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STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Od 1. 9. 2020 bude obyvatelům Police nad Metují a okolních obcí (DSO Policko) sloužit nové středisko osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou Javor. Pečovatelská služba tak rozšíří svoji původně terénní formu také na ambulantní.
Zřízením střediska osobní hygieny zkvalitňujeme a zefektivňujeme
sociální služby pro občany, kteří potřebují naši pomoc a podporu.
Společnost MOVIS Hronov s. r. o., která byla vybrána na základě uskutečněného výběrového řízení, dokončila výstavbu střediska osobní hygieny, které vzniklo z bývalé sprchy a šatny pracovnice
pedikúry. Středisko osobní hygieny bude sloužit nejen uživatelům
pečovatelské služby, ale také osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo zdravotně postiženým. Středisko je vybaveno WC, umyvadlem, bezbariérovou sprchou, toaletním sprchovacích křeslem,
pračkou, sušičkou a germicidní lampou, pro plošnou dezinfekci.
Cena projektové dokumentace činila 39 800 Kč, cena stavebních úprav 545 000 Kč, celkem tedy 584 000 Kč. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu, reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072
/0011549. Výše dotace činí 95% uznatelných výdajů, tedy 556 000 Kč.
Jan Sýkora, investiční technik

INFORMACE Z RADNICE

Prázdniny na radnici…

…milí spoluobčané, nerad bych, aby název článku byl nějak zavádějící nebo snad
špatně pochopen. Samozřejmě žádné prázdniny na radnici nebyly, normálně se pracovalo,
i když jednotliví zaměstnanci postupně čerpali
dny zasloužené dovolené. Vždy bylo myšleno
na zastupitelnost, a tak doufám, že kdokoliv
měl na radnici jakýkoliv požadavek, bylo mu
vyhověno a odcházel spokojen. Věřím, že
i Vy jste si užili letní dny volna a odpočinku,
načerpali nové síly, jste zdraví a plni elánu
do další pracovní činnosti. Začíná nový školní
rok, proto přeji našim dětem, a hlavně prvňáčkům hodně radosti a pohody při nabývání vědomostí, hodné učitele a rozumné kamarády.
V předprázdninovém čísle jsem psal, že
jsme oficiálně odložili poslední a velmi výraznou připomínku jarní korona krize a sice
roušky. Asi všichni jsme doufali, že nastálo.
Bohužel se tak nestalo a s příchodem podzimu se nám vrací i tento symbol. Jejich nošení, hlavně kde a kdy, provázejí určité zmatky,
nedorozumění a dohady. Věřím, že používání
roušek i některá stále platná omezení nám pomůžou a udrží nárůst nemocných v podzimní
vlně na rozumné hranici. Buďme nadále zodpovědní k sobě i druhým, dodržujme základní hygienické návyky a pravidla, ale zároveň
mějme na paměti, že život je krásný, tak ho
žijme a žijme ho naplno.
Když se ohlédnu za letními měsíci, byly
jako vždy plné různých aktivit. Těsně před
začátkem prázdnin jsme na veřejném zasedání zastupitelstva města schválili několik
majetkových záležitostí, i drobné úpravy
rozpočtu. V nově přiděleném termínu uspořádali Jarda Mazač a poličtí lyžaři další ročník
Běhu na Hvězdu. V úmorném horku se na trať
dlouhou 8,9 km vydalo 127 borců a borkyň.
Hlavnímu běhu předcházely závody dětí
na náměstí, kde v několika kategoriích jich
bylo 97. V obřadní síni radnice jsme přivítali
na krátkém poděkování členy skupiny „Šijeme

roušky Policko“ a ocenili jejich aktivitu květinou a malým dárkem. Na Olšanských hřbitovech v Praze jsme navštívili adoptované
hroby Hanuše Wihana a Jana Bezděka a provedli základní údržbu a očistu před větší plánovanou obnovou obou náhrobků. Prázdniny
začaly tradičně koncertem v rámci festivalu
Za poklady Broumovska v místním kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Náš kostel sice
nepatří do tzv. Broumovské skupiny kostelů,
na jejichž podporu je festival pořádán, ale
velmi si vážím možnosti být ve vybrané festivalové společnosti a tím podpořit ušlechtilou
myšlenku. Tentokrát byl koncert klavírní, s interprety Norou Lubbadovou a Ivo Kahánkem.
Na poslední chvíli se podařilo zažehnat hrozbu on-line koncertu, a tak si mohl plný kostel
vychutnat skvělý zážitek naživo.
V polovině července byla dokončena jedna z větších akcí a sice výměna povrchu víceúčelového hřiště. Firma odvedla skvělou
práci a dík patří Martinu Balákovi, který bděl
jako ostříž a díky němu se také dotáhlo mnoho
detailů, které se během rekonstrukce objevily. První ohlasy sportovců jsou kladné, a tak
doufám, že hřiště bude dobře sloužit. V rámci
přednášek Nové terasy navštívil Polici fotbalový „básník“ Antonín Panenka. Jeho milé
vyprávění a vzpomínání potěšilo nejen příznivce fotbalu. Ostrostřelecká garda polická si
slavnostním setkáním a střelbami připomněla
25. výročí otevření Střelnice po Vlčincem.
Na Žděřině se uskutečnil další ročník benefičního punkového festivalu Bez šance fest.
Celým létem nás provází letní kino, lehce sužované nevyzpytatelným počasím. Počasí nám
také zhatilo krásnou akci Petrovické zatáčky.
Je to velká škoda, ale bezpečnost účastníků je
přednější, tak se budeme těšit příští rok.
V živé paměti máme všichni nosnou akci
léta, Kvíčerovskou pouť. Letos hodně diskutovanou. Jsem moc rád, že jsme se rozhodli
pro uspořádání. Kdo chtěl přišel, kdo se necítil

POZVÁNKA

na 4. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2020,
které se bude konat

ve středu 16. září 2020
v 17.00 hodin
na sále
Pellyho domů.

zůstal doma. Věřím, že i přes všechna opatření
budou vzpomínky jen příjemné. Zatím dle
ohlasů místních i přespolních návštěvníků
jsou. A věřte, že hlavně přespolní byli mile
překvapeni – atraktivitou, doprovodným programem a akcemi, ale i soudržností, sousedskou pohodou, lidskostí… přesně tím, na co
může být Police hrdá. A proto moje poděkování míří k vám všem, kteří jste i přes mnohá
omezení, nutnou prevenci a ztížené podmínky,
obětovali svůj čas a s nadšením připravili super víkend, který dotváří obraz Police.
Závěrem mi dovolte pozvání. První zářijovou neděli „PSO sousedská“. Vezměte sousedy, kamarády, známé, napečte a přijďte v 18
hodin na náměstí. Posedíte, poklábosíte a PSO
Vám k tomu bude hrát… Krčma! Legendární
polický hostinec slaví neuvěřitelných 300 let
nepřetržitého provozu. Oslavíme 19. září odpoledne přímo před Krčmou. Těším se na setkávání s Vámi, nejen na těchto akcích.
Jirka Beran

Léto z pohledu místostarosty...

Letní dovolené a (příměstské) tábory jsou
minulostí. Náš život se po letních měsících
vrací do normálu, do běžného pracovního života, do školních lavic, do tříd ve školkách.
Doufejme, že pro všechny, kterých se to týká,
bude tato víceméně tradiční změna rytmu,
zvládnutelná bez větších problémů.
Jakkoliv se léto nazývá okurkovou sezonou, tak v životě na radnici to příliš okurkové nebývá. V řadě prvé proto, že město nejde
úplně vypnout, neb stále žije svým běžným
životem, a v řadě druhé se různě střídáme a zastupujeme při čerpání dovolených, což je v některých dnech opravdu náročné.
Na začátku července nám Ing. Michlík odprezentoval poslední návrhy dopravního řešení
Masarykova náměstí. Návrh počítá se stejným
počtem parkovacích míst, jaké nabízí náměstí
nyní, mění pouze jejich uspořádání. Pro parkující řidiče nedojde de facto ani k přílišným
změnám průjezdního režimu. Velkou změnou
Polický měsíčník - září 2020

je tak pouze omezení přímého průjezdu náměstím, a získání volných ploch, na kterých
by do budoucna mohly probíhat některé akce
(trhy), bez nutnosti uzavírat dopravě (celé)
náměstí. Návrh nyní posoudí dopravní policie, a bude-li z hlediska bezpečnosti provozu
schválen, budeme pokračovat v projednávání návrhu, se všemi, kterých se změna bude
dotýkat.
Jelikož se nám podařilo získat dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opravu
komunikace mezi Zákopanicí a Radešovem,
zaměřili jsme se v průběhu července a srpna
na přípravu zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Jedinou otázkou, na které se
příprava přibrzdila, byla otázka financování
našeho podílu, neboť současný vývoj veřejných financí nesměřuje k tomu, že bychom
v závěru roku mohli v našem rozpočtu objevit
„rezervy“ na dofinancování. Nicméně v závěru
srpna jsme vyjednali takový postup realizace

ve vztahu k financování akce, kterým nedojde
k zatížení letošního rozpočtu, a stavba (zúčastní-li se výběrového řízení alespoň jeden uchazeč) bude moci být zahájena, případně (pokud
to klimatické podmínky umožní) i dokončena.
Příjemným oživením letních dní bylo slavnostní otevření Sálu Richarda Vyškovského
v našem Muzeu papírových modelů. Komorní,
ale velice příjemná akce, kde se člověk mohl
po čase opět potkat s některými „starými známými“ modeláři, případně pak s některými
z modelářů do detailu probrat to, jak vlastně
vzniká nový model. Sál je moc pěkný, a člověk
musel opět (pokolikáté už?!) žasnout nad tím,
do jakých detailů jsou schopni modeláři jednotlivé modely propracovat!
V závěru července proběhlo veřejné projednání komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hony. O oddělení projednávání
KPÚ Hony od KPÚ Pěkov došlo na základě
toho, že v oblasti Pěkova dosud převládají
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určité nejasnosti a návrh KPÚ Pěkova bude
třeba ještě s několika vlastníky pozemků projednat. Na druhé straně oblast Honů je již poměrně dlouho zpracována s tím, že v této oblasti bylo s klíčovými vlastníky pozemků vše
vyjednáno. Ani veřejné projednání nepřineslo
žádné nové zásadní rozpory, a tak pevně věříme, že v průběhu září a října dojde ke zveřejnění návrhu, a že tento nabude brzy své účinnosti.
V závěru srpna jsme slavnostně za přítomnosti hostů otevřeli nové středisko sociálních služeb v našem domově s pečovatelskou
službou. Tento nově vzniklý prostor, který
byl zrekonstruován díky dotační výzvě, která
byla vyhlášena přes naši Místní akční skupinu
(MAS Stolové hory), by měl umožnit rozšířit
nabízené sociální služby nejen pro obyvatele domova s pečovatelskou služnou, ale i pro
ostatní klienty v regionu, kteří tuto službu budu
potřebovat využít.
Když už jsme u naší MASky, je třeba
zmínit a připomenout, že díky aktivitě MAS
se v rámci akce „strom roku“ o úspěch v této
tradiční anketě pokouší jabloň ze zahrady
pensionu U Lidmanů v Machovské Lhotě. Je
to jediný ovocný strom, který se v letošním
roce uchází o hlasy veřejnosti! Takže každý,
kdo by chtěl „náš“ regionální strom v soutěži
podpořit, může hlasovat na webové stránce
www.stromroku.cz. Hlasování je sice „placené“, ale svými 30 Kč pomůžete nejen vlastnímu stromu, ale i propagaci našeho regionu.
Nadace, která anketu pořádá, navíc výtěžek ze
soutěže použije pro další projekty s tím, že část
získaných prostředků bude směřovat i do našeho regionu!
Po skončení dovolené jsem (společně s celou rodinou) spadl do sítí karanténních opatření.
Teprve v takové chvíli jsem měl tu čest poznat,
jak vlastně funguje vnitřní systém, který nás
má chránit před šířením koronaviru. Mohu říct,
že fungování systému (na rozdíl od fungování
jednotlivých lidí v něm) je skandální. Mnozí
z Vás si tím již také prošli, nicméně pro většinu, která zatím neměla tu čest, musím uvést
některé věci, nad kterými mi zůstával rozum
stát. Vlastní vytrasování proběhlo na základě

tvrzení osoby, která byla pozitivně testována,
že jsme byli v blízkém kontaktu. S ohledem
na to, jak je blízký kontakt definován na webu
Ministerstva zdravotnictví či Ministerstva vnitra mám silnou obavu, že o blízký kontakt nešlo. Nicméně, když si pozitivně testovaný má
učinit doma úsudek sám, logicky zahrne raději
větší okruh osob, aby pak neměl nějaké problémy, pokud by někoho přehlédl. Bohužel to
může působit i obráceně, tedy koho tato osoba neuvede, tak vesele žije dál, byť v blízkém
kontaktu být mohl. Zapojení technologických
vymožeností doby se nepoužívá. Na výsledky
prvního testu jsme čekali 48 hodin (!), což mi
v době elektronické komunikace přijde opravdu hodně, a to především ve vztahu k lidem,
kteří na „mé“ výsledky dosti napjatě čekali.
Výborně nás instruovala paní z hygieny, žel
její informace často narážely na to, že v praxi
některá doporučení udělat nešla (např. možnost víkendového testu v HK, kterou nám následně z důvodu určité teritoriality nepotvrdili
někteří místní lékaři). K omezení osobní svobody došlo pouze na základě telefonického
hovoru, což s ohledem na rychlost opatření
umím pochopit, nicméně, člověk by ex post
uvítal nějaký papír (u vazby v trestním řízení
by to bez „papíru“ bylo nemyslitelné!), kde by
člověk nejen obdržel vlastní rozhodnutí o omezení svobody, ale i nějaké instrukce, jak se chovat, co dělat/nedělat, atd. Nicméně, z mé strany
bych chtěl poděkovat všem, se kterými jsem
byl v rámci karanténních opatření v osobním
kontaktu, pracovníky hygieny počínaje, lékaři
a sestrami a pracovníky odběrového místa konče. Ti všichni fungovali perfektně a jejich klid
a lidskost mě utvrzovala v tom, že se vlastně
nic neděje, a že nejdůležitější je zachovat si
zdravý rozum. Člověk se vlastně bojí jen jediného, aby po pár dnech nespadl do karantény
znovu. Poděkovat musím i kolegům z úřadu,
neboť jsme zvládli týden a půl spolupracovat
na dálku přes mail a telefon, a řadu věcí se podařilo posouvat i přes moji fyzickou nepřítomnost dál.
Období léta je tradičně spojeno s venkovními hudebními produkcemi, či s pracovní

aktivitou na pozemcích kolem domů. S tím
souvisí i celá řada stížností a podnětů, které
byly za toto léto doručeny na radnici. Tématem
se samozřejmě zabýváme, nicméně jediným
nástrojem, který jako obec můžeme účinně použít, jsou „obecní vyhlášky“. Samotnému přijetí vyhlášky předchází určitý proces, ve kterém musíme vyhodnotit nejen pozitivní stranu
věci (tedy že určitou oblast – noční klid, hlučné činnosti, pořádání kulturních akcí) můžeme
(máme právo) vyhláškou upravit, ale i negativní stránku věci, kterou je především vlastní
vymahatelnost. V rámci rozhodování o přijetí
vyhlášky je třeba realizovat i tzv. test 4 kroků
(vychází z požadavků Ústavního soudu, či metodiky Ministerstva vnitra), kdy jedním z klíčových kroků je posouzení vlastní rozumnosti
řešení dané otázky (vyhláškou), kdy se poměřuje síla a intenzita rušení ve vztahu k přiměřenosti omezení osobních svobod a vymahatelnosti práva. V tuto chvíli jsou rozpracovány
koncepty vyhlášek k nočnímu klidu a pořádání
veřejnosti přístupných kulturních akcí s tím,
že v rámci orgánů města povedeme opakovaně diskusi nad tématem omezení hlučných
činností či použití pyrotechniky. Nicméně bez
kvalitní diskuse a projednání těchto návrhů
v orgánech města nová vyhláška vzniknout
nemůže. Takže si konečné řešení ještě vyžádá
nějaký čas.
Dnes začíná nový školní rok! Určitě si
všichni přejeme, aby byl školním rokem normálním, ve kterém nedojde k zavření škol,
a kdy současně nedojde ani k žádné dramatické
situaci stran nekontrolovatelného šíření koronaviru v některé z našich škol. Sám se stávám
rodičem dítka školou povinného, takže konečně postupuji i v tomto ohledu do „dalšího levelu“, na který se moc těším! Přeju tedy všem,
kterých se škola a vzdělávání jakkoliv týkají,
úspěšný vstup do nového školního roku, zdárných průchod vzdělávacím procesem, pevní
zdraví, hodně sil a potřebného nadhledu!
Příjemné babí léto!
Jirka Škop

Klimatická krize – mýty a fakta o stavu planety II
V rámci informovanosti o postupující
změně klimatu a jeho souvislostech se suchem,
o které již vážně hovoří většina odborníků,
a která se v mnoha zemích stala i standardní
součástí výuky na školách, vám přibližujeme
publikace Klimatická krize, autorů Bedřicha
Moldana a Michaely Pixové, kterou vydala
Klimatická koalice ve spolupráci s EU, Českou
rozvojovou agenturou a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Publikace uvádí 10 mýtů
a 10 odpovědí, na základě současně známých
faktů.

Mýtus 02 - Oxid uhličitý

Oxid uhličitý je jen malou součástí atmosféry, jeho vliv nemůže být tak velký. Není
ani toxický, jde o přirozenou součást vzduchu,
kterou absorbuje vegetace. Neexistuje žádný
přesvědčivý konsensus, že oxid uhličitý produkovaný lidskou činností povede v blízké budoucnosti ke katastrofálnímu oteplení Země.
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Fakta

Oxid uhličitý je důležitou součástí atmosférického uhlíkového cyklu. Fotosyntézou
rostlin se CO2 spotřebovává a dýcháním organismů se do ovzduší vrací. V přírodním stavu
mají oba pochody tendenci být v dynamické
rovnováze. Lidé však spalují fosilní paliva
uložená v zemi po miliony let a do ovzduší se
tak dostává dodatečný CO2. Jeho koncentrace
je dnes o 45 % vyšší, než v předindustriální
době a přirozený skleníkový efekt se tím výrazně zvyšuje. Globální teplota proto vzrostla
o přibližně 1,1 °C (nad pevninou téměř 2 °C,
oteplování není všude stejné). Ostatní vlivy
na klima, jako např. malé změny intenzity
slunečního záření, jsou oproti tomu podstatně
méně významné. V tom se shoduje naprostá
většina světových vědců, jejich konsensus je
zcela přesvědčivý.
Mezivládní panel pro změnu klimatu
a Světová meteorologická organizace při OSN

spolu s dalšími vědci přicházejí se znepokojujícím zjištěním, že krize klimatu postupuje
rychleji, než se předpokládalo, a bude se dále
prohlubovat. Rychleji tají ledovce na vysokých horách i v polárních oblastech, podstatně
více se zvyšuje hladina moří a oceánů. Stoupá
frekvence i intenzita mimořádných událostí: Mohutné bouře, tropické hurikány, lijáky
s následnými záplavami, nebývalé vlny horka, ale i tuhé mrazy či epizody dlouhotrvajícího zničujícího sucha s následnou neúrodou
nebo lesními požáry katastrofálních rozměrů.
Zasažena je živá příroda - rostliny, živočichové i ostatní organismy. Stoupá obava, že
se do budoucna naplní katastrofické scénáře
a současné krizové jevy se ještě prohloubí.
Rozsáhlé světové oblasti zaplaví moře, nebo
na nich přestane být možné provozovat zemědělství a některé oblasti se stanou zcela neobyvatelnými kvůli vysokým teplotám.
Pokračování příště.
Sestavil Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
Polický měsíčník - září 2020

Julinka z nitra se povznáší a dobrou
zprávu všem přináší; přináší zprávu
jistou, že pramení vodu čistou
Dětský den plný sluníčka a hasičské
Čas letí jako voda, rok se s rokem sešel, a protože prameník
pěny se v Pěkově vydařil
„Jůlinka“ na polickém náměstí stále pramení, předkládáme informaci o kvalitě jeho vody. Toto přírodně-technické dílo je velkým bohatstvím, a ve veřejném prostorou široko daleko unikátním zdrojem
pitné vody. V době odběru kontrolních vzorků, tedy 30. 6. 2020,
poskytoval prameník každou minutu cca 30 litrů vody, což je nějakých 86 m3 denně. Odběr vzorků provedla na základě smlouvy o dílo
Hydrogeologická společnost s.r.o., a úplný rozbor vody provedla
akreditovaná Ekologická laboratoř PEAL s.r.o. Výsledky rozboru jsou
porovnávány s vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění, (kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly), a jsou uvedeny v protokolu o zkoušce č. 7165/2020. Na základě této aktuální kontroly lze tedy konstatovat a oficiálně deklarovat,
že voda z „Jůlinky“ stále vyhovuje limitům pro pitnou vodu bez
úpravy, a to jak po stránce chemické, tak i po stránce bakteriologické. Vzhledem k trvale vyššímu obsahu dusičnanů (41 mg/l), není
i nadále tato voda použitelná pro přípravu umělé výživy kojenců (limit činí 15 mg/l). Z hlediska charakteristiky jde o vodu středně
mineralizovanou, hydrogenuhličitano-vápenatou, s poněkud nepříznivým poměrem vápníku a hořčíku (96% - 4%), obsah hořčíku je nízký
– 3,9 mg/l (optimum je 20 - 30 mg/l) a obsah vápníku naopak vysoký
- 100 mg/l (optimum je 40 - 80 mg/l). Jde o vodu tvrdou, s optimální
tvrdostí 2,7 mmol/l (optimum je 2 - 3,5 mmol/l). Protokol se všemi
analyzovanými ukazateli je k nahlédnutí na MěÚ. Přejme si, aby tento
zdroj životodárné tekutiny i nadále vydával z nitra země své bohatství,
a na podzim mohl být proveden další kontrolní zkrácený rozbor.

V sobotu 4.července se v Pěkově na hřišti pod Obšárem uskutečnil
Dětský den s hasiči. Za krásného slunečného počasí přišlo na hřiště 33
dětí v doprovodu rodičů. Nejprve na děti čekalo šest soutěžních stanovišť, další atrakcí bylo velice populární stříkání ze džberovky na probíhající čmeláky. Následně nás navštívili kamarádi hasiči z Police, kteří
nám ukázali jejich novou čtyřkolku a DA značky Land rover. Vrcholem
dne byla hasičská pěna, ve které se děti řádně vyřádily.

Hodnoty vybraných ukazatelů:
ukazatel
tvrdost (Ca+Mg)
konduktivita (vodivost)
zákal

jednotka
mmol/l
mS/m
ZF

skutečnost
2,70
55,60
0,02

NEL

mg/l

< 0,10

rozpuštěné látky
ChSK-Mn
hořčík
vápník
sodík
sodík

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

446,0
1,30
3,90
100,0
1,60
1,60

hliník

mg/l

< 0,005

železo
měď

mg/l
ug/l

< 0,002
<1,0

mangan

mg/l

< 0,0005

chrom

ug/l

< 1,0

kadmium
nikl

ug/l
ug/l

< 0,20
< 2,0

selen

ug/l

< 1,0

olovo

ug/l

< 1,0

bór

mg/l

< 0,001

sírany
chloridy
fluoridy
dusičnany
dusitany

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

36,0
<5,0
0,76
41,0
< 0,01

hydrogenuhličitany

mg/l

250

arsen

ug/l

< 1,0

antimon

ug/l

< 1,0

bakterie a pod.
mikrobiální obraz

KTJ/100 ml
jedinci/ ml

0
0

limit, optimum
2 - 3,5
125 (25 - 50)
5
1000 (200 - 400)
3
20 - 30
40 - 80
200
200
0,20
1000

5
20
10

Velké díky patří všem organizátorům této akce, za výrobu pěny
děkujeme Zdeňku Kaufmanovi a za finanční podporu děkujeme městu
Police nad Met.
Starosta SDH Pěkov Jiří Kozár

Šipky nám natřeli „ČUMÁCI“

První ročník pěkovského turnaje v šipkách „Pěkovská špice“
se uskutečnil 4.července ve večerních hodinách, a to na hřišti pod
Obšárem. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů. První dvě kola byla velice
vyrovnaná, a až třetí kolo rozhodlo o celkovém vítězi turnaje, kterým se
stala Janička Čumichlastka z Hradce Králové. Na druhém místě skončil
místní šipkař David T. a třetí místo obsadil Michal K., také z Hradce
Králové. Za finanční podporu turnaje děkujeme městu Police nad
Metují.
Předseda SK Pěkov Jan Pataki

250
100
1,5
50
0,50
10
0
50

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M
Polický měsíčník - září 2020
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Z příměstských táborů
Milí čtenáři,
v červenci a srpnu proběhlo v našem
městě několik příměstských táborů spolufinancovaných Evropskou unií v rámci
projektu „Příměstské tábory v Polici nad
Metují (registrační číslo projektu CZ.03.2.
65/0.0/0.0/16_047/0008131) pro děti 3-12
let staré. Děti byly podle věku rozděleny do dvou skupin a s lektorkami si hrály
a tvořily v Mateřském centru a Muzeu papírových modelů. Pro malé děti byly první
týden přichystány aktivity na téma Pirátská
plavba, zvládly chůzi po laně nad rozbouřeným mořem, běh s dřevěnou nohou, vyznat
se pod hladinou jen s jedním okem, lovily
ryby na žďárském koupališti, malovaly vodou a objevily po cestě maršovským údolím
vzkazy v láhvi. Druhý týden se starší děti
seznámily s řemesly, vyráběly jako hrnčíři
z keramiky, drátkovaly, míchaly si bylinkové čaje, malovaly nohama, navštívily
starou školu „dřevěnku,“ polický klášter
nebo Maršovské údolí. Nejvíce práce měly
v divadle, kde si vytvořily vlastní papírové
loutky, se kterými si následně zahrály stínové divadlo.
První srpnový týden začaly souběžně
dva turnusy, Spisovatelé našeho kraje pro

Mezinárodní den seniorů

Rok se s rokem sešel a blíží se 1. říjen, kdy mnohé státy světa
starší děti a Letní hráta
spousta
měst v České republice slaví Mezinárodní den seniorů.
ky pro ty mladší. Z kraje
I my se chceme pustit do druhého ročníku a pevně věříme, že nám
týdne nám počasí vylov tom nic nezabrání. Senioři si určitě svůj sváteční den zaslouží.
ženě nepřálo, proto jsme
Sociální odbor a Senior klub Ostaš ve spolupráci s Centrem kultury,
museli malinko pozměnit
vzdělávání a sportu Pellyho domy pro vás i v letošním roce chystají
plány a např. lanové cenzajímavý a také zábavný program s občerstvením. Věříme, že se
trum Hopstráda posunout
rádi sejdete ve 14 hodin v Pellyho domech a společně strávíme
až na poslední dva dny.
příjemné odpoledne. Můžete se těšit na vystoupení žáků ZUŠ Police
Děti se seznámily s dílem
nad Metují, besedu s MUDr. Miroslavem Šváblem, vystoupení
Karla Čapka a v průběhu
originální skupiny mužoretů ARTrosa z Hořic a hudbu v podání
celých pěti dní pracovaly
Lhotských zpívánek. Děti ze základní školy přispějí výstavou svých
na vlastní knize, kterou
výtvarných prací na téma „Co má nejraději moje babička (děda).“
si ilustrovaly i svázaly.
Pojďme si 1. října ke Dni seniorů nadělit dobrou náladu. Těšíme se
Také navštívily knihovna setkání s vámi.
nu, kde secvičily scénku
Mgr. Olga Landová, sociální odbor
na motivy Starých pověstí českých od Aloise Jiráska, vydaly
se do rodného domku Boženy Němcové
v Červeném Kostelci, na celodenní výlet
na Ostaš a do slíbeného lanového centra.
stomatologické služby
V mateřském centru mezitím děti malovaly
rukama, chodily na hřiště, koupaly se v bazénku, hrály hry, vyráběly a absolvovaly
Služba je zajištěna v době
šipkovanou.
od 9.00 do 11.00 hodin
Tyto krásné a nabité dny jsme uzavřely
posledním turnusem Z pohádky do pohádDatum Lékař
Tel. č.
ky v mateřském centru. Děti po celý týden
05. – 06. 09. MUDr. Miloš Pastelák
775 717 666
provázely pohádkové postavy a zavedly je
Sadová 44, Broumov IV
např. do interaktivního muzea
12. – 13. 09. MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
Pod čepicí v Hronově, na poZS Meziměstí, Školní 196
lickou stěnu za lezením, lanov19. – 20. 09. MUDr. Petr Houštěk
602 333 466
kou a houpačkou, do Wenetu
Poliklinika Machov
v Broumově nebo po dětských
26. 09.
MUDr. Ludvík Neoral st.
602 333 452
hřištích. Nabatikovaly si přiZS Police n. M.
tom trička, malovaly, koupaly
27. 09.
MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
se v bazénku a hrály spoustu
Poliklinika Broumov
her. A my všichni věříme, že si
28. 09.
MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
to letos moc užily.

Rozpis lékařů
září 2020

ZS Police n. M.

Kateřina Landová

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Pravidelná změna intervalu svozu směsného komunálního odpadu

Od 39. kalendářního týdne, přesněji
od čtvrtka 24. září 2020, nastane pravidelná
změna intervalu svozu směsného komunálního odpadu z popelnic a kontejnerů
v katastrálních územích Hlavňov, Hony,
Pěkov a Radešov, a to ze čtrnáctidenního
na týdenní. Týdenní svozový interval potrvá
cca do konce dubna příštího roku, kdy ho opět
vystřídá interval čtrnáctidenní. Celoroční svozový harmonogram je k dispozici v pokladně
v přízemí polické radnice a k nahlédnutí na internetových stránkách města Police n. M. www.meu-police.cz. Pro příští rok připravuje
město Police n. M. systémovou změnu ve svážení tříděného odpadu. V souvislosti s touto
změnou dojde pravděpodobně i k úpravě harmonogramu svozu směsného komunálního
odpadu. O těchto změnách bude město informovat.
Mobilní sběr nebezpečných a objemných odpadů a elektrozařízení.
Ve 40. kalendářním týdnu, konkrétně
ve středu 30. září 2020, proběhne v Radešově,
Hlavňově, Pěkově a na Honech, pravidelný
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mobilní sběr odpadů. Odebírány budou
odpady z domácností, a to nebezpečné, objemné a veškerá vyřazená elektrozařízení.
Odebrány naopak nebudou stavební odpady a odpady ze zeleně.
Odpady musí být vždy osobně předány ve stanovený čas na stanovených zastávkách obsluze svozového vozidla společnosti
Marius Pedersen a.s. Není přípustné, aby

odpady byly volně odkládány na sběrných
zastávkách, stanovištích tříděného odpadu
nebo kdekoliv jinde.
Informace k tomuto sběru jsou uvedeny
na internetových stránkách města Police n. M.
- www.meu-police.cz a v brožurce „Průvodce
pro nakládání s komunálním odpadem“, která je k dispozici v pokladně v přízemí polické
radnice.

Svoz proběhne zastávkovým způsobem, podle známého harmonogramu:
zastávka č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ulice, nároží, místní část
Radešov, na návsi
Hlavňov, u bývalého parkoviště pod vlekem
Hlavňov, u hasičské zbrojnice
Hlavňov, parkoviště na otočce (u cesty na Hvězdu)
Pěkov, autobus. zast. u skladu fy. Čáp a syn
Pěkov, u obecního domu
u odbočky na „malé“ Hony
Hony, na návsi
Pěkov, mezi domy č.p. 47 a 55

čas příjezdu a odjezdu
16.00 - 16.10
16.20 - 16.30
16.35 - 16.45
16.50 - 17.00
17.10 - 17.20
17.25 - 17.30
17.35 - 17.45
17.50 - 18.00
18.05 - 18.15
Polický měsíčník - září 2020

Nabídka transportních
vaků na trávu, listí,
štěpku …

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

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

A S E K O L – certifikát
environmentálního vyúčtování

V roce 2019 odevzdali poličtí občané a vlastníci rekreačních objektů
k recyklaci, prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL, cca 7 864 kg
vyřazených elektrospotřebičů. K této
bilanci obdrželo město certifikát, vypovídající o přínosech třídění a recyklace
elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování vyplývá, že vytříděním 7 864,01
kilogramů elektra, následně předaného
k recyklaci, bylo uspořeno 136,82 MWh
elektrické energie, 11 507,34 litrů ropy,
552,00 m3 vody a 5,12 tun primárních
surovin. Navíc tím byla snížena produkce skleníkových plynů o 18,21 tun CO2
ekvivalent a sníženo okyselonání prostředí o 526,67 tun SO2 ekvivalent.
Výsledek ukazuje, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má
významný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že úspora uvedeného množství ropy se rovná
spotřebě stejného množství potřebného

k ujetí 169 225 km běžným osobním automobilem a úspora uvedeného množství
vody se rovná stejnému množství, které
je spotřebováno při 7 409 sprchováních,
jsou to impozantní čísla. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží velký
dík.
Za 15 let existence společnosti
ASEKOL a.s., která organizuje celostátní
systém zpětného odběru elektrozařízení,
vysbírali Češi celkem již 117 314 tun vysloužilých elektrozařízení. V současnosti mají Češi prostřednictvím sběrné sítě
společnosti ASEKOL k dispozici více než
17 000 sběrných míst. Sběrný dvůr je již
v každé středně velké obci a sběrná místa
v ulicích jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má
zájem třídit vysloužilé elektro, si správné
místo k odložení najde.
Podle údajů spol. ASEKOL a.s. sestavil Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Sňatky

Jubilea

Ano, konečně Polickem zní dvojhlasné ano. Omezení pominula, a tak se dohání, co se na jaře
zameškalo. Oddáváme o 106, především v terénu. Letos jednoznačně vede Slavný, u Hřibů a u Penzionu Majka. V červenci tedy …
¾¾ 4.7.Žofie Trpělková a Jordán Jarolím – církevní obřad v kostele sv. Prokopa na Bezděkově
¾¾ 11.7. svatba na zahradě na Petrovičkách
¾¾ 11.7. Monika Baláková a Jiří Šolc
– v obřadní síni
¾¾ 11.7. Kristýna Cibulková a Jakub Zakouřil
– u Penzionu Majka

¾¾ 11.7. obřad před suchodolskou kapličkou
¾¾ 18.7. Kristýna Kinclová a Kamil Hofman
– u Hotelu na Mýtě
¾¾ 24.7. Monika Jelínková a Jiří Heinzel
– na Slavném za Hřiby
¾¾ 25.7. Iveta Listoňová a Tomáš Umlauf
– u Penzionu Majka
¾¾ 25.7. církevní obřad v kapli na Hvězdě

4.7. Žofie Trpělková a Jordán Jarolím
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)
Polický měsíčník - září 2020

V červnu 2020 slavili
70 let
paní Kateřina Zatloukalová
paní Jana Švorčíková
paní Božena Vacková
pan Petr Oppitz
pan Oldřich Beran
75 let
paní Jindra Siegelová
paní Marie Kozárová
paní Libuše Obstová
pan Josef Lamka
pan Jaroslav Šarda
85 let
paní Brigitta Drechselová
90 let
pan František Matěna
V červenci 2020 slavili
70 let
paní Božena Bartáková
paní Milada Jirmannová
paní Věra Pejskarová
paní Marie Týfová
pan Oldřich Jenka
pan František Žid
75 let
paní Jindřiška Ducháčová
paní Stanislava Fousková
80 let
paní Helena Maršíková
85 let
pan Jan Kulhavý
90 let
pan Zdeněk Tér
Dagmar Hambálková, matrikářka
Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a mnoho krásných dní plných
pohody v dalších letech.
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Vzpomínka
Paní Marie Hornychová z Hlavňova oslavila 1.července kulatiny, 80 let. A koncem
července odešla. Byla dlouholetou členkou
Komise pro obřady a slavnosti, navštěvovala
hlavňovské oslavence při jejich výročích, gratulovala jménem svým i jménem města Police
nad Metují. Proto i já, za sebe, za komisi
i za město děkuji. Děkuji za úsměvy a pohodu,
kterou nám i jubilantům vždy přinášela.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Poděkování
Po dlouhé nemoci zemřela v Praze
ve věku nedožitých 88 let paní učitelka Jana
Beranová. Dlouhá léta učila polické školáčky
číst, psát a počítat. Svoji práci a děti milovala,
proto si ji prosím připomeňte všichni, co jste
ji měli rádi a které provázela na jejich startu
cesty za vzděláním.
Rodina

Děkujeme personálu Domova důchodců
v Polici nad Metují za vstřícnost, obětavost
a vzornou péči o naši maminku paní Ludmilu
Teinerovou.
Zároveň všem děkujeme za účast
na pohřbu.
rodina Dvořákova a Teinerova

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.8.2020 město Police nad Metují 4017 obyvatel.

Dne 17. 10. 2020 uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustil pan Stanislav RUBÁČEK.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Stále
vzpomínáme.
Rodina

Vítání občánků
Vážení rodiče, prosíme o trpělivost
a shovívavost. Všichni víme, jak nám letošní jaro zamávalo s našimi životy, s létem se
situace mírně zlepšila. Přes prázdniny vítání
neděláme z organizačních důvodů. Vítání je
plánováno na 10. října, snažíme se vymyslet termín i v září, ale jde to ztuha. S diáři
v ruce hledáme možnosti, ale situace v září
je více než komplikovaná. Pokud bude dost
dětí, zájem rodičů a nákazová situace to dovolí, budeme na podzim vítat tolikrát, kolikrát bude potřeba.
Jestliže již nyní víte, že se nechcete
vítání zúčastnit, dejte mi to prosím vědět.
Telefon: 491/509 990, mail: hambalkova@
policenm.cz .
Dagmar Hambálková, matrikářka

KNIHOVNA
Vidět ji můžete na chodbě před knihovnou
během září a října 2020.

Společné čtení se Senior
klubem Ostaš

Zveme ke společným schůzkám nad stránkami knih při společném čtení 15. září, 20.
října, 3. listopadu a 1. prosince 2020 vždy
v 15 hodin v dětském oddělení knihovny.
Věříme, že se budeme opět scházet a a poslouchat texty knih v podání pana Františka
Pivoňky.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.

Výstava na chodbě

Odkaz J.A. Komenského
– vzdělávání pro všechny
Výstava představuje životní osudy
J. A. Komenského, seznamuje s Komenského
přelomovým pedagogickým dílem a jeho
dodnes moderními učebnicemi, filozofickým
odkazem a reflexí Komenského v umění.
Obsahuje výběr stále platných myšlenek z díla
Komenského.
Výstavu, která nám byla poskytnuta
zdarma, připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze
a zpracovala ji PhDr. Markéta Pánková,
spolupracovaly Mgr. Magdaléna Šustová,
Alena Matyášová, Ing. Svatava Cigánková
a Mgr. Marie Chrobáková.
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Cesty krajinou příběhů
a skutečnosti - po stopách
literatury

Tentokrát se můžeme vydat na cestu
po Policku s knížkou pohádek broumovské
paní učitelky Evy Kroupové Pohádky
z broumovského dolíku. Ilustrovala ji paní
Jitka Matěnová a najdete v ní pohádky
z Ostaše, Slavného, Hvězdy a Dalších míst
Policka a hlavně Broumovska.
Jde o čtrnáctero pohádkových příběhů,
ve kterých vystupují obři, víly, skřítci, zvířátka i lidé, z mnohých příběhů se čtenáři
dozvědí, jak podle legend vznikly nejrůznější
skalní útvary v nádherné scenérii Javořích hor
a Broumovských stěn. V obsahu je vždy uvedeno, ke které lokalitě se příběh váže.
Z fondu knihovny: KROUPOVÁ, Eva:
Pohádky z broumovského dolíku. Praha:
Klika, 2019. -- 74 stran.

Chystáme na říjen
Noc literatury 2020

yy Poličtí ochotníci představí posluchačům
současnou evropskou literaturu netradičním způsobem,
yy sejdeme se ve středu 7. října 2020 v 18 hodin u Kolárova divadla,

Černá hodinka

Hana Marie Körnerová

Autorka čtivých románů z historie i současnosti přijede pobesedovat se svými čtenáři do polické knihovny. Je autorkou již
nejméně 26 knih. V těch historických se vrací do Francie 18. a 19. století. V současných
románech představuje
hrdinky, které musí
obstát v nečekané
nebo složité situaci,
na kterou nebyly výchovou či předchozím
životem připraveny.
Takový je i skutečný
příběh z poválečného
Československa nazvaný
Heřmánkové
údolí nebo další kniha
Hlas kukačky.
I v naší knihovně patří knížky H. M.
Körnerové k těm hodně čteným a stále
žádaným a zamlouvaným. Ve fondu najdete přes dvacet titulů a jen Heřmánkové údolí
bylo od roku 2012, kdy je ve fondu knihovny,
půjčeno 66 x.
Na autorku se můžeme těšit 12. října
2020 od 18 hodin a věříme, že nám to nemoci
ani koronavir nepřekazí.
Vaše knihovnice
Polický měsíčník - září 2020

Nabídka knih:

yy Šíma, Tadeáš: Na kole přes Afriku.
Autor v knize popisuje cestu na kole
z Prachatic až do Kapského města, respektive z marockého Rabatu přes celou
Afriku.
yy Hnyk, Petr: Skály a lidé- Skály.
První svazek dvoudílné publikace Skály
a lidé nazvaný Skály je zaměřuje na historii skalních měst Adršpašsko-teplických
skal.
yy Ložek, Vojen: Geodiverzita a hydrodiverzita.
Základy přírodních a kulturních hodnot naší krajiny, její současná proměna
a možný budoucí vývoj v antropocénu .
yy Wolfová, Maryanne: Čtenáři, vrať se.
Dle autorky - americké psycholožky
a neurovědkyně - čtení digitálních médií stimuluje lidský mozek zcela jiným
způsobem než čtení klasických tištěných
textů. V knize shrnuje dosavadní vědecké poznání této problematiky. Na rozdíl
od některých odborníků, kteří vidí v digitálních médiích hrozbu, považuje autorka

tato média za výzvu, se kterou je třeba
naučit se žít. Zároveň ale připomíná, o co
můžeme přijít, pokud ztratíme schopnost
soustředěného (tzv. hlubokého) čtení.
yy Němčík, Jiří: Přiznání taxikářů.
Knižní podoba blogu, v němž se autor dělil o příběhy vyslechnuté a vypozorované
z pozice řidiče taxíku.
yy Berry, Steve: Maltézská výměna.
Další z volné řady politických thrillerů,
v nichž má hlavní slovo bývalý vládní
agent a špičkový kryptolog Cotton Malone.
yy Stránský, Petr: Paměti.
Autor, bratr českého spisovatele Jiřího
Stránského, vzpomíná na své dětství,
které prožil za války, dospívání a ranou
dospělost v komunistickém Československu, kdy mu nebylo umožněno dostudovat vysokou uměleckou školu a jeho bratři
byli uvězněni, a na svoji emigraci ve Švýcarsku, kde se stal profesorem kreslení.
V knize se vrací i ke svým předkům z rodu
Stránských a Malypetrů a rodiny Rašínů,
ze které pocházela jeho manželka Jana.

yy Dostál, Aleš: Na tý louce zelený.
Nově sestavený soubor převážně autobiografických povídek autora, které spojuje
myslivecká tematika.
yy Hruška, Emil: Pravá ruka K. H. Franka- SS-Standartenführer Robert Gies
v protektorátu.
Životní osudy Roberta Giese, důstojníka
SS a spolupracovníka K. H. Franka.
yy Nesser, Hakan: Druhý život pana Roose.
Detektivní román přináší další případ
inspektora Gunnara Barbarottiho, jenž
tentokrát pátrá po záhadných okolnostech zmizení výherce téměř dvou miliónů
švédských korun.
yy Vanderstraeten, Margot: Mazl tov - má
léta u ortodoxní židovské rodiny.
Poutavá autobiografie, ve které autorka vypráví o době, kdy jako studentka
v Antverpách začala doučovat děti v ortodoxní židovské rodině a přes vzájemnou
rozdílnost v této komunitě navázala úzké
vztahy, které přetrvaly i do dalších let.
Dáša Ducháčová

KULTURA

200 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA V POLICI NAD METUJÍ
DS KOLÁR ZA PRVNÍ REPUBLIKY

Na konci první
světové války – jak
jsme již uvedli v minulém příspěvku speciálně
věnovanému
Kolárovu divadlu –
předložil režisér Jan
Pejskar návrh na ustanovení družstva pro vybudování vlastního divadla. Návrh byl nadšeně přijat a od té doby se
také v zápisech ze schůzí Spolku divadelních
ochotníků Kolár objevují zaznamenané peněžní částky, které byly věnované právě pro tento
účel.
Vznikl Výbor pro postavení divadla.
Na titulní straně na společné fotce jsou vyfoceni všichni členové Výboru. Byli to:

Josef Šmíd, František Pichl, Josef Tikal,
Hugo Hepnar, František Hornych, Ludvík
Grulich
Josef Drobil, Antonín Krtička, Stanislav
Vybíral, Albína Mrnková, Ferdinand
Janeček, Jiří Jenka
Josef Bendl, Bohuslav Cvrček, Karel
Švorčík, Oldřich Rejmont, Jiří Tásler,
Karel Meisner
(zleva doprava, od horní řady k dolní)
Prvním příspěvkem do fondu byla v roce
1918 tržba ze vstupného ve výši 98,50 Kč z divadelního představení veselohry J.Skružného
a B.Ludvíka „Kometa Hanzelínova“.
viz plakát z titulní strany.
Poličtí ochotníci opravdu moc stáli o svůj
vlastní prostorný sál s moderním jevištěm,
protože jejich stávající scéna bylo divadlo „U Richterů“, které mělo jen 180 míst
Polický měsíčník - září 2020

k sezení a nebylo samozřejmě plně technicky
vybaveno.
Období první republiky, tedy samostatné
ČSR, lze tedy hodnotit jako etapu usilovného
snažení za získání trvalého divadelního stánku. Divadelní činností se ještě po první světové válce zabývaly různé spolky ve městě, což
jednak tříštilo tuto činnost, jednak ovlivňovalo
výběr herců i kvalitu představení. Proto se tehdejší výbor SDO Kolár v roce 1921 rozhodl,
že nebude povolovat představení spolkům nedivadelního charakteru, a vydal prohlášení, že
vítá každého upřímného zájemce ve svých řadách a že mu věnuje veškerou odbornou péči,
aby „rostli praví a dobří ochotníci“ (přesná
citace ze zápisu).
Spolek pak pořádal pro všechny ochotníky různé kurzy a školení – velkou pozornost
věnoval maskérům, režiséry posílal na školení
v rámci Jiráskova divadelního okrsku i mimo
něj.
I díky tomu vyrůstá v období první republiky řada významných ochotnických herců
a režisérů, jmenujeme např. pány Pejskara,
Zochera, Táslera, Bureše, Bischofa, Durdíka,
Šetlíka, Obsta, Kymra, Bendla, Podroužka,
Branda, Hornycha, Číhala, Richtera, Truhláře,
Cvrčka, Vybírala, Brožka a z dam pak paní
Mervartovou,
Ješinovou,
Zocherovou,
Hamzovou.
A skutečně v té době nastudovali velké
množství divadelních her, vlasteneckých vystoupení nebo dokonce operet. A nijak je neomezovaly možnosti divadla „U Richterů“.
Za příznivého letního počasí se totiž často hrávalo i v přírodě, např. u bukovického mlýna,

(text k titulní straně)

na Hvězdě, v Ochozi.
Bývalo tradicí, že v měsíci lednu se sál
pravidelně pronajímal profesionálním divadelním společnostem, jako např. společnosti
paní Zieglerové, p. Marka, Vrby, Plachého.
Skladba repertoáru tohoto období ukazuje, že poličtí ochotníci věnovali péči inscenacím velmi hodnotných divadelních her,
především české tvorby. Hrála se díla Tylova,
Vrchlického, Stroupežnického, Mrštíků,
Bozděchova, Šubrtova, Langrova, Želenského
i řady autorů méně známých. Obzvláště vřelý
vztah měl spolek k dílu Aloise Jiráska, krajana
a nadšeného obdivovatele Policka. Z nejmladších autorů, dnes tolik vážených, se hrál Karel
Čapek.
Z tehdejších záznamů se dozvídáme, že
poličtí ochotníci sehráli v průměru ročně 11
her!
V přírodě uvedli např. Maryšu, ve které
jako hosté účinkovali Heda Klokotská a J.
Hubáček, členové divadla v Plzni.
Velmi oblíbeným a diváky žádaným
žánrem byly již zmíněné operety - v Polici
totiž působil pěvecký spolek Hvězda pod vedením učitele Jaromíra Žida a hudební soubor,
což režisérům umožňovalo jejich realizaci.
Za všechny jmenujme tituly Květy podzimu,
Slečnu s mikádem, Pod střechami staré Prahy,
Bejvávalo, Divou Báru.
Dne 30. března 1937 pak dochází k důležité události - ke spojení „Družstva pro stavbu divadla“ se „Spolkem divadelních ochotníků Kolár“. Obě tyto organizace splynuly
v „Divadelní spolek Kolár“.
Jaroslav Souček
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P U
V Č

POLICKÁ UNIVERZITA
VOLNÉHO ČASU

Podzim 2020

Společenský sál Pellyho domů,
Police nad Metují

NÁCHODSKO, POLICKO A BROUMOVSKO ZA TŘICETILETÉ VÁLKY
Úterý 22. 9. 2020 od 14:30
Přednáší Mgr. Jan Tůma, Muzeum Náchodska
Mgr. Jan Tůma u příležitosti čtyřstého výročí útěku zimního krále Fridricha Falckého
přes Náchod přiblíží některé události třicetileté války, které jsou spojeny s naším
regionem. Zmínit lze například uzavření evangelického kostela v Broumově, jež bývá
považováno za jednu z jisker, která pomohla zažehnout tento válečný konflikt, obléhání
Náchoda Švédy v roce 1639, či vojenské střetnutí pod Polickou horou v roce 1647.
Vstupné: 80 Kč

KAREL ČAPEK A JEHO DOBA
Úterý 6. 10. 2020 od 14:30
Přednáší Eva Hylmarová, dlouholetá vedoucí Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích
Karel Čapek a rodný kraj, hradecká kapitola, Praha a literární začátky. Umělecká
velikost, lidskost a lásky. Člověk a katastrofy světa, smrt a po smrti. Tak budeme s paní
Evou Hylmarovou procházet s Karlem Čapkem jeho životem, dílem a dobou, v níž žil
a tvořil. Vstupné: 80 Kč

SEN SAFARI
Úterý 13. 10. 2020 od 14:30
Přednáší Ing. Lenka Vágnerová, dcera Josefa a Zdeňky Vágnerových, předsedkyně
správní rady Nadace Josefa a Zdeňky Vágnerových. Přednáška o životě a práci
Josefa Vágnera, zakladatele safari v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Přednáška bude
doplněna projekcí snímků z afrických odchytů zvěře Josefa Vágnera. Součástí přednášky
bude i představení a prodej reedice první knihy manželů Vágnerových SEN SAFARI (SAFARI
DREAM). Povídat si budeme nejen o velkých afrických expedicích Josefa Vágnera a transportech zvířat s nimi spojených, ale i o budování ZOO Dvůr Králové nad Labem. Účelem
Nadace je podpora veškerých aktivit v oblasti ochrany vymírajících živočišných druhů
a podpora, šíření a provozování autorských děl Josefa a Zdeňky Vágnerových. Dále
provozování expoziční výstavní činnosti a přednáškové činnosti s cílem přispívat
k rozvoji duchovních hodnot, které Josef a Zdeňka Vágnerovi svým dílem zanechali.
Vstupné: 80 Kč / 40 Kč děti

TITULATURA STŘEDOEVROPSKÉ ARISTOKRACIE
Úterý 24. 11. 2020 od 14:30
Přednáší PhDr. Petr Mašek, vedoucí oddělení zámeckých knihoven, Knihovna Národního
muzea. Vývoj šlechtické titulatury, proměny šlechtických titulů průběhu času, strategie
šlechty, její ustálené zvyklosti. Během přednášky se posluchač dozví, kdo byl rytíř,
baron, hrabě atd., jak bylo možné šlechtický titul získat i jak bylo možné o něj přijít,
jaké podvody provázely nobilitační procesy aj. Petr Mašek je znám jako hlavní autor
velkolepé výstavy Staré pověsti české v Národním muzeu a jako autor knih Prastaré
pověsti české, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory
do současnosti a dalších. Vstupné: 80 Kč

Všechny přednášky jsou otevřeny pro širokou veřejnost, za výše uvedené vstupné. Srdečně zveme.
Pro studenty jarního semestru 2020, kteří mají uhrazen poplatek za celý jarní cyklus, jsou
přednášky přístupné bez poplatku – do podzimního semestru jim přechází částka za přednášky
nerealizované vlivem koronavirové pandemie.
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V letošním roce uplyne sto let od úmrtí
jednoho z nejvýznamnějších rodáků z Police
nad Metují. 1. května 1920 zemřel v Praze
na následky podchlazení, violoncellista a profesor pražské konzervatoře, Hanuš Wihan.
Jako interpretační umělec toho po sobě mnoho nezanechal a na jeho odkaz se postupně
zapomínalo.
Kdo vlastně byl Hanuš Wihan?

7. JEŠTĚ NEŽ ODJEDU 
DO AMERIKY

Hanuš Wihan kolem roku1890
Roku 1891 se poprvé objevila nabídka,
která měla zásadní význam pro život Antonína
Dvořáka: pozvání do Spojených států amerických. Prezidentka Národní hudební konzervatoře
v New Yorku, Jeanette Thurberová, se rozhodla,
zvýšit prestiž školy tím, že nabídne post ředitele přední osobnosti evropské hudby. Po dlouhém váhání nakonec Antonín Dvořák podepsal
smlouvu, která ho zavazovala vést hudební ústav
a vyučovat skladbě. Není bez zajímavosti vědět,
že Dvořáků honorář byl asi 30× vyšší, než mu
mohla nabídnout konzervatoř pražská.
Antonín Dvořák se rozhodl před odjezdem
do Ameriky uspořádat turné na rozloučenou.
Na turné si k sobě přibral houslistu Ferdinanda
Lachnera a violoncellistu Hanuše Wihana.
Trojice svou pouť po Čechách a Moravě začala
3. ledna 1892 v Rakovníku a vše skončilo pár
dní před Dvořákovým odjezdem do Ameriky,
29. května koncertem v Písku. Během turné
na rozloučenou zavítali hudebníci i do našeho
kraje. 15. května do Rychnova nad Kněžnou
a o den později do Jaroměře. Nám nejbližším
místem, kde se uskutečnil koncert při turné
na rozloučenou, byl Náchod. Lydia Baštecká
o tomto koncertu napsala: „Před svým odjezdem do Spojených států amerických se rozhodl
Antonín Dvořák uspořádat se svými přáteli houslistou Ferdinandem Lachnerem a violoncellistou Hanušem Wihanem (rodákem z Police nad
Metují) koncertní turné. V jeho rámci zavítali
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25. března 1892 i do Náchoda. Jejich koncert,
v němž Dvořák hrál na klavír a náchodský Hron
zazpíval dva jeho sbory pod jeho taktovkou, byl
zařazen do místních velkolepých oslav 300. výročí narození J. A. Komenského. Koncert měl
skvělý úspěch, nadšení posluchačů prý neznalo
mezí a v závěru Mistrovi děkoval tehdejší předseda Hronu J. K. Hraše, který mu předal jako
čestný dar skvostný stříbrný kalamář. Doufejme,
že si Mistr tuto pro Náchod výjimečně významnou návštěvu dlouho pamatoval.“ V roce 2010
cítila paní Baštecká povinnost zdůraznit, že
Wihan byl polickým rodákem…
Nedílnou součástí programu koncertů
na rozloučenou bylo klavírní trio „Dumky“.
Premiéra „Dumek“ zazněla na koncertu, který
uspořádala Měšťanská beseda v Praze u příležitosti jmenování A. Dvořáka Doctorem honoris
causa c. k. České Karlovo-Ferdinadovy univerzity 11. dubna 1891 (doktorát byl Dvořákovi předán 17. března). O koncertu informoval časopis
Zlatá Praha 1. 5. „Nejzávažnější číslo ponecháno
bylo na konec, totiž novinka mistrova »Dumky«,
pro piano, housle a cello, šest krátkých fantazií
slovanských krásné formy, živě kontrastovaných
motivů, jichž rytmická a melodická svěžesť činí
úchvatný dojem na posluchače. Skladatel, jenž
hrál sám v »Dumkách« part klavírní, byl předmětem nejsrdečnějších ovací.“ Nutno dodat, že
violoncella se při premiéře chopil Hanuš Wihan.
Historie „Dumek“ skrývá ještě jednu zajímavost.
Tiskem vyšla skladba roku 1894 v berlínském
nakladatelství Simrock. Dvořák byl v té době
ve Spojených státech a korektury obětavě provedl skladatelův přítel Johannes Brahms.
Koncertní turné na rozloučenou bylo oslavou
hudby, která se v provedení těch nejlepších, co
tehdy hudební scéna v Čechách a na Moravě mohla nabídnout, prezentovala po celém království.
Hudebníci v jeho rámci uskutečnili 41 koncertů
v 39 městech (dvakrát hráli v Praze a v Hradci
Králové). Pro všechna dotčená města byl
Dvořákův koncert jedním z kulturních vrcholů
celého roku. Třeba o koncertu v Táboře 14. 2.
referoval dobový tisk takto: „Koncert slovutného skladatele českého, Dra. Ant. Dvořáka, kterýž
i sem na rozloučenou byl zavítal, odbýval se dne
14. t. m. o 4. hod. odpolední v městském divadle.
Mistr a soudruzi jeho, pp. prof. pražské konservatoře Lachner a Wihan, přijeli do Tábora téhož dne
o ½2. hod. odpolední ze Třeboně, kdež odbýval
se koncert před tím. Veškery prostory městského divadla zdejšího, jež směle nazvati se může
jedním z nejkrásnějších a největších v Čechách,
byly obecenstvem v pravém slova smyslu přeplněny; byltě nával poptávek již při předprodeji
lístků tak značný, že nebylo lze dostati již týden
před koncertem ani jediného sedadla.“ A podle
veškerých svědectví, byltě nával poptávek již při
předprodeji stejný ve všech ostatních městech.
Recenzent časopisu „Dalibor“ dále o koncertu
v Táboře píše: „Umělce nejvzácnějších vlastností, pravého dokonalého mistra na svém nástroji,
poznali jsme však v panu prof. Wihanovi, jehož
interpretace partie violoncellové uchvátila veškeré posluchačstvo tajuplným, neodolatelným
svým kouzlem.“ A po popisu koncertu a vystoupení mužského a ženského pěveckého sboru, se

recenzent opět vrací k violoncellistovi: „Dále
oblažil nás ještě p. prof. Wihan dvěma skvostnými čísly sólovými: ‚Klidem‘ ze ‚Šumavy‘
a rondem z G-moll, plnými bohaté melodie a nevšedních půvabů harmonických, konečně pak
sehráli všichni tři umělci překrásné Dvořákovy
‚Dumky‘, dosud v rukopise chované, pravé to
perly melodické invence mistrovy.“ A téměř vždy
se v recenzi objevují slova, která chválí nejen
samotného Dvořáka, ale i jeho dva „soudruhy“:
houslistu Ferdinanda Lachnera a violoncellistu
Hanuše Wihana. Za všechny třeba ještě zpráva
o koncertu v Brně 24. 4. „Jméno prof. Lachnera
a prof. Wihana je tou měrou známo, že netřeba
dále o výkonech jich se šířiti; vládne-li pak skladatel takými technickými prostředky, jak jsme
u Dra. Dvořáka pozorovali, nemožno si věrnějšího provedení skladeb mysliti, než jak jsme je
v koncertě našem slyšeli.“
Každý z koncertů byl doplněn o vystoupení místního zpěváckého spolku nebo o vystoupení místního hudebníka. V časopise Dalibor
je o koncertu v Nymburce (31. 1.) tato zpráva: „Bylo by zbytečno, šířiti se o jednotlivých
číslech programu, která přednesli pp. Dr. Dvořák,
prof. Lachner a prof. Wihan, každé arci dokonale; uvádíme toliko spoluúčinkující: pí. Lilly
Tanglovou, choť advokáta zdejšího, známou
klavírní virtuosku, její dcerušku sl. Louisu a zpěvácký spolek ‚Hlahol‘ řízením sbormistra p. Jos.
Symona.“ A o pár řádků dál ještě neopomněl
autor článku, skrytý pod šifrou –dl., zaznamenat reakce publika: „Shromážděné obecenstvo
s Drem. Dvořákem vyslovili společně svůj obdiv
[ke hře sl. Tanglové – pozn. P. F.], který jí budiž
novou vzpruhou k dalšímu studiu. Pěvecký spolek přednesl precisně a pilně nastudované 2 sbory. Ku konci oslovila mistra Dvořáka pí. Hedvika
Šafránková vřelými slovy, načež následovaly nekonečné, srdečné ovace.“ Nejzajímavějším faktem tohoto článku pro nás není vyslovení obdivu
ke hře paní a slečny Tanglových, ale jméno osoby, která oslovila mistra vřelými slovy. Hedvika
Šafránková je totiž sestra Hanuše Wihana…
Kromě turné na rozloučenou uspořádal
Antonín Dvořák ještě další koncerty. Třeba 28.
dubna koncert v pražském Rudolfinu. Tehdejší
tisk napsal: „… objevení mistrovo u dirigentského pultu dalo podnět k nejdůstojnější ovaci, kterou kdy veliký český mistr uctěn byl, v té chvíli
sotva bylo jediného mezi posluchačstvem, jenž
nebyl by cítil v duši bolavou otázku: ‚Proč už
naposledy!‘ […] proslavený náš Dvořák objevil
se tu naposledy tváři v tvář zbožňujícímu jej obecenstvu pražskému, naposledy před svou cestou
přes oceán.“ A závěr koncertu v Rudolfinu vypadal následovně: „Ku konci vzpomenuto buď,
že slovutnému skladateli přineslo obecenstvo
v ústrety spontánní hold všeobecným povstáním ze sedadel, když se byl objevil, uvítán tušem orchestru, před závěrečným číslem u pultu.
Současně předstoupily na podium deputace předních českých spolků, které odevzdaly Dvořákovy
skvostné věnce.“ Celé koncertní turné bylo jednou velikou oslavou hudby a jednoho hudebního
génia. Dvořák pravděpodobně „větřil“ smutek,
který ho bude doprovázet v Americe a skutečně
se chtěl s českým publikem a českou krajinou
pouze rozloučit. Zároveň – a jakoby mimochodem – si postavil i nezničitelný pomník v srdcích
svých posluchačů.
A část tohoto pomníku byla postavena i díky
kongeniální interpretaci jeho skladeb Hanušem
Wihanem.

Pavel Frydrych
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

informací o modelech, které jim pod rukama
vznikají.
Vedoucím kroužku je jeden z nejlepších
mladých modelářů v České republice Luboš
Matěna. Luboš je mimo jiné vicemistrem ČR
a druhým vicemistrem Polska. Nechte své
děti inspirovat se papírovým světem!

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

ZÁŘÍ 2020

Otevřeno:
DENNĚ 9 – 17 HODIN

VOLNÝ VSTUP
DO MUZEA
Pondělí 7. září
9:00 – 17:00 hodin
Matematickou rovnicí lze danou skutečnost
vyjádřit takto: první pondělí v měsíci ve
školním roce = volný vstup do Muzea.

Po prázdninách se opět vrací možnost, navštívit bezplatně expozici Muzea. A skutečně je co vidět. Od května máme rozšířenou expozici o Sál Richarda Vyškovského,
kde si můžete prohlédnout, co vše lze za jeden život vymyslet a kolik radosti lze udělat.
A čerstvě bude otevřena výstava k „Ukončení II. světové války“…

MODELÁŘSKÝ
KROUŽEK

Muzeum papírových modelů
Každý čtvrtek 15-17 hodin
Začínáme 10. září
Modelářský kroužek je ideální pro malé
děti, které se při tom učí trpělivosti, fantazii,
manuální zručnosti, prostorové představivosti a kromě toho, se ještě dozví spoustu
Polický měsíčník - září 2020

Kromě Luboše začaly i děti z kroužku vozit
ze soutěží v České republice medaile a ocenění. Zdravá soutěživost podporuje zlepšování práce jedince a i tohle ve své podstatě
kroužek v Muzeu papírových modelů nabízí.
Nabízíme i možnost jednorázového vstupného na kroužek, aby si děti mohly oťukat
co jim nabízíme a zjistit, jestli se jim modelářství z papíru bude líbit.
Cena za kroužek:
Pololetní: 400,- Kč
(cena za druhé dítě 250,- Kč)
Roční: 800,- Kč
(cena za druhé dítě 500,- Kč)
Jednorázová: 30,- Kč

Výstava představí vojenskou techniku,
která se účastnila bojů v Evropě. Kromě
tanků, bojových vozidel pěchoty, letadel,
džípů či nákladních vojenských automobilů
uvidíte i unikátní model „Panzerfaust“ (pancéřová pěst, ruční protitanková zbraň),
který je z papíru proveden v měřítku 1:1!
Ale výstava není jen o papírových modelech.
Její edukativní část přesahuje samotné modelářství směrem k Polici nad Metují a
České republice či Československu. To znamená, že kromě modelů vojenské techniky
budou v Muzeu k vidění historické fotografie z března – června 1945 ze sbírky Lukáše
„Šufti“ Kollerta. Mimo jiné je na fotografii zachycen i první voják Rudé armády, který
přijel do Police 9. 5. odpoledne.
Díky spolupráci s Muzeem Náchodska jsme
pro potřeby výstavy získali i historické dokumenty v podobě plakátů, vyhlášek nebo
letáků, které shazovali z letadel Spojenci na
našem území.

VÝSTAVY:

UKONČENÍ
II. SVĚTOVÉ VÁLKY
VERNISÁŽ V SOBOTU
5. ZÁŘÍ OD 15 HODIN

Muzeum papírových modelů
Podle otevírací doby Muzea
Výstava připomínající ukončení největšího
válečného konfliktu v dějinách měla původně začít v květnu letošního roku. Ale
vyšší síla byla proti… takže jsme nakonec
našli jiný termín, který odkazuje ke kapitulaci Japonska 2. září 1945 – tedy ke konci
Druhé světové války v Tichomoří.

Leták shazovaný spojeneckým letectvem
(nejen) na Náchodsku v květnu 1945
A ani to ještě není vše, protože z archivu Muzea Náchodska se nám podařilo získat i autentické noviny. Kromě zpráv z Prahy a
třeba návratu prezidenta dr. Edvarda Beneše do Československa, si budete moci přečíst i zprávy o osvobozování Police nad Metují a dalších měst v regionu.
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IVETA OSOBOVÁ,
JITKA AMALBERGA
PÁCALTOVÁ:

DVA SVĚTY

Legendární sovětský tank T 34
Kurátory výstavy jsou Robert Navrátil a Pavel Frydrych. Při realizaci spolupracovali Josef Kropáček, Stanislav Fajkus a Michal Erben.
K výstavě vyjde i katalog s předmluvou paní
PhDr. Zlatice Zudové-Leškové z Historického ústavu Akademie věd ČR. Dalšími texty
přispěli Josef Kropáček, Pavel Frydrych, Robert Navrátil a Michal Erben.
V den vernisáže se bude katalog v Muzeu
prodávat za zvýhodněnou cenu.

DÍLNA K VÝSTAVĚ
„UKONČENÍ II.
SVĚTOVÉ VÁLKY“

Muzeum papírových modelů
5. září od 9 do 15 hodin

Vernisáž ve čtvrtek
3. září od 18 hodin
Zelený domeček

Otevřeno denně podle otevírací
doby Muzea
Výstava dvou regionálních malířek, které
jsou členkami Sdružení amatérských malířů
a grafiků (AMAG).
Iveta Osobová na sebe prozradila: „K výtvarné tvorbě mě přivedl můj otec, který rád
maloval a svoje obrázky pak rozdával pro
radost… Nejraději maluji květiny, zátiší, přírodu. Většinu svého volného času trávím
v přírodě a na horách. Inspiraci jsem našla v
přírodě a u dětí. Témata obrázků jsou velmi
pestrá. Od realistického zaznamenání, přes
abstrahované a zjednodušené formy k čisté
abstrakci. V tom se odráží netypické vidění
světa: od výběru barevné škály k tvarům,
jimž schází ostré hrany.“

KAMILA DUCHATSCHOVÁ:

KRESBY

Vernisáž ve čtvrtek
1. října od 18 hodin
Zelený domeček

Otevřeno podle otevírací doby
Muzea papírových modelů
Kamila Duchatschová, další z místních výtvarníků a výtvarnic, představí v Zeleném
domečku na podzim neotřelý komplexní
projekt. V realistických kresbách uhlem zaznamenala sochy v Polici nad Metují a ke
každé ještě vytvořila její „rodokmen“. Na výstavě se dozvíte nejen osud zobrazeného
světce či světice, ale i historii samotné sochy.

V den vernisáže bude pro širokou veřejnost
otevřena v Muzeu otevřena dílna, která nabídne možnost si odnést z Muzea nejen zážitek z vernisáže či expozice, ale také jedinečnou možnost slepit si vlastní papírový
model tanku.

Dílny, pod vedením lektorky Markéty Maršíkové, budou otevřeny po celý den do začátku vernisáže výstavy. Pro nejmenší zájemce budou připraveny omalovánky a
možnost dalšího tvůrčího vyžití.
Vstup na dílnu je zpoplatněn a stojí 30,- Kč
za dítě.
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Jitka Amalberga Pácaltová o svých začátcích
vypravuje následně: „Někdy kolem roku
2000 jsem vyměnila paspartu u obrazu –… a
objevila skicu na druhé straně. A tu jsem se
pokusila namalovat. Mohla jsem ji jen vyfotit, nebo nechat být / i tu paspartu. /“
Dva světy je výstava, která skutečně představuje dva světy, dvě z možností vidění a
vnímání světa… Ač se na první pohled může
zdát, že každá z autorek žije ve svém osobitém světě, teprve jejich setkání v jednom výstavním prostoru ukáže reálný svět
v mnoha jeho mutacích a pohledech, které
mnozí nejsou schopni vnímat.
Výstava potrvá do 27. září.
Vstupné dobrovolné.

Kombinace edukativní části s kvalitním výtvarným dílem je aktuálním trendem, kterému se nevyhýbají ani renomované galerie
v České republice.
A samozřejmě pro obyvatele Police nad Metují přináší výstava i další přidanou hodnotu: zaznamenává sochy v Polici nad Metují. A ruku na srdce – kdo z obyvatel Police
ví, kolik je v našem městě soch?
Výstava potrvá do 25. 10.
Vstupné dobrovolné.

MUZEUM DĚTEM
SOBOTA - PONDĚLÍ
26. – 28. září
Od 9 do 17 hodin

Muzeum papírových modelů
Muzeum dětem je nejoblíbenější opakující
se akce Muzea. Přímo v expozici Muzea je
připravena tematická dílnička pro malé a
nejmenší. Vždy v poslední víkend v měsíci
Muzeum připravuje zázemí pro tvoření malých ratolestí.
Polický měsíčník - září 2020

možnost, namalovat si vlastní kámen a co
s ním posléze tvůrci udělají, už záleží jen a
jen na nich.

Vstupné na dílničku je v rámci vstupného do
Muzea. V září je tentokrát Muzeum připraveno pro dětské tvoření i v pondělí 28., kdy
je státní svátek.
Přijďte se rozloučit s létem a přivítat podzim do Muzea!

NABÍDKY PRO ŠKOLNÍ
SKUPINY

Pro začátek školního roku jsme připravili
pro školní skupiny speciální programy,
které v mnohém reagují na současnou situaci ve společnosti nebo její trendy.
Malování na kameny
V současné době můžete po celém území
České republiky potkat pomalované kameny, které cestují po republice a jejich fotografie z různých míst se pak prezentují na
facebooku. Muzeum připravilo pro skupiny

27. 9. 2020
Suchý Dul
pod Bubnem
14.00 hod

roušky, barvy na textil a co se nakonec objeví na roušce, už bude na vlastním uvážení
autorů a posléze nositelů roušek. Když už je
potřeba chodit se zahalenými ústy, udělejme to tak, aby právě ta naše rouška byla
originální a dokonalá, udělaná přímo sobě
na míru!
Více o programech Muzea a další nabídce
pro skupiny najdete na našem webu:
www.mpmpm.cz

Informujeme:

Lapač snů
Lapače snů vám zaženou zlé sny, utřídí
myšlenky, a ještě ozdobí interiér. Indiáni
je používali jako
amulet… Nabízíme
možnost si vyrobit
vlastní lapač snů.
Léty ověřená pomůcka proti nepříjemným snům a nočním můrám.

Malování roušek

Doba roušková se podle všeho na naše
území zase vrátí. Muzeum připraví bílé

V druhé polovině září by se v Muzeu měl objevit štáb pořadu Planeta Yó České televize
a bude tady natáčet pro jeden z dílů dětského pořadu.
Bohužel letošní „zavirovaný“ rok zrušil
mnoho akcí, včetně modelářských soutěží.
Se smutkem jsme sledovali, jak odpadá
jedna za druhou. Zatím to vypadá, že ta nejbližší bude v Brně v polovině října…

Prázdniny v Muzeu

Z prázdnin zatím můžeme zveřejnit neúplná
čísla. Od 1. července do 20. srpna (den uzávěrky Měsíčníku) navštívilo Muzeum
4.144 platících návštěvníků.
Nejvyšší návštěvu jsme zaznamenali
18. srpna, kdy do Muzea přišlo 326 lidí!
Za MPM Pavel Frydrych

9. ročník

Traktoriáda
Srdečně vás zveme na 9. ročník traktoriády v Suchém Dole
pod Bubnem směr Hlavňov.
•
•
•
•

Prezentace traktoristek a traktoristů od 12.30 hod do 13.30 hod
Startujeme od 14.00 hod
Občerstvení zajištěno
Program pro děti

Více informací na stránkách www.hasicisuchydul.cz, nebo na
facebooku v události Traktoriáda.
Akce se koná za každého počasí.

Polický měsíčník - září 2020
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Spusťte fanfáry!

S Police Symphony Orchestra naskakujeme zpět do narozeninové desáté sezóny a co by to bylo za roční oslavu
bez setkání s přáteli a sousedy ve svém domovském městě?
Proto jsme si pro Vás a nás přichystali koncert v naší Polici
nad Metují.

Sousedská (tak se akce jmenuje) oživí 6. 9. 2020
Masarykovo náměstí v Polici nad Metují. Začínáme
v 18:00, kdy večer zahájí svým vystoupením IBY POP,
multižánrový hudebník s kytarou. My Vám posléze zahrajeme nejen nový repertoár, ale i časem ověřené pecky, které
jsme připravili pod taktovkou Joela Hány. Vezměte babičky, dědy, maminky, tatínky, nebo kamarády, popadněte piknikové koše třeba s buchtou nebo dobrou večeří a přijďte si
užít nedělní podvečer ve společnosti PSO. Na místě budou
zajištěna místa k sezení i stoly ke společnému hodování
a pro milovníky chladných moků i stánek s pitím.
Aby každé oko dohlédlo a každé ucho slyšelo, budeme hrát z pódia a celé náměstí tak přetvoříme ve velký
amfiteátr.
Po našem koncertu přijde řada na Vás! Pokud máte
chuť, vezměte nástroje a nalaďte hlasy, protože po hlavním programu společně usedneme k táboráku a necháme
polickým náměstím znít staré dobré trampské hity, prostor
bude ale i pro autorské kousky. Nestyďte se ukázat, jaké
muzikanty a zpěváky v sousedství máme.
Vstupné dobrovolné poputuje na opravu dalších prostorů kláštera v Polici nad Metují, který byl vždy srdcem
regionu a my bychom tak chtěli dlouhodobě pomoci s jeho
obnovou. V případě špatného počasí se koncert nekoná.
Těšíme se, až si po roce zahrajeme u nás doma a doufáme, že u toho budete s námi!
Vaše

Police Symphony Orchestra

Bez Šance Fest VI., punkrock opět
pomáhal dětem

Šestý ročník hudebního benefičního festivalu Bez Šance Fest, který
se konal ve dnech 24. – 25. července
2020 v Polici nad Metují v areálu letní
Hospůdky U Pavla, pomohl svým výtěžkem 76 626,- Kč Dětské onkologii
při FN Hradec Králové. Tato částka
bude použita na nákup odběrového polohovacího křesla a dalšího vybavení
a výzdoby pokojů pro děti. Za výši této
částky děkujeme především návštěvníkům, kteří přijeli ze všech koutů republiky, sponzorům a neziskovým organizacím, které se rozhodly pomoci.
Tento rok zažíval festival opravdu
těžké časy. Koronavirus nepřeje kulturním akcím všeobecně, a i předpověď
počasí nebyla příznivá. Nakonec se vše
umoudřilo, nařízení byla rozvolněna
a počasí přálo. Pozitivně hodnotíme
i profesionální přístup kapel, které se
rozhodly dát část honoráře na benefici
a tím nás podpořit. V neposlední řadě
nás potěšili samotní účastníci, kteří
na festivalu vytvořili rodinnou a pohodovou atmosféru.
Dvoudenní model festivalu se ukázal jako slibný koncept, což bylo vidět
jak na výši příspěvku na onkologii, kterou jsme oproti loňsku ztrojnásobily,
tak i na počtu účastníků, kterých bylo
nadprůměrně. Utvrdili jsme se v tom,
že tvoříme festival s duší. Jeho tvář
hodláme v příštích letech více profilovat kapelami, které neuhýbají ve svých
názorech, nepodporují rasismus, ctí
podstatu lidství a svými texty souzní
s poselstvím festivalu.
Co plánujeme na příští ročník? Užít
si to jako letos, pozvat to nejlepší, co
domácí či zahraniční scéna z kapel nabídne. Dále budeme pracovat na zkvalitnění cateringu, více zapracujeme
na doprovodném programu. Festival
již nebudeme časově rozšiřovat

Pozvánka do Stroužného

POZVÁNKA
Obec Suchý Důl ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Suchý Důl pořádá

Tradiční Suchodolské posvícení
Program:
26. 9. 2020

10.00 hod
20.00 hod

Soutěž požárních družstev o putovní Svatováclavský pohár
Tradiční posvícenská zábava v kulturním domě; hudba BTK

27. 9. 2020

14.00 hod

9. ročník traktoriády pod Bubnem

28. 9. 2020

9.00 hod
10.00 hod
12.00 hod

Tradiční průvod od základní školy, vystoupení ZŠ a MŠ Suchý Důl
Mše svatá v kapli panny Marie Lurdské
K tanci a poslechu hraje po celý den krojovaná dechová hudba Svárovanka
ze Strážnice – kapelník Tomáš Hanák

Akce se koná za každého počasí, občerstvení zajištěno.

a zůstaneme u šesti pátečních a dvanácti sobotních kapel.
Trochu nás mrzí odmítavý postoj některých občanů. Chápeme, že
punkrock není zábava pro všechny,
ale opravdu nám nepřijde čestné šířit
pomluvy o nějakém „hromadném nakažení, nezřízené párty apod.“. Pokud
bychom opravdu byli takový „chuligáni“, asi bychom na dětskou onkologii
nepřispívali.
Závěrem bychom rádi poděkovali Královehradeckému kraji a městu
Police nad Metují za podporu a férový přístup. Děkujeme také firmám
Myco Medica, Radegast, CDS Náchod,
Domivo a spousty dalším. Dále děkujeme všem podporovatelům, dobrovolníkům a samozřejmě návštěvníkům festivalu. Děkujeme také lidem z Police nad
Metují a okolních vesnic za toleranci
vůči hluku, který se během akce linul
z areálu.
Těšíme se opět za rok!
kolektiv Spolku Kvíčeroff

Všichni jste srdečně zváni!

Průběh akce se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a platných nařízení vlády ČR
Akce je realizována v rámci mikroprojektu „Stále spolu“ reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002250

V soboru dne 12. září 2020 od 16.00 hod. se
uskuteční v kostele ve Stroužném (Pstrążna) varhanní koncert. Účinkovat bude Michał Markuszewski,
absolvent varšavské hudební akademie a Univerzity
umění v Berlíně. Program: Pachelbel, Böhm, Bach,
Markuszewski (improvizace).
Varhanní koncerty ve Stroužném
mají
jedinečnou
atmosféru. Srdečně
vás zveme.
Wioleta Suzański,
Eva Pumrová
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Pořád nás to moc baví!
Poděkování Polici za letošní Terasu 2020
Letošní rok byla Terasa opravdu jiná.

Vliv na ni rozhodně měla jarní pandemická přestávka, kdy jsme ještě začátkem června
nevěděli, jestli se do ní vůbec pustíme. Vliv
na ni mělo rozhodně naše „výročí“. Místním
i turistům, kterých ve městě poslední roky
není málo, se snažíme zpestřit léto zajímavým
prázdninovým programem a to každoročně,
letos už po podesáté.
Proč to vlastně děláme? S touhle otázkou
se setkáváme stále častěji. Krátká a jasná odpověď je: baví nás to. Ta delší odpověď zní
následovně. Myslíme si, že i malé město si zaslouží akce pro náročnějšího diváka. Zároveň
se je snažíme dělat tak, aby neodradily nikoho. Naopak. Nálepku elitářství, která tento typ
akcí provází, se snažíme v Polici sejmout. A to
se nám díky pozvaným hostům, interpretům
i umělcům daří.
První roky Terasa „sídlila“ na Pellyho terase se záměrem oživit tento krásný prostor
a zpřístupnit ho veřejnosti s drobným občerstvením a kulturní programem. V době, kdy
vedle Muzea papírových modelů vznikla kavárna a nad ní „opuštěný prostor“ jsme Terasu
přemístili do Zeleného domečku a na prostranství před Muzeem papírových modelů,
kde jsme našli podporu a zázemí. Naše cíle se
vyvíjeli, ale poslání, které nese Terasa od samého začátku je stále platné. Především je to
dávat prostor a vytvářet zázemí místním tvůrcům, sousedům, kteří mohou svým vystoupením obohatit nejen nás ale i přespolní. Zvát
a přivážet do Police prezentaci mladých začínajících výtvarníků, pořádat přednášky odborníků a profesionálů v tématech, které jsou často marginalizovány nebo nesprávně chápány.
Program se za roky ustálil, a tak pro období prázdnin se snažíme v Zeleném domečku představit tři výtvarníky, kteří zaujímají
prestižní místo na současné české umělecké
scéně. Výběr jednotlivých tvůrců je podřízen
snaze o co nejotevřenější pohled na současný
svět umění. V programu tak mají pravidelně
své místo i generačně zralejší a zkušenější
osobnosti.
Tři projekce filmových alternativních
tvůrců ke kontrastu běžné komerční filmové
produkci. Dvě přednášky, besedy s lidmi,
které toužíme poznat blíž. Do tohoto konceptu
nám zapadl i koncert, a tak se snažíme vždy
jeden uspořádat. Akce pořádáme dostupné
všem, a proto je od samého začátku vstupné
na všechny akce Apeironu dobrovolné.
Letošní rok jsme vzpomínali, pozvali
jsme znovu řadu hostů, kteří už na Terase někdy byli a vzpomínali s nimi. Z řadou z nich
se pravidelně setkáváme. Jsou z nás přátelé.
Dovolte nám připomenout Terasu jako takovou soupisem jejího dosavadního programu.

VÝSTAVY
2011

Jan Kousal: Krajina domova – obrazy
Dagmar a Jaroslav Novákovi: Obrázky – obrazy, kresby
Veronika Klusáčková: PortréTy – fotografie
Polický měsíčník - září 2020

2012

Zdeněk Odl: Barokní krajinou – fotografie
Josef Kleiner: Jahodový salát – obrazy
Tomáš Petřík: Imaginárium – obrazy

2013

Jana Pechlátová: Lykantropie – fotografie
Bohumil „Bob“ Zelený: Trasy na Terasy
– sochy
Jiří Kollert: Obrazy – obrazy

2014

Alžběta Čechová: Síň slávy – obrazy
Zuzana Krčmářová: Interactive – objekty
Milan Zítka: Fotografie – fotografie

2015

Alena Laufrová: Paměť krajiny – grafiky
Adolf Hejna: Fotografie – fotografie
Jan Vítek: Meziprostor – sochy, objekty, video
ZELENÝ DOMEČEK

2016

Lukáš Cinkanič: 377 – obrazy, grafiky
Kateřina Černá: Knihy, texty, grafika – grafiky
Petr Stibral: Lesní práce – video

2017

Kolektivní výstava SČUG Hollar: Hudební
motivy v grafice – grafiky
Andy Warhol: Grafika – grafiky
Igor Korpazcewski: Odrazy aneb Slova spatřená (několik přísloví a pořekadel) – obrazy
Michaela Bodnárová-Holotová: Faun na břehu Tiberu – obrazy
Matouš Hrbek: Street is Art – obrazy

2018

Karel Čapek fotograf – fotografie
Václav Šafář: Krajinou domova – obrazy
Matěj Lipavský: Polní výzkum – obrazy
Karel Demel: Francouzský šanson v grafice
– grafiky

2019

Alena
Laufrová,
Kateřina
Kyselica:
Korespondáž A+K – dopisy-koláže
Veronika Psotková: Klenot I – zavěšená socha
Jan Petrov: Sedm – obrazy
Jiří Slíva: Humor v grafice – grafiky

2020

Rostislav Vaněk: Extypo – grafiky
Paulina Skavová: Sochy – sochy
Petr Gruber: Sjezdovka ze silnice – obrazy

KONCERTY

Jana Šteflíčková – 2013
Tlupa tlap – 2014
Vladimír Merta – 2015
Martina Trchová a trio – 2015
Ivo Cicvárek a Pavel Čadek – 2016
Petr Linhart – 2017
Iva Marešová – 2018
Jarda Svoboda – 2019
Tlupa tlap + Jana Šteflíčková – 2020

PŘEDNÁŠKY

Marian Lewicki – 2014
Jan Tůma – 2015

Petra Zvířecí – 2015
Radim Kočandrle – 2015
Zdeněk Kratochvíl – 2015
Jiří Grygar – 2015
Zlatica Zudová-Lešková – 2016
Jan Pirk – 2017
Igor Chaun – 2019
Vendula Chalánková – 2019
Antonín Panenka – 2020
Jiří Horský – 2020
K letošnímu desátému ročníku jsme se
pokusili o vydávání katalogů k jednotlivým
výstavám. To se podařilo díky podpoře firmy
GLOR Police nad Metují.
Letošní rok akce Terasy navštívilo celkem
684 lidí. Nejvíce jich přišlo na besedu s legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou
(93) a na promítání filmů Miroslava Šolce
(90). Výstavy navštívilo 337 lidí. Rozpočet
Terasy pro rok 2020 byl 60.900,- Kč. Částkou
43.600,-Kč byl dotován z DP Akce pro veřejnost Města Police nad Metují. Zbytek finančních prostředků získáváme z dobrovolného
vstupného a sponzorsky.
Tým, který se na začátku skládal
z Martiny Frydrychové, Pavla Frydrycha,
Lukáše Kollerta a Štěpána Horáka se rozrostl
na více členů a radost nám dělá nejen finanční
podpora Města Police nad Metují, ale i podpora dalších sponzorů a partnerů.
Nejen za letošní rok děkujeme!
Kavárně Krafárně, Zelenině Suchomel,
Petře Vaňkové Květinářství u Petry, Restaurace
Sokolovna Karel a Jana Křepelkovi, firmě
GLOR, firmě Elpol, polickým skautům, ZUŠ
Police nad Metují, Vladimíru Beranovi, fb
skupině Náchodské dění, café Adler, Rendovi
Herzánovi a portálu Naše Broumovsko,
Kladskému pomezí, Náchodskému deníku,
Koloniálu Renata a Martinu Cibulkovi.
Letošní tým: Pavel Frydrych, Martina
Frydrychová,
Lukáš
Kollert,
Aneta
Matoulková, Nikolas Letzl, Tomáš Váňa,
Markéta Možná, Anika Gloserová, Mahulena
Nováčková, Matouš Karpf, pomocnou ruku
přiložili i členové našich rodin, Jarda Mazač,
manželé Malý, Lukáš Vacek a Jiří „Bizák“
Gennert.
Děkujeme, že na akce Apeironu chodíte,
děkujeme za veškerou krásnou zpětnou vazbu.
Baví nás to o to víc, baví nás to čím dál víc!
S naším motem: "na světě nejsou důležité věci, ale okamžiky" se s Terasou pro letošní rok loučíme. Fotografie z akcí Terasy
a další informace najdete na webu www.
spolekapeiron.cz, nebo na našem facebooku
a instagramu.
Další akcí, kterou Apeiron s finanční podporou Města Police nad Metují a MAS Stolové
Hory a podporou dalších spolků i jednotlivců
připravuje, bude 11. listopadu Svatomartinská
slavnost aneb vítání zimy. Těšíme se, že Vás
opět uvidíme.
Za spolek Apeiron
Martina Frydrychová
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Benediktinské knihovny klášterů Broumov a Rajhrad
Výstava je jedním z výstupů výzkumného úkolu Brána moudrosti otevřená, který řeší Katedra pomocných věd historických
a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity
Hradec Králové ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a Fakultou restaurování
Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli. Její
premiéra se uskutečnila v roce 2019 paralelně
v klášterech v Broumově a Rajhradu. Výstava
podává přehled historie benediktinského řádu
a jeho počátků v českých zemích od 10. století.
Dále se soustřeďuje na historii obou klášterů a jejich stavební a architektonický vývoj s důrazem
na působení K. I. Dientzenhofera v Broumově
a J. B. Santiniho-Aichela v Rajhradu. Její hlavní část je zaměřena na historii knihoven v obou
klášterech, vznik monumentálních knihovních
sálů a přehled vývoje a složení knihovních fondů
obou knihoven. Představuje nejvzácnější jednotliviny – středověké rukopisy, inkunábule (tisky
z doby před r. 1500), nejzajímavější staré tisky,
zpřístupňuje ukázky výzdoby, typografických
prvků, historických knižních vazeb, použitých
druhů psacích látek i některé druhy kování.
Zvláštní část je věnována péči o stav knihovních
fondů a ukázkám postupů restaurování některých
vzácných svazků. Pro Polici nad Metují je kolekce doplněna prezentací historie zdejšího benediktinského kláštera a jeho knihovny, která zanikla
v souvislosti se zrušením kláštera Josefem II.,
a naznačuje vzájemné vazby především s klášterem broumovským.
Výstava probíhá v benediktinském klášteře
v Polici nad Metují do 28. října 2020 a zhlédnout
ji můžete denně kromě pondělí od 9.30 do 12
a od 13 do17 hod.
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Tajemství barokních kostelů
na Broumovsku

Muzeum Náchodska srdečně zve na přednášku Zdeňka Zahradníka se světelnými obrazy, divadelními prvky a závěrečnou hypotézou. Architektonickému stylu Kiliána Ignáce
Dientzenhofera jsou často přisuzovány principy
numerologie, katolické symboliky i židovské kabaly, dokonce se mluví o tajném „Santiniho jazyku“. Zajímá vás, zda nevložil architekt Kilián
Ignác Dientzenhofer do barokních kostelů tzv.
broumovské skupiny navzdory opatovi zdejšího
kláštera nějaké vyšší tajné poselství? Přijďte 30.
září 2020 v 17.30 hod. do Pellyho domů v Polici
nad Metují a dozvíte se mnohem více. Vstupné
činí 80 Kč a místa si můžete už nyní rezervovat
v Informačním centru v Polici nad Metují.

Sbírka materiálů pro
novou expozici na tvrzi
na Dobrošově

Muzeum Náchodska se obrací na čtenáře Polického měsíčníku s prosbou o poskytnutí
filmových záběrů, fotografií i jiných materiálů
a předmětů týkajících se československého předválečného opevnění pro připravovanou novou
expozici na tvrzi Dobrošov. Zajímají nás předměty z období první republiky a protektorátu,
přibližně do roku 1945.
Nabídky prosím zasílejte na e-mailovou adresu: info@muzeumnachodska.cz, nebo poštou
na adresu Muzeum Náchodska, Tvrz Dobrošov,
Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod.
Veškeré předměty, fotografie či filmové záběry můžeme převzít do sbírek muzea nebo se

souhlasem vlastníků okopírovat nebo nafotit
a originály jim vrátit.
Za všechny nabídky děkujeme a těšíme se
na spolupráci.

Kdo si hraje, nezlobí

Muzeum Náchodska pořádá do března 2021
sbírku hraček místní výroby, zejména produkci
firem KOVODRUŽSTVO, KOVAP a KADEN.
Dárci mohou kromě hraček samotných nosit také
katalogy, popř. staré fotografie s danými hračkami. Pokud doma máte nějaký předmět, kterého se nechcete vzdát, a přesto si myslíte, že je
zajímavý a byl by přínosem pro připravovanou
výstavu, budeme velmi rádi, půjčíte-li nám jej
alespoň po dobu jejího trvání. Vděčni budeme
také za zapůjčení fotografií, popř. jiných listin,
které si budeme moci oskenovat.
Předměty ze sbírky budou nejprve využity
při přípravě výstavy zaměřené na hračky, jejíž
část by měla být věnována právě náchodskému
KOVODRUŽSTVU, a následně budou používány i při dalších výstavách. Přinést je můžete kdykoliv do muzea (vždy se jménem dárce a kontaktem na něj) nebo ve vyhlášených termínech
přímo na osobní schůzky s muzejním kurátorem.
První schůzka se uskuteční 13. 10. 2020
v přednáškové místnosti muzea v 1. patře
Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin, druhá
schůzka 10. 11. 2020 ve stejný čas na stejném
místě. O termínech dalších schůzek budeme průběžně informovat.
Za Váš zájem a podporu předem velice
děkujeme!
Více informací: www.muzeumnachodska.cz
a Fb Muzeum Náchodska
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Nové graffiti v Polici nad Metují. Umění? Vandalismus? Kýč?

Během léta se v Polici nad Metují objevilo nové výtvarné dílo ve veřejném prostoru. Graffiti (malba na zdi) Lukáše Cinkaniče
na sídlištním hřišti. Je to skoro přesně rok
poté, co byla slavnostně odhalena socha Petra
Váni Panny Marie před kostelem, jejíž donátorem je pan Milan Schirlo.
Ať se jedná o sochu z carrarského mramoru, nebo sprejovou malbu na zdi, jsem ráda,
že Police nad Metují je moudré město spravované a obývané moudrou společností a umění
nejen ve veřejném prostoru umožňuje, podporuje, iniciuje i aktivně vytváří. Děkuju za to.
Výtvarné umění ve veřejném prostoru hraje opravdu důležitou roli. Ať už chceme, nebo
nechceme, vědomě nebo nevědomě, veřejný
prostor nás ovlivňuje, především naši psychiku. Kvalita veřejných prostranství je jedním ze základních předpokladů kvality života
ve městě. Bez pochyb umění kvalitu místa
povyšuje.
Co vlastně vzniklo na zdi na sídlišti? Jedná
se o piece Lukáše Cinkaniče. Ten v Polici
strávil týden a zeď na sídlišti se stala jeho
výzvou, inspirací a darem nám všem. Student
Akademie výtvarných umění v Praze prožil
dětství v Polici nad Metují. Určitě na hřišti
na sídlišti strávil řadu chvil, jako většina z nás.
Mezi širokou veřejností je považováno
současné graffiti, především tagy, za formu
vandalství. Nápisy, malby na zdech našich
obydlí jsou ale naší přirozeností a to vlastně
už od pravěku. Věřím, že díky místu, které

Lukáš pro své dílo našel, ho nikdo za vandala
nepovažuje. Věřím, že díky svému vzdělání
a dalším kompetencím nebude jeho dílo považováno za kýč. Současná generace výtvarníků
experimentuje a sama tagy a piecy vytváří.
Graffiti také přímo ovlivňují současnou tvorbu například na poli grafického designu a ilustrace. Graffiti, tak jak je známe dnes, vzniklo
v šedesátých letech v New Yorku a úzce souvisí s šířením reklamních cedulí. Vzniklo jako
vymezení se proti cedulím názvů ulic, dopravních značek, firemních štítů a log, semaforů
a dalších světelných reklam.
Zeď Lukáše Cinkaniče není jen graffiti, je
to výstup týdenního pobytu v Polici, který pojal jako plenér. Vytvořil na jemu blízkém místu

site specific pro nás všechny, kdo tento prostor
využívají. Nechal se inspirovat nejen místem,
ale i svým dědečkem – fotografem a horolezcem Jaroslavem „Kingem“ Seifertem. Zeď
můžeme brát jako vyznání. Budu moc ráda
sledovat další život zdi. Podle mě se z ní budou nejen děti ještě dlouho radovat a nezničí
ji. Proč? Prázdná plocha přímo vybízí k chuti
tvořit. A tahle zeď už prázdná není. Je na ni
příběh Lukáše Cinkaniče.
graffiti: druh výtvarného projevu pracující
ve veřejném prostoru, piece: od masterpiece –
mistrovské dílo, tag: rychlý podpis, site specific: výtvarný projekt vytvořený pro konkrétní
prostor
Martina Frydrychová

MĚSTSKÉ DIVADLO DR. JOSEFA ČÍŽKA V NÁCHODĚ
BERÁNEK Náchod a. s. uvádí v měsíci ZÁŘÍ 2020
Středa 2. září 2020 v 19.00 hodin

8. koncert ab. cyklu - skupina „K“ 2019/2020

KLARINET A HARFA

Anna Paulová - klarinet
Hedviga Mousa Bacha – harfa
Vstupné: 130 Kč, 110 Kč, 90 Kč

Neděle 6. září 2020 v 18.00 hodin
DEN DOBRÝCH SKUTKŮ

23. ročník

Vystoupí: Hana Křížková, Daniel Hůlka,
Světlana Nálepková, Markéta Muzikářová,
Bohuš Matuš. Výtěžek bude věnován na charitativní účely.
Vstupné: 350 Kč

a metalové světové hity, filmové soundtracky,
výlety i do nemetalových žánrů a spousty bubenických sól.
Vstupné: 240 Kč, 220 Kč, 200 Kč

Středa 16. září 2020 v 17.00
a v 18.30 hodin
1. LEKCE KURZU JÓGY

lektorka Mgr. Jarmila Koudelková
od 17.00 hodin - začátečníci, od 18.30 hodin mírně pokročilí a pokročilí
Kurzovné: 10 lekcí za 950 Kč

Středa 16. září 2020 v 19.00 hodin

1. koncert ab. cyklu - skupina „K“ 2020/2021

ČAROVÁNÍ S KYTAROU

Úterý 8. září 2020 v 19.00 hodin

Štěpán Rak a Jan-Matěj Rak - kytary
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

Robert Thomas: OSM ŽEN

Neděle 20. září 2020 v 15.00 hodin

Klicperovo divadlo Hradec Králové
Detektivní hra plná napětí i lehké nadsázky.
Hrají: Lenka Loubalová, Sára Venclovská,
Martina Eliášová, Anna Peřinová, Martina
Nováková, Zora Valchařová-Poulová, Natálie
Holíková, Kamila Sedlárová
Vstupné: 380 Kč, 360 Kč, 340 Kč

Liduščino divadlo vás zve na nedělní pohádku
KOSÍ BRATŘI - pohádka z Večerníčků
Pro děti od 3 do 10 let. Délka 65 minut.
Vstupné: 60 Kč

Středa 9. září 2020 v 19.00 hodin
MILOŠ MEIER:
DRUMMING SYNDROME

VELKÁ POŠŤÁCKÁ POHÁDKA

Bubeník metalových Dymytry a hronovský
rodák Miloš Meier představí nový program,
ve kterém zazní osobitě upravené rockové
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Pondělí 21. září 2020 v 9.00 a v 10.30 hodin
Liduščino divadlo vás zve na pohádku
Pro děti od 4 do 10 let. Délka 65 minut.
Vstupné: 60 Kč

Úterý 22. září 2020 v 19.00 hodin
PAVLÍNA JÍŠOVÁ, ADÉLA
JONÁŠOVÁ A OLDŘICH BOHADLO

První dáma českého folku Pavlína Jíšová,
její dcera Adéla Jonášová a ve východních
Čechách velmi dobře známý muzikant Oldřich
Bohadlo se předvedou, jak každý zvlášť se
svou vlastní tvorbou, tak dohromady v takřka
rodinném seskupení.
Vstupné: 180 Kč, 160, Kč 140 Kč

Čtvrtek 24. září 2020 v 19.00 hodin
Náchodská divadelní scéna

Jiří Hubač:
GENERÁLKA JEHO VELIČENSTVA

Komedie o setkání poraženého Napoleona,
internovaného na ostrově Svatá Helena a kurážné a neohrožené korsičanky Josefíny
Pontiové, která si se svým krajanem přichází
vyřídit své účty.
Hrají: Ludmila Šmídová, Pavel Rys, Miloš
Malý, Petr Horký, Petr Neumann, Tomáš
Kejzlar a Milan Urban
Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

Úterý 29. září 2020 v 19.00 hodin
Činoherní studio Bouře Praha

Dan Gordon: CENA ZA NĚŽNOST

Hra
oscilující
na
hranici
komedie
a melodramatu
Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Alexej
Pyško, Marcela Holubcová, Jan Fišar/Robert
Jašków/Miloslav Mejzlík/Martin Polách,
Daniela Choděrová/Kateřina Sedláková
Vstupné: 320 Kč, 300 Kč, 280 Kč
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POHLEDY DO HISTORIE
zrcadlo času - vzpomínáme...
1. září 1939 – Nacistické Německo přepadlo
Polsko – začala druhá světová válka
2. září 1939 – Druhá světová válka: Francie a Velká Británie vyhlásily všeobecnou mobilizaci
3. září 1939 –Druhá světová válka: V reakci na německou agresi vůči Polsku vyhlásily Francie, Velká Británie, Nový Zéland
a Austrálie válku nacistickému
Německu
4.září 1768 – Narodil se François René de
Chateaubriand, francouzský diplomat a spisovatel († 4. července 1848)
5. září 1829 – Narodil se Josef Václav Frič,
český spisovatel, novinář a politik († 14.
říjen 1890)
6. září 1253 – První písemná zmínka
o městě Police nad Metují, kdy se do ní
z Provodova přesunulo právo pořádat trhy
7. září 1815 – Narodil se Jan Perner, stavitel
železnic († 10. září 1845)
8. září 1921 – Zemřel Jan Janský, objevitel
čtyř základních krevních skupin
(* 3. dubna 1873
9. září 1935 – Edvard Beneš zvolen prezidentem Československa
10. září 1652 – Narodil se Jan Sladký
Kozina, vůdce chodského povstání
(† 28. listopadu 1695)
11. září 1861 – Čeština ustanovena vyučovacím jazykem na pražských školách

12. září 2001 – zemřel akademický malíř
Josef Ducháč, významný textilní návrhář, zakladatel výtvarné Skupiny 5 (* 4. ledna 1925)
13. září 1868 – Narodil se Otokar Březina,
český básník, vlastním jménem Václav Jebavý
(† 25. března 1929)
14. září 1937 – Zemřel Tomáš Garrigue
Masaryk, první československý prezident
(* 7. března 1850)
15. září 1867 – Narodil se Petr Bezruč, autor
jediné básnické sbírky Slezské písně, rodným
jménem Vladimír Vašek († 17. února 1958)
16. září 1871 – Zemřel Jan Erazim Vocel,
český romantický básník, archeolog a historik
dramatik (* 23. srpna 1803)
17. září 1832 – Narodil se Miroslav Tyrš, historik umění, spoluzakladatel Sokola
(† 8. srpna 1884)
18. září 1848 – Na českých gymnáziích byla
zavedena čeština jako vyučovací jazyk
19. září 1922
– Narodil Emil Zátopek, atlet a čtyřnásobný
olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu († 21.
listopadu 2000)
– Narodila se Dana Zátopková, atletka
a olympijská vítězka v hodu oštěpem († 13.
března 2020)
20. září 1979 – Zemřel Ludvík Svoboda, československý prezident a armádní generál
(* 25. listopadu 1895)
21. září 1968 –V Česku začal pětidenní

pracovní týden, kdy všechny soboty byly
volné
22. září 1791 – Narodil se Michael Faraday,
anglický fyzik a chemik († 25. srpna 1867)
23. září 1939 – Byla vyhlášena všeobecná
mobilizace československé branné moci
24. září 1735 – Zemřel Petr Brandl, český
barokní malíř (* 24. října 1668)
25. září 1870 – Definitivní verze Smetanovy
opery Prodaná nevěsta má premiéru
v Praze
26. září 1899 – Narodil se George Gershwin,
americký hudební skladatel
(†11. července 1937)
27. září 1941 – – Zastupujícím říšským protektorem v Čechách a na Moravě jmenován
generál SS a policie Reinhard Heydrich
28. září 1914 – Narodil se Karel Petr, obětavý pedagog, učitel hry na housle a neúnavný
propagátor dětského sborového zpěvu († 5.
ledna 1981)
29 září 1938 – Podepsali Adolf Hitler, Benito
Mussolini, Seville Chamberlain a Édouard
Daladier v Mnichově dohodu, v níž bylo
rozhodnuto o odstoupení pohraničí (Sudet)
Německu 30. září 1938 – Československá
vláda přijala Mnichovský diktát a postoupila
Sudety třetí říši,veřejnosti bylo toto rozhodnutí oznámeno prostřednictvím rozhlasu generálem Janem Syrovým v 17 hodin
Připravil František Janeček

300 let hostince Krčma

Nejstarší hostinec v Polici nad Metují,
zajímavá stavba postavená za opata Ottomara
Zinkeho roku 1720 letos oslavuje 300 let nepřetržitých služeb veřejnosti. Dnes je v soukromém vlastnictví, má název „Klub pohodářů Krčma“.
Hostinec byl postaven roku 1720 nákladem polického benediktinského panství ve vsi
Ledhuji a vlastnilo ji polické klášterní panství.
Stavení dal postavit tehdejší opat břevnovského benediktinského kláštera OTMAR Daniel
Zinke. Bylo to hlavně proto, aby podpořil prodej panského piva z benediktinského pivovaru, postaveného nedaleko odtud. Benediktini
však ledhujskou krčmu už za patnáct let prodali. O prvním hostinském archivy mlčí, druhým byl HANS Scholtz ze vsi Dědov v polickém panství a třetím Jan Dittrich z Bezděkova,
který hospodu v roce 1734 koupil od břevnovského kláštera za 300 zlatých. O dalších sto
letech Krčmy archivy mlčí.
Někdy kolem roku 1850 už byl jejím
majitelem Josef Pášma, prapředek nynějšího
majitele. Ten se svou manželkou Marií zavedl
k hostinci obchod s osadnickým zbožím, vyráběl kořalku a pronajímal ho. Obchod zůstal
u Krčmy až donedávna.
Jako pachtýře hostince Krčmy shledáváme
někdy kolem roku 1840 Františka Richtera,
potom, někdy po roce 1855, byl hostinským
v Krčmě nový nájemce, Antonín Gotthard
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Belli, syn legendárního italského zakladatele obchodníka Ignáce (Hynka) Pášmy, přítele
polického rodu Pellyů.
V. V. Tomka. Syn tohoto „krčmáře“, profesor
Josefu Pášmovi hrozila v prusko-rakouské Hynek Pášma, působící tehdy v Praze přivedl
válce v roce 1866 dokonce smrt když přihlížel někdy v roce 1906 na Policko svého přítele
přestřelce, kterou nedaleko svedla předsunutá slavného ilustrátora a malíře Adolfa Kašpara.
pěší a jízdní hlídka pruského gardového střePo smrti Ignáce Pášmy se majitelleckého praporu s četou rakouských hulánů. kou Krčmy stala vdova Barbora Pášmová.
Vítězící Prusové majitele Krčmy zadrželi Jako další hostinský v Krčmě, po nájemci
a pod pohrůžkou zastřelení vyslýchali o vo- Antonínovi Gotthardovi Bellim se objevil
jenské situaci ve městě. Tato památná událost někdy po roce 1880 další pachtýř Ferdinand
se odehrála před hostincem ještě jednou, a to Janeček. Hostinec měl v nájmu, ještě za předv roce 1993. Při oslavách 740. výročí první chozí majitelky Barbory Pášmové hostinský
zmínky o městu Police nad Metují tady při re- Jaroslav Ježek.
konstrukci události hostinského Jiřího Pášmu
Po příchodu vyhlášeného mykologa učite„zatkla“ zdivočelá soldateska polické ostro- le Jana Bezděka na polickou školu roku 1896
střelecké gardy.
se začala psát i jedna z dalších zajímavých
Josef Pášma byl také jedním
ze zakladatelů „Tělocvičnohasičského
spolku
Sokol“
v Polici. Umožnil na své zahradě
u Krčmy zřízení letního sokolského cvičiště a první dřevěné
sokolovny. Později nelitoval. To
když nebezpečný požár velké
kůlny u Krčmy právě díky pohotovosti polických hasičů nepřerostl ve zkázu celého hostince
a okolních chalup.
V souvislosti s tímto požárem se v kronikách připomíná
jméno dalšího majitele Krčmy, Krčma v roce 1913
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kapitol v historii Krčmy. Jeho iniciativou se
zde začaly každé úterý pořádat večírky tzv.
„hubařského spolku“, kde se scházela rozmanitá společnost řemeslníků, ale i učitelů,
advokátů a lékařů, a kde se poznávaly a také
konzumovaly i málo známé houby. Konaly se
zde i různé další přednášky a debaty, kterých
se vždy rád účastnil i P. Sigismund Bouška,
OSB, zdejší kaplan, také velký znalec hub.
Ten je autorem poetického popisu Krčmy před
sto lety. „Blíže panského pivovaru stojí starobylá chalupa. Je celá zarostlá psím vínem,
s vysokou šindelovou střechou. Jde se do ní
po kamenných, venku přistavených schodech.
Přes bystrý potůček, místy kamennými deskami krytý. Před Krčmou stojí dvě obrovité
lípy těsně vedle sebe a mezi nimi tyčí se socha
Bohorodičky na vysokém sloupu. Zde před
malebnou Krčmou o křížových dnech klečívá
procesí dětské kolem sochy a dětské hlásky
daleko široko se rozléhají.“
Roku 1896 byla svolána do Krčmy důvěrná schůze všech českých starostů broumovského politického okresu, kde se jednalo
o chystaném oddělení polického soudního
okresu a jeho připojení k nově zřízenému politickému okresu náchodskému.
30. března 1915 koupil budovu Krčmy,
podle trhové smlouvy, sepsané tento den,
za 44.000 K od majitelky Barbory Pášmové,
vdovy po Ignáci Pášmovi, polický stavitel,
zkoušený zednický mistr František Erber starší
(*1863, zemř. 1934). Připomeňme, že stavitel
Erber, který získal praxi u známých tehdejších
stavitelů Karla Eckerta z Hronova (původem
z Radešova) a polického Viléma Pohla st., byl
významným stavebním podnikatelem přelomu
19. a 20. století v tomto regionu. Kromě mnoha obytných domů ve městě postavil i textilní
továrnu v Nízké Srbské pro hronovského izraelitu Hermanna Graetze (roku 1909), uzenářskou továrnu pro bratry Pejskarovy (roku
1902) a továrnu na šrouby a brusle pro Emila
Katschnera (roku 1910) a pro syna Josefa roku
1912 dům čp. 337 v dnešní Tyršově ulici. Také
jeho syn ing. Josef Erber (*1889) pokračoval
v jeho úspěšném stavením podnikání a se svou
stavební firmou postavil mj. budovu polické
Městské spořitelny (roku 1929 – dnes poštovní úřad), budovu Okresní hospodářské záložny
(roku 1934 - dnešní Českou spořitelnu) a také
se roku 1936 podílel na výstavbě linie lehkých vojenských opevnění v oblasti Teplicka.
Od této doby je budova Krčmy v majetku jeho
příbuzenské větve až do dneška
Od roku 1920 je držitel hostinské koncese v Krčmě syn stavitele František Erber.
Ten se však věnoval, vzhledem k svému odbornému strojírenskému vzdělání, povolání
strojního zámečníka. Hostinec Krčmu vedla po Jaroslavu Ježkovi někdy po roce 1924
manželka Františka Erberová.
Inzerát z roku 1934 ukazuje, že ledhujský
hostinec nabízí světlé i černé pivo od ledu,
obědy, večeře a každou neděli hudbu a tanec.
Byly tu i hostinské pokoje. „Inzerát však není
vyčerpávající. Neobsahuje totiž nabídku erotických služeb, které v Krčmě tradičně od dob
Rakouska-Uherska poskytovala jedna nebo
dvě prostitutky. A to i pro zvýšení návštěvnosti v konkurenci okolních početných hostinců
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či v době hospodářské krize,“ uvádí polický
historik Miroslav Pichl.
Roku 1938 měl krátkou dobu v Krčmě
sídlo štáb vojenské jednotky, která před příchodem nacistů střežila vojenský srub nad
Bělskou horou. Za protektorátu měla Krčma
ve čtvrtek úřady nařízený zavírací den. Také
příděly piva se stále zmenšovaly, až okupační
úřady v únoru 1945 čepování piva zcela zrušily. Pivo bylo tehdy k mání jen pro dělníky
v továrních kantýnách.
Ač hostinec v roce 1954 pohltily
Restaurace a jídelny Náchod, ještě dlouho v něm obsluhovala původní majitelka
Františka Erberová, jejíž dršťková polévka
byla vyhlášená široko daleko. Roku 1960 se
stala po Františce Erberové vedoucím hostince Krčmy Zdeňka Kutíková, která zde setrvala
až do konce roku 1963.
Po Zdeňce Kutíkové začátkem roku 1964
nastoupil do služby hostinského v Krčmě bývalý osobní řidič v n. p. Kovopol, vyučený
řezník Jaroslav Lamka zvaný Kozik. Tento
svérázný a často nerudný muž obsluhoval
hosty s nezbytným viržinkem v ústech a často
zahudroval: „Všichni tu čumíte na fotbal, a já
abych vás obsluhoval.“ Přesto za jeho doby
vzrostla u místních obliba hostince a staří
štamgasti dodnes vzpomínají na taneční zábavy, na nichž hrával na harmoniku „hrobař“
Jiří Vacek a bubeník „Cída“ Teimer. Občas
jim na saxofon vypomohl Oldřich Jansa, alias „Rumeček“. Chodíval sem také štamgast
Jaroslav Rus, který měl stále velký apetit.
„Pro případ hladu měl stále v kapse saka kus
točeného salámu a dokázal spořádat za večer pekáč jitrnicového prejtu či kilogramové
porce solených jiker. To poslední ovšem s fatálními následky,“ vzpomíná Miroslav Pichl.
Zmoženého Jaroslava Rusa musela jednou
odvézt domů, tedy na „ruské velvyslanectví“,
jeho dcera Eva na žebřiňáku.
Po Lamkovi se novým hostinským
v Krčmě stal oblíbený hostinský Přemysl
Jirman, vyučený zedník a v té době zaměstnaný
jako řidič v sekretariátu Socialistického svazu
mládeže v Náchodě. Za něho byla v říjnu 1981
provedena úprava interiéru. Zmizelo umakartové obložení stěn a nahrazeno dřevěným,
změněno vytápění lokálu (místo kamen akumulačními topidly); vše nákladem 65.000 Kč,
které investoval oblastní podnik Restaurace
a jídelny (RaJ) Náchod. Byla to zřejmě předehra k oslavám, které 10. října 1982 uspořádal

tento podnik jako výročí čtvrtiny tisíce let nepřetržitých služeb tohoto hostince. Oslava se
nesla ve „staročeském“ duchu, dostavily se
místní a okresní stranické delegace, na prostranství před hospodou vyhrávala dechovka,
na podiu zatančil folklorní soubor „Hadař“
z Červeného Kostelce, byl zde dětský kolotoč,
podávaly se koláče a buchty. Přijela televize,
byl vydán i almanach. Přemysl Jirman zemřel
12. června roku 1995 ve věku 50 let.
V roce 1990 vrátily Restaurace a jídelny
hostinec potomkům rodu Erberů a obchod rodině Pášmů. Ti si nakonec vyměnili provozovny, takže hostinec dnes provozuje prapravnuk
Josefa Pášmy. „Tehdy mne s ženou o to požádali, protože nebyl nikdo, kdo by hostinec
vedl. Krčmu chceme nechat takovou, jaká
byla. I s broumovským pivem Opat. Nikdy
jsme také nechtěli hrací automaty. Musí to
být příjemné místo pro naše štamgasty,“ říká
majitel, bývalý sportovec, který chodil na pivo
do Krčmy už v době, kdy ji provozoval podnik
Restaurace a jídelny.
Krčma v Polici nad Metují musí nadchnout každého, kdo má rád poezii starých
hospod, jejichž zařízení je nefalšovaně letité
a tradiční. Právě taková polická Krčma je.
Zasedá tu Klub kamarádů, Krčma senát i spolek Trosky.A těch dobrých štamgastů má hodně. V pátek navečer zde sedává sportovně-pijácká společnost Trosky, další se tady sejdou
každou neděli ve dvou skupinách. Jedna má
své místo u stolu, nad nímž je na zdi dřevěná tabulka Klub kamarádů. „Na druhé straně
pak sedává takzvaná stolní společnost Krčma
senát. Přijdou také každou neděli v 10 ráno.
A pravidlem je odchod před dvanáctou domů
na oběd,“ říká majitel Krčmy, která dělá čest
všem klasickým, starým hospodám, v nichž
zůstává i v dnešní době duch starých časů.
Celou téměř třísetletou historii Krčmy sepsal v publikaci Hostince Police nad Metují
historik Miroslav Pichl, který byl až do své
smrti v roce 2016 i jejím věrným štamgastem.
Chodil do ní téměř půl století a za nic by tento
lokál nevyměnil. To, co o ní sepsal, by vystačilo na tři díly našeho seriálu.
Literatura:

PICHL, Miroslav: Hostince Police nad Metují.
Police nad Metují, 2003
BROULÍK, Petr: Stoleté hospody. Redakce MF
Dnes Hradec Králové, 2009

Připravil František Janeček
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Komunikace přes
První televizory na Policku
Broumovské stěny – návrhy Začátek září roku 1954
ze začátku 20. století
„Poválečný technický pokrok splnil (Arnošt Kubeček:

V březnu roku 1920 se konala informační porada o zřízení silnice ze Slavného do Martínkovic
(přes pohoří Broumovské stěny). Zástupci zúčastněných obcí sešli se na Slavném, za město Polici
byl vyslán p. Viktor Krista. Náklad na stavbu silnice byl odhadnut na cca 800 milionů, podle úmluvy měl být hrazen takto: 30 % okres, 20 % státní
subvence na výplatu mzdy nezaměstnaným – „ku
stavbě té použitých osob“, Police 20 %, Ledhuje
11 %, Suchý Důl 11 %, Slavný 8 %.
Protože o zřízení nové komunikace nakonec
projevily zájem z broumovského okresu pouze
obce Martínkovice a Božanov, byla tato akce později odvolána. Negativní roli zde sehrál i odmítavý
postoj ministerstva národní obrany.
V návrhu byla také železnice. Přípojná trať
z Josefova do Náchoda měla pokračovat z Náchoda
dále do Žďárek, pak na Vysokou Srbskou,
do Bezděkova a k Polici nad Metují. Nádraží by
nebylo přímo v Polici, ale určitě by nebylo tak daleko, jako je dnes. Odtud dále měla trať pokračovat
k Suchému Dolu, na Slavný (sic!), Broumovskými
stěnami sestoupit do pruského Wünschelburgu
(Hrádku, dnes Radkówa/PL) a dále do Neurode
(Nowe Rudy/PL).
Tento ryze teoretický projekt, mající propojit
dráhu SNDVB s Pruskem, tehdy respektoval členitost terénu jen ve velmi hrubých rysech; dalo by se
říci pouze prstem po mapě. Realizace tohoto krkolomného plánu, zvláště v Broumovských stěnách,
kde by se trať musela probít náročným skalnatým
terénem, by si zcela určitě vyžádala nákladné řešení
obdobným způsobem, jakým jsou vedeny pověstné
železniční smyčky na horské trati mezi Levínem
a Dušníky v Polsku (doporučuji projet!). Je jen logické, že byl tento nedomyšlený a v konečném důsledku jistě velmi nákladný projekt brzy odložen.
Připravil František Janeček

Z polické mateřinky

Začal nám nový školní rok a všichni doufáme, že bude klidnější, než ten loňský. Do prvních tříd nám odešlo 24 předškoláků, kterým
přejeme, aby se jim ve škole dařilo a naučili se
spoustě nových věcí. Dětí s odkladem školní
docházky u nás zůstalo 8. Nových dětí jsme
k poslednímu srpnu přijali 30, z toho 16 dětí
je dvouletých. Dětí se speciálně-vzdělávacími
potřebami máme v naší MŠ 5. Celkový počet
dětí je 87.
Děti jsou ve třídách rozdělené opět podle
věku. Na první budově máme dle školského
zákona 18 dětí 2-4 letých ve třídě Zvonečků,
kde působí 2 pedagogové a chůva. Třída
Sluníček pro děti 3-5 leté se dvěma pedagogy
a asistentkou pedagoga je obsazena počtem
22 dětí. Na druhé budově je umístěno ve třídě
Berušek 23 dětí 4-6 letých se dvěma pedagogy a asistentkou pedagoga. 24 předškoláků
ve věku 5-7 let je ve třídě Kopretin se dvěma
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mnohé přání, jež byla nesplněnou touhou našich předků. Čelní místo mezi
nimi zaujímal přenos obrazu na dálku
– televize. Prvně se s ní veřejnost [seznámila] před několika lety na pražské
výstavě a od ní se už množily zprávy
o přípravě výroby aparatur; mezi lidmi
již nechyběli také nedočkavci, lační novinky technického nebe.
Patřil
mezi
ně i mistr Pěch
z Havlíčkovy Borové,
vyslaný před časem
do místní tkalcovny
pobočným závodem n.
p. Meta. Letos v létě
stavěl a znovu předělával na střeše domu
čp. 291
[pozn.: budova dnešní
polikliniky], kde bydlel v podkroví, různé druhy antén. Ale přestože nelitoval
peněz ani námahy zdárného výsledku
se nedočkal! Krátce potom se objevila podobná anténa na hotelu Hvězda,
Závodního klubu Meta.
Začátkem září visel ve výloze cukrárny na náměstí čp. 21 plakát jako
pozvánka k návštěvě pohostinství
Jednoty na Slavném, kde zeť hostinského Ladislava Hejzlara Karel Hausdorf
instaloval svůj přijímač s velmi dobrou
kvalitou obrazu. A tak v úterý, čtvrtek, pátek a v neděli, když se vysílalo, ožíval Slavný nebývalým ruchem.
Štamgastům při pivě to vadívalo, ale
byli v menšině a tak museli mlčet!

Soukromá kronika
z let 1945 až 1957)
Karel Hausdorf byl prodavačem
v polické elektroprodejně v čp. 348
v Nádražní ulici. Svůj televizor instaloval v hostinci na Slavném v čp. 7,
který vedl jeho tchán Ladislav Hejzlar.
Zájem veřejnosti spatřit první, ještě nedokonalé televizní vysílání na přijímači
s miniaturní obrazovkou byl obrovský;

do obce Slavný (kde byl v nadmořské
výšce přes 630 m dostupný, i když nepříliš kvalitní signál z pražského vysílače) přijížděly i zvláštní výletní autobusy se zvědavými diváky.

Konec června roku 1972

„Těsně před koncem školního roku
přišel do Police první televizor na barevný obraz, a to do místní zemědělské
školy.“ (Arnošt Kubeček: Roky 1966

až 1975 v Polici nad Metují; rkp;
Regionální muzeum Náchod)
Z publikace Mir. Pichla
vybral František Janeček

ŠKOLSTVÍ
pedagogy a asistentkou pedagoga.
I letos chystáme pro děti různé akce, aktivity, kroužky. Podle zájmu dětí se bude
provozovat sportovní a výtvarný kroužek,
hra na flétnu, sboreček. Budeme nadále nabízet logopedickou prevenci pro děti, které to
potřebují.
Celý měsíc pracovalo MŠMT na metodickém pokynu pro školy a školská zařízení
v roce 2020/2021 vzhledem ke COVID -19
(dále také „Manuál“). Bohužel jsme se dočkali opět dokumentu, který je podle nás velmi
obecný, nekoncepční a některé body hraničí
až s neznalostí školského prostředí a podmínek škol. Takže si opět budeme muset, jako
vždy, sami vytvořit podmínky na základě
vlastního zdravého rozumu.
Od nového školního roku také bude platit novela zákona, kdy se rozšiřuje povinnost

školní docházky i na dálkovou výuku. S povinnou účastí na dálkové výuce souvisí i povinnost se z ní omluvit podobně jako z tradiční
docházky. Například kvůli nemoci. Mateřské
školy automaticky přepnou do dálkové výuky
ve chvíli, kdy se více jak polovina dětí v daném zařízení, které mají docházku povinnou
(ve věku 5 a více let), nebude osobně výuky
účastnit. Takže MŠ bude povinná poskytovat
distanční vzdělávání pouze dětem, pro které
platí povinnost účastnit se předškolní výuky.
Způsob poskytování vzdělávání přizpůsobí škola podmínkám dítěte. Zároveň vláda
schválila peníze pro školy na nákup technologií a to ve výši 20000 Kč na jednoho učitele,
bohužel se zde vůbec nezmiňují školy mateřské. Necháme se překvapit.
Pevné zdraví a veselou mysl přeje pan učitel
a paní učitelky z MŠ na sídlišti.
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Český zahrádkářský svaz základní organizace
v Police nad Metují

KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI

Konzultace a poradenství členů
výboru základní organizace

Máte zahradu? Přijďte se poradit, jak pěstovat, sázet, sklízet...
Čítárna polické knihovny, každé první úterý v měsíci od 16 do 17
hodin.

STAN SE ČLENEM ZO ČZS v Polici nad Metují

Zajímá vás příroda, máte zahradu, pěstujete? Staňte se členy zájmové organizace, která sdružuje členy s tím nejušlechtilejším koníčkem.
To co jíme, jaký máme vztah k půdě, přírodě, svému okolí je důležité pro nás všechny. Dřív každý člověk měl bohaté znalosti o přírodě,
o půdě a o způsobu pěstování. Generace za generací si navzájem sdělovaly poznatky a vědomosti. Dnes se toto předávání vytrácí. Zahrádkáři
tuto tradici udržují a budují komunitu, které záleží na předávání a sdílení zkušeností z oblasti zahradničení a pěstování. Po víc informací
přijďte první pondělí měsíci v 16 hodin do polické čítárny.

PODZIMNÍ VÝSTAVA

24. a 25. září na sále v Pellyho domech od 9 do 17 hodin

Výstava regionálních výpěstků, podzimních dekorací, hub, loveckých trofejí a odborných knih a časopisů, které vystaví místní zahrádkáři, citrusáři, kaktusáři, mykologové a myslivci.
Po celou výstavu odborná zahrádkářská a mykologická poradna,
prodej zahrádkářských potřeb.
Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno. Připravena bude opět
semínková banka, možnost směny regionálních semen po celou dobu
výstavy. Na výstavě najdete také stůl přebytků s možností nabídnout či
naopak získat přebytky z letošní úrody. Chybět nebude tradiční soutěž
Výstava soutěže Kouzlíme s květinou pro MŠ a ZŠ.

Doprovodný program výstavy čtvrtek 24. září

yy od 16 hodin Beseda s Luďkem Grohem, odb. instruktorem ČZS

yy od 17 hodin Přednáška RNDr. Jan Wipler – Ohrožené druhy
hub do kuchyně nepatří

Výstavu pořádá ZO ČZS Police nad Metují s podporou ZO ČZS
Machov, Teplice nad Metují, Broumov, MS BOR Machov, Petrovických
šikulek, SPŠ Otty Wichterleho, Knihovny města, CKVS Pellyho domy
a finanční podporou Města Police nad Metují.
Více informací a fotografií najdete na:
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Police nad Metují
Za ZO ČZS Police nad Metují Martina Frydrychová

Jabloň u Lidmanů z Machova
soutěží o titul Strom roku

Jedním z dvanácti finalistů ankety Strom roku České republiky 2020
je jabloň u Lidmanů, která roste v Machově. Jediný ovocný strom v letošním finále byl nominován Místní akční skupinou Stolové hory s podporou
městyse Machova, Penzionu a restaurace U Lidmanů, zdejší školy i místních zahrádkářů. Momentálně lidé mohou hlasovat pro svého favorita, přičemž vítěz bude známý 20. října.
Hospoda U Lidmanů je místem setkávání a společenských událostí.
Příběhy lidí zde tiše sleduje jabloň, která v létě poskytuje místním stín
a na podzim plody, které lze ochutnat v domácím štrúdlu. Podle pamětníků byly ve 20. letech 20. století na tomto místě vysazeny čtyři jabloně.
Když poslední z nich začala chřadnout, zachráněná větev dala život té,
která na místě stojí dodnes.
„Jabloň po několika letech od vysazení neplodila, tak tatínkovi někdo
z hostů poradil, že má málo železa. Tatínek nelenil a zakopal k jejím kořenům hřebíky. A opravdu pak začala plodit.,“ vzpomíná s úsměvem na rtech
pan Lidman. V době, kdy se pan Lidman narodil, tedy na podzim roku
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PODZIMNÍ VÝSTAVA

výstava regionálních výpěstků, podzimních dekorací, hub,
loveckých trofejí a odborných knih a časopisů
které vystaví místní zahrádkáři, citrusáři, kaktusáři, mykologové a myslivci

24. a 25. září na sále v Pellyho domech / vždy od 9 do 17 hodin
po celou dobu výstavy odborná zahrádkářská a mykologická poradna, prodej zahrádkářských potřeb

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

SEMÍNKOVÁ BANKA

možnost směny regionálních semen po celou dobu výstavy

STŮL PŘEBYTKŮ

možnost nabídnout či naopak získat přebytky z letošní úrody

Doprovodný program ve čtvrtek 24. září

od 16 hodin Beseda s Luďkem Grohem, odborným instruktorem ČZS
od 17 hodin Přednáška RNDr. Jan Wipler „Ohrožené druhy hub do kuchyně nepatří“
Výstava soutěže Kouzlíme s květinou pro MŠ a ZŠ
Výstavu pořádá ZO ČZS Police nad Metují s podporou ZO ČZS Machov, Teplice nad Metují, Broumov, MS BOR Machov, Petrovických šikulek, SPŠ Otty Wichterleho,
Knihovny města Police nad Metují, CKVS Pellyho domy a Města Police nad Metují.

1945, byla jabloň právě jeho tatínkem vysazena. Hospodu dostal v restitucích zpět a poslední roky ji s péčí provozují Šturmovi.
Ve středu 17. 6. 2020 proběhlo oficiální focení stromu, kterého se kromě
hodnotitelské komise z Nadace partnerství účastnili zástupci MAS Stolové
hory, městyse Machova, místních zahrádkářů, hudebníků, základní školy
a také široké veřejnosti. Chybět nemohli ani současní i bývalí majitelé restaurace U Lidmanů, na jejíž zahradě jabloň stojí. Proto nemůže být překvapením, že jako občerstvení byl přichystán jablečný štrúdl. Celá událost byla
zakončena vylosováním čísla, pod kterým jabloň soutěží. Strom odrůdy kožená reneta zimní tak nese v anketě číslo 8.
Od 21. července do 11. října probíhá hlasování veřejnosti, ze kterého
vznikne celkový vítěz. A jak můžete hlasovat? První možností je dárcovská SMS ve tvaru DMS STROM8 na 87 777 a druhou je platba kartou
nebo převodem na webu www.stromroku.cz. Hlasování je zpoplatněné
30 Kč, přičemž vybrané peníze budou využity na nové výsadby stromů.
Více o samotném hlasování, zajímavostech o jabloni, místní komunitě
a zapojení občanů se dozvíte ve skupině na Facebooku, která byla vytvořena
pod názvem Podporujeme jabloň u Lidmanů.
Mirka Soldánová
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“Pohár na blátě”

S postupným uvolněním celorepublikových opatření k zamezení
šíření nákazy Covid19 přistoupilo i okresní sdružení hasičů ke svolení
opět pořádat pohárové soutěže. To byl vlastně zásadní krok a podmínka
našeho sboru uspořádat další ročník soutěže „O pohár starosty města
Police“, a to již po šestadvacáté. Pozvánka k účasti na soutěži v požárním útoku, rozeslaná okolním sborům, lákala k účasti v prakticky první
soutěži dobrovolných sborů v tomto roce, to když jarní plejáda soutěží nemohla být, s ohledem na výše zmíněná opatření, vůbec spuštěna.
Červnový termín ale přináší i rozmary počasí...
Zajistit občerstvení, dezinfekci pro všechny zúčastněné a zařídit
se dle instrukcí krajské hygienické stanice nebylo, díky nasazení výboru sboru, velkou překážkou. Organizace a příprava závodiště by se
ale neobešla bez stálic členské základny. Přál bych každému, kdo se
potýká s organizací takové akce, mít kolem sebe lidi-přátelé, na které
je spolehnutí!
Přiblížilo se sobotní ráno a my byli rádi, že vojenský stan, zapůjčený u bělského SDH, nezůstal složený (pro všechny případy) ve zbrojnici. Obloha slibovala vše, kromě slunného dne. Zaparkovat techniku
pro příjezdu na cvičišti v Ochozi, na už tak rozmáčeném povrchu, prověřilo schopnosti strojníků-řidičů. Nikoho tak snad nemrzelo, že jsme
propozice i startovní pořadí podřídili jedinému – předejít zbytečným
zraněním a “neutopit” vozidla v blátivé pasti. Role hlavního rozhodčího soutěže se ujal bratr Ladislav Prouza z SDH Bukovice. Se stopkami
v ruce nemohl chybět ani zkušený harcovník, rozhodčí br.Ivan Kraus
st. Přivítáním ústy starosty města, ing. Jiřího Berana byl letošní ročník
posvěcen. Poté už 10 soutěžících družstev mohlo předvést vše, co ze
sebe vydají pro získání překrásné broušené, putovní trofeje. Soutěžilo
se na jeden pokus, tedy buď anebo... Toho, myslím, také nikdo nelitoval, neboť málokdo se mohl po předvedeném útoku “pochlubit” kouskem suchého obleku PS2. Tvrzení, že voda je přítelem každého hasiče,
tady mělo pramalé zastání.
Všech sedm soutěžících v každém družstvu má při útoku pevně
danou pozici a cílem je vždy “dostat“ vodu co nejdříve na proudnici.
V naší soutěži se hodnotí samostatně i rychlost, s jakou “proudař” naplní nástřikový terč (objem 10l). Jak samotný útok, tak nejrychleji nastříkaný terč vybojovalo družstvo ze Suchého Dolu, označené po právu
40+. Tady vítězila zkušenost a rozvaha. Na pomyslné bedně pak pod
stupněm vítězů bylo překvapivě i druhé družstvo SDH Suchý Důl.
Bronz si vyzvedli hoši z Hlavňova, se slušným časem 51,46s. I to však
bylo o víc než 12s za vítězným družstvem.
Na polické radnici ještě neodbilo poledne a z rukou starosty obce
převzali Suchodolští (na rok do úschovy) vysněnou broušenou trofej.
Poháry pro první 3 místa a ocenění do každého sboru tradičně nechyběly a věřím, že udělají vždy radost i těm družstvům, která zrovna neměla
“svůj den”.
Pro přetrvávající nepřízeň počasí však nemělo smysl pořádat odpolední zápolení Staří-Mladí, tedy i kolektiv mladých hasičů SDH Velká
Ledhuje musel ukázku dovedností odložit na další rok.
Rád bych závěrem, jménem celého sboru, poděkoval dlouholetým
sponzorům naší pohárové soutěže, díky nimž jsme mohli zúčastněná
družstva s hrdostí ocenit.
Děkujeme městu Police nad Metují, společnosti VEBA a.s., společnosti Pejskar a spol. s.r.o. a Zlatnictví Vávrová Police n.Met. Srdečný
dík posílám i do SDH Bělý, odkud nám byl zapůjčen velmi potřebný
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vojenský stan. Moc si vážíme i celkem hojné účasti SDH z okolí. Sbory
přijely i přes nepřízeň počasí a v době poznamenané nejedním opatřením, potažmo rizikem. Věřím, že nešlo jen o to poměřit síly, ale hlavně
potkat staré kamarády a zase se moci vidět! Přičinlivým členům našeho
SDH Velká Ledhuje pak vřelý dík za pomoc s organizací.
Za SDH Velká Ledhuje sepsal Aleš Trojtl
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Denní stacionář
spouští provoz

Dne 1. 9. 2020 zahajuje svůj
provoz nově zřízená sociální služba
Oblastní charity Červený Kostelec
Denní stacionář. Tato sociální služba
je umístěna v přízemí nově zrekonstruované Kafkovy vily. Bude sloužit
občanům Červeného Kostelce a jeho
okolí v rámci ORP Náchod. Služba
bude poskytována osobám částečně
odkázaným na pomoc druhých, konkrétně je určena osobám se zdravotním postižením od 27. let výše a pro
seniory 65+. O službě denního stacionáře se více dozvíte na webových
stránkách stacionar.ochck.cz nebo
na telefonních číslech: 491 610 393
(kancelář DS), 734 319 790 (vedoucí
DS), 730 546 183 (sociální pracovník). Před podáním žádosti doporučujeme konzultaci, ohledně vhodnosti
služby, se sociálním pracovníkem DS.
Žádosti jsou pak k dispozici na výše
uvedené webové adrese v položce
„Ke stažení“, anebo přímo v Denním
stacionáři. Žádosti o službu jsou přijímány v písemné podobě v kanceláři
DS, poštou, nebo v elektronické podobě e-mailem na adresu stacionar@
charitack.cz . Po zpracování žádosti
pak žadatele kontaktuje sociální pracovník a domluví s ním další postup.

DEN ZDRAVÍ – REGION DĚKUJE ZDRAVOTNÍKŮM
3. ŘÍJNA OD 13 HOD. V AREÁLU NÁCHODSKÉ NEMOCNICE
Vážení čtenáři, díky ochotě a vstřícnosti vedení
Vašeho města budete moci na stránkách městského
zpravodaje nově nacházet také informace z Oblastní
nemocnice Náchod. Chceme tak navázat na komunikaci s mnohými z Vás v době koronavirové, kdy
bylo více než jindy znát, že lidé z Náchoda, přilehlých měst i obcí na svou nemocnici a své zdravotníky
nezapomínají.
V uplynulých měsících jsme si mohli uvědomit důležitost a náročnost zdravotnického povolání.
Někdo si až v průběhu „koronavirové krize“ uvědomil, jak nepostradatelné a náročné je zdravotnické
povolání a jaká rizika jsou s jeho výkonem spojena.
Řada z Vás různými způsoby svou vděčnost vyjádřila
a my za Vaši podporu upřímně děkujeme. Jsme druhým největším poskytovatelem zdravotní péče v našem kraji, proto jsme se chopili iniciativy a připravujeme zdravotníkům a záchranářům z našeho regionu

poděkování.
Vyhraďte si ve svých kalendářích čas v sobotu 3.
října 2020 od 13 hodin na návštěvu areálu náchodské nemocnice. V rámci akce Den zdraví – region
děkuje zdravotníkům budete mít neopakovatelnou
příležitost podívat se do nově vybudovaných pavilonů Nemocnice Náchod, zažít odpoledne plné zábavy
a hudby a při tom všem ještě prověřit své zdraví.
Připravujeme pro všechny věkové kategorie
zábavné a lehce edukativní odpoledne v areálu náchodské nemocnice, na které naváže v podvečer koncert Chinaski věnovaný právě našim zdravotníkům
a záchranářům. Vstup bude pro všechny zdarma. Pro
bližší informace sledujte naše webové stránky a náš
facebook.
Těšíme se na Vás a děkujeme všem, kteří jste nás
podporovali a stále podporujete!
Pracovníci Oblastní nemocnice Náchod

Cyklobusy vás dovezou na výlet i v září

Ačkoliv jsou letní prázdniny již za námi, doba výletů zdaleka nekončí. Také v září máte možnost využít
na svých cestách dvě linky cyklobusů, které vás dovezou na zajímavá místa Kladského pomezí.
V září se mů- hranice najdete pozoruhodná skalní města Hejšovina
žete i se svými koly a Bludné skály ve Stolových horách. V Kudowěsvézt cyklobusy o ví- Zdrój doporučujeme navštívit Muzeum lidové
kendech a o státních kultury, Stezku mizejících řemesel, Kostnici nebo
svátcích.
Červená Muzeum hraček.
linka jezdí z Hradce Králové, přes Jaroměř, Náchod,
Více informací, tipů na cyklovýlety, přehled cykTeplice nad Metují a Trutnov, až na Pomezní bou- lotras a jízdní řády cyklobusů najdete na www.kladdy. Na této trase můžete navštívit například pevnost skepomezi.cz/aktivity/cyklistika.
Josefov, náchodský zámek, klášter a dřevěnou školu
Kladské pomezí je obecně prospěšná společnost,
v Polici nad Metují či Měděný důl Bohumír v Jívce.
jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím
Po stopách Boženy Němcové se můžete vydat
zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské podo okolí České Skalice (více na www.kladskepomezi.
mezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí a soukrocz/bozenanemcova) a v Hronově si připomenete slavmých subjektů.
né rodáky Aloise Jiráska nebo Josefa Čapka. Za příKladské pomezí je taktéž oficiální název turisrodními krásami si můžete vyšlápnout do Jestřebích
hor i do skalních měst v okolí Adršpachu a Teplic nad tické oblasti v severovýchodních Čechách při hranici
Metují. Při zpáteční cestě je třeba počítat s tím, že se s Polskem, která zaujímá rozlohu bývalého okresu
Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov v obcyklobus vrací pouze do Náchoda.
lasti Jestřebích hor. Název vychází z historie, kdy
Modrá linka vyjíždí třikrát denně k našim poltudy procházela důležitá obchodní stezka spojující
ským sousedům z Náchoda přes lázeňské město
Prahu s polským Kladskem.
Kudowa-Zdrój do Karłówa a zpět. Na polské straně
Kladské pomezí, o.p.s.,

Co byste zlepšili ve svém okolí? Pomozte nám
posunout region Stolových hor výš

Sociální služba Denní stacionář je
službou ambulantní s možností využití fakultativní služby dopravy klientů do a z Denního stacionáře. Služba
prioritně podporuje udržení a rozvíjení samostatnosti klientů, poskytujeme
individuální přístup, zapojení klientů
do společenského dění a v neposlední
řadě je naší prioritou důstojný a láskyplný přístup k našim klientům.
Službu poskytujeme každý pracovní den od sedmé hodiny ranní
do půl čtvrté.
Přijďte se přesvědčit, že i se zdravotním handicapem se můžete zapojit
do aktivního a společenského života,
a i v pokročilém věku můžete nalézt
nové cíle.
Vedoucí DS Richard Bergmann
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I díky vašemu
názoru
můžeme měnit
místo, kde jsme
doma, k lepšímu. Potřebují
vaši rodiče pomoc pečovatelské služby, ale ta nestíhá? Chybí vám víc zeleně ve městě? Ke škole ve vaší
obci nevede chodník a vy se bojíte o bezpečnost dětí?
Ano, to vše nás zajímá.
Vyplňte prosím dotazník a vyjádřete se nejen
k tomu, zda jste spokojení s kvalitou života ve vaší
obci, ale i celkově v regionu Stolových hor. Čím více
se nás zapojí, tím lépe budeme vědět, co je třeba zlepšit. Místní akční skupina Stolové hory se v současné
době připravuje na nové dotační období. Naše MAS
je i vaší MAS a jeden z hlavních důvodů, proč před
osmi lety vznikla, byl ten, že místní mohou spolurozhodovat o tom, kam budou směrovat dotační peníze.
Nyní končící dotační období bylo náš region úspěšné, podařilo se nám díky spolupracujícím

obcím, organizacím i jednotlivcům získat téměř 100
milionů korun na potřebné projekty. Lávka přes železniční trať v Náchodě, vestavba půdní učebny
ve Žďárkách, chodníky ve Velkém Poříčí, výsadby
zeleně v Polici nad Metují, modernizace hronovské
hasičárny, příměstské tábory, ale také mnoho menších
investic malých živnostníků. Tyto projekty mohly být
podpořeny jen díky tomu, že před pěti lety jste nám
řekli, co vás nejvíce trápí. Vyjádřete svůj názor i nyní.
Dotazník můžete vyplnit buď na webu www.
mas-stolovehory.cz, nebo v informačních centrech
a na obecních a městských úřadech. Dotazník byl
vytvořen v rámci tvorby strategického plánu MAS
Stolové hory pro roky 2021 až 2027. Těchto 7 let
je zároveň dalším obdobím, kdy bude možné žádat
prostřednictvím MAS o dotace do různých oblastí.
I vaše odpovědi budou mít vliv na to, do jakých oblastí to bude. V případě dotazů se prosím obracejte
na Davida Hauschkeho (e-mail: hauschke.masstolovehory@gmail.com, tel.: +420 730 514 364).

Mirka Soldánová
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Mateřské centrum Ma Mi Na
Ohlédnutí za prázdninami...
PRÁZDNINOVÉ VÝLETY

Letošní léto si každá dopolední skupina organizovala svá setkání zvlášť. Byli jsme
v Bělým na chatě, v Náchodě na dopravním
hřišti, strávili jsme pět dní v Krkonoších na chatě a mnoho dalšího. Také se nám narodily čtyři miminka, maminkám,
které pravidelně navštěvují úterní dopoledne. A oslavili jsme jednu
svatbu. Jako vždy prázdniny rychle utekli a my už se chystáme na nový
školní rok.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

Čtyři týdny o prázdninách bylo MC plné dětí. Letos se tři turnusy
Příměstských táborů již potřetí organizovaly ve spolupráci s městem
Police nad Metují. Za spolupráci a organizaci všeho potřebného bychom chtěli moc poděkovat. Náplň táborů byla opravdu nabitá výlety i animačními programy. Více informací a fotografie najdete na FB
Příměstské tábory v Polici.

PLÁNY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Krom středečního programu Zvídálek, který zahájí koncem září,
ve školním roce 2020/2021 zahajujeme pravidelnou činnost mateřského centra v úterý 1. 9. 2020!
Dopolední programy - všední dny 9 - 11 h
PO – chodicí děti cca od 1 - 2 let s doprovodem (Jana Hrušková)
ÚT – děti 2-3 roky s doprovodem (Martina Steinerová, Markéta Maršíková)
ST – Zvídálek (Markéta Maršíková, Božena Vrabcová)
ČT – těhotné a maminky s miminky do cca 1 roku (Eva Marková,

Markéta Adamová)

KROUŽKY a KURZY

Datum a čas zahájení bude upřesněn lektorkami!!!
Tanečky pro děti – pravděpodobně každé pondělí od 16:30 hod. V případě zájmu volejte Martinu Macounovou, tel: 723 731 987.
První informační schůzka proběhne 7.9.2020 v MC MaMiNa
Keramika – každé úterý od 6. října. Zájem hlaste Martině Noskové,
tel: 605 550 606.
Angličtina pro děti – každou středu povede Andrea Michálková. Je
určeno pro děti ve věku 5-6let, které budou rozděleni do třech skupin.
Výuka bude probíhat formou her, písniček a krátkých videí - děti seznámí se základy angličtiny a aktivně se zapojují do hodiny. Začínáme
v září. Více informací na emailu: andrea.michalkova@post.cz
Bukovice škola - kurz je plně obsazen
MC 13.30 - první a druhá třída - kurz plně obsazen
MC 14.15 - třetí až 5 třída - 3 volná místa
MC 15.15 - první třída a předškoláci - kurz je plně obsazen
Kurz šití na stroji – dle zájmu a domluvy, vede Tereza Rückerová, tel.
606 144 491

MAS Stolové hory

Letos podruhé jsme organizovali
i dva turnusy příměstského tábora s angličtinou. První turnus se uskutečnil
v polovině července v MC a zúčastnilo se ho celkem 16 dětí. Druhý turnus
se uskutečnil v polovině srpna v MPM
a zúčastnilo se ho celkem 13 dětí.
Náplní byla především angličtina
ve formě her. Program byl obohacen
o návštěvu koupaliště, podnikli jsme
výlet do Adršpašských skal, projeli jsme se na koních, zahráli si tenis
a volejbal a na závěr jsme na Ostaši hledali poklad.
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MC MaMiNa se zapojilo do výzvy na Zvyšování kvality neformálního vzdělávání s názvem projektu Podpora neziskových organizací
v Královehradeckém kraji. Spolupráce by měla trvat do roku 2022, během
které jsme se zavázali uskutečnit řadu aktivit.
Již v červnu 2020 jsme uskutečnili dvě návštěvy v MC Hopsáček
v Náchodě. Cílem bylo podpořit pracovníky v neformálním vzdělávání
ve zvyšování kvality jejich práce při vzdělávání a výchově dětí a mládeže prostřednictvím výměny zkušeností mezi námi a pracovníky z MC
Hopsáček. Po absolvování dvou návštěv, námi vyslaní pracovníci zprostředkovali získané poznatky svým kolegům. Dalších osm návštěv pečlivě
vybíráme a připravujeme.
Na podzim letošního roku chystáme tandemové neformální vzdělávání
v oblasti výuky anglického jazyka. Cílem aktivity je prohloubit spolupráci
pracovníků organizací působících v neformálním vzdělávání dětí a mládeže v oblasti podpory společného vzdělávání s dalšími aktéry vzdělávání
– s pracovníky jiných NNO, škol či školských zařízení. Při tandemovém
neformálním vzdělávání působí současně dva pracovníci, kteří vzdělávání
nejen společně realizují, ale také se na ně společně připravují a v závěru
celý proces vyhodnocují i na základě zpětné vazby od dětí a žáků. Přínosem
je větší pestrost, zajímavost a efektivita práce i možnost individuálního přístupu k dětem a žákům. Aktivitu uskutečníme desetkrát vždy zaměřenou
na jinou oblast vzdělávání.
A poslední aktivitou ve spolupráci s MAS Stolové hory je pořádání projektových dnů v MC MaMiNa. O možnosti účasti na projektových dnech
budeme informovat prostřednictvím FB a plakátů.
MC MaMiNa
Těšíme se na Vás!!
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Dočasná zemědělská rubrika

Šrámek Petr Ing, předseda a agronom, Družstvo vlastníků Police nad Metují

Mýty a fakta, či pověry a realita zemědělství

Sucho

Po prázdninách Vás vážení čtenáři oblažuji 3. dílem dočasného zemědělského seriálu.
Tento text vychází pozdě, respektive mnohem
lépe by vyzněl, kdyby v médiích pokračovalo
vymývání mozků, jinak to nazvat nelze, o 500
letém suchu. A to je právě ten moment, kdy
lidé přijdou na to, že se jim lže. V tomto případě bublina splaskla 20. června, kdy do té
doby média posedlá suchem konstatovala, že
je deficit srážek dopršen, spodní vody jsou doplněny a dokonce to byla vyjímečně pravda.
K likvidaci pojmu o největším suchu
za 500 let (měření probíhají přibližně 270 let,
ani to demagogům nevadilo) stačilo, že konkrétně na Policku po velice suchém dubnu
(14 mm srážek) napršelo v květnu lehce nadrůměrných 79 mm (asi 10 mm nad normál)
a za prvních 19 červnových dní 107 mm, tedy
k tomu datu asi 50 mm nad normál v červnu. Po velice suchém dubnu naprší za 50 dní
60 mm vody navíc (takový vytrvalejší 2 denní
déšt) a média ukončují 500 leté sucho.
Pro úplnost uvádím, že když jsem zde
popisoval senzacechtivost a lež tendenčních
aktivistů a médií včetně veřejnoprávní TV, neznamená to, že sucho nebylo.

Viník sucha

Každopádně byl hledán viník a byl nalezen. Viník sucha v ČR je zemědělec, konkrétně velké firmy s velkými lány, které pěstují
řepku a kukuřici, které půdu připraví o vodu.
Takto se většinou příčina sucha s určitými obměnami o škodlivosti zemědělců definovala.
Napadá mě prostá námitka proti tomuto tendenčnímu verdiktu – co provedl český zemědělec v českých lesích, že jsou na troud?
To takový zemědělec v Rakousku má
malá pole, spíše maličká a vodu tam má, psalo se. Také v ČR se tedy nařídilo omezit výměru pole do 30 ha pro zvýšení obsahu vody.
Zmenšení polí přináší mnoho kladů, ale úsporu vody v půdě nějak nemohu nalézt (nezaměňovat s opatřením proti erozi). A na závěr k té
velikosti polí u nás a jinde - jak to, že na jih
od naší hranice měli na malých políčkách dle
map sucha Evropy zrovna takové sucho, jako
my? Ke špičkovým mediálním demagogiím
slouží publikované údaje o spotřebě vody
v zemědělství – např na kilogram pšenice se
spotřebuje 400 litrů vody. Šílené číslo spotřeby vody na kilo obilí, a o to jde – šokovat a najít viníka sucha. Ano, na metru čtverečním
se urodí 0,7 kg obilí a na tento metr spadne
za dobu vegetace pšenice 600 litrů vody. Ale ta
voda nikam nezmizela, je účastna v koloběhu
vody v přírodě do poslední molekuly a pšenicí a polem pod ní pouze prošla. Z podobného
blbákova (pardon) je obdobný údaj o spotřebě
vody 15 000 litrů na výrobu kilogramu masa.
Po roce 1990 se zásadně skokem změnila
1000 let vyvážená zemědělská soustava (pole
- krmivo – zvíře – hnůj - pole), jinými slovy
ubyla i úplně zmizela živočišná výroba, především chov skotu s produkcí desítek milionů
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tun hnoje, který se vracel do půdy a způsoboval vedle dalšího vysokou vodní jímavost půd.
S tím spojené bylo pro půdu přínosné pěstování víceletých pícnin na orné půdě, které v současnosti prakticky zmizelo - není čemu krmit.
Nebylo to na rozhodnutí dnes kritizovaných
zemědělců, ale ekonomická nutnost poté, co
politici svojí nečinností i úmyslem způsobili
likvidaci chovu skotu, především mléčného,
která mimochodem trvá dodnes. Trpěná, zákonem zakázaná kartelová dohoda mlékáren
o dnešní plošné ceně mléka v ČR je 8,20 kč.
Přitom náklady na litr mléka dle státních institucí se pohybují mezi 8,4 a 9 korunami na litr
!! A stavy zvířat tedy nadále klesají a hnůj
na pole nepřibývá. A politici žvaní o organické hmotě v půdě! Nevolení pseudoodborníci v EU dokonce plánují v „zelené dohodě“
omezit chov skotu a výrobu mléka o 20 - 50%
do 10 let. Bez studie a diskuze o přesahu tohoto záměru právě do obsahu látek v půdě vodu
udržujících.

Zadržení vody v krajině:

Stovky opakujících se mouder o tom, že
do ČR nic nevtéká, ale vše odtéká, a tedy proto
je nutné v ČR vodu zadržet. Obráceně – kdyby skrze náš stát protékal Dunaj, Rýn a Volha
k tomu tak je vše v pořádku? No jistěže není,
sucho by bylo navlas stejné, pominu-li zdroj
vody k závlahám z těchto řek. Ale i zde jen zelinářů a ovocnářů, maximálně pěstitelů raných
(= drahých) brambor. Závlahy klasických rostlinných komodit – obilí, řepky, pícnin apod.
by nikdo nezaplatil. Navíc závlaha je z dlouhodobého hlediska spolehlivý likvidátor celých civilizací z důvodu zasolení půd.
V zavlažovaných polích se prostě hromadí
soli, které jinak v mírné koncentraci odnášejí
řeky do moře.
V debatách o suchu se u nás motají dohromady HRUŠKY a JABLKA i další ovoce, markantní je to právě u toho pojmu zadržení vody
v krajině. A řeší se dotované barely pod okap,
které stejně už každý má, budování mokřadů,
rybníků, přehrad…. Představme si desetitísíce
nových tůní, mokřadů, rybníčků a desítky nových velkých přehrad – a vyřeší se co? Leccos
ano, ale ne to podstatné, co chceme řešit, když
se o suchu bavíme - a to je sucho krajinné
a půdní – HRUŠKY.
A tím zadržováním vody v krajině se řeší
hladina spodní vody, vodárenství, mikroklima,
zvýšený a pestrý výskyt rostlin a živočichů ale
i komárů, chov ryb, již uvedené závlahy, krajinná estetika, rekreace a volný čas obyvatel
… moc mě toho už nenapadá, každopádně jde
o JABLKA.
No, a aby to nebylo jednoduché tak i takový mokřad vodu neprodukuje, jak jste si
všichni doteď mysleli a v TV si to myslí nadále, ale spotřebovává. Voda je v krajině jen
jedna a nechám-li ji někde nahromadit (jde to
pouze v údolí), jinde bude nutně chybět, včetně zvýšeného odparu z hladiny vody stažené
do mokřadu až 2 mm za den. To jsou paradoxy,

že aktivisté? Podpora výsadeb stromů - nic
proti stromům - ale pak se od iniciátorů dozvíte, že cílem výsadby vedle protierozního účinku (?) bylo právě zadržování vody, přičemž
nic tak dokonale nepřipraví půdu o vodu než
strom. (Nezaměňovat s lesem!) Politiky a alibismu spousty, po odbornosti aby zaplakal.
Těmto tendencím je ale nakloněna naprostá většina státních autorit i ekologických
aktivistů a do takových projektů budou směřovány astronomické částky bez zhodnocení
skutečného přínosu. Už teď je internet plný
různých eko projektů, i mezinárodně vyzdvihovaných a ceněných, na pohled krásné
meandry nové či obnovené, tůňky, mokřady,
prostě pěkné, ale jablka. Navíc jsou vesměs
budovány pouze v místech, která nedostatkem
vody netrpí, naopak voda tam byla přítomna
v dostatečném množství již dříve a je zdrojem
pro ekologickou exhibici (obnovené meandry
u Dyje, josefovské louky u Labe, tůně, rybníčky a mokřady v údolích s potokem...) Ty projekty nejsou špatné, ale hrušky neřeší. Špatné
je, když se tváří jako účinná cesta v boji proti
suchu. Pár metrů od tůní, mokřadů, rybníků
ale začíná půdní krajinné sucho, tam nikdo
rybníček, ke kterému přijede televize nevyprojektuje, protože to bez zdroje vody nejde,
a to se týká naprosté většiny území.
Při několikaletém sledování map sucha
jsem zaznamenal zajímavý, dokonce opakovaný jev: největší, tj. extrémní sucho bývalo
u třeboňských rybníků, tedy v oblasti, o které se shodneme, že nemá v zadržování vody
v krajině nedostatky. Nejen stovky rybníků,
ale i stoky, řeky, náhony, kanály, močály, potoky, též lesy prostě vodní ráj. To není hraní
si s tůněmi a mokřady na potoce v údolíčku,
ale projekt pana Krčína na stovkách kilometrů čtverečních, který dnes nikdo není schopen
ve stejném rozsahu zopakovat. Přesto je o pár
desítek metrů dál, v lese, či na zemědělské
půdě sucho na popel.

Meliorace

Jde o složitější pojem, který většina lidí
používá jako název pro odvodnění půdy melioračními trubkami.
Je to další viník sucha, který odvádí vodu
z krajiny a který byl komunistickým režimem
zbytečně nainstalován do půdy. Tak a teď jak
to je opravdu.
První meliorace konkrétně na Broumovsku
instalovali již Benediktýni a byly dřevěné.
Další hospodáři, kteří meliorováním sledovali
odvod vody z konkrétních ploch při přebytku
vody v půdě při jarním tání byli Němci, bez
toho by nemohli včas zasít. Tyto meliorace
fungují dodnes. Spousta meliorací se dělala
ve třicátých letech – nezaměstnaní odvodňovali ručně rýčem sakovákem (úzký a dlouhý)
podmáčené louky, aby na nich šlo sklízet seno,
tehdy se hledal každý kousek skliditelné plochy, protože rozměr živočišné výroby ve státě byl mnohem vyšší než dnes, bylo potřeba
i seno z osečených příkopů u silnic. Hledači
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či spíše hlasatelé (oni hledat nepotřebují, oni
rovnou mluví) příčin sucha tvrdí, že trubky
v zemi odvedou srážkovou i podzemní vodu
pryč a ta potom v krajině chybí. Veškerá voda,
která ve vegetačním období spadne na zem
se do těchto trubek nemůže dostat, protože
je v půdě v kapilárách, laicky není tekoucí.
Trubky odvedou pouze tekoucí vodu, jejíž
množství je nad vodní kapacitu dané půdy,
které půda již nepojme, což trvá pár dní při
tání a deštích na přechodu zimy a jara nebo
spodní vodu, která chce stoupat k povrchu
a vytvořit bažinu. Pak meliorace tvoří pojistku
pro nepřesáhnutí horní úrovně výšky spodní vody tak, aby pole bylo obdělávatelné. To
se ale děje při nadbytku vody, ne při suchu.
Výjimečně mohou trubky fungovat i v létě
po vytrvalých deštích, kdy spadne za pár
dní 150-200 mm vody (150-200 litrů na metr
čtvereční). Meliorace tedy krajinné sucho
nezpůsobují.
Vedle toho jistě existují odvodněné plochy,
které se z hlediska přítomnosti studní nebo
rostlin a živočichů odvodňovat neměly a je
vhodné meliorace v takovém místě zrušit. Pak

existují plochy, kde je to sporné, zda ano či ne kterých ale třeba letos výrazně ubylo. Klima
a na naprosté většině ploch meliorace slouží se mění, či spíše cykluje od nepaměti. Rozdíl
k umožnění obdělávání zemědělské půdy, aby mezi suchem před 73 či 150 lety a dneškem
se dalo zaset v termínu, kdy se set má a ne až je pouze ten, že tehdy nebyla ukřičená média
a jedinci, kteří mluví úplně do všeho a o proo měsíc později až močály vyschnou.
Spodní voda pro odběr pitné vody (VAK blému místo pojmů hlásají své dojmy.
Úplně nakonec se zamyslete nad starým
Náchod) je v hloubce přes 60 m a přes všechna
sucha v minulých letech se její úroveň nehnula českým příslovím: „Sucho bídu nedělá“…
ani o centimetr (ověřeno). Po deštích květen, A já jako agronom dodávám: Ověřeno v praxi.
červen se úplně doplnily i mělké zdroje a pramenné zářezy.
No, a proč vlastně
bylo a zase někdy bude
sucho? To je o dvou
věcech – o množství
srážek, a to spíše v průběhu vegetace, které
někdy výrazně klesá,
a ještě více je to o zvýšeném odparu proti
letům dřívějším v důsledku zvýšení letních
teplot. Bývalo moc dní Třeboňsko s největším suchem byl opakovaný jev v průběhu několika let.
takzvaných
pařáků, (Intersucho, barevně)

S pohozenou stříkačkou vám pomůžou
pracovníci z organizace  Laxus z.ú.

Našli jste použitou injekční stříkačku a nejste si jisti, co s ní udělat?
V Polici nad Metují funguje terénní
služba organizace Laxus z.ú. Na terénní
pracovníky se můžete obrátit nejen v případě pohozené stříkačky, ale i v situaci,
kdy někdo z vašich blízkých užívá drogy.
Terénní pracovníci z organizace
Laxus z.ú. každý týden navštěvují město
Police nad Metují, aby se mohli setkat
tváří v tvář s lidmi, kteří užívají návykové látky, v jejich přirozeném prostředí.
Jedním z hlavních cílů terénních pracovníků je výměna použitých injekčních stříkaček za čisté a sběr stříkaček v ulicích
města. Obě tyto služby totiž přispívají
k ochraně veřejného zdraví.

Organizace Laxus z.ú. pracuje s uživateli návykových látek již 25. rokem.
Pracovníci organizace pravidelně navštěvují Polici nad Metují, kde se setkávají
se stávajícími klienty nebo vyhledávají
nové klienty s nabídkou zapojení do terénního programu. „Nemůžeme nikoho
nutit za námi chodit, vše je dobrovolné,”
říká Petr Pavlíček, vedoucí Centra terénních programů Královéhradeckého kraje
Laxus z.ú. Účastníci programu nejčastěji
využívají výměnu injekčních stříkaček.
Za použité stříkačky klienti dostávají
čisté; tím se minimalizuje riziko šíření infekčních nemocí, jakými jsou např. HIV
nebo hepatitida typu C.
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Vše se netočí pouze kolem výměny
injekčních stříkaček. Terénní pracovníci
poskytují klientům i další sociální služby od popovídání si o běžných životních
strastech až po vyřízení pobytu v léčebně.
„Klienti nás občas žádají o pomoc s nějakou administrativou, nebo si povídáme
o tom, že je někdo naštval v práci, protože
to zrovna nemají s kým jiným probrat,“
sděluje dále Pavlíček. Terénní program
svým klientům zaručuje anonymitu.
„Kdybychom prozradili cokoli o našich
klientech, ztratili bychom jejich důvěru
a nikdo by k nám nechodil,” popisuje
princip anonymity Petr Pavlíček.
Lidé z organizace Laxus z.ú. také spolupracují s rodinnými příslušníky nebo
přáteli lidí, kteří užívají návykové látky.
Veškeré služby jsou poskytovány zdarma
a anonymně – tedy bez nutnosti sdělovat
jakékoli osobní údaje. V čase 10.00–
18.00 se může kdokoli obrátit na terénní
pracovníky na čísle +420 777 626 309.
Centrum terénních programů poskytovalo své služby plynule také během pandemie onemocnění COVID-19.
I v tomto období se dařilo být v kontaktu
se stávajícími klienty, poskytovat službu výměny injekčního materiálu, a tak
předcházet šíření infekčních onemocnění
a přispívat k ochraně veřejného zdraví.
„Tento projekt je spolufinancován
městem Police nad Metují“

Soutěž o regionální produkty
v hodnotě 9 000 Kč

Nakupte regionální produkty nebo
využijte místní služby a vyhrajte balíček
s lokálními chutnými
potravinami, dekoracemi a poukázkami do muzeí, kavárny nebo zdejších obchodů. Soutěžíme o 3 balíčky,
z nichž každý má hodnotu přibližně 3 000 Kč!
Soutěž na své facebookové stránce pořádá MAS
Stolové hory v rámci kampaně Regiony sobě, která
podporuje místní produkty a služby zapojené do soutěže. U koho nakoupit, kam zajít na kávu, pivo nebo si
užít wellness, ale také jaké ubytování doporučit známým, to vše najdete na adrese: www.regionysobe.cz/
mas-stolovehory, na www.mas-stolovehory.cz nebo
na facebookové stránce MAS Stolové hory.
Pravidla soutěže jsou jednoduchá, cílem je nákupem podpořit právě místní živnostníky, firmy a organizace. Vyfoťte produkt nebo službu, kterou jste
využili. Fotku vložte do komentáře pod facebookový
příspěvek MAS Stolové hory, ve kterém byla soutěž
vyhlášena. A nezapomeňte přidat popis, o koho ze 34
živnostníků zapojených do kampaně se jedná. Soutěž
trvá od 3. 8. 2020 do 20. 9. 2020 (do půlnoci). Každý
může soutěžit s jednou fotografií. Do týdne od ukončení soutěže zveřejníme jména tří výherců, které náhodně vylosujeme ze všech komentářů s fotografiemi,
které splní podmínky.
Věříme, že i malými kroky můžeme společně
podpořit lokální ekonomiku a tím posílit soběstačnost
a stabilitu našeho regionu.
Děkujeme místním živnostníkům a organizacím,
kteří darovali do soutěže hodnotné dary, jedná se o:
Synergie – nákup v klidu, Rodinný statek Vítek –
Lipí u Náchoda, Interaktivní muzeum chytré zábavy
Pod čepicí, Muzeum papírových modelů v Polici nad
Metují, Lydie Birkeová Mrázová (textilní dekorace),
Včelí farma Dřevíč, Farma u Lofů, Mýdla Amálka,
Kavárna Láry fáry, Hotel Tommy, Pivovar Primátor,
Kateřina Smutná (drátování), Knihkupectví Horová
a Ledhujský pivovar.
Mirka Soldánová
Polický měsíčník - září 2020

 A s t r o n o m i c k ý k l u b P o l i c e n a d M e t u j í
POHLED NA PODZIMNÍ SOUHVĚZDÍ

Mapka zobrazuje hlavní souhvězdí, která nás budou provázet
na podzimní obloze. V září budou tato souhvězdí po půlnoci vysoko
nad jihem. Nejznámější a také nejnápadnější jsou souhvězdí Pegas
a Andromeda. V Andromedě je i bez dalekohledu vidět jako mlhavý
obláček galaxie M31. Méně nápadná jsou souhvězdí Kozoroh, Vodnář,
Ryby a Beran. V souhvězdí Ryb se nyní nachází jasná a načervenalá
planeta Mars. V noci z 5. na 6. září bude poblíž Marsu Měsíc.

Ohlédnutí za kometou NEOWISE

V červenci jsme z hvězdárny na Havlatce pozorovali a fotografovali kometu C/2020 F3 NEOWISE. Kometa byla velmi jasná a lehce
pozorovatelná i bez dalekohledu. K vizuálnímu pozorování jsme použili především tzv. obří triedr s 20 násobným zvětšením a s objektivy
o průměru 100 mm. Fotografie komety NEOWISE pořídil a pro archiv
zpracoval Libor Vacek.
Kometa C/2020 F3 NEOWISE byla nejjasnější kometou od ledna
roku 2007 kdy jsme pozorovali denní kometu C/2006 P1 McNAUGHT.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

vstupuje do znamení Vah 22. září v 15 hodin 31 minut 		
SELČ. Nastává astronomický podzim a podzimní 		
rovnodennost. V září se den zkrátí o 1 hodinu a 47 minut,
MĚSÍC
2. v úplňku, 10. v poslední čtvrti, 17. v novu,
24. v první čtvrti,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE ráno vysoko na východě,
MARS
po celou noc v souhvězdí Ryb,
JUPITER v první polovině noci v souhvězdí Střelce,
SATURN v první polovině noci v souhvězdí Střelce,
URAN
po většinu noci v souhvězdí Berana,
NEPTUN po celou noc v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Muzeum vojenské historie v pěchotním srubu T-S 20 Na Pláňi

Takřka po celé délce československých hranic probíhala před 2. světovou válkou výstavba
železobetonových pevností a ne jinak tomu bylo
i v našem regionu. Výstavba opevnění se značně dotkla Jestřebích hor, které jsou protkány
stovkami lehkých objektů, lidově známých jako
řopíky a současně několika pěchotními sruby.
Dva z nich, tvoří tzv. chlíveckou pevnostní uzávěru. Jsou to samostatné pěchotní sruby T-S 20
„ Na Pláni“ a T-S 19 „Turov“. Mnichovská konference zlikvidovala poslední naděje na obranu
první Československé republiky a jejich funkce
tak ztratila na významu. Na jejich poválečném
stavu se podepsal nejen zub času, ale zejména
trhací práce německé branné moci.
Na konci 90.tých let minulého století, se
členové našeho spolku rozhodli obnovit zašlou
slávu těchto železobetonových objektů a postupně začali rekonstruovat pěchotní srub T-S 20 „
Na Pláni“ a dva přilehlé lehké objekty.
Expozice v pěchotním srubu T-S 20 je rozdělena do několika částí, kdy polovina horního bojového patra je postupně uváděna do původního
stavu z roku 1938. Například v roce 2019 byla,
ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze,
do objektu instalována replika pancéřového zvonu pro těžký kulomet vz. 37 a v letošním roce
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probíhá rekonstrukce vzduchotechniky a elektroinstalace dle původní výkresové dokumentace.
Ve střelecké místnosti byly osazeny repliky lafet
pro dvojče těžkých kulometů vz. 37 a pro lehký
kulomet vz. 26. Naopak expozice ve spodním patře objektu je věnována regionální vojenské historii 20. století. Ta počíná expozicí věnovanou československým legiím v Itálii v době 1. Světové
války, plynule navazuje na československou
předválečnou armádu a události, které se pojí
s naším regionem. Válečnou kapitolu představuje
výstava věnovaná tzv. Bohdašínským událostem,
které mapují události okolo místní odbojové organizace S21B a radiostanice „Libuše“ a v neposlední řadě našemu zahraničnímu odboji v období 2. Světové války, kdy v této expozici se přímo
věnujeme několika rodákům z našeho okolí, konkrétně Jindřichu Křečkovi z Červeného Kostelce,
gen. Janu Kratochvílovi z Horní Radechové
a také dvěma pilotům z řad Britského královského letectva Augustinovi Meierovi ze Žďáru nad
Metují a Václavu Foglarovi z Machova. 20. století pak uzavírá expozice věnované poválečnému
období Československé lidové armády. Součástí
areálu jsou dva zrekonstruované lehké objekty,
kdy jeden je uveden do stavu ze září roku 1938
a druhý je věnovaný tzv. poválečné reaktivaci,
kdy Československá lidová armáda znovu využila opevnění jako jeden z prvků obrany na západní hranici států Varšavské smlouvy.

roku 1945 takřka z celého Broumovského výběžku včetně Police nad Metují, kdy budou
zveřejněny fotografie, které doposud byly minimálně publikovány.
Mimo tuto otevírací akci můžete naše
muzeum navštívit vždy od dubna do října každý poslední víkend v měsíci od 9ti
do 17ti hodin a po dobu letních měsíců je
možné domluvit prohlídku na tel. čísle
731 971482 nebo na emailu ts20plan@seznam.cz

Mimo naší činnost v muzeu se jako spolek
účastníme pietních aktů k různým významným
výročím jako konec 2. Světové války, Den
Veteránů a vznik Československé republiky.
Těchto pietních aktů se účastníme i v Polici nad
Metují, a to ve spolupráci s Ostrostřeleckou gardou z Police nad Metují a místním Městským
úřadem.
Závěrem tohoto článku bychom chtěli poděkovat právě Městskému úřadu Police nad Metují
za jejich dlouholetou mediální a hlavně finanční
podporu, kdy právě bez této pomoci by se nemohlo naše muzeu rozvinout do takového stavu,
jako je tomu dnes.

Kolektiv členů spolku SVH T-S 20 Pláň z.s.

Na poslední víkend v září, konkrétně 26.
– 27. září vždy od 9:00 do 17:00 hodin chystáme větší otevírací akci, kde bychom chtěli
návštěvníkům poprvé odhalit nové výstavní
bannery, které budou věnovány legionářům
z našeho okolí, kteří bojovali v období 1.
Světové války v řadách Československých
legií, uniformám Československé lidové armádě a také expozici s fotografiemi z konce
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Přechylování

Docela dlouhou dobu jsem si myslel, že
přechylování příjmení je ryze československou specialitou. I přestože poměrně obstojně
vládnu polštinou, nikdy jsem si neuvědomil,
že polština je na tom podobně. A pak jsem se
zahloubal do dalších přechylovacích jazyků
a zjistil, že k přechylování příjmení se odhodlává třeba lužická srbština, polština, litevština,
lotyština nebo islandština.
Přechylování příjmení – ta koncovka
u ženských jmen -ová – není pouze rozlišovací
způsob, jak na první dobrou zjistit, kdo je žena
a kdo muž. Některé jazyky přechylují příjmení k rychlému určení jak rodu jeho nositele,
tak i správnému skloňování a tím i lepšímu
chápání vztahů ve větě (například pochopení,
kdo je ve větě podmětem a kdo předmětem).
Definice přechylování příjmení je následná:
Přechylování příjmení spočívá v přizpůsobování rodinného jména pohlaví, případně
též rodinnému stavu nositele, a ve vyjádření
jeho gramatického rodu. Buď je ženská varianta příjmení tvořena jako feminativ (tedy
jméno s ženskou rodovou příznačností) ze
základní, mužské varianty, nebo jsou mužská
a ženská varianta gramaticky symetrické.
V některých jazycích a kulturách se navíc
rozlišovala nebo rozlišují dívčí příjmení (vyjadřující příslušnost k rodině) od příjmení manželek (vyjadřujících příslušnost k manželovi).
Achich. Třeba finština zrušila přechylování
jmen zákonem o manželství v roce 1929…
Anebo dolnolužická srbština přechyluje jména svobodných žen přidáním koncovky -ojc/-jejc. Pokud bych to chtěl aplikovat na svoje
příjmení, tak moje případná neprovdaná dcera
by se jmenovala Frydrychojc. A Martina by
si po provdání k novému příjmení nepřipojila
koncovku -ová, nýbrž -ka a po změně souhlásky CH při odvozování v Š má její dolnolužická podoba tvar Frydryška.
Přechylování a nepřechylování je asi
nejvíc vidět v komentářích k výkonům
sportovních komentátorů a jejich expertů,
převážně z řad bývalých sportovců. Tady
je ten kámen úrazu: zatímco komentátor je
zvyklý přechylovat, expert většinou nikoliv.
Pravděpodobně to pramení z osobního
kontaktu s cizími sportovci a nikdo nevolá
na Serenu Williamsovou: „Paní Williamsová“,
ale spíše: „Miss Williams“. Takže během minuty vedle sebe může zaznít jak Williamsová
tak i Williams a to klidně i vícekrát. Čert,
aby se v tom vyznal. Pak se na nejrůznějších
diskusních fórech objeví mnoho odborníků
na češtinu hájících do krve svůj pohled na věc.
Vždycky si vzpomenu na vtip pana Vladimíra
Renčína, kde si Bůh povídá s anděly a říká:
„Zajímavý národ, ty Češi. Škoda že tady nebyli při stvoření světa. Mohli poradit.“
Ale zpět k přechylování. Nejabsurdněji
a nejbrutálněji podle mých uší zní koncovka -ová u jmen Afričanek, Asiatek a Rusek.
Namátkou takové perly, jako etiopská atletka Anayaová, čínská gymnastka Che Kchesinová nebo ruská lyžařka Bělokurovová

30

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
(úmyslně vynechávám asi nejznámější
africkou atletku Carsten Semenay[ovou]
u které soudy stále řeší, zda její jméno přechylovat či nepřechylovat).
A jako pověstná třešnička na dortu může
znít třeba vyhlašování výsledků soutěže
ve sportovní střelbě žen. „Třetí místo obsadila Číňanka Kao Wen-ťünová, druhá skončila
Ruska Volkovová a vítězkou je česká závodnice Kateřina Emmons!“ Zde je skutečně potřeba dokonalého soustředění diváka. A jako
perlička na závěr, třeba toto: „Jak viděla závod islandská trenérka Mínervudóttirová, se
zeptala Emma Smetana.“ Mínervudóttir doslovně znamená Mínervova dcera. Přechýlení

jejího jména dává asi takový smysl, jako přechýlit české ženské jméno ještě jednou, něco
jako Novákováová. (Napadá mě, že když se
už dopouštíme takových zvráceností, jestli
by se potom nemělo přechýlit i jméno Emmy
Smetana na Emma Smetanaová…)
Tak jsem se v tom pěkně zamotal. Snad mi
s přechylováním ženských jmen pomůže herečka Tereza Ramba, zpěvačka Martina Bárta,
filantropka Michaela Bakala, cimrmanovská
spisovatelka Jenny Suk, či její kolegyně, režisérka Máňa Urban. Jinak bych se v tom mohl
ztratit ještě dřív, než bych se vůbec pokusil
vydat na cestu za poznáním, kdy a jak přechylovat ženská jména.
Pavel Frydrych

MATEMATICKÉ REKREACE
Šťastná a nešťastná čísla

Mnoho lidí věří na vliv čísel na náš život. Mnoho lidí je i pověrčivých co se čísel
týče. Jsou i lidé, kteří mají svá oblíbená čísla a věří v jejich pozitivní vliv na svůj život.
Jsou i lidé, kteří se zabývají numerologií
a znají význam jednotlivých čísel a dokáží
vypočítat z data narození osudové číslo.
Jsou různé způsoby jak přijít k číslům, která
ovlivňují náš život. Čísla totiž mají svou povahu, ovlivňují naše životy prakticky denně. Nemějme nyní na mysli skutečnost, že
třináctka je považována za nešťastné číslo,
protože právě 13 bylo osob u stolu při poslední večeři, popsané v Bibli. Ani naopak
šťastnou sedmičku, protože za 7 dní prý
Bůh stvořil svět. Zde mají tato čísla význam
spíše symbolický a to, co je v jedné víře považováno za nešťastné, je v jiné víře chápáno zcela jinak. Přesto je v našich myslích
hluboce zakořeněno, že číslo 13 nosí smůlu,
proto například hotely běžně při číslování
pokojů vynechávají číslo 13, protože o takový pokoj by nikdo nestál. Ač se tváříme
jako ateisté, naše kultura má křesťanské
kořeny.
V matematice přesto skutečně existují
pojmy šťastná čísla a nešťastná čísla a mají
svou přesnou definici.
Vezměme libovolné kladné číslo a budeme pracovat s jeho jednotlivými ciframi.
Každou z cifer umocníme na druhou, tedy
vynásobíme samu sebou a tyto druhé mocniny sečteme. Tím dostaneme jiné číslo,
u kterého tento postup zopakujeme, opět
sečteme druhé mocniny jeho cifer a máme
zase další číslo.Takto pokračujeme stále dál
až nastane jedna ze dvou možností. Buď se
dostaneme k číslu jedna (kde se proces zastaví) nebo se nám v posloupnosti objeví některé číslo dvakrát (říkáme, že posloupnost
se zacyklí). Ta čísla, která tímto způsobem
skončí jedničkou, nazýváme šťastná (anglicky happy number), ostatní pak nešťastná.

Ukažme si to na příkladu čísla 7.
Má jen jednu číslici, takže jejím umocněním dostaneme: 72 = 49
Jednotlivé cifry opět umocníme a sečteme:
42 + 92 = 16 + 81 = 97
A pokračujeme stejným způsobem:
92 + 72 = 81 + 49 = 130
12 + 32 + 02 = 1 + 9 + 0 = 10
12 + 02 = 1
Skončili jsme číslem 1, takže číslo 7 je
šťastné.
Také číslo 1663 je šťastné a přísluší mu tato
posloupnost:
12 + 62 + 62 + 32 = 82
82 + 22 = 68
62 + 82 = 100
12 +02 +02 = 1
I číslo 13, obecně pokládané za nešťastné,
je dle té definice šťastné číslo:
12 + 32 = 10
12 + 02 = 1
Naopak číslo 5 je nešťastné:

52 = 25
22 + 52 =4 + 25 =29
22 + 92 =4 + 81 =85
82 + 52 = 64 + 25 = 89
82 + 92 = 64 + 81 = 145
12 + 42 + 52 =1 + 16 + 25 =42
42 + 22 = 16 + 4 = 20
22 + 02 = 4 + 0 = 4
42 = 16
12 + 62 =1 + 36 =37
32 + 7 2 =9 + 49 =58
52 + 82 = 25 + 64 = 89
Číslo 89 jsme už dříve získali, vznikl tedy
nekonečný cyklus, proto je číslo 5 nešťastné.
Zjistěte, zda den a měsíc vašeho narození jsou šťastná čísla.
Připravil František Janeček
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Náhrdelník vzpomínek

Rozmarné léto, jinak se to letošní snad ani
nedá nazvat. Ale je bohaté o jednoho vetřelce,
který si říká virus. Ano, jeho jméno COVID 19.
Času je habaděj, můžeme se plně věnovat zálibám. Od loňského léta, co nepíšu pro S-K-O, mě
oslovilo tolik patriotů, přátel a kamarádů z řad
pamětníků: “PROSÍM TĚ, NĚCO PRO NÁS
NAPIŠ!“ Korálky z přetržené nitě se rozkutálely a já se pokusím do toho prořídlého nějaké doplnit, a tak poděkovat za přízeň, v dnešní době
vzácnou…
Kolárovo divadlo 29. 6. 1940 - veliká sláva. Po mnoha starostech a peripetiích se zrodil důstojný kulturní stánek – divadlo! V době
PRETEKTORÁTU – nelehké. V čele RADNICE
stál náš dědeček Jan Vacek – řezník a hostinský
v čp. 4 Kostelní ulici, kde jsme řadu let bydleli.
My zvídavé děti jsme slýchaly vyprávění štamgastů o událostech a té velice nešťastné jsme byly
svědky. Patron naší země, svatý Václav 28. 9.
1941 byl tím smutným dnem, který se trvale vryl
do naší paměti. V hospodě se připravovalo občerstvení, v odpoledních hodinách byl avizován
fotbal Police – Hronov. Náš Olda byl čtrnáctidenní miminko, byli jsme u svatého křtu v kostele.
Siréna to byla předzvěst požáru! Nad PARKEM
ke Žděřině se vznítily stohy. Gestapo na sebe nenechalo dlouho čekat a vtrhli sem za dědou. Tírnu
lnu vlastnil p. Antonín Janek, vinu na sebe vzal
mladší bratr Jarka. Děda dostal ultimátum, pokud se viník nenajde, bude popraven každý šestý občan! Rezolutně protestoval a nabídl, že dá
v ŠANC celou rodinu. „Hrdinové“ této tragédie
byli po válce slavní. Nad PARKEM trčela děla
a pro Jarku si přijeli. Jeho maminka byla sestra
naší babičky, syn skončil v Mauthausenu, týž den
jako náš písničkář Karel Hašler. Jeho mamince
zbyly oči jen pláč. Neodpustitelná zrůdnost v člověku zanechá jizvu v srdci celý život...
V každé době se dějí různé křivdy, ale také
události příjemnější a historicky zmapované.
V Polici n. M. byli lidé s humorem jim vlastním,
zodpovědní, přátelští. Byl u této akce opět otec
s dobrovolníky z řad ochotníků a touha je mnohdy silnější než srdce. Vypravili se pro základní
kameny z Ostaše už ZABRANÝHO! a Hvězdy.
Mecenáš p. továrník Vilém Pelly daroval cihly,
procesí trakařů a kočárků, odváželo se na staveniště. Cihla k cihle, korunka ke korunce přidaly
se i pracovité ruce a 29. 6. 1940 spatřilo světlo
světa naše Kolárovo divadlo! Účast na odhalení
z řady veřejnosti představitelů nejen našeho města, pozvání s radostí přijal i jeden z nejlepších redaktorů Československého rozhlasu, pan Franta
Kocourek. Jako dvouletá v kroji jsem byla v jeho
náručí. Fotografii jsem zapůjčila do KOUTKU
TRADIC, den návratu dosud nenastal. Almanach
s věnováním pro jeho přátele z naší rodiny
jsem s radostí darovala sourozencům Marušce
a Jindřichovi Ansorgovým, jejich maminka byla
ochotnice a dědeček skvělý komik a na takové se
nesmí zapomínat!
Ani pan redaktor nebyl ušetřen a pro své vlastenecké projevy se z krátký čas zařadil mezi deportované, umučen v koncentračním táboře…
Náš dům žil smíchem, táta by pro divadlo
snad položil i život. Maminka by si zasloužila být
prohlášena za svatou. Tolerovala mu i široké srdce. Táta pocházel z Hořic v Podkrkonoší a dobře
se znal s panem Jaroslavem Malinou, ten měl
velice pěkný orchestr. Rovněž pan Jára Pospíšil,
zpěvák a hezoun u nás nějaký den pobýval, když
připravovali operety Země úsměvů a Perly paní
Serafínky. Seděla jsem mu na klíně u klavíru a on
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hrál a hrál. Po létech se tu opět stavil a rád by si
mě pochoval, bohužel byla jsem maminkou, ale
i tak jeho nabídka hřála u srdce. Řekněte, kdo by
odmítl?
V divadle se vystřídala řada kumštýřů, umělců a zajímavých lidí. Zahajovací slavnostní večer
patřil našim ochotníkům a "Lucerně". Zde excelovala, co by Klásek po boku pí Marty Součkové,
Dalskabáty hříšná ves – čert Trepifajksl, opět pí
Marta, Marjánka matka pluku pí Marie Vacková,
šikovatel Sekáček otec a mimořádný výkon vysloužilého učitele, který poznává svoji ztracenou
dceru, za doprovodu tklivé melodie na housle,
pan Jiří Tásler! Tak dojemné, že plakalo snad
celé hlediště. To nebylo poprvé. Při loučení s divadlem „U RICHTERŮ“ zpíval táta „Chaloupky
pod horama, co se to stalo s váma, byly jste takové hezké, vy naše chaloupky české!“ Vyznělo
jako protest proti nastupujícímu fašismu, okleštění naší malé, krásné země, země české, domov
můj! Tou dobrou nebyla TELEVIZE, zdrojem
zábavy KINO, tomu sloužili rodiče téměř 30 let!
Fronty ke hřbitovu, filmy bývaly i velmi pěkné na úrovni. Éra „gabénů“, nebudu všechny vypisovat, ale často se nám po těch úžasných hercích stýská. Mělo to obsah a hlavně slušnost!!!
Jakmile se někdo zmínil o TELEVIZI, málem
to s ním „seklo“. "To se máte nač těšit, budete
koukat na rozmazaný vobrázky". Byl prozíravý
a v mnoha vizích trefil do černého.
Těm super novinkám nemohl přijít na chuť!
My jsme rádi lyžovali a PŘESKÁČE lyžařské
boty, jak jsme si je navlékli a dupot byl až nesnesitelný, ihned ohodnotil: “To máte celou zámečnickou dílnu na nohách!“ Děte na Ostaš!
Mám ráda recese, legraci, ale vystoupit
na scénu, zahrát si ve „SVĚTLE RAMP“, přeci
mě to jenom trochu svádělo. Pan TANCMAJSTR
ČEČÁTKO. Ten si náš 6 puberťáků vybral
na BALET LESNÍCH VIL v lese plném kapradí.
Pan Karel Valchař – vizážista při zušlechťování
našich mračáků měl svoje průpovídky a my se
všemu chechtaly: „Vona byla vod neštovic, von
vod Berouna a mezi vánocema a Hradcem se
sčuchli!“ Každá sranda něco stojí! Ladným baletním krokem jsme vpluly do kouzelného lesa a nastal jakýsi šum, neklid. Jedna víla ŘÍZU měla perfektní, ale nohy? Osvětlovač, nezvládl své emoce
a zařval dost hlasitě na inspicienta: „Šmajngótlas,
ona ta NÁNA má na haksnách fuselke nebo
STULPNY"? Měla určitě jediná v historii pohádek, ale ručně pletené z pravé ovčí vlny.
Jako lavina se šířila zpráva, "prej se bude filmovat"? V Teplickejch skalách a okolí se natáčel
válečný film smutný příběh s dětskými hrdiny.
Malý partyzán! Porozhlédli se i zde a z řad ochotníků hledali vhodné adepty, nejen kompars, ale
i partyzány. Tak to byla výzva a kšeft! Pan Oldřich
Vykypěl si k sobě k ZEMLJANCE jako hlídku
vybral tátu. Ostatní obsadili les a okolí. Každé
ráno náklaďák slavné naložil a odvezl do exteriéru. Navečer se partyzáni značně společensky
zdefraudovaní, při dodržování již tehdy pitného
režimu vraceli do náručí svých poloviček už v civilu s „těšínskou“, že ráno se bude točit zas.
Moje touha se vyplnila a v několika kusech
vystupovala. Natálie ve Wasse Želernovové,
Marienka „Dovolená s Andělem“ atd. Docela
se mně dařilo. Do té etapy se do Police dostala
skvělá informace, že herci z Hronova se s našimi spojili a nastudovali hru NEBE NA ZEMI,
Vlasta Burian, L. Hermanová, František Černý
– elita, nic lepšího v té době nemohlo obecenstvo potkat. To byl koncert, co KRÁL KOMIKŮ

zde i přes své veliké zdravotní neduhy předvedl.
Největší radost měl opět táta, když mu MISTR
vysekl velikou poklonu za herecký výkon. To já
říci o sobě nemohu. V divadelní přestávce mě
„KRÁL“ požádal o donesení PIVA. Spěchala
jsem do KRČMY trapem, zpátky hódně pomalu.
Džbánek si naklonil, ucucnul a vykulil oči, zkřivil
obličej a mně spadla brada. "Ďoučátko tak tomu
říkaj PIVO, vono to je jako …"! Za pochvalu to
opravdu nestálo, ale komu se stane taková situace, i trochu trapná?
Moje hvězdné působení NA PRKNECH,
KTERÁ ZNAMENAJÍ SVĚT, nemělo dlouhé
trvání. Láska je mocná čarodějka, když láska
zavelí, tak je rozum úplně jinde a s následky.
JEPTIŠKA ve hře KAT a BLÁZEN mě zaskočila
hned při zjištění, že budu zpívat sólo v doprovodu
orchestru Kotva. Mám sice hudební sluch, ale tak
do koupelny, tam to zní. Pan režisér Josef Souček
měl námitku a trval na přezkoušení. „Holka člověče, hlas máš jako Jiřinka Petrovická“. Tuhle
fintu jsem odhalila, mě už vůbec v tyto dny nebývalo dobře. Ve scénce na místo zpěvu seděla jsem
jako něco na něčem a meditovala. A ono se vůbec nic nestalo. Blížila se premiéra a NA KOPCI
v Machově byla zábava. Vonělo to po uzenině,
a tak jsem si poručila, a to byla poslední kapka.
Stále jsem si namlouvala, že ten párek byl vzhledem k vedru zapařenej! Nebyl, to se ukázalo záhy,
a tak to prasklo! Sklesle jsme nakráčeli k našim,
reakce okamžitě.
Maminka byla v šoku, polkla si „PASITU“,
ale táta v dobrém rozmaru: “Bóže, to je ňákejch
keců, vždyť to je maličký, vejde se do trouby
a řečí tu naděláte jako Palackej!“ Začali mu říkat „PŮLDĚDA“ a často se jízlivě ptali, jak to
bylo s tím zapařeným párkem?. První projížďka
s landaurem – osmipérákem byla trasa – Záměstí
– Hostinec pana J. Dintra, postupně po dalších
restauračkách, aby ukázal, že je pyšným dědou.
Cílová byla KRČMA! Ale děti měl moc rád!
A ještě jeden zakutálený korálek z divadla,
tentokrát ze Stavovského. S-K-O pořádal zájezd
do Prahy. Vzala jsem obě vnučky, byly v Praze
poprvé. Rozhodně jsme žádná netušily, že zde
prožijí mladá studentská léta a ml. zakotví trvale! Kus byl poměrně náročný a dívenky se trochu
nudily. Omluvila jsem se kamarádce Věře, která
také mimochodem prohodila, jestli mám hodinky, její jsou dosud na opravě? Z poznávací procházky jsme se vrátily právě když otvíral vchod
do divadla a řada spokojených diváků plných
dojmů a mezi nimi sinalá Věrka. Polekala jsem
se a hned otázala. Rukou mávnutím dala najevo,
až se trochu vzpamatuje. Po našem odchodu moje
sedadlo obsadila dost nerudná seniorka, která
prožívala naplno děj do chvíle, co přednášel monolog p. Václav Postránecký. Do klidu, kde by
i špendlík bylo slyšet, začala vehementně zvonit
taška! V zoufalství do ní tloukla, hledala čudlík,
marně, marně. Reakce = silná káva. Která husa
nosí do divadla BUDÍKA? Co dodat? Zasmát se
od plic, i takové momentky nám život servíruje.
Koření života lepší než KORONAVIRUS.
Já průšvihy přitahuji jako bleskosvod a doufám, že korálky do náhrdelníku snad trochu pobavily a záměrně jsem vzpomněla na naši rodinu,
myslím si, že pro veřejnost udělali hodně a v tyto
podzimní měsíce všichni před léty roku 1951
děda, 1978 otec, 1981 maminka nás opustili
a chybí všem…
Až se mě po psaní bude stýskat a nebudu Vás
unavovat, určitě se najdou i PERLY!
Hezký podzim a samé dobré zprávy.

Hana Krejčová
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Září – pranostiky, pověry, zvyky, tradice
Září je devátý měsíc gregoriánského
kalendáře a má 30 dní. Kolem 23. září začíná na severní polokouli podzim (podzimní
rovnodennost). Dne ubývá o 1 hodinu 47
minut. Délka dne 13 hodin 27 minut až 11
hodin 40 minut.
Měsíc září byl podle římského kalendáře sedmý měsíc, proto byl jeho název september (šlo o sedmý měsíc před reformou
kalendáře), toto označení proniklo do většiny evropských jazyků. Pojmenování září
pochází od výrazu „zařijen“ čili“malý říjen“ (analogie s malým a velkým červnem
neboli červencem).
Slovo září nevzniklo podle toho, že by
v tomto měsíci nějak silně zářilo slunce.
Všichni přece moc dobře víme, že v září už
je po prázdninách a léto nám dává pomalu, ale jistě sbohem. Staročeské označení
tohoto měsíce bylo „zářuj“ nebo „zářij“,
což znamená „za říje“. V tomto období totiž
začíná být divoká zvěř v říji (někteří jeleni
v září už zařijí, tj. zařvou).
V září začíná období podzimní sklizně a školní rok. Kromě ovoce a brambor
dozrává také vinná réva a chmel. Proto se
v lidové tradici českých zemích odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti
– vinobraní, dočesná nebo pro jižní Čechy
typická konopická.
Pranostiky:
yyTeplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
yyV září mnoho požárů bývá, proto se obloha
rdívá.

Rodné městečko

Police nad Metují – to je ono. Jsem na ně
hrdá. Nezapomíná. Vcházím do náměstí a nad
radnicí vlaje jako obvykle česká vlajka a vedle
se třepotá vlajka černá. Vím, k jaké události
se vztahuje. Je 27. června a je to 70leté výročí smrti komunisty zavražděné političky
JUDr. MILADY HORÁKOVÉ. Radnice nezapomněla tuto hrůznou událost připomenout.
A tato justiční vražda je připomenuta i oznámením na pražském Muzeu a Hlavním nádraží, dříve Wilsonově. Vzpomínalo se po celé
naší republice. V inscenovaných procesech
za účasti sovětských poradců byli odsuzováni
a likvidováni političtí odpůrci režimu po únoru
1948. Široká veřejnost byla zastrašena tak, že
lidé hlasovali pro nejtvrdší tresty. Ano, tehdejší naše vedení se vzhlédlo v nelidském
sovětském režimu a stalinském zbavování se
odpůrců, ve vraždění lidí s jinými názory než
komunisty schvalovanými. Jaká zrůdnost, které za oběť padly synové a dcery země.
Prázdninové psaní pro Polický měsíčník
mě skočilo do července a teď už dokonce i srpna, a tak sebou musím „krapet“ hodit a psát.
Chce to něco veselejšího, když nám tak krásně
svítí sluníčko. A jsem nadšena a překvapena
tím, co ten náš „Apeiron“ vše chystá úžasného
pro kulturu! Škoda, že jsem už „stařena“, a ani
bych to nemusela dávat do uvozovek, prostě je
to pravda pravdoucí. Takže akce, které začínají „kvíčeru“, tedy po 21.hodině už nejsou pro
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yyNa dešti v září rolníků moc záleží.
yyZářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
yyZářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
yyPo hojných deštích v září osení zimní se
podaří.
yyBouřky v druhé polovině září přinášejí
mnoho větrů.
yyBouřka v září - sníh v prosinci.
yyBouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
yyOzve-li se v září hrom, bude v zimě zavát
každý strom.
yyTeplé září - říjen se mračí.
yyZáří víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
yyBabí léto - léto na odchodě.
yyTouží-li září po rose, bude v říjnu bláta
po ose.
yyJaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
yyKdyž čečetek nevídati, hotov se na tuhou
zimu.
yyPěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
yyDivoké husy na odletu - konec i babímu létu.
yyDivoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
yyZáří jezdí na strakaté kobyle.
yyPodzim na strakaté kobyle jezdí.
yyPodzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho
sněhu.
yyZáří, na léto jde stáří.

Připravil František Janeček

Růžová zahrada slova

yy Nikdy se nesměj snům někoho jiného. Lidé,
kteří nemají sny, nemají mnoho.
yy To, co oči zapomněli, to si srdce ještě pamatuje …
yy Sliby jsou univerzálním druhem potravy. Nakrmit jimi můžete kdekoho.
yy Když je člověk nešťastný, bolí ho i smích.
yy Život je složitý. Každý z nás si tu cestu životem musí prošlapat sám. Není příruček, receptů ani jednoduchých odpovědí.
yy Skutečným úsměvem života je úsměv ve chvíli, když ti je do pláče.
yy Nejcennější věc, kterou můžeme darovat druhému člověku je náš čas.
yy Nejvíce nebezpečné choroby srdce jsou: závist, nenávist, lakomství a LÁSKA.
yy Hodnotu některých věcí si uvědomíme až potom, když je ztratíme.
yy Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale OKAMŽIKY.
yy Nejsmutnějšími sny v životě jsou ty, o kterých
víme, že se nám nikdy nesplní.
yy Rána na těle se zahojí lépe a bolí o mnoho
méně než rána na duši.
yy Nejvíce nám chybí ten, koho jsme měli a už
nikdy mít nebudeme.
yy Časem litujeme všechny hříchy, kterých jsme
se dopustili, ale i ty, které jsme propásli.
yy Nikdo není tak chudý, aby nemohl darovat
úsměv.
yy Život je krásný, když najdeš jeho smysl. Když
jsi ho ještě nenašel, tak ho hledej s přesvědčením, že ho brzy najdeš. A když jsi ho už našel,
tak žij s potěšením, že ho už máš.
Vybral F. J.

mne, nechávám si o nich přerývaně zdát. A to
se stalo 8.srpna. Zrovna, na co jsem se moc
těšila, a to na promítán filmu o polickém rodáku Václavu Hybšovi a také o polickém koupališti, které mě v mládí odchovalo, padlo na tu
jednadvacátou hodinu a já, ne a ne se probrat
k výkonu patřičného soustředění. Náš jedinečný a báječný polický filmař pan Miroslav Šolc
mi to odpustí, i když jsem se holedbala, jak se
na promítání těším. Snad o tom bude ke koupi
„dývídýčko“.
A teď něco k tomu, co je APEIRON. Ptají
se mě mí vrstevníci i mladší, k čemu ten název patří. Možná, že byl už dříve v Měsíčníku
vysvětlen. Ve spolkovém rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové byl spolek
s uvedeným názvem zapsán dne 27.11.2014
podle návrhu pana Pavla Frydrycha. Je to
zájmové sdružení a jeho účelem je vše to, co
nám prezentuje v umění, vzdělávání, sportu
a o jehož programech se dočítáme v Polickém
měsíčníku a co nám fakticky organizuje a nám
Poličákům předává ve srozumitelné podobě.
Ale to slovo si vyžaduje bližší vysvětlení. Jak
jsem se dočetla v moudré encyklopedii, jeho
význam je „neomezeno, nekonečno“, a tak ho
nazval řecký filosof Anaximandros z Milétu.
Je to prostě termín pro prostorové a časové
nekonečno, bezmezno. Bližší se můžete dočíst v knize Radima Kočandrle. Mně stačí termín „bezmezno“. Nemohlo by mít to polické

sdružení název „Policko a jeho nekonečno“?
Leč, proč měnit to, co je myšlenkou jiného.
Ještě chci dodat, že podle úplného soudního
výpisu posláním zájmového sdružení je rozvoj
kulturních, uměleckých, sportovních a vzdělávacích aktivit v našem regionu. A to činí a já se
k němu hlásím.
Velikou radost mi udělá oslava „300 let
hostince Krčma“. Nedávno jsem si vyslechla
na rozhlasu Dvojka velkou pochvalu na známého mykologa pana učitele Jana Bezděka,
rodáka z Jižních Čech, který u nás učiteloval
a je mu věnován památníček v parku před autobusovým nádražím. Pan učitel se scházel se
svými kamarády právě v Ledhujské hospůdce,
a to byla zřejmě KRČMA. Jeho houbový atlas
vyobrazil zdejší malíř V. Luňáček.
V polovině srpna je slavná polická pouť.
Náměstí oživne, dětské radosti přibude a doufejme, že ta „virová potvora“ Polici mine.
A jak říkala moje babička a maminka, po pouti
fouká vítr ze strnišť a hlásí se zima.
Na závěr něco z mého právnického
Zpravodaje:
Naděje není to přesvědčení, že něco dobře
dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez
ohledu na to, jak to dopadne. Václav Havel
Naděje, byť malá, zelená se. Dante Aligheri
Jarca Seidelová
Polický měsíčník - září 2020

MĚSTSKÁ POLICIE
Čas prázdnin se ztratil a s ním
mnoho dozajista neopakovatelných
zážitků.
Pro nás je to vždy také čas, kdy
řešíme o mnoho více různých záležitostí. Letos to byly prázdniny
ohromného náporu lidí na turistické
cíle v našem kraji. Dá se říci, že vše
praskalo ve švech. Co se odehrávalo
například na Hvězdě, Polických stěnách, Ostaši a v Ádru …to se nedá
ani vypovědět. Parkoviště kolabovala, lidé byli dosti podráždění a netolerantní…Mnohé by mohli vyprávět
i pracovníci v Íčku a v muzeích.
Zvláštní čas, to letošní léto.
Tradiční Kvíčerovská pouť
proběhla v plné parádě, včetně ohňostroje. Pravdou je že letos se
k nám na pouť sjelo zdaleka o mnoho více takových těch zajímavých

postaviček…na vině je zřejmě velmi
prořídlý kalendář akcí. Na náměstí
snad letos nezůstal jeden prázdný
koutek. Sluší se poděkovat „světským“ a hlavně tomu nejpovolanějšímu panu Janečkovi, za jejich trpělivost a ochotu dodržet vše potřebné
ku zdárnému průběhu, neboť ani
pouti, se stejně, jako letos všemu,
nevyhnuly zvláštní režimy průběhu.
Tak za rok snad normálně.
Ke konci prázdnin jste nás mohli potkat společně s naší posilou…
dostali jsme za úkol trochu v praxi
provést studentku policejně bezpečnostní školy.
Přejeme vám všem šťastné vykročení do nového školního roku…
uvidíme jak se vše bude vyvíjet…
tak snad pěkné září.
ved. strážník MP Petr Zima

VŮLE NEJVYŠŠÍHO

Není dobré být falešně namyšlení a prohlašovat, že jsme
se stali bohatými, učenými, krásnými atd. svou vlastní snahou.
Všechno takové štěstí přichází milostí Pána. Na druhou stranu
nikdo nechce zemřít a nikdo nechce být chudý nebo ošklivý.
Proč má tedy živá bytost proti své vůli takové nechtěné potíže? Když člověk získá nebo ztratí všechno hmotné, je to milost
nebo trest Nejvyšší Osobnosti Božství. Nikdo není nezávislý,
každý závisí na milosti nebo trestu Nejvyššího Pána. Jedno známé bengálské rčení říká, že Pán má deset rukou. To znamená,
že vládne všude na osmi stranách, nahoře a dole. Chce-li nám
Svýma deseti rukama všechno vzít, my svýma dvěma rukama
nic nezachráníme, a chce-li nám Svýma deseti rukama udělit
požehnání, nedokážeme je svýma dvěma rukama všechna přijmout, jinými slovy, Jeho požehnání překonávají naše očekávání. Z toho vyplývá, že Pán nám někdy násilím vezme naše
vlastnictví, i když od něho nechceme být odděleni, a někdy nám
dá tolik požehnání, že je nejsme schopni všechna přijmout. Ani
v bohatství, ani v neštěstí tedy nejsme nezávislí, vše závislé
na vůli Nejvyšší Osobnosti Božství.
Ze Šrímad Bhagavatamu opsala
M. Jandová

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
29. září - 26. neděle v mezidobí, Svátek sv.
Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
30. září - Mezinárodní den modliteb za pro
následované křesťany
2. října - Památka Svatých andělů strážných
4. října - 27. neděle v mezidobí

Nový školní rok
Letošní léto se chýlí ke svému závěru a jako voda utekly i letošní prázdniny
a dovolené. Před námi je nový školní rok
a s ostatními školními předměty bude
také probíhat i výuka náboženství křesťanská výchova, kterou se bude snažit zajistit polické děkanství. Vyučovány
budou všechny třídy, spojené do několika skupin, v obvyklém rozsahu 1 hodina
týdně. Jak bude výuka probíhat, a přesné
termíny vyučovacích hodin pro jednotlivé skupiny není ještě stanoveno a budou
sděleno následně po upřesnění. Bude-li to
možné, první hodiny proběhnou pravděpodobně v týdnu od 29. 9. do 2. 10. 2020.
Přejeme všem školákům a studentům
úspěšný nový školní rok a rodičům dostatek trpělivosti a moudrosti k doprovázení
a povzbuzování.
V závěru měsíce září oslavíme významný celonárodní svátek a slavnost
českého liturgického kalendáře - Slavnost
sv. Václava. Václav I. byl syn Bořivoje I.
a Drahomíry, a český kníže v období cca
925 – 28. září 935. Byl zavražděn pravděpodobně politickou opozicí, včele se
svým bratrem Boleslavem. Záhy po své
smrti začal být Václav uctíván jako svatý
pro svou (v legendách mu připisovanou)
zbožnost (mimo jiné i pěstování vína
a obilí pro potřebu křesťanských bohoslužeb), péči o chudé, nemocné, otroky
a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic
a posmrtné zázraky. Později se stal hlavním patronem českého národa a symbolem českého státu a státnosti. Svatý
Václave, oroduj za nás.
Polický měsíčník - září 2020

Bohoslužby:
17. 8. – 13. 9.

yy v úterý a v pátek bohoslužba slova od 18.30
hod.
yy v neděli mše svatá od 18.00 hod.

po 13. 9.

yy v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
yy ve středu mše svatá od 8.30 hod.
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod.
V neděli 13. září (2. neděle v září) slaví
polická farnost výročí posvěcení farního
kostela Nanebevzetí P. Marie (letos už 726.
výročí, kostel byl dokončen a vysvěcen v r.
1294).
V neděli 20. září se koná poutní bohoslužba v kapli sv. Kříže na Ostaši, začátek
v 15. hod.

Liturgický kalendář
6. září 8. září 13. září 14. září 15. září 16. září 20. září 21. září -

23. neděle v mezidobí, cyklus A
Svátek Narození Panny Marie
24. neděle v mezidobí
Svátek Povýšení svatého kříže
24. neděle v mezidobí,
Památka sv. Ludmily, mučednice
25. neděle v mezidobí
Svátek sv. Matouše, apoštola a
evangelisty
27. září - 26. neděle v mezidobí,
28. září - Slavnost SV. VÁCLAVA, 		
MUČEDNÍKA, hlavního 		
patrona Čech, Státní svátek

V pondělí 28. září na Slavnost sv.
Václava - slavnostní bohoslužba se bude konat v Machově (jako poutní) pro celou farnost
Police nad Metují, začátek v 8.30 hod.

Úřední hodiny:
17. 8. – 13. 9.

yy podle potřeby po domluvě s knězem

po 13. 9.

yy v úterý a ve středu po bohoslužbě; případně podle potřeby po domluvě s knězem.
Potřebné informace naleznete také
na webových stránkách farnosti – www.farnostpolice.cz.
za ŘK farnost Police n. M.
Ing. Jan Troutnar
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7. ročník Běhu pro hospic

ZE SPORTU

Běh pro hospic se blíží! V sobotu 19. září 2020
pořádá Oblastní charita
Červený Kostelec další ročník akce s příjemnou sportovní atmosférou pro všechny věkové
kategorie. Přijďte si zaběhat a zároveň svým výkonem podpořit záměr
Oblastní charity Červený Kostelec – aktuálně probíhající projekt vybudování druhé části Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia, díky
kterému získá nové zázemí Mobilní hospic Anežky České, Ambulance
paliativní péče a další služby.
I přes letošní výpadek seriálu Primátor cup ponecháváme závody
v klasickém rozsahu. Připraveny budou opět tratě od 150m pro nejmenší
závodníky, dětské tratě od 650 do 1300 metrů dle ročníku narození a také
tradiční běhy na 2, 5 a 10 km, aby si skutečně každý přišel na své. S ohledem na aktuální situaci plánujeme zvýšená hygienická opatření.
Registrace je spuštěna, neváhejte se zúčastnit!
www.behproshopic.cz
Jan Kordina
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Konečně zase na fotbale

Po dlouhé pauze, která trvala téměř celé jaro,
se sešli koncem května hráči všech věkových
kategorií k tréninkům a přátelským zápasům.
Všechna soutěžní utkání na jaře byla totiž zrušena. Pro diváky byl velice atraktivní duel “A”
týmů Police a Broumova, sehraný 14.června
v Broumově. Bylo vidět, že v utkání šlo o daleko víc, než o nějaké “pitomé” tři body, ale přímo
o sud piva a opečeného vepře. Tomu odpovídalo
maximální nasazení obou mužstev, z čehož vyplynula výborná úroveň zápasu. Police vyhrála
6:4. Důležitost utkání pochopili též fanoušci
obou týmů, kterých se v ochozech sešlo několik stovek, rovným dílem z Broumova i Police.
Někteří poličtí dbali na tradice a dorazili přes
Hvězdu pěšky.
Odveta se odehrála na hřišti v Polici 28. června za příjemného letního počasí, i když meteorologové strašili bouřkami. Zápasu předcházel duel
mladších žáků Police a Broumova, který skončil
výrazným vítězstvím domácích hráčů, vedených
Jirkou Kollertem, 10:0. Ráz zápasu dospělých
určilo rychlé vedení našich 2:0. Naši borci potom
předváděli další pohledné akce, zvýšit na konečných 4:0 se však podařilo až ve 2. poločase.
V rámci přípravy na krajský přebor “A”
tým dospělých sehrál v létě přátelská střetnutí
s Hejtmánkovicemi (6:2), Náchodem “B” (2:2)
a v neúplné sestavě podlehl hráčům do 19 let
z Pardubic 0:3. Vydařené bylo pohárové střetnutí
v Meziměstí, které jsme vyhráli 9:2.
Konečně nastal čas “Kvíčerovské pouti”
a s ním i dlouho očekávaný krajský přebor dospělých. Na polickém hřišti jsme přivítali jediného rivala, kterého v současnosti v soutěži máme,
a to mužstvo Červeného Kostelce. Loňskou soutěž jsme s tímto soupeřem zahajovali rovněž, a to
vítězstvím 2:0 na jeho hřišti.
Úvod utkání, které zhlédlo 804 platících diváků, patřil našim borcům. Vytvořili si několik
dobrých příležitostí, bohužel však žádnou neproměnili. Příležitost dostal i soupeř ve formě

Letní cena Brna

pokutového kopu. Tady se poprvé v utkání zaskvěl náš brankář Libor “Sako” Vacho, který penaltu bravurně zneškodnil. Na druhé straně jsme
penaltu kopali i my. Náš Kuba Matějka byl mnohem úspěšnější a vedli jsme tak 1:0.
O poločase došlo k tradiční (a pro diváky
dost nepochopitelné) pouťové výměně tří našich
hráčů. Dobrý výkon zmizel, soupeř nás přehrával
a v posledních vteřinách zápasu se mu podařilo vyrovnat na konečných 1:1. Následoval tak
v Polici oblíbený penaltový rozstřel. Opět musíme pochválit našeho brankáře, který chytil další
2 penalty, jednu sám proměnil a výraznou měrou
se tak zasloužil o naše vítězství 4:3 v rozstřelu.
V předzápase nastoupilo naše “B” mužstvo,
složené z teenagerů a veteránů, v přátelském zápase proti Teplicím. Zápas byl bohatý na branky
a skončil 5:5. Hráči si rovněž vyzkoušeli penalty.
Těch se bohužel nezúčastnil penaltový specialista (tentokrát hrající za Teplice) Jirka Kollert, který tak nemohl změnit svoji bilanci 0:6. Obával se
v případě (velice nepravděpodobného) neúspěchu kritiky v tisku.
Okresní přebor zahájil “B” tým o týden později v Machově, bohužel již po uzávěrce měsíčníku. Takže o tomto derby až příště.
O svá soutěžní utkání byli na jaře ochuzeni i hráči mladší přípravky, ročník 2011 – 12.
Po skončení soutěže bývalo každoročně zvykem, že OFS Náchod uspořádal závěrečný turnaj za účasti všech týmů. Letos jsme nabídli
pořadatelství tohoto turnaje my, abychom si tak
alespoň trochu připomněli výročí “100 let fotbalu v Polici”. Z konání bohužel sešlo, údajně pro
malý zájem oddílů.
V Polici jsme se proto rozhodli uspořádat
20.června podobný turnaj “na vlastní triko”.
Nakonec se nám přihlásilo 7 družstev, k nim
jsme přiřadili dva týmy z Police, zkušenější
“Vosy” a mladší “Tuleně”, vytvořili 2 skupiny a mohlo se začít. Jenže nezačalo. Po vzoru
koronaviru nad námi zvítězily přírodní živly,

Českomoravská asociace motocyklového sportu využila nabídku ředitelky Ulmanové z Autodromu Brno a uspořádala ve dnech 17. - 19. července „Letní cenu Brna“. V pátek jsou volné tréninky. V sobotu se jel první a druhý kvalifikační trénink. V odpoledních hodinách se jel první závod
„Klasiků“. Miloš Thér, závodník AMK Police nad Metují, po startu začal
bojovat s Milanem Šobáněm o druhé místo. Tentokrát měl mírně navrch
Milan a obsadil 2. místo. V neděli se jel jeden zkušební trénink. Kolem
poledne odstartoval druhý závod PČR „Klasici“. Závod se vyvíjel podobně jako v sobotu. Nakonec cílem projel Chris Mayer z Německa, jako
v prvním závodě, vítězně. Na druhém místě Milan Šobáň z Uherského
Hradiště. Třetí projel na ČZ 125 ccm Miloš. Naše heslo „Každá bedna
dobrá“ se naplnilo a spokojeni jsme odjížděli domů.
Blátošlapové také nejedou špatně. V městečku Tonávka Venda Kohl
„zemní práce“ v sobotu vyhrál svou třídu. Miloš Thér (oba z AMK Police
nad Metují) v jeho třídě 9. místo. Celkově po dvou závodech poháru
ČAMS je Venda třetí a Miloš sedmý.
Oba se zúčastnili „Krakonoš cupu“ v Mříčné u Jilemnice. Jeli družstva. V sobotu tříčlenné družstvo čtyři hodiny. Trojka ve složení Milda
Lelek, Jarin Veverka (oba MSK) a Miloš Thér (AMK Police nad Metují)
projela na 20. místě. Startovalo 62 trojek. Venda Kohl měl trochu smůlu.
Hoťas si hned na startu natrhl stehenní sval a oba kolegové se střídali čtyři
hodiny. Přesto nakonec skončili pátí. V neděli se jely dvojice na dvě a půl
hodiny. Dvojice Milda Lelek (Bělý) a Venda Kohl (Slavný) získali bramborovou medaili. Druhá dvojice Miloš Thér (Petrovice) a Jarin Veverka
(Šonov u Broumova) obsadili desáté místo.
Silnice směřuje do Trenčína a Dymokur.
Čvaňhák
za AMK				
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zastoupené bouřkami a přívalovými dešti. Turnaj
se na poslední chvíli odložil na následující víkend. Ten však již zasahoval do začátku prázdnin a někteří nedočkaví rodiče z ostatních týmů
již “pakovali” své ratolesti na prázdniny, takže
se nám 3 týmy odhlásily. Dodatečně se přihlásili borci z Hronova a turnaj se tak nakonec
odehrál za účasti sedmi týmů systémem “každý
s každým”.
Turnaj zahájily duely Machova s Červeným
Kostelcem (4:1) a domácích “Vos” s Broumovem
(6:0). Dále následoval jeden zápas za druhým, až
bylo sehráno všech 21 střetnutí. Nejúspěšnější
byli hráči z Machova, kteří nenašli přemožitele
a celý turnaj vyhráli. Na místě druhém skončily domácí Vosy. Další pořadí: 3. Hronov, 4.
Broumov. 5. Červený Kostelec, 6. Sokol Třebeš
- dívky, 7. Tuleni Police.
Výsledky polických týmů:
Vosy – Broumov 6:0, Machov 0:6, Č.
Kostelec 5:1, Tuleni 3:0, Hronov 2:1, Třebeš 3:0.
Tuleni – Hronov 3:3, Č. Kostelec 2:2, Třebeš
0:2, Vosy 0:3, Machov 1:5, Broumov 3:5
Tuleni turnaj dobře zahájili, posléze však
bylo na jejich zvyklosti z Antarktidy příliš teplo
a sucho, takže chyběly síly a následovaly čtyři
porážky v řadě.
I přes nepřízeň osudu si mládežnické týmy
na konci jara a začátku léta docela zahrály.
Dojednaly si řadu přátelských zápasů a zúčastnily se několika turnajů, z nichž některé i uspořádaly. Věřme, že na podzim se dlouhodobé fotbalové
soutěže rozjedou podle plánu a radost z fotbalu
opět zavládne jak na hřištích, tak i v hledištích
fotbalových stadionů.
Zájemci o fotbal, především kluci i dívky,
narozeni v r.2014 – 15 si mohou přijít vyzkoušet
svoje fotbalové dovednosti každé pondělí v 16.00
hodin na polické hřiště a zapojit se do tréninků
i zápasů nejmladších fotbalistů. Vítáni jsou samozřejmě i děti starší.

Vojtěch Kvapil, příznivec polické kopané

SOKOLSKÉ PATERO
SPORT – vztah k pohybu

Sokol přináší sport pro každého bez rozdílu věku a příjmu. Rozvíjí tělesnou zdatnost svých členů i ostatních. Pohyb považuje za součást zdravého
životního stylu. Lidem pomáhá nacházet v pohybu radost.
„Tužme se!“

OBČANSTVÍ – vztah k zemi

Sokol je vlastenecký v nejlepším smyslu slova. Své členy vede k lásce
k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Sokolové jsou
hrdými, angažovanými občany své země, České republiky.
„Za národ, drahou vlast“

KOMUNITA – vztah k obci

Sokol je místem setkávání a společné činnosti. Sokolové jsou aktivní
silou ve své obci, hybatelem sportovních a kulturních aktivit. Sokolové jsou
hrdí na svou vlastní tradici, kterou drží v úctě.
„Jen ruchem žijeme!“

OSOBNOST – vztah k sobě

Sokol usiluje o celkový rozvoj osobnosti člověka. Vede své členy k čestnému a spravedlivému jednání, k aktivitě, samostatnosti a nápomocnosti.
Sokolským ideálem je člověk silný tělem i duchem.
„Buďte věrni sobě, pravdě a spravedlnosti“

LASKAVOST – vztah k druhému

Sokol je otevřený všem, kdo věří v sokolské hodnoty. Vede své členy
ke skromnosti, k respektu k druhým, k pomoci slabším a ke vzájemné snášenlivosti. Buduje sounáležitost mezi generacemi.
„Ni zisk, ni slávu!“
Připravil František Janeček
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BĚH NA HVĚZDU

Běh na Hvězdu se konal letos po čtyřiatřicáté a byl v nejméně třech směrech přelomový.
Po srpnových (v prvních ročnících) a červencových termínech se závod přesunul do června
a znamenal pro spoustu polických atletů (hlavně z těch mladších ročníků) možnost zúčastnit
se, protože v minulosti v červenci většinou byli
na dovolené, táboře nebo u prarodičů.
Letos po mnoha letech také nebyl Běh
na Hvězdu zařazen do Českého poháru v bězích do vrchu, protože ten byl ve všeobecné
koronavirové hysterii zrušen.
No a to třetí se týká změny hlavního pořadatele, zastřešovatele nebo, chcete-li, ředitele
závodu. Letos jsem v této funkci byl naposledy. Důvodů bylo několik – především ten, že
nechci poslouchat výtky za něco, co dělám
ve svém volném čase bez nároku na odměnu
a beru si na to týden dovolené od lidí, kteří jsou
za tuto práci placeni.
Chtěl bych za dosavadní spolupráci poděkovat spoustě lidí, kteří mi byli nápomocni.
Především to byli lyžaři ze SKI, kteří již po dva
roky přebrali velkou část toho, co jsem zajišťoval a postupně se stávali těmi, kteří závod řídili. Do budoucna jsme se dohodli, že běh bude
pod jejich vedením pokračovat. Já se v žádném
případě nebráním jim jakkoliv pomoci, pokud
o tuto pomoc bude zájem.
No a na co se v souvislosti s těmito změnami těším nejvíc? Že konečně na nové trase
poběžím závod a budu nadávat na toho, co tu
prasečinu vymyslel. A že ten týden dovolené budu věnovat práci okolo domu nebo válení
u vody.
Samotný Běh na Hvězdu začal závody
dětí na polickém náměstí a v jeho okolí, které potvrdily dobrou práci s nejmladší generací
ve třech oddílech – domácí SKI, Wikov Hronov
a Maratonstav Úpice. Tuto hegemonii naraušily jen A.+A. Macurovy z Hvězdy Pardubice,
které obsadily první dvě místa v kategorii dívek 7-8 let. Vítězi a vítězkami v ostatních kategoriích byli E. Hůlková, M. Novák, M. Duch,
K. Duchová, I. Hornych, A. Gultová a F. Saidl.
Na zkrácené trati vybojovala prvenství N.
Plná (ČKS SKI Jilemnice) v juniorkách a J.
Bielčík (Lichkov) v mužích nad 80 let.
8,9 km zvládl nejrychleji O. Volák před
V. Šolcem a P. Jelenem (všichni BK Náchod).
Čtvrtý celkově doběhl vítěz juniorů A. Staněk
(SK Nové Město nad Metují). Ženy ovládla
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nestárnoucí (ročník 1972) T. Metelková (OK
99 Hradec Králové). Druhé v pořadí a vítězce
žen 20 - 34 letých M. Zeiskové (BK Náchod)
nadělila téměř čtyři minuty. Kategorii 35 – 44
let vyhrála I. Vlčková (SK Babice), nad 55 let
pak E. Klampflová (Vrchaři Vrchlabí). Mezi
muži vítěz kategorie 40 – 49 let F. Vagenknecht
(Nová Paka) byl v cíli celkově pátý, následován
M. Kinclem (Maratonstav Úpice). No a teď se
dostáváme k legendám českého běžeckého
sportu. M. Vacek (Iscarex Česká Třebová) porazil v souboji mužů 50 – 59 let několikanásobného celkového vítěze Českého poháru
Z. Zoubka (SWSL Lučany nad Nisou) a V.
Vacarda (Eleven run team) J. Šimůnka (SKP
Kornspitz Jablonec nad Nisou) mezi šedesátníky. M. Pullman (Jablonec nad Nisou) mezi
sedmdesátníky zaskočil ze střetu s fotografkou
lehce rozhozeného J. Javůrka a po zdravotních
problémech běžícího několikanásobného mistra světa O. Šmída (oba Maratonstav Úpice).
Ale je načase děkovat i dalším a v této
souvislosti musím zmínit především město
a jeho představitele – opět perfektní zázemí,
vstřícnost a ochota. Starosta se zúčastnil akce
jako běžec, místostarosta pozdravil běžce
na náměstí a v cíli, Pavel Hečko nás podpořil za vedení kraje. Musím také vyzdvihnout
místní hasiče. To, jakou práci odvedou a jak
k ní přistupují, zaslouží veliký obdiv. Dále to
je spolek Apeiron, se kterým spolupracujeme
už léta. Bezpečnost závodníků zajišťovala
městská policie a Policie ČR, takže nedošlo
k žádnému problému na náměstí, u Krčmy
ani v Hlavňově, kde se přebíhá komunikace.
Krásné fotky pořídila Nikola Zemanová a pro
úspěšné záběry nasadila nejen krk, ale i celou
hlavu. Naštěstí střet s běžcem skončil relativně
dobře pro oba zúčastněné. Chata Hvězda nám
poskytla svůj prostor v cíli, MPMPM darovalo volné vstupenky a časopis ABC. Technické
služby posekaly vzrostlou trávu na trase a její
šéf Pavel Kalibán odvezl na Hvězdu vodu
na omytí. Dáša Hauschková pomáhala se vším,
co bylo momentálně potřeba. Zdeněk Beran
opět působil v roli řidiče a nutno říct, že se
svého úkolu jako každý rok zhostil dokonale.
Markéta Rejchrtová připravovala občerstvení
a točila pivo. Jistě jsem nevyjmenoval všechny, co pomáhali, ale bylo jich moc – takže se
omlouvám těm, na které jsem zapomněl.
Jarda Mazač

TJ Spartak Police nad Metují

cvičení žen

P O Z O R  Z M Ě NA !
Cvičení s Janou Zocherovou
probíhá v tělocvičně ubytovny
TJ Spartak (sauna) v těchto
dnech:
Pondělí:
20 - 21 hod.
Úterý:
19 - 20 hod.
Středa:
19 - 20 hod.
V malé tělocvičně ZŠ budeme
cvičit v tyto dny:
Pondělí:
19 – 20 hod. kondiční
posilování (kruhový trénink)
Čtvrtek:  
18 – 19 hod. zdravotní cvičení
19 – 20 hod. zdravotní cvičení
Začínáme v pondělí 7. září
Jana Zocherová a Renata Teichmanová
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Prázdniny jsou za námi, plné dovolených, odpočinku, koupání, ale
v našem případě také sportování a závodění.
Během léta se naši členové (dospělí i děti) účastnili závodů
Středečního poháru - Triatlonového memoriálu Míly Holcmana
a Horokolovršků. Příprava lyžařů by měla probíhat celé léto, proto jsme
rádi, že ani v době, kdy nemáme pravidelné společné tréninky, je pro
spoustu dětí sportování hlavní náplní volného času.
Samozřejmou součástí letní přípravy jsou letní soustředění.
Starší dorostenci a junioři se vypravili během července na kolečkové lyže, kola a paddleboardy na Lužická jezera. Brátovi a Morávkovi
se svými svěřenci potrénovali a především naši mládež vedou k lásce
ke sportu a motivují je pod heslem „sportuje celá rodina“. DěkujemeJ
Skupina starších žáků s trenérkou Kristýnou v červenci absolvovala
6 denní první letní soustředění v lyžařském areálu Břízky v Jablonci
nad Nisou. Nabitý program všichni zvládli a užili si spoustu aktivit.
Na konci srpna je ještě čeká druhé 4 denní v Hrádku nad Nisou.
Soustředění pro všechny ostatní skupiny (ročníky 2012-2007) bude
v Žamberku, ale odjíždíme až po uzávěrce PM.
Organizačně se již nyní připravujeme na BĚH BROUMOVSKÝMI
STĚNAMI – 5.9.2020. Zveme a rádi potkáme všechny, kteří již poběží
poněkolikáté, i ty, kteří se rozhodnou proběhnout po Broumovkách poprvé. Závod je podporován Královéhradeckým krajem a městem Police
nad Metují.
Věříme, že se 19.9.2020 uskuteční na Bišiku tradiční běh
SLUNCEKROS, děti 100m a 3,5 km, dospělí 9 km krásným terénem
Teplických skal. Letošní Běh na Hejšovinu byl jako i další významné
mezinárodní akce odložen na podzim 2021.
V říjnu se snad bez omezení uskuteční přespolní běhy Poháru KHK:
3.10. v Trutnově, týden na to v Machově a v neděli 18.10. pořádáme
na Nebíčku BĚH OKOLO OSTAŠE.
Pravidelné tréninky budou tradičně v úterý a pátek od 16.30 již
od 1.9. Nově přijdou i děti do první skupiny, nejmladší ročníky 2013
a 2014.
Během podzimu nás kromě lyžařských přespoláků a dalších závodů
středečního poháru čekají také soustředění na konci října.
Přejeme všem sportovcům úspěšnou podzimní sezónu.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi

SKI Police nad Metují, z.s.
klub běžeckého lyžování

pořádá 34. ročník terénního běhu na 25 km

BĚH BROUMOVSKÝMI STĚNAMI
v sobotu 5. září 2020 v 10 hodin
Prezentace a přihlášky od 9 h u restaurace „U generála Laudona“ na zastávce
autobusu Police n/M., Pěkov, Hony na trati 640101 Náchod – Broumov
Startovné:

100,- Kč při přihlášení předem nebo 150,-Kč na místě. V přihlášce
uveďte příjmení, jméno, ročník narození a klub a zašlete na
skipolice@seznam.cz. Platba 100 Kč hotově při prezentaci.

Kategorie:

ženy, veteránky 35, 45
muži, veteráni 40, 50, 60
dětské štafety – minimálně 2, maximálně 6 členů za splnění
podmínky věku členů V1-10+V2-10+…+V6-10<10 Startovné 0,-

Trať:

délka 25km, značně členitá, s řadou malých i velkých převýšení,
zejména mezi 22 a 24km je převýšení 220m! Povrch je
převážně měkký - lesní cesty, místy jsou pískovcové kameny a
schody a cca 1km asfalt.
Start - Malé Hony- lesní silnice (1.km) žlutá tur. značka, silnice Honské sedlo (2.km) vlastní značení, Honské sedlo - pod
Kačenkou (3.km) modrá t.z., pod Kačenkou – sedlo (4.km) vlastní
značení, sedlo - Hvězda (6.km) žlutá t.z., čaj, Hvězda - Slavný
(11.km) červená t.z., čaj a sušenka, Slavný - pod Korunou (14.km)
žlutá t.z., pod Korunou - nad Pánovým křížem (15.km) zelená t.z.,
nad Pánovým křížem - Božanovský Špičák (16.km) kontrola –
Pánův kříž (17.km) žlutá t.z., čaj a sušenka, Pánův kříž – Signál
(bludiště) - Soví hrádek - Řeřišný (21.km) žlutá t.z., čaj, Řeřišný nad Machovskou Lhotou (22.km) žlutá t.z., nad Machovskou
Lhotou - Lhotský Šefel (24.km) - cíl (25.km) modrá t.z. + vlastní
značení.
Celá trať je značena žlutými terčíky, šipkami nebo žlutými
fáborky.
před hostincem U Lidmanů v Machovské Lhotě

Popis:

Cíl :

Občerstvení: 4x na trati čaj, ionťák, voda, banány, sušenky a v cíli polévka
Převoz svršků zajištěn osobním autem.
Informace:

Jan Beran, tel: 604 566 623
Jan Pohl, tel: 608 476 058
mail: skipolice@seznam.cz

Prosíme o dodržování aktuálních epidemiologických opatření. Závodníci se
závodu účastní na vlastní nebezpečí, doporučujeme lékařskou prohlídku.
Vyhrazujeme si právo na případné změny, před startem prosím zkontrolujte
www.ski.polickej.net

Polický měsíčník - září 2020
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Hašpl a.s. Velké Poříčí
přijme

Skladníka - provoz
Hynčice

Požadujeme:

Nabízíme:

• spolehlivost, zodpovědnost
• oprávnění na VZV výhodou

•
•
•
•

Náplň práce:
• skladník

pracovní poměr na dobu neurčitou
týden dovolené navíc
příspěvek na stravování
věrnostní program beneﬁty za
plnění pracovní doby

Své životopisy zasílejte na email: personalni@haspl.cz
Hana Procházková: | +420 491 401 718

KOUPÍM HRAČKY

Autíčka ◆ panenky ◆ kočárky

608 103 810

nabytekvagner@atlas.cz
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KADEŘNICTVÍ

Dámské, pánské a dětské
stříhání

každé PONDĚLÍ
bez objednání.

Těšit se na Vás bude

Veronika MÁSLOVÁ
v salonu ul. Tomkova 62,
Police nad Metují
čase od 8:00 do18 hod.
(11.30 - 12.30 pol. pauza)

tel. 728 657 121
Elmertex k.s., Velké Poříčí
textilní produkce

přijme
pracovníka do jednosměnného provozu

manipulant

na pozici

pracovnici do jednosměnného provozu
na pozici

švadlena / šička

Nabízíme: • práci v menším kolektivu ve firmě s dlouholetou

tradicí
• mzdu odpovídající dané pozici
• stravenky + pololetní bonusy
• možnost pracovat také na zkrácenou pracovní dobu

Požadujeme: vyučení nebo praxi v oboru, zájem o práci

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

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.

Nástup možný od září 2020
Životopisy zasílejte na:

info@elmertex.cz

nebo poštou na adresu: Náchodská 227, 549 32 Velké
Poříčí telefon: 491 482 389
Polický měsíčník - září 2020

KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
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Hned napoprvé jsem
dostala slevu 8 %
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Police nad Metují 183x56 mm ČB 2020 „Manželka“

KOUPÍM GARÁŽ

Oprava obuvi Štancl nabízí

v Polici nad Metují,

nejlépe v blízkosti fotbalového
hřiště.

Tel: 722 762 707

Oprava obuvi, batohů, kabelek,
výměny zipů

Najde nás v Polici nad Metují, Smetanova 359
Otevírací doba: po – čt, 17:00 - 19:30
Zakázky můžete také zanechat
v PAPÍRNICTVÍ (U TUNELU)

Mobil: 604 570 865 www.opravaobuvi.eu

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

29. 9. 2020 v 15.00 hod.

Police n. Metují

24. 9. 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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VÝMĚNA POVRCHU VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVIŠTĚ
Víceúčelové sportoviště bylo slavnostně otevřeno v roce 2014. Od té doby se na něm vystřídala spousta hráčů, ať již domácích, tak i přespolních, kteří si přišli rekreačně zahrát tenis či
nohejbal.
Bohužel většina z nich postupem času odcházela „zklamána“. Na vině byly především špatné
odskoky, zejména tenisových míčků. Za mokra
se vlastnosti gumového koberce podobaly spíše
ledové ploše, o rovinatosti povrchu nemluvě.
Na sklonku roku 2019 jsme oslovili projekční firmu a pracovali s ní na zhotovení nové
projektové dokumentace na kompletní výměnu
sportovního povrchu. Během zimních měsíců 2019 / 2020 jsme navštívili několik dalších
sportovišť v okolních městech. Hlavně proto,
abychom si v praxi ověřili informace a technické
detaily stavby.
Po schválení rozpočtu města na rok 2020
jsme podepsali smlouvu s vítězem výbě-rového
řízení, brněnskou firmou Prostavby s.r.o., která
již realizovala více jak 200 hřišť po celé ČR.
Celková cena díla činila 2 305 000 Kč.
Covid-19 odsunul původně plánovaný termín
zahájení o více jak měsíc. Další zdržení způsobila

částečná výměna podloží v ploše hřiště, která nebyla plánována, a počasí. Celá realizace byla dokončena v půlce července.
Jako sportovní povrch byl zvolen umělý koberec firmy JUTA s délkou vlasu
18 mm a pískovým zásypem. Tento typ po-vrchu je vhodný zejména pro tenis, nohejbal,
volejbal a fotbal. V době, kdy píšu tyto řádky,
máme za sebou první měsíc provozu, během kterých slyším vesměs kladné hodnocení.
Co mě osobně překvapilo, byl přístup všech
zaměstnanců dodavatelské firmy Prostavby s. r.
o.. Na každé stavbě se vyskyt-nou určité problémy, které je nutné překonat a vyřešit. Vždy je
důležité, jakým způsobem se nakonec vyřeší. Z
mého pohledu se k jejich odvedené práci nedá
nic vytknout, protože ani jednou jsem neměl pocit, že by problém chtěli obejít. Stavbyvedoucí
jednal vždy velmi odpo-vědně v zájmu kvality
díla.
Závěrem bych chtěl poděkovat nejen vedení
města, ale i radním a zastupitelům zato, že tomuto projektu dali v dlouhém seznamu investic
„zelenou“.
Balák Martin - sportovní referent

KULTURA
Kolárovo divadlo
ČARODĚJKY V KUCHYNI
Pátek 18. 9. 2020 od 19:00
Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které se
dlouhá léta nenávidí, do televizní kuchařské šou?
Hrají: Michaela Dolinová, Veronika Žilková / Sandra
Pogodová, Ladislav Ondřej /Vincent Navrátil, Milan
Duchek, Vstupné: 390 Kč

JEDEN SVĚT
19. - 20. 9. 2020

Festival dokumentárních filmů o lidských právech. Více
na https://www.jedensvet.cz/2020/police-nad-metuji

Kino
HAVEL

Úterý 8. 9. 2020 od 19:00
Příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie
Václava Havla. Film se odehrává mezi roky 1968 a
1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního
hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika
přes bojovníka za lidská práva až po vůdčí osobnost
sametové revoluce a celosvětovou ikonu.
Vstupné: 100 Kč

Pellyho domy
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
Soboty 5. 9., 12. 9., 19. 9. a 26. 9. 2020, od 18:00
Společenský sál, Vstupné: 50 Kč / lekce

TROCHU HUMORU OD MILANA
VÍTKA – RETRO VÝSTAVA
16. - 30. 9. 2020 / Konferenční místnost

Výstava otevřena: pracovní dny 8:30 - 17:00,
soboty 8:30 - 15:00

NÁCHODSKO, POLICKO A BROUMOVSKO
ZA TŘICETILETÉ VÁLKY
Úterý 22. 9. 2020 od 14:30 / Společenský sál
Mgr. Jan Tůma u příležitosti čtyřstého výročí útěku
zimního krále Fridricha Falckého přes Náchod přiblíží
některé události třicetileté války, které jsou spojeny
s naším regionem. Kompletní program Polické
univerzity volného času na www.policko.cz
a samostatných plakátech. Vstupné: 80 Kč

DRÁTOVANÁ MISKA / KOŠÍK
čtvrtek 24. 9. 2020 od 17:00 / Konferenční místnost
Tvoření s Lenkou Vítkovou Kozárovou. Přihlášky předem
na tel. 724 924 863. Cena 200 Kč/ osoba, v ceně veškerý
materiál a pomůcky.

PODZIMNÍ VÝSTAVA
24. - 25. 9. 2020, denně 9:00 - 17:00 / Společenský sál
Výstava regionálních výpěstků, podzimních dekorací,
hub, loveckých trofejí a odborných knih
a časopisů. Semínková banka, stůl přebytků atd.
24. 9. 2020 od 16:00 Beseda s Luďkem Grohem,
odborným instruktorem ČZS, od 17:00 Přednáška
RNDr. Jana Wiplera – Ohrožené druhy hub do kuchyně
nepatří. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné

TAJEMSTVÍ BAROKNÍCH
KOSTELŮ
NA BROUMOVSKU
Středa 30. 9. 2020 od 17:30 / Společenský sál
Přednášku PhDr. Zdeňka Zahradníka pořádá Muzeum
Náchodska ve spolupráci s Pellyho domy.
Vstupné: 80 Kč

Muzeum papírových modelů,
Zelený domeček
IVETA OSOBOVÁ, JITKA AMALBERGA
PÁCALTOVÁ: DVA SVĚTY
od 3. 9. 2020 / Zelený domeček
Výstava dvou malířek sdružených v AMAG v Zeleném
domečku. Vernisáž: 3. 9. od 18:00 hodin. Otevřeno
podle otevírací doby Muzea papírových modelů.

UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY
- VÝSTAVA
od 5. 9. 2020 / Muzeum papírových modelů
Výstava představí modely vojenské techniky, které
se „setkávaly“ na bojištích v Evropě. Expozice bude
doplněna o historické fotografie z Police nad Metují
z března a května 1945 a o dokumenty (noviny,
plakáty, letáky…). Vernisáž 5. 9. od 15:00 hodin.

WORKSHOP K VÝSTAVĚ
„Ukončení II. světové války“
Sobota 5. 9. 2020, 9:00 – 15:00 hod

Workshop nabídne možnost slepit si vlastní
jednoduchý model vojenské techniky.
Vstupné na workshop: 30 kč / osoba

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA
Pondělí 7. 9. 2020, 9:00 – 17:00 hod

MUZEUM DĚTEM 26. – 28. 9. 2020

denně 9:00 – 17:00/ Muzeum papírových modelů
Interaktivní dílna přímo v expozici.

Ostatní akce
SOUSEDSKÁ / koncert & posezení
s Police Symphony Orchestra
Neděle 6. 9. 2020 od 18:00 / Masarykovo náměstí
Více na www.policesymphonyorchestra.cz

300 LET HOSTINCE KRČMA
Sobota 19. 9. 2020 od 14:00

Kulturně společenské odpoledne s hudbou,
kolotočem pro děti, dobrým jídlem a pitím.

KÁMEN A VODA V POLICKÉ KŘÍDOVÉ PÁNVI
Sobota 19. 9. 2020
Vycházka s geologem Národního geoparku
Broumovsko.Přihlášky a platba předem v Informačním
centru v Polici nad Metují.
Účastnický poplatek: 100 Kč / 50 Kč děti

PODZIMNÍ JÍZDA HISTORICKÝCH VOZIDEL
Sobota 26. 9. 2020, start v 9:00 z náměstí

30. ročník GARDEN PARTY
Sobota 26. 9. 2020 ve 14:00 hod / Police nad Metují,
náměstí a chata Hvězda

73. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
200 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA a 80 LET OD
SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ KOLÁROVA DIVADLA
Sobota 3. 10. 2020 od 19:00 / SVĚTÁCI
Středa 7. 10. 2020 od 18:00 / NOC LITERATURY
Pátek 9. 10. 2020 od 19:00 / HALÓ
Pátek 16. 10. 2020 od 19:00 / IMPROVIZAČNÍ SHOW
Pátek 30. 10. 2020 od 19:00/ S TVOJÍ DCEROU NE
Pátek 6. 11. 2020 od 19:00 / PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO
ŠÍLENSTVÍ
13. 11. - 14. 11. 2020 / OSLAVY 200 LET OCHOTNICKÉHO
DIVADLA V POLICI NAD METUJÍ
Neděle 15. 11. 2020 od 17:00 hod / KDO SE BOJÍ, NESMÍ
DO LESA - pohádka
Čtvrtek 3. 12. 2020 od 18:00 hod / VÁNOČNÍ DIAMANT pohádka
Prodej vstupenek na 73. Polické divadelní hry
od 7. září 2020.
Další akce na WWW.POLICKO.CZ

Prodej vstupenek v Informačních centrech v Polici nad Metují (t. 491 421 501) a v Náchodě (t. 491 462 060), pokud není uvedeno jinak.
Provozní doba Informačního centra Police nad Metují v červenci a srpnu: pondělí - pátek: 8:30 - 11:30 a 12:00 - 17:00, víkendy a svátky: 8:30 - 11:30 a 12:00 - 15:00

ZÁŘÍ 2020

POLICE
NAD
METUJÍ

