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Slavnostní otevření parkoviště
P+R v Polici nad Metují

V úterý 23. črvna proběhlo za účasti hejtmana KHK Jiřího Štěpána,
senátora a náměstka hejtmana KHK Martina Červíčka, radního KHK
Pavla Hečka, zástupců společnosti ČEZ, starostů okolních obcí a dalších pozvaných hostí slavnostní otevření parkoviště P+R s veřejnou
dobíjecí stanici pro elktromobily a elektrokola.
Projekt „Parkoviště P+R v Polici nad Metují“ byl spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové výdaje na stavbu dosáhly 17.685.165 Kč, dotace činila
12.713.562 Kč.
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ

„Běh“ z Police do Police
tentokrát trochu jinak - 13. června

Červen na radnici…

INFORMACE Z RADNICE

Milí přátelé, vážení spoluobčané, při čtení
těchto řádků jsme již oficiálně odložili poslední a velmi výraznou připomínku jarní korona
krize a sice roušky. V prvopočátku byly nedostatkovým zbožím, poté většina z vás šila
a šila a šila. Roušky se staly nejvýraznějším
symbolem celé krize a také zůstaly jedním
z posledních opatření. Přicházející léto bude
bez roušky mnohem veselejší, vzdušnější a pohodlnější. Věřím, že i nadále budeme
rozumní v dodržování základních hygienických návyků, nestane se nic neočekávaného
a nebudeme se k bezpečnostním opatřením
vracet. Tak, jak se uvolnila možnost potkávat
se na drobnějších a postupně i větších akcích,
je na Vás vidět, jak si takovou chvíli užíváte
a po předchozích omezeních i považujete. Je
milé hledět do vašich rozesmátých tváří v kavárnách nebo zahrádkách restaurací, na nadšení dětí při zájmových kroužcích, na seniory
jdoucí s klidem a beze strachu na nákup…
Očividně v nás zůstalo něco málo z té solidarity, dobrovolnictví i sounáležitosti a postupně
se projevuje v našich životech. Doufám, že
nám takové oživení, klid a radost vydrží co
nejdéle.
Konec května byl ve znamení velké on-line benefice Police Symphony Orchestra
z Broumovského kláštera. Kdo přímý přenos
na internetu sledoval, byl účasten skvělého
koncertu s přidanou hodnotou v podobě tanečních a krasobruslařských vystoupení, sólového
i sborového zpěvu nebo doprovodných rozhovorů. Komu se nepodařilo se prokousat úskalími internetu, měl možnost v polovině června
vidět koncert ze záznamu na terase Muzea papírových modelů. Další hudební akcí a též vydařenou byl Děkovací živák ze srdce Policka,
v Hospůdce U Pavla na Žděřině. Zde již byla
možná fyzická účast, ale zároveň byl koncert
přenášen internetovou televizí, kde měl několik desítek tisíc shlédnutí. Výtěžek byl věnován naší terénní pečovatelské službě. Konec

krize a možnost setkávání oslavili také naši
senioři, obyvatelé domu s pečovatelskou službou Javor velkou zahradní slavností s hudebním vystoupením ZUŠ a grilováním, Senior
klub Ostaš setkáním v hospůdce U Malíka
na Ostaši, taktéž s hudbou Lhotských zpívánek a výbornou večeří. V uvolněné atmosféře proběhly zasedání Dobrovolných svazků
obcí Policka a Lesy Policka, kde jsme řešili
další možnosti meziobecní spolupráce a nelehkou situaci v městských lesích postižených
kůrovcovou kalamitou. Účastnil jsem se valných hromad společností, kde je město členem a akcionářem – Svazu cestovního ruchu
Kladské pomezí v Červeném Kostelci a VaK
Náchod ve Velkém Poříčí. Naplno začaly
pracovat také komise Rady města, postupně
se sešly na svých jednáních sociální, zdravotní a bytová komise, stavební a rozvojová
komise, grantová komise, komise pro obřady a slavnosti, komise pro životní prostředí
a letopisecká komise. Ze všech jednání vzešla
spousta podnětů a doporučení, kterými se dále
zabývá Rada města. Nové vedení Oblastní nemocnice Náchod pozvalo starosty spádových
měst, prezentovalo svoji činnost, pochlubilo
se výstavbou nových pavilonů a prezentovalo
představu budoucí užší spolupráce.
S přicházejícími příjemnými večery se začalo každou středu promítat letní kino na víceúčelovém hřišti. Vernisážemi začaly výstavy.
V Zeleném domečku vystavuje grafiky a litografie pan Vaněk, Muzeum Náchodska – polický klášter zve na výstavu Benediktinské
knihovny a v Pellyho domech Barevný svět
Renaty Jehličkové. Všechny rozhodně stojí
za návštěvu. 22.ročník Polické stovky, pod
taktovkou Petra Jansy a jeho týmu spolupracovníků, hostilo sportoviště na sídlišti. Při
úžasné účasti, hlavně dětí, nebyla nouze o zábavu a skvělé sportovní výkony. Poličtí lyžaři
okusili pořádání závodů na kolečkových lyžích v Roller Ski aréně Klůček. Překvapivou

Nová zeleň v okolí Police

V minulém čísle PM jsme informovali
o realizaci projektu Výsadba zeleně v extravilánu Police nad Metují, lokalita Plachty
a pod Klůčkem. K uvedeným informacím doplňujeme, že tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

účastí jsme byli potěšeni při recesistickém
Běhu z Police do Police, tentokrát netradičně
z Police do Žďára s překvapením na hranicích.
V parném odpoledni si na 50 účatníků užilo
legrace a zahrálo Člověče nezlob se. SDH
Velká Ledhuje na cvičišti v Ochozi hostili
10 týmů při hasičské soutěži O pohár starosty města Police nad Metují. O vynikající výkony a bláto nebyla nouze. Pohár si odvezlo
nejúspěšnější družstvo ze Suchého Dolu 40+,
gratulujeme!
Konec června je tradičně ve znamení pasování předškoláků na velké školáky, loučením s absolventy ZUŠ i žáky devátých tříd ZŠ
a předávání vysvědčení. Ani letos tomu nebylo jinak, i když se do tříd vrátili na poslední
chvíli, a děti si slavnosti užily včetně svých
rodičů, prarodičů i učitelů. Krásný pohled
na rozzářené oči dětí těšících se na letní prázdniny, které si po letošním zvláštní jaru všichni
určitě zaslouží.
Přišel čas léta, čas prázdnin a dovolených.
Užijte si naplno dny odpočinku, zrelaxujte, načerpejte nové síly. Zapomeňte alespoň
na chvíli na starosti běžných dní, věnujte čas
rodině, dětem, ale také sobě. Těším se na setkávání s Vámi všemi, ve městě, na koupališti
nebo na pouti. Přeji Vám krásné letní dny.
Jirka Beran

Rozpis lékařů

stomatologické služby

červenec - srpen
2020

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum
04. 07.
05. 07.
06. 07.
11. – 12. 07.
18. – 19. 07.
25. – 26. 07.
01. 02. 08.
08. – 09. 08.
15. – 16. 08.
22. – 23. 08.
29. – 30. 08.
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Lékař

Tel. č.

MUDr. Ogriščenko
491 502 425
VEBA Broumov- Olivětín			
MUDr. Ladislav Růžička ml. 603 479 132
Poliklinika Broumov
MUDr. Růžička
603 479 084
Poliklinika Broumov
MUDr. Kubec
491 543 398
ZS Police n. M.
MUDr. Neoralová
602 333 460
Horní 109, Teplice n. M.
MUDr. Blažek
491 543 844
ZS Police n. M.
MUDr. Kapitánová
491 582 381
ZS Meziměstí, Školní 196
MUDr. Růžička ml.
603 479 132
Poliklinika Broumov
MUDr. Pastelák
775 717 666
Sadová 44, Broumov IV.
MUDr. Ogriščenko
491 502 425
VEBA Broumov - Olivětín
MUDr. Neoral ml.
491 541 654
ZS Police n. M.
602 333 427
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Květen z pohledu místostarosty...

Zatímco v dubnu jsme si (jak je naším národním zvykem) stěžovali na teplo a sucho,
v průběhu června se karta obrátila a období
středoevropských monzunů nás přinutilo začít si stěžovat na déšť. Byť jsme po loňských
přívalových srážkách provedli řadu opatření ve snaze předcházet lokálním povodním,
musím přiznat, že jsem předpovědi počasí
kolem poloviny měsíce sledoval se značným
vypětím. Rovněž jsem nezůstával klidný ani
ve chvíli sledování zpráv o vyplavených obcích na Moravě či Frýdlantsku. V době, kdy
píšu tento text, s mírným optimismem vyhlížíme zlepšení počasí. Nicméně obavy z přívalových dešťů pořád zůstávají. Pokud kdekoliv
spadne 90 litrů na jeden metr čtvereční, můžete být jakkoliv připraveni, ale zabránit škodám
s ohledem na takové množství srážek nejde.
Pevně věřím, že počasí k nám bude nadále milostivé, a že k žádné rizikové situaci nedojde!
Sledujeme stavy na vodních tocích, prověřujeme funkčnost protipovodňových opatření,
a snažíme se udržet funkční veškerá odvodňovací zařízení komunikací na území města
a jeho místních částí.
Ale pojďme od počasí, které neovlivníme,
k věcem, které ovlivňovaly a ovlivňují život
ve městě.
V úseku mezi Mýtem a Kozinkem pokračuje výstavba cyklostezky s tím, že konstrukční vrstvy jsou připraveny na pokládku vrstev
asfaltových. K pokládce asfaltů by mělo dojít
v nejbližších dnech s tím, že následně budou
provedeny dokončovací práce na terénních
úpravách, ozelenění a dojde k provedení dopravního značení. Oproti vysoutěženému harmonogramu prací je tedy zhotovitel (i díky suchému jarnímu počasí) ve značném předstihu,
a tak začíná být celkem reálné, že cyklostezku
budeme moci do provozu pustit ještě v průběhu léta. I přesto, že jsem v minulém čísle
přinesl určité vysvětlení toho, proč je trasa
cyklostezky umístěna takto „nešťastně“, tak
i nadále jsem konfrontován s kritickými názory na téma umístění. Ano, rozumím a chápu
všechny negativní postoje a pohledy, nicméně
vězte, že pokud by byla sebemenší možnost
jiného trasování, že bychom této možnosti využili! K opakování všech klíčových argumentů se nechci vracet, nicméně zopakuji alespoň
základní východiska. Pod mosty, ani podél
železniční trati nebylo možné stezku vést jak
z důvodu prostorových či výškových omezení,
tak z důvodu limitů, jaké staví před nás platná
legislativa, či nesouhlasná stanoviska dotčených správních orgánů. Ale abych byl upřímný, ozývají se i ohlasy kladné, ba pochvalné,
takže jsem rád, že akce není vnímána pouze
negativně. Každopádně za všechny ohlasy
a připomínky z tohoto místa děkuju!
Díky aktivitě kolegů z MAS Stolové hory
se podařilo přihlásit do soutěže Strom roku,
kterou každoročně pořádá Nadace Partnetství,
jeden ze stromů v našem regionu. K velkému
překvapení všech se jedná o strom, který se
nepyšní velikostí či stářím, a který možná některým připadne obyčejný. Ale kdo u něj nebo
pod ním někdy seděl, nebo sedává, mi dá jistě
za pravdu, že je to strom krásný, a výjimečný.
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A tímto nominovaným stromem je jabloň v zahrádce u pensionu U Lidmanů v Machovské
Lhotě! Dnes už je jisté, že tento strom byl
do soutěže nejen nominován, ale že byl odbornou porotou vybrán do finále! Ve středu 17.
6. proběhla u stromu krásná sešlost, v rámci
které byl strom nafocen pro účely soutěže profesionálním fotografem, a v rámci které místní
obyvatelé a děti vytvořili moc pěknou atmosféru. Hlasování o strom roku bude probíhat
v době od 21. července do 11. října. V národní soutěži se letos bude moci hlasovat dvěma
způsoby, a to jak prostřednictvím DMS, tak
i online na stránce www.stromroku.cz. Na této
webové stránce budou ke zhlédnutí profily
všech finálových stromů a podrobné informace o hlasování. Lidé pro své favority budou
moci hlasovat až do 11. října. Tak zkuste vzpomenout a podpořit „náš“ strom!
Po hektických dnech jara jsem si dopřál
dva dny dovolené s dětmi. Přiznávám, jsem
jen člověk a nabrat nové síly je potřeba! S dětmi a partou kamarádů (tatínků), jsme putovali
krajinou Broumovských stěn a jejich nejbližšího okolí. Bylo krásné vnímat energii lesa,
pozorovat zvířata v něm a předávat umění tohohle vnímaní našim dětem. A ani nevadilo,
že občas trochu prší. Zkrátka, opět se ukázalo,
že: „Tatínek, nejlepší je z maminek“. Den otců
nešlo snad důstojněji oslavit!
Změna v druhé polovině měsíce června
se nám po dlouhém vyjednání podařilo odvalit z cesty další (rád bych napsal poslední)
"balvan", který nám blokoval cestu ke štěstí
(ke zdárnému dokončení projednání změny č. 1 územního plánu města). "Balvan" se
v cestě ocitl ve chvíli, kdy se našim sousedům
v Bukovici podařilo dostat z územního plánu rezervu pro trasu přeložky komunikace č.
II/303, a na nás – díky již projednávané změně
územního plánu – dopadla povinnost reagovat
na změny, které vypuštění bukovického úseku
této přeložky vyvolalo v k. ú. Pěkov. Na první
pohled to nebylo nic neřešitelného, trasa přeložky v úseku mezi Bukovicí a Pěkovem byla
do změny územního plánu zanesena podle
stavu, jaký byl schválen v rámci projednávání
změny územního plánu kraje (pozn. odborně
se územní plán kraje nazývá „zásady územního rozvoje“, a používá se pro něj zkratka
ZÚR). Nicméně ve chvíli, kdy jsme byli nuceni vyžádat si nové stanovisko odboru dopravy
krajského úřadu (k zapracování této úpravy),
vznikl ze strany tohoto správního orgánu
nový problém, a to nový požadavek zpřesnit
podmínky výstavby v trase územní rezervy.
Stavební zákon totiž podmínky výstavby řeší
jen velmi obecně, a na pozemcích dotčených
(jakoukoliv) územní rezervou umožňuje výstavbu toliko staveb, které významně neztíží
nebo neznemožní výstavbu stavby, pro kterou
byla územní rezerva v územně plánovací dokumentaci vymezena. Nicméně úředníkům
krajského úřadu se zdálo, že tyto podmínky
jsou příliš obecné, a požadovali je zpřesnit.
Dlužno dodat, že územní rezerva se na území
k. ú. Pěkov dotýká 2 pozemků v zastavěném
území (!). V průběhu března až května jsme
navrhovali postupně 3 různé varianty řešení,

které nám přišli ještě schůdné, nicméně odbor
dopravy KÚ je stále požadoval za nedostatečné. Díky protikoronavirovým opatřením
na úřadech bylo velmi obtížné koordinovat
kroky mezi dvěma úřady, a tak se to opět časově natahovalo. Po neúspěchu květnového
návrhu jsme požádali o osobní schůzku, která
se uskutečnila právě až v druhé polovině června. Na této schůzce se podařilo nejen zabránit
aplikaci řešení, které navrhovali krajští úředníci a které by sice bylo elegantní, ale opět by
oddálilo dokončení projednání změny č. 1, ale
i dosáhnout kompromisního řešení, které bude
mít dopad pouze do úprav textových částí již
vypracované dokumentace. Rád bych vyslovil
přesvědčení o tom, že vidím světlo na konci
tunelu, nicméně teď stojíme před získáním
posledních dvou klíčových stanovisek, jejichž
účelem je verifikovat správnost procesu projednání návrhu změny územního plánu z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí
a z hlediska požadavků územního plánování.
Pakliže budou tato stanoviska kladná, oddechneme si definitivně a budeme moci přikročit
k poslednímu kroku celého zdlouhavého procesu, jakým je společné projednání návrhu
změny. Snad, snad, snad už….
V průběhu léta se začnou ven dostávat
informace o krajských volbách, včetně informací o kandidátech. Jelikož v letošních krajských volbách budu jednáním z kandidujících,
využiju této možnosti ke krátkému vysvětlení
(které doufám bude vnímáno jako vysvětlení,
nikoliv kampaň – a zneužití prostoru v měsíčníku). I v minulosti jsem v reakci na mé
občasné kandidování ve volbách slýchával,
že kandiduji „výš“, protože nemám zájem
o město a práci pro něj. Tato domněnka, ať již
vznikla v minulosti u kohokoliv, není správná,
protože právě opak je pravdou. Zájem o město
a snaha zajistit pro něj (jakož i pro širší region) dobré postavení v rámci kraje, důležité
informace pro koncepční a strategické rozhodování, nebo snaha pomáhat díky znalostem
z fungování obecní samosprávy dobře zacílit
krajské finanční prostředky, to jsou důvody,
s jakými do toho chci jít. Za dobu existence
krajů se ukázalo v řadě oblastí, že je dobré, pokud zástupci města a obcí zasedají buď v krajském zastupitelstvu, nebo k jeho výborech,
a na příkladech z měst v našem okolí je vidět, že účinkování zástupce města v orgánech
kraje je vždy přínosem, nikoliv negativem.
Pokorně tedy prosím, budiž tato má snaha tak
i vnímána. Opravdu nemám zájem nikam odcházet, a chci se i nadále naplno věnovat práci
pro naše město.
Začínají prázdniny, čas letních dovolených, čas pohody a zpomalení pracovního
tempa. Přeju vám hezké a klidné léto, příjemnou dovolenou (ať již pojedete kamkoliv)
a těším se na setkání při některé z letních akcí,
které budou na území města (nebo přímo městem a jeho organizacemi) pořádány! A když ne
jinde, tak určitě na pouťovém korsu!!!
Jirka Škop
p. s. Hlasy z Kvíčerova dychtí po námětech,
příspěvcích, fotografiích, či očitém svědectví.
Schránka ve Sluji Českých bratří je připravena!
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Technické služby informují

Polické koupaliště

Polické koupaliště v červnu odstartovalo další plaveckou sezónu. Původní termín byl z důvodu nepřízně
počasí o více než týden posunut. Původní záměr tohoto
článku byl Vás, návštěvníky seznámit s opatřeními, které jsme v souvislosti s koronavirovou pandemií museli
na koupališti učinit. Ale díky příznivé epidemiologické
situaci došlo od pondělí 22. června k dalšímu uvolnění podmínek pro provoz koupališť. Ten je od tohoto datumu téměř bez omezení. Desinfekce
rukou nejenom při vstupu do areálu zůstává nezbytností stejně jako doporučené dodržování bezpečných odstupů.
Ceny vstupného zůstávají stejné jako v sezóně loňské. Opět můžete
využít možnosti koupě celosezónních permanentek či vstupenky na deset
vstupů za zvýhodněnou cenu. Novinkou letošního sezóny je možnost platby platebními kartami.
Otevírací doba koupaliště zůstává stejná – během prázdnin každý den
od 9 –19 hodin, vždy v případě příznivého počasí. Informace o otevření, teplotě vody či jiné upřesňující informace apod. najdete na stránkách
www.sportvpolici.cz, kam vkládáme každý den aktuální informace.
Těšíme se na Vás.
Kolektiv pracovníků koupaliště

Ceník vstupného na koupaliště v Polici nad Metují pro rok

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Městský úřad Police nad Metují
s ta ros ta

Bera n J. Ing.

491 541 114

775 854 205

mís tos ta ros ta

Škop J. Mgr.

491 541 118

606 719 554

ta jemník

Pohner P. Ing.

491 541 113

728 986 341

s ekreta ri á t, poda tel na

Ha us chková D.

491 509 999

s prá vce, ři di č

Ruta r P.

491 543 213

i nforma ti k

Va níček R.

491 541 830

přes tupky, úř. des ka

Hl uš i čková L.

498 100 915

ved. FSO

Iš toková H. Ing.

491 509 994

pokl a dna , popl a tky

Ada mová D.

491 509 991

popl a tky

Hl a vá čková J.

498 100 916

ma tri ka , hroby

Ha mbá l ková D.

491 509 990

mzdová účetní

Os obová I.

491 509 998

s prá va dota cí

Čečetková D.

491 509 996

778 406 917

Finančně správní odbor

Odbor investic, majetku a životního prostředí
ved. IMŽP

Schol z P. Ing.

498 100 914

606 728 382

i nv. techni k

Sýkora J.

498 100 909

778 733 323

ekol og

Troutna r J. Ing.

491 509 993

724 192 678

s prá va ma jetku

Pl ná H., Bc.

491 509 997

778 498 154

La ndová O., Mgr.
Pos ta vová
Ha vl íková D. Bc.

491 509 995

775 442 409

Sociální odbor
ved. SOC
s oci á l ní pra covník

JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ

Děti do 3 let
Děti od 3 do 6 let
Děti od 6 do 15 let + důchodci + studenti
Osoby nad 15 let
Rodinné vstupné
2 dospělí + n dětí

od 9:00 hod. od 13:00 hod. od 17:00 hod.
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
30,-Kč
20,- Kč
10,- Kč
50,-Kč
40,- Kč
20,- Kč
70,-Kč
60,- Kč
30,- Kč

120+n*20

PŘEDPLATNÁ VSTUPENKA – 10 x VSTUP

Děti od 3 do 6 let
Děti od 6 do 15 let + důchodci + studenti
Osoby nad 15 let

110+n*10

150,- Kč
250,- Kč
350,- Kč

CELOSEZÓNNÍ PERMANENTKA

Děti od 3 do 6 let
Děti od 6 do 15 let + důchodci + studenti
Osoby nad 15 let

300,- Kč
500,- Kč
800,- Kč

OSTATNÍ VSTUPNÉ A SLEVY

Sleva 50 %
15,- Kč
25,- Kč
35,- Kč

SLEVY NA PRŮKAZKY ZP, ZTP

Děti od 3 do 6 let
Děti od 6 do 15 let + důchodci + studenti
Osoby nad 15 let

10,- Kč
30,- Kč
40,- Kč

ved. OV

Brá tová K. Ing.

498 100 911

ref. OV

Jenková H.

498 100 965

ref. OV

Kozá rová L.

491 509 992

s ekretá řka OV

Hovorková M.

721 382 151

491 509 992

ved. MP

Zi ma P.

498 100 917

602 117 156

s trá žník MP

Va l cha ř J.

491 541 115

602 280 065

491 421 346

602 645 332

Městská policie

Centrum kultury, vzdělávání a sportu
vedoucí CKVS PD

Ruta rová J.

kul t. Referent

Huš ek K.

i nfocentrum

Pl ná N.

s portovní referent

Ba l á k M.

778 499 437

Kol á rovo di va dl o

pokl a dna

723 193 557

728 267 377
491 421 501

ved. MPM

Frydrych P.

100,- Kč
200,- Kč
300,- Kč

Děti od 3 do 6 let
Děti od 6 do 15 let + důchodci + studenti
Osoby nad 15 let

150,- Kč
300,- Kč
500,- Kč

celoroční

498 100 910

777 828 657

Technické služby Police nad Metují s. r. o.
ředi tel TS

Ka l i bá n P. Ing.

491 512 251

s prá va nem. + údržba měMucha M.

491 512 249

řízení ČOV a kotel en

Jenka P.

491 512 252

el ektri ká ři TS

Ja nda K.

ČOV
s prá va hřbi tova

Děti od 3 do 6 let
Děti od 6 do 15 let + důchodci + studenti
Osoby nad 15 let

737 271 015
725 981 705
606 600 918

491 512 254
491 512 255
Švorčík D.

606 870 270

Základní škola
ředi tel ZŠ

Nývl t K. Mgr.

491 580 086

ka ncel á ř

ZŠ Pol i ce n. Met.

491 580 080

š kol ní jídel na

608 036 000

491 580 087

Základní umělecká škola
ka ncel á ř

491 541 155

Mateřská škola

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
10,- Kč + 30,- Kč vratná záloha
20,- Kč + 30,- Kč vratná záloha
30,- Kč

V Domkách 80, 549 54 Police nad Metují, IČ: 25264176
Odpovědná osoba: Petr Jenka
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721 082 382
725 086 504

Odbor výstavby

Koupa l i š tě

PŘEDPLATNÁ VSTUPENKA ZP, ZTP
10x vstup

PROVOZOVATEL:

491 541 122

s prá vce DPS, vel . ha s i čů Hubka J.

Muzeum papírových modelů

Dětský kolektiv 10 a více dětí
Dětský kolektiv Děti od 3 do 6 let
Dětský kolektiv Děti od 6 do 15 let
Dětský kolektiv Dospělý doprovod

Klíček ke skříňce
Osobní šatna
Slunečník

603 929 838

ředi tel ka MŠ

Ba l á ková D.

491 541 116

604 823 926

Knihovna
kni hovna

491 543 230

Policie ČR
obvodní odděl ení

974 534 761
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Kotlíkové dotace 2020

Královéhradecký kraj bude od 2. září opět
přijímat další žádosti o dotace na výměnu
nevyhovujícího zdroje vytápění. O kotlíkové
dotace bude moci zažádat 1800 domácností.
V aktuální výzvě bude k dispozici bezmála 42
milionů korun.
Výzvu s podrobnými podmínkami
kraj zveřejní 1. července letošního roku.
Registrace pořadových čísel pro podání žádosti o kotlíkovou dotaci se uskuteční 2. září
v 10 hodin prostřednictvím Dotačního portálu
Královéhradeckého kraje. O dotaci si mohou
obyvatelé kraje požádat i zpětně.
Královéhradecký kraj plánuje v dalším
období požádat o další finanční prostředky
Ministerstvo životního prostředí. To krajům

umožnilo čerpat peníze na kotlíkové dotace
z emisních povolenek. Jak dotační program
na výměnu nevyhovujících kotlů funguje,
se mohou žadatelé dozvědět od pracovníků
krajského úřadu při konzultačních setkáních
na úřadech jednotlivých měst.
Konsultační setkání k nové dotační výzvě
proběhla již v měsíci červnu, nicméně informace případným zájemcům ochotně sdělí pracovníci krajského úřadu:
Bc. Iveta Lásková, tel: 495 817 283, mobil: 725 948 531, e-mail: ivlaskova@kr-kralovehradecky.cz;
Ing. Luboš Pechánek, tel: 495 817 176,
mobil: 702 075 891, e-mail: lpechanek@kr-kralovehradecky.cz;

Velitel hasičů oslavil 30. narozeniny

Ing. Lenka Rychterová, tel: 495 817 237,
mobil: 725 948 529, e-mail: lrychterova@kr-kralovehradecky.cz;
Jana Trojanová, tel: 495 817 282, mobil:
702 196 324, e-mail: jtrojanova@kr-kralovehradecky.cz;
Ing. Martina Pavlistová, tel.: 495 817 157,
mobil: 601 350 994, e-mail: mpavlistova@kr-kralovehradecky.cz;
Alena Zachariášová, tel: 495 817 381,
mobil: 724 326 435, e-mail: azachariasova@
kr-kralovehradecky.cz.
(s využitím textu J. Klemta na
www.kr-kralovehradecky.cz)
J. Škop

********

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

Velitel Pěkovských hasičů Michal Rössel alias
Paki, Pakostík, DJ Pakostýno – oslavil v Den
vítězství 8. května tohoto roku své kulaté
jubileum.

Děkujeme Ti za Tvou
záslužnou a obětavou práci u sboru

Hasiči Pěkov

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU.

Každý z nás vytřídil v roce 2019 do barevných popelnic více než 51 kg odpadu
Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi označováni právem. Meziročně
dosáhli dalšího zlepšení v množství vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté v řadě.
V roce 2019 vytřídil každý z nás do barevných kontejnerů v průměru 51,3 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což
je meziroční nárůst o více než 2 kg. S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel
ČR, pravidelně pak své odpady třídí téměř
¾ národa, přesně 73 % obyvatel. Loni jsme
vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kg, dále
15,1 kg plastů, bezmála 14 kg skla a necelé
půl kilo nápojových kartonů. A stále více
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třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel
v průměru 13,9 kg. Prostřednictvím sběrných
systémů obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc
tun vytříděných odpadů, což je o 4 % více než
v roce 2018. „Členské státy Evropské unie,
včetně České republiky, musí již za několik
let splnit nové ambiciózní cíle vyplývající
z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky.
V praxi to bude znamenat třídit veškerý
odpad, který lze recyklovat nebo jinak využít
a na skládku ukládat jen minimum směsného
odpadu, nejvýše však 10 %. A obce i jejich
občané se na to již začínají intenzivně
připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu
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Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti
EKO-KOM, a.s. Právě Autorizovaná obalová
společnost EKO-KOM zajišťuje v ČR již více
než 20 let provoz systému třídění a recyklace
obalových odpadů, které jsou významnou
složkou tříděného komunálního odpadu.
Do systému bylo na konci roku 2019 zapojeno
21 197 firem a 6 146 obcí ČR. Díky spolupráci
s nimi je třídění odpadů v České republice
dostupné pro 99 % obyvatel.
Aby bylo třídění odpadů pro lidi co nejdostupnější a snadné, systém neustále spolupracuje s obcemi na dalším zahušťování
sběrné sítě. Češi tak mohou třídit své odpady
prostřednictvím 473 359 barevných kontejnerů a menších nádob na ulicích i přímo u rodinných domů. Jedno sběrné hnízdo tak slouží
v průměru pro 118 obyvatel, což je v evropské
konkurenci velmi dobrý výsledek.
„Docházková vzdálenost k barevným
kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce
třídění odpadů rozhodující. Nyní to k nim
máme ze svých domovů v průměru jen 91
metrů, což je zhruba 133 kroků,“ říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš
Grolmus. Zároveň ale dodává, že podle nejnovějších statistik stále ještě 24 % obyvatel
udává, že má kontejnery dál než 130 metrů
a jsou tedy lokality, kde je co zlepšovat. Díky
třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro výrobu nových
produktů nebo jako zdroj energie či náhrada
hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním systém
snižuje zátěž životního prostředí - každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů zachráníme ekvivalent zhruba 29 km2 přírody,
šetříme stromy, přírodní zdroje surovin
a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky
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třídění a recyklaci obalových odpadů jsme tak
loni uspořili téměř 6 milionů MWh energie.
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů,
73 % jich bylo následně vytříděno, dotříděno na třídicích linkách a druhotná surovina byla předána k recyklaci a dalšímu
využití. Tradičně nejlépe se daří recyklovat
papír, v jeho případě se vloni podařilo dosáhnout míry recyklace 88 %. Zjednodušeně
řečeno – bezmála 9 z 10 vyrobených tun papírových obalů byly loni recyklovány na nový
papír nebo dále využity. U skla bylo dosaženo 79% míry recyklace, u plastových obalů
69%, u kovů 57% a u nápojových kartonů to
bylo 25 %. Míra sběru nápojových PET lahví
v roce 2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí
79 – 82 %.
Společnost EKO-KOM a.s. také předala
městu Police nad Metují každoroční osvědčení o úspoře emisí. V roce 2019 bylo díky
recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů
a nápojových kartonů, vytříděných polickými občany uspořeno cca 264 t CO 2 ekvivalentu a cca 7, 4 mil. MJ energie. Za celý
EKO-KOM, tedy za všechny, kteří jsou v něm
zapojeni, bylo uspořeno 21,6 mil. GJ energie,
tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje
za rok více než 332 tis. domácností. V případě
aktuálně diskutovaného globálního oteplování
přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů Eko-kom ke snížení emisí a uhlíkové stopy
o 922 540 t CO2 ekvivalentu.
Společnost EKO-KOM a.s. děkuje městu a Všem občanům za dlouholetou spolupráci a zodpovědný přístup.
s použitím informací spol. EKO-KOM a.s.
sestavil
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Ocenění za domácí
kompostování

K úspoře emisí dochází nejenom
tříděním odpadů do barevných kontejnerů, ale také domácím kompostováním, které zároveň významně přispívá
k předcházení vzniku odpadu. Tuto
aktivitu také nově oceňuje společnost
JRK ČR s.r.o., jejíž zástupce předal
městu Police n. M. ocenění za podporou domácího kompostování. Občané
díky kompostování v zahradních kompostérech a kompostištích předcházejí
skládkování nemalého množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu, které se tak nedostane do popelnic
a následně na skládku odpadů. Podle
výsledků odpadových analýz tvoří bioodpad v průměru 35 % objemu popelnice
na směsný komunální odpad. Pokud se
bioodpad zkompostuje, velká část uhlíku
zůstává vázána v kompostu a v půdě. Tím
se stává důležitým zdrojem výživy, zlepšuje kvalitu a úrodnost půdy a zabraňuje
její erozi. Navíc se tím předchází unikání
CO2 a jiných plynů z rozkládajícího se odpadu na skládce do ovzduší.
Díky domácímu kompostování
v zapůjčených kompostérech přispívají
poličtí občané ke snížení produkce CO2
vypouštěného do ovzduší o 10,5 t ročně.
s použitím informací spol. JRK ČR s.r.o.
sestavil
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Svatby

Statistika

Usnesením vlády č. 580 ze dne 25.5.2020
a usnesení vlády č. 605 ze dne 2. 6. 2020 si Vás
dovoluji informovat o doporučeném postupu při
konání sňatečných obřadů od 8. 6. 2020.
Ve vnitřních prostorách je povoleno uzavírat manželství s účastí max 500 osob za těchto
podmínek:  
yy snoubenci v průběhu obřadu nejsou povinni
nosit ochranný prostředek dýchacích cest,
yy účastníci obřadu mají povinnost mít zakrytí
nosu a úst, pokud jsou k sobě blíže než 2 metry,
yy účastníci obřadu nemají povinnost dodržovat
odstupy nejméně 2 metry od jiných osob nebo
mít roušku, jedná-li se o členy domácnosti,
yy po skončení obřadu je provedena dezinfekce
všech použitých pomůcek.
Při konání obřadů ve venkovních prostorách je na posouzení oddávajícího a matrikáře,
jak budou požadavky výše uvedených usnesení
v konkrétním případě realizovány. Obecně platí,
že v případě pohybu a pobytu ve venkovních prostorách není nutné, aby měly osoby zakrytý nos
a ústa, pokud je mezi těmito osobami větší vzdálenost než 2 metry. Je tedy na nás, jak společně
zabezpečíme řádný průběh každého obřadu.
¾¾ 30.5.2020 bylo uzavřeno letos teprve druhé
manželství, a to u slavenských Hřibů

Jubilea

Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.6.2020 město Police nad Metují 4008 obyvatel.

Vítání občánků

Vítání občánku jsme měli svolané
na 21.3.2020. Bohužel se neuskutečnilo,
všechny nás zaskočila situace s onemocněním
covid, nastala všemožná opatření na ochranu
zdraví. Nouzový stav sice již skončil, ale z důvodu ještě platných omezení jsme se rozhodli,
že další vítání bude až na podzim. S největší pravděpodobností v druhé půlce září, či
v říjnu.
Projdu seznamy dětí, rodiče oslovím, jestli
o přivítání dítěte ještě stojí – ať už z důvodu
věku potomka, nebo z obav zdravotního rizika. Pokud již víte, že se nechcete vítání zúčastnit, dejte mi to prosím vědět. Telefon: 491/509
990, mail: hambalkova@policenm.cz .
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)

V květnu 2020 slavili
70 let
paní Marie Kašparová
paní Irena Rejchrtová
paní Ilona Hofbauerová
pan Oldřich Cinka
pan Josef Ryšavý
pan Miroslav Fulka
pan Josef Rus
pan Zdeněk Šulc
pan Jiří Tyll
75 let
paní Helena Slováková
paní Marie Mrnková
pan Miroslav Gennert
80 let
paní Elizabeth May Harney
paní Věra Hejzlarová
paní Milena Schwarzová
85 let
pan Jaroslav Reimann
Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a mnoho krásných dní plných
pohody v dalších letech.
Dagmar Hambálková, matrikářka

KNIHOVNA
Půjčovní doba během prázdnin
Oddělené pro dospělé a čítárna se studovnou  úterý a čtvrtek: 9-17 hodin
Oddělení pro děti a čítárna se studovnou
 pondělí: 12- 16 hodin
Omezení se týká pátku, kdy bude zavřeno.
Tak jako v minulých letech nás během prázdnin čeká vedle dovolených také každoroční
údržba fondu, a proto omezíme opět i půjčovní dobu.
Knihovna již poskytuje všechny obvyklé
služby – půjčování knih, časopisů, audioknih
a ostatních materiálů z fondu knihovny, internet, kopírování z materiálů knihovny, meziknihovní výpůjční službu, scanování. Všechny
služby jsou poskytovány za podmínek dodržování protiepidemických opatření a doporučení, tak jak byly uvedeny v minulém čísle
a nyní jsou přístupné u vstupu do knihovny
a na webových stránkách. Samozřejmě je měníme podle aktuálních doporučení.
Všichni vnímáme nezbytnost opatření,
ale o to víc se těšíme na své čtenáře a zveme
všechny (i nečtenáře) k návštěvě knihovny.

naším krajem. Autorem je Václav Větvička,
Poutník okouzlený rodnou zemí. Tak nazval
svou knížku a takový opravdu je. Někdy neuškodí, když nám někdo cizí připomene, jak je
u nás krásně. A pan Větvička to v kapitolách
Metuje, Kladsko, Hejšovina, Chvála objížděk,
Broumovské kostely, Bezděkov nad Metují,
Ostaš, Kvíčerv, Merkur, Police, Polické hostince a dalších báječně udělal. Díky.
Po návštěvě a besedách v Broumově
a v Polici napsal: „ Polické přijetí na radnici i na obou povídáních, tu univerzitních, tu
autorsky čtených, mne utvrdilo v dávném
poznatku, že čím dál od Prahy a čím menší
hnízdo, tím krásnější, příjemnější, lidštější
a kulturnější lidé. Za Broumov i za Polici jsem
rád, tehdy, 13. prosince 2009 jsem jim a zdejšímu kraji věnoval své poslední rozhlasové
Dobré jitro. Nejlepší na konec. Mějte se rádi,
žijte - a nechte žít.“
Z fondu knihovny: VĚTVIČKA, Václav:
Poutník okouzlený rodnou zemí. Nakl. J.
Vašut 2010.
Další knihy V. Větvičky: Moje květinová dobrá jitra, Moje květinová dobrá jitra,
Něco pro zahřátí duše, Něco pro zahřátí duše,
Návraty na místa činů, Pod dubem, za dubem,
Vlastivěda krajiny mého srdce, Procházky
Hamzovým arboretem a řada odborných knih
o rostlinách.

Cesty krajinou příběhů a skutečnosti – po stopách literatury Noc literatury 2020
Na prázdniny chceme představit knížku, která se může stát inspirací pro putování
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yy sejdeme se v novém termínu na podzim
ve středu 7. října v 18 hodin u Kolárova

divadla,
yy chystáme
představit
posluchačům
současnou
evropskou
literaturu
netradičním způsobem,
yy letos bude Noc součástí oslav našich jubilující ochotníky,
yy podrobnosti připravíme a sdělíme až v září.

Výstava na chodbě
Rukopisy
královédvorský
a zelenohorský jako příběh
české kultury

Výstava představuje Rukopisy královédvorský a zelenohorský nejen jako nejznámější české mystifikace, ale i jako ve své době
nejvydávanější, nejdiskutovanější a nejpřekládanější česká literární díla. Seznamuje s obdobím romantického nacionalismu, v němž
Rukopisy takovéhoto ohlasu dosáhly, s jejich
vztahem k dalším představám o české minulosti, ale i k utváření novodobého českého
umění.
Výstavu připravili Dalibor Dobiáš,
Ladislav Futtera, Michal Fránek z Ústavu pro
českou literaturu AV ČR, který nám výstavu
zdarma poskytl. Vidět ji můžete na chodbě
před knihovnou od 8. 6. do 31. 8. 2020.
Od září připravujeme výstavu „Vzdělávání
pro všechny. Odkaz J. A. Komenského“, kterou nám zapůjčí Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze.
Vaše knihovnice
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Nabídka knih:

¾¾ Ulická, Ljudmila: Případ Kukockij.
Na příběhu odvážného lékaře vykresluje
ruská autorka atmosféru a poměry poválečného stalinského Ruska.
¾¾ Hanibal, Jiří: Baroni z Větrova.
Nový historický román známého českého
autora.
¾¾ Strnadová, Anna: Nebeské komando.
Skutečný příběh mladého Gusty Lindemanna žijícího v předválečných Sudetech,
kterému v dětství přičinlivý opatrovník
změnil národnost z české na německou
a který tedy musí navzdory svému přesvědčení narukovat do Hitlerovy armády.
¾¾ Hillier, Jennifer: Sklenice srdíček.
Příběh trojice dávných přátel: dívky, která
byla kdysi zavražděna, ženy, jež po letech
skončila ve vězení, a muže, jenž se snaží
odhalit pravdu.
¾¾ Kotíková, Hana: Hana Mašková- příběh

legendární krasobruslařky.
Biografický román o legendě československého krasobruslení Haně Maškové.
Kniha je doplněna černobílými fotografiemi.
¾¾ Brater, Jürgen: Zdravá játra.
Zábavná a zároveň fundovaná výprava
do vlastního těla, při níž žasneme nad
orgánem plnícím více než pět set životně
důležitých funkcí.
¾¾ Springer , Nathalie: Tak takhle ne!
Kniha se zabývá otázkou manipulace
a v této souvislosti radí, jak se proti ní
účinně bránit a nenechat se vnitřně zlomit
a vykolejit.
¾¾ Šámal , Petr: Jak se žije za zdmi Valdic.
Výpovědi pracovníků a vězňů o každodenním životě v jedné z nejpřísněji střežených českých věznic.
¾¾ Goldinová , Megan: Žena na lesní cestě.

Napínavý thriller australské autorky.
¾¾ Moučková, Kamila: Hlavou proti zdirozhovor se Světlanou Witowskou.
Knižní rozhovor moderátorky Světlany
Witowské s televizní a rozhlasovou legendou Kamilou Moučkovou.
¾¾ Padevět, Jiří: Dvacet minut na vsi.
Drobná kniha výjevů ze života vesnických obyvatel jsou připomínkou lidické
tragédie.
¾¾ Tomášek, Dušan: Generál šel na smrtživotní příběh Aloise Eliáše.
Životopis vysokého důstojníka, vojenského diplomata a premiéra protektorátní vlády, který byl za spolupráci s domácím vojenským odbojem a londýnskou exilovou
politickou reprezentací obviněn z velezrady a v období heydrichiády popraven.
Dáša Ducháčová

KULTURA
Bez Šance Fest VI.

Rádi bychom Vás zase po roce pozvali
na Bez Šance Fest! Letní benefiční festival,
který se koná od roku 2015 a je orientovaný
v hudebních stylech punkrock, ska, rock’n‘roll
a hardcore. Festival se uskuteční v termínu
24. – 25. 7.2020 a i tento rok je místem konání Hospůdka U Pavla směrem na Žděřinu.
Poselství festivalu zůstává stejné jako v minulých letech – pobavit se u pestrého programu,
a zároveň pomoci dětem, které to opravdu potřebují. Výtěžek ze vstupného bude i tento rok
věnován v podobě daru na Oddělení dětské
hemato-onkologie Dětské kliniky FN Hradec
Králové, které je jedno z osmi specializovaných pracovišť v České republice pro péči
o děti se zhoubným onemocněním.
Věříme, že po šesti ročnících už můžeme
náš festival nazývat jako tradiční. Doufáme, že
se nám po minulém roce zase podaří překonat
počet účastníků akce. Minulý rok jsme poprvé
dosáhli pomyslné hranice 300 návštěvníků.
Představí se nám 18 kapel, 15 českých a 3 slovenské. Největší změnou oproti minulému roku
je fakt, že akce bude dvoudenní. V pátek menší o šesti kapelách, v sobotu pak v klasickém
duchu dvanácti souborů. Můžete se také těšit
na bohatý doprovodný program, nebude nouze
o netradiční sporty či různé workshopy.
Za podporu děkujeme nespočtu přispěvovatelů a sponzorů. Zde uvádíme naše dlouhodobé a největší partnery, kterými jsou Myco
Medica, Domivo, CDS Náchod s.r.o., Radegast,
Ekofarma Bošina, Bazény Machov. Děkujeme.
Zvláštní poděkování za podporu v našich aktivitách patří Královehradeckému kraji
a městu Police nad Metují.
Pokud Vás myšlenka našeho festivalu zaujala, určitě neváhejte dorazit, ať už za muzikou,
či charitativním účelem. Těšíme se na vás.
Za organizační tým festivalu Bez Šance
Fest
Petr Samuel Zuda
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PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
POLICKÁ POUŤ
VÝZVA POŘADATELŮM
Opatření se více a více uvolňují a proto
doufáme, že srpnová pouť se bude moct
uskutečnit.
Letos v termínu 14. - 16. 8. 2020. O tom,
zda se akce uskuteční nebo bude muset
být zrušena, se rozhodne až na přelomu
července a srpna, v závislosti na vývoji
situace a opatření.
Přesto se připravujeme - máme vyřešeny
dopravní uzavírky a objížďky, komunikujeme se stánkaři, připravujeme trh, město
má uzavřenu smlouvu s panem Janečkem,
provozovatelem atrakcí.
Pokud i Vy předpokládáte konání akce,
která by neměla chybět v propagaci
pouťového programu, zašlete nám informace, prosím (název, termín a čas,
vstupné apod.) do 7. 7. 2020 na mail
info(zavinac)pellyhodomy.cz
Děkujeme, Pellyho domy

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
Z důvodu konání Polické pouti
Termíny uzavírek:
10.8. od 10:00 až 13. 8. 2020 do 19:00
Masarykovo náměstí -průjezd zachován,
U opatrovny
13. 8. od 19:00 až 16. 8. 2020 do 24:00
Masarykovo náměstí, U opatrovny,
Nádražní, Tomkova, Kostelní
16. 8. od 7:00 do 20:00
Tyršova, Pod Havlatkou, Husova

Z důvodu konání
Petrovických zatáček
Termín uzavírky: 22.8. od 12:00 do 19:00
Silnice II/303, v úseku Mýto — Police nad
Metují

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU (PUVČ)
Podzimní semestr PUVČ bude sestávat ze
čtyř přednášek. Zahájen bude koncem září
nebo začátkem října (o termínech budeme
informovat v zářijovém Polickém měsíčníku, prostřednictvím www.policko.cz, infomailem, na celoměsíčních plakátech
apod.)
Studentům, kteří mají uhrazen poplatek
z celý jarní cyklus, přejde částka za nezrealizované přednášky do podzimního semestru.
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Před uzávěrkou tohoto čísla nás Ida Jenková seznámila se skutečností, že se
rozhodla činnost související s PUVČ zcela
předat Pellyho domům.
Ido, moc děkujeme za mnohaletou činnost
a množství témat a přednášek pro PUVČ a
její četné studenty.

DOTACE Z PROSTŘEDKŮ
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
V rámci grantových výzev Královéhradeckého kraje Město Police nad Metují získalo dvě dotace:
- na podporu činnosti informačního centra
- na realizaci 73. Polických divadelních her
a výročí 200 let ochotnického divadla.

VÝSTAVA OBRAZŮ
LUCIE KUBEČKOVÉ
12. - 16. 8. 2020
/ Konferenční místnost Pellyho domů
Akryl a akvarel.
Výstava otevřena denně 9:00 - 17:00 hod.

LETNÍ KINO
/ Areál Víceúčelového sportoviště
Uvedené časy jsou orientační, začínáme
po setmění. Změna programu vyhrazena.
Deky, židle, křesílka apod. s sebou.
Areál přístupný 60 min před zahájením
projekce.

V případné nepříznivého počasí se
promítání ruší. Náhradní termín o
den později ve stejný čas.
AKTUÁLNÍ INFORMACE vždy před projekcí
na www.policko.cz a fb.com/pellyhodomy.

Vstupné: 80 Kč

POJĎME TVOŘIT
– PŘÍPRAVA VÝSTAVY

Středa 1. 7. 2020 od 21:45 hod

POHÁDKY PRO EMU
Romantický příběh, ve kterém se Petr,
pracovník imigračního úřadu v Londýně,
dozvídá, že byl označen jako otec malé
Emy, jejíž matka leží po vážné autonehodě
v pražské nemocnici..
Romantický / Komedie
Česko, 2016, 112 min

V době koronavirové pandemie jsme, ve
spolupráci s Polickou univerzitou volného
času, vyzvali veřejnost k tvoření. Dle reakcí víme, že se výzva setkala s ohlasem a
řada z Vás má doma připravené své výtvory.
Pokud chcete věci věnovat na Prodejní
výstavu, doneste je nejpozději do 24. 7.
2020 do Informačního centra v Pellyho
domech, prosím. Výtvory označte doporučenou prodejní cenou, můžete připsat
i své jméno a třeba i vzkaz pro budoucího
vlastníka
výrobku.
Prodejní výstava se uskuteční v Dřevěnce
v době Polické pouti, v termínu 12. – 15. 8.
2020. Účel, na který bude vybraná částka
věnována, bude uveřejněn v rámci propagace výstavy.
Děkujeme za spolupráci.

CHLAP NA STŘÍDAČKU

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

Středa 15. 7. 2020 od 21:30 hod

PELLYHO DOMY
MŮJ BAREVNÝ SVĚT

Středa 8. 7. 2020 od 21:30 hod
Již patnáct let št'astně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší
dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá
a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit
a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její
plán je přímo skandální. Navrhne jí totiž,
že si rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak
chlapa na střídačku. Lenka nakonec souhlasí a obě ženy představí tento nový
způsob života Jirkovi. Tedy spíše ho postaví před hotovou věc..
Komedie. Česko, 2020, 109 min

TEORIE TYGRA
Film o o stárnoucím veterináři, který se
pokusí vymanit z vlivu své ženy tím, že
finguje duševní poruchu a je přijat do
ústavu.
Komedie / Drama. Česko, 2016, 101 min

VÝSTAVA OBRAZŮ RENATY JEHLIČKOVÉ

Středa 22. 7. 2020 od 21:30 hod

do 12. 7. 2020 / Konferenční místnost
Výstava je otevřena v pracovní dny 9:00 17:00 hod, víkendy a svátky 9:00 - 15:00.

PROBUDÍM SE VČERA
Komedie, v níž si věčně svobodný profesor
češtiny Petr díky třídnímu srazu uvědomí,
že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla
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jeho spolužačka Eliška. Tehdy v sedmnácti
letech, nenašel odvahu jí říct, že ji má rád
a ona se pak navždy vytratila z jeho života.
Petrovi se naskytne jedinečná šance.
Cestovat zpět v čase do svých studentských let a vrátit se do června 1989,
kdy chodil do třeťáku. Návraty nejsou
nikdy snadné.
Komedie / Sci-Fi. Česko, 2012, 120 min
Středa 29. 7. 2020 od 21:30 hod

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
František Antonín, hrabě Kostka z Kostky,
je potomek šlechtického rodu, žijící v New
Yorku. Po pádu komunistického režimu se
s americkou manželkou Vivien a dcerou
Marií (III.) vrací do Čech, aby převzal rodové sídlo.
Komedie
Česko / Slovensko, 2019, 110 min
Středa 5. 8. 2020 od 21:00 hod

3BOBULE
Po mnoha sklizních... Honza a Klára se
stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství.
Všední starosti je však odcizily a momentálně žijí odděleně. Příběh je renesancí
jejich lásky v krásné krajině jižní Moravy.
Komedie. Česko, 2020, 101 min
středa 12. 8. 2020 od 21:00 hod

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Natálie je šťastná svobodná třicátnice se
skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší
kamarádkou Simonou, které se právě
obrátil život vzhůru nohama. Simona se po
rozvodu snaží vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním
umělcem Viktorem, pro kterého se stává
múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou, ale i sexem, což zpočátku vypadá
jako vysněný ráj… I Natáliin život nabírá
nový směr. Když potká podnikatele, vdovce Marka a jeho dcerku, láska na sebe
nenech čekat. Jejich soužití je téměř idylické až na to, že jejich vztah je pod drobnohledem Markovy tchyně Evy, která byla
zvyklá pomáhat s výchovou vnučky. Nyní
Eva zjišťuje, že musí najít jiný smysl života, aby se cítila šťastná.
Komedie / Drama
Česko / Slovensko, 2020, 107 min
středa 19. 8. 2020 od 21:00 hod

PUPENDO
Známá komedie odkrývá každodenní příběhy lidí vystavených banální a groteskní
realitě světa českého socialismu.
Komedie / Drama. Česko, 2003, 120 min
Středa 26. 8. 2020 od 21:00 hod
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VLASTNÍCI

PILATES

Film popisuje schůzi společenství vlastníků jednoho bytového domu. Vlastníci mají
různé představy, co s domem udělat.
Manželé Zahrádkovi (Tereza Ramba a
Vojtěch Kotek) se snaží dům zachránit a
přidávají se k nim Bernáškovi. Naproti
tomu paní Procházková s panem Novákem
chtějí svůj majetek zhodnotit, pan Nitranský touží po půdě, pan Kubát veškerá
rozhodnutí sabotuje…
Komedie / Drama. Česko, 2019, 97 min

Od 7. 9. 2020 / Sál Pellyho domů
Pondělní cvičení s Irenou Térovou. Noví
zájemci nás mohou pro více informací
kontaktovat na tel. 602 645 332.

OSTATNÍ AKCE
ZA POKLADY BROUMOVSKA
Sobota 4. července 2020 v 18:00 hod
/ Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Účinkují: Ivo Kahánek, umělecký ředitel
soutěže Broumovská klávesa, Nora Lubbadová, vítězka Broumovské klávesy
2019. Na programu zazní L. van Beethoven, F. Chopin, D. Scarlatti.

Vstupné dobrovolné, výtěžek putuje na
pomoc kostelům.

PRODEJNÍ VÝSTAVA
12. - 15. 8. 2020 / Stará škola Dřevěnka
Prodej výtvorů, které vznikly v období
kooronavirové pandemi, v rámci výzvy
„Pojďme tvořit“.
Výstava otevřena denně: 9:30 - 12:00 a
13:00 - 17:00 hod

KVÍČEROVSKÁ POUŤ
14. - 16. 8. 2020
Pouťové atrakce, stánkový prodej, výstavy
Program na plakátech a www.policko.cz

PETROVICKÉ ZATÁČKY
Sobota 22. 8. 2020, 13:00 - 20:00 hod
/ Police nad Metují
Tradiční akce pro akce pro odrážedla, inline brusle, kola, koloběžky... Půjčovna
koloběžek Kostka, hobby závod na koloběžkách.
Akce se koná pouze za příznivého počasí. Více na samostatných plakátech a na
www.sportvpolici.cz

PŘIPRAVUJEME NA PODZIM
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
Soboty 5. 9. , 12. 9. , 19. 9. a 26. 9.
2020, od 18:00 hod / Sál Pellyho domů
Zapsaní účastníci obdrží během prázdnin
obálku s průkazkou a průvodním dopisem
s bližšími organizačními informacemi a
pokyny.

ČARODĚJKY V KUCHYNI
18. 9. 2020 od 19:00 / Kolárovo divadlo
Co se stane, když osud svede dvě zralé
ženy, které se dlouhá léta nenávidí, do
televizní kuchařské šou?
Urážky jsou pikantnější než připravované
pokrmy, výpady ostřejší než chilli paprika,
atmosféra hustější než bešamelová omáčka... Co "dobrého" si dámy naservírují? To
všechno zjistí divák v brilantní komedii
kanadské autorky.
Hrají: Michaela Dolinová, Veronika Žilková / Sandra Pogodová, Ladislav Ondřej /Vincent Navrátil, Milan Duchek

Vstupné: 390 Kč

300 LET HOSTINCE KRČMA
Sobota 19. 9. 2020 od 14:00 hod
Připomínka významného výročí hostince
Krčma. 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 Ing. Stanislavem Staříkem.
Vydáme se z Police romantickým
Maršovským údolím do České Metuje a
zpět přes úbočí stolové hory Ostaš.
Počet účastníků limitován. Bližší informace, přihlášky a platba předem v Informačním centru v Polici nad Metují.

Účastnický poplatek: 100 Kč / 50 Kč děti

73. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
200 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA
Bližší informace budou zveřejněny
v zářijovém měsíčníku, na www.policko.cz
a na plakátech.

Prodej vstupenek na 73. Polické divadelní hry od 7. září 2020.

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVINKY V PRODEJI
Mýdlová mini přání
Nabízíme mýdlová mini přání od náchodské firmy Mýdla Amálka! Motivy z Police
(radnice, kostel) nám vytvořila paní Tereza
Sobotková a my z nich máme velkou radost. Balení obsahuje malé kreslené
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přáníčko, tři kousky voňavého mýdla a
obálku. Mýdla Amálka jsou držitelem
značky Regionální produkt Kladského
pomezí. Cena 29 Kč / ks

Plecháčky s motivy z Policka
Rádi podporujeme místní tvůrce a výrobce,
proto jsme navázali spolupráci s mladou
výtvarnicí Adélou Kulichovou, čerstvou
držitelkou certifikátu Broumovsko – regionální produkt. Můžete u nás zakoupit
plecháčky s jejími malbami. Je libo Polici,
Ostaš či motivy z Broumovských stěn?
Věříme, že si vybere každý, ať už jím chce
obdarovat druhého nebo udělat radost
sám sobě.

Pivo z Ledhujského pivovaru
O tom, že Divadelní klub je otevřen, nejspíš víte. Víte také, že čepují vlastní pivo
z Ledhujského pivovaru? Pivovar je to
zatím „letající“. Tj. jedná se o značku, pod
kterou se pivo vaří v Olivětíně, na základě
původních receptur Ledhujského pivovaru. Ledhujské pivo je čerstvým držitelem
značky Regionální produkt – Broumovsko.
Vyrábí se dvanáctistupňové pivo Ledhujský ležák a třináctistupňové pivo Ledhujský prelát. Obě můžete zakoupit u nás,
ručně stáčené v litrových lahvích.
Cena 70 Kč / ks

Z dění v informačním centru
V červnu se do informačního centra navrátili turisté. Rozjezd byl váhavý a postupný,
nyní už byste však kromě některých hygi-

Polický měsíčník – červen 2014 – strana 3
10

enických opatření ani nepoznali, že byly
letošní přípravy a začátek sezony poznamenány koronavirovou krizí. V uplynulém
čase jsme se kromě turistů věnovali také
aktualizaci databází na webu, v aplikaci i
tištěné podobě, rozšířili jsme sortiment o
nové produkty, připravovali jsme propagační články a účastnili se také setkání.
První setkání se uskutečnilo ještě koncem
května, a to 27. 5. v Broumově. Sešli se
zde zástupci informačních center Broumovska se zaměstnanci destinační společnosti Broumovsko. Byli jsme seznámeni
s činností destinační společnosti a jejími
dalšími plány, vyměnili jsme si informace
o turistických novinkách z jednotlivých
měst a diskutovali jsme nad připravovanými produkty pro Broumovsko. Představena nám byla hra Skryté příběhy, Adršpach informoval o nové pohádkové stezce a diskutována byla také spolupráce
s Polskem.
Další setkání proběhlo 18. 6. v Náchodě,
kde se sešlo vedení destinační společnosti Kladské pomezí se zástupci informačních center této oblasti. Setkání doplnilo
předchozí online schůzku. Byli jsme seznámeni se změnami původních plánů na
letošní léto, především co se týká Festivalu zážitků, který byl o rok odložen a hry
Toulavý baťoh, ve které je možné letos
sbírat razítka po dvě turistické sezony.
Představen nám byl letošní projekt Božena
k výročí 200 let od udávaného narození
spisovatelky Boženy Němcové. Vzájemně
jsme si vyměnili poznatky ze začátku
turistické sezony, informovali jsme ostatní
o činnosti informačního centra a novinkách v našem městě a prohlédli jsme si
nové informační centrum v Bělovsi
s kolonádou a prameny Běla a Jan. Následovala distribuce nových propagačních
materiálů – propagačního letáčku k výročí
Boženy Němcové, cyklomapy s jízdním
řádem letošních cyklobusů, mapy Toulavého baťohu a novin Kladského pomezí.
Vše je nyní k dispozici v našem informačním centru.
Třetí setkání se uskutečnilo až po úzávěrce Polického měsíčníku v Lázních Velichovky. Zde se uskutečnila konference
Léto v Kladském pomezí, kde byly představeny atraktivity pro návštěvníky oblasti
Kladského pomezí v letošní turistické
sezoně.
S přáním hezkého léta
Mgr. Nikola Plná

Skryté příběhy na Broumovsku
Hra Skryté příběhy se v červnu rozšířila i
do oblasti Broumovska. Jako první jsme
v našem okrese mohli v loňském roce

vyzkoušet trasu Kněžna a car v České
Skalici, nyní destinační společnost Broumovsko ve spolupráci s tvůrci Skrytých
příběhů připravila nové čtyři trasy (příběhy) pro oblast Broumovska.
Jedná se o trasy: Zlatý patent, která vychází z Police nad Metují a její hlavní postavou je sedlák Karel Dostál, Klášterní
tajemství, která Vás provede po Broumově
a hlavní postavou je průvodce Přemek
Sochor, Expedice Sopka v Šonově
s geologem Karlem Malým a Kaple na
hraně v Hlavňově a Broumovských stěnách
s architektem K. I. Dientzenhoferem.

Hra Skryté příběhy funguje formou mobilní
aplikace a je primárně určena pro děti od
6 do 13 let, vhodná je však pro celou rodinu. Hra je rozdělena do několika výletních
tras po celé České republice, přičemž
trasy neustále přibývají. Na každé trase je
několik zastavení, kde se zaposloucháte
do příběhu vyprávěného historickou postavou, která je spojena s daným místem a
řeší nějaký problém. Na jednotlivých zastaveních pomáháte této postavě a zároveň se posouváte v historii tím, že řešíte
drobné úkoly, za které sbíráte body. Čím
více bodů máte, tím více obsahu se Vám
v aplikaci otevírá. Celou hrou provází
mimozemšťan To-to, který umí cestovat
v čase. Tento průvodce hráčům předkládá
jednotlivé úkoly a radí, co dělat. Hra má i
svého padoucha Timora Temnonoše, který
v lidech probouzí zlost a strach. Cílem hry
je pomoci To-to najít zlého Timora, který
se skrývá neznámo kde a zabránit mu
ovládnout budoucnost.
Aplikace je zdarma ke stažení na Google
Play nebo iTunes. Kompletní herní instrukce i s mapou je možné si stáhnout
doma na wifi do mobilu, následně už pak
nepotřebujete datové připojení. Více informací na www.skrytepribehy.cz.

Provozní doba Informačního
centra v ČERVENCI A SRPNU
Pondělí - pátek
Víkendy, svátky

8:30 – 17:00
8:30 – 15:00

Polední přestávka: 11:30 – 12:00
infocentrum@policko.cz, tel. 491 421 501
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200 LET OCHOTNICKÉHO DIVADLA V POLICI NAD METUJÍ

KOLÁROVO DIVADLO

V dnešním příspěvku se budeme věnovat
jen jednomu, za to však nepodstatnějšímu
tématu, který neodmyslitelně patří k polické
ochotnické historii.
A tím je KOLÁROVO DIVADLO.

Z historie víme, že poličtí ochotníci neměli svou vlastní stálou divadelní scénu. V devatenáctém a na počátku dvacátého století
se nejčastěji hrálo v hostinci „U Richterů“,
v letních měsících se pak hrávalo i v přírodě
na místech jako byl bukovický mlýn, Ochoz
nebo Hvězda.
Tato absence vlastního kulturního stánku,
která znamenala vlastně jakýsi neustálý „provizorní stav“ pro jejich hraní, dlouhá léta trápila většinu ochotnického spolku Kolár a čím
dál více a intenzivněji řešili, co s tím. Nakonec
v jejich hlavách uzrála představa, že si sami
vybudují svoje vlastní divadlo, které bude
sloužit nejen ochotnickému divadelnictví, ale
bude tu i pro ostatní kulturní činnost ve městě.
A tak na návrh herce a režiséra spolku Jana
Pejskara vzniká dne 16. 5. 1918 „Družstvo pro
postavení divadla“. Toto sdružení se pustilo
s obrovským nadšením do dlouholeté práce,
jejíž jediným cílem bylo shromáždění dostatečného množství finančních prostředků nutných k výstavbě nového divadla. Proto také
Spolek divadelních ochotníků Kolár začal
převážnou část svých výdělků z tržeb za přestavení odvádět do fondu na stavbu nového
divadla - někdy to bývalo až 12 000 Kč ročně.
Kromě toho byly pořádány různé slavnosti, koncerty a plesy, po hostincích byly

(text k titulní straně)

umístěny pokladničky – střádala se koruna
po koruně, podobně jako kdysi na Národní divadlo. A v roce 1923 byla pak poprvé uspořádána „Staročeská pouť“, která se stala hlavním
zdrojem příjmů družstva.
Ve třicátých letech získává myšlenka stavby divadla podporu i u městské správy, majitelů továren a dalších městských organizací
a spolků. Na valné hromadě, konané 30. března 1937 došlo k dalšímu významnému kroku
– sloučilo se „Družstvo pro stavbu divadla“ se
„Spolkem divadelních ochotníků Kolár“ v jeden celek, nazvaný „Divadelní spolek Kolár“.
Spojily se i finanční prostředky a jmění nového spolku rázem činilo 350 000 K. Na valné
hromadě DS Kolár v lednu 1938 je definitivně
rozhodnuto o stavbě nové divadelní budovy.
Od polické obce je zakoupen stavební pozemek, předsedou spolku je s akademickým
architektem Čeňkem Mužíkem z Chocně dohodnuto vypracování definitivního projektu.
Realizace stavby byla po nabídkovém řízení svěřena firmám Josefa Šustra z Hronova
a Štěpána Škopa z Bezděkova n. Met. V předstihu byly zadány i řemeslnické práce a u specializovaných firem bylo objednáno potřebné
zařízení a vybavení divadla.
Dne 23. dubna 1939 byl uspořádán tzv.
„průvod cihel“, kdy nadšení poličtí občané
dopravili během nedělního odpoledne všemi možnými dopravními prostředky (včetně
psích potahů) z místní cihelny 27 000 kusů
cihel na budoucí staveniště. Byl to dar místního mecenáše továrníka Viléma Pellyho, který

BIGBOŠ KŘINICE S KAPELOU BUTY BUDE!

Doražte v sobotu 25. července od 14:00
do Křinic na jubilejní 15. ročník festivalu
Bigboš Křinice 2020. Jako dárek na oslavu
půlkulatých narozenin jsme přichystali hudební legendu – headlinerem ročníku jsou
legendární BUTY! Radek Pastrňák, Richard
Kroczek, Milan Straka a Petr Vavřík vystoupí na Broumovsku po delší době.
Kapela slibuje ojedinělý zážitek, během kterého uslyšíte jak
nové písně, tak také šlágry jako
František nebo Nad stádem koní.
Ve skupině se mísí mnoho hudebních stylů, které jsou doplněné nápaditými a osobitými texty.
Za písně k filmu Jízda získala kapela Buty Českého lva za nejlepší
hudbu v roce 1994. Kromě kapely Buty se můžete těšit na další
multižánrové hudební skupiny.
Samozřejmě tradičně rozproudí
vlnu tance, skoku a pohody místní kapela Kluci. Chybět nebude
skvělé občerstvení a doprovodný
program.
Nevzdali jsme to a rozhodli
se jubilejní ročník uspořádat navzdory všemu, co se okolo děje.
Přijďte si to jedinečné atmosféry
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daroval na stavbu 100 000 cihel. 9. července
1939 byly na staveništi slavnostně položeny
základní kameny z Ostaše a Hvězdy (tehdy
již z německého zabraného území). Výstavba
divadla započala.
Při zahájení stavby byly dále získávány
četné finanční dary, mnozí poličtí občané si
za 90 korun symbolicky zakupovali jednotlivá
křesla v hledišti. Každý člen DS Kolár se zavázal na stavbě odpracovat 50 hodin, případně
zaplatit za každou neodpracovanou hodinu
do spolkové pokladny 5 korun. Zbytek nákladů ve výši 200 000 korun byl opatřen půjčkou
u Městské spořitelny. Celkové náklady na dokončení stavby divadla činily jeden a půl milionu Korun československých.
Kolaudace divadelní budovy proběhla po necelém roce výstavby – dne 27. června
1940.
Jak již bylo uvedeno -byla vytvořena architektem Mužíkem, který se při jejím návrhu nechal inspirovat Roškotovým divadlem
v Ústí nad Orlicí. I polické divadlo je, podobně jako budova v Ústí nad Orlicí, sestaveno
ze základních geometrických těles a architekt
Mužík efektně využil pozvolného sklonu stavební parcely.
Kolárovo divadlo bylo slavnostně otevřeno dne 29. června 1940. Program byl zahájen dopoledním slavnostním matiné, jako
první divadelní představení v nové budově
byla polickými ochotníky uvedena Jiráskova
„Lucerna“.
Jaroslav Souček

Polický klub sběratelů žije

venkovského statku v Křinicích užít parádní
sobotu, zatancovat a zazpívat si nejen s kapelou BUTY! Těšíme se na vás.
Vstupenky lze zakoupit na smsticket.cz
nebo přímo na místě. Další informace zájemci
najdou na www.bigbos.cz a na facebookových
stránkách.

Schází se každé úterý od 15 hodin.
Momentálně připravuje zápalkovou kazetu
k 300. výročí nepřetržitého provozu hostince Krčma. Oslavy Krčmy proběhnou
v sobotu 19. 9. 2020. Jeden z našich členů
Mirek Šolc se aktivně na přípravě programu
podílí.
Děkujeme za každou historickou regionální zajímavost, na kterou nás upozorníte.
Kterou nám umožníte odkoupit či darujete.
Sbírky čehokoli z pozůstalosti taky
nevyhazujte. Pořád ještě je dost sběratelů,
kteří Vám budou vděčni. Zachrání sběratelskou snahu a dále ji budou rozšiřovat.
Za sběratele
Ida Jenková
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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

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 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
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Doctorem honoris causa c. k. České KarlovoFerdinadovy 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 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

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

Výstava představuje autora nejen jako skvělého a uznávaného modeláře, ale i jako svébytného výtvarníka, který umí své sny a
představy projektovat jak do 3D podoby,
tak i do podoby klasické kresby. Právě Milan
Weiner – tak jako mnoho modelářů-konstruktérů modelů – splňuje tu nejpodstatnější věc: spojení kvalitní výtvarné práce
s prací modelářskou. Tady lze najít průniky
kresby s technikou a i díky takovýmto lidem
je papírové modelářství nedělitelnou součástí výtvarného umění.

LEPIDLO, NŮŽKY,
PAPÍR

Každý návštěvník výstavy na zámku
získá po předložení vstupenky na výstavu v Novém Městě n/M 10% slevu na
vstupné do Muzea. A tato nabídka platí i
opačně.

PAULINA SKAVOVA:
SOCHY

Vernisáž ve čtvrtek
2. července od 18 hodin
Výstava v Zeleném domečku
Otevřeno denně kromě
pondělí 10-12 a 13-17 hodin

Sochařka Paulina Skavova je už etablovanou autorkou na české výtvarné
scéně. Má za sebou několik instalací ve
veřejném prostoru, spolupracuje jako
návrhářka kostýmů pro film a divadlo a
Výstavní síň pod Žebrovkou rozprostře od je zaměstnaná jako kurátorka v galerii
června do konce prázdnin svá křídla nad vý- UFFO v Trutnově.
stavou modelů z Muzea.
Otevřeno:
Výstava v Polici nad Metují ukazuje
ohromnou šíři sochařského tvarosloví a
DENNĚ 9 – 17 HODIN
schopnost i na malém prostoru předPro dva měsíce prázdnin připravilo Mustavit veliké věci.
zeum několik akcí, které se budou konat

ČERVENEC
a SRPEN 2020

buď přímo v expozici Muzea, nebo v jeho
nejbližším okolí.
Samozřejmě vás všechny zveme na návštěvu některé z výstav v Zeleném domečku, na přednášky, které se uskuteční
v rámci Nové Terasy 2020 nebo se přijďte
seznámit s panem Richardem Vyškovským
ml., který přijede slavnostně otevřít nový
prostor expozice, pojmenovaný po jeho otci.
Ale popořádku…

MILAN WEINER:
30 LET MINIBOX

Muzeum papírových modelů
Podle otevírací doby Muzea
Výstava je prodloužena
do 22. srpna 2020
Výstava autora miniboxů, modeláře a vizionáře Milana Weinera potrvá v expozici Muzea téměř do konce prázdnin letošního
roku.
Průřez tvorbou jednoho z nejznámějších
modelářů ukazuje, nakolik se může profesní
život architekta a urbanisty promítnout do
„papírácké“ tvorby.
Zvlášť pro Muzeum je Milan Weiner důležitou osobou, protože je spoluautorem dlouhodobé koncepce Muzea a mimo jiné i autorem muzejního loga.

Kresba Milana Weinera k modelu
Amphi-Ranger 2800 SR
Polický měsíčník - červenec - srpen 2020

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

Výstava představuje papírové modelářství
jako svébytný obor výtvarného umění v celé
jeho šíři. Koncepce výstavy je úmyslně postavena tak, aby ukázala, co vše je možné (a
nemožné) z papíru vymodelovat a slepit.
Těšit se můžete na ukázku modelů africké
fauny a od slona a žirafy je to doslova jen pár
kroků k vesmírné technice. Samozřejmě nemohou na výstavě scházet modely automobilů – ať už osobních, nákladních, hasičských, závodních nebo třeba monopostů F1
– modely letadel, lodí, vojenské techniky, a
protože se výstava koná na zámku, nejvíc je
na výstavě prezentována architektura
s množstvím hradů a zámků.

Výstava je doplněna o obrazy, grafiky a fotografie polických výtvarníků a klade si za cíl
ukázat Město Polici nad Metují jako město,
které je vstřícné kultuře.

P. Skavova; Foto Vojtěch Vlk

Paulina Skavova se nebojí kontroverzních témat, ale nikdy nepřekračuje hranici vkusu a nikdy není kontroverze prvoplánovitá. Spíše při přemýšlení o
podstatě světa a společnosti naráží na
místa, která nelze ukázat jinak. Můžeme
třeba mluvit i o nastavení zrcadla současnosti, ale možná by to bylo laciné
konstatování. Autorka totiž sice akceptuje dnešek v celé jeho pestrosti, ale na
druhou stranu se nebojí odkazů
k dlouhé historii sochařství v dějinách
(ne nadarmo je jejím nejoblíbenějším
materiálem porcelán).

Foto: Vojtěch Vlk
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Autorka jako scénografka, kostymérka a rekvizitářka spolupracuje s filmem (např.
filmy Protektor, Krypton, Knightfall) a divadlem (divadlo Spitfire company Praha).
Kromě České republiky vystavovala v Německu nebo v USA a její dílo je zastoupeno
ve sbírkách Národní galerie, Českého centra
New York a soukromých sbírkách v ČR, Polsku, Německu, Švýcarsku, Rusku a USA.
K výstavě vyšel i katalog, který finančně
podpořila firma GLOR Police nad Metují.

Na Terase promítne průřez svou tvorbou –
od dokumentárních filmů po videoklipy. A
navíc nechá nahlédnout do zákulisí a ukáže,
jak vlastně vypadá filmařská práce.
Terasa bude hostit i premiéru. Uvidíme
ukázku z připravovaného dokumentu o
mužské neplodnosti. Ani samotná Police nezůstane stranou, protože během večera uvidíme videoklip k písni kapely Margo, který
se natáčel v Polici nad Metují a okolí.
Promítání pořádá spolek Apeiron v rámci
Nové Terasy 2020 s podporou Města Police
nad Metují.
Za nepříznivého počasí se promítání přesouvá do Zeleného domečku.

ANTONÍN PANENKA:
FOTBAL JEDNA BÁSEŇ

Čtvrtek 16. července od 19 hod.
Terasa před
Muzeem papírových modelů
Katalog k výstavě P. Skavové
Výstavu pořádá spolek Apeiron v rámci
Nové Terasy 2020 s podporou Města Police
nad Metují.

MARTIN HRNČÍŘ:
FILMY POD ŠIRÝM
NEBEM

Sobota 11. července
od 21 hodin
Terasa před
Muzeem papírových modelů

Když se budete mezi lidmi v České republice
ptát na jméno nejznámějšího fotbalisty naší
historie, jen málokdo si nevzpomene na
jméno legendárního záložníka Antonína Panenky. A pokud budeme přemýšlet o nejslavnější penaltě naší historie je odpověď
jediná možná: slavný vršovický dloubák z finálového rozstřelu v Bělehradě v roce 1976.
Fotbalový básník Antonín Panenka je celoživotně spjat s Bohemians Praha, ale pět sezón „kopal“ i za Rapid Vídeň. V součtu československé a rakouské ligy je autorem 139
ligových gólů a k tomu přidal dalších 17
gólů v reprezentaci.

Martin Hrnčíř je absolventem polické ZUŠ,
poté studoval na Literární akademii Josefa
Škvoreckého v Praze a následně na Slezské
univerzitě v Opavě, kde absolvoval magisterský obor Audiovizuální tvorby. V současné době pracuje jako redaktor v kulturní
redakci Českého rozhlasu.
Vršovický dloubák, Bělehrad, 20. 6. 1976
Foto: archiv A. Panenky
Je mistrem Evropy z roku 1976 a bronzovým z Mistrovství Evropy 1980.
Jeho nejslavnější okamžik přišel 20. června
1976, kdy se jako poslední z československých fotbalistů rozeběhl k pokutovému
kopu ve finále Mistrovství Evropy v Bělehradu a k absolutnímu překvapení všech na
stadionu „dloubl“ svou legendární penaltu
do středu brány. „Vršovický dloubák“ se stal
fenoménem a do dnešních dní ho opakují
fotbalisté na celém světě, včetně těch nejznámějších jmen (Z. Zidane, F. Totti aj,). Sám
o slavné penaltě říká: „Už asi dva měsíce
před mistrovstvím jsem se rozhodl, že když
budu kopat penaltu, pošlu míč doprostřed
branky. Ivo [Viktor] mě zrazoval. Vyhrožoval, že mi nedá míč od pokoje, jestli to zvorám. Ale po finále mi sám odemkl dveře.“ A
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ještě dodává: „Vždycky jsme se snažil hrát
pro diváky, aby si ze zápasu odnesli nějaký
zážitek. Aby si měli v hospodě u pivo o čem
povídat. A abych z toho měl dobrý pocit i já.
Myslím, že se mi to dařilo.“

Antonín Panenka, foto: archiv A. Panenky
V rámci Nové Terasy 2020 pořádá spolek
Apeiron s podporou Města Police nad Metují.
Za nepříznivého počasí se přednáška přesouvá na sál Pellyho domů.

KŘEST SÁLU
RICHARDA
VYŠKOVSKÉHO

Sobota 18. července
od 15 hodin
Muzeum papírových modelů

Architekt Richard Vyškovský je naprostým
fenoménem českého a československého
světa papírových modelů. Za více jak padesát let tvůrčí „papírácké“ práce publikoval
v časopise ABC, nakladatelství Vyšehrad,
vydavatelství Ekrotyp a na mnoha jiných
místech více jak 1.200 stran vystřihovánek.
Ne nadarmo byl korunován na „Papírového
krále“.
Muzeum nezůstalo nečinné a v loňském
roce jsme ve spolupráci s Josefem Kropáčkem připravili výstavu RV90, která připomínala devadesáté narozeniny pana architekta.

Richard Vyškovský s vnukem Richardem III,
foto: archiv R. Vyškovského

Polický měsíčník - červenec - srpen 2020

Před rokem v létě pan Vyškovský odešel do
modelářského nebe. Muzeum začalo konat a
ve spolupráci s rodinou Vyškovských, modelářů a za finanční podpory Královéhradeckého kraje v době nouzového stavu a nuceného uzavření expozice rozšířilo výstavní
prostor. V Muzeu se bouralo, opravovalo,
prášilo, stavělo a nakonec vše uklidilo a
vznikl ojedinělý výstavní projekt: Sál Richarda Vyškovského.

Střecha Kaple Panny Marie Sněžné
na Hvězdě, pracovní model

Kromě modelů zde prezentujeme i unikátní
pracovní nástroje pana architekta včetně
jeho pracovního stolu. A jako zápůjčka se
nám podařilo získat pracovní model střechy
Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě. Bohužel, z neznámých důvodů, Richard Vyškovský v práci nepokračoval, a tak u Hvězdy
zůstalo jen u střechy. Přesto je skvělé, že
můžeme i tento model prezentovat v naší
expozici.
Vzhledem k situaci ve společnosti, jsme termín slavnostního otevření a křtu Sálu přesunuli na letní měsíce. Účast přislíbil syn
pana Vyškovského, Richard ml. A celá řada
modelářů.
Celý Sál je koncipován jako pocta jednomu
modeláři a jeho úžasné práci. Při jedné debatě s modeláři jsem řekl: „Je to naprosto
neuvěřitelné. Představuji si, že dokončil
Pražský hrad, protáhl se a řekl: ‚Tak jo. A
jdeme na ten spitfire!‘“ A právě tento těžko
pochopitelný rozsah tvůrčí práce chce,
mimo jiné, Sál Richarda Vyškovského ukázat.

JANA ŠTEFLÍČKOVÁ
TLUPA TLAP

Sobota 25. července
od 19 hodin
Koncert na Terase před
Muzeem papírových modelů
Terasa letos slaví už desátý ročník. A k této
příležitosti jsme se rozhodli, že na koncert
pozveme naše kamarády, kteří už na „Terase“ hráli a zpívali.
Jana Šteflíčková zpěvačka a herečka Divadla
Ypsilon koncertovala na Terase v roce 2013.
Kapela Tlupa tlap o rok později…
Polický měsíčník - červenec - srpen 2020

Jana Šteflíčková patří mezi známé postavy
české folkové scény, i když sama sebe za folkařku nepovažuje. Ve své hudební tvorbě se
nebojí využít tradic lidové hudby, etnických
nápadů, ale třeba i jazzu nebo blues.
A samozřejmě se nebojí ani legrace a dokáže
si ji udělat i sama ze sebe.
Na svých webových stránkách má i tento
text: „Jana Šteflíčková je pražská písničkářka a herečka Studia Ypsilon neomezená
hudebními žánry. Posluchače potěší její
bezprostřední komunikace s diváky, její
hravost, spontánnost, a osobitá, netradiční
hra na kytaru. Má bohaté zkušenosti s hraním po klubech a festivalech všech žánrů,
od punku po jazz…. Ráda se inspiruje na
cestách, ráda improvizuje, takže její koncerty jsou otevřeným, stále se vyvíjejícím
tvarem…“ V roce 2006 obdržela písničkářské ocenění festivalu Zahrada, v roce 2010
a 2016 obdržela ocenění Taisawards v kategorii zpěvačka, žánrově se ještě více otevírá
– ve stejné roce vystupuje jako support Johna Mayalla a začíná více vystupovat
po klubech u nás, příležitostně i v zahraničí.

Přes četné úspěchy skupiny – jmenujme
např. vítězství celostátní Porty v Plzni
(2000), vítězství festivalu humoru v Olomouci, opakovaná vítězství na celostátním
festivale v Mohelnici či natáčení dvou pořadů pro Českou televizi si skupina stále
drží svou tvář a hrdě sází na své neotřelé obraty v textech, a na netradiční hudební
aranže svých písní. V roce 2017 vydala kapela zatím poslední album s názvem „Skladem“.

Tlupa tlap
V rámci Nové Terasy 2020 pořádá spolek
Apeiron s podporou Města Police nad Metují.

PETR GRUBER:

SJEZDOVKA ZE SILNICE

Jana Šteflíčková
V roce 2012 vydává své první autorské cd,
natočené ve vlastní produkci s názvem Jana
Šteflíčková.
V roce 2015 produkuje album Letná, které
vychází ve vydavatelství Galén.

Tlupa tlap je folkrocková kapela z Pilníkova. Neodolám a odcituji z jejich webu
(www.tlupatlap.cz): „Proč TLUPA TLAP?
Tak TLUPA nejspíš pro naše přesvědčení, že
sedmičlenná kapela je natolik početná, že už
si tak může beze studu klidně říkat. Navíc se
považujeme primárně za primáty, kteří jsou
schopni scházeti se i mimo jakoukoliv
hudbu.
No a TLAP? To by se dalo nejspíš vysvětlit
naší, možná až dětinskou, radostí z toho, že
máme všichni - ještě stále - všechny ruce (14
ks.) ověnčené - ještě stále- plným počtem
prstů (70 ks.). A vlastně taky proto, že při
vyslovení to zní celkem rytmicky, a dá se to
zahrát třeba i na buben, a to bez jakéhokoliv
hudebního vzdělání.
Tato citace naprosto koresponduje s tím, co
Tlupa tlap nabízí: kvalitní hudbu, občas věci
k zamyšlení, gejzír humoru a k tomu ještě
přidaná hodnota laskavých slov – nejen
v textech písní. A k tomu nadsázku a nadhled, který nutně musí mít lidé z podkrkonoší, aby vůbec mohli v podhůří přežít.

Vernisáž ve čtvrtek
30. července od 18 hodin
Výstava v Zeleném domečku
Otevřeno denně kromě pondělí 10-12 a 13-17 hodin

Malíř Petr Gruber patří k nejmladší výtvarné generaci v Čechách a na Moravě. A
přesto se již zařadil mezi jména, o „kterých
se ví“.

Petr Gruber: Věž
Jeho tvorba vychází z krajiny a jejího působení na člověka. Ale vše platí i opačně a Petr
Gruber občas zkoumá, jak působí na krajinu
a svět kolem sebe člověk. Tyto dvě polohy
můžeme brát jako stěžejní, pro chápání jak
jeho díla, tak pro pochopení motivů a námětů, které si autor vybírá.
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Při nepříznivém počasí se promítání přesouvá do Zeleného domečku.

KAREL PFEIFFER:
FILMY POD ŠIRÝM
NEBEM

Na druhou stranu jsou jeho výtvarní sdělení
hluboce niterná a na první pohled vzdálená
jakékoliv sebe-prezentaci. V tomto vymezeném prostoru (mezi světem vně a světem
uvnitř) se autor pohybuje s nečekanou jistotou, která mnohé může překvapit.
Sochař Petr Stibral o něm řekl: „Zatím
všechno, co jsem od něj viděl, bych si hned
koupil. Nevím, jak to dělá, ale je skvělý!“
Skutečností je, že Petr Gruber dokáže ve
svých obrazech zachytit onu prapodstatu
světa, elementární části přírody, které jsou
důvěrně známé každému z nás. Tím se jeho
obrazy dotýkají vědomí a podvědomí diváka a z toho pramení okouzlení, které charakterizoval Petr Stibral. Přestože většinou
návštěvník výstavy dané místo nikdy neviděl, přesto má pocit, že je známé a může na
něj vykouknout hned za první zatáčkou cestou k domovu…
K výstavě vyšel katalog, který finančně podpořila firma GLOR Police nad Metují.
V rámci Nové Terasy 2020 pořádá spolek
Apeiron s podporou Města Police nad Metují.

Během jednoho večera se můžete společně
s ostatními projít po Asii, Austrálii, Americe
a Evropě. Od mrakodrapů v Singapuru, přes
operu
v Sidney,
Havajské
ostrovy,
Hollywood, Las Vegas po islandské gejzíry.
Během přednášky se dozvíte, kolik je potřeba dnes investovat do takovéto cesty, co
vše smíte a nesmíte na různých místech planety dělat a kde bylo nejlíp a kde „teklo do
bot“.
V rámci Nové Terasy 2020 pořádá spolek
Apeiron s podporou Města Police nad Metují.
Při nepříznivém počasí se přednáška přesouvá do Zeleného domečku.

MIROSLAV ŠOLC:
FILMY POD ŠIRÝM
NEBEM

Sobota 8. srpna od 21 hodin
Terasa před
Muzeem papírových modelů
Promítání filmů známého polického filmaře.
Miroslav Šolc připravil pro promítání na Terase několik svých krátkých filmů, a to nejen
o Polici. I když Polici se nevyhýbá, a tak večer uvidíme dokument o Václavu Hybšovi
nebo o polickém koupališti.

Sobota 22. srpna od 20 hodin
Terasa před
Muzeem papírových modelů

Doyen polických filmařů je posledním, který
představí své filmy na Terase v letošním
roce.
Tvorba Karla Pfeiffera je u nás dostatečně
známá, ale přesto je potřeba připomenout
jeho filmy o skocích na lyžích. Pan Pfeiffer
tento sport stále miluje, ač se postupem
času u nás dostává na okraj zájmu.

Záběr z jednoho skokanského filmu K. Pfeiffera;
foto: archiv autora

Na Terase uvidíte filmy z Police a o Polici a
kromě tvorby pana Pfeiffera zhlédneme i
krátké filmy ze Slavného a Broumovských
stěn, jejichž autorem je pokračovatel rodové
filmařské tradice, pravnuk Karla Pfeiffera
Darek Husták.
Třetí filmový večer na Terase nabídne unikátní možnost srovnání pohledů na svět
rozdílných generací. Ten pohled podepřený
životní zkušeností a oproti tomu pohled
mládí.

JIŘÍ HORSKÝ:

CESTA KOLEM SVĚTA
ZA 21 DNÍ

Čtvrtek 6. srpna od 21 hodin
Terasa před
Muzeem papírových modelů
Přednáška horolezce a cestovatele Jiřího
Horského. Co vše se dá stihnout za tři
týdny? Willi Foggovi trvala cesta kolem
světa 80 dní a díky ní vyhrál sázku. Jiří Horský to stihl za 21 dní, žádnou sázku nevyhrál, ale v Polici nad Metují nabídne ve virtuální rovině možnost projed se kolem planety společně s ním.
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V rámci Nové Terasy 2020 pořádá spolek
Apeiron s podporou Města Police nad Metují.
Při nepříznivém počasí se promítání přesouvá do Zeleného domečku.

Uvidíme i filmy, které byly oceněny na soutěžích.
V rámci Nové Terasy 2020 pořádá spolek
Apeiron s podporou Města Police nad Metují.

UKONČENÍ
II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Vernisáž v sobotu 29. srpna
od 15 hodin
Muzeum papírových modelů
Polický měsíčník - červenec - srpen 2020

Výstavou Ukončení II. Světové války navazuje Muzeum papírových modelů na svou
výstavní činnost v expozici Muzea. Výstava
byla původně plánovaná od května a otevřít
se měla k 8. květnu, kdy skončila válka v Evropě podpisem německé kapitulace. Leč
vyšší síla se postavila proti tomuto záměru,
a tak jsme její začátek přesunuli na konec
srpna, co nejblíže k datu 2. září, kdy Japonsko podepsalo kapitulaci a tím definitivně
skončil největší válečný konflikt v dějinách.

Výstava představí vojenskou techniku,
která bojovala na evropských bojištích. Nabídne množství modelů tanků, bojových vozidel pěchoty, letadel nebo vojenských automobilů či vlaků.
Kromě modelů bude doplněna o historické
fotografie z Police nad Metují z května roku
1945, které pro potřeby výstavy zapůjčil
sběratel Lukáš „Šufťa“ Kollert. Společně
s nimi ještě v panelové podobě vystavíme
skeny dobových novin a tiskovin, včetně letáků, která shazovala spojenecká letadla nad

územím tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava.
Tyto materiály laskavě zapůjčilo Muzeum Náchodska.

Legendární sovětský tank T34;
Foto: papirovaarcheologie.cz
Zamyšlení modeláře, autora či konstruktéra
modelů, který se věnuje převážně právě modelům vojenské techniky, sepsal pro výstavu její kurátor Robert Navrátil.
Výstava je koncipována s ohledem na město
Police nad Metují a region Náchodska tak,
aby co nejvíce přiblížila tento dějinný okamžik. Protože II. Světová válka se týkala
bezprostředně všech lidí v Evropě.
Výstava potrvá do konce roku 2020.

jsme připravili dva nové typy propagačních
letáků.
Ten první zve turisty k návštěvě Muzea papírových modelů a podává informace o nabídce této jedinečné instituce.
Druhý leták je společnou prací Muzea papírových modelů, Muzea Náchodska a Kavárny Krafárny. Spojení dvou institucí s kavárnou předkládá návštěvníkům možnost
komplexního zážitku z našeho města.

Věříme, že letní nabídka jak doprovodného
programu v nejbližším okolí Muzea, tak nabídka expozice Vás zaujme. Kultura a kulturní představení totiž dokáže vtáhnout člověka do jiného světa. A nejen to, ale díky její
síle zcela určitě dokáže divák zapomenout na
všechny problémy a trable běžného života. Už
jen kvůli tomu se vyplatí Muzeum a Terasu
navštívit…

Společné vstupné
s Muzeem Náchodska
Jedno Město, dvě muzea
tři expozice

V loňském roce jsme poprvé vyzkoušeli
společné vstupenku do expozice Muzea papírových modelů a expozic Muzea Náchodska. A rozhodli jsme se, že celý projekt prodloužíme i na další sezónu. Tedy: i v letošním roce je možné na jednu vstupenku navštívit jak Muzeum, tak expozici v Klášteře
v Polici a Starou školu Dřevěnku. Vstupenky
si můžete zakoupit jak v expozici Muzea Náchodska, tak i na pokladně Muzea papírových modelů.

Společný leták: MPM, Muzeum Náchodska,
Kavárna Krafárna a Zelený domeček
Oba dva druhy letáků postupně distribuujeme do infocenter v regionu a mezi ubytovatele v okolí Police nad Metují.

Poražená německá armáda, květen 1945
„Smyslem výstavy je nejen představit vojenskou techniku a připomenout, že Evropa už
tři čtvrtě století žije v míru, ale ukázat i, že
válka se nevyhnula žádnému místu v Evropě,“ řekl k výstavě kurátor Robert Navrátil.
K výstavě bude vydán katalog s předmluvou
historičky Zlatice Zudové-Leškové z Historického ústavu Akademie věd ČR.
Dále se v katalogu zamyslí nad vydáváním
aktuálních vojenských papírových modelů
ve světě v druhé polovině 40. let 20. století
jeden z největších znalců historie papírového modelářství, Josef Kropáček. Věděli
jste třeba, že v roce 1942 vyšly v USA modely letadel, které v té době bojovali v Tichomoří?
Polický měsíčník - červenec - srpen 2020

Společná vstupenka umo6ňuje vstup do daných expozic, ale neplatí pro doprovodný
program.

Propagační materiály

V loňském roce začalo Muzeum papírových
modelů spolupracovat s grafikem Tomášem
Petříkem a firmou Tomato Space. V letošním roce začal Tomáš Petřík s novým designem plakátů Muzea a pro novou sezónu

Nový leták Muzea papírových modelů
A na začátek prázdnin plánujeme vydání
dvou vystřihovánek vlastní produkce, které
se už v nabídce Muzea objevili. Těmi dvěma
vystřihovánkami budou budova radnice
v Polici nad Metují a Suchodolské kapličky.
Obě dvě vyšly v rámci různých projektů a
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grantová politika nám umožnila jejich nové
vydání a prodej až po uplynutí určité doby.

Informujeme:

- 17. 6. jsme se zúčastnili Semináře Královéhradeckého kraje, kde se řešila koncepce
podpory kultury v Kraji pro roky 20212027. Seminář navázal na výsledky dotazníkového šetření a v Krajské vědecké knihovně v Hradci Králové ještě proběhla debata nad výsledky a jejich doplnění. Muzeum tak využilo nabízené možnosti ovlivnit směr podpory a fungování kultury na
krajské úrovni.
Koncepce podpory kultury a její fungování
pro roky 2021-2027 vznikne na podzim letošního roku a bude po krajských volbách
předložena novému zastupitelstvu kraje.
- 24. 6. jsme se zúčastnili Konference Kladského pomezí ve Velichovkách. Muzeum pro
toto setkání připravilo prezentaci s představením novinek pro rok 2020. I na tomto setkání zazněla spousta nápadů a navázali
jsme nové vztahy s institucemi na
zemí Kladského pomezí.
- v květnu jsme pro potřeby prezentace
Muzea na festivalu Maker Faire Prague ONLINE natáčeli rozhovor s Milanem Weinerem. Autor videa, Nikolas Letzel, mám

sestříhal skvělý dokument, který byl k vidění v přenosu z festivalu a z nashromážděného materiálu ještě udělal pár dalších videí. První video, které běželo na festivalu, je
k vidění na našem facebooku. Další budou
postupně následovat.

Karta hosta -Adršpach

Obec Adršpach vydala pro ubytované návštěvníky Kartu hosta. Ta umožňuje lidem
volný vstup do Adršpašských skal a nabízí
slevu na vstupy do objektů v celém regionu.

BaRock Kard

Slevovou kartu nabídne od 1. července i
Společnost pro destinační management
Broumovska. Město Police nad Metují a Muzeum papírových modelů se rozhodlo tuto
aktivitu podpořit a majitelé této karty budou mít vstup do Muzea zdarma.

Ilustrační foto: Libor Jenka

Ke kartě hosta se připojilo i Muzeum papírových modelů a každému návštěvníkovi
s touto kartou nabízí 10% slevu na vstup do
expozice Muzea.

Podporu této aktivity chápeme jako podporu turistického ruchu v regionu. Mezi
prvními se k BaRock kard připojil Broumovský klášter a Teplické ckály. Police nad Metují byla třetí institucí, která se pro podporu
rozhodla.

Za MPM Pavel Frydrych

Muzeum Náchodska informuje
Police nad Metují

Benediktinské knihovny – Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad
Výstava je jedním z výstupů výzkumného úkolu Brána moudrosti otevřená,

který řeší Katedra pomocných věd historických
a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity
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 9.30–12.00
a 13.00–17.00 hod.

Noční komentované prohlídky benediktinského
kláštera v Polici nad Metují

Muzeum Náchodska srdečně zve
na speciální noční komentované prohlídky
benediktinského kláštera a kostela v Polici
nad Metují s historikem Mgr. Janem Tůmou.
Přijďte a zažijte zvláštní atmosféru prohlídky, při které vás bude doprovázet pouze
tlumený svit ručních svítilen. Počet míst je
omezen na 20 účastníků, přihlašujte se proto
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prosím předem na tel. č. 775 393 608 nebo
e-mailu vecerova@muzeumnachodska.cz.
Termíny: 3. 7., 24. 7. a 28. 8., začínáme
vždy ve 21 hodin. Plné vstupné činí 80 Kč,
zlevněné 30 Kč. Sraz proběhne před vstupní
branou do kláštera. Baterky s sebou!
Bc. Andrea Kösslerová
Muzeum Náchodska

Polický měsíčník - červenec - srpen 2020

www.merkurtoys.cz

U příležitosti 100. výročí založení rmy
proběhne odpoledne s MERKUREM
29.8.2020 od 14:00
zveme všechny bývalé, současné a budoucí
zaměstnance, včetně široké veřejnost k
účasti na této velkolepé akci, která
proběhne na autobusovém nádraží
před budovou muzea MERKUR.

Program:
Představení retro výroční stavebnice
Prohlídka výrobních prostor
Volná prohlídka Muzea stavebnice MERKUR
Dílničky pro děti a dospělé
Program pro děti
O zábavu a občerstvení bude postaráno
Detailní a časový program bude možné získat jak v
Muzeu MERKUR tak i v Informační centru města Police nad Metují

Polický měsíčník - červenec - srpen 2020
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Galerie výtvarného umění v Náchodě
Deset let trvání cyklu Umělci do čtyřiceti let

Kurátoři výstavy Martina Frydrychová a Vlastislav Tokoš (Výstava potrvá do 6. 9. 2020)

V roce 2010 Galerie výtvarného umění
v Náchodě připravila první výstavu z cyklu < 40
(tedy Umělci do 40 let). Během deseti let představila čtyřiatřicet autorů v jedenatřiceti výstavních projektech. První výstava Uzavřená forma
Jana Kováříka byla zahájena v březnu roku 2010,
zatím poslední výstava Anodonta Marka Macka
proběhla na podzim roku 2019.
Pro mladé umělce byl vyčleněn specifický
komorní prostor, kabinet kresby, grafiky a fotografie. Každoročně galerie v tomto prostoru
uspořádala dvě až čtyři výstavy. Cyklus výstav
Umělci do 40 let po deset let připravoval kurátor
galerie Vlastislav Tokoš. Výstavy byly pravidelně doprovázeny originálními tiskovinami grafika
a typografa Marka Macka, který vlastní výstavou
symbolicky ukončil první desetiletí cyklu.
Záměrem kurátorů výstavního projektu
Deset let trvání cyklu je připomenout významnou část práce galerie za poslední dekádu. Stejně
důležitou částí výstavy je představit současnou
tvorbu autorů, kteří v rámci cyklu Umělci do 40
let v minulosti svá díla v náchodské galerii
vystavili.
Výstavy byly od počátku zaměřeny na mladé
umělce, často stojící na počátku své umělecké dráhy, kteří hledají osobité tvůrčí vyjádření. Kurátor oslovoval méně známé nebo zcela
neznámé výtvarníky jak z uměleckých center
v České republice, tak i náchodského regionu.
Výstavní koncept se nakonec promítl i do akviziční činnosti galerie. Za posledních deset let
tak Galerie výtvarného umění v Náchodě získala
díla Vasila Artamonova a Alexeye Klyuykova,
Václava Girsy, Martina Salajky, Martina
Krkoška, Jana Kováříka, Darji Čančíkové,
Zuzany Růžičkové, Tomáše Tichého a Tadeáše
Kotrby.
Jak tedy co nejobjektivněji popsat a shrnou
deset let práce jednoho kurátora, jednoho grafika,
jednoho uceleného projektu a nezanedbatelnou
část činnosti galerie? Na tuto otázku naleznete
odpověď právě na této výstavě, kde se setkává
dvaatřicet autorů, kterým je prostor galerie už
důvěrně známý. Pro mnohé byla výstava v náchodské galerii odrazovým můstkem k větším
projektům v dalších galeriích a výstavních
prostorech. Koncepce cyklu Umělci do 40 let
vyznívá právě na této výstavě. Výstava nabízí
pohled na klasickou malbu, kresbu, grafiku, fotografii, na audiovizuální díla, představuje několik
instalací, sochařskou tvorbu a knižní ilustraci.
Výstava představuje několik audiovizuálních
děl. S elektronickým obrazem a zvukem pracují
Alexandra Moralesová, Kryštof Pešek
a Marek Macek. Posledně jmenovaný svou prostorovou instalací reaguje přímo na konkrétní
prostor galerie.
Jan Kovářík se svou sochařskou tvorbou
dotýká přírody a reflektuje ji ve všech možných
podobách – od jemné křehkosti po hrubou monumentálnost. Jeho barevná a v reálu bytelná
plastika m4 ovšem ve výsledku vypadá velmi
měkce a klidně. Zastoupeni jsou i další absolventi Akademie výtvarného umění Ateliéru sochařství II, školy Jindřicha Zeithammla: Petr
Stibral, Pavel Hošek a Lukáš Tůma. Všichni tři
prošli stejnou školou, pracují s různými materiály, s jiným pohledem na svět. Všem je společná
jedna důležitá věc: snaha o zapojení dalších
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smyslů do vlastní tvůrčí práce, která často
atakuje hranice mezi fyzičnem a metafyzičnem.
Veronika Resslová předkládá projekt
Pollution Diaries, který je založený na spolupráci s širokou veřejností; jedná se o online platformu pro sdílení zkušeností každodenního života
v Dillí, jednoho z nejvíce znečištěných měst
na světě. Síla projektu tkví ve skutečnosti, že
autorka může posoudit problematiku z odstupu
cizince, člověka, který vyrůstal v cizí zemi –
v zemi, která vychází z odlišných; tradic a vyrůstá z jiných kořenů.
Zájem o slovo jako takové a práci s textem
ve svém díle Topený font uplatňuje David Helán.
Obdobnou vášeň najdeme v instalaci Zevl dada
mlýnky Davida Hřivňackého. Zajímavou práci
s papírem dále prezentuje Martin Krkošek. Ten
vědomě pracuje s odkazem fenoménu papírového modelářství. Na výstavě jsou jeho papírové vystřihovánky s názvem Řev motorů tištěné
sítotiskem, ale i autorsky slepené papírové modely. Rozmanitost, jakou papír nabízí, využívá
i Vendula Chalánková ve svých kolážích.
Různé autorské přístupy a svébytné autorské
myšlení deklarují vystavená malířská díla.
Tadeáš Kotrba, Tomáš Tichý, Aleš
Brunclík, Alice Nikitinová i Natalie
Akovantseva jsou výtvarníci se schopností citlivého vnímání lidí, zvířat a světa kolem
sebe. Vycházejí z malířské tradice a výrazově
experimentují – ať už s barvou, tvarem nebo samotnou hmotou barvy. Silnou inspiraci faunou
vidíme také na plátně Pod hladinou II Martina
Salajky. Motiv vycházející z konkrétní skutečnosti abstrahuje Laura Victorie Delgado
ve svém souboru maleb nazvaném Instinkt.
Do výčtu malířských děl je třeba zmínit i zastoupení autorské dvojice laureátů Ceny Jindřicha
Chalupeckého z roku 2010 Vasila Artamonova
a Alexeye Klyuykova, kteří nabízejí nepodbízivý komentář k dnešní proměňující se realitě.
Svým tvůrčím vnímáním a specifickou
technikou – gázotiskem s použitím železitých
pigmentů z léčivých pramenů – je Zuzana
Růžičková zastoupena patřičným letním tématem Zmrzlina. Další grafickou techniku, barevný
linoryt, představuje Hana Šuranská. Autorský
ofset, prezentuje Darja Čančíková.
Komorní kresby Různé nepatřičnosti
Václava Magida, stojí na silných teoretických
základech a jako sevřený celek v symbolické

rovině pojmenovávají ty nejzákladnější otázky
lidského života.
Plody mraků, krátký animovaný film české
režisérky Kateřiny Karhánkové, na kterém pracovala s výtvarnicí Alžbětou Skálovou, poukazuje
na rozsah činností autorů, kteří za dekádu výstavním cyklem prošli. Příběh vypráví o zvláštních
tvorečcích, kteří žijí na lesní mýtině a živí se semínky, která jsou ovšem na mýtině vzácná. Zdá
se, jako kdyby v tomto podobenství autorka obsáhla vlastně celé dějiny lidského rodu.
Michal Malina do výstavy vstupuje díly
Blackout a Departure. Technicky precizním
způsobem v nich propojuje objekt se závěsným
obrazem a malbou. V těchto dílech se vlastně
technická preciznost stává nutnou součástí
výtvarného díla.
To, že umění se prolíná do každodenního
života už od velmi útlého věku, připomíná výstava zastoupením řady knih, které ilustrovaly
Darja Čančíková, Alžběta Skálová a Vendula
Chalánková. Jejich ilustrace dětských knih
ve zjednodušení definují základní etické a společenské hodnoty.
Michal Čepelka reaguje na své současné prostředí po návratu do rodného Broumova.
K autorům, kteří mají blízký vztah k regionu nebo
přímo k Náchodu, patří i Alžběta Prouzová. Její
akustické objekty MOSS okouzlují svou estetikou
a zároveň funkčností. Díky speciálnímu materiálu, který pohlcuje okolní zvuk, jsou tyto funkční
designové stěny určené především do kancelářského prostředí… tedy prostředí na míle vzdáleného volnosti umělecké tvorby.
Výstava nabízí pohled i na díla loňských
aktérů cyklu. Představí tradiční černobílou škálu
fotografií Petra Šulce a sochu Ondřeje Olivy
Tree in the box. Oliva si nejen v tomto díle bere
inspiraci z přírody, přejal živou strukturu, kterou
si do jisté míry podmanil, a upravuje si ji podle
svých představ. V konkrétním, pohledovém bodu
dává možnost vyniknout jasnému řezu koruny
stromu, jenž se tak stává aktérem uměleckého
díla.
Projekt Umělci do 40 let v náchodské galerii
pokračuje a stejně jako v prvním desetiletí bude
dávat prostor autorům do čtyřiceti let.
Výstava Deset let trvání cyklu je svým rozsahem a zaměřením unikátní pro celý náchodský
regionu. Vyšel k ní katalog a doprovází ji bohatý edukační program. Každý pátek je připravena nová výtvarná dílna, která představí jednoho
z vystavených autorů. V expozici je nově možné
využít wiffi a prohlídky s QR kody.
Podrobnější informace naleznete na nových webových stránkách galerie a sociálních
sítích: facebook, instagram, youtube.
GVUN děkuje Knihovně Břetislava Kafky
Červený Kostelec a Knihovně města Police nad
Metují za zápůjčky knih z jejich fondů.
Galerie výtvarného umění v Náchodě děkuje
firmě Ekospol, s. r. o. za podporu celého výstavního cyklu.

Za GVUN Martina Frydrychová
foto: Martin Polák, grafika: Marek Macek

www.gvun.cz; www.facebook.com/galerienachod/
www.instagram.com/galerie_nachod/
www.youtube.com/channel/
UCCY9-pcTiqb9QkX4uSB-cgw
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POHLEDY DO HISTORIE
zrcadlo času - vzpomínáme...
Červenec:

1. července 1890 – Narodil se Jaroslav
Vancl, výrobce dětské stavebnice Merkur
a elektrických modelů vlaků († 22. března
1980)
2. července 1866 – Bitva u Hradce
Králové, největší bitva, jaká se kdy odehrála
na českém území, šlo o rozhodující střetnutí mezi rakouským císařstvím a pruským královstvím v Prusko-rakouské válce
3. července 1854 – Narodil se Leoš Janáček,
český skladatel a folklorista († 12. 8. 1928)
4. července 1934 – Zemřela Marie
Skłodowská-Curie, francouzská fyzička
a chemička polského původu (* 1867)
5. července 1880 – Narozen Jan Kubelík,
český houslový virtuos († 5. prosince 1940)
6. července 1415 – Upálen Mistr Jan Hus,
český náboženský myslitel, kazatel a reformátor (* asi 1371)
7. července 1839 – Příjezdem prvního vlaku do Brna byl zahájen provoz na železniční
trati Brno–Vídeň (část Severní dráhy císaře
Ferdinanda)
8. července 1926 – Zemřel Karel Václav
Rais, český spisovatel (* 4. ledna 1859)
9. července 1834 – Narodil se Jan Neruda,
český básník, prozaik, novinář a kritik, představitel májovců († 22. srpna 1891)
10. července 1913 – Zemřel Mikoláš Aleš,
český malíř a ilustrátor (* 18. listopadu 1852)
11. července 1856 – Zemřel Josef Kajetán
Tyl, český dramatik, herec, prozaik a novinář
(* 4. února 1808)
12. července 1908 – V Praze byl zahájen II.
slovanský sjezd (k 60. výročí slovanského
sjezdu roku 1848), jehož cílem bylo sjednotit
Slovany proti velkoněmeckým tendencím
13. července 1399 – Zemřel Petr Parléř,
německý stavitel působící v Čechách
14. července 1939 – Zemřel Alfons Mucha,
český malíř, grafik a návrhář (*24. 7. 1860)
15. července 1904 – Zemřel Anton
Pavlovič Čechov, vynikající ruský spisovatel
a dramatik
16. července 1773 – Narodil se Josef
Jungmann, národní buditel, jazykovědec,
básník a překladatel, vedoucí osobnost českého národního obrození († 14. listopadu 1847)
17. července 1942 – V Sovětském svazu začala bitva o Stalingrad
18. července 1852 – Narodil se Rudolf II.,
římský císař, král český a uherský († 20.1.1612)
19. července 1374 – Zemřel Francesco
Petrarca, slavný humanista a básník (* 20.
července 1304)
20. července1969 – Program Apollo:
Na Měsíc dosedl přistávací modul Apolla
11, Neil Armstrong a Buzz Aldrin se stali
prvními lidmi, kteří se procházeli na jiném
vesmírném tělese
21. července 1880 – Narodil se Milan
Rastislav Štefánik, budoucí politik a zakladatel československého státu († 4. května 1919)
22. července 1822 – Narodil se Johann
Gregor Mendel, zakladatel genetiky († 16.
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ledna 1884)

23. července1926 – Narodil se Ludvík

Vaculík, český prozaik, fejetonista, publicista, disident, autor manifestu Dva tisíce
slov a zakladatel samizdatové edice Petlice
(† 6. 6. 2015)
24. července 1969 – Program Apollo: Apollo
11 úspěšně přistálo ve vodách Tichého
oceánu
25. července 1912 – Narodil se Kamil
Lhoták, český malíř, grafik a ilustrátor
(† 22. října 1990)
26. července 1855 – Božena Němcová vydala knihu Babička
27. července 2012 – Proběhlo slavnostní zahájení 20. letních olympijských her
v Londýně
28. července 1914 – Rakousko-Uhersko
vyhlásilo válku Srbsku, začala první světová
válka
29. července 1793 – Narodil se Ján Kollár,
slovenský básník a národní buditel, významný
představitel klasicismu v české a slovenské
poezii, hlasatel slovanské vzájemnosti
(† 24. ledna 1852)
30. července 1419 – První pražská
defenestrace:Pražský lid vedený knězem Janem Želivským podnikl útok
na Novoměstskou radnici, přítomné konšely
shodili z oken a ubili. Touto událostí začínají
husitské revoluce.
31. červenec 1908 – Narodil se Karel
Baudyš, učitel na základní škole v Polici n.
Met., zabýval se historií polického regionu,
v letech 1956 – 1973 kronikář města Police
(†31. 3. 1999)

Srpen:

1. srpna 1848 – Narodil se František
Kmoch, český skladatel a kapelník († 30.
dubna 1912)
2. srpna 1921 – Zemřel Enrico Caruso,
italský tenorista, jeden z nejslavnějších operních pěvců 20. století (* 25. února 1873)
3. srpna 1952 – Skončila v Helsinkách XV.
letní olympiáda
4. srpna 1875 – Zemřel Hans Christian
Andersen, dánský pohádkář a dramatik
(* 1805)
5. srpna 1850 – Narodil se Guy de
Maupassant, francouzský spisovatel († 1893)
6. srpna 1945 – Na japonské město Hirošima
byla svržena americká atomová puma
7. srpna 1827 – Začal provoz na koňské
železnici z Českých Budějovic do Lince, jedné z prvních na evropském kontinentě
8. srpna 1900 – Zemřel Emil Škoda, český technik, průmyslník a velkopodnikatel,
zakladatele strojírenské továrny Škodav Plzni
(* 18. listopadu 1839)
9. srpna 1945 – Druhá světová válka:
Atomová bomba byla svržena na japonské
město Nagasaki, zemřelo kolem 70 000 lidí
10. srpna 1896 – Pádem se svým kluzákem
se zabil Otto Lilienthal, německý konstruktér

a letecký průkopník (* 23. května 1848)
11. srpna 1844 – Narodil se Josef Brandejs,
kronikář Policka († 9. března 1922)
12. srpna 1854 – Narodil se Ignát
Hermann, český prozaik a žurnalista († 8.
července 1935)
13. srpna 1775 – Vydala Marie Terezie
nový robotní patent, ve kterém stanovila
maximální délku roboty na tři dny v týdnu
14. srpna 1974 – Zcela vyhořel Veletržní
palác v Praze, jedna z nejvýznamnějších
funkcionalistických staveb
15. srpna 1914 – Slavnostně otevřen
Panamský průplav, vede skrz Panamskou šíji
a spojuje Atlantský oceán a Tichý oceán
16. srpna 1977 – Zemřel Elvis Presley,
americký zpěvák, „král rock-and-rollu“
(* 8. ledna 1935)
17. srpna 1753 – Narodil se Josef
Dobrovský, jazykovědec a historik, zakladatel slavistiky († 6. ledna 1829)
18. srpna 1830 – Narodil se František
Josef I., rakouský císař, český a uherský
král t dynastie habsbursko-lotrinské († 21.
listopadu 1916)
19. srpna 1871 – Narodil se Orwille
Wright, průkopník letectví († 30. ledna 1948)
20. srpna 1796 – Narodil se Václav
Babinský, loupežník († 1. srpna 1879)
21. srpna 1968 – Vojenský zásah armád pěti států Varšavské smlouvy
(SSSR, Bulharska, MLR, NDR a Polska)
v Československu v noci z 20. na 21. 8., a následná okupace Československa, která zastavila reformní proces pražského jara
22. srpna 1891 – Zemřel Jan Neruda, básník a novinář (* 9. července 1834)
23. srpna 1851 – Narodil se Alois
Jirásek, český spisovatel a dramatik († 12.
března 1930)
24. srpna 1885 – Narodil se Václav Špála,
český malíř a ilustrátor († 12. nebo
13. 5. 1946)
25. srpna 1867 – Narodil se Sigismund
Bouška, katolický básník a literární kritik
(† 29. srpen 1942)
26. srpna 1346 – Padl v bitvě u Kresčaku Jan
Lucemburský, český král (* 10. srpna 1296)
27. srpna 1770 – Narodil se Georg Wilhelm
Friedrich Hegel, německý idealistický filosof, jeden z největších myslitelů 19. století
(† 14. listopadu 1831)
28. srpna 1867 – Do Prahy byly z Vídně trvale navráceny české korunovační klenoty
29. srpna 1526 – Padl v bitvě u Moháče
Ludvík Jagellonský, český a uherský král
(* 1. července 1506)
30. srpna 1984 – NASA poprvé vypustila
raketoplán Discovery
31. srpna 1867 – Narodil se v Polici
nad Metují Václav Luňáček, český malíř,
ilustrátor, mykolog a spisovatel († 14. října
1948)
Připravil František Janeček
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Významné osobnosti Police a Policka
Antonín Krtička – Polický - polický knihař a knihkupec, spisovatel a sběratel regionálních pověst
všeobecné obliby a jeho zásluhou neobyčejně vzrostl proud turistů do Police. Po krásném polickém okolí provedl do roku 1940
jen přes 20.000 školních dětí.“ Jeho nadšení
pro organizovanou turistiku bylo tak velké,
že se v jejím zájmu dopustil i zřejmého podvrhu: roku 1921 „objevil“ na Ostaši v dnešní
sluji Českých bratří balvan s vytesaným kalichem a letopočtem „1627“ - již v té době
se soudilo, že tu jde spíše o výtvor fantasie
nálezce než o skutečný historický objev.
Dnes se Krtičkův nález „památného kamene“
pokládá za mystifikaci, zapadající v pravou
chvíli do období masového rozvoje organizované turistiky i vzniku československé
církve.

Antonín Krtička se narodil 17. června
1879 ve Žďáru nad Metují jako syn Jana
Krtičky a Kristiny, rozené Müllerové, pocházející z maršovského mlýna. In margine zde
připomeňme, že to byla sestra akademického malíře Františka Müllera, autora četných
kostelních obrazů, který žil v Chrudimi.
I v Polici jeden máme, na postranním oltáři Bolestné Matky Boží ve farním kostele Nanebevzetí P. Marie. Snad díky jemu
se Antonín Krtička právě v Chrudimi učil knihařem, pak v učení pokračoval u fy Cellerin
& syn na Královských Vinohradech, kde
po několik let i pracoval. S vlastní knihařskou živností začal v Jičíně, ale již roku
1909 se usadil v Polici nad Metují. Z Prahy
si přivedl i svou manželku Marii, rozenou
Duchazských. Byt a knihařskou dílnu si zařídil v domě čp. 111 (zbořeném roku 2004
kvůli obchvatu města). Po skončení 1. světové války, které se zúčastnil jako profesionista
(tj. věnoval se svému řemeslu), si podal žádost o dovolení zřídit si knihkupeckou živnost a v domě čp. 2 na Komenského náměstí
si otevřel malý knihkupecký obchod. Mnozí
starší si jej zde v tomto krámku jako bělovlasého staříka dobře pamatují ještě kolem roku
1950 (jako žák polické měšťanky jsem si kupoval u něj školní potřeby).
Antonín Krtička byl především silným
lokálním patriotem. Miloval svůj rodný
kraj, což také zavdalo průchod jeho velkému koníčku - organizované turistice, kterému nezištně věnoval mnoho svého času.
Po mnoho let pracoval ve výboru Klubu československých turistů v Polici n. Met., značkoval nové turistické cesty, byl neúnavným
průvodcem mnoha výprav po zdejším okolí,
Ostaši či Broumovských Stěnách. Stačilo,
aby ve svém krámku zahlédl školní výlet, zanechal veškeré práce a na celý den zmizel.
Že to bylo na úkor řemesla i rodiny rozumí
se samosebou. „Jako vyhledávaný průvodce
cizích turistů po Polických stěnách získal si
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Mimoto však byl Antonín Krtička i nadšeným čtenářem a obdivovatelem tvorby
osobnosti, literárně spjaté s naším krajem, spisovatelem a dramatikem Aloisem
Jiráskem. Rovněž ctil historika Václava
Vladivoje Tomka, který napsal nedostižnou
monografii „Příběhů kláštera a města Police
nad Medhují“. Oba podněcovali jeho fantazii
a snad právě to probudilo jeho ctižádost stát
se rovněž spisovatelem. Po blízkém i vzdáleném okolí začal sbírat lidové pověsti, které
nakonec „pro mládež i dospělé“ shromáždil
ve sbírce historických povídek a pověstí nazvané „Z královského hvozdu“, vydané roku
1920 vlastním nákladem. Roku 1925 následoval další velký soubor pověstí „Báje a pověsti z kraje Jiráskova“, který se během následujících let stal velmi oblíbený a dočkal řady
dalších vydání (zde se již Antonín Krtička
prezentuje s literárním přídomkem Polický).
Jako poslední v této kategorii jeho tvorby
vydal roku 1928 ještě útlou knížečku „Hora
Ostaš v pověstech a bájích.“ Tato Krtičkova
literární tvorba záhy nalezla (a kupodivu
dodnes nachází) rozsáhlý a nadšený okruh
čtenářů, zejména mládeže. Je to zejména proto, že na podkladě skutečných historických
událostí (čerpaných především z Tomka) si
Krtička vymýšlí, je vybaven bohatou obrazotvorností, velmi zručně vedle sebe klade
nesporná fakta (včetně přesných dotací), která tvoří reálný základ příběhu a k nim připojuje své fikce, které mají obstarat poutavost
a zajímavost příběhu. To lze doložit na mnoha příkladech, např. v povídce „Klášterní
pověsti polické“, kde na základě skutečné události z roku 1300, zapsané opatem
Bavorem, vytvoří košatý příběh o vyloupení
polického kostela. Někdy mu stačí maličkost:
ze skutečné postavy poustevníka Kristiána
Goldsteina učiní vůdce hvězdeckých loupežníků („Kovářova rokle“), jindy je nález
hrnečku se stříbrnými mincemi při dobývání
pařezů nad Suchým dolem dostatečnou inspirací k napsání povídky „Evangelíkův poklad.“ Ještě dnes je mnoho polických občanů
ochotno, na základě své četby z mládí, přísahat na nespornou existenci jezera s dravými
rybami pod klášterní budovou, na podzemní

chodbu, vedoucí z kláštera až mezi skály na Ostaši, na Pánovu cestu, po níž opat
Selender nikdy neprchal, na původ názvu
řeky Metuje podle nalezeného medu lesních
včel. Tak dalece je Krtičkova tvorba ovlivnila
a utkvěla jim v paměti.
Jméno Antonína Krtičky však lze nalézt
i pod mnoha články, kterými zásoboval četné
turistické průvodce a časopisy a tak přispíval
k dobré propagaci tohoto kraje. Jeho práce
najdeme i ve významném regionálním sborníku první republiky „Od kladského pomezí“:
např. články „Jiří Vostrý-Žitavec“, „Ostašský
zrádce“, „Památný kámen na Ostaši“, či
„O původu kaple a myslivny na Hvězdě.“
Poslední kategorie tvorby Antonína
Krtičky-Polického je tvorba dramatická.
Roku 1934 napsal drama „Karel Dostál,
selský jenerál“ (připomínající zřetelně
Jiráskova „Emigranta“), kde zpracoval rušné události selského povstání na Policku
roku 1775. Vedle toho pořídil zdramatizovat
i Jiráskovu povídku „Pandurek“, odehrávající se na Policku za sedmileté války, která
měla premiéru na polickém jevišti v hostinci „U Richterů“ 17. a 24. dubna roku 1932.
Tím však Krtičkova dramatická tvorba zdaleka nekončí. Směle se odvážil se i na operetní libreta: roku 1934 napsal libreto operety „Na Hvězdě“ (na motiv humoresky
polického akademického malíře Václava
Luňáčka „Kníže pán na výletu“, z jeho knihy „Quodlibet“), k níž hudbu složil učitel
Václav Konárek z Chocně, roku 1937 napsal
libreto k operetě „Modré oči“, k níž hudbu
složil polický učitel Jaromír Žid (hráno 19.,
20. a 21. června) a roku 1940 libreto operety
„Inserát“ s hudbou bezděkovského hudebníka a kapelníka Františka Borny. Nevíme, zda
se i tato operetka objevila na některém jevišti
v okolí. Jeho dílem je také melodramatická
pohádka „Miloš a Krasava“, k níž rovněž složil hudbu František Borna, uvedená na jevišti
Kolárova divadla roku 1941.
Antonín Krtička zemřel 29. září 1952
v Broumově. Žádným závažným způsobem
sice nepřispěl k novým poznatkům z dějin
našeho regionu, snad ale nikdo jiný jako on
se tak významně nezasloužil o jejich popularizaci. V našem regionu zanechal výraznou
stopu.
Známé i zapomenuté texty Antonína
Krtičky vydal v roce 2017 Mgr. Michal
Bureš ve svém Nakladatelství pod Ostašem.
Jeho kniha Pověsti z Policka - o kraji mezi
Ostašem, Hvězdou, Borem a řekou Metují obsahuje 26 pověstí včetně dvou komiksů,
doplněna je ilustracemi Dalibora Nesnídala.
Součástí knihy je i vlepené poslechové CD
s deseti pověstmi, které namluvil herec a dabér Karel Richter. Kniha je čtivá i pro současnou mladou generaci, můžete ji jako vhodný
dárek zakoupit v IC v Polici n. Met.

Z materiálů Miroslava Pichla
vybral František Janeček
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Svěcení kaple na Hvězdě

26. srpna 1855 byla na svátek Panny
Marie Sněžné, které se dostalo obřadního pojmenování „Stella Matutina“ (Hvězda jitřní),
se svolením královéhradeckého ordinariátu vysvěcena znovu obnovená stará zrušená
kaple na Hvězdě. Čestného úkolu se ujal sám
iniciátor obnovy, břevnovsko-broumovský
opat Jan N. Rotter OSB spolu s dalšími celebranty. Kaple byla postavena roku 1733
podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera
za opata Otmara Zinka, zrušena roku 1787
císařem Josefem II. za opata Jakuba Chmela.
Slavnostní mše se zúčastnily davy lidí
z Policka a z Broumovska

[pozn.: svátek P. Marie Sněžné byl stanoven
jako výroční památka posvěcení římského kostela;
to proto, že kostel byl ve 4. století vystavěn na místě,
které Bůh na prosbu jistého Římana, který jej svým
nákladem postavil, označil v noci 5. srpna napadlým
sněhem.]

Bezprostředně s otevřením hostince byla
založena i pamětní kniha návštěvníků.
Na straně sedmé je prezence církevních
hodnostářů při slavnostním svěcení kaple,
v čele s opatem Janem N. Rotterem. Dále
zde nacházíme množství zápisů, v převážné
většině německých návštěvníků z pruských
oblastí Waldenburgu, Neurode, Breslau. Sem
tam se zde mihnou i známé, současné i budoucí, české osobnosti: Dne 14. srpna 1856
se do knihy zapsal historik Václav Vladivoj
Tomek s chotí Ludmilou, téhož roku 1856 poctili Hvězdu svou návštěvou čeští političtí činitelé František Palacký, Dr. Ladislav Rieger
a Dr. Leopold Klaudy. Dne 29. června 1863
Hvězdu navštívil také budoucí významný divadelní kritik a historik, tehdy jedenáctiletý
Oskar Teuber z Křinic, dne 24. července 1864
se zde zapsal jiný student broumovského gymnázia – Alois Jirásek.
Mnozí návštěvníci nelenili a připojili
ke svým podpisům i více či méně zdařilé veršíky. Tak např. 24. srpna 1856 farář ze Solnice
Josef Ehrenberger: Vlastenče! Až vlasti kráse / Nad tím kolmým srázem se budeš diviti /
Neopomeň v mateřštiny hlase / Svoji přítomnost zde oznámiti. Také kaplan z Dobrušky
Václav Böhm se nechal unést nádherným
výhledem z Hvězdy: Blahý cit a v duši vzlet /
Zbuzuje tento pohled / Sláva věčná Stvořiteli, /
Sláva též zvelebiteli.
2. září roku 1864 zde poznamenal Ignác
Mengemann, nadlesní – „oberforst“ benediktinského velkostatku Police: Krásnějším se
jménem nehonosí / Jako vlastenec, jenž národ
v srdci nosí.
*****
Učitel Josef Vepřek, „Důležitosti obce
Hlavňov“:
„Co zvláštní památnost do těchto listů poznamenáno budiž, že ona osamělá a již zpustlá
kaple Hvězda zvaná, která u Broumovského
stezníka na pomezní skalnaté výšině mezi okresem Polickým a Broumovským stojí, nákladem
opata Broumovského, Nejdůstojnějšího Pána
Jana Nepomuka Rottera obnovena a ozdobena byla, a opodál v levo na podobném skalním
vrcholi nákladný hostinec vystavěn a i stezník ze skalnatého návrší k Broumovu vedoucí
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Interiér kaple P. Marie Sněžné
schodnější udělán byl. Obnovením tím získalo okolí nemálo, a stavba tak nákladná prospěla za právě panujících zlých časů zdejším
osadníkům velmi. V srpnu dne 5. byla kaple ta
slavnostně vysvěcena a na to v ní velmi často

mše svaté čítány. I bylo to opravdu radostně
vesele, když zvonek u Hvězdy zavzněl, a buď
k modlení neb ke mši svaté zavolal.“
Z historie Hlavňova vybral

145 let železnice Choceň – Broumov

Letošního roku je tomu 145 let, kdy byl
slavnostně zahájen provoz na železniční trati
z Chocně do Broumova. Trať se začala budovat
roku 1873. Police tehdy poznala i italské dělníky
– baraby, budující petrovický tunel, kteří chodili na kus mateřské řeči s manželkou purkmistra
Kejdany, která byla sama Italka.
Slavnostní vlak vyjel 25. července 1875 v 10
hodin dopoledne z Chocně a ve 14:45 hod. dorazil do Broumova, kde se podával slavnostní oběd.
Jako čestní hosté jeli vlakem starostové měst
a obcí, ležících podél trati, dále zástupci pražských úřadů a představitelé tisku. Průvodcem zahajovacího vlaku byl stavební ředitel společnosti
StEG August de Serrés.
Vzhledem k bezchybné organizaci a užité
mechanizaci, např. systému pomocných nákladních vlaků, byla trať dokončena za pouhých 26
měsíců. Na trati bylo postaveno kromě výtopen,
staničních, vodárenských a skladištních budov
95 strážních domků, 21 kamenných a ocelových
mostů, 322 propustí a kanálů. Trať křižovalo
108 přejezdů a 81 nadjezdů, které byly většinou

dílem italských dělníků, odborníků, kteří již prošli stavbami železnic po celém Rakousku. Mimo
to byly na hlavních nádražích vybudovány i nádražní restaurace. Pozoruhodné je i to, že pro
stavbu staničních budov bylo opakovaně použito
typového projektu, který bylo možno stavebnicově rozšiřovat. Tato technologie byla pro tehdejší
dobu zcela nová a unikátní.
Náklad na stavbu trati v délce 103,2 km činil 15 884 450 zlatých. Stavba si vyžádala 10
lidských životů, z toho tři na úseku Bohdašín
– Broumov. Provoz na přípojce k Jiho-severní
Německo spojující dráze Václavice – Starkoč byl
zahájen dne 1. února 1876.
Trasa nové železniční trati se však zcela vyhnula městu Polici (s nádražím, vzdáleném 4 km,
na katastru obce Bezděkov), což v konečném
důsledku vedlo k opoždění a omezení hospodářského rozvoje města – na rozdíl od Náchoda,
Hronova a Broumova, kde probíhající železnice, poskytující levnou a rychlou dopravu, vedla
k mohutnému rozmachu průmyslu.

Vybral František Janeček
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Silnice Hlavňov – Hvězda

Nová asfaltová silnice Hlavňov – Hvězda byla slavnostně otevřena 5. července 1959.
Byla postavena z finančních prostředků Krajské komise turistického ruchu (projekt ing. Brikner, plánovaná částka 1 400 000 Kč, vlastní náklad 850.000 Kč – stavba započata roku 1958). Byla dohotovena
koncem června, odpracováno celkem 20 793 brigádnických hodin,
s koňskými potahy 1 588 hodin. Z toho odpracovalo z Hlavňova 29
brigádníků 14 914 hodin, z Police n. Metují 58 brigádníků 5 330 hodin,

ze Suchého Dolu 3 brigádníci 1 052 hodin, z Pěkova 2 brigádníci 842
hodin, z Bezděkova 3 brigádníci 154 hodin, z Bukovice 1 brigádník 53 hodin a ze Žďáru 1 brigádník 36 hodin. Průměrně pracovalo
denně 20 osob, na mzdách bylo vyplaceno celkem 136 071,22 Kčs.
Organizátorem celé akce byl turistický oddíl TJ Spartak v Polici nad
Metují. Velkou zásluhu na vybudování silnice měli tehdejší funkcionáři TJ Jaroslav Ticháček a Karel Vacek a především spousta
dobrovolných pracovníků.
„Slavnost se za krásného dne skvěle vydařila. Účastníky
slavnosti odvážely autobusy z Police do Hlavňova. U kulturního domu seřadil se průvod a s hudbou došel na začátek
nové silnice, uzavřené pentlí. Po krátkých projevech podala
jedna dívka s. Hofmanovi z KNV nůžky, který pentli přestřihl. Uvolnění silnice bylo provázeno hudbou a zpěvem národní hymny.
V tom již mnoho aut, autobusů a jiných vozidel projíždělo vzhůru na Hvězdu. Účast na Hvězdě byla veliká z celého okolí, koncertovala hudba a náchodští předvedli pěknou
veselou estrádu. Celé slavnosti účastnilo se též pět hostů
z Polska“ – zapsal hlavňovský kronikář Václav Šrůtek.
Odpoledne bylo v restauraci a na prostranství před ní
napočítáno cca 2.000 lidí. Novou silnicí projelo ten den
na Hvězdu 478 motocyklů, 211 osobních automobilů a 53
autobusů (!).

Z historie Hlavňova vybral
František Janeček

Mistr Jan Hus – významný český středověký náboženský Rodnému Policku
příteli Antonínu Krtičkovi,
myslitel, reformátor, kazatel a rektor Pražské univerzity Váženému
knihkupci v Polici n. Met., V. Šmíd

Před více než šesti sty
lety, 6. července roku 1415,
byl na koncilu v Kostnici
pro svoje názory a kritiku
katolické církve upálen Jan
Hus - - muž, jehož jméno se
stalo symbolem neústupnosti
a vzdoru.
Připomeňme si oslavu jeho památky 6. července 1919 v Polici nad
Metují -„co svátek národní po celých Čechách.
Taktéž i u nás v Polici byla předvečer na kopci
Havlatce spálena větší hranice dříví co památka
jeho smrti upálení v Kostnici a u večer byl konán
v Sokolovně koncert a dne 6. července v neděli
ráno pak o 9 ½ hod. konal se veliký průvod městem od školní budovy se Sokoly a všemi stávajícími členy spolků v městě, též s mnoho ustrojenými
v národních krojích dívek a žen a po obchůzce
kolem města až ku Sokolovně a odtud opět na náměstí a tamto konána byla o této slavnosti delší řeč a význam průvodu, že tichý byl co smutku
mučedníkovu, proto prý se konal tiše bez hudby,
jenom s prápory nesoucími odznak kalicha. Celé
náměstí a hlavní ulice byly vyzdobeny zelení
a kvítím okrášleny a v ten den musely býti všecky obchody uzavřeny. Počasí k tomu bylo pěkné
a příjemné.“ (Josef Brandejs: Letopisy a pa-

měti Polické; SOkA Náchod)

    
„V každé obci v okresu v předvečer pálena
hranice, při které povětšině proneseny řeči vystihující význam Husův pro náš národ. Ponejvíce hovořili učitelé. Ředitel měšťanské školy v Ledhuji.
V Sokolovně večer byla akademie a na Havlatce
plála hranice. V Ledhuji hranice na Pustinách
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při silnici k Suchodolu. Druhého dne byl průvod
městem (mládež a dívky v krojích). Zapěny sbory :
»Kdož jsú Boží bojovníci!«, »Hranice vzplála…«
a to spolkem zpěváckým Hvězda (řídil učitel J.
Žid) a řečnil učitel M. Bezděk.“ (Kronika měš-

ťanské školy chlapecké)

    
„Oslava ta konala se ve státě našem republikánským způsobem, jaký za dob rakouské vlády
byl nemyslitelný. 5. července u každé české dědiny
vzplála hranice Husova a tam povětšině v průvodu mládež, dorost i dospělí za zpěvu národních
písní se dostavili, kde průvodu k hranici nepořádáno, byla pořádána v městech a osadách akademie s vážným programem vlasteneckým: jednotlivá čísla vztahovala se k Husovi a jeho době.
Byli-li průvody, řečnilo se a zpívalo se u hranic.
Tak dálo se ve všech obcích okolních, řečníky byli
skoro napořád místní učitelé! V Ledhuji působení Janovo a jeho význam pro český lid vysvětlil
ředitel měšťanské školy Josef Sova. Druhého dne
byl velký tábor lidu na náměstí zdejším. Účastno
bylo obyvatelstvo všech obcí okresu a spolky:
Sokolové, hasiči, politické organisace, dívky v národních krojích, školní mládež. O Husovi a jeho
významu v době nynější promluvil učitel Miloslav
Bezděk z Hlavňova. Zpěvácký spolek zdejší zapěl
»Kdo jste Boží bojovníci«. Lid pak zazpíval naše
hymny. Lze doufat, že účelným vedením husitský
duch ožije, je třeba aby i Hus byl cele pochopen
a se zřením k poměrům následován.“ (Kronika

měšťanské školy dívčí)
Zdroj:

Mir. Pichl: Police nad Metují – Dějiny města a regionu v běhu let, díl II. (léta 1919 – 2003) – CD

Vybral František Janeček

Do Police, tam k vám domů
můj duch rád si zabloudí
a hned vzpomínek roje
se v mysli vyloudí!
Vzpomenu si na rodiče,
školu, na hry veselé,
na sousedy, kamarády,
na všecky své přátele.
Mnohé z nás dnes rozvál vítr
do širého do světa,
ale vzpomínka ta naše
denně domů zalétá.
A kdyby na konec světa
mě ten osud zanesl,
vzpomínkou na rodný kraj svůj
domů bych se přenesl.
Na Ostaš bych v duchu zašel
přehlédnout si rodný kraj,
hory, lesy, kopce, luhy,
rodné město – ten svůj ráj.
Jasně zřel bych místa známá
kol dokola v pásmu hor.
Police má drahá – tebe
potom Ostaš, Hvězdu, Bor.
A po všech těch zemských strastech
chci jen doma spočinout,
neopustit pak již nikdy
nejkrásnější světa kout.
Ve stínu bříz na hřbitově
chci své kosti uložit,
věčný sen tam u rodičů
po jich boku sladce snít.
Z časopisu Broumovsko, květen 1947,
vybral František Janeček
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ŠKOLSTVÍ

GYMNÁZIUM BROUMOV informuje
Nadační fond Gymnázia Broumov

ocenil studenty, kteří po celou dobu studia měli vynikající prospěch.
Ocenění byli Martin Soldán, Anežka Karpfová, Lenka Ištoková,
Karolína Soukupová,
Kateřina Salašová.
Blahopřejeme.

Oslava 75.výročí českého gymnázia slavnostní odhalování chodníku slávy:

Jednou z oceněných je i Anežka
Karpfová. Na snímku při zadávání otázky s kolegyní Jitkou
Smolíkovou.
(mk)

Polická univerzita volného času

Koronavirus obrátil naruby život i naší školičky pro starší a pokročilé.
Uplynulým ročníkem jsem se spoluorganizátorkami vstoupila do vody, ze
které jsem nerada, ale pochopitelné, v roce 2019 vyšla.
I při vší snaze už to není a nemůže být PUVČ. Kolegyně a kolegové
z Pellyho domů, Centra kultury, vzdělávání a sportu, jsou báječní. Na drtivé části organizace se podílejí především oni. Proto cítíme, že není vhodné,
abychom byly těmi „třešničkami“ na dortu my dvě s Vlastou.
Bylo to fajn. Máme na co vzpomínat. Nejen na přednášky, ale i na výlety. Společná osobní setkávání, kamarádská povídání, přátelské vztahy…
S Vlastou Klapalovou, Zdeňkou Šváblovou, JanouŤokovou
a Věrkou Steinerovou za nádherná léta děkujeme! Přejeme Vám všem
zdraví, radost z objevování, dalšího vzdělávání.
Ida Jenková

Zleva doprava:
yy Michal Weigel, herec, grafik, člen Divadla Járy Cimrmana,
syn oceněného Jaroslava Weigela,
yy Jaroslav Bitnar, starosta Broumova, maturant 1983,
yy Šimona Loewensteinová, historička,filozofka a ekonomka,
dcera oceněné Marie Stryjové,
yy Jiří Ringel, ředitel gymnázia, maturant 1983,
yy Šárka Rambousková, učitelka gymnázia, hlavní organizátorka akce, maturantka 1988,
yy Zdeněk Streubel, bývalý starosta Broumova, učitel, maturant 1950, spolužák všech tří oceněných, osobní přítel oceněného Jaroslava Weigela,
yy Milan Vošmik, synovec oceněného režiséra Milana Vošmika.
Jak řekla v projevu Šárka Rambousková, studovat
na broumovském gymnáziu není handicap, ale výzva.
(mk)

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Sokoli na Ostaši těsně před vylétnutím z hnízda,
na Frýdlantskou vyhlídku zkratkou!

V letošním roce došlo po sedmdesáti letech k úspěšnému zahnízdění sokolů stěhovavých na okrajových skalách stolové hory
Ostaš. Rodiče přinášejí do hnízda potravu
a stráží jeho okolí. Sokoly může trpělivý pozorovatel spatřit s trochou štěstí už po cestě
od hospůdky U Malíků do přírodní rezervace.
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„Podle ornitologů tři mláďata vylétnou
z hnízda už během příštích dnů. První lety
mláďat jsou značně nejisté. Často končí přistáním na zem, odkud se obtížně zvedají.
Někdy mláďata zapadla do hustého porostu
nebo mezi kameny, odkud by se bez pomoci nedostala. Na zemi jsou velmi zranitelná,
může je ulovit třeba liška. S ohledem na předpověď pěkného počasí a otevření státní hranice s Polskem očekáváme o víkendu ve skalách
zvýšenou návštěvnost. Díky pochopení správců benediktýnských lesů a Klubu českých turistů odkloníme na krátkou dobu turistickou
stezku na Frýdlantskou vyhlídku dál od hnízda, abychom zajistili sokolům klid. Okolí skalních útvarů Mohyla smrti, Čertovo auto a vyhlídek na Zrádce, Cikánku a Krtičkovu se tak
na příští dny stane klidovou zónou, než ptáci
úspěšně vylétnou. Po nové trase návštěvníky
provede dočasné značení zkratkou přes les,“

uvedl Petr Kuna z Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR, Správy CHKO Broumovsko.
Za posledních dvacet let se početnost
sokola stěhovavého na území ČR postupně
zvyšuje. Přesto to sokoli stále nemají jednoduché. Úspěšnost hnízdění ve volné přírodě je poměrně nízká. V letošním roce bylo
v CHKO Broumovsko zaznamenáno rekordních deset párů sokola stěhovavého, z nich
úspěšně vyhnízdily pouze tři. V národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály
na Chrámových stěnách vyvedli sokoli minulý
víkend tři mláďata. Poslední letošní mláďata
na Broumovsku se připravují na vylétnutí právě v přírodní rezervaci Ostaš.
Kontakt:
Petr Kuna, Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR, regionální pracoviště východní
Čechy, oddělení Správa CHKO Broumovsko,
tel: 728 714 309, petr.kuna@nature.cz

25

Poličtí senioři na „Ostaši“

Tak ocenil seniory řidič autobusu
P-Transportu z Broumova když viděl, jak křepce vystupují z jeho autobusu na parkovišti
kousek od restaurace „U Malíků“ na Ostaši.
Avšak ujištění, že jdeme jenom do hospody,
jej uklidnilo a my si skutečně s radostí vychutnali po dlouhé nucené přestávce, kdy jsme se
kvůli rouškám ani nepoznali na ulici, společné
setkání.
Posezení „U Malíků“ patří před prázdninami tradičně k pravidelným schůzkám polického „Klubu seniorů Ostaš“ a všichni byli
upřímně rádi, že se mohli i letos přece jen sejít.
A setkání to bylo slavnostní. Nejen proto, že
přišla převážná většina členů klubu. Milá byla
návštěva starosty Police Ing. Berana a vedoucí
Sociálního odboru Olgy Landové.
V krátké řeči vyslovili oba radost nad tím,
že se mohli po dlouhé přestávce se seniory setkat, nabídli pomoc v jejich osobních problémech, na místě osobní konzultaci nebo radu.
Na dotazy starosta ujistil, že radnice Polickou
pouť připravuje a počítá s jejím konáním v pravidelném termínu. Benefičním koncertem pro
Broumovský klášter si zřejmě polický orchestr
mladých lidí Police Symphony Orchestra získal ještě větší popularitu a na dotaz, kdy bude
hrát v Polici, starosta ujistil, že 6. září bude
benefiční koncert pro Polický klášter, kde má
PSO i díky radnici svoji zkušebnu a celkové
zázemí.
Ze všech účastníků setkání vyzařovala
radost, že se mohli konečně potkat, pozdravit
a popovídat. K tomu výborné jídlo a ochotná
a milá obsluha, jak je „U Malíků“ již tradicí.
Příjemným a osvěžujícím doplňkem setkání
bylo vystoupení sboru „Lhotské zpívánky“

z Machovské Lhoty. Čtyři muzikanti a další zpěváci doplnili
radost ze setkání seniorů hezkými písničkami, které jsme zvyklí
slyšet na rodinných oslavách,
na svatbách, při křtinách a dalších
radostných příležitostech. Přidali
se i posluchači a všude bylo plno
radosti.
Předsedkyně klubu Helena
Pivoňková a její „pravá“ ruka
Ivanka Richterová ujistily přítomné, že klub pokračuje v organizování dalších setkávání a hned
na podzim upřesní již avizovanou
návštěvu Prahy s muzikálem a exkurzí do Státní opery. Ujistily, že
jedna z podzimních schůzek bude
věnovaná všem letošním jubilantům. Oběma dámám, starostovi i vedoucí Sociálního odboru
i skvělému výkonu pěveckého
sboru „Lhotské zpívánky“ poděkovali přítomní upřímným potleskem. V kuloárech ocenili zájem
o seniory i činorodost výboru klubu při přípravě a realizaci akcí.
Bylo radostí pro seniory a určitě i pro hosty, že jsou všichni zdraví a uplynulé období nezanechalo
na nikom stopy melancholie nebo
viditelného zhoršení zdraví. Tak se
všichni těší na léto a též na to, že se
na podzim opět ve zdraví sejdou.
Jindřich Horkel
Foto Helena Pivoňková

Podpora živnostníkům v regionu MAS Stolové hory
Nakupujete od sousedů?

Poslední měsíce nás naučily, že je rozumné
spoléhat v některých ohledech sami na sebe.
Nakupujme od sousedů pečivo, mléčné výrobky nebo med. Choďme do místních restaurací.
Navštěvujme regionální muzea. Nakupujme
dárky od lokálních výrobců, řemeslníků, zemědělců nebo poskytovatelů služeb. Pozvěme
známé k nám do regionu do letní dovolenou.
Místní akční skupina Stolové hory se zapojila do celorepublikové kampaně na podporu malých živnostníků na venkově. Přehledné
webové stránky poskytují prostor pro prezentaci kvalitních výrobků a služeb. Můžete
je využít nejen při každodenních nákupech
v okolí vašeho bydliště, ale i pokud se chystáte
na dovolenou v tuzemsku.
Zapojené živnostníky nebo firmy najdete
na adrese: www.regionysobe.cz/mas-stolovehory, prostor pro propagaci jsme jim také
rádi poskytli na facebooku MAS Stolové hory
nebo webu www.mas-stolovehory.cz. Pokud
si myslíte, že by na mapě měl být někdo z vašeho okolí, kdo vyrábí kvalitní výrobky nebo
poskytuje kvalitní služby, napište nám prosím
na adresu: hauschke.masstolovehory@gmail.
com. Stejně tak, pokud byste chtěli prezentovat vaše podnikání.
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Věříme, že společně s vámi podpoříme lokální ekonomiku a tím posílíme soběstačnost
a stabilitu našeho regionu. I malými kroky
tomu můžeme jít společně naproti.

Pomáháme malým
živnostníkům i dotacemi

MAS Stolové hory nabízí drobným podnikatelům v regionu nejen propagaci jejich
činnosti, ale také dotační podporu pro jejich
rozvoj.
Můžeme podpořit podnikání v různých
oblastech, jako jsou elektroinstalační a instalatérské práce, výroba nábytku, nápojů, potravinářských a cukrářských výrobků, stavebnictví,

velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba
motorových vozidel, ubytování, stravování
a pohostinství, činnosti cestovních kanceláří a agentur, administrativní a kancelářské
činnosti nebo opravy počítačů. Pokud chcete
rozvíjet své podnikání například formou modernizace provozovny, kanceláře nebo malého
penzionu či si pořídit stroje nebo technologie,
tak je tato nabídka určená právě vám. Dotace
pro vaše projekty činí 45 % z ceny celého
projektu.
Zároveň vybereme nejlepší projektové záměry z oblasti zemědělství a lesnictví. Výzva
pro předkládání projektových záměrů, která
zahrnuje jak podnikání, tak lesnictví a zemědělství bude ukončena v polovině srpna.
V rámci této výzvy přerozdělíme téměř 4
miliony korun. Pokud máte zájem o bližší
informace podívejte se na www.mas-stolovéhory.cz, kde v sekci Dotace pro žadatele PRV naleznete více. Nebo kontaktujte Mirku
Soldánovou
(soldanova.masstolovehory@
gmail.com), která vám poskytne pomocnou
ruku při konzultaci záměru i samotném podávání žádosti.
Mirka Soldánová
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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

Opět zdravím všechny čtenáře Polického
měsíčníku, tentokrát v díle druhém s tématem,
které obyvatele zajímá, protože se týká prostředí,
v kterém se pohybují a souvisí s obavami o jejich
zdraví.

Agrochemie, Roundup

Přípravky na ochranu rostlin (POR), agrochemikálie, postřiky.

V dnešním zemědělství se bez nich my pěstitelé neobejdeme. Rostlinám škodí mnoho škůdců
a ponechat rostliny bez ochrany by znamenalo
mít sníženou produkci o desítky procent či nemít
vůbec žádnou. V globálním pohledu se bez použití agrochemie nenasytí několik miliard lidí.
Rostlinám škodí plevele, hmyzí škůdci, houbové
choroby. To je triáda hlavních škůdců, likvidovaných herbicidy, insekticidy a fungicidy. V menší míře se používají moluskocidy (na slimáky),
rodenticidy – populární Stutox na hraboše atd.
Souborně se POR nazývají pesticidy. Jejich používání opět rozumí skoro každý, hlavně novináři.
Veřejnost masírovaná médii (a to velice
úspěšně) se domnívá, že pesticidů se používá
moc a zbytečně, že si tím zemědělec ulehčuje práci anebo opravuje chyby. Zde je třeba zdůraznit,
že pesticidy jsou poměrně drahý materiál a jako
takový je zemědělcem aplikován v co nejméně
případech. Vedle toho přináší aplikace POR legislativní, evidenční a kontrolní problémy a není
v zájmu zemědělce riskovat problém, a ještě ho
nákladně financovat. Agrochemie je prostě nutné
zlo, ale nechci to slovo zlo nějak přehánět, je to
podobné tomu, že jsme rádi, že je všeho zboží
všude dost, ale vadí nám kamiony, které ho vozí,
zdržují na silnicích a kouří se z nich, nebo nám
bytem proteče za den půl kubíku pitné vody,
z které uděláme nevábný odpad. Je to součást
dnešního fungování společnosti a ekonomiky ať
chceme nebo ne. Přitom ČR stojí v evropském
pořadí dle spotřeby účinných látek POR na hektar skoro na konci tabulky. ČR 1,9 kg. Německo
3,4 kg. Francie 3,8 kg. Španělsko 5,6 kg. Itálie
7,7 kg. Belgie 8 kg. Malta 14 kg, je ve spotřebě
pesticidů první, ale tam jde vesměs o zelinářství a ovocnářství, které mají největší spotřebu
agrochemie.
Požadavek na omezení pesticidů, který je
slyšet roky dozadu nabývá konkrétní podoby vyhlášením Evropské komise (nevolený orgán EU)
na snížení používání pesticidů v Evropě o 50 %.
Vypadá to tedy, že polovina POR se používalo
dosud zbytečně. Samozřejmě tomu tak není, jak
je popsáno výše. Snížení o 50 % znamená především snížení produkce potravin v EU o takové množství, že výživa evropské populace bude
muset být zajišťována dovozy z Asie, Ameriky,
Afriky. Prostě odjinud, ale především ze zemí,
kde ekologické standardy zemědělské výroby,
které existují v Evropě, jsou v plenkách, jestli
tam vůbec nějaké jsou. Například hovězí z Jižní
Ameriky se dováží tak, že se na loď nažene živý
dobytek, po cestě se porazí, odpad nahážou
do moře, maso se zamrazí, při poruše mrazáků
(časté) aspoň zachladí a v Evropě se krvavé,
kapající palety vykládají do skladů na znovu zamražení, tolik malý příklad, jak si jinde s ničím
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nelámou hlavu. Standarty hygieny výroby potravin a ochrany zvířat? Hádejme!... určeno ke spotřebě v EU.

V EU se opět prostě o ničem nediskutuje
a komise složená z totálních neodborníků vypálí
kulatá čísla – snížení POR o polovinu, ekologické zemědělství navýšení o čtvrtinu…. A ještě
dodá, že EU neustoupí, protože chce být leaderem v ochraně životního prostředí na světě.
A Evropané budou jíst co?? Co takhle výpočet, o kolik v Evropě ponížíme tím opatřením
produkci potravin? Ne není.
Na příkladu uvedu: V EU je zakázáno pěstovat GMO (geneticky modifikovaný organismus)
plodiny. Jde o odrůdy rostlin, které mají upraven
některý gen odolnosti například proti hmyzímu
škůdci, rostlina je tedy odolná a zemědělec nemusí jet na pole s postřikovačem. Další genová
vylepšení jsou dále - prosté navýšení výnosu
bez navýšení ostatních vstupů (hnojení, chemie, …), suchovzdornost (dnes velice aktuální),
odolnost plísním (mykotoxiny),...apod.
No a pointa odstavce je v tom, že ač GMO
v Evropě pěstovat nemůžeme (a opravdu podstatně šetřit životní prostředí a náklady), ze světa
se do EU tyto potraviny dovážejí na plné pecky.
Naprosto nepochopitelné opatření. Ve světě jsou
takto pěstovány komodity na desítkách milionů
hektarů se stálým navyšováním a EU nás místo
toho nutí jezdit po poli s postřikovači, které nám
míní z poloviny zakázat. O co sakra jde?
Tento článek má být zemědělsko-odborný
a ne politický. Tedy zpět k zemědělství.
Zrušení opatření EU o zákazu pěstování
geneticky upravených plodin by mimo jiné znamenalo, že by se sami a levně vyřešily zásadní
problémy současného evropského zemědělství:
1. snížení použití agrochemie a hnojiv o desítky
procent s patřičnými kladnými dopady na přírodu - hmyz, včely, ochrana vod...
2. snížení potřebné výměry k uživení Evropy,
s tím souvisí opuštění erozně ohrožených poloh a jejich navrácení přírodě - květné bezprodukční louky, lesy….
3. podstatné nebo úplné upuštění od nepopulárních dotací, stamiliardy € unijních úspor
4. skokem zlepšená ekonomika zemědělství
5. …atd.
… a nemuselo by se nic regulovat, nařizovat,
dotovat, vše by se samo usadilo do normálu. Ale
kdepak v EU, pěstovat GMO potraviny ne, dovážet ano!!! Ono je to vlastně, teď mě napadá,
v zásadním rozporu s byrokratickou funkcí EU.
Nejznámější herbicid v ČR a asi i jinde
je Roundup. Existuje asi deset dalších stejných herbicidů s jinými obchodními názvy, ale
Roundup byl první (firma Monsanto, USA).
Obsahuje účinnou látku glyfosát, funguje
tak, že do rostliny vstupuje přes zelené části, je
rozveden po celé rostlině – i do oddenků např.
pýru – a rostlina usychá. Jde o totální herbicid
likvidující všechny zelené rostliny, na rozdíl
od selektivních herbicidů, které nezahubí pěstovanou plodinu, ale ostatní plevel ano.
V EU je jeho používání povoleno do roku
2022, V ČR je po letošním roce zakázána jeho
předsklizňová aplikace, kdy se úspěšně využíval
jako desikant, což je přípravek k ukončení vegetace plodiny. Odůvodnění: ochrana spotřebitelů před dotykem s nebezpečným Roundupem
v potravním řetězci.
Roundup snížil vlhkost plodiny pro sklizeň

kombajnem, spálil zbylé plevele. V důsledku
jeho použití znamenalo absenci produktů plísní
ve vlhkém obilí - mykotoxinů, sníženou spotřeba
nafty kombajnu, bezplevelné pole po sklizni bez
potřeby dalšího postřiku, zamezení přenosu viróz
přes takzvané zelené mosty na nově zaseté plochy a tedy opět bez nutnosti dalšího postřikování.
Poměrně geniální ekologický herbicid. Ale
jak jsem psal, letos naposledy, i když jste si
na kraji roku 2019 vyslechli televizní moderátory
(opět ekologicky rozrušené, ale totálně neinformované) jak je Roundup od ledna 2019 zakázán
na předsklizňovou aplikaci. Ze zákona ovšem
dobíhají termíny na doprodej a spotřebování
zásob. Staré zásoby lze letos ještě spotřebovat
na desikaci, nové šarže již aplikovat nelze, i když
ČT 21.6.2020 uvedla ve zprávách opět chaotickou změť dojmů ačkoli státní registr hovoří jinak
a jasně.
Každopádně my, čeští zemědělci nadále
Roundup před sklizní používat nesmíme, zato
zrniny a potraviny z nich vyrobené, Roundupem
v cizině i v EU před sklizní stříkané se dovážet
do ČR mohou. Pěkně to s Vámi, vážení spotřebitelé, ti papaláši koulejí.
A teď fakta k jeho škodlivosti. Dle politiků
je glyfosát (Roundup) rakovinotvorný – karcinogenní. V knize „pravděpodobných karcinogenů“
světové zdravotnické organizace - WHO je uveden vedle uzenin, lunchmeatu, kuchyňské soli,
červeného masa.... Dle zkoumání jednotlivých
odborných institucí je spíše jeho rakovinotvornost neprokázána, než prokázána. Chápu předběžnou opatrnost, ale nechápu, proč se nezakazují mnohem horší jedy v zemědělství povolené.
O těch se ani nehovoří?!
Nebo jinak, viděli jste stejně razantní postup proti prokázanému karcinogenu? Zplodiny
cigaret?
V ČR byly prý nalezeny stopy Roundupu u 6
z 10 osob. Skutečně se nedivím.

1. Největší odběratel Roundupu jsou České
dráhy – všimli jste si vypálených a odplevelených nádraží a okolí tratí?
2. V Náchodě jsem viděl pracovníky technických služeb, jak jdou po Kamenici a z ručních postřikovačů v poměrně silném větru
to perou mezi lidmi i maminkama s dětmi
na dlažbu se stopami plevelů. I v daleko
bližším městě jsem viděl, jak se to stříká lidem pod nohy z jedoucího traktoru. Že to je
realita ve všech ostatních obcích je skutečností, kterou v médiích nikdo nepostihuje,
na kritiku je tu přece český zemědělec.
3. Každý zahrádkář, a co jich u nás je, zná
Roundup, který je zakoupitelný volně
v každém hobby obchodě. Někteří ho ani

neaplikují rozprašovačem, ale rovnou konví,
ještěže s nasazeným kropáčem (:
Skoro bych řekl, že poměr obsahu Roundupu
v 6 lidech z 10 je při těchto roundupových orgiích dost malý, ale zemědělce bych do toho jako
příčinu skutečně netahal.
Každopádně - Roundup máme napříště zakázán, že na základě dojmů a emocí, či přímo lží,
začíná být pro náš kout světa typické… hezké
léto všem.
P.S. Na Klůčku je v porostu kukuřice u asfaltky vynechán kousek plochy bez aplikace
POR na ochranu proti plevelům. Pozorujte, jak
mizerná kukuřice tam poroste. Snad se mi podaří
osadit toto místo cedulí s komentářem.
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Mateřské centrum Ma Mi Na
AKCE V ČERVNU

Po téměř tříměsíční nucené přestávce způsobené nemocí Covid-19 jsme se 1.6.2020 opět
sešli v MC. Za dodržení státem stanovených
ochranných opatření jsme dopolední setkávání
obnovili. Odpolední kroužek keramiky pro děti
i dospělé opět otevřeme v září. Na angličtinu,
tanečky i šití jsme se mohli těšit i během června.
Za pěkného počasí jsme vyrazili i na výlety po okolí. Čtvrteční
skupina opékala buřty v Maršovském údolí, úterní skupina navštívila farmu WENET a pískoviště na Zděřině. Společná setkání jsme si
po dlouhé pauze moc užili.
Na konci června se konala členská schůze.

A našim největším plánem je organizování výukových bloků
a projektových dní ze získaného grantu od MAS Stolové hory.
Loučíme se s maminkami, které po prázdninách nastupují zpět
do práce.
Děkujeme všem, kteří se v centru aktivně celý rok zapojovali, a těšíme se na Vás opět v září.
Přejeme všem pohodové a klidné léto!
Za MC MaMiNa Andrea Plná

ZVÍDÁLEK

Školní rok je opět za námi a děti, které jsme potkávali každé středeční dopoledne na Zvídálkovi, se od září chystají do školky. I letos
jsme po domluvě s paní ředitelkou Danou Balákovou jedno dopoledne
v MŠ Fučíkova Police nad Metují strávili a prohlédli si místní prostory.
Užili jsme si doprovodný program a spoustu hraček. Všem se nám to
moc líbilo. Děkujeme za pozvání i v letošní ne moc příznivé době.

PLÁNY NA LÉTO

Všichni už se těšíme na teplo, nějakou tu prázdninovou dovolenou
a spoustu zážitků z nového poznávání. Přes léto (během prázdnin) je
centrum zavřené, ale i přesto se určitě budeme setkávat a sportovat.
Zahrajeme si plážový volejbal a určitě vyrazíme na výlety do okolí.
Sledujte náš FB (www.facebook.com/ MCMaMiNa/), kde vás aktuálně
informujeme o všem, co se děje a co plánujeme.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Připomínáme
termíny
letních příměstských táborů,
které letos pořádáme ve spolupráci s Muzeem papírových
modelů a městem Police nad
Metují.

MC V MC MaMiNa
- děti 3-6 let
20.7. - 24.7. Pirátská plavba - vede Martina Nosková a Martina
Macounová
3.8. - 7.8. Letní hrátky - vede Martina Macounová a Lea Kolmanová
10.8. - 14.8. Z pohádky do pohádky - vede Martina Macounová a Lea
Kolmanová

V Muzeu papírových modelů
- děti od 6-12let

27.7. - 31.7. Týden s řemeslem – vede Martina Macounová a Daniela
Vojtěchová
3.8. -7.8. Spisovatelé našeho kraje – vede Daniela Vojtěchová a Monika
Hitschfelová
Kontakt: taboryvpolici@seznam.cz, tel. 778 777 821

Příměstské tábory s angličtinou

13.7. - 17.7. pro děti 1.-5. třídy v MC MaMiNa – MÁME VOLNÁ
MÍSTA
10.8. - 14.8. pro děti 1.-5. třídy v Muzeu papírových modelů
Kontakt: anglictinavpolici@seznam.cz., tel. 724 545 810

PLÁNY NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK

Od září se opět můžete těšit na dopolední programy v centru.
Na taneční kroužek s Martinou Macounovou i keramiku s Martinou
Noskovou. Pokračujeme v angličtině pro předškolní děti s Andreou
Michálkovou a podle zájmu i v kurzu šití na šicím stroji s Terkou
Rückerovou.
Program Zvídálek s paní Vrabcovou povede Markéta Maršíková.
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Astronomický klub Police nad Metují
PRÁZDNINOVÉ KONJUNKCE

Na letní obloze můžeme pozorovat několik hezkých konjunkcí planet, Měsíce a hvězd.
yy 5. července před půlnocí uvidíme nad jihovýchodním obzorem
v souhvězdí Střelce setkání Saturna a Jupitera s Měsícem. Měsíc
bude v úplňku. Planetu Jupiter najdeme „nad“ Měsícem, Saturn „nalevo“ od Měsíce.
yy 17. července kolem 3 hodiny uvidíme nízko nad východním obzorem konjunkci Venuše, Měsíce a jasné hvězdy Aldebaran v souhvězdí Býka.
yy 1. srpna opět před půlnocí (podobně jako 5. července) dojde ke konjunkci Saturna, Jupitera a Měsíce, který bude 2 dny před úplňkem.
yy 15. srpna kolem 3. hodiny uvidíme nad východním obzorem přiblížení Venuše a Měsíce.
yy 28. srpna před půlnocí dojde ke 3. „prázdninové“ konjunkci Saturna, Jupitera a Měsíce, který bude den po první čtvrti.
yy 12. srpna nastane maximum meteorického roje Perseidy. Pozorování meteorů bude ve dnech kolem maxima rušit svit Měsíce v poslední čtvrti.

Pohled na souhvězdí letní oblohy

Na mapce jsou navíc zakreslené planety Jupiter a Saturn. Jejich
poloha mezi hvězdami se v průběhu července a srpna příliš nezmění.

VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

východním obzorem,
ráno nad východním obzorem,
ve druhé polovině noci nad východem až jihovýchodem
v souhvězdí Ryb,
po celou noc v souhvězdí Střelce,
po celou noc v na hranici souhvězdí Kozoroha a Střelce,
ve druhé polovině noci v souhvězdí Berana,
po většinu noci v souhvězdí Vodnáře

srpen ..................................................
SLUNCE
MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE

MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

vstupuje do znamení Panny dne 22. srpna
v 17 hodin 45 minut SELČ,
v srpnu se den zkrátí o 1 hodinu a 40 minut,
3. v úplňku, 11. v poslední čtvrti, 19. v novu, 25.
v první čtvrti,
na začátku měsíce srpna ráno nízko nad
severovýchodním obzorem,
ráno vysoko nad východním obzorem,

po většinu noci v souhvězdí Ryb
po většinu noci v souhvězdí Střelce,
po většinu noci v souhvězdí Střelce,
po většinu noci v souhvězdí Berana,
po celou noc v souhvězdí Vodnáře

Karel VACEK, Astronomický klub Police

ZNAKOVÁ ŘEČ
PRO MIMINKA A BATOLATA

JAK MOC VÁS ZAHŘEJE NA
SRDÍČKU,
KDYŽ
VÁM
NĚKDO ŘEKNE
---MÁM TĚ RÁD---

49 LET APOLLA 15

26. července 1971 odstartovala k Měsíci vylepšená raketa
SATURN V s kosmickou lodí APOLLO 15, přistávacím modulem
ENDEAVOUR a lunárním elektromobilem. Na palubě lodi byla posádka ve složení Scott, Worden a Irwin.
Lunární modul s astronauty Scottem a Irwinem přistál 30. července
na povrchu Měsíce. Třetí člen posádky Worden zůstal na oběžné dráze
Měsíce ve velitelské sekci lodi Apollo. Scott s Irwinem najezdili elektromobilem na povrchu Měsíce 10 km.

Pohledy do vesmíru
červenec ................................................
SLUNCE

MĚSÍC
MERKUR

vstupuje do znamení Lva 22. července v 10 hodin
37 minut SELČ, 4. července ve 14 hodin SELČ je Země
od Slunce nejdále (152,1 mil. km), v červenci se den
zkrátí o 1 hodinu a 1 minutu,
5. v úplňku, 13. v poslední čtvrti, 20. v novu 27.
v první čtvrti,
ve druhé polovině července ráno nízko nad severo
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A JAK KRÁSNÉ TO JE, KDYŽ
VÁM TO ŘEKNE VLASTNÍ
DĚŤÁTKO?

MÍSTO KONÁNÍ:

A I PRO MIMINKO SAMOTNÉ
JE DŮLEŽITÉ KDYŽ S VÁMI
MŮŽE SDÍLET SVŮJ SVĚT 😊😊😊😊

MC SUN - HOPSÁČEK
STŘEDA , 10.00
(ČERVENEC, SRPEN – PO, ST)

…A NENÍ TŘEBA ČEKAT NA
SLOVA…

Se svým děťátkem si
můžete povídat i dříve,
než je schopno používat
hlasivky

NÁCHOD

POLICE NAD METUJÍ
MC MaMina
PÁTEK, 10.00
(ČERVENEC, SRPEN – ÚT, PA)
(čas kurzu se mění dle dohody !!!)
Info : janakollertova@email.cz
606 549438

Kurz obsahuje 6 lekcí po 45 min.
TÉMATA LEKCÍ: u jídla, před spaním, koupání, oblékání,
domácí mazlíčci a narozeniny
Zpíváme písničky, učíme se znaky k danému tématu
a vyprávíme si o dětské mysli i dětské duši.
Kurz je vhodný pro děti od 6 - 36 měsíců.
Znaky pomáhají dětem objevit kouzlo KOMUNIKACE
a motivují je tak k používání slov.
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V Červeném Kostelci se otevírá první část
Centra denních a terénních služeb
Oblastní
charita
Červený Kostelec uspořádala ve čtvrtek 11. 6. 2020
slavnostní otevření první
části centra denních a terénních služeb sv. P. Pia
v Červeném Kostelci. Díky dokončené rekonstrukci prvorepublikové vily a plánovaným stavebním
úpravám přilehlé budovy sochařských ateliérů je
cílem vytvořit plnohodnotné zázemí pro komplexní služby zdravotní a sociální péče.
Po více než roce od počátku rekonstrukce se
tak ve vile významného psychotronika a sochaře
Břetislava Kafky otevírá nová sociální služba denního stacionáře pro oblast ORP Náchod. Provoz
stacionáře bude zahájen v září roku 2020. Dále je
v prostorách vily poskytnuto i zázemí pro pečovatelskou službu a službu tísňové péče.
Akce byla zahájena mší svatou v kostele sv.
Jakuba Většího celebrovanou královéhradeckým
biskupem Janem Vokálem. Následovalo slavnostní otevření objektu rekonstruované vily za účasti

zástupců Královéhradeckého kraje, vedení města Červený Kostelec,
Diecézní charity Hradec Králové,
Biskupství královéhradeckého a firem, které se na záměru podílely. Projekt byl podpořen
Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Současně se slavnostním otevřením proběhlo
také zahájení dalšího projektu, kterým je vybudování druhé části centra a bude zahrnovat rekonstrukci bývalých atelierů pro vybudování zázemí
pro Mobilní hospic Anežky České, stacionář léčby
bolesti, ambulanci paliativní péče a další služby.
Rekonstrukci zahájilo symbolické poklepání a požehnání základního kamene. Stavební práce byly
zahájeny v polovině června. Projekt je podpořen
Královéhradeckým krajem.
Na závěr slavnosti vystoupila se svým koncertem Schola Gregoriana Pragensis pod vedením
Davida Ebena.

Nový předseda
Dobročinného
fondu pro
pozůstalé

Výbor DFP v Polici nad Metují
dne 03. 06. 2020 zvolil nového
předsedu všemi hlasy. Předsedou
se stal pan Lukáš Rutar. Je to mladý
člověk, který chce pracovat pro spokojenost fondu. Velice si všichni vážíme, že se našel v řadách mladých
lidí člověk, který náš spolek uznává
a chce navázat na jeho práci. DFP
funguje již 96. rokem. Nechť se
panu předsedovi daří, jak v našem
fondu, tak v osobním i pracovním
životě. Gratulujeme a jsme za to
rádi.
Věra Kašíková, jednatelka fondu

Péče o duševní zdraví slaví 25 let existence
Nezisková organizace Péče o duševní
zdraví pomáhá lidem s duševním onemocněním ve východních Čechách prostřednictvím
terénních sociálních a zdravotních služeb.
Letos slaví významné výročí - lidi na jejich
cestě k zotavení z nemoci podporuje už 25 let.
Během 25 let se organizace s původně 5 zaměstnanci fungujícími pouze
v Pardubicích rozrostla na síť 8 poboček
s více než 120 pracovníky pokrývající většinu Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Rozšiřování započalo v roce 2000, kdy vznikl
pobočný spolek Výměník zaměřující se na zaměstnávání lidí se zdravotním hendikepem.
Následoval vznik regionálních terénních týmů
v Chrudimi (2006), v Hradci Králové (2007),
v Jičíně a Rychnově nad Kněžnou (2009),
v Ústí nad Orlicí (2010) a v Náchodě (2014).
Dalším velký krok přišel v roce 2019, kdy organizace spustila provoz dvou Center duševního zdraví v Pardubicích a Hradci Králové.
Nově vedle sociálních pracovníků ve službách
pracuje téměř dvacet zdravotníků: psychiatrů,
psychologů a zdravotních sester.
„Za všechny zakladatele bych chtěl
připomenout
psychoterapeuta
Antonína
Šimka a zdravotní sestru Jitku Pitrovou,“
vzpomíná MUDr. Petr Hejzlar, ředitel Péče
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o duševní zdraví od roku 1997. „Myslím, že
jejich svobodné, tolerantní a kreativní osobnosti se stále promítají do hodnot a kultury
téhle organizace.“
Principy služeb komentuje odborný ředitel Péče o duševní zdraví Mgr. Martin Halíř:
„Hledáme potenciál a silné stránky klientů.
Snažíme se je podpořit, aby mohli převzít co
nejvíc praktické zodpovědnosti za vlastní život. A to se dělá nejlépe, když máme mobilní a flexibilní služby, které jdou za klientem
všude, kde potřebuje podpořit. S možností
financovat fungování zdravotníků se zvýšila
komplexnost služeb.“
Co taková podpora může obnášet v běžném životě, vysvětluje Mgr. Petra Špryňarová,
vedoucí hradeckého Centra duševního zdraví: „Pomocí krizových plánů se snažíme co nejdříve zachytit moment zhoršení
zdravotního stavu a sociálních
potíží. Smysl to začne dávat,
když v tom má klient aktivní roli
a sám si umí poradit nebo říct
o pomoc. Někdy to trvá léta, než
se dostaneme k systematickému
plánování přes období nedůvěry a motání se v kruhu potíží.

Naším úkolem je neztrácet trpělivost a být
pořád po ruce.“
Za čtvrtstoletí fungování byla Péče o duševní zdraví v kontaktu se zhruba 5 000 lidmi
využívajícími služby. Je to proces neustálého učení, zlepšování se a důrazu na kvalitu.
Příležitostí zastavit se, vzpomínat a taky poděkovat všem podporovatelům bude oslava
plánovaná na 11. září v Hradci Králové. Akce
spojená s koncertem kapely Nirvana Czech
Tribute Band zahájí tradiční osvětový festival na podporu lidí s duševním onemocněním
Týdny pro duševní zdraví. „Srdečně zveme
všechny, kteří chtějí podpořit duševní zdraví
své i svého okolí,“ uzavírá pozvánkou na akci
ředitel Petr Hejzlar.
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Vznikla Strategická rada regionu
Broumovsko

Ve čtvrtek 21. května 2020 založilo v Broumově šest partnerů
z Broumovska nový subjekt pro regionální spolupráci. Podpisem zakládací
listiny vznikla Strategická rada regionu Broumovsko. Zakládajícími partnery jsou tři města (Broumov, Police
nad Metují a Teplice nad Metují) a tři
další organizace, které se dlouhodobě
zabývají vybranými aspekty regionálního rozvoje (Agentura pro rozvoj Broumovska, Podnikatelský klub
Broumovska a Společnost pro destinační management Broumovska).
Založení Strategické rady regionu Broumovsko (SRRB) předcházely
měsíce vyjednávání, kdy si jednotliví partneři vyjasňovali priority, kterým by se nový subjekt měl věnovat.
Jednotící myšlenkou je přesvědčení, že v určitých úkolech je vhodné
a efektivnější postupovat společnými
silami, a pomoci si ve všech oblastech,
kde to jen bude možné. Regionální
vymezení působnosti SRRB na půdorysu bývalého okresu Broumov
není náhodné. Pro řešení některých
výzev jsou obce příliš malé a naopak
z krajské či celostátní úrovně nemusí
být určitě problémy vidět. SRRB tak
může částečně i suplovat samosprávu,
která na této úrovni chybí. Spojený
hlas regionu by měl pomoci také při
vyjednávání a lobbingu na krajské či
celostátní úrovni.
První oblastí, ve které SRRB již

učinila konkrétní kroky, je podpora
podnikání. Během léta 2020 se spustí specializované webové stránky,
které budou obsahovat komplexní
informace pro případné nové investory. Bude zde zveřejněna kompletní
nabídka nemovitostí pro podnikání
– a to jak ploch vhodných pro zcela novou výstavbu, tak brownfieldů
nebo nemovitostí, které je možné
pro menší provozovny začít využívat
v podstatě ihned. Celá tato činnost
je konzultována s královehradeckou
pobočkou CzechInvestu a regionální investiční a rozvojovou agenturou
Královéhradeckého kraje (CIRI –
Centrum investic, rozvoje a inovací).
SRRB se také aktuálně obrátila
na vybraná ministerstva kvůli problémům, které regionu Broumovska
přináší uzavření státních hranic
s Polskem. Dalšími oblastmi, kterými
se v brzké budoucnosti SRRB chystá
zabývat, je např. problematika sucha,
přírodního a kulturního dědictví, regionalizace a organizace státní správy.
Tento výčet samozřejmě není úplný.
Zakladatelé doufají, že za přispění
SRRB se podaří dále zvyšovat kvalitu
života na Broumovsku tak, aby bylo
místem pro spokojený a plnohodnotný
život v 21. století.
Kontakt pro další informace:
Petr Osoba

V době vydání tiskoviny máme jistotu provozu cyklobusů pouze na červené lince Hradec Králové – Pomezní Boudy. U modré linky Náchod – Karlów doporučujeme všem,
vzhledem k postupnému uvolňování vládních opatření, aby se před využitím cyklobusů
informovali o aktuálních jízdních řádech na webu www.kladskepomezi.cz.

KLADSKÉ POMEZÍ
na kole
Nechte se dovézt společně s vaším kolem
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí.
Vážení přátelé cykloturistiky a aktivního trávení volného času, v rukou právě držíte mapu
turistické oblasti Kladského pomezí, která se rozkládá mezi Krkonošemi a Orlickými horami
na hranicích s Polskou republikou. Oblast je hustě protkána stovkami kilometrů cyklotras,
prostřednictvím kterých můžete poznat celý náš region. Abychom vám cestování ještě
usnadnili, nabízíme pohodlnou přepravu cyklobusy z Hradecka do Jaroměře, České Skalice,
Náchoda, Hronova, Police nad Metují, Teplic nad Metují a Jestřebích hor. Stačí si už jen
naplánovat výlet. Můžete se také nechat inspirovat jedním ze čtyř cyklovýletů, které na mapě
najdete. Tak neváhejte už ani chvilku, šlápněte do pedálů a vydejte se za dobrodružstvími
v Kladském pomezí.
Přejeme vám spoustu šťastně najetých kilometrů u nás v Kladském pomezí!

Horní Malá Úpa

P O L S K O

Pec pod
Snežkou
Svoboda
nad Úpou

Teplice
nad Metují
Police
nad Metuji

Jívka
Hronov
Česká Skalice
Jaroměř
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Karlów
Kudowa Zdrój

Náchod

HRADEC
KRÁLOVÉ

ODKUD - K A M

ZPĚT

odjezd • zastávky • příjezd
Hradec Králové,Terminál HD

čas
…

7:30

Jaroměř, Na Špici

…

7:35

Jaroměř, aut. st.

…

7:50

Česká Skalice, nám.

…

7:53

Česká Skalice, Rozkoš

8:01

Náchod, Staré Město, rozc.

…

8:05
8:10
8:20

Náchod, aut. st.

18:35

Velké Poříčí, pošta

…

18:25

8:25

Hronov, aut. st.

18:20

8:33

Bezděkov n. Met., Na Mýtě

18:13

8:40

Police n. Met., aut. st.

18:05

8:52

Teplice n. Met., žel. st.

17:50

(

Teplice n. Met., nám.

(

(

Teplice n. Met., skály

(

(

Adršpach, skály

(

(

Adršpach, Horní Adršpach, žel. zast.

(

Jívka, Janovice, host.

(

9:18

Jívka, aut. st.

17:23

9:21

Jívka, rozc. SKJ

17:20

Radvanice, aut. st.

(

17:17

9:30

Chvaleč, kino

17:10

9:52
9:56
10:10

Trutnov, aut. nádr.
Svoboda n. Úpou, aut. st.

16:50
16:45
16:25

10:17

Horní Maršov, most

16:20

10:22

Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa

(

Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.

16:10

(

Pec p. Sněžkou, aut. st.

16:05

(

Pec p. Sněžkou,Velká Úpa, nám.

16:00

16:15

(

Horní Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa

10:37

Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn

15:45

10:47

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

15:35

15:55

*obě linky jezdí od 30. 5. 2020 do 28. 9. 2020 v sobotu, neděli a ve svátky.
V době letních prázdnin od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 jezdí každý den.
Změna jízdních řádů vyhrazena.

Kontaktní informace: Kladské pomezí, o. p. s., Němcové 2020, CZ - 547 01 Náchod
tel.: +420 491 405 185, e-mail: info@kladskepomezi.cz

„JEDEME OPĚT NAPLNO“
Cestujte s námi veřejnou dopravou.

www.kladskepomezi.cz

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Výchova čtenářů v Čechách

Myslím si, že jsem už o sobě psal, že
jsem bibliofil. A se svou vrozenou skromností se touto vlastností přidávám třeba k Ernestu
Hemingwayovi, o kterém se tvrdilo, že je bibliofil a grafoman. Ke grafomanii mám snad ještě
dost daleko, ale skutečností je, že u psaní trávím spoustu času. (Na druhou stranu, vyrovnat
se i v tomto Hemingwayovi by nebylo úplně
marný…)
Navenek se má bibliofilie projevuje rozsahem knihovny. Kamarádova manželka při
první návštěvě u nás doma u knihovny řekla:
„Taková veřejná knihovna na malým městečku.“ Docela mě to překvapilo, protože většinou
se mě lidi ptají, jestli jsem to všechno přečetl.
Odpovídám, že doma mám jenom ty knížky,
co jsem ještě nečetl, přečtené pak vyhazuju
oknem.
Samuelovi jsem začal večer před usnutím číst, když mu bylo půl roku. První knihu,
kterou si vyslechl, byl Malý princ. Dnes pokračujeme pohádkami a povinnost čtení před
usnutím přechází i na babičky, když spí u nich.
Náš čtenářský kroužek se rozrostl o Martinu,
která si s námi každý večer poslechne aspoň
kousek pohádky. Začínáme na tom být podobně co se týká neschopnosti usnout bez pár
přečtených stránek z knihy. U mě občas i pár

TA M

čas
7:10

9:25

Trutnov
Č E S K Á
R E P U B L I K A

ČERVENÁ LINKA
Hradec Králové - Náchod
Trutnov - Pec pod Sněžkou - Pomezní Boudy

desítek stránek. Když jsem před lety poprvé
v životě četl Egypťana Sinuheta, začal jsem
číst kolem desáté večer a skončil jsem kolem půl třetí odpoledne nadcházejícího dne.
Potom se mi pár nocí zdálo starém Egyptě.
Solženicynovo Souostroví Gulag mi zase přineslo nehezké sny, a tak jsem četbu tohoto
díla prokládal postupně Osudy dobrého vojáka
Švejka, Saturninem, románem Jak jsem vyhrál
válku a Třemi muži ve člunu.
I takhle vypadá schopnost psaného slova.
A asi tady z něj pramení i strach. Primát patrně
nejstaršího veřejného pálení knih drží starověké Řecko, ta občas vzývaná kolébka demokracie. V roce 411 př. n. l. proběhlo pálení spisů
filosofa Protágory z Abdér. Zatím pravděpodobně posledním takovým skutkem bylo pálení knih tureckého spisovatele Orhana Pamuka
v roce 2005 a knih o čarodějnickém učni
Harry Potterovi v Polsku na jaře 2019. Mezi
Protágorou a Pamukem s J. K. Rowlingovou
se objevila celá řada filosofů, myslitelů, vědců
a spisovatelů z nichž se mnozí dostali do učebnic historie či literatury, zatímco ti, kteří rozhodovali o postavení hranice často naštěstí končí
na smetišti.
Moje knihovna se rozrůstá přímou úměrou
k množství návštěv antikvariátů a její objem

#jedemeopetnaplno
#podporsvujspoj

není nekonečný. Takže na jaře letošního roku
jsme doma zjistili, že je potřeba knihovnu
zvětšit. Akce probíhala celý den, od svaření
kovové konstrukce, přes její natření a přivrtání na zeď. Samotné rovnání knih probíhalo až
večer, když už šel Samuel spát. Ráno se potom
posadil na gauč a koukal se na novou knihovnu. Během chvilky z gauče seskočil, vyběhl
po schodech nahoru k sobě do pokojíku a vrátil
se se dvěma knihami. „Já jdu taky číst,“ oznámil nám a sedl si s obrázkovou knížkou o traktorech zpátky na gauč. Po přečtení samozřejmě
uložil knihy do knihovny. Kam jinam, že?
Část našeho života se odehrává mezi knihami. Mezi smyšlenými i nesmyšlenými příběhy a myslím si, že díky spoustě vyčtených
informací a přečtených textů se dokážeme lépe
zorientovat v dnešní době, která chrlí kvanta
zpráv a zpráviček, často neodrážejících skutečnost, nebo zcela marginálních.
Samuelova slovní zásoba se rozšiřuje přímo úměrně počtu vyslechnutých – tedy i přečtených – příběhů. To společně s jeho věkem,
kdy začíná mít vlastní názor, vytváří občas
nesnesitelnou kombinaci. Ale i tak strašně
krásnou, když větu začne slovy: „Táto, táto,
poslouchej mě…“
Pavel Frydrych
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Čeština je úžasná i v PANDEMII
PRÁSK!
Příroda poslala populaci pořádný políček: Pandemii!
Prťavá praštěná potvůrka poletuje prostředím, plíživě plošně postupuje po povrchu planety…
Pichlavá potvora pekelně prudí populaci, proniká přes pusu, pak
průduškami, plícemi…
přeskakuje přes pána, paní, politika, pekaře, popeláře.
Pokašláváme, posmrkáváme, prskáme, poleháváme. Při procházkách potkáváme plátnem překryté pusy přátel… poznáváme se?
Prázdné putyky, pohostinství, posmutnělé plovárny, propocenců
prosté posilovny; policajti pozorují postavy plížící se po parcích,
pakliže poruší pravidlo, policista píská.
Politici pořád přiblble plácají přes pokrývky pusy…
Přeplněné postele, přidušení pacienti, připojené plicní podpory,
přetažený personál prvního palebného pole, přepracované pečovatelky, pozůstalí…
Ptáme se: PROČ?
Protože pěstujeme pokrytectví, pohrdáme právem, pravidly,
pochlebujeme přemocným, pochybně podnikáme, pokoutně podvádíme, propadáme pokušení, podlézáme, politikaříme, pletichaříme,
promíjíme podrazy…?
Protože přehlížíme potřebné, pošlapáváme přátelství, podrážíme
přátele, ponižujeme partnery, popichujeme plaché, přestáváme promíjet, plácáme plané pomluvy …?
Protože pošlapáváme přírodu, plýtváme penězi, potravinami,
přejídáme se?
Protože pokrok postupuje příliš překotně, příliš pracujeme, pořád
pospícháme...?
Ptáme se: PROČ? Prostě PROTOŽE!!!…
Pocity padají podél pochmurné propasti…
Převálcuje prťavá potvora populaci? Prdlajs!
Prohrajeme, padneme? Prdlajs! Přestaňme plakat!
Potvoru přibrzdíme, přiškrtíme, porazíme, poničíme připravenými protilátkami; pandemii přečkáme, pohromy překonáme, pakliže
pokorně poklekneme před pomocníky prvního „palebného pole“,
poděkujeme…
Přestaňme plakat, pochlapme se! Popřejme si pohodu, posilněme
psychiku, pěstujme pokoru, přestaňme pomlouvat, podvádět, podpořme se, pomáhejme si, povzbuďme se, poplácejme se po prsou,
posilujme přátelství.
Položme počítače, pojďme si povídat, pohrát si, prozpěvovat, pocvičit, provětrat pejska, pokochejme se přírodou, přivoňme
k podbělu…
Pohlaďme partnera po pleši, partnerce polibme pusu, přítelkyni poplácejme po prdelce, popijme pivko, panáka, poděkujme
pohostinným…
Pozastavme překotné plahočení, pracujme pomaleji, prodýchejme
paniku…
Projděme si pokoje, přemístěme poličky, posuňme postele, porovnejme polštáře, přerovnejme prádlo, přeleštěme podlahu: práce,
pořádek, pomohou překonat paniku.
Plicní potvůrka prvně potrápí; Pakliže přeskládáme priority, pandemie pomine, přijde proměna, procitnutí, poučení, paprsky prozáří posmutnělý prostor.
Přeji poklidné přežívání, pocit pohody, později pak potkávání,
podávání pravice, polibky přátel.
Připijme pohárkem perlivé Pálavy, pošleme polibek přes plátno…
Z internetu vybral František Janeček
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S TOLO VÁ

Žijeme pod horou
Je dobré vzhlížet
K nebi
Mít před očima důstojnost a majestát
Ta stará dáma si nijak nezadá s královnami světa...
Třeba klobouk má každý den jiný
Marnivá si ráno nasadí
blankytně modrý
a večer se dívá na vlastní úpatí v extravagantním bílém modelu
z vodních par
Ráda se halí i do závoje z mlhy
Do šedého turbanu v bouřce zlaté jehlice!
V tůních svůj obraz něžně koupe
Dokud ho slunce nevypije
až na kaluží dno
Před spaním se na krátký čas ozdobí šátkem
Krev a šarlat
Pak noc
sama!
jí na vrchol posadí jiný tmavý klobouk
s diamanty
A k tomu, božínku, vždyť se to takhle nosí
ještě zářivější brož
Paměť je krátká
Vnuk s dědou mašličkou svazují vyprávění
V nich obléká si hora tmavý tlustý plášť
Jen občas v zimě
přes něj bílou pelerínu hodí
Vánoční překvapení
Teď však je něco jinak
Smutné obnošené cáry
Nevzhledné záplaty
na bocích i pažích
Ze zelené hnědá, šedá…
Co se to děje?
Žalostný pohled na horu
Potůčky sebeúcty ztrácí
Obnažuje své staré vrásčité tělo
Pískovcové skály vzpíná k nebi
o smilování škemrá
Prosí
Nesvlékejte mne celou!
Vraťte mi můj kabát!
Nemohu přeci stát na zemi nahá
jen v klobouku shlížet do údolí
Déšť slzami stéká po nohách
Trnová koruna skal
Pálí a bolí
Neztrácej naději
Představ si teplé ráno
Tvůj širák modrý
a k němu korále
Slunce tě sevře do náručí
Parfém skrytý v podpaží mýtin
Léto ti namíchá
Vůni lesa
Jsi krásná celá
Modelem stojíš
Svatozář ptačím křídlem vykrouženou
S rovnými zády
Ty svůj hřbet nikdy nenahrbíš
Popsaná léty
dech chytáš
Tvá uniforma stará se na prach obrátila
Není to poprvé
Co cítíš se sama
Je čas půdu rýčem načechrat
Znovu paletu vzít
a obléct tě do nového lesa

Olga Landová

Polický měsíčník - červenec - srpen 2020

Červenec, srpen – pranostiky, pověry, zvyky, tradice
Červenec je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má a vždy měl 31 dní.
Svůj název má ve většině jazyků odvozený
od latinského Iulius, což je památka na Julia
Caesara, který reorganizoval římský kalendář
na tzv. juliánský, jenž se stal hlavním kalendářem Západu na následujících 1600 let (až do zavedení gregoriánského kalendáře v roce 1582).
Ve starém Římě se červenec původně nazýval
„Quintilis“, což značí „pátý měsíc“, protože
začátek roku byl v březnu. V roce 44 př. n. l.
byl Julius Caesar zavražděn a poté římský senát na návrh Marka Antonia změnil na počest
Julia Caesara název měsíce, ve kterém se Julius
Caesar narodil, Quintilis na Julius.
Tento měsíc patří do velkých letních prázdnin všude tam, kde je léto. Název červenec je
vlastně původně malý červen, přípona zde vyjadřuje následnost, červenec následuje po červnu.
Dne ubývá o 1 hodinu 2 minuty. Délka dne je 16
hodin 17 minut až 15 hodin 15 minut.
Etymologie měsíce červenec: navazuje
na měsíc červen, kdy začíná zrát první ovoce červené barvy. Červenec označuje období, kdy už
je všechno červené ovoce, které ještě jen začalo
zrát v červenci, už zralé.
Lidové pranostiky na červenec:

yy Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
yy Když dne ubývá, horka přibývá.
yy V červenci déšť a slunečná pohoda, hojná
bude v příštím roce úroda.
yy Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se
zima zaskvěje.
yy Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
yy Roztrhne-li v červenci pavouk svou síť
ve dvě, brzy se déšť ozve.
yy Dělají-li mravenci obydlí své v červenci
a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.
yy V červenci do košile rozdělej se, a v prosinci
po uši oděj se!
Srpen je osmý měsíc roku gregoriánského kalendáře. Má 31 dní. Dne ubývá v srpnu o 1 hodinu
41 minut. Délka dne je 15 hodin 12 minut až 13
hodin 31 minut.
Ve starořímském (republikánském) kalendáři
se srpen původně nazýval sextilis, tj. šestý měsíc.
Rok začínal březnem a srpen měl celkem 29 dní.
Při reformě kalendáře Gaiem Iuliem Caesarem
roku 46 př. n. l. získal měsíc sextilis navíc jeden
den, takže čítal dohromady třicet dnů. Když udělil římský senát císaři Oktaviánovi, který vládl
od roku 29 před Kristem do roku 14 po Kristu,
titul Augustus (Vznešený), byl na jeho počest
stejným jménem nazván tento měsíc. Latinský

DOBA POST KORONAVIROVÁ

Zahajujeme dobu post koronavirusovou
a necháme se překvapit, co nám všem přinese.
Já se především musím omluvit za chyby časové
v mém předešlém PM a zaplať pánbůh, že mě
opravil pan tajemník a kamarádka Alenka B.
a přece tam ještě zůstala chyba v datu požáru
přádelny. No, ten virus mi dal, co proto a též můj
věk!
Dnes 3. 5. jsem na rozhlasové Dvojce vyslechla narozeninovou gratulaci k pětaosmdesátinám našeho slavného rodáka - muzikanta
Václava Hybše, kterému jsme říkali Vašek a já
mu přeju zdraví z celého srdce, už se blížím
k jeho věku. Když mluvím o Vaškovi, vzpomenu
si na jeho maminku Bětušku, k babičce Hybšové
jsme chodili do „mlíkárny“a jeho děda občas navštěvoval mou babičku Čechovou. Dnes v jejich
bývalém domě sídlí Policie. Tatínek Hybš a můj
strýc Jarda Čech, ročník 1912, spolu kamarádili a jednou byl strejda k Hybšovům pozván
na oběd. Měli výborné maso, oběd proběhl v přátelském rozhovoru, ale na konci „bašty“ začal
kamarád štěkat. A to už strejda nevydržel, přiběhl k babičce, která bydlela nedaleko na Záměstí
a rychle ulehl. Byla jsem při tom. A babička mu
řekla: Nevídáno, (polický zpochybňující výraz)
maso jako maso a kamarád si z Tebe udělal pěknou legraci a ty jsi mu věřil a „skočil na špek“.
Při té příležitosti jsem si vzpomněla na Jendu,
tedy Honzu Kulhavýho, také mého kamaráda a také kamaráda Vaška. Vzpomínka se váže
k příhodám, když jsme s Honzou chodili v potoce
na chůdách, právě před Hybšovými a krámkem
paní Tůmové. Potok pod kopečkem Čižinských,
naproti Hybšovům tam už není a krámek také ne
a ani dílnička Honzova tatínka, kde pan Kulhavý
opravoval kola a já jsem byla jeho velkou obdivovatelkou, protože mu práce šla od ruky, jak se
tehdy říkalo. To jsou opravdu vzpomínky dávné,
ale Honza i Vašek jsou stále mezi námi – zaplať
pánbůh. Jsou to vzpomínky pro polické veterány,
a tak se omladino nezlob, že oprašuji vzpomínky
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i Vy ke svým jednou dojdete.
Teď by mělo následovat něco veselého, ale
vracím se k poslednímu rozloučení se zpěvačkou paní Evou Pilarovou zádušní mší v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Mše
byla důstojná, zahájená úvodním slovem televizního hlasatele pana Jiřího Václavka. Při mši
také ministroval známý pan Dalibor Gondík,
který je hlasatelem na Dvojce a určitě ho denně
ráno rádi posloucháte. Život paní Pilarové nebyl
jen slávou plnou poct. Běh života popsal farář
z Moravskoslezské Lutyně p. Marián Pospěcha,
který se s paní Pilarovou osobně znal. Byla to
vzácná žena, a ne vždy byl k ní život milosrdný. Jak už to bývá, střídá se velký úspěch i se
zapomínáním. Houslista Pavel Šporcl dal obřadu
duchovní prožitek, když zahrál Modlitbu a Ave
Maria v podání zpěvačky Moniky Absolonové.
A korunou zakončení obřadu bylo vyznání mladého českého herce a zpěváka Vojtěcha Dyka, o jehož rozloučení už předem požádala paní Pilarová
při jejich posledním setkání. Jak v závěru řekl:
Byla to vynikající umělkyně a správná ženská.
A já k tomu dodávám, že ve velké úctě ji měl
spisovatel Josef Škvorecký, který přidal k jejímu jménu Eva Fitz Pilarová po slavné americké
jazzové zpěvačce Elle Fitzgeraldové. Celé dvouhodinové sloužení mše bylo důstojným rozloučením s paní Evou Pilarovou.
A také za pár slov stojí vztyčení repliky
mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
dne 4. června letošního roku autora akademického sochaře Petra Váni. Holt, my Češi máme
na vztyčování a bourání soch různé náhledy.
Socha Panny Marie byla zničena davem po první světové válce snad kvůli tomu, že vyjadřovala porážku našeho panstva v bitvě na Bílé Hoře
a následnou vládu Rakousko - Uherska. Pravda
je dle historiků jiná. Socha byla vztyčena jako
dík za naše vítězství v boji nad Švédy při obraně
Prahy. Mariánský sloup na Staroměstské náměstí patří, je krásný a vznešený v sousedství sochy

název přejala i většina evropských jazyků.
Český název pochází pravděpodobně od slova srp, což býval hlavní nástroj užívaný v raném
zemědělství při sklizni obilí (tedy při žních),
žně pak obvykle končily právě v osmém měsíci
kalendářního roku. Jak je patrno při červencových pranostikách, žně jsou v našich končinách
již v přecházejícím měsíci a srpen „žne“ pouze
ve vyšších polohách.
Rozšířený názor říká, že z důvodu, že se
nepovažovalo za dostatečně uctivé, aby měsíc
pojmenovaný po současném císaři měl méně dní
než měsíc pojmenovaný po Juliu Caesarovi, dostal i měsíc Augustus navíc jeden den, který byl
následně ubrán z měsíce února, který od té doby
má jen 28 (nebo v přestupném roce 29) dnů.
Lidové pranostiky na srpen:
yy V srpnu slunce parné ovoci a vínu zdárné.
yy Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
yy Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
yy Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu
zvěstují trvalé počasí.
yy Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
yy Šedá mlha v srpnu nezdravá.
yy Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.
yy Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Připravil František Janeček

Jana Husa. Obě sochy vyjadřují kus našich dějin
a na to vznešené místo patří. Doufejme, že se nevyskytnou kazisvěti!
Vrátím se k nám do Police. Když si pročítám
poslední vydání Polického měsíčníku, dozvídám
se nejen o bohaté kultuře, ale hlavně o obtížné
práci pana starosty a místostarosty MÚ a vůbec
celé radnice v těchto pandemických časech.
V těchto dobách není řízení města jednoduché.
Proto přeji méně stížností od obyvatelstva a více
porozumění. Situace není jednoduchá. Zaujal
mne velice článek „Klimatická krize – mýty
a fakta o stavu planety od pana Ing. Troutnara.
Zřejmě jsme se více starali o finance a nadbytek
ve všech sférách života a zapomněli jsme na přírodu a skromnější vystupování. Nezapomínejme
na změnu klimatu a ohrožení životního prostředí, ke kterému přispíváme. Žijme v symbióze
s přírodou.
Díky všem, kteří v našem městečku nastartovali znovu kulturu výstavami, sportováním,
hudbou, filmy a také díky těm, kteří se v době
pandemie starali o naše žaludky. Chválím mnou
často navštěvovanou restauraci Sokolovna
a hlavně její osazenstvo manžele Janu a Karla
Křepelkovi, kteří vařili a vařili, přidávali nápoje
a všichni „pochozí“ si dobrou „krmi“ odnášeli.
Ať se nám vydaří pouť a v Polici, ať na nás
čekají krásné časy. Po pouti začne foukat vítr ze
strnišť a ten ať odfoukne tu neblahou chorobu
kamsi do neznáma. A neodpustím si uvést několik myšlenek z mého „právnického zpravodaje“:
¾¾ Naděje je pilíř světa. (Benjamin Disraeli)
¾¾ Jedině naděje přináší lidem útěchu v neštěstích. (Cicero)
¾¾ Proti trampotám dal Bůh člověku tři věci: naději, spánek a smích. (Immanuel Kant)
¾¾ Dum spiro, spero (Dokud dýchám doufám).
(Cicero)

Jarca Seidelová
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MĚSTSKÁ POLICIE
Městská policie v uplynulém období rozšířila
po dohodě s vedením města služby do večerních
hodin. Kontrolována jsou místa, kde se schází
partičky, jejichž cílem bývá často dělání nepořádku, konzumace alkoholu a poškozování různých
věcí.
Městská policie dále pokračuje v kontrolách
dopravy ve městě. Zejména je to dodržování
místních úprav, tedy zákazů, které z dopravních
značení vyplývají. Nejedna taková kontrola pak
končí i ukládáním „pokut“.
Zajišťovali jsme usměrňování dopravy při
dopravních nehodách, otvírali jsme zabouchnutý
byt s klíči pochopitelně na té špatné straně, poskytovali jsme mnoho informací a malých pomocí
lidem, kteří to potřebovali.
V různých dobách jsme kontrolovali pořádek
v integrovaných obcích, která mají zase na rozdíl
od města, svá specifika.
Poslední zbytky vlasů, které máme nám
„na hlauvě stojej jako řebiky“ když se čas od času
vochomejtne ve městě Stadionek. Poslední dobou

to zas tak bylo, za ty leta nám pokaždý přichystá
nový alotria, kerejch von je studnice přehluboká.
Pravidelně jsme kontrolovali hladký průběh
provozu sběrného dvora, namátkově svozy odpadu. Pořádek kolem veřejných prostranství a kontejnerová stání. Některá stání jsou pod dohledem
kamer, takže pochopitelně i kamerové záznamy.
Nechyběli jsme v době pořádání koncertu
na Žděřině a kontrolujme i místa, kde se soustřeďují osoby, které do kraje k nám zavítají na své
dovolené.
S doznívajícími opatřeními skrze Covid-19
máme ještě nějaké povinnosti.
Marně jsme se snažili vypátrat zapomenutou sadu velmi drahých mikrofonů u „Kočky“
na Hvězdě. Majitel oné sady byl chudák zřejmě
natolik očarován krásou naší přírody, že zapomněl
úplně na všechno. Ale ještě není všem dnům konec…tak kdybyste se něco dozvěděli, dejte vědět.
Odměna je převeliká.
Mějte se.

ved. strážník MP Petr Zima

BHAKTI JÓGA

Se všemi bytostmi je třeba jednat na základě tolerance, milosrdnosti, přátelství a nestrannosti. Takové chování uspokojuje Nejvyšší
Osobnost Božství, a když je Pán spokojen
ihned Svého oddaného vysvobodí z hmotného
podmínění. V Bhagavad – Gítě Pán také říká:
„Ten, kdo mi upřímně a se vší vážností slouží,
se okamžitě dostane na transcendentální úroveň, kde si může užívat neomezené duchovní
blaženosti.“ Každý v tomto hmotném světě
namáhavě usiluje o blaženost, ale lidé bohužel nevědí, jak ji získat. Ateisté v Boha nevěří, a přirozeně Ho tedy nemohou potěšit. Zde
je však jasno, že ten, kdo uspokojí Nejvyšší
Osobnost Božství, dosáhne okamžitě duchovní úrovně a užívá si neomezeného blaženého
života. Musíme jednat tak, abychom svou činností uspokojovali Pána, ne sami sebe. Když
bude Pán spokojený, oddaný bude automaticky také spokojen. V tom spočívá celé tajemství
bhakti – yogy.
Ze Šrímad Bhagavatamu opsala
M. Jandová

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas prázdnin, dovolených
a tradiční polické pouti
Začalo léto, které na severní polokouli potrvá 93 dnů a 14 hodin, a vstoupili jsme
do letošního druhého pololetí. Děti si převzaly
vysvědčení, a nastal vytoužený čas prázdnin
a dovolených. Tak ať se v jejich průběhu nikomu nestane nic zlého a nezapomínejme
na Boží pomoc a ochranu. Budeme ji možná
potřebovat, zvláště s ohledem na stále častější
výskyt extrémů v počasí - horké a suché dny
na straně jedné a přívalové povodně na straně
druhé, ale i v lidském chování... Tímto je nechci přivolávat.
Červenec je již ve znamení liturgického
mezidobí. V prvním týdnu oslavíme významnou Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů a prožijeme státní svátek
věnovaný památce mistra Jana Husa. Také
budeme tento měsíc pod zvláštní ochranou patrona Evropy sv. Benedikta, zakladatele řádu
benediktinů, apoštola (poutníka) sv. Jakuba,
sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele řádu jezuitů
a dalších světců.
Srpen přinese druhou polovinu prázdnin
a polické farnosti (a společně s ní městu) také
čas pouti.

Liturgický kalendář:
3. července 4. července 5. července -

Svátek sv. Tomáše, apoštola
Památka sv. Prokopa, opata
Slavnost sv. Cyrila, mnicha
a Metoděje, biskupa, patronů
Evropy, hl. patronů Moravy,
státní svátek
6. července - Jan Hus, státní svátek
11. července - Svátek sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy, zakladatele
řádu benediktinů
12. července - 15. neděle v mezidobí (cyk. A)
19. července - 16. neděle v mezidobí
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22. července 25. července 26. července 31. července 2. srpna 6. srpna 8. srpna 9. srpna 10. srpna 15. srpna 16. srpna 23. srpna 28. srpna 29. srpna 30. srpna -

Svátek sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Jakuba, apoštola
17. neděle v mezidobí
Památka sv. Ignáce z Loyoly,
kněze a spoluzakladatele řádu
jezuitů
18. neděle v mezidobí
Svátek Proměnění Páně
Památka sv. Dominika, kněze,
zakladatele řádu dominikánů
19. neděle v mezidobí
Svátek sv. Vavřince, jáhna a
mučedníka
NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE
Slavnost NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE (přeložená
ze soboty 15. srpna)
21. neděle v mezidobí
Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
Památka Umučení
sv. Jana Křtitele
22. neděle v mezidobí

Bohoslužby:

V červenci budou bohoslužby podle obvyklého pořadu:
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 srpnu budou bohoslužby podle prázdninového pořadu, uvedeného ve vývěsce v předsíni kostela, a na webových stránkách farnosti
– www.farnostpolice.cz.
V neděli 5. července v Polici n. M. - Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje, bohoslužba od 8.00
hod.
V neděli 5. července na Bezděkově Svatoprokopská pouť s doprovodným programem, slavnostní bohoslužba od 9.30 hod.

V sobotu 1. srpna se koná pouť
na Hvězdě, u kaple Panny Marie
Sněžné. Od 10.00 hod. modlitba růžence,
od 10.30 hod. bohoslužba.
V sobotu 10. srpna se koná pouť na Sněžce
u kaple sv. Vavřince, slavnostní bohoslužba
od 12.00 hod.

Ve dnech 14. – 16. srpna se koná Polická pouť

Polická pouť - program:

sobota 15. 8.
yy malý pouťový podvečerní koncert v kostele Nanebevzetí P. Marie (čas bude upřesněn na pouťových plakátech a v předsíni
kostela)
yy po koncertu tradiční podvečerní posezení
s občerstvením na nádvoří kláštera,
neděle 16. 8.
yy slavnost Nanebevzetí P. Marie, slavnostní
bohoslužba od 8.00 hod.

Úřední hodiny:

- v úterý a ve středu po bohoslužbě; případně
podle potřeby po domluvě s knězem.

Koncerty:

V sobotu 4. července se v polickém kostele
Nanebevzetí P. Marie koná koncert v rámci festivalu „Za poklady Broumovska“.
Vystoupí klavíristka Nora Lubbadová, vítězka 1. kategorie soutěže Broumovská klávesa 2019 a klavírista Ivo Kahánek, umělecký ředitel soutěže Broumovská klávesa.
Začátek v 18.00 hod.
Ve čtvrtek 13. srpna se v polickém kostele
Nanebevzetí P. Marie koná koncert v rámci
festivalu „Varhanní léto 2020“. Vystoupí
varhaník Jan Hora. Začátek v 19.00 hod.
Všem dětem a mládeži přejeme báječné
prázdniny, dospělým pohodovou dovolenou
a celému městu požehnaný čas poutní.
za ŘK farnost Police n. M. Ing. Jan Troutnar
Polický měsíčník - červenec - srpen 2020

ZE SPORTU

TJ Sokol Police nad Metují

pořádá od 7. do 10. července pod vedením
Radky Rubáčkové a Daniely Vojtěchové  sokolský
tábor. Zájem dětí nás potěšil.
Do konce července v sokolovně probíhá oprava parket!
V úterý 16. 6. 2020 se uskutečnila v Náchodě Valná hromada
Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy.
S potěšením starostka župy Helena Rezková konstatovala nárůst
členů oproti roku 2019 o 14. Aktuálně je v župě registrováno 4 010
členů.
Organizační výbor župy tvoří kromě jmenované starostky dva místostarostové – Jiří Pacák a Vítězslava Nýčová. Dále jednatelka, hospodářka, náčelník, náčelnice, předseda odboru sportu, vzdělavatelka tři
členky kontrolní komise.
VH byl schválen vyrovnaný rozpočet, zpráva za rok 2019…
Letos se Památný den Sokolů – i u nás v Polici – uskuteční 8. 10.
Jeho motto zní Mít ideu rád víc než sám sebe.  /CH. Bukowski/
Do 10. října probíhá výtvarná soutěž o netradiční ztvárnění sokolského znaku. Budeme rádi, když se zapojíte.  Dovolujeme si tímto
o účast na začátku příštího školního roku požádat i školky a školy
ve městě i spádových obcích. Návrhy předejte, prosím, starostce
Radce Rubáčkové.
Chtěli bychom se zapojit do celostátní akce S vnoučaty do přírody.
Pro vznik obrazové publikace ze sokolského prostředí po roce
1989 na Náchodsku hledáme fotografie vhodné k zařazení. Zajímavé
fotografie sokolů, ze sokoloven, ze sokolských akcí apod. posílejte
na adresu ida.jenkova@seznam.cz. Děkujeme.
Zástupci naší tělocvičné jednoty 31. 10. zhlédnou v Klicperově
divadle v Hradci Králové odložené  představení Naši furianti.

LHUT – Lysohorský Ultra Trail

Divadlo Pod Palmovkou v Praze připravuje hru ze sokolského prostředí 294 statečných.
Našim členkám i členům, Vám všem, přejeme příjemné chvíle
nastupujícího léta. V září se cvičení našich oddílů opět rozběhne.
V případě zájmu rádi zajistíme cvičení všestrannosti dětí I. a II.
stupně.  Pište na adresu ida.jenkova@seznam.cz, volejte 607 673 617.
Pravděpodobné termíny cvičebních hodin jsou pondělí a středa. Vždy od 15 do 16 /v případě většího počtu dětí do 16.30/ hodin.
Sdělujeme, abyste mohli případně skloubit s dalšími mimoškolními
aktivitami.
Se sokolským ZDAR!
za výbor TJ Sokol Police nad Metují Ida Jenková

Oslavy 60 let obnovení
činnosti TJ Sokol Hlavňov
Sobota 5. září 2020 od 13:00
na místním hřišti
Bohaté občerstvení a zábavný program zajištěn
(ukázka první pomoci, program pro děti,…)

V sobotu 6. 6. přivítalo účastníky Lysohorského ultratrailu
v beskydských Malenovicích nádherné letní, pro běžce možná až
příliš horké počasí.
Již v 6 hodin ráno vystartovali na trať účastníci delší trasy
UltraSky (67 km + 4100 m), aby si to po čtyřnásobném zdolání
Lysé hory (1324 m) rozdali v boji o titul mistra České republiky
2020 v Ultra Sky.
V 9 hodin byla odstartována kratší trať Skyrace (31km/2100+),
kde závodníci zdolávali dvakrát Lysou horu. Této trati se účastnil
i skvělý běžec Pavel Brýdl.
Po skvělém výkonu si Pavel doběhl pro celkové 3. místo a 1.
místo ve své kategorii s časem 2:42:54.
V obou závodech se jely neskutečné bomby a konkurence,
jaká se zde sešla snad nemá v české historii obdoby.
Pavlovi gratulujeme a přejeme mnoho vítězných závodů.
Když nemůžeš, tak přidej
Pepa Brýdl

Přesunutá „Jarní cena“

Českomoravská asociace motocyklového
sportu uspořádala v Brně od pátku 5. do neděle 7. června 2020 odloženou „Jarní cenu“
z dubna. Dá se říct, že na autodromu téměř
vše funguje, tak přejímky jdou rychle. Už
sobotní tréninky naznačily, jak to dopadne.
Chris Mayer z Německa přivezl špičkový stroj
Morbidelli, který vítězil v té době na mistrovství světa. K podvečernímu závodu nastoupili
všichni. Miloš Thér závodící za AMK Police
n. M. odstartoval dobře. Jak se vzdaloval
Chris Milošovi, tak se Miloš vzdaloval třetímu
Milanovi Šobáňovi. A v klidu projeli cílem.
V neděli k ránu pršelo. Miloš vynechal „warm
Polický měsíčník - červenec - srpen 2020

up“. Nechtělo se mu jezdit po mokré trati. V poledne už byla trať suchá. Nedělní závod byl opět
v režii Chrise. Milošova ČZ 125 ccm jela dobře
a Milanovi se opět vzdálil. Ukázalo se, že jeho
Rotax není, tak dobrý, jako vloni. Z Brna jsme
odjížděli spokojeni se čtyřiceti body v kapse.
Týden předtím šlapal bláto v Šiklově
Mlýně. Jel pohár ČAMS na KTM 200 ccm. Ani
tam neudělal ostudu. Dojel na desátém a devátém místě. Po oba dny se Cross Country jelo
za 100 minut. Další závod se jel 20. a 21. června
v Městečku Trnávka, ale o tom až příště.
Za AMK Police n. M.:
Čvaňhák
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Mistrovství a Pohár České republiky ve slalomu minikár

Ve
dnech
29.-30.8.2020
uspořádá
Automotoklub Police nad Metují v AČR
za podpory města Police nad Metují,
Královéhradeckého kraje a Autoklubu České republiky v Polici nad Metují závod Mistrovství
České republiky, respektive Poháru České republiky ve slalomu minikár. Po oba dny budou
závody probíhat vždy od 09:00 hod. do cca 14:00
hod. a to na účelové komunikaci mezi Polici nad
Metují a Hlavňovem, tzv. na Klůčku, vždy směrem do Police nad Metují. V sobotu pořádáme
Mistrovství České republiky a v neděli Pohár
České republiky. Mistrovství České republiky
se jede pouze na 4 místech v celé České republice. Vzhledem ke zdárnému loňskému ročníku
a letošnímu „koronaviru“ jsme byli opět poctěni
k uspořádání nejvyšší soutěže ve slalomu minikár v České republice. Po dobu závodu, což je
od sobotního rána do nedělního odpoledne, bude
uzavřena výše uvedená účelová komunikace,
i když uzavírka bude pouze formální, neboť je
zde trvalý zákaz vjezdu. Občerstvení zajištěno
po oba dny. Další podrobnosti k závodu budou
uvedeny na plakátech. Všichni jsou pořadateli
závodu srdečně zváni.

za AMK Police – Petr Dostál

Byl to mazec – Polická stovka 2020.

Víte co znamená, během více jak dvou hodin, změřit na 1000 sportovních výkonů ..?
Opravdu „pěknej “ fofr a mazec ! A to se dělo
druhé červnové úterý na sportovišti pod sídlištěm při 22. ročníku Polické stovky a Atleta roku.
Historicky druhá nejvyšší účast této akce
nám dala slušně zabrat. Ale zvládli jsme to
a všechno dopadlo na pohodu. K zajímavostem
letošního ročníku určitě patří netradičně silná konkurence v dospěláckých kategoriích, přiblížení se rekordu dráhy na tři desetiny vteřiny, skvělá atmosféra i téměř ideální počasí a hlavně bezproblémový
průběh.
Nejrychlejšími běžci letošního ročníku se stali Tereza Scholzová
a Honza Šolc, celkovým vítězem trojboje se pak stal Zdeněk Zítka,
který se jako jediný letošní skokan dostal přes pětimetrovou hranici.
Přidáme li k tomu slušný čas na stovku / a naboso ! / a také více jak
12cti metrový vrh koulí – zasloužené vítězství. Gratulace nejen všem
vítězům dvaceti kategorií, ale opravdu všem zúčastněným za předvedené výkony. Jak jste dopadli si můžete ověřit na webových stránkách
SSK Pedro, kde naleznete
také fotografie od Štěpána
Horáka.
Každý účastník si z této
akce odnese, kromě řady zážitků a dojmů, také diplom,
nějakou drobnou cenu a tradiční občerstvení. Vítězové
kategorií obdrží pamětní
pohár a ceny. Není to levná
akce, ale má po mém soudu
smysl. A tak mi dovolte závěrem osobní poděkování
všem, kteří tuto akci podpořili : HAUK Police n.M.,,
Sport Hotárek Náchod,
Drogerie Vávrová Police,
Pivovar Primátor Náchod,
Blue fly Police n.M.
Stejně tak moc a moc
velký dík všem, kteří se
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podíleli na přípravě a bezproblémovém průběhu akce. Díky Martinovi
a TS Police n.M., Jirkovi, Pepovi, Tondovi, Štěpánu a Jirkovi na stovce, Alešovi, Martinovi na dálce, Petrovi, Tomovi, Radkovi a Michalovi
na vrhu koulí a také Ritě, Mirce a Jitce ve výsledkovém servisu.
Opravdu díky moc všem ! A jestli jsem na někoho zapomněl, tak tomu
také díky moc.
Nejen na sto padesát závodníků, ale i početný divácký doprovod
se měl na co dívat. Nasazení, bojovnost, vůle a někde i dobrá technika
a hlavně radost – to je oč tu běží. Chtěl bych proto závěrem vyjádřit
přesvědčení a víru, že zase někde, někdy …
Přijďte pobejt ,
Hezký den všem, SSK Pedro Police n.M.
Petr Jansa
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Během června se nám dík rozvolnění opatření povedlo zorganizovat a uskutečnit vše původně naplánované i přeložené z jara. Byl to
měsíc nabitý pravidelným trénováním, klubovými akcemi, schůzováním i závoděním.
Na úplném konci května jsme se mohli sejít v množství do 100 lidí,
proto jsme neváhali a hned se sešli na Posledním mazání (dospělých)
u Lidmanů. Sto nás nebylo, ale s těmi, kdo přišli, jsme zhodnotili uplynulou sezónu a diskutovali o plánech na další.
Ve středu 3.6. se běžel 19. ročník silničního Běhu od Pípě
k pípy (na přání pamětníků, zejména Zomby, po 18 letech v protisměru od Lidmanů ke Krčmě). Účast byla rekordní, 52 závodníků. Jsme
rádi, že se nám daří závod udržet a navíc zvyšovat jeho atraktivitu.
Děkujeme všem závodníkům i rozhodčím za účast. Po závodu jsme se
sešli na Výroční členské schůzi na zahrádce Divadelního klubu, kde
jsme podiskutovali a schválili výroční zprávu za loňský rok a zvolili
nového člena VV.
V úterý 9.6. jsme se v rámci tréninku účastnili Polické stovky
a Atletického trojboje. Je fajn, že si můžeme porovnat síly a schopnosti
i v disciplínách, které během roku nijak speciálně netrénujeme. Navíc
děti mohou podpořit i své trenéry a rodiče, kteří se často nechají vyhecovat a předvádí obdivuhodné výkony. Skvělá akce.
Ve středu 10.6. se nám podařilo zdárně zakončit zatím nejrozvleklejší Středeční pohár. Z původně plánovaných pěti lyžařských závodů se vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám odjely jen dva a to
na umělém sněhu v Tauron Duszniki Areně. Před třetím závodem, u kterého už bylo rozhodnuto, že bude tím finálovým, sníh definitivně roztál i v Dušníkách. Aby mohl být pohár seriózně zakončen, naplánovali
jsme na duben závod na kolečkových lyžích Machovská Lhota - Karlów
a těšili se na vyhlášení u Lidmanů. Koronakrize nám ale odřízla cestu...
Finále se tak nakonec jelo z Police na Klůček. Nejmenší běželi, minižáci
jeli na bruslích a od mladšího žactva se bruslilo na kolečkových lyžích.
Přes všechny předchozí obtíže a mírné mrholení v závěru byl tento závod důstojným zakončením Běžkových střed. Vítězové na stupních dostali očekávané skleněné poháry naplněné zmrzlinou a poražení se museli spokojit se zmrzlinou v kompostovatelných kelímcích. Děkujeme
všem spolupořadatelům, starostovi za zametení cesty, Jardovi Beranovi
(Bohemian Crystal) za zajištění pohárů a Tomáši Janákovi za Horalské
trubičky.
Za půl roku 6.1.2021 zahájíme další ročník. Pevně věříme, že
na zasněženém Nebíčku.
Z jara odložené Poslední mazání pro děti proběhlo 12.6.
na Slavném. Na dobrodružné výpravě v lese mezi skalami a v roklinkách děti plnily mnoho sportovních úkolů, za jejichž splnění je čekal
na konci zlatý (čokoládový) poklad.
Na závěr první tři tréninkové skupiny zhodnotily opožděně uzavřenou sezónu 2019/2020, děti dostaly malou odměnu a ti nejmenší, nově
nastupující, dostali Lyžařské deníky, do kterých si budou zaznamenávat
svoje sportovní úspěchy a zkušenosti. Čtvrtá skupina zhodnotila sezónu
už 5.6.
Pro novou sezónu 2020/2021 jsme děti dosavadních skupin 1.-3.
rozdělili do pěti nových. První skupinu tvoří ti nejmenší, ročníky 2013
a 2014. Rozdělení je výsledkem několika debat trenérů a zohledněno
bylo mnoho faktorů. Trénování podle nových skupin začalo od úterý
16.6.2020 a pokračovat bude ve stejných sestavách i po prázdninách
od září. Skupiny budou vzájemně spolupracovat na trénincích i soustředěních. Společné letní soustředění nás čeká na konci prázdnin
v Žamberku. Skupina staršího žactva má naplánované letní soustředění
na červenec v Jablonci nad Nisou. Moc se všichni těší.
Běh na Hvězdu proběhl po uzávěrce 27.6. Výsledky a report o závodu se dočtete na našich stránkách a fotky najdete na FB.
Všem přejeme krásné prázdniny.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi
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VĚRA NOVÁKOVÁ – REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

obchodník s realitami s kvalifikací 66-042-M

- se zákonným pojištěním podnikání
ve spolupráci s Mgr. HELENOU KNITTELOVOU, advokátkou
zajišťujeme poradenství a realizaci obchodů na realitním a finančním trhu.
Dále obchodní zástupce FIRMY Gebas domy S.R.O. zajištění poradenství a vyhotovení projektů, územních plánů i realizace staveb, …….

Mobil: +420608280563
Email: novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540, DIČ CZ6257182184

Hašpl a.s. Velké Poříčí přijme
Požadujeme:
•
•

spolehlivost, zodpovědnost
oprávnění na VZV výhodou

Náplň práce:
•

skladník

Skladníka - provoz Hynčice
Nabízíme:

•
•
•

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

KADEŘNICTVÍ

pro pány, dámy i děti.
Potřebujete střih, barvu,
melír nebo trvalou?
Barvím značkou Previa, která
respektuje nejen vaše zdraví, ale
i životní prostředí.
Budu se na vás těšit v
kadeřnickém salonu na adrese:

Tomkova 62,
Police nad Metují.

Objednávky na tel. čísle

728 657 121

Veronika MÁSLOVÁ
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KOUPÍM HRAČKY

Autíčka ◆ panenky ◆ kočárky

608 103 810

nabytekvagner@atlas.cz
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

/z veterinárně kontrolovaných chovů zaručujících kvalitu a vysokou užitkovost/

Police nad Metují 30. 7. 2020 ve 13 h /parkoviště - naproti kostelu/
Kuřice černé, červené, kropenaté
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
Chovní kohoutci
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé
Brojlerová kuřata
Perličky

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

Výkrmové směsi + Nutrimix + Combisol SE + Forticoat NL

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
!VEŠKERÁ NAŠE VÝKRMOVÁ DRŮBEŽ JE NESEXOVANÁ A NA OBJEDNÁVKU!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
volejte po-pá 7 – 15 h!, email: info@prodej-drubeze.cz

Další PRODEJNÍ AKCE a NOVINKY sledujte též na www.prodej-drubeze.cz
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Broumov Bark
mytí a stříhání psů a koček

Jana Pulterová
ul. Generála Svobody 5
Mírové náměstí
Broumov 55001

e
x
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r
P
á
t
e
l
10
ve stříhání
líčků
domácích maz

+420 723 039 941

Elmertex k.s., Velké Poříčí
textilní produkce

přijme
pracovníka do třísměnného provozu
na pozici

operátor výroby

Nabízíme:
• práci v menším kolektivu ve firmě s dlouholetou
tradicí
• mzdu odpovídající dané pozici
• stravenky + pololetní bonusy
• čas na zapracování

Požadujeme:

• základní vzdělání

• zájem o práci, snahu učit se novým věcem

Životopisy zasílejte na: info@elmertex.cz
nebo poštou na adresu: Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí
telefon:

491 482 389
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pulty@seznam.cz

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

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
39

Hned napoprvé jsem
dostala slevu 8 %
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Police nad Metují 183x56 mm ČB 2020 „Manželka“

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

ANGLIČTINA

PRO VĚČNÉ ZAČÁTEČNÍKY

Informace na tel. číslech:

Výuka plná pohody.
Mám mimořádné zkušenosti
a prokazatelné výsledky.

491 522 877, 777 621 552
http://autoskolafiedler.cz

Mobil: 723 162 025

Broumov

21. 7. 2020 v 15.00 hod.

Police n. Metují

23. 7. 2020 v 15.00 hod.

Prodám zahrádku
v kolonii Havlatka

v prostoru nad Kovopolskou školkou.

Kontakt: 731 760 038

Chatka – Skleník
Nová přípojka vody - Elektrický proud
Polický měsíčník

- periodický tisk města Police nad Metují -

Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 800 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk:
Tiskárny B.N.B. spol. s r.o. Velké Poříčí
Vydavatel: Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
Telefon: 491 541 113
OZNÁMENÍ
E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
REDAKCE
1. 7. 2020 vyAutor obálky: Jan Flieger
chází prázdniCeník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
250,- Kč + DPH
Velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
1 x A4 v každém čísle barevně 2000,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují
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nové dvojčíslo
PM, následující
zářiové číslo
vyjde
1. 9. 2020
s uzávěrkou
20. srpna.
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Výstavba cyklotrasy
Žabokrky – Velké Petrovice
Firma Porr a.s., Praha, dodavatel vybraný městem Police n. M. nyní
dokončuje výstavbu cyklotrasy podél silnice II/303 v úseku Žabokrky –
Velké Petrovice. Cyklotrasa je navržena v rovině údolní nivy řeky Metuje. Je součástí stávající cyklotrasy č. 22 Jizersko-krkonošská magistrála, která vede v úseku Žaborky – Velké Petrovice po silnici II/303. Na
Mýtě se na páteřní cyklotrasu napojují cyklotrasy č. 4002 (Javoří hory)
a 4150 (Bělý – Suchý Důl). Stavba je spolufinancována Evropskou unií,
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Projektovou dokumentaci vypracovala
společnost Prokonsult s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Vratislav Nývlt.
Stavba leží v katastrálním území obcí Bezděkov n. M. a Velké Petrovice. Začátek cyklotrasy je v místě napojení na účelovou cestu do
Střeziny vlevo podél vozovky ve směru na Polici n. M. (u železničního
mostu přes Metuji) a konec vpravo podél vozovky napojením na silnici
II/303 u odbočky silnice III/30328 na Petrovičky. V místě stávající autobusové zastávky cyklotrasa kříží silnici II/303 a přechází na pravou
stranu. Celková stavební délka cyklotrasy je cca 1070 m. V celé délce
se cyklotrasa nachází v ochranném pásmu železniční trati Týniště nad
Orlicí – Meziměstí. Cyklotrasa je rozdělena na tři stavební úseky. Součástí stavby je i nový chodník a dvě gabiónové opěrné zdi. Niveleta
cyklotrasy je vedena v úrovni stávajícího terénu v blízkosti paty násypového tělesa silnice. Stavba bude doplněna bezpečnostními prvky,
svislým dopravním značením na silnici II/303 i na stezce. Povrch cyk-

lotrasy bude asfaltový, na začátku a konci jednotlivých úseků stezek
včetně chodníku bude proveden varovný pás z reliéfní červené dlažby.
V celých úsecích budované komunikace bude provedena vodorovná
vodící čára po obou stranách. Odvodnění je řešeno příčným pultovým
spádem komunikace ke kraji vsakem do okolních pozemků. K povrchovému odvodnění cyklotrasy je využit též stávající systém odvodnění
silničního tělesa silnice II/303, který je tvořen betonovými žlaby a propustky. Podél silnice je v místě
ochranného valu u prameniště umístěna vtoková šachta.
Stavba byla navržena tak,
aby nezasahovala do stávajících vzrostlých stromů a nevyžadovala jejich kácení. Podél
budované cyklostezky bude
provedena nová výsadba domácích druhů stromů a keřů.
Věříme, že odkloněním cyklistů z hlavní komunikace dojde
ke zvýšení bezpečnosti všech
uživatelů nové cyklotrasy.
Ing. Pavel Scholz, vedoucí
odboru IMŽP

Letní kino

Pellyho domy

Muzeum papírových modelů

Ostatní akce

NOVÁ TERASA - spolek APEIRON

Připravujeme

