do Vrchlabí na dráhu nebo na Šerlich a kolem
Velké Deštné. Všechny skupiny mají jeden
trénink týdně také v tělocvičně. Jinak čekáme a vyhlížíme chumelení. Výjezdy na hory
o víkendech jsou v současné situaci nezbytné,
abychom se vůbec sklouzli.

Připravujeme se organizačně na závody Středečního poháru – Běžkové středy.
Věříme, že v únoru se nám povede je odjet.
Pokud ne na přírodních tratích, tak závody
uskutečníme na tratích v Jamrozowe Polaně.
Přesně kde a kdy uveřejníme včas na našich
www stránkách.

Na Českém poháru dorostu a dospělých
ve Vrchlabí zajel Štěpán Štolfa pěkné 8. místo
mezi muži na trati 10 km volně a mladší dorostenec Jakub Pešina nezklamal 17. místem
v severském sprintu a 18. místem v bruslení.
Nejvíce ale překvapil Šimon Štolfa, který od září studuje a trénuje s biatlonisty
v Letohradu. S malorážkou ho to evidentně
baví a bruslení bezpochyby taky zlepšil, jinak by nemohl vyhrát závod
Českého poháru v biatlonu
v Jablonci. Gratulujeme!

Činnost klubu finančně podporuje MŠMT, Královéhradecký kraj

Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi

a město Police nad Metují

Pavel Brýdl 2x vítězný
11. 1. 2020 se konal Zimní horský maraton Ślężański na 43 km. Závodu, kterého se
účastnilo skoro 500 běžců se konal v polských
horách v okolí Sobotky. Počasí všem běžcům
přálo a Pavel v silné konkurenci zvítězil časem 03:00:41, čímž překonal rekord trati a zároveň svůj z roku 2017 o 13 minut.

18. 1. 2020 se konal zimní půlmaraton Gór Stołowych . Obtížné, ledové podmínky a několik stupňů mrazu účastníky nevystrašily. Přesně v 9 hodin ráno se na trať závodu
vydalo téměř 500 běžců, z toho téměř 150 žen.
Pavel obhájil loňské prvenství a vyhrál v čase
01:42:35, o pouhých 8 vteřin před druhým
závodníkem.
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Pavlovi gratulujeme a přejeme mnoho
dalších běžeckých úspěchů.
Pepa Brýdl
Polický měsíčník - únor 2020

HLEDÁME
zájemce o roznášku

zákaznických novin KAUFLAND
na dohodu o provedení práce.
Roznos 1x týdně, noviny Vám
dovezeme domů.

Kontakt : 603 149 464

OPRAVA OBUVI ŠTANCL NABÍZÍ:

oprava obuvi, batohů, kabelek, výměny zipů

Najdete nás v Polici nad Metují,
Smetanova ulice čp. 359.

Otevírací doba: Po - Čt od 17.00 do 19.30.

Zakázky můžete zanechat
v Papírnictví na Masarykově náměstí (U tunelu).

Kontakt: 604 570 865.

www.opravaobuvi.eu

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

• provozní elektrikář, mzda 40 000 Kč
až 45 000 Kč měsíčně,
• operátor/ka gumárenské výroby,
mzda 35 000 Kč až 37 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443

Koupím československé hračky,
autíčka a panenky.
Kontakt: 608 103 810

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.

MÍSTO 
pro VAŠI reklamu
cena 125 Kč + DPH
Polický měsíčník - únor 2020

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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Elmertex k.s., Velké Poříčí

přijme
pracovnici na pozici
administrativní pracovnice
(pomocná účetní)

REALITNÍ MAKLÉŘ

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

Nabízíme:
•
•
•
•

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

Nástup možný ihned
Životopisy zasílejte na:

info@elmertex.cz

nebo poštou na adresu:

Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí

telefon:

V Ě R A N O VÁ K O VÁ

491 482 389

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

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

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

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

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

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

25. 2. 2020 v 15.00 hod.

Police n. Metují

27. 2. 2020 v 15.00 hod.

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

Polický měsíčník

- periodický tisk města Police nad Metují -

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

Množstevní slevy se neposkytují
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V POLICI NAD METUJÍ

ÚNOR 2020
Pellyho domy
FARNÍ PLES

Sobota 1. 2. 2020 od 20:00 / Sál Pellyho domů

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU

Úterý 11. 2. 2020 od 14:30
Úterý 25. 2. 2020 od 14:30/ Sál Pellyho domů
Další termíny: 24. 3. / 28. 4. / 12. 5. / 26. 5. 2020
Účastnický poplatek: 400 Kč / cyklus šesti
přednášek nebo 90 Kč / přednáška

HASIČSKÝ BÁL

Sobota 15. 2. 2020 od 20:00 / Sál Pellyho domů
Pořádá SDH Pěkov.

DRÁTOVÁNÍ - LAPAČ SNŮ

Čtvrtek 20. 2. 2020 od 17:00
/ Konferenční místnost Pellyho domů
Tvoření s Lenkou Vítkovou Kozárovou.
Rezervace nutná předem na tel. 724 924 863.
Cena: 180 Kč / osoba

Kolárovo divadlo
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI

Středa 5. 2. 2020 od 18:00
CziDivadlo Praha
Hraná pohádka o dvou sestrách, dobrosrdečné
a milé Alžbětce a chamtivé Agátě. O tom, jak se
z bojácné Alžbětky stává statečné děvče, které
nepodléhá zlu a vítězí. Pohádka pro děti od 3 do
11 let. Délka představení cca 60 minut.
Vstupné: 60 Kč

SVĚTÁCI

Sobota 8. 2. 2020 od 19:00
Repríza v podání Divadelního spolku Kolár.
Vstupné: 140 / 120 Kč

SNOWMAN TREK

Čtvrtek 13. 2. 2020 od 18:00
Projekce fotografa, publicisty a cestovatele Jana
Hocka. Snowman trek je pro svou náročnost a
dlouhý pohyb v krajině bez civilizace určen pro
zkušené horaly a milovníky trekingu.
Vstupné: 80 Kč

PLAVÁČEK

Neděle 23. 2. 2020 od 18:00 - premiéra
Pátek 28. 2. 2020 od 18:00 - repríza
Sobota 29. 2. 2020 od 18:00 - derniéra
Autorský muzikál na motivy pohádky Tři zlaté
vlasy děda Vševěda. Na představení se společně
podílejí žáci a učitelé všech oborů ZUŠ Police n.
Metují, aby oslavili 30. výročí založení školy.
Vstupné: 120 / 100 Kč

Kino / Kolárovo divadlo
PŘES PRSTY

Čtvrtek 6. 2. 2020 od 19:00
Komedie o lásce pod volejbalovou sítí a hlavně o
tom, že člověk sice udělá hodně chyb, ale přesto
vždycky přijde od života nová šance.
Komedie / Sportovní. Česko, 2019, 101 min.
Vstupné: 80 Kč / 70 Kč držitelé PellyKarty

OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON

Úterý 18. 2. 2020 od 18:00
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším
ovčím stádem.
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie /
Sci-Fi. Velká Británie, USA, Francie, 2019, 86 min.
Vstupné: 70 Kč

Ostatní akce
KARNEVAL NA SNĚHU /
NA LEDĚ

Sobota 8. 2. 2020 nebo
neděle 9. 2. 2020 od 14:00
Karneval na lyžařském vleku Nebíčko nebo na
kluzišti. Uskuteční se v závislosti na klimatických
podmínkách.

POLICE PLNÁ STRAŠIDEL

MUZEUM DĚTEM

Sobota 22. 2. - Neděle 23. 2. 2020
/ Muzeum papírových modelů
Interaktivní dílnička v expozici Muzea! Nechte se
vtáhnout do světa z papíru a odneste si kromě
jedinečného zážitku i originální suvenýr.

ZDENĚK ODL: SVĚT MOTÝLŮ

27. 2. - 29. 3. 2020 / Zelený domeček
Výstava fotografií známého polického fotografa.
Barevný svět motýlů v přímém přenosu.
Vernisáž: čtvrtek 27. 2. 2020 od 18:00

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY
MUZEA PAPÍROVÝCH MODELŮ
Pondělí, čtvrtek a pátek: 11:00 -17:00, Sobota,
neděle, svátky, prázdniny: 9:00 - 17:00
Úterý, středa: zavřeno.
O víkendu 29. 2. a 1. 3. 2020 bude Muzeum kvůli
reinstalaci expozice pro veřejnost uzavřeno!

Divadelní klub

Rezervace míst a více informací k akcím
na tel. 604 965 844 nebo na
divadelniklubpolicenadmetuji/

NÁVRAT DO STŘEDOVĚKU
Sobota 1. 2. 2020 od 17:00

SVATEBNÍ VÝSTAVA

Sobota 15. 2. 2020 od 10:00 do 16:00
Vstupné: 70 Kč / VIP Vstupné: 200 Kč

Sobota 22. 2. 2019, registrace od 15:00
ve foyer Kolárova divadla
Šifrovací závod pro skautské hlídky i širokou
veřejnost bez věkového omezení. Předpokládaný
start první hlídky v 16:15. Při registraci do 10. 2.
2020 startovné 50 Kč/hlídka, na místě 150 Kč/
hlídka. Více na http://skalaci.skauting.cz/akceroveri/202

MAŠKARNÍ MERENDA

Muzeum papírových
modelů

KDO JE PAN SCHMITT?

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA

Pondělí 3. 2. 2020 od 11:00 do 17:00
V první pondělí v měsíci mimo prázdniny je už
tradičně otevřeno Muzeum pro všechny zájemce
ZDARMA

VALENTÝNSKÁ DÍLNA

Pátek 14. 2. 2020 od 16:00
/ Muzeum papírových modelů
Přijďte oslavit svátek zamilovaných! Můžete
si odnést originální zamilovaný rámeček na
fotografie nebo květiny vyrobené z kartonů od
vajec. Dílnu vede lektorka Markéta Maršíková.
Vstupné: 30 Kč

TISKOVÉ CHYBY VYHRAZENY
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

www.pellyhodomy.cz

„Upozorňujeme návštěvníky akcí pořádaných
Pellyho domy, že organizátor bude
z vybraných akcí pořizovat audiovizuální
záznam, který bude sloužit pro jeho vlastní,
nekomerční, potřeby.“

Sobota 22. 2. 2020 od 19:00

Připravujeme
POHÁDKOVÝ KARNEVAL

Neděle 1. 3. 2020 od 14:00 / Sál Pellyho domů
Pondělí 2. 3. 2020 od 19:00
/ Kolárovo divadlo
Hrají: Jaromír Nosek, Jitka Ježková, Vasil Fridrich,
Denny Ratajský, Lukáš Rous, Filip Cíl a Lukáš
Štěpánek. Vstupné: 550 / 520 Kč

LÉKAŘI BEZ HRANIC

Pátek 6. 3. 2020 od 18:00 hod
/ Sál Pellyho domů
Vstupné bude věnováno organizaci Lékaři bez
hranic. Vstupné: dobrovolné

ČARODĚJKY V KUCHYNI

Pátek 24. 4. 2020 od 19:00 hod
/ Kolárovo divadlo
Hrají: Michaela Dolinová, Veronika Žilková /
Sandra Pogodová, Ladislav Ondřej / Vincent
Navrátil, Milan Duchek. Vstupné: 390 Kč

Prodej vstupenek v Informačních centrech v Polici nad Metují (t. 491 421 501), Teplicích nad Metují (t. 491 581 197) a Náchodě (t. 491 462 060), pokud není uvedeno jinak.
Provozní doba IC Police nad Metují - Pellyho domy: pondělí, středa: 9:00–11:30 a 12:00–17:00, úterý, čtvrtek, pátek: 9:00–11:30 a 12:00–15:00.

KULTURA

Novoroční galakoncert Musica dolce vita - 8. 1. 2020

Představení divadla Verze “Jméno” - Kolárovo divadlo 21.1.2020

XIII. OSTROSTŘELECKOMĚSTSKÝ PLES - 25. 1. 2020

