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STAVEBNÍ ÚPRAVY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BYTOVÝCH DOMŮ čp. 115 a 116

Koncem minulého roku byly zahájeny práce na akci „Stavební úpravy obvodového pláště bytových domů č. p. 115
a č. p. 116,“ které provádí společnost Průmstav Náchod s.
r. o., která byla vybrána na základě uskutečněného výběrového řízení. Stavební úpravy spočívají v kompletním zateplení obvodového pláště včetně tenkovrstvé probarvené fasády a zateplení soklu objektu včetně mozaikové omítky.
Dále bude provedeno zateplení podlahy na půdě ve 3. a 4.
nadzemním podlaží. Součástí zateplení fasády bude osazení nových klempířských prvků na fasádě a nových dešťových svodů.

Současně byla během realizace zajištěna koordinace se správci sítí televizního a internetového připojení, kteří v obou objektech zajistí nové kabelové rozvody.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, reg. č.: CZ.0
6.2.11/0.0/0.0/17_097/0012783, a to do výše 40% celkových uznatelných nákladů, tedy přibližně 1 600 000 Kč.
Celkové náklady stavebních prací činí 3 879 000 Kč.
Jan Sýkora, investiční technik

INFORMACE Z RADNICE
Leden nejen na radnici…

…milí přátelé, čtenáři měsíčníku. Skoro
se nechce ani věřit, že je to již měsíc, kdy jsme
začali ukrajovat první minuty, hodiny a dny
nového roku 2021. Strojová přesnost a rychlost s jakou nám aplikace jménem čas měří, je
neúprosná. Na druhou stranu mi dělá velkou
radost pohled z okna! Nacházíme se uprostřed zimy a po dlouhé době tu krásnou zimu
máme! Velmi mě těší, že jste nezaváhali a pustili se do zimních sportů a radovánek s plným
nasazením. Přišlo mi, že snad celá Police nazula běžky a lidé s radostí vyrazili na Klůček,
Ostaš nebo třeba jen na Nebíčko. Potkávám
v bílé stopě mnohé z Vás a sluší se poděkovat
všem, kteří se na přípravě stop podílejí a věnují této činnosti nemálo času a úsilí. Na druhou stranu mě mrzí, že některým, kteří chodí
po lyžařských stopách pěšky nebo do nich
pouští své čtyřnohé mazlíčky, nedochází, že
maří práci druhých a ničí stopy, které slouží
ostatním. Všichni máme právo jít do přírody,
ale dá se přeci jít po cestě nebo si vyšlápnout
pěšinu sněhem mimo lyžařskou stopu. Mnozí
z Vás využili připravené ledové plochy na sídlišti nebo ve Smetanově ulici, ožili i rybníky
v okolí. Díky mrazům a úsilí dalších dobrovolníků – poděkování – můžeme bruslit a hrát
hokej. A nakonec to množství dětí, které využily sněhu k sáňkování, bobování nebo jen
tak k ježdění po zadku. Viděl jsem i množství
bunkrů, iglú, sněhuláků… Jediné, co mě mrzí,
že jsme zatím nemohli spustit lyžařský vlek
na Nebíčku a nabídnout Vám další ze zimních
sportů. Vlek je připraven a věřím, že virová
situace se zlepší a zima nám v únoru a březnu ještě ukáže svou sílu a nádheru a užijeme
i sjezdového lyžování.
Samozřejmě ruku v ruce se zimními radovánkami přicházejí i komplikace. Komplikace
se sjízdností silnic a schůdností chodníků,
tedy s údržbou města. Zatím je k nám zima
milosrdná a pod nohama nám příjemně křupe vrstva přemrzlého sněhu. Pokud přijde
střídání teplot a s nimi námraza s ledovkou,
bude těžší udržet schůdnost chodníků. Děkuji
Technickým službám, že dělají maximum pro
údržbu a Vám všem za vstřícnost, ohleduplnost a pochopení, že ne v každou chvíli můžou
být všechna místa schůdná a sjízdná.
K lednu patří tradičně hodnocení uplynulého roku, většina spolků se schází na výročních schůzích a valných hromadách. Letos,
díky pandemické situaci s Coronavirem,
která bohužel není vůbec dobrá, je vše jinak.
Spolky mají pozastavenou činnost, nemohou
se scházet a výroční zprávy píšou „do šuplíku“. Někteří, hlavně Ti, kteří pracují s mládeží
se snaží alespoň o kontakt a částečnou činnost
on-line. Moc držím všem palce, abyste tuto
nelehkou dobu zvládli, protože jste to Vy, kdo
vychováváte a formujete mládež, udržujete
zvyky a tradice, aktivně se podílíte na životě ve městě i v místních částech. Jste jednou
z hybných sil aktivního a společenského života ve městě, dotváříte jeho celkový obraz
a udržujete ho na vynikající úrovni. Za to
Vám patří velké poděkování, přání hodně sil
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do další činnosti a všech aktivit. Jsem rád, že
i ze strany města je velká podpora spolkového
života, nejen finančně, ale i lidskou spoluprací
a materiální podporou.
Myslím, že se ještě nestalo, abychom
takhle dlouho přicházeli o kulturu a společenské akce. Nepamatujeme, že by nebyla plesová sezóna. Běžně velmi pestrá nabídka kulturních programů nejen ve městě, ale i v širokém
okolí je omezena a přesouvá se do on-line
prostoru. Není to samozřejmě úplně ono, ale
jsem moc rád, že alespoň touto formou Vám
můžeme nabídnout trochu kultury a udělat
radost. Zatím posledním počinem byl krásný
novoroční koncert z polického kostela, který
stále najdete na internetu a můžete si ho kdykoli pustit. Další aktivity postupně připravujeme, spolupracujeme s dalšími subjekty, včetně
PSO a věřím, že si z nabídky vyberete a dokážeme oslovit mnohé z Vás.
Díky nouzovému stavu je chod úřadu pro
veřejnost stále omezen, ale snažíme se vycházet vstříc každému z Vás a věřím, že ještě
nikdo nebyl odmítnut a Vaše záležitosti byly
vyřešeny ke spokojenosti. Chystáme rozpočet
města na letošní rok, snažíme se držet na uzdě
výdaje a netušíme, jak se budou vyvíjet daňové příjmy. Ekonomická situace ve státě není
jednoduchá a jednotlivé odhady se velmi liší.
Nicméně zkušenosti našich zaměstnanců jsou
veliké, a tak i rozpočet bude sestaven kvalitně, uvážlivě a ve prospěch občanů, tedy pro
rozvoj a kvalitu života ve městě. Připravujeme
projekty a žádosti o dotace tak, abychom byli
připraveni na jaře začít s opravami a údržbou
s maximálně efektivním využitím financí.
V neposlední řadě řešíme otázku posledních
dní, a sice očkování seniorů. Nabídli jsme
pomoc při registraci, ale bohužel nedokážeme ovlivnit objednání termínů. Vyjednáváme
s náchodskou nemocnicí a krajem, ale centrální řízení a nedostatek vakcín situaci komplikuje. Přesto věřím, že se nám podaří všem
seniorům, kteří se pro očkování rozhodli, pomoci. Město je v tuto chvíli připraveno reagovat na vývoj situace i na změny v systému.
Jsme připraveni poskytnout prostory pro očkování, jsme připraveni nabídnout dopravu,
jsme připraveni spolupracovat s praktickými
lékaři. Vše bude záležet jen na vývoji situace
a rozhodnutí kompetentních orgánů.

POZVÁNKA

na 2. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2021,
které se bude konat

ve středu
24. února 2021
v 17.00 hodin

na sále
Pellyho domů.
Na programu rozpočet
města na rok 2021

Rozpis lékařů

stomatologické služby

únor 2021

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

06. – 07. 02. MUDr. Lukáš Neoral ml.
491 541 654
ZS Police n. M.
602 333 427
13. – 14. 02. MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
Poliklinika Broumov
20. – 21. 02. MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
ZS Police nad Metují
27. – 28. 02. MUDr. Jaroslava Neoralová 602 333 460
Horní 109, Teplice nad Metují

Milí spoluobčané, udržme si veselou
mysl, zažeňme trudomyslnost, užívejme krásných zimních dní, k procházkám, sportování,
udržování kondice. Přeji všem hodně sluníčka, pohody a optimismu.
Jirka Beran

Technické služby informují
Žádáme všechny spoluobčany, aby v těchto zimních měsících parkovali na veřejných parkovištích pokud je to možné,
nebo ve svých garážích, na svých pozemcích. Usnadní nám
tak práci při vyhrnování sněhu zimní technikou. Často se stává, že auta stojí po obou stranách silnice a tím je znemožněno
prohrnutí v ulicích místní komunikace. Všem nám jde o to,
abychom mohli sjíždět udržované silnice.
Operační plán pro rok 2021 a jeho stanovené pořadí údržby najdete na : www.tspolice.cz v kolonce pro občany – zimní
údržba.
Děkujeme za spolupráci.
Pracovníci TS

1

Leden z pohledu místostarosty

Leden nám po čase přinesl opět opravdovou zimu se sněhem, ledem, a vším, co v minulosti tradičně k zimám patřilo. Z počátku nebylo kolem zimní údržby úplně všechno na sto
procent, nicméně po pár dnech se již vše řádně
zaběhlo, a všichni, kdo se na zimní údržbě
podílejí, odváděli dobrou práci! U tohoto tvrzení pak vycházím především z ohlasů, které
se mi dostaly od několika občanů! Nicméně
i sám jsem měl ze způsobu, jakými se „hoši“
perou s přívaly sněhu a ztíženými podmínkami v oblevách dobrý pocit. Věřím, že v nastoleném trendu vytrváme a děkuji všem, kdo se
na zimní údržbě komunikací podílejí!
Stran zimní údržby si dovolím připomenout několik základních informací, které si ne
každý hned vybaví. Město neprovádí údržbu
všech komunikací a všech chodníků. Důvody
byly již v minulosti stejné jako dnes, a jsou
jimi na straně jedné kapacita, jakou pro zimní
údržbu disponujeme (jak v rovině techniky, tak
v rovině personální), a na straně druhé finance, které můžeme z rozpočtu města na zimní
údržbu uvolnit. V řadě míst tak jdeme cestou
kompromisů, kdy je vyhrnován a posypem
udržován pouze jeden z chodníků v ulici, ale
jsou i ulice, kde se chodník neudržuje vůbec
(s přihlédnutím k dopravní zatíženosti komunikace). V takových ulicích pak vítáme každou
drobnou iniciativu obyvatel, kteří mají sílu,
chuť a elán, nám se zimní údržbou pomoci
tím, že chodníky tradičně vyhrnují. Provádění
zimní údržby se řídí jak platným Nařízením
města č. 03/2012, kterým se vymezuje rozsah,
způsob a časové lhůty pro odstraňování závad
ve schůdnosti chodníků, místních komunikací
a průjezdních úseků silnic, a kterým se vymezují místní komunikace a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí, tak na základě tzv. Operačního
plánu zimní údržby (což je vnitřní předpis bez
obecné právní závaznosti).
Tradičně nám při zimní údržbě dělají problémy vozidla, která neopouštějí svá parkovací stání, a kterým díky jejich sněhové čepici
přezdíváme „sněhuláci“. Tato vozidla překáží
zimní údržbě, zužují průjezdní profily anebo
zmenšují parkovací prostor na odstavných
plochách či parkovištích. Pro provedení zimní údržby budeme v nutných případech přistupovat k odtažení těchto vozidel, a to vždy
na náklady vlastníků a k jejich tíži. Kdo tedy
vlastníte takového sněhuláka, zvažte, zda je
opravdu nezbytné, aby stál v zimním období
na komunikaci, případně nám jeho občasným
přemístěním dejte šanci na provedení kvalitní
zimní údržby v daném místě.
V zimních podmínkách se často na střechách domů tvoří sněhové převěje, převisy,
či rampouchy. Touto cestou se tedy obracím
i na majitele domů, které sousedí s veřejnými komunikacemi, aby dbali na průběžnou
údržbu svých objektů a včasným odstraněním výtvorů paní Zimy předešli vzniku škod
na majetku či zdraví osob, které se na komunikaci nacházejí. Pokud sami údržbu fyzicky
nezvládnete, je možné si na zajištění prací
objednat jak firmy provádějící výškové práce,
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tak i naše technické služby, které disponují výškovou plošinou. Sice Vás to bude něco stát,
ale věřte, že náhrady škody za újmu na zdraví
jsou daleko vyšší! Tedy rozum do hrsti!
Stejně tak to touto cestou připomínám
i všem, kteří se po komunikacích v zimním
období pohybují. Povinnost předcházet škodám platí ze zákona obecně pro každého, přičemž u řidičů se skrývá za kouzelnou formulí
„podřídit svou jízdu stavu a povaze vozovky“,
u chodců je to obdobné. Soudně bylo v této
věci opakovaně judikováno, že i chodec musí
v zimních podmínkách volit dostatečně bezpečné obutí, aby předešel případným škodám
na zdraví. V minulosti jsme již řešili několik
pojistných událostí, kdy jsme nakonec poškozenému nemohli žádnou škodu uhradit,
neboť ze strany města (a správce komunikací)
nedošlo k žádnému pochybení. Předcházení
škodám na vlastním zdraví platí i pro sledování toho, co nám kde v zimně z jaké střechy
visí nad hlavou. I tam platí, že když vstoupím
do prostoru viditelně označeného varováním
před pádem ledu ze střechy, tak se jen těžko
následně domůžu případné náhrady škody.
I zde je proto potřebné postupovat dostatečně rozumně a nesázet na to, že nějaká náhoda
zařídí, že zrovna teď (a zrovna mně) se nic
nestane.
V rámci měsíce ledna proběhlo několik
významnějších jednání, kam řadím především jednání Výboru pro regionální rozvoj
v Hradci Králové, kde jsme probírali a celkem
i posunuli kupředu, témata změny a rozšíření krajské strategie v oblasti cyklodopravy.
Podpořili jsme vyhlášení dotačního programu pro místní části venkovského charakteru
ve městech o velikosti 3000 – 10000 obyvatel,
a položili jsme základní kameny pro úpravu
hodnotících kritérií pro další dotační období
v rámci dotací Královéhradeckého kraje v oblasti regionálního rozvoje a obnovy venkova.
Dalším z jednání, kde jsme se zabývali rozvojem regionu, bylo jednání Strategické rady
regionu Broumovska, kde jsme se zabývali
jak dotačním projektem adaptační strategie
(v rámci projektu zadržování vody v krajině),
tak možnými projekty v oblasti energetiky
a konečně i problematikou dopravy se zaměřením na cyklodopravu. V neposlední řadě pak
proběhlo krátké jednání rady MAS Stolové
hory, kde jsme mimo běžné agendy řešili
i možnost usilovat ze strany MAS o dotace
na projekty v oblasti energetiky z připravovaného Modernizačního fondu EU – pod heslem:
Kdo je připraven, nebývá překvapen!
Leden pak bývá tradičně věnován přípravě
a ladění rozpočtu města. Letošní rok není výjimkou, byť jak jsem již avizoval v minulém
čísle, jedná se o rok výjimečný mírou nejistoty
na straně příjmů rozpočtu. V dobách, kdy se
ekonomice daří, nebo kdy prožívá ekonomika
nějakou delší krizi, jsou příjmy většinou jasné,
nebo minimálně dobře odhadnutelné. Letošní
rok je výjimkou, neboť ani poté, co daňový
balíček prošel sněmovnou, nevíme, s jakými
příjmy můžeme počítat. V tomto směru můžeme poděkovat právnímu neumětelství páně
prezidenta, který se k zákonu vyjádřil tak, že

odborníci na ústavní právo hovoří o vetování.
Někteří senátoři chystají podat na daňový balíček ústavní žalobu, a tak není ani jisté, že to,
co nakonec vyšlo ve sbírce, bude i v průběhu
roku dál platit. Míra právní nejistoty, jakou
vláda zavinila pozdním projednáním tak důležitých právních předpisů, umocněná chybou
prezidenta, tak vrhá obce, města a kraje od obrovské nejistoty. Tato nejistota způsobí při
nejmenším zbrzdění některých investičních
akcí, což nelibě ponese každý, kdo na některé
investice města čeká již několik let (především
v rámci opravy komunikací). Nicméně zde je
třeba zdůraznit, že toto si obce skutečně nezavinily samy, ale právě a jedině obce se s tím
budou nakonec muset vypořádat. V tomto
směru se na Vás obracím se žádostí o vstřícnost a pochopení, pokud se takové přibrzdění
bude týkat akce ve Vašem okolí. Věřte, takové rozhodnutí se nám nebude dělat snadno.
Nicméně někde to konečné rozhodnutí orgánu města v letošním roce bolet bude muset.
Na druhé straně pak napneme všechny síly,
abychom letos odložené akce byli schopni zrealizovat v roce následujícím, kdy ekonomové
předpokládají návrat k ekonomickému růstu,
a návrat k daňovým příjmům roku 2019. Stran
rozpočtu si dovolím ještě drobné doplnění.
Někdo možná namítne, že může obec schválit deficitní rozpočet s tím, že v budoucích
letech, kdy se předpokládá růst ekonomiky,
se schodek umoří. Nicméně my nechceme jít
touto cestou, neboť nyní není nikdo schopen
předvídat, jaký bude vývoj v dalších letech.
Hlavní slovo má stále onemocnění covid–19,
v kombinaci s očkováním. Proto budeme raději navrhovat rozpočet vyrovnaný (potažmo
jen drobně schodkový – s ohledem na některé
možné dotace, o které je požádáno, a které by
v průběhu roku mohly pomoci rozpočet vyrovnat), a raději půjdeme cestou hledání úspor
v rámci rozpočtu (i za již zmíněnou cenu dočasného ochlazení investiční aktivity).
Rád bych opět upozornil na další dotační
výzvu Královéhradeckého kraje týkající se
tzv. KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ! Od 24. 2.
2021 bude Královéhradecký kraj přijímat další žádosti o kotlíkové dotace. Kapacita nové
výzvy 21OPK01 je 500 pořadových míst.
Jedná se o doplnění zásobníku projektů, jehož
první část byla vytvořena ve výzvě 20OPK01
v loňském roce na podzim. Kraj mezi žadatele tentokrát rozdělí cca 11,5 milionů korun
na výměnu starých zdrojů vytápění. Dotace
bude opět sloužit na výměnu kotlů s ručním
přikládáním první a druhé emisní třídy za kotel na biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Podporu
není možné získat na výměnu stávajícího kotle
s automatickým přikládáním, stávajícího plynového kotle nebo lokálních topidel, jako jsou
krbová nebo akumulační kamna. Veškeré informace naleznete na úřední desce kraje, dále
také v dotačním portále Královéhradeckého
kraje (DOTIS) v sekci Kotlíkové dotace
v článku Nová výzva 21OPK01.
S přáním příjemně a ve zdraví prožitých
pololetních a jarních prázdnin
Jirka Škop
Polický měsíčník - únor 2021

Poplatek za odpady v roce 2021

yy základní sazba poplatku pro rok
2021 je 684 Kč
yy sazba poplatku bude snížena
o 108 Kč poplatníkům, kteří jej
uhradí v plné výši nejpozději
do 30.4. 2021 – zaplatí tedy konečných 576 Kč za celý rok

na webových stránkách města:
https://www.policenm.cz/mesto/
vyhlasky-a-narizeni-mesta/

Ostatní úlevy a osvobození dle vyhlášky č.2/2020 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadu - v plném znění

Povinnost platit tento poplatek se
vztahuje i na občany s trvalým pobytem
na městském úřadě a cizince s jakýmkoliv druhem pobytu na území města.

yy 300 Kč za psa v domech do tří bytových jednotek

Poplatky lze také platit platební
kartou na terminálu přímo v pokladně
úřadu – platbu kartou hlaste prosím
předem.
Vzhledem k neustálému vývoji epidemiologické situace v zemi a z toho
vyplývajících omezení, dochází často ke změnám v otvírací době úřadu
pro veřejnost. Sledujte proto webové
stránky města, popř. oznámení na dveřích budovy úřadu. Zvažte osobní
návštěvu, upřednostněte platbu on-line. Veškeré potřebné údaje najdete
na webových stránkách města, popř. je
můžete získat telefonicky.

Zodpovědnost za úhradu poplatku
za nezletilé nesou se všemi právními
důsledky plně jejich zákonní zástupci
!!!

Poplatek ze psů v roce 2021
yy 500 Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek
yy 250 Kč Hlavňov, Pěkov, Hony, Radešov
yy 200 Kč osoby nad 65 let
Oba poplatky můžete platit, přímo
v pokladně MěÚ, kancelář č. 11 – přízemí vpravo nebo bezhotovostně převodem na účet č.9005-4629551/0100,
VS – rodné číslo. Bližší údaje k platbě
uveďte do poznámky.

Konečně jsme se dočkali, kniha „Pěkov a Hony –
údolí mezi Ostašem a Pasy“, v předvánočním čase vyšla.
Prodejem publikace
v pěkovské knihovně ve dnech 18. a 19.
prosince 2020 (při plném respektu k protiepidemiologickým
opatřením) jsme snad
přispěli i k tomu, že
někteří tuto knihu našli pod stromečkem.
Díky polickým skautům jsme nemuseli za betlémským
světlem nikam cestovat, protože letos poprvé putoval plamínek Betlémského světla až k nám do Pěkova. Za dohledu
skautky Kristýny Sirkové jsme si světlo připálili k vlastní
donesené svíčce, a to 22. prosince u bývalé školy. Snad se
to stane tradicí…
Šárka Pokorná

Případné bližší informace:
tel. 491 509 991, mail: adamova@policenm.cz - Adamová Daniela /odpady/
tel. 498 100 916, mail: hlavackova@policenm.cz - Hlaváčková Jana /psi/
web: www.meu-police.cz (záložky: život ve městě/odpady/odpadový poplatek)
Daniela Adamová, Jana Hlaváčková, FSO - poplatky
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Mýtus 06 - Studentské stávky

Studenti stávkující v pátek za lepší ochranu klimatu by měli zůstat sedět ve škole a připravovat se na své budoucí povolání. Znalosti
ze školy jednou využijí k lepší ochraně klimatu. Nebo by místo protestů měli raději sázet
stromy a uklízet potoky.

Fakta

V demokracii mají lidé bez rozdílu věku
právo a často cítí i povinnost se občansky angažovat a vyjadřovat se k veřejnému
dění. Stávka je jednou z legitimních forem.
Stávkující studenti jsou aktivní lidé a mnozí z nich se účinně věnují různým činnostem
v ochraně životního prostředí. Většinou jde
Polický měsíčník - únor 2021

o úspěšné a inteligentní studenty, kteří mají století, pro který odborníci předpovídají naplschopnost se organizovat a dožadovat se svých nění některých rysů katastrofických scénářů.
práv. Studenti nechtějí suplovat odborníky či Mladí lidé se nechtějí smířit s tím, že ponesou
vědce, pouze je co nejhlasitěji citují a poža- všechna rizika spojená s rychle postupující
dují, aby se politici a jiní rozhodující činite- klimatickou krizí, kterým dnešní politici uniklé řídili vědeckými závěry. Zahájit potřebné nou prostě proto, že se jich nedožijí.
změny v energetice, v celé ekonomice a nakoPokračování příště.
nec i v životním stylu lidí není jen věcí vědců
Sestavil Ing. Jan Troutnar,
a politiků, je nutné, aby je pochopili a chtěli
MěÚ Police n. M.
všichni lidé. Podpora studentů je tak zcela klíčová. Dnešní studenti už žijí v jiném světě
Myslíte si, že člověkem způsobené klimatické
než jejich rodiče či prarodiče. Tento svět
změny zásadně ohrožují naši budoucnost?
se bude dál rychle měnit. Uvědomují si
84 %
79 %
například, že dosažení uhlíkové neutrality
plánované v mnoha státech Evropy i jinde
na světě na rok 2050 bude nutně znamenat
velmi zásadní změny, jež by se měly za17 %
12 %
čít provádět co nejdříve. Příkladem je co
ANO
NE
ANO
NE
nejrychlejší odchod od uhelné energetiky
lidé ve věku 18-44 let
45-75 let
jako největšího producenta emisí CO2,
ale i další opatření směřující k plnému
Synu,
odklonu od fosilních paliv ve všech obvšechny tyto peníze
jsem našetřil pro tvoji
lastech včetně například dopravy. Konec
budoucnost!
levného létá- ní? Konec nadspotřeby?
Podpora obnovitelných zdrojů energie?
Téměř žádnou přípravu účinných opatření však kolem sebe zatím nevidí. Už zanedlouho bude svět podstatně jiný než dnes
a oni na rozdíl od starší generace v něm
budou žít. Dnešní středoškoláci se dožijí
nejen roku 2050, ale mnozí z nich i konce
Zdroj: iRozhlas.cz

V rámci informovanosti o postupující
změně klimatu a jeho souvislostech se suchem, o které již vážně hovoří většina odborníků, a která se v mnoha zemích stala
i standardní součástí výuky na školách, vám
přibližujeme publikace Klimatická krize,
autorů Bedřicha Moldana a Michaely Pixové.
Publikaci vydala Klimatická koalice ve spolupráci s EU, Českou rozvojovou agenturou
a Ministerstvem zahraničních věcí ČR, a poskytla je obcím a dalším veřejným institucím
pro potřebu obecné informovanosti. Publikace
uvádí 10 mýtů a 10 odpovědí, na základě současně známých faktů.
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Informace k očkování proti COVID-19

zdravotníci Zdravotnické záchranné služby,
ambulantní lékaři a sestry našeho regionu
a od 18. ledna také první senioři ve věkové
skupině 80+, kteří se přihlásili skrze rezervační systém nemocnice.
S ohledem na vydané Mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR budou rezervace k očkování probíhat i v našem regionu výhradně přes Centrální rezervační systém, který
je dostupný na adrese http://crs.uzis.cz.

Jedním z témat, která hýbou v těchto dnech
sdělovacími prostředky je téma očkování obyvatel proti nemoci COVID-19. Přinášíme tedy
základní informace, které se týkají očkování
v našem regionu a které jsou známy ke dni
psaní těchto řádků.
Očkovací látka, která je nyní dodávána do našeho kraje, je výhradně od výrobců
Pfizer a BioNTech. Do České republiky by
mělo podle očekávaného harmonogramu dodávek přijít v měsících únoru a březnu cca
300 tis., resp. 400 tis. dávek. Tyto dávky jsou
rozděleny mezi jednotlivé kraje v poměru velikosti prioritních skupin. Konkrétně pro náš
kraj je to 5,4 % z celkového množství dávek.
Očkovací centrum Nemocnice Náchod mělo
v lednu k dispozici 2 478 dávek. Předpoklad
pro únor je 4 032 dávek a pro březen 4 650
dávek. Z lednových dávek byli očkováni zaměstnanci nemocnice a pacienti hospitalizovaní na lůžkách následné a dlouhodobé péče,
dále klienti a zaměstnanci domovů důchodců,

Nemocnice za účelem očkování zřídila očkovací centrum, které se nachází v přízemí nového pavilonu „K“. Kvůli náročnému skladování a manipulaci s očkovací látkou se zatím
nepředpokládá očkování v ordinacích praktických lékařů. Krizový štáb Královéhradeckého

kraje připravuje s městem Náchod pro období, kdy budou současné prostory očkovacího
centra z kapacitních důvodů již nevyhovující,
nové prostory, kde bychom mohli očkovací
centrum provozovat s výrazně vyšší kapacitou.
V našem okrese žije více než pět tisíc obyvatel starších osmdesáti let. Vzhledem k tomu,
že očkování probíhá ve dvou dávkách, nepředpokládáme v únoru a březnu rozšíření skupiny očkovaných mimo tuto věkovou kategorii.
Jsme však již nyní připraveni kdykoliv navýšit očkovací kapacitu ve stávajícím režimu
na 10 000 podaných dávek měsíčně.
Aktuální informace budeme uveřejňovat
průběžně na našich webových stránkách.
Vaše nemocnice
www.nemocnicenachod.cz

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Opravený svozový kalendář směsného
komunálního odpadu

S velkou omluvou za chybu ve svozovém kalendáři SKO na první
čtvrtletí letošního roku, zveřejněném v minulých číslech PM, zveřejňujeme svozový kalendář opravený:

měsíc

k ú. Police n. M.
a Velká Ledhuje

k ú. Radešov n. M.,
Hlavňov, Pěkov a Hony

Jaké druhy skla známe?

svozové týdny
Leden

2., 4.

1., 2., 3., 4.

Únor

6., 8.

5., 6., 7., 8.

Březen

10., 12.

9., 10., 11., 12.

Duben

14., 15., 16., 17.

13., 14., 15., 16., 17.

Květen

18., 19., 20., 21.

18., 20

Červen

22., 23., 24., 25.

22., 24.

O svozech v druhém pololetí vás bude město informovat na internetových stránkách a v Polickém měsíčníku.

Sklo

Sklo jako jedinečný obalový materiál

Za vynálezem skla prý stojí Egypťané. Někdy kolem roku 3 000
př. n. l. si z něj vyráběli různé ozdoby. Na jejich umění časem navázali
i čeští skláři, kteří svým umem (většinou z německých surovin) dokázali, a stále dokáží, okouzlit svět. V principu není sklo ničím jiným
než roztaveným pískem s příměsemi. Až 80 % sklářských písků lze při
výrobě skla nahradit recyklátem. Sklo má výbornou vlastnost, že se
dá teoreticky do nekonečna recyklovat. A hlavní předností skleněných
obalů je, že je možné je opakovaně používat.

Jak se sklo vyrábí?

Základní surovinou pro výrobu skla jsou tzv. sklářské písky s obsahem oxidu křemičitého (60-80%), a dále příměsi - oxid vápenatý, draselný a sodný, a potaš. Tomuto mišmaši říkají skláři „kmen.“ K tomuto
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kmeni se pak přidává během tavení i odpadní sklo, tedy recyklát, a to
ve formě jednodruhových střepů. V některých případech se ještě přidávají barviva a další speciální příměsi v případě výroby specifických
druhů skel. Sklo se taví při teplotách kolem 1550 °C (křemenné sklo
pak okolo 2000 °C). Je logické, že roztavit pec do takové teploty je
náročné na energii. Tato část výroby skla je tedy energeticky nejnáročnější. Po roztavení je třeba sklo paradoxně ochladit. Existuje i něco jako
chladicí pece. Ty se používají při výrobě tvarovaných skel, které není
možné jen tak narychlo ochladit.

Sodnovápenaté sklo

To se vyrábí tavením sklářských písků s vápencem a sodou. Jedná
se o nejrozšířenější druh skla, který nachází uplatnění při výrobě tabulového skla, sklenic nebo lahví.

Křišťálové sklo

Někdy se mu také říká dráselno-vápenaté. To se vyrábí tavením
sklářských písků s vápencem a potaší. Vzhledem k tomu, že je poněkud
tvrdší, hůře roztavitelné a stálé, používá se k výrobě chemického skla
a pro účely dekorativních sklářských výrobků.

Křemenné sklo

To vznikne tavením ve vakuu při teplotě úctyhodných 2000 °C.
A to z čistého křišťálu nebo žilného kamene. Má velmi vysokou teplotu
tání, a proto se využívá k výrobě světelných zdrojů. Zajímavé je, že toto
sklo neabsorbuje ultrafialové záření.

Draselnoolovnaté sklo

Do tohoto druhu skla se přidává olovo. Má pak vysoký lesk, lomí
zajímavě světlo a ještě zajímavěji rozptyluje barvy. S oblibou se brousí
a logicky se využívá tam, kde je třeba dosáhnout vysoké estetiky skla.
Nejčastěji je používáno v bižuterii nebo při výrobě křišťálových lustrů.

Vodní sklo

Jedná se o taveniny alkalických křemičitanů. Využívá se jako pojivo, impregnace či plnidlo.

Boritokřemičité sklo

To obsahuje oxid boritý a vykazuje vysokou odolnost proti chemické korozi. A protože má nízký koeficient tepelné roztažnosti, je odolné
i proti teplotním změnám. Vyrábějí se z něj pomůcky do laboratoří, svítidla, obaly na agresivní chemikálie a také varné nádoby.
Polický měsíčník - únor 2021

Kromě těchto, se vyrábějí i další druhy
skel. Jejich složení se přizpůsobuje jejich využití - optická skla, obrazovky, sklokeramika
nebo glazury.

Pěnové sklo

Při zpracování odpadního skla vzniká
i velké množství střepů, pro které není využití. Nicméně díky francouzskému patentu
z roku 1936 je možné tyto ‘odpadní’ střepy
dále zpracovávat na tzv. pěnové sklo. To se
vyrábí z rozemletých odpadních střepů (z obalového skla). Tato drť je smíchána s uhlíkovým prachem. Vše se zahřeje na teplotu kolem 100 °C. Tak dojde k roztavení skleněného
prášku a k oxidaci částic uhlíku na CO₂. Plyn
vytvoří drobné bublinky, které až dvacetinásobně zvětší původní objem roztaveného skla.
Výsledkem je pěnové sklo. Neprodyšné pro
plyny, nenasákavé pro tekutiny. Nenamrzá
a nehoří. Je to ideální izolační materiál.
Nejpozitivnější ale je, že se vyrábí recyklací
odpadu. I v ČR jednu takovou linku máme,
a to ve Vintířově. Provozovnu zde má společnost Recifa, a.s. Tato společnost také využívá
pěnové sklo jako izolačního materiálu do základů rodinných domů.
V současnosti využívají výrobci stále více
tzv. lehčené skleněné obaly. K výrobě takového skla potřebují sklárny (mimo jiných surovin) co nejčistější recyklát. Proto neustále
vzrůstá význam třídění skla na čiré a barevné
podle barev.

Materiál, který konzumu
nevyhovuje a proč sklo třídit

Hlavní předností skleněných obalů není to,
že je sklo recyklovatelné, ale to, že je možné
skleněné obaly opakovaně používat, a to
i v průmyslovém měřítku. Možnost znovuvyužití skleněných obalů (především lahví)
řadí sklo na špici současných obalů (i když jim
někdo vytýká velkou tzv. uhlíkovou stopu). Je
to skvělá užitná vlastnost, ale bohužel ji málo
využíváme. Zpětný výkup lahví se omezuje.
Důvodem jsou kapacity, logistika, prostor,
finanční náročnost a další okolnosti, které
mají za cíl možnost znovuvyužití skla zlikvidovat a nahradit ji výrobou nových obalů.
Jako ve většině případů zájmy ekonomické
jednoznačně vítězí nad zájmy zdravého rozumu. Pro životní prostředí je přijatelnější než
recyklace výkup a oběh lahví. Recyklace (byť
je relativně efektivní) je pouze jakýmsi nouzovým řešením. Zpětný výkup skleněných
obalů by jednak omezil jejich vyhazování
do směsného odpadu a snížil by potřebu výroby obalů nových. Bohužel tato řešení ustoupila a návrat je zatím v nedohlednu. Tak alespoň recyklace. Výhodou recyklace skla je
úspora primárních zdrojů surovin a energie,
přičemž kvalita skla se použitím recyklátu (při
zachování náročných požadavků) nesnižuje a do výrobní směsi lze přidávat až 80 %
střepů z vytříděného odpadu! Většina skla se
zpracovává ve dvou sklárnách, a to na jižní
Moravě a na Teplicku. Pokud se ze starého
skla nestane sklo nové, lze použít skelná drť
do izolačních materiálů, brusiv nebo betonových směsí. Podíl skla v celkovém množství
komunálního odpadu v ČR je cca 9% a ročně se vytřídí kolem 130 000 t obalového skla.
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Podíl recyklace skleněných obalů je téměř
75%. Výhodou recyklace skla je také to, že se
zpracovává na našem území a že se nevyváží,
jako například plasty nebo papír.

Jak správně sklo třídit

Společně s důležitostí třídění skla v domácnostech, je také neméně důležité dělení
na sklo čiré a barevné, které má vliv na kvalitu
suroviny a následné znovuvyužití. Barevné
sklo odkládáme do zeleného kontejneru, čiré
do bílého kontejneru, a mezi čiré se nesmí dostat barevné. Pokud je k dispozici pouze jeden
kontejner, pak do něj dávejte sklo bez ohledu
na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit! Nejvíce rozšířené jsou dva
druhy barevného skla, a to zelené, kterému
jeho barvu dodávají sloučeniny chromu a pak
hnědé, které je hnědé díky sulfidu železa. Před
vyhozením skla do kontejneru není třeba odstraňovat etikety ani kovová víčka a
nezapomínejme, že některé lahve jsou
stále ještě vratné.

Do bílého kontejneru na sklo patří

pouze čiré sklo, tedy průhledné lahve
od nápojů, zavařovací a jiné sklenice od potravin, skleničky a další skleněné nádoby.

Do zeleného kontejneru na sklo patří

lahve z barevného skla od nápojů, skleněné obaly od léků, kosmetiky a další skleněné
nádoby, tabulové sklo.

Do kontejnerů na sklo nepatří

varné sklo, žárovky, výbojky, zářivky,
autosklo, drátové sklo, zrcadla, zlacená a pokovená skla, obrazovky, displeje, plexisklo,
sklokeramika, porcelán, keramika.

A jak je to s autoskly?
Co je to autosklo

Počátky toho, čemu dnes říkáme autosklo (nebo bezpečnostní sklo), lze vystopovat
ve Francie, kde byl v roce 1902 udělen patent na skleněné objekty, obalené celuloidem.
Zde také, o rok později, spatřilo světlo světa
takzvané laminované sklo. Jelikož výroba
tohoto skla byla nákladná, používal se tento
vynález nejprve v průzorech plynových masek během první války. Až někdy kolem roku
1936 v USA někoho napadlo vkládat mezi
skleněné desky polyvinylbutyralovou fólii,
a tím vzniklo vrstvené bezpečnostní autosklo,
takové, jaké ho známe dnes. Autosklo je taky
také sklo, ale je složeno z několika vrstev, proložených bezpečnostní fólií. Mimo tyto fólie
obsahují i různé pryskyřice a tónovací pokovení, a v poslední době i různé senzory. Ty
se nacházejí většinou v místě, kde je vnitřní
zpětné zrcátko. Mohou být buď pevnou součástí skla, nebo k němu být připojeny pomocí
lepidel či gelových podložek. Mohou zde být
i antény a v neposlední řadě i zařízení pro jejich vyhřívání.

Jak se recyklují autoskla

Před samotným procesem recyklace, je
třeba autoskla rozdělit podle druhu. Po roztřídění následuje drcení a poté separace, kdy
separátory oddělí od skleněné drtě kovové
součásti a nekovové nečistoty. Rozdrcené autosklo postupuje kolem čidel, které pokračují

v odstraňování nečistot a příměsí, které prošly
před separátory. Jedná se o zbytky gumových
těsnění, tmelů, fólií nebo samolepek a dálničních známek. Některé třídicí linky dokážou
skleněnou drť rozdělit podle barev. Čistá
skleněná drť je pak připravena k použití
pro výrobu dalších skleněných výrobků,
popřípadě k výrobě sklokeramických desek.
Recyklace autoskel poskytuje materiál pro
výrobu dalšího skla. Recyklace autoskel tedy
není běžná recyklace, jde o zbavování autoskel
všech komponent, které z něj dělají autosklo.

Jak naložit s autoskly

Z uvedených důvodů nelze autoskla recyklovat spolu s běžným sklem.
Zpracovatelé obalového skla nedokáží autoskla zpracovat běžným způsobem recyklace
obalového skla, protože na to nejsou vybaveni. Opravu nebo výměnu autoskel proto přenechejte specializovaným servisům, které by
měly vyměněná autoskla dopravovat do míst,
kde jsou k dispozici speciální recyklační linky. Jedině tak je možné autoskla recyklovat.
A podomní opraváře, jejich zákazníky a domácí kutily žádáme, aby autoskla neodkládaly
ke skleněným kontejnerům, protože přidělávají práci technickým službám. Autoskla není
možné odkládat ke skleněným kontejnerům,
protože je nelze recyklovat spolu s běžným
obalovým sklem.

Jednorázové plasty

Éra jednorázových plastů ve členských
státech EU se pomalu ale jistě chýlí ke konci.
Celá řada produktů, které jsme běžně a někdy
i každodenně užívali, už nebude k dostání
nebo je čeká významná změna a různé druhy omezení. Důvodů pro razantní omezení
v rámci produkce plastového zboží na jedno
použití je několik, problematická je především
značná ekologická zátěž. Od července letošního roku by se již na trh neměly dostávat nové
jednorázové plastové výrobky a od této doby
také poběží prodejcům roční lhůta, ve které
budou muset vyprodat zásoby těchto produktů. Výrobků, se kterými se budeme muset rozloučit, je celá řada. Patří mezi ně např.:
yy jednorázové plastové příbory a nádobí
yy tyčinky na čištění uší
yy míchátka a brčka do nápojů
yy násady na nafukovací balonky
yy kelímky z polystyrenu
yy produkty z oxorozložitelných plastů a z bioplastů atd.
Odhady hovoří o tom, že v České republice
se ročně prodá zhruba 300 milionů plastových
příborů na jedno použití, 60 milionů jednorázových plastových příborů, 40 milionů nádob
na hotová jídla nebo 40 milionů kelímků.

Svítidla a jejich likvidace

Tempo nákupů nových svítidel se zvýšilo.
V minulém roce jich přibylo do tuzemských
domácností přes 4 miliony a celkem se jich
rozsvěcelo více než 59 milionů. Jde zejména
o malá svítidla, kterých na průměrnou domácnost připadá devět ze čtrnácti svítidel celkem.
Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti
EKOLAMP, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů, svítidel a dalších elektrozařízení.
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Zajímavým trendem je růst nákupů svítidel s integrovanými LED diodami. Obliba
tohoto typu svítidel je pravděpodobně dána jejich dlouhou životností a touhou zlepšit nejen
světelný komfort, ale i design domácnosti.
Počet světelných zdrojů, tedy různých typů
žárovek, v českých domácnostech poslední
dva roky naopak pomalu klesá, v současnosti
je jich celkem 62 milionů. Pokles je způsoben
zejména delší životností nových typů světelných zdrojů, perioda obnovy se tím podstatně prodlužuje. Více než tři čtvrtiny (78 %)
tvoří úsporné zdroje, což představuje výrazný posun oproti situaci před dvěma lety, kdy
většina světelných zdrojů byla neúsporných.
Mezi úspornými světelnými zdroji převládají LED žárovky (50 %), následují kompaktní

zářivky (22 %). Neúsporných světelných
zdrojů rapidně ubylo, zejména wolframových
žárovek, a to i proto, že v oficiálním prodeji
již nejsou k dostání. Jejich největšími příznivci zůstávají senioři, kteří už ale také pomalu
přecházejí na úspornější druhy. Wolframové
žárovky se nehodí ani do nových typů svítidel, které jsou uzpůsobeny světelným zdrojům
s nižším příkonem, použití klasických žárovek
tak může představovat i požární riziko.

Úsporné světelné zdroje je ale nutné, po jejich vyřazení, ekologicky zlikvidovat, případně zrecyklovat.
Vysloužilé světelné zdroje - LED
žárovky, výbojky, zářivky i kompaktní zářivky je ale potřebné ekologicky

zlikvidovat. V žádném případě se nesmějí
vyhazovat do popelnice, ani mezi jiné vyřazené elektrospotřebiče. U LED zářivek
je důvodem, že obsahují elektronické součásti, u zářivek a kompaktních zářivek je
důvodem malý obsah toxické rtuti, která
by z nich mohla, při jejich křehkosti, mezi
ostatním odpadem či elektroodpadem
uniknout. K recyklaci jsou světelné zdroje sváženy z více než 4200 sběrných míst,
provozovaných společností EKOLAMP.
V Polici n. M. lze vysloužilé světelné zdroje odevzdat v obchodech s elektrem a ve sběrném dvoře.
připravil Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika
Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.1.2021
město Police nad Metují 3997 obyvatel.

Jubilea

V prosinci 2020 slavili
70 let
paní Marie Odlová
pan Zdeněk Macek
pan Jiří Čáp
pan Zdeněk Zelený
pan Jaroslav Ulvr
pan Jaroslav Kotyza
75 let
paní Maria Popadincová
paní Eva Vítová
80 let
paní Jitka Fuxová
pan František Pivoňka
90 let
pan Josef Nosek
Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a mnoho krásných dní plných
pohody v dalších letech.

Odešel zahrádkář tělem i duší

4. 1. 2021 zemřel po dlouhé nemoci
ve věku 77 let přítel Miroslav Vaněk.
Do Police přišel s rodinou za prací v sedmdesátých letech. Začal pracovat v Plemenářské
stanici ve Velké Ledhuji. Tam také hned začal
zahrádkařit. Později získal zahrádku v kolonii
na Bělské ulici a brzy vstoupil do Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu v Polici n. M. Nebyl
jen členem do počtu a již v roce
1988 se stal členem výboru, když
byl zvolen pokladníkem. Aktivně
ve výboru pracoval, dokud mu síly
stačily.
A pro nás mladší se stal trpělivým rádcem. Nejeden stromek
v polických zahrádkách byl prořezán jeho rukou (jak trpěl při pohledu na narostlá „košťata“ v korunách jabloní), nejedna zelenina či
květina byla pěstována podle jeho

rad. Podílel se na pořádání přednášek a výstav.
Bohužel nemoc mu další práci na zahrádce
znemožnila.
Čest jeho památce.
Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu
Police nad Metují

Prosíme jubilanty, kteří si v budoucnu nepřejí být v této rubrice jmenováni, nebo
si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují. (hambalkova@meu-police.cz, tel. 491 509 990)
Dagmar Hambálková, matrikářka

KNIHOVNA
Audioknihy

Půjčování knih

Nabízíme možnost předem objednat knihy a časopisy prostřednictvím emailu mvs@
knihovna-police.cz nebo telefonních čísel
491 543 230 a 775 421 155. Zároveň se domluvíme na bezkontaktním předání. Využijte
možnost, kdy město nám vyšlo vstříc a umožní rozvoz knížek přímo na adresu čtenářů.
Vracet knihy takto není možné. Současné
výpůjčky a rezervace jsou automaticky
prodlouženy.
Sledujte, prosím na našich webových
stránkách záložku E-literatura, kde se vám
budeme snažit nabídnout virtuálně dostupné
čtení. Děkujeme.
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Pro ty, kteří nechtějí nebo nestíhají číst,
jsme ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové vybrali a vy odkaz najdete na našich
webových stránkách v E-literatura.:
Audioknihy-online.cz - audioknihy rozdělené podle žánrů.
Čtenářský
deník
k dispozici
na webu Českého rozhlasu. V nabídce jsou
audioknihy, podcasty, školní doporučená četba i knihy pro volný čas.
Knížka za vámi může přijít v různých podobách, třeba přizpůsobená k poslechu. Již
Seneca řekl: „Společnost knih lze volit lépe,
než společnost lidskou. Tím spíše si mezi knihami vybírej přátele pro celý život.“ Přejeme
tedy příjemný výběr a poslech.

Regionální výročí

Připravili jsme přehled regionálních výročí, u kterých si v letošním roce připomínáme
kulaté nebo půlkulaté výročí. Zaměřuje se
na osobnosti či události spjaté s Polickem buď
místem svého narození, úmrtí nebo působení.
Kartotéka poskytuje základní údaje osobností
či událostí. Hlavně uvádí zdroje, ve kterých
lze nalézt podrobné informace buď přímo
v naší knihovně, nebo v dalších knihovnách
naší republiky.
Každý přehled je ovlivněn osobností tvůrce. Pokud vás zajímají i další výročí celorepublikového či celosvětového významu, můžete navštívit stránky http://www.kjm.cz/data/
fotogalerie_2021/Kalendarium_2021_up.pdf,
které zpracovává Knihovna Jiřího Mahena
v Brně.
Polický měsíčník - únor 2021

LEDEN:
Weigel, Jaroslav
*2.1.1931 Rychnov nad Kněžnou
+5.9.2019 Praha
Český malíř, grafik, scénograf a herec,
dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana.
V r. 1939 vstoupil do skauta v Polici nad
Metují. Na podzim r. 1945 se přestěhoval
do Broumova-Olivětína. Po smrti otce se
v r. 1948 odstěhoval s matkou do Mnichova
Hradiště.
Zdroje:

yy Databáze Studijní vědecké knihovny v Hradci Králové Výročí regionálních osobností
- https://aleph.svkhk.cz/F/FMABFAUIV9C9T2DME71SX1UHFUMHFGGNI3IX266B2CG5HERJ2D-48643?func=direct&doc%5Fnu
mber=000091537&local%5Fbase=hka10&form
at=999&pds_handle=GUEST

Zdroje v naší knihovně:

yy NOSKOVÁ, Martina: Historie skautingu v Polici
nad Metují : bakalářská práce, Univerzita Hradec
Králové, Filozofická fakulta, Katedra pomocných
věd historických a archivnictví / Martina Nosková ; vedoucí práce Marta Kohárová. -- Hradec
Králové : M. Nosková, 2011. -- 80 s. : il. ; 30 cm
yy Weigel, Jaroslav: Malá psí kuchařka : (od 2
do 22 kg) : Pro dospělé psy malé, střední a o chlup
větší. -- 1. vyd. -- Praha : Paseka, 1992. -- 76 s.
yy SVĚRÁK, Zdeněk: Divadlo Járy Cimrmana: Historie Divadla Járy Cimrmana : Dodatky : Doslov
/ [Rejstřík Jan Beránek] ; [Ilustroval Jaroslav

Nabídka knih:

¾¾ Hlaváčová, Yvetta: Odsouzená talentem
Kniha je zpovědí bývalé vrcholové plavkyně o tom, co se stane, když se tato zkušenost
(v mnohém také trpká) transformuje v pochopení, co je opravdové štěstí a životní
hodnota, a to i v kontextu mateřství, lásky či
síly vizualizace budoucnosti.
¾¾ Pflüger, Andreas: Nikdy
Další detektivní román s policistkou Jenny
Aaronovou. Po jedné z nevydařených akcí
je Jenny nevidomá. Aby se znovu nadechla a promyslela svůj další život, odjede
do Švédska, kde ji zastihne lákavá nabídka
na návrat k berlínské speciální jednotce.
Tam se dozvídá, že na ni v Marrákeši čeká
nejnebezpečnější muž světa, který do jejího života zasáhl s nečekanou silou. A tak
je Jenny odhodlaná se stůj co stůj pomstít
a zabít ho.
¾¾ Lamballe, Marie: Maják na útesech
Romantický příběh. Susanne žije už pár měsíců s okouzlujícím Paulem, který je pro ni
velkou neznámou. Přesto podlehne jeho šarmu a je ochotna vydávat se s ním na nečekané dobrodružné výpravy. Jedna společná
cesta se jí ale stane osudnou a Susanne se
ocitá sama v Bretani. Po společné autonehodě trpí náhlou ztrátou paměti a tak předpokládá, že se jmenuje Anne-Marie Dupinová.
Této osobě je totiž adresován dopis, který
nalezne ve své kapse. A tak se setkává se
svou domnělou babičkou a obyvateli vesnice, kteří žijí své svérázné životy "na konci
světa", jak říkají své milované vesnici.
¾¾ Křivánek, Jiří: Lovecká vzpomínání
V souboru mysliveckých povídek nabízí
autor přes třicet loveckých příběhů. Rekapi-
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Weigel] ; [Dosl. Přemysl Rut]. -- Praha : Paseka,
1993. -- 140 s. : fot.
yy SVĚRÁK, Zdeněk: Povídky ; [ilustrace Jaroslav
Weigel]. -- 1. vyd. -- Praha : Fragment, 2008. -106 s. : il. ; 21 cm.

Petr, Karel
*28.9.1914 Suchý Důl +5.1.1981

Učitel, syn kováře ze Suchého Dolu. Přední
představitel
hudebního
života
města.
Zakladatel a dlouholetý vedoucí Dětského pěveckého sboru.
Zdroje:

yy Databáze Studijní vědecké knihovny v Hradci
Králové Výročí regionálních osobností - https://
aleph.svkhk.cz/F/F6DD2UVAJGN8MYC6XL9VFK2Q5VRMR88LEF1ATE833JTVSNMLQ2-50881?func=direct&doc%5Fnumber=00
0207097&local%5Fbase=hka10&format=999&
pds_handle=GUEST

Zdroje v naší knihovně:

yy MATYÁŠOVÁ, Helena: Karel Petr : 1914-1981
. -- [Police nad Metují] : Město Police nad Metují,
2014. -- 31 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 16 x 23 cm. -- Vydáno u příležitosti nedožitých 100. narozenin učitele Karla Petra.
yy Pichl, Miroslav: Police nad Metují v datech :
stručný přehled událostí let 993 – 2003. -- Vyd.
1. -- Police nad Metují : Město Police nad Metují,
2004. -- 331 s. ; 31 cm. -- Bibl. s. 330-331
yy Osoba, Jan: Karel Petr – významná hudební
osobnost v historii Policka. – In: Rodným krajem.
– Č. 50 (2015), s. 47-48.

tuluje v nich několik desetiletí své profesní
dráhy, během nichž měl možnost navštívit
mnoho překrásných míst hlavně ve vojenských výcvikových prostorech a hraničních
pásmech, kam mnohdy lidská noha nevstoupila. Zachycuje pomíjivé chvíle loveckého
života a zaznamenává množství zážitků,
které mu myslivecký život přinesl.

¾¾ ŠABACH, Petr: Dobře zašitej frajer
Dva roky po úmrtí populárního prozaika
Petra Šabacha uspořádali dva jeho přátelé
a kolegové, spisovatelé Emil Hakl a Václav
Kahuda, vzpomínkový reprezentativní výbor z Šabachových krátkých próz. Zahrnuli
do něj třináct povídek ze starších souborů,
dvě autobiograficky laděné novely a také
dvě drobné, dosud nepublikované povídky.
Na nadaného vypravěče se svérázným humorem pak vzpomínají oba zmínění editoři,
doplnění dalším kolegou - Zdeňkem Svěrákem.
¾¾ Bowen, James: Kocour Bob : příběh
o přátelství a naději
James, který se živí hraním na kytaru v londýnských ulicích, se ujme bezprizorného
zraněného kocourka a postupně s ním vytvoří nerozlučnou dvojku. S pomocí Boba
se James zbaví závislosti na drogách, obnoví vztahy s rodinou, změní zaměstnání
a sepíše toto osobité vyprávění o hloubce
přátelství, nekonečnosti naděje a magickém
kouzlu koček.
¾¾ Lednická, Karin: Šikmý kostel
Románová kronika z let 1894-1921 o někdejší pastevecké vesnici, která vystavěla
svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě - také kvůli těžbě uhlí.

Suchý, Jaroslav
*10.1.1921 Náchod +26.5.2002

Knihovník, ředitel náchodské knihovny
(1952-84), kulturní pracovník, redaktor, psal
básně, rozhlasové hry. V době jeho ředitelování byla knihovna v Polici nad Metují součástí
Okresní knihovny Náchod. V polické knihovně mnohokrát vystupoval v rámci Černých hodinek. Polické knihovně také věnoval brožuru
Městská knihovna Police nad Metují k 150.
výročí založení čtenářské společnosti v Polici
nad Metují.
Zdroje:

yy Databáze Studijní vědecké knihovny v Hradci
Králové Výročí regionálních osobností - https://
aleph.svkhk.cz/F/8A9XPE4Q1J4RSJ8B2LH
2HR835F42FYNYLN51XUHUFRTQVAH8
EF-51567?func=direct&doc%5Fnumber=0000
60383&local%5Fbase=hka10&format=999&p
ds_handle=GUEST

Zdroje v naší knihovně:

yy SUCHÝ, Jaroslav: Městská knihovna Police nad
Metují. -- Náchod : Okresní knihovna, 1987. -- 29
s., fot., obr.
yy SUCHÝ, Jaroslav: Náchod. -- 1. vyd. -- Hradec
Králové : Kruh, 1977. -- 199 s.
yy ŠKVORECKÝ, Josef: Náchod to krásné město
Kostelec / [Portrét J. Škvoreckého Maria Gabánková] ; [Fot. Bronislav Hofman] ; [Sest. Jaroslav
Suchý] ; [Kresby Bohumír Španiel]. -- Náchod:
Městský úřad, 1994. -- 119 s. : fot., barev. fot.

Vaše knihovnice

Barbora, Julka a Ludwik jsou představiteli
tří odlišných dějových linií, které se na mnoha místech proplétají a vytvářejí plastický
obraz polozapomenutých časů, jejichž drsnost je pro dnešního čtenáře v mnoha ohledech téměř nepředstavitelná. Do všech osudů však opakovaně a nemilosrdně zasahují
velké dějiny, které úsilí obyčejného člověka
mohou snadno proměnit na prach.
¾¾ Černajová, Vladimíra: Sejdeme se v pět
Úsměvné příběhy ze seznamky, které píše
sám život.
¾¾ Giampietro, Nicoletta: Nikdo neví, že jsi
tady
Román z fašistické Itálie o dětském přátelství a konfliktu mezi státní ideologií a lidským svědomím. Dvanáctiletý Lorenzo
vyrůstá v Itálii zmítané druhou světovou
válkou. Jeho rodina se snaží vypořádat se
s nelehkými životními podmínkami a jemu
i jeho spolužákům je ve škole vštěpována fašistická ideologie. Lorenzo o novém
uspořádání nepochybuje, dokud se nedostane do ohrožení jeho spolužák Daniel, který
je z židovské rodiny. Rozhodne se vzepřít se
ideologii a kamarádovi poskytne úkryt.

¾¾ Kubíková, Slávka: Klub nerozbitných
dětí
Cílem autorky je pomoci rodičům zorientovat se v tomto přehlceném světě a ukázat
jim, co je pro jejich děti skutečně důležité
a co opravdu funguje. Vlídná a velice praktická kniha, která se trefuje do dnešní úžasné, ale zároveň velmi náročné a rychlé doby,
aby se v ní skrze naši pomoc naučily naše
děti spokojeně žít a staly se "nerozbitnými".
Dáša Ducháčová
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Zdravíme z PSO!

Rok 2020 utekl jako voda, ale i tak jsme
toho společně s Vámi stihli opravdu hodně. Tak třeba vyprodat pražskou Lucernu,
uskutečnit náš první online přenos, odehrát turné po nádražích či odvysílat koncert
na Radiožurnálu. Dokonce se nám podařilo
se s vámi sejít poprvé a určitě ne naposledy,
u nás v Polici na Sousedské! Také jsme v roce
2020 vybrali přes 700 tisíc Kč pro různé

dobročinné účely. Koncertní sézóna sice nebyla nejdelší, ale i přes všechny těžkosti jsme
rok 2020 prožili naplno. Rozhodně by to ale
nešlo bez Vás! Moc Vám děkujeme za přízeň.
Stejně tak děkujeme i naším parťákům a městu Polici nad Metují za podporu.
Abychom ale stále jen nevzpomínali, rok
2021 se nám začíná pomalu rozjíždět. První
velká změna, kterou nám dopřála společnost
MycoMedica z Police nad Metují, je obnovení
naší vizuální identity. Změnilo se logo, naše
vizuální materiály už budou pěkně v jednom
duchu, připravujeme
nový “merch” a rodí
se i naše nové CD!
V neposlední řadě
bychom Vám také rádi
představili
projekt
#1050, ve kterém hledáme tisíc fanoušků,
kteří jednou za měsíc
oželí třeba kafe nebo
dvě piva a ušetřenou
padesátikorunu
pošlou právě nám. My
díky tomu pokryjeme

náklady spojené s naší PSOdomácností a o to
více bude prostoru na tvoření a vymýšlení
nových projektů. Chcete do toho jít s námi?
Pokud ano, tak na stránce www.darujme.cz/
pso1050 se dozvíte vše potřebné. A ještě jedna dobrá zpráva nakonec. Co nevidět se uslyšíme na Spotify! A nejen tam… Sledujte nás
na sociálních sítích, na webu a snad již brzy
na slyšenou, na viděnou, na shledanou.
Za celé PSO
Viky, marimbistka

Přehled kulturních akcí Muzea Náchodska v měsíci únoru 2021
Stálá expozice muzea Dějiny
Náchoda a Náchodska

Stálá expozice Muzea Náchodska
v Broučkově domě na Masarykově náměstí
čp. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost.
Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek
vojáčků čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se bránit – 1938 modeláře
a sběratele Lubora Šušlíka. Dále byla expozice obohacena o nové exponáty, které můžeme pozornosti návštěvníků taktéž doporučit.
Organizované výpravy lze objednat na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu meisnerova@
muzeumnachodska.cz. Otevřeno denně mimo
pondělí 9-12, 13-17 hod.

Z Frýdku do celého světa.
Příběhy rodu Landsbergerů
Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky do Broučkova domu (Masarykovo nám.
čp. 18) na výstavu věnovanou významnému
rodu textilních průmyslníků, spjatých svými
kořeny s Náchodem. Výstava bude probíhat
od 5. 2. do 21. 3. 2021, otevřeno denně mimo
pondělí 9-12, 13-17 hod. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. února 2021 od 17 hodin.
Sledujte prosím i nadále aktuální vývoj
epidemiologické situace a nařízení vlády ČR.,
naše webové stránky a facebook, kde informace průběžně aktualizujeme! Plánovaný program může být zrušen či změněn.

Náchodské muzejní sedánky
Připravované muzejní sedánky, které nemohly vzhledem k nepříznivé epidemiologické
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situaci proběhnout v loňském roce, plánuje
muzeum uskutečnit letos v náhradních termínech, které budou včas oznámeny. Konkrétně
se jedná o přednášku Mgr. Milana Horkého
„Božena Němcová. Znáte ji?“, přednášku
Mgr. Matouše Holase „Každodennost za prusko-rakouské války“ a Sbohem, Český koutku
Davida Vondráčka. Pro bližší informace sledujte internetové stránky a facebook muzea.

Kdo si hraje, nezlobí

Muzeum Náchodska pořádá do března
2021 sbírku hraček místní výroby, zejména
produkce firem KOVODRUŽSTVO, KOVAP
a KADEN. Dárci mohou kromě hraček samotných nosit také katalogy, popř. staré fotografie
s danými hračkami. Pokud doma máte nějaký
předmět, kterého se nechcete vzdát, a přesto
si myslíte, že je zajímavý a byl by přínosem
pro připravovanou výstavu, budeme velmi
rádi, půjčíte-li nám jej alespoň po dobu jejího
trvání. Vděčni budeme také za zapůjčení fotografií, popř. jiných listin, které si budeme moci
oskenovat.
Předměty ze sbírky budou nejprve využity
při přípravě výstavy zaměřené na hračky, jejíž
část by měla být věnována právě náchodskému KOVODRUŽSTVU, a následně budou
používány i při dalších výstavách. Přinést je
můžete kdykoliv do muzea (vždy se jménem
dárce a kontaktem na něj) nebo ve vyhlášených termínech přímo na osobní schůzky
s muzejním kurátorem.
Únorová schůzka se uskuteční v úterý 9. 2.
2021 v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě od 15 do 16 hodin. O termínech
dalších schůzek budeme průběžně informovat.

Za Váš zájem a podporu předem velice
děkujeme!

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást
čs. pohraničního opevnění z let 1935-1938 s
rozsáhlým podzemím. V současné době probíhá dlouhodobě avizovaná plánovaná revitalizace pevnostního areálu, během níž je pevnost uzavřena. Volně přístupná zůstává naučná
stezka dobrošovské pevnosti, k jejíž návštěvě
zveme.
Bc. Andrea Kösslerová
Muzeum Náchodska

Polický měsíčník - únor 2021

Galerie v online prostoru

Galerie výtvarného umění v Náchodě
je v současné době pro veřejnost od 18. 12.
uzavřena. Tradiční výstavu Náchodský výtvarný podzim – 37. ročník přehlídky umění
regionu zastihl nouzový stav dokonce dvakrát, poprvé v době přípravy a plánovaného otevření a podruhé v jejím průběhu. Jde
o přehlídku oblíbenou, představující malbu,
kresbu, grafiku, počítačovou grafiku, koláž,
fotografii, plastiku, architekturu, keramiku,
textil, sklo i nová média. Salon v tomto pojetí barvitě a výstižně představuje aktuální
výtvarné dění sledované oblasti.
Už od jarního nouzového stavu nabízí galerie na svých webových stránkách
i sociálních sítích kulturní vyžití. Sociální
sítě jsou v této době jedinou možností, jakým způsobem komunikovat s návštěvníky. Náchodský výtvarný podzim je velice
atraktivní a regionálními výtvarníky navštěvovanou výstavou, proto jsme pro návštěvníky připravili online katalog a zároveň
i video z výstavy. Každé pondělí jsme odvysílaly živé rozhovory s jedním z vystavujících autorů (Petr Samek, Hynek Šnajdar,
Lukáš Cinkanič a Lenka Jirková Táborská).
Poslední zmíněnou autorku shlédlo téměř
2 500 diváků. Tyto živé rozhovory mají
velkou odezvu a rády bychom s kolegyní
Martinou Frydrychovou v budoucnu navázaly na jejich pokračování. Pro děti byla
připravena lektorovaná sobotní dílna s výtvarníkem Jaroslavem Soumarem. Dílna se
uskutečnila v online prostoru a zúčastnilo
se jí 8 dětí a 4 dospělí. Jaroslav Soumar
děti zasvětil do tajů animace a v praktické
části si mohly vyrobit flipbook. I edukačně výtvarný program pro školní skupiny
„Tkaný příběh“ se přesunul do světa internetu. Vzpomínka na práci zesnulého
Jaroslava Jošta a jeho Křížovou cestu vyobrazenou v ručně šitých gobelínech byla
představena v podobě prezentace dostupné
na adrese https://docs.google.com/…/1Pr8-RTlAVjN9_DGqH2d-wimtvF…/edit…
Výstava Náchodský výtvarný podzim tuto
neděli skončila a vzhledem k nabitému výstavnímu plánu nebude prodloužena.
V současné době kurátoři David
Chaloupka a Michal Burget připravují výstavu výtvarného spolku Amag. Výstava
s názvem „AMAG. Sejdeme se ve čtvrtek“
přiblíží AMAG jako živou součást komunitní kultury, nejen obsáhlým výběrem
děl současných členů, ale také přenesením
a instalací prostředí ve kterém se spolek
schází a tvoří. Výtvarná díla v rozmanitých
technikách (kresba, malba, grafika, plastika) budou doplněna také ukázkami malby
v plenéru, grafickým koutkem, malbou zátiší ve spolkové místnosti a kresbami členů
spolku zachycujícími vlastní historii spolku včetně fotografické a další dokumentace i práce významných mentorů spolku.
Vzhledem k současné situaci plánujeme
Polický měsíčník - únor 2021

natočit video z výstavy, které bude opět
dostupné na sociálních sítích a webových
stránkách galerie. Souběžně s výstavou připravujeme výtvarnou dílnu pro děti, jejich
rodiče i dospělé zájemce, jak ilustrovat pohádkový svět vedenou Annou Maněnovou,
která se uskuteční v sobotu 6. 2. od 14.
do 16 hodin. Na pondělí 8. 2. od 17 hodin
chystáme přátelskou přednášku s navazující besedou k historii spolku AMAG vedenou současným předsedou spolku Milanem
Jíchou. Další výtvarná dílna pro všechny

věkové stupně s unikátní technikou tisku
z barevné hlíny vedenou Evou Jiráskovou
je plánována na sobotu 13. 2. od 14 do 16
hodin. V případě trvajících omezení v návaznosti na epidemiologickou situaci se tyto
doprovodné akce přesunou do online prostoru prostřednictvím živého vysílání nebo
provedeme alespoň jejich video záznam.
Těšíme se na Vás v online prostoru, ale
ještě raději Vás přivítáme v galerii.

Veronika Mesnerová, Martina Frydrychová

Galerie výtvarného umění v Náchodě

Zámecká jízdárna, Náchod, Smiřických 272, tel. 491 423 245, 491 427 321.
Otevřeno v termínu konání výstav denně
kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Otevření je vázáno na aktuální epidemiologickou situaci.

AMAG – sejdeme se
ve čtvrtek (23. 1. – 14. 2.)

Současný výtvarný spolek AMAG
(Ateliér malířů a grafiků), jehož základem byl
Kruh výtvarníků založený již v březnu roku
1948, sdružuje amatérské výtvarníky města
Náchod. Odbornému vedení spolku se v minulosti věnovalo několik významných výtvarníků Náchodska. Výstava přibližuje AMAG
jako živou součást komunitní kultury, nejen
obsáhlým výběrem děl současných členů, ale
také přenesením a instalací prostředí ve kterém se spolek schází a tvoří. Výtvarná díla
v rozmanitých technikách (kresba, malba, grafika, plastika) budou doplněna také ukázkami
malby v plenéru, grafickým koutkem, malbou
zátiší ve spolkové místnosti a kresbami členů
spolku zachycujícími vlastní historii spolku
včetně fotografické a další dokumentace i práce významných mentorů spolku.
Kolektivní výstava náchodského Sdružení
výtvarníků AMAG.

Kurátoři výstavy: PhDr. David Chaloupka,
MgA. Michal Burget

Souběžně s výstavou připravujeme následující doprovodné akce:

Sobotní výtvarné dílny pro
rodiče s dětmi

1. Výtvarná dílna vedená Annou Maněnovou
nám představí, jak ilustrovat pohádkový
svět. Dílna se uskuteční v sobotu 6. února
od 14 do 16 hodin.
2. Výtvarná dílna pro všechny věkové stupně
s unikátní technikou tisku z barevné hlíny vedenou Evou Jiráskovou se uskuteční
v sobotu 13. února od 14 do 16 hodin.

Beseda s Milanem Jíchou
V rámci výstavy „AMAG. Sejdeme se
ve čtvrtek“ se uskuteční v pondělí 8. února
od 17 hodin přátelská přednáška s navazující
besedou vedená současným předsedou spolku
Milanem Jíchou.
Další akce (výtvarné dílny) jsou v jednání
s členy AMAG. V případě trvajících omezení v návaznosti na epidemiologickou situaci
se tyto doprovodné akce přesunou do online prostoru prostřednictvím živého vysílání
nebo provedeme jejich video záznam.
Více na www.gvun.cz a facebook.com/
galerienachod
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

,Muzeum papírových modelů,
Tyršova 341, 549 54
Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz
E-mail: Info@MPMPM.cz
Mobil: 777 828 657
Telefon: (+420) 498 100 910

ÚNOR 2021

Otevřeno:
PONDĚLÍ, ČTVRTEK A PÁTEK
11:00 – 17:00
VÍKENDY, SVÁTKY,
PRÁZDNINY
9:00 – 17:00

musí ověřit každý návštěvník sám,
který se po roce opět vydá do Muzea.
Vzhledem k nejistotě nadcházejících
dní, plynoucí z epidemiologické situace v České republice, Vám dnes nabídneme jen malý pohled do expozice
Muzea.
Jedním z nejzajímavějších modelů,
který se nachází v Sále architektury, je
bezesporu model Průmyslového paláce v Praze. Ten byl postaven pro potřeby Jubilejní zemské výstavy v Praze
roku 1891. Budovu navrhl český architekt Bedřich Münzberger.
Stavbu provedla „První českomoravská strojírna na stroje“ ve spolupráci
se stavební firmou architekta Františka Víšky za 5 měsíců (!), a to během
velmi nepříznivých povětrnostních
podmínek. Železná konstrukce Průmyslového paláce vážila 800 tun. Ocelové oblouky měly rozpětí 38 m. Průmyslový palác byl otevřen 15. března
1891. Náklady na palác dosáhly
474.690 zlatých.

Z ROZHODNUTÍ VLÁDY
O KRIZOVÉM STAVU JE
MUZEUM PRO VEŘEJNOST
DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO
Informace o otevírací době platí samozřejmě za předpokladu, že současná krizová situace skončí, opatření se zruší a
bude možné opět pozvat návštěvníky do
Muzea.
Jinak platí, že Muzeum je pro veřejnost
uzavřeno…
V Muzeu se ale stále pracuje. Polovinu
ledna jsme strávili počítáním inventury
a věřte, že se několik dní po sobě probírat vystřihovánkami je věc zásadní – zásadní třeba pro noční sny…
Ovšem věcí, kterou budou návštěvníci
moci vidět na vlastní oči a na které momentálně pracujeme, je každoroční obměna expozice. Ta letošní se uskuteční
na konci února.
Aktuálně ladíme s kurátory jednotlivých sbírek koncepci a samozřejmě
chceme v expozici odrazit i nové modely, které Muzeum v roce 2020 získalo.
Ač se může zdát, že je to činnost nenáročná, s každým z kurátorů pracujeme
na představě klidně několik dní. A kurátorů je sedm.
Jak se nám vše povedlo a jak jsme dokázali expozici posunout a změnit si už
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Palác tvoří bohatě prosklená ocelová
konstrukce s nejvyšším bodem 51 m
nad terénem. Vyhlídka na vrcholu věže
s hodinami byla (v té době) za poplatek
přístupná veřejnosti. Někdy je palác
označován za secesní, jindy je toto stylové vymezení označované za chybné a
styl je označován jako historismus. V
letech 1952–1954 byl objekt zrekonstruován podle projektu Pavla Smetany. Původně průčelí paláce zdobil
majestátní portál se sochami českých
velikánů. Na zadní straně budovy zůstal tento portál zachován. V bočních
křídlech byly umístěny významných
českých techniků.
16. října 2008 zachvátil výstavní Průmyslový palác požár. Levé křídlo budovy shořelo. S rekonstrukcí se mělo
začít v roce 2020. Datum se ale posunulo na rok 2021…
Ale vraťme se na začátek příběhu Průmyslového paláce. Jubilejní zemská výstava ještě před svým počátkem dokázala téměř dokonale rozdělit české a
německé podnikatele v Čechách. Zatímco ti první se o výstavu intenzivně

zasazovali, ti druzí ji bojkotovali. Výsledkem byla pravděpodobně první
ryze česká výstava takovéhoto rozměru
v Rakousko-Uhersku. V jejím rámci
vzniklo mnoho uměleckých a technických děl: jen namátkou Křižíkova vodní
fontána přímo na Výstavišti, rozhledna
na Petříně (vysoká 65,5 metru) nebo dioráma bratří Liebscherů představující
Bitvu o Karlův most mezi Švédy a českými studenty během Třicetileté války.
Dioráma bylo umístěno v Pavilónu
Klubu českých turistů, který byl později
přenesen na Petřín a je v něm umístěno
známé zrcadlové bludiště. Model tohoto
pavilónu (slepil ho modelář Jaroslav
Dlohoška), který je také v Muzeu k vidění, byl vloni zapůjčen na výstavu
„Zdrávi došli!“, kterou pořádalo Národní Muzeum v Praze u příležitosti 130
výročí založení KČT.

A mimochodem: součástí Jubilejní výstavy, která se otevírala za zvuků Dvořákových fanfár, byli i početné koncerty.
A v rámci svého působení v Umělecké
besedě několikrát na Výstavě hrál i polický rodák Hanuš Wihan.
Autorem vystřihovánky Průmyslového
paláce je mistr nad mistry, pan architekt
Richard Vyškovský. Vyšla v příležitosti
Jubilejní výstavy v roce 1991 v poněkud
netradičním měřítku 1:370. V expozici
je doplněna o dioráma „Jubilejní výstava
v Praze 1891“ a na diorámě na první pohled zaujmou dvě věci: dominantní
Vstupní brána se dvěma věžemi (byla
18 metrů vysoká a ozdobená znaky čtyřiceti českých měst) a za ní průčelí Průmyslového paláce. A všude vlají bíločervené vlajky – tenkrát ještě bez modrého
klínu…
Další informací, kterou vám v únorovém čísle nabízíme, je pohled tak trochu
do zákulisí Muzea. V polovině prosince
jsme si totiž přivezli krásný předvánoční dárek z Teplic v Čechách. Získali
jsme modely z pozůstalosti po modeláři
Karlu Bujnovském. Jako kdyby nějaká
vyšší síla vyslyšela naše prosby. Muzeum se dlouhodobě potýká s nedostatkem modelů motocyklů. Je to hlavně
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způsobeno tím, že jich prostě moc nevycházelo. A z těch, které publikovalo na
svých stránkách „ábíčko“ se jich zase
moc nedochovalo. Jsou poměrně složité
na slepení a nejsou tak dominantní, jako
třeba modely architektury, kamionů
nebo vojenské techniky.

A v Teplicích na nás čekalo velice milé
překvapení v podobě několika kusů motocyklů. Ale to nebylo samozřejmě vše.
Získali jsme hlavně modely techniky –
lodě, letadla, tanky, automobily, kamiony, ale třeba taky raketoplán Endeavour… celkem asi stovku skvělých modelů, za které tímto ještě jednou na sever Čech děkujeme. A s pozůstalými po
modeláři panu Bujnovském jsme se domluvili, že v létě podniknou cestu z Teplic do Teplic (nad Metují).

Modely pana Bujnovského momentálně
čekají v Muzeu na drobné opravy a následné vystavení v expozici nebo uložení do depozitu.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
REGIONU NÁCHODSKA

Příměstské tábory v regionu Náchodska
je projekt MAS Stolové Hory, jehož prostřednictvím se v Muzeu papírových
modelů v letošním roce uskuteční dva
letní příměstské tábory.
Cílem táborů je rozvíjet a utužovat
vztah k regionu, k místu, kde žijeme. A
to tak, aby místo, kde děti žijí, se stalo
jejich skutečným domovem.

Polický měsíčník - únor 2021

Police nad Metují má řadu pamětihodností a pyšní se zajímavými osobnostmi.
K městu se váže také řada legend a pověstí. Policko se pyšní nejen kulturním,
ale i přírodním bohatstvím. To vše se
pokusíme prozkoumat během jednoho
prázdninového týdne. Budeme potřebovat dobré boty a náladu. A vyrážíme…
Během týdne se děti dozví mnoho zajímavostí o polickém klášteře, Staré škole,
kovárně a dalších historických budovách.
Prozkoumáme pověsti o stolové hoře
Ostaš a seznámíme se s Hanušem
Wihanem a dalšími významnými rodáky.
Zázemí táborů je ve výtvarné učebně Povíme si, kde se vzaly Brou-movské
Muzea papírových modelů v Polici nad stěny a kdo na vrcholku postavil kapli
Metují. Většinu času budou děti trávit Hvězdu.
venku na procházkách a výletech.
Program bude uzpůsobený věku dětí
ve skupině. Každý z táborů je tematicky zaměřen.
Děti budou poznávat nejen své bezprostřední okolí, ale také sebe navzájem.
Dalším záměrem je pomoci dětem
zlepšit jejich vlastní pohled na sebe
sama a na vlastní snažení.

16. - 20. srpna
Lidová řemesla našich předků
Umíte si představit, jak se u nás žilo,
když babička Vaší babičky byla jako Vy?
Týden je určen všem zvídavým dětem,
které rády objevují nové věci. Čeká nás
výlet do historie, časů našich babiček,
prababiček. Společně budeme poznávat,
jak žily, co všechno uměly a co jim dělalo
radost. Po celý týden nás bude provázet
publikace Dědictví předků, aneb Lidová
Relax během příměstského tábora v Muzeu řemesla na Policku (autoři Michal Bureš
a Jan Tůma). Ta nás provede regionem a
Příběhy, výlety, hry, soutěže, tvoření a řemesly, kterým se věnovali naši předci,
pohybové aktivity, vše je podřízeno některá si děti i vyzkouší.
danému tématu. Z každého tábora si
děti odnesou i vlastnoručně vyrobenou památku na společně strávené
chvíle. Tábory jsou spolufinancovány
Evropskou unií prostřednictvím MAS
Stolové Hory. Cena jednoho tábora je
500,-Kč (příspěvek na stravu a do- Všichni netrpělivě čekáme, kdy se sipravu). Tábor je určen pro děti ve věku tuace zklidní natolik, že budeme moci
otevřít dveře návštěvníkům. Pokud se
od 6 let.
Podrobnosti najdete v dalším čísle Po- chcete něco dozvědět o papírovém molického měsíčníku. Podrobnosti a do- delářství a vidět zajímavé modely, můtazy zodpoví Martina Frydrychová na žete. I když je zavřeno… na našem facetelefonu 737 583 144 nebo pište: mar- booku od poloviny ledna představujeme autory papírových modelů s fototina-frydrychova@seznam.cz
galerií jejich práce. Tak se koukněte na
19. - 23. červenec
facebook Muzea a až k tomu situace doPolice známá i neznámá
spěje, přijďte porovnat fotografie s reaPojďte s námi poznávat náš kraj. Bu- litou. A věřte: Muzeum papírových modeme chodit a jezdit na výlety po na- delů je LEPŠÍ NEŽ ČEKÁTE!
šem okolí.
Za MPM Pavel Frydrych
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Kulturní akce v Polici?

Pro aktuální informace o ne/konání kulturních akcí a o provozní době Informačního centra sledujte webové stránky www.pellyhodomy.
cz, facebook.com/pellyhodomy, případně nás
kontaktujte mailem na info@pellyhodomy.cz
nebo telefonicky na č. 602 645 332.
Děkujeme za pochopení.

kolektiv Pellyho domů

ČERTOVA NADÍLKA 

SPOLEK SLAVEŇÁCI vydává SLAVENSKOU OPERETKU č. 1 ČERTOVA
TCHÝNĚ a LUCIFER ve Slavenskejch skalách.
Skládá se z brožury (81 stran) a zvukového záznamu 110 minut., který si každý
sám stáhne z internetu na vlastní zvukový nosič.
Hlasy propůjčili:Tóma Souček, Jirka Trnovský a Honza Antl.
Záznam nabízí i 11 písní Kamarádů osady 5 zpívaných Tómou Součkem
Cena: 200,- Kč za brožuru a zvukový záznam
K dostání: Papírnictví pan Jiří Kohl

POHLEDY DO HISTORIE
Před 175 lety se narodil SVATOPLUK ČECH, český básník a spisovatel

Svatopluk Čech se narodil 21. 2 1846
v Ostředku u Benešova. Byl nejstarším ze 16
dětí. Čechův otec působil jako hospodářský
správce, jeho povolání a vlastenectví byly
důvodem častého stěhování v době básníkova mládí. Dětství prožil na Benešovsku
v Ostředku, Jezeře, Střížkově a Postupicích
a v Litni na Berounsku. Školní vzdělání tak
získával na různých venkovských školách.
Brzy se jeho zálibou stala otcova knihovna, kde nalézal svazky romantických básníků. Gymnázium vystudoval v Litoměřicích
a v Praze. V Praze vystudoval piaristické
gymnázium a později práva. Po studiích se
věnoval právnické praxi, stal se advokátním
koncipientem ve Slaném a později v Praze.
Právnickou praxi opustil v roce 1879, kdy se
stal redaktorem časopisu Květy a zůstal jím
po následujících 20 let. V roce 1879 právnickou praxi opustil a věnoval se výhradně
literatuře. Působil ve Světozoru, Lumíru,
Národních listech, Květech, které pomohl založit. Podnikl několik cest k Černému moři,
na Kavkaz, do Chorvatska a do Dánska.
Z těchto cest čerpal náměty pro svá díla.
Svatopluk Čech byl pro svou tvorbu od 80.
let 19. století velice oblíbenou a respektovanou osobností české společnosti. Byl hlavním
představitelem literární skupiny ruchovců
sdružených okolo almanachu Ruch, který navazoval na ideály národního obrození. Jeho
dílo je velni rozsáhlé, plné bojovnosti a vlasteneckého horlení, vychází z myšlenek národního obrození, bojuje za sociální spravedlnost.
Osobní život vedl však autor velmi klidný
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a nevzrušený. Byl samotář, raději psal než komunikoval. Pro své přátele byl příliš jemným
člověkem. Umělecké cítění záměrně potlačoval, snažil se spíše o pádné slovo. Proto jsou
jeho díla někdy kompozičně nevyrovnaná.
V
letech
1895
až
1903
žil
v Obříství u Mělníka. Konec života trávil
v Praze na Letné, v Holešovicích a v Tróji.
Trpěl střevní nemocí, které také 23. února
1908 podlehl. Pohřben byl s velikou slávou
na Vyšehradě. Jeho jméno nesou názvy mnoha
ulic, náměstí a škol.
Čech vytvořil velmi rozsáhlé prozaické
i básnické dílo vyrůstající z ideálů národního
obrození. Do konce osmdesátých let převažovaly v jeho tvorbě skladby epické s historickými, dobově politickými i sociálními náměty. Poté psal sbírky politické a sociální lyriky.
Čechovu prózu tvoří především povídky, humoresky, arabesky a zřídka romány. Studenti
i čtenáři četbou jeho děl mají možnost velice
rychle osvěžit si svoji paměť a připomenout si
jejich obsah. Z jeho děl vybírám:
Lyrika – sbírky Jitřní písně (Čech zde
dává najevo svou víru v lepší budoucnost
českého národa, které je podle něj možné dosáhnout duchovními zbraněmi a pilnou prací),
Nové písně (zde se vyskytují Čechovy úvahy
o vlastním životě a básnické tvorbě), Písně otroka (alegorická lyrika, která během jednoho
roku vyšla čtyřiadvacetkrát)
Epické skladby – Adamité (básně z doby
husitské, ve kterých si nelze nevšimnout
Čechových problémů současnosti), Evropa
(děj popisuje rozbouřený oceán a katastrofu
lodi, loď Evropa přepravuje politické vězně do vyhnanství, jejich vzájemné neshody
způsobí katastrofu lodi), Slávie (zástupci slovanských národů úspěšně odolávají vzpouře
lodníků, báseň je napsána stylem utopického
panslavismu), Ve stínu
lípy (souhrn krátkých
básní,
pocházejících
od lidí, kteří si je vyprávějí při společném posezení), Dagmar(epos
inspirovaný
básníkovým pobytem v Dánsku,
hrdinkou
je
dcera
Přemysla Otakara IV.,
provdaná za dánského krále Waldemara,
Čech ji představuje

jako ideál české ženy), Václav z Michalovic
(epos z doby pobělohorské, inspirovaný
Mickiewiczovým Konrádem Wallenrodem),
Lešetínský kovář (byl zfilmován, český kovář vede spor s německým podnikatelem, který usiluje o jeho kavárnu)
Satirické skladby – Hanuman (skladba, zesměšňující soudobý český život, opičí
král se snaží poevropštit svou říši, ale bezúspěšně), Petrklíče (veršovaná báchorka),
Kratochvílná historie o ptáku Velikánu
Velikánoviči (v tomto příběhu k nám bylo
posláno vejce neznámého živočišného druhu
z Ruska, vznikne spor o toto vejce, mnoho
urážek a podvodů; tento příběh paroduje soudobý boj o Rukopisy, Čech zdůrazňuje špatný
vliv tohoto boje na český národ)
Prozaickou činnost představuje mnoho
drobných črt, povídek a fejetonů – Jestřáb
kontra Hrdlička, Jabloň
Z prozaických děl jsou nejznámější tzv.
broučkiády – Pravý výlet pana Broučka
na Měsíc (hlavním hrdinou je materialistický
pan Brouček, který se setkává s Měsíčnany,
fantazijním národem, Broučkova neschopnost
fantazijního cítění ostře kontrastuje s nechutí
Měsíčnanů pochopit reálný život, humoreska posloužila Leoši Janáčkovi jako předloha k opeře), Nový epochální výlet pana
Broučka, tentokráte do 15. století (Matěj
Brouček se z ničeho nic ocitne v době husitské, a to den před bitvou na Vítkově, zajímá
ho však pouze vlastní prospěch - pokaždé se
vydává za někoho jiného, jek mu to právě
vyhovuje,Jednou za husita, jednou za katolíka, za Pražana, nectí žádné zásady a málem
na to doplatí životem, Jan Žižka tvrdě odsuzuje takové občany)

Připravil František Janeček
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Arnošt Kohl st.  – 115. výročí narození

Nejstarším pamětníkům na Policku není
jeho osobnost neznámá, mladší už ale většinou nevědí, kdo to byl a proč by jeho jméno
nemělo být v regionu zapomenuto.
Narodil se 14. ledna 1906 v Polici nad
Metují. Od roku 1910 bydlela rodina jeho otce
Karla Kohla, obchodníka se smíšeným zbožím, v České Metuji čp. 14. V Metuji Arnošt
vychodil obecnou školu, měšťanskou v Polici,
poté odbornou tkalcovskou školu ve Stárkově.
Před nástupem do vojenské služby pracoval
u firmy Pelly v Polici, později jako zástupce
firmy Stiller pro území Moravy. V roce 1931
se oženil s Annou Bayerovou a postupně
se stal otcem pěti dětí: Ireny, Věry, Arnošta,
Miroslava a Dagmar. Válečná léta prožila rodina ve Vícemilicích u Bučovic. Arnošt Kohl
byl nasazený na nucené práce do Německa,
odkud už přicestoval se zdravotními potížemi.
Ihned po osvobození se vrátil do České Metuje
převzít živnost. Byl to člověk všestranný, společenský a sčetlý, takže se okamžitě zapojil
do obnovy své dříve česko-německé vesnice.
Přičemž se snažil, aby co možná rychle mizely stávající rozdíly mezi venkovem a městem,
aby byla zmírněna určitá zaostalost pohraničí a po práci byl dostatek prostoru pro radost
a zábavu. Stal se členem místní osvětové rady
a v roce 1947 i členem výboru pro výstavbu
tolik potřebného společenského (kulturního)
domu. Už před válkou byl literárně aktivní:
přispíval do sborníku „Od kladského pomezí“. Od roku 1946 vydával pod záštitou zdejší
Místní rady osvětové a tiskem Východočeské
tiskárny Broumov „Metujský zpravodaj“ –
časopis tehdy propagující celou broumovskou oblast, jehož název byl později změněn
na „Broumovsko“ a „Nový život“ a jehož
redakce byla přenesena do Broumova. Byl
spoluorganizátorem kdysi tak slavných metujských Národních poutí pořádaných na velké zahradě u Vintrů (proti škole), z jejichž
výtěžku byl zakoupen hostinec U Plných,
pozdější staveniště kulturního domu. Vedl
obecní kroniku, byl předsedou Místního národního výboru, zapisovatelem Osvětové besedy i knihovníkem. Zaznamenal historii českometujského ochotnického divadla, jemuž se
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rovněž věnoval, a historii železnice. Kreslil
mizející domky, spolupracoval s okresním
muzeem. Protože tehdejší doba přála spíše
budovatelským aktivitám, jevily se některé
jeho snahy současníkům jako nadbytečné,
např. péče o uchování historických předmětů
přímo v obci. Přání mít v Metuji malé obecní
muzeum se mu nevyplnilo. Sbírku více než
200 kusů perníkových forem věnoval později
Národnímu muzeu v Praze. Jeden z jeho snů
se ale uskutečnil: mít ve vesnici zařízení sloužící kultuře i sportu, zábavě i správě obce –
kulturní dům.
Arnošt Kohl starší byl milovníkem historie Policka, příznivec díla W. W. Tomka
a Antonína Krtičky-Polického. Sám shromažďoval historická fakta a pověsti. Část jeho
pozůstalosti tvoří dokonce verše, které by
zasloužily uspořádání a zhodnocení. Když
21. prosince 1957 zemřel, zaznamenal jeho
odchod v teplické pamětní knize významný
regionální pracovník pan Vratislav Ruth slovy nanejvýš uznalými. Odpočívá v rodinném
hrobě v Novém Městě nad Metují. Otcův odkaz se později snažil uchovat a pokud možno
rozvíjet pan Arnošt Kohl mladší, dlouholetý

předseda a starosta obce. Žít na vesnici totiž
dávno nemusí znamenat žít o něco ochuzen.
Něčemu se věnovat, myslet na druhé, pracovat
na sobě, mít rád život a něco po sobě zanechat
– to je možné všude. Arnošt Kohl starší je toho
příkladem.
(Zdroj: archiv OÚ v České Metuji)
Mgr. Marie Vintrová
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Historie poštovních úřadů v Polici nad Metují

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

Vznik prvního poštovního úřadu v Polici
nad Metují bezprostředně souvisí s existencí
mnohem starší pošty náchodské. Roku 1784,
v době, kdy se stal náchodským poštmistrem
Ignác Sperling, došlo v Rakousku ke značnému rozvoji poštovní služby. Tak vznikla
i nová pobočná poštovní linka z Náchoda
do Broumova a počínaje rokem 1798 byly
náchodským poštovním úřadem v Polici
a v Broumově zřízeny jeho pobočné sběrny
dopisních zásilek. První polická poštovní
sběrna byla umístěna do domu na náměstí
čp. 76, kde měl svou abaldu c. k. koncesovaný skladník tabáku Kristián Pejskar, který
se příjmu a výdeje dopisních zásilek ujal.
Sběr poštovních zásilek byl tehdy organizován tak, že jednou týdně chodil z Náchoda
do Broumova poštovní posel s koženým
pytlem, ve kterém přinášel došlé dopisní zásilky a nazpátek zase odnášel místní poštu.
Po smrti Kristiána Pejskara (1829) převzala
poštovní sběrnu vdova Josefa, spolu s trafikou a s hospodářstvím, ke kterému patřily
i čtyři krávy. Bylo to tehdy zcela běžné, hospodářství s kravami si držel i první polický
lékárník Josef Opitz.
První samostatný c. k. poštovní úřad
v Polici byl zřízen roku 1844, spolu s dalšími poštovními úřady v Broumově
a v Teplicích. Prvním polickým poštmistrem se tehdy stal František Breuer, bývalý
koželuh, který se do domu čp. 76 přiženil.
Vedle pošty vedl i nadále sklad tabáku i kolekturu číselné loterie. Přeprava poštovních
zásilek se v této době prováděla stále pěším
poslem. Z teplické pošty chodil podle potřeby dvakrát či třikrát týdně posel do Police,
kde teplické zásilky sbíral náchodský pěší
posel, který od jedné pochůzky z Náchoda
do Broumova a zpět dostával 6 krejcarů
odměny. V Polici zanechával zásilky pro
Polici, Teplicko a Stárkovsko a pokračoval dále do Broumova. Jen občas tu projel
poštovní vůz, jak je doloženo např. z roku
1842, kdy při obrovském
požáru města 18. dubna náchodský postilion, který jel
z Broumova, cestou oznamoval neštěstí a svého koně
uštval k smrti. Počínaje
rokem 1850, když počet
listovních zásilek neustále
vzrůstal, začal z Náchoda
do Broumova pravidelně jednou denně jezdit žlutý dvoukolový poštovní vůz, tažený
jedním koněm, s postilionem
v uniformě, sestávající z fraku a cylindru s poštovním
odznakem,
vytrubujícím
po příjezdu do města známou
melodii „Jede, jede poštovský panáček“…
Po
smrti
Františka
Breuera roku 1854 obdržel
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koncesi k vedení pošty Jan Lege, kterýpoštovní úřad přenesl do svého domu čp. 103
v Kostelní ulici, tam kde míval jeho otec,
autor nejstarší polické kroniky, koželuh
Jan Lege svou vinárnu. V roce 1858 byl
však pro závažné pře-stupky v jeho poštovním úřadu odsouzen na tři roky do vězení
v Hradci Králové. Na jeho místo nastoupil
nový poštmistr František Pyro, který roku
1868 úřad přemístil do pronajatých místností domu čp. 83 na náměstí, tam kde
byla téhož roku zřízena i telegrafní stanice.
V této době se frekvence listovních zásilek
opět zvýšila a poštovní posel z Teplic a ze
Stárkova přicházel na polický poštovní úřad
již denně. Poštmistr Pyro se později odstěhoval do České Skalice (po jeho smrti tam
vedla poštu jeho manželka Ludmila, dcera
polického učitele Antonína Hausmanna)
a novým poštmistrem se stal Karel Strez,
který poštovní úřad přestěhoval na nové stanoviště, do malého domku čp. 239 na Nové
ulici. Tehdy se již jezdilo z teplické a stárkovské pošty do Police koňským spřežením
a také náchodský postilion skončil se sběrem zásilek. Ty se začaly dopravo-vat dvakrát denně (jednou v noci) přímo z Police
na nádraží Jiho-severoněmecké spojovací
dráhy v Červeném Kostelci, otevřené roku
1859. Roku 1875 se poštovní úřad znovu
přestěhoval. Bylo to do nové budovy čp.
28 v Tomkově ulici, znovu postavené jako
hostinec po obrovském požáru města v roce
1872. Bylo to již za nového c. k. poštmistra Karla Maška, rytíře z Maasburgu a hostinec při té příležitosti dostal nový název
„Na Poště“. Za jeho vedení se také přestaly dopravovat zásilky ze Stárkova a tamní
pošta je sama vozila na kostelecké nádraží.
Roku 1887 byl zřízen nový pobočný poštovní úřad v obci Machov, odkud pak přinášel jednou denně pěší posel jejich zásilky
na poštu do Police k odeslání. Tato praxe
trvala až do roku 1902, kdy si machovští

své zásilky na polické nádraží začali donášet sami; do Machova se pak z Police nosily
pěšky pouze telegrafické depeše.
Roku 1902 nastává v poštovnictví významná změna, kdy jsou vůbec poprvé státem jmenováni úřední listonoši. Až do té
doby si je sjednával a vyplácel sám poštmistr – do roku 1889 tuto službu na polické
poště vykonával Jakub Wiležinský, po něm
Josef Straube. Poštmistr Karel Mašek, mimochodem i velitel místního spolku vojenských vysloužilců, odešel do výslužby
roku 1910. Na jeho místo byl prozatímně
umístěn c. k. poštovní oficiant František
Wejr, syn polického truhláře. Od července
roku 1911 byl novým poštmistrem jmenován Josef Peluněk z Velkých Hamrů. Ten
čas bylo na polické poště pět expeditorů, jeden sluha, dva listonoši pro město a tři pro
pochůzky po vesnicích. Josef Peluněk byl
také zvolen prvním starostou města v nové
Československé republice, což se mu však
stalo osudným. 23. srpna roku 1919 se při
konfliktním jednání na radnici s delegací žen
o špatném zásobování s potravinami rozčílil
natolik, že jej ranila mrtvice a zemřel po necelém dvouměsíčním starostování.
Od 1. ledna roku 1921 byl definitivně
ustanoven novým poštmistrem František
Wejr. Poštovní úřad setrval v hostinci
„Na Poště“ až do roku 1929. Toho roku dokončila stavbu své nové budovy na Nové
čtvrti „Městská spořitelna“ a přízemí budovy pronajala poštovnímu eráru za roční
nájemné 22.195 Kč a ten zde zřídil poštovní a telegrafní úřad. Bylo to sice spojeno
s provozními obtížemi, protože bylo nutno
přemístit i telefonní ústřednu, ale poštovní
úřad konečně, po 130 letech, kdy vystřídal
celkem pět stanovišť, získal důstojné reprezentační prostory. V těch po zásadní rekonstrukci interiéru v letech 1979 – 1985 setrvává jako Česká pošta do dnešní doby.
Vybral František Janeček
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Jak šel čas Polickem – vybrané události v únoru ve 20. století

5. února 1913 - zahájila firma AEG
(Allgemeine
Elektrizitäts
Gesselschaft)
budování elektrického vedení do města
Police.
25. únor 1913

-

6. února 1916

-

byl začátkem stavby
budovy okresního soudu na Nové čtvrti (čp.
341).

oznámilo c. k. okresní
hejtmanství nařízení, že ve všech hostincích
a výčepech musí být zavěšen obraz Jeho
Veličenstva císaře Františka Josefa I..

25. února 1919 - byla provedena MĚNOVÁ

ODLUKA – byl vydán zákon o kolkování
rakousko-uherských bankovek a soupisu
jmění.

15. února 1921 - proběhlo SČÍTÁNÍ LIDU

a BYTŮ. POLICE čítala 2.752 obyvatel
(z toho 1.235 mužů a 1.517 žen), domů 347
(neobydlených 8), domácností 808. Němců
bylo v Polici 24, dále 1 Rus a 1 Polák. Katolíků
bylo 1.957 osob, v církvi československé 369
osob, 12 evangelíků, 18 Židů, 9 členů církve
českobratrské, 2 vyznání pravoslavného a 1
starokatolík; 383 osob bezkonfesních.
Polický soudní okres měl celkem 11.611
obyvatel (mužů 5.442, žen 6.169) – z toho
11.351 národnosti české, 262 německé, cizinců 57. Katolíků bylo 8.322, 89 osob evangelické víry, 2.521 osob se hlásilo k církvi československé (z toho v Polici s Ledhují 443), 22
Židů, 642 osob bez vyznání. Hustota obyvatelstva činila 130 osob na 1 km2 (roku 1910 148
osob/1 km2).

1. února 1937 - byla zastupitelstvem
ustavena nová muzejní komise, jejím
předsedou byl zvolen Karel Baudyš, učitel.

15. února 1942 - byla nařízena pracovní
povinnost občanů na úklid sněhu ve městě

a na silnicích polického katastru, sněhu tehdy
napadlo obrovské množství.

3. února 1943 - byla nařízena registrace
mužů od 16 do 65 let a žen od 17 do 45
let – pro případné použití na nucené práce
v Německé Říši.

- „V únoru se dávají zase
dále dvakrát týdně domácí úkoly jako v lednu,
aby se ušetřilo uhlí. Žactvo úkoly svědomitě
pracuje.“ (Školní kronika)

Únor roku 1945

1. únor 1945 - tímto dnem byl ve všech
polických hostincích zakázán výčep piva.
Nadále bylo pivo k dispozici pouze v továrních
kantinách pro dělníky.
28. února 1954

-

byl uspořádán 1. ročník
„Polického lyžařského okruhu“. Na trati
dlouhé 15 km zvítězil Adam z Machova.

10. února 1963 - byla ustaven „Jednotný
klub pracujících“ (JKP), kulturní instituce
slučující odborářské aktivity závodních klubů
v jednotlivých polických továrnách na poli
kultury.

15. – 21. února 1965 - v těchto dnech
byla železniční trať Teplice – Trutnov pro
obrovské množství sněhu zcela neprůjezdná.

20. února 1969 - vyšlo první číslo
zpravodaje Městského národního výboru
v Polici nad Metují „Ozvěny Ostaše“.

12. února 1972 - poprvé veřejně vystoupila
hudební skupina „Kamarádi osady 5“ (KO
5) – trampská a country kapela, později jedna
z nejpopulárnějších v regionu.

28. února 1976 - byl odstřelem zbourán
komín bývalé kruhové cihelny.
25. února 1978 - k tomuto dni mělo město
Police nad Metují 4.000 obyvatel.
12. února 1979

-

zemřel ve věku 68 let

Václav Hybš, bývalý obchodník s hudebními
nástroji, všestranný a populární hudebník.
Kapelník polické dechové hudby.

1. února 1980 - zemřel ve věku 69 let
(*1911) Jaroslav Ticháček, předseda
Národního výboru v letech 1945-1948 za Čsl.
stranu národně socialistickou. Dlouholetý
zaměstnanec n. p. Kovopol. Funkcionář
DTJ, později Tělovýchovné jednoty Spartak.
Zasloužil se zejména o navrácení zvonu,
rekvírovaného za 2. světové války zpět
do Police nad Metují a o výstavbu silnice
z Hlavňova na Hvězdu.

16. února 1982 - zemřel ve věku nedožitých

79 let Jan Linhart (*1903), administrativní
pracovník MěNV na odpočinku, dlouholetý
činný ochotnický herec, režisér a činovník
SDO Kolár a jeho čestný člen.

26. února 1983 - byla slavnostně předána
do užívání nová budova školní tělocvičny.

- zahájil provoz poštovní
úřad v nově rekonstruovaných prostorách
budovy čp. 340 v Tyršově ulici.

25. února 1985

25. února 1989- zemřel ve věku 75 let Josef
Plný, místní hodinářský mistr.

1. února 1992 - zahájila provoz
„Kvíčerovská pekárna“, společnost s r. o.

4. – 7. února 1993 - se uskutečnilo rozdělení

společné československé měny na měny
národní, bankovky byly okolkovány; od 8.
února začala platit KORUNA ČESKÁ (Kč).
Únor roku 2000 - na menší zvon (z r. 1491),
umístěný na hřbitovní zvonici, se muselo
přestat zvonit. Velký starší zvon (z r. 1486)
musel být dán do klidu již před deseti léty.
Bylo to pro špatný stav příslušenství zvonů,
které je poškozovaly.
Vybral František Janeček

Vzpomínka na akademického malíře Václava Šafáře

Václav Šafář, kreslíř, malíř a grafik, byl
neobyčejně populární a významná kulturní
osobnost na Broumovsku. Narodil 15. února 1915 v Jílovici u Dobrušky. Svými kreslířskými schopnostmi na sebe upozornil už
na obecné škole ve Vysokém Újezdě. Vyučil se
prodavačem a na inzerát získal místo v Praze,
v koloniálním obchodu pana Šulce. Jezdil pro
obchod s dodávkou a nabídl svému zaměstnavateli také aranžování výloh. Zapojil se
navíc do činnosti divadelního souboru strašnického Sokola. Po ukončení vojenské služby
v roce 1938, kterou strávil u hraničářského
praporu v Sedloňově v Orlických horách,
se Václav rozhodl, že se bude plně věnovat
malování a hraní divadla v Pardubicích.
Oženil se a žil v domku rodičů své manželky
v Třebechovicích pod Orebem.

Během válečných let uspořádal několik
úspěšných prodejních výstav svých obrazů, ovšem sám si byl vědom svého nedostatečného malířského vzdělání. Proto hned
po válce odjel do Prahy a zajímal se o studium na malířské akademii. V roce 1945 byl
přijat na pražskou Akademii do krajinářské
Polický měsíčník - únor 2021

speciálky profesora Otakara Nejedlého.
Václav měl štěstí i v tom, že jeho mladší bratr
Jaroslav převzal po otci hospodářství a s tím
i závazek, že bude staršího bratra podporovat
a vydržovat na studiích.

z vlastního pojetí české, impresionismem
ovlivněné malby. Jeho povahovému naturelu
odpovídal temperamentní malířský rukopis,
spontánní malba vycházející výlučně ze zrakového vjemu.

Když v roce 1949 Václav ukončil studia, Jaroslav již hospodařil na statku
v Martínkovicích. Společenské poměry se
změnily, zanikly umělecké spolky a vznikl
centralizovaný Svaz výtvarných umělců –
i to pravděpodobně napomohlo k tomu, že se
Václav vydal na trať solitéra bez oficiálního
zařazení. Rozešel se s první manželkou a při
svém bohémském životě se seznámil s Jiřinou
Šlefrovou, s níž také přišel v roce 1951
do Martínkovic ke svému bratru Jaroslavovi
a která byla po dobu dvou desetiletí chápající
malířovou partnerkou. Novým domovem zahájil Václav Šafář druhou etapu svého života.

Václav Šafář dokázal to, co se podařilo
málokomu – přežít jako nezávislý umělec
v malém pohraničním městě. Jako malíř se
věnuje především portrétu a krajině. Témata
svých obrazů čerpá z okolní přírody. Maluje
rybníky, jarní tání, cesty, okolní vesnice, ale
i zátiší. byl dobře znám i mimo Broumovsko,
ale podstata jeho úspěchu spočívala v neobyčejné popularitě mezi broumovskou
veřejností.

Během čtyřiceti let, která na Broumovsku
prožil, nejdříve v Martínkovicích a potom
v domě na nad Černou stezkou v Broumově,
se mu broumovská krajina stala hlavním
námětem jeho malířské tvorby. Vycházel

V 60. letech se probouzí i druhá Václavova
múza začíná se také věnovat amatérskému
divadlu. S chutí se zapojil do činnosti místních divadelních ochotníků, z počátku jen
jako autor masek, později i jako herec a režisér. Vrchol jeho broumovské divadelní činnosti nastal v roce 1968, kdy založil vlastní
divadelní soubor Théâtre ateliér. Jednalo se
o skupinu asi 25 mladých lidí nejrůznějších
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povolání a většinou bez jakýchkoli divadelních zkušeností, kteří se scházeli v Šafářově
malířském ateliéru. S první odvážnou a nápaditou inscenací „Vajíčka“ autora Feliciena
Marceaua se na tradiční přehlídce divadelních
souborů v Třebechovicích p. O. přesvědčivě
umístil na prvním místě.
Malířský solitér Václav Šafář se jako
vášnivý ochotník, broumovský bohém a milovník amerických automobilů stal již za svého života nepřehlédnutelnou broumovskou
postavou. Broumováci svého mistra za bohémský život trochu pomlouvali, ale tento extravagantní malíř žije ve vzpomínkách broumovských pamětníků dodnes.
Václav Šafář zemřel 20. ledna 1991
v Broumově ve věku 76 let. Dílo malíře představil v Polici nad Metují v Zeleném domečku
spolek Apeiron v rámci Nové Terasy 2018.

František Janeček

ŠKOLSTVÍ

Z polické mateřinky...

dnes na tolik diskutované téma dvouleté děti v MŠ…

Naše MŠ přijímá dvouleté děti již sedmým rokem, přestože vyhláška o MŠ říká, že MŠ přijímat tyto děti nemusí, ale může.
Toto téma je již delší dobu stále diskutované. Ač psychologové varují, že nástup do instituce není z hlediska vývoje vhodný pro tak malé
děti, tak původně u nás bylo v roce 2016 navrhováno, že rodiče mají
právo své dvouleté dítě do každé MŠ zapsat. V roce 2020 však poslanci
tento bod zrušili (na základě stížností ředitelů, že jim stát nevytvořil
kapacitní ani materiální podmínky) a rozhodli, že školky by se samy
měly rozhodnout, zda budou takové děti přijímat. Vzhledem k tomu,
že kapacita naší školky není naplněna, mohou i nadále do MŠ rodiče
své dvouleté děti hlásit. Děti chodí do třídy Zvonečků, kde kromě dvou
učitelek s dětmi pomáhá chůva.
Chůvy byly dříve placené z peněz EU. My máme to štěstí, že nám
nyní mzdu chůvy hradí zřizovatel – město Police nad Metují. Tím, že
padla povinnost od září roku 2020 děti dvouleté přijímat, hodně chův,
které v mezidobí 2016 -2020 kurz chůvy absolvovaly, je nyní bez práce,
protože je nemá kdo zaplatit.
Na školní rok 2020/2021 bylo přijato 16 dětí od 2 do 3 let. Státem
je povoleno mít v jedné třídě dvouletých dětí maximálně 18, což považujeme za rozumné rozhodnutí. U každého dítěte probíhá adaptace
na nové prostředí jinak a je pozvolná. Proto je velmi důležitá spolupráce a komunikace pedagogů s rodiči. Musíme všechny rodiče velmi
pochválit, protože opravdu dali na rady pedagogů,
adaptace probíhala pozvolna a nyní to vypadá, že
jsou všichni spokojení a děti se u nás cítí dobře.
Dvouleté děti v MŠ vyžadují zvýšenou pozornost
učitelek, některé ještě nejsou plně samostatné
a vyžadují dopomoc dospělé osoby. Období mezi
druhým a třetím rokem je v životě dítěte velmi
důležitým a významným obdobím, ve kterém dochází k intenzivnímu rozvoji řeči, k výraznému
osamostatňování a expanznímu rozvoji motorických dovedností, především zdokonalování pohybových aktivit. Při vzdělávání dvouletých dětí je
nutno si uvědomit, že primární a nezastupitelnou
úlohu zastává rodinná výchova. Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat
rodinnou výchovu (RVP PV, 2004) a zajistit dítěti podnětné prostředí k jeho rozvoji a aktivnímu
učení, což je možné naplňovat i u dvouletých dětí
v mateřské škole. Není ale vhodné ponechávat tak
malé dítě v MŠ po celou dobu provozu.
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Na závěr citace uznávaného dětského psychologa Zdeňka Matějčka
(2004, s. 168): „Jesle jsou zařízením pro dospělé – děti samy by si je
nevymyslely“, následovně: „Ano, pomáhají dospělým v jejich plánech,
potřebách, ambicích – pro děti ve druhém nebo třetím roce věku jsou
vývojově ‚předčasné‘. Neznamená to, že jsou samy o sobě škodlivé, ale
že musíme dbát na to, aby se takovými nestaly. Přinášejí dítěti zvýšené
nároky na organismus fyzický a především psychický, zvýšeně zatěžují. Musíme tedy jakožto odpovědní vychovatelé tím více dbát na to,
aby dítě nebylo přetěžováno. A aby podle jeho individuálních potřeb
a charakteristik mu bylo ve zvýšené míře láskou a péčí ‚jeho‘ dospělých
vynahrazováno to, o co vinou těchto dospělých (z důvodů, jimž rozumět nemůže) snad přichází.“
O to se hlavně snažíme u nás. Máme vytvořeny takové podmínky
a pravidla přijímání dětí do MŠ, aby pobyt v MŠ dvouletého človíčka
nebyl traumatizující a splňoval všechny vývojové i psychické potřeby
pro jeho další vývoj. V této třídě je přizpůsoben režim dne, třída je vybavena takovým nábytkem, aby odpovídal ergonomickému vývoji dětí,
ve třídě jsou hračky, které odpovídají věku dětí a v neposlední řadě je
zde pevné personální zajištění. Bez těchto podmínek bychom nemohli
tyto děti do MŠ přijímat.
Paní učitelky a pan učitel z MŠ na sídlišti.
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Žáci a učitelé pomáhají nemocnici

Současná situace změnila životy celé společnosti na osobní i profesní úrovni. Vládní opatření ze dne na den změnila školství a přístup
ke vzdělávání. Velké změny zasáhly také zdravotnictví a nevyhnuly se
ani Oblastní nemocnici v Náchodě, a. s. Skutečnost, že je v Náchodě
zdravotnická škola s navázaným partnerstvím s nemocnicí, dnes nabývá na daleko větším významu, a za to jsem velmi vděčný. Velmi si vážím našich žáků a učitelek odborného výcviku, kteří nadále nemocnici
pomáhají nejenom s přímou péčí o covidové pacienty. Přizpůsobujeme
pro ně výuku tak, aby všichni, kteří jsou ochotni pomáhat, měli optimální podmínky pro práci v nemocnici. Ve škole mají upravené rozvrhy,
žáci mohou využít individuální konzultace se svými vyučujícími, které
zejména slouží k efektivnějšímu pochopení probírané látky. Radostná
zpráva byla, že se nám pro žáky podařilo zajistit i bezplatné ubytování.
Společně toto náročné období zvládneme! Opět se všichni vrátíme
do školních lavic, ale také k aktivitám, které škola pravidelně pořádá
nebo se jich ve spolupráci s partnerskými organizacemi účastní. Věřím,
že všechno, co k nám má přijít, přijde v ten správný čas.
Mgr. Bc. David Hanuš, ředitel
SOŠ sociální a zdravotnická Náchod
Evangelická akademie, www. socea.cz

ACADEMIA MERCURII: členskou školou UNESCO již 20 let 

Soukromá střední škola ACADEMIA
MERCURII v Náchodě se stala členskou
školou UNESCO již v roce 2001, tento rok
tedy slavíme 20. výročí svého členství!
Síť
přidružených
škol
UNESCO (UNESCO Associated Schools
Network - ASPnet) je mezinárodní organizace, která vznikla v roce 1953. Dnes zahrnuje více než 11 000 škol v 182 zemích světa.
Všechny tyto školy vedou své žáky ke čtyřem
základním pilířům vzdělávání: učit se vědět učit se konat - učit se být - učit se žít spolu.

Samotná aktivita naší školy je velmi různorodá, věnujeme se nejen vlastním dlouhodobým projektům, ale pořádáme také Týden
škol UNESCO, který je zaměřený na společně vybraná témata. V tomto školním roce si
připomeneme: 75. výročí založení OSN, práci
dobrovolníků – Evropská dobrovolná služba (EDS) a význam biologické rozmanitosti
- biodiverzity.
Mgr. Dana Jarolímová
ředitelka školy

Česká republika se do celosvětové Sítě
přidružených škol UNESCO zapojila v roce
1966 a v současnosti je jejím členem 52
škol. Zástupci jednotlivých škol se scházejí
jednou ročně na celostátních setkáních, jejichž
cílem je výměna zkušeností a informací,
plánování společných aktivit a stanovení
priorit na další období. V září 2020 se konalo
celostátní zasedání v Praze, kde se připomněla
témata minulého školního roku: 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského, 30 let
od Sametové revoluce a Mezinárodní rok
zdraví rostlin.
Naše škola v rámci své činnosti propaguje
ideály a principy UNESCO prostřednictvím
konkrétních projektů zaměřených na ekologii,
lidská práva, multikulturu a ochranu kulturního dědictví. V tomto kontextu využíváme moderní pedagogické metody, spolupracujeme
s ostatními školami a rozvíjíme u svých žáků
znalosti, dovednosti a kompetence potřebné
v dnešním světě.
Polický měsíčník - únor 2021
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MĚSÍC PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK 
NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRÁVĚ ZAČAL

Od 1. února začíná pro všechny zájemce o studium na střední
škole možnost podávání přihlášek ke studiu a potrvá až do 1. března.
Přihlášky podávají nejen žáci 9. tříd, ale např. i absolventi středních
škol, kteří si chtějí rozšířit své vzdělání v některém ze zkrácených či nástavbových oborů. Pro letošní uchazeče je situace, kvůli pandemickým
opatřením, trochu jiná než v minulých letech. Nemohly jsme uskutečnit
Dny otevřených dveří, podmínky pro přijetí se neustále měnily, nakonec se u nás změnily i aktuálně nabízené obory. Některé z nich musíme
pro příští rok pozastavit. Za trochu zmatku se omlouváme a raději připomínáme aktuální znění. Závazná kritéria pro přijetí ke studiu
na všechny obory najdete na www.spsow.cz
Přijímací zkoušky na 4leté MATURITNÍ OBORY se konat
NEBUDOU, pokud počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných žáků v daném oboru. Informaci o konání či nekonání přijímacích zkoušek obdrží uchazeči od vedení školy do 8. března
2021. Jedná se o obory:
Strojírenství, Elektrotechnika - Hronov
Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích - Velké Poříčí
Přijímání na 3leté UČEBNÍ OBORY je stejně jako v minulých letech plánováno bez přijímací zkoušky na základě prospěchu ze ZŠ a to
z 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy. Jedná se o obory:
Elektrikář, Nástrojař, Automechanik - Hronov
Tiskař na polygrafických strojích, Aranžér, Kadeřník - Velké Poříčí
Chemik (Gumař-plastikář), Krejčí - Červený Kostelec

NÁSTAVBOVÉ OBORY jsou určeny pro absolventy středních
škol, kteří již mají výuční list a rádi by si dodělali maturitu. Přijímací
zkoušky se konat NEBUDOU, pokud počet podaných přihlášek nepřevýší předpokládaný počet přijímaných žáků v daném oboru.
Informaci o konání či nekonání přijímacích zkoušek obdrží uchazeči
do 8. března 2021. Jedná se o obory:
Podnikání (2leté denní a 3leté dálkové studium) - Červený Kostelec
ZKRÁCENÁ STUDIA (1letá) jsou určena pro absolventy středních
škol, kteří již mají výuční list nebo maturitu a rádi by si rozšířili vzdělání. Přijímání je stejně jako v minulých letech plánováno bez přijímací
zkoušky.
Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích - Velké Poříčí
Krejčí - Červený Kostelec
Pokud máte jakékoli dotazy k podávání přihlášek, nabízeným oborům i naší škole, kontaktujte paní Janu Fialovou, tel.: 728 373 169,
e-mail: fialovaj@spsow.cz
Markéta Machová
SPŠ Otty Wichterleho, tvůj krok správným směrem

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Znáte regionální produkty Kladského pomezí?

V
letošním
roce
uplyne již pět let od okamžiku, kdy se Kladské
pomezí zařadilo mezi regiony s vlastní ochrannou
známkou
regionálních
výrobků – Regionální produkt Kladské pomezí. Hlavním cílem certifikace je podpora lokálních
producentů a propagace místních výrobků pod jednotnou značkou.
Rozhodujícími faktory pro certifikaci jsou čas a péče, které tvůrci výrobě věnují, myšlenka, kterou výrobku vdechli a samozřejmě původ
z regionu Kladské pomezí.
V roce 2020 se počet certifikovaných regionálních výrobků
Kladského pomezí rozrostl na 19. Najdete mezi nimi různé šperky,
bytové a dekorační doplňky, ručně vyráběná mýdla a koupelové soli,
medy, džemy či bylinné sirupy i výrobky, které potěší vaše ratolesti. Loni byly nově certifikovány výšivky z rybích šupin paní Kollové
z Jaroměře, která tuto techniku využívá především při tvorbě originálních broží a spon do vlasů, nápaditých obrázků či betlémů. Historie této
výšivky sahá až do Rakousko-Uherska, a paní Kollová se jí snaží oživit
již od roku 2009.
Další tři nově certifikované výrobky pocházejí z dílny paní Terézie
Kalinayové, kterou můžete znát jako autorku folklorních panenek
z Kladského pomezí, tzv. Malenek. K těm nyní přibyly látkové panenky, Malovánky a PekSeSo textilních řemesel. Látkové panenky, podobně jako Malenky, obsahují prvky folkloru, a při jejich výrobě
autorka využívá tradiční materiály, například plátno z vlastnoručně zpracované vlny či paličkovanou krajku. Malovánky
i PekSeSo seznamují s historií
různých textilních řemesel
a jsou tak úzce spjaty s tématikou autorčiny tvorby, ve které
se prolínají řemesla a tradice.
Regionální
výrobky
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Kladského pomezí můžete nejčastěji zakoupit v informačních centrech,
dárkových obchodech i na nejrůznějších akcích. Jejich kompletní přehled i seznam prodejních míst najdete na webu: www.kladskepomezi.
cz. Zde jsou uvedeny také všechny potřebné informace pro zájemce
z řad místních výrobců, kteří by rádi nechali certifikovat své výrobky.
Bc. Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností
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Jabloň u Lidmanů evropským stromem roku?
Hlasujte zdarma e-mailem!
Únor je pro mnohé jen výplní času mezi
Vánocemi a blížícím se jarem. Tento únor
však bude vonět po štrúdlu, neboť po celý
měsíc můžete hlasovat pro jabloň u Lidmanů
a pomoci jí tak k titulu Evropský strom roku
2021! Už během letních a podzimních dní jste
ukázali, že vás jediný ovocný strom v republikové anketě zaujal natolik, že získal celkem
2 191 hlasů, které byly zpoplatněny dárcovskou SMS. Takovou jabloň může mít kdokoliv z nás na zahradě a z jablek vyrábět štrúdl
nebo mošt, uskladňovat je na zimu. Tato však
navíc stojí na kouzelném místě U Lidmanů,
pod stolovými horami Borem a Hejšovinou.
Pod její korunou se setkávají nejen místní,
ale i výletníci. V zimě běžkaři, v létě cyklisté a turisté. Byla také svědkem mnoha svateb.
A teď se může stát stromem celého starého
kontinentu. Nebylo by to pohádkové završení celého příběhu? Hlasování probíhá od 1.2.
do 28.2. na webových stránkách www.evropskystromroku.cz či www.treeoftheyear.
org. Z jednoho e-mailu můžete poslat zdarma
vždy jeden hlas. Více se dozvíte na webu nebo

facebookovém profilu MAS Stolové hory
nebo se k nám můžete přidat do facebookové skupiny Podporujeme jabloň u Lidmanů.
Obstojí jabloň v konkurenci 15 evropských
finalistů a naváže na loňskou vítězku – českou

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Polická strašidla se v únoru
opět probudí!

V předchozích dvou letech se vždy na konci února probudila v uličkách Police nad Metují strašidla, která nám prostřednictvím šifer dala
malou nápovědu, kde je můžeme hledat. I v letošním roce se pár z nich
rozhodlo, že se ve svých uličkách objeví. Pokud se vám podaří rozluštit
názvy ulic, máte možnost je po celý únor v dané ulici najít. Tentokrát
se objeví ve své zmenšené podobě. Pokud je najdete, jen je pozdravte,
nebo se s nimi vyfoťte, ale prosím strašidla neodnášejte, ať mají radost
z nálezu i ostatní. Díky! Nápověda kde v ulici hledat - pod světlem je
největší tma.
Přeji mnoho radosti z rozluštěných šifer.
Pokud by někdo potřeboval nápovědu, pište na kohlova.hana@skaut.cz.

Chudobínskou borovici? To záleží i na vás!
Děkujeme za každý hlas i šíření mezi vaše
známé.
Mirka Soldánová - MAS Stolové hory

Miminka v našich porodnicích

S velkým očekáváním směřuje každý rok pozornost do našich
porodnic, odkud jsou vždy 1. ledna hlášena první narozená miminka v novém roce. Letos jsme první holčičku narozenou na území
Královéhradeckého kraje přivítali v rychnovské porodnici. V náchodské porodnici se následně 1. ledna 2021 narodily celkem čtyři
holčičky – Diana, Eliška, Leontýna a Laura.
Všem maminkám přišel osobně pogratulovat ředitel RNDr. Jan
Mach, který spolu s lékařským náměstkem MUDr. Ladislavem
Tichým a hlavní sestrou Markétou Vyhnanovskou předali první narozené holčičce v Náchodě pamětní minci z České mincovny a další
dárečky ostatním miminkům. Stříbrný tolar obdržela také šťastná
maminka prvně narozeného miminka v rychnovské nemocnici.
Život je nejcennější dar a v našich porodnicích se v minulém roce
narodilo celkem 1629 miminek! Přímo v Náchodě to bylo bezmála
1000 dětí, přesně 977. Chlapci v počtu předběhli holčičky. Největší
porodní hmotnost měla holčička s váhou 4940 g, nejtěžší chlapeček vážil 4750 g. Rodiče nejčastěji pro své chlapečky vybírali jména Jakub, Matyáš či Lukáš. Mezi holčičími jmény byla nejběžnější
Anna, Eliška a Nátálie. Štědrý den nadělil v náchodské porodnici
rodičům holčičku! Všem rodinám srdečně gratulujeme a přejeme jim
pevné zdraví a miminkům šťastnou rodinu.
Nemocnice Náchod

K luštění nejsou potřeba žádné speciální klíče, většinou se stačí na šifru
správně podívat.
Za skautské středisko Haňďa Kohlová
Polický měsíčník - únor 2021
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Hlavňovští hasiči v roce 2020 makali

Současná situace nám bohužel neumožňuje uspořádání klasické výroční valné hromady,
a proto mi dovolte, abych Vás alespoň krátce seznámil s uplynulým rokem 2020 z pohledu SDH
Hlavňov.
Nejprve naváži na konec roku 2019, kde
jsem naše členy seznámil s technickým stavem
našeho automobilu ARO 240 a přislíbil, že se
budeme snažit automobil vyměnit. Hned na začátku ledna jsme se setkali s vedením města
Police nad Metují a shodli se na tom, že naše
ARO už opravdu potřebám hasičů nevyhovuje
a jeho údržba je již časově i finančně nevýhodná. Naplánovali jsme tedy akci na celý rok 2020
a domluvili se, že společně situaci vyřešíme.
Prvním úkolem bylo prodat naše současné auto,
které u nás v hasičárně parkovalo téměř 20 let.
Pro tehdejší ARO 240 se 28. 5. 2001 vydali naši
hasiči do obce Čelčice u Prostějova. Automobil
původně zelené barvy se používal především pro
náročnou terénní práci v lese. Město Police nad
Metují za automobil tehdy zaplatilo 50 000 Kč.
Za stejné peníze jsme automobil po tak dlouhé
době prodali pánovi do Dobrušky.
Po několika výpravách do autobazarů jsme
si vyhlídli bílý 9ti-místný automobil Volkswagen
Transporter 2.0TDI LONG z roku 2010
z Knovíze u Slaného. Bílý automobil bylo nutné
obléct do hasičského kabátu. S tím nám pomohla firma RDesign z Nového Města nad Metují,
která nám na automobil nalepila červenou folií
s nápisem HASIČI. Dalším problémem byl vozík na požární stříkačku. Původní podvozek již
také nesplňoval technické požadavky. Firma AZ
Přívěsy u Mladé Boleslavy nám původní skříň
z vozíku hodila na nový podvozek. Další věcí
byla instalace majáků, se kterými nám pomohla firma MEDTEC-VOP v Hradci Králové. Ještě
než napadl sníh tak jsme stihli koupit nové zimní
pneumatiky, vyměnit olej, filtry a nyní je auto
kompletně připraveno k výjezdu.
Kromě automobilu jsme investovali čas

a peníze do rekonstrukce požární stříkačky.
Domluvili jsme se s firmou Vincker za Oloumoucí,
že společně stříkačku zmodernizujeme. Když
jsme dorazili na místo a ukázali naši PS12 tak
nám pánové řekli: „Tož chlapi, co jste to sem
dotáhlí? No, co to je za šrót?“. Tím nám dali
najevo, že rekonstrukce byla opravdu na místě.
Po měsíci jsme si přivezli kompletně předělanou
stříkačku a těšili se, že ji budeme moci vyzkoušet
na soutěži v Suchém Dole. Bohužel se už žádná soutěž nekonala a my si stříkačku schovali až
na rok 2021.
Kromě událostí okolo automobilu a stříkačky jsme pomohli uspořádat tradiční Hlavňovský
ples na Hvězdě, sběr železného šrotu, dotáhli
do konce loňskou akci „vrata u hasičárny“ a nechali je polepit, provedli jsme potřebné tlakování
hadic, provedli jsme úklid hasičárny nebo pomohli s vyklízením obecní stodoly.
To by byly ve zkratce nejdůležitější akce,
které se nám v roce 2020 povedly uskutečnit.
Uplynulý rok nebyl pouze o úspěších. Bohužel
nás 25. dubna na vždy opustil člen Jaroslav
Obršál st., který se mimo jiné zúčastnil dálkové
dopravy vody na Sněžku v roce 1956. Cvičení se
tehdy účastnilo 270 osob, dopravu vody provádělo pouze 22 nejlepších požárních družstev z jednotlivých okresů tehdejšího Královéhradeckého
kraje. Naši hasiči se
s ním byli naposledy
rozloučit 4. května. Čest
jeho památce!
V roce 2020 jsme bohužel ani pořádně nesoutěžili. První soutěž se konala až v červnu ve Velké
Ledhuji, kam jsme se
díky absenci automobilu
vydali po svých a s přívěsem za traktorem. Získali
jsme zde třetí místo

a odnesli si pěšky pohár na Hvězdu. Druhou soutěží kam jsme se vydali už s novým automobilem byla po několika letech obnovená soutěž
v Pěkově, odkud jsme si přivezli čtvrté místo.
Tím však naše soutěžení skončilo a kvůli aktuálnímu dění se soutěž v Suchém Dole ani u nás
nekonala. Na místo soutěží si ale okolní sbory
vyzkoušely několikadenní zásah u požáru velké
skladovací haly se senem v kravínu u Hlavňova.
Rád bych na konci této zprávy poděkoval.
Celou akci „nový hasičský automobil“ financovalo Město Police nad Metují. Akci „nová požární stříkačka“ podpořil Královéhradecký Kraj
z dotačního programu Regionální rozvoj, konkrétně „Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska v Královéhradeckém kraji“. Kromě pro
nás velmi důležitých financí od Města Police nad
Metují bych moc rád poděkoval i za všechen čas,
který s námi musel trávit pan J. Beran, J. Škop
a J. Hubka. Poděkování patří i členům, kteří se
zúčastnili všech různých brigád, výjezdů, schůzek, domlouvání, zařizování apod.
Všem moc děkuji a přeji v novém roce hodně
zdraví a úspěchů!

Za SDH Hlavňov
Aleš Berger

Astronomický klub Police nad Metují
OBLOHA V ÚNORU

Mapka zobrazuje hlavní souhvězdí, která patří k zimní obloze (pravá strana), ale také některá souhvězdí jarní oblohy (levá strana). Je zde
také zakreslena poloha Měsíce dne 28. února ve 22 hodin.

Měsíce. K výstupu zpoza Měsíce kdy se hvězda pozorovateli opět ukáže dojde ve 2 hodiny 55 minut.
Pozorování zákrytů hvězd Měsícem bylo odborným pozorovacím
programem v polickém Astronomickém klubu od poloviny 60. let až
do konce let 80. Záznamy o pozorování jsme tehdy zasílali ke zpracování na hvězdárnu ve Valašském Meziříčí.
Konjunkci planet Jupiter a Saturn v závěru roku 2020 jsme z důvodu nepříznivého počasí nemohli pozorovat.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC

Na únorové obloze uvidíme v souhvězdí Berana dvě planety
Sluneční soustavy. Bez dalekohledu Mars a s dalekohledem Uran.
Ostatní planety nebudou v únoru pozorovatelné.

Zákryt hvězdy SAO119035

Prvního února v 1 hodinu 47 minut dojde k zákrytu hvězdy
SAO119035 Měsícem. Hvězda „zmizí“ pozorovateli za okrajem
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MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

vstupuje do znamení Ryb 18. února v 11 hodin 44 minut,
den se prodlouží o 1 hodinu a 37 minut,
4. v poslední čtvrti, 11. v novu, 19. v první čtvrti, 27. 		
v úplňku,
není pozorovatelný,
není pozorovatelná,
v první polovině noci v souhvězdí Berana,
není pozorovatelný,
není pozorovatelný,
v první polovině noci v souhvězdí Berana,
není pozorovatelný,
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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Nebeské světlo

se objevilo s Jupiterem a Saturnem
na předvánoční večerní obloze, ale bohužel
u nás nikoliv moc viditelné, naposledy se tento
jev prý objevil v 16. století, jak jsem vyslechla v rozhlase. Pan K. Vacek z astronomického
klubu by tento jev dokázal vysvětlit, ale ten
náš předvánoční večer byl zrovna mračný. Čtu
si jeho „hvězdné zprávy“ v měsíčníku. Tomu
tajemnu nerozumím, ale přivádí mne na uklidňující myšlenky, že existuje něco věčného nad
námi pozemšťany.
Teď jsem v zajetí mnou zatím neprožitého
COVIDU-19, zaplať pánbůh, ale zaháním ho,
protože je vtíravý, ač jej nikdo nezval, ačkoliv,
kdo ví a „ten to nepoví“. To je jen taková slovní hříčka. Ty mám ráda. V naší rodině se ujala
různá rčení, třeba „nevídáno“, „bože chraň nás
od zlé moci a pitomosti“ a to uvádím ty slušné.
Nejvíc se mi na dnešní dobu hodí rčení mé tety
„to je vůl jak lev“ a tím je stručně zdůrazněna skrytá velikost této vlastnosti - pitomosti.
A těch volů (skote, promiň mi ten příměr) je
nyní tolik, že se jimi společenská scéna jen
hemží. No, rozumíte tomu PSU? On je skákavý, a tak si den ze dne někam nepředvídatelně poskočí. Nový posel zdravotních zpráv
je slušný pán, ale je to „prd“ platný. A když
nás častují tři důležití, tuším tři pánové, je
z toho guláš. Nejvyšší představitel, ten o tom
zřejmě ví nejméně, ale je dirigent, pak jeho
rádce, tomu bych věřila i přes ten jeho přešlap
v hospůdce, a pak nejvyšší odborný rádce, ten

Příběh utěrek

Obyčejná kuchyňská utěrka. Věc, kterou používáme v podstatě každý den. A taky
věc, která ze všech dostává nejvíc na frak.
Kuchyňskou utěrkou se utírá téměř cokoliv.
Od nádobí po omytí – tady už s menší intenzitou, která se matematicky dá popsat takto:
s počtem zakoupených myček nádobí přímo
úměrně klesá počet otíracích minut. Tedy užití
kuchyňských utěrek: od nádobí, přes rozlitou
polévku nebo čaj na stole, vycáknutou vodu
na sporáku po otření pracovní desky, stolu
a občas i rukou. A po nějaké době podle toho
vypadá i jejich stav. Všechny skvrny jsou
znatelné a utěrka je unavenější a unavenější
a svým vzhledem se začíná víc a víc podobat
košili Dave Listera z posádky těžařské lodi
Červený trpaslík Jupiterské důlní společnosti.
Naštěstí se v drtivé většině jedná o skvrny,
které jdou odstranit bez narušení samotné
struktury matérie. Když si odmyslím občasné popáleniny, které se pak stávají nezbytnou
součástí designu utěrek.
Jenže s mnoha ze skvrn si prostě pračka
nedokáže poradit. Utěrky z ní vylézají sice
mokré, ale jen částečně očištěné. Trochu by
mohly připomínat poraněná zvířata nebo člověka, který nemá v pořádku pigmentaci pokožky. Ale takto zdeformované a unavené utěrky
můžou stále ještě zastat svoji práci. Zaprané
skvrny se bedlivým okem přehlédnou a mnohdy se dělá, jako kdyby se nic nestalo. A když
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
mi připomíná kazatele pro děti. A ještě jedno rodinné rčení babičky, taky se pro dnešek
hodí: všichni ti moudří pánové „mají nos mezi
očima a hubu napříč“, „netřes se před nikým
a řiď se svým rozumem“. Babi, to dělám, ale
dnes je svět jiný, než Ty s maminkou pamatuješ. A pak je ještě jeden významný činitel
od průmyslu a obchodu, ale ten mluví tak překotně, jako automat, sází jednu větu za druhou
a myšlenky mu utíkají rychle, že jeho sdělení
bývá neuchopitelné.
Máme tak v té pandemii o zábavu všeho
druhu postaráno. Jen abychom se nepropadli
v té změti Covidů na dno schopnosti odolávat
všem jeho nástrahám, vždyť už ani krematoria
nestačí. Zase se objevil jeden výraz jako papalášské injekce. Už to přeháníme s tou kritikou
všeho, co za to ani nestojí - no, je očkován
kdosi důležitý, k tomu se připojí jeho manželka a už je oheň na střeše. My jsme chasa závistivá, ale vždyť přijetí vakcíny je dobrovolné,
prosím nezačínejme blbnout. Nejsme přece
chasa závistivá.
Představme si teď, jaké starosti mají navíc Američané s jejich pověstnou demokracií.
Mimo COVIDU se nacházejí v situaci, kdy
jim jejich slovutný pan prezident přestává
rozumět, a přesto, že čtyřicet soudů potvrdilo volbu příštího prezidenta Joe Bidena, on se
svého „trůnu“ nehodlá vzdát.
Svět je opravdu v pohybu, všechno se
tak nahromadilo, ale patří nám to, jsme

na svou práci jedna utěrka nestačí nebo se ukáže i po vyprání nepoužitelná, přijde na řadu
její kolegyně, která se urychleně jmenuje její
pomocnicí, spolupracovnicí, popř. nadřízenou. A zvesela se může pokračovat.
Ovšem tuto spirálu nelze aplikovat do nekonečna. Jednou se musí provalit problém.
Třeba v nadměrném množství utěrek určených
k práci. To v situaci, kdy přes množství utěrek
není už skoro nic vidět a samotná práce zůstává
nedokončena anebo ve chvíli, kdy se utěrka
se zapranými skvrnami prostě „šprajcne“
a rozhodne se stávkovat. Na to nadřízené
utěrky reagují povětšinou rozhořčenými
větami typu: „Já tady dřu a nikdo to neocení,“
nebo třeba: „Kdyby nebylo mě, už se to tady
jasně položí a oni si toho neváží,“ nebo taky:
„Nic nedělá, jenom se vystavuje a předstírá
práci a když po ní utěrka chce, aby dělal svou
práci, tak se jí to nelíbí!“
Potom ovšem musí přijít reakce z ještě
vyšších míst a je nutno bouchnout do stolu
a tvrdě zasáhnout. V opačném případě hrozí
naprostá anarchie, která se projeví v přemíře
utěrek na metr čtverečný a přímo tomu úměrné množství neotřenosti na stejnou plošnou
míru. Jediným schůdným řešením je radikální krok: vyvaření utěrek, kterýmžto aktem
dojde k co největším setření rozdílu mezi
jednotlivostmi a tím pádem i k vyrovnání

Poděkování

Poděkování za předvánoční vytrubování po některých místech v naší Polici
n. M. Tuto nesmírnou radost a navození
vánoční doby nám připravila pí učitelka
Němcová (ZUŠ) se svojí dcerou. Snažily
se nám nahradit předvánoční vytrubování
na náměstí, které se nemohlo uskutečnit.
Moc nás, kteří to vyslechli, potěšilo. Ještě
jednou děkujeme, bylo to moc milé.
Obyvatelé sídliště čp. 290
cháska nevycválaná a v prvé řadě musíme se
sami dobrovolnou disciplinovaností zbavit
COVIDU a Amerikáni si určitě budou vědět
rady.
Protože se blíží březnové výročí, 171 let
od narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, připomínám už v předstihu některé z jeho myšlenek, které se hodí
do této doby:
yy Dobrého je v řádu světa víc, ale to zlé člověk cítí silněji.
yy Máme dvě veleobce, které překážejí normálnímu vývoji demokracie: Kocourkov
a Hulvátov
yy Zákon může stanovit jen rovnoprávnost,
nikoli rovnocennost.
yy Neomylnictví je projevem nevzdělanosti,
a právě demokracie musí být na stráži proti
politickému povýšenectví.
Jarca Seidelová

startovací pozice týchž. Přichází na řadu co
největší hrnec, který své poselství nese už
ve svém názvu: prádelní hrnec. Do něj jsou
vloženy jednotlivé utěrky, napuštěna voda,
která se uvede do varu a následně je přizvána
na pomoc nejdůležitější substance celého
procesu: jedlá soda (NaHCO₃). Ve statisících
drobných bublinek a v pěnění vody se sodou
se praná matérie převrací, aby se co největší
plochou vystavila působení čistících látek.
V tuhle chvíli si vždycky vzpomenu
na svoji maminku, která vyváří prádlo v prádelně bytovky na Bělské ulici. S ničím jiným
nezaměnitelná vůně, která evokuje dětství podobně jako vůně pečených buchet stojí na začátku Proustova „Hledání minulého času“.
A příběh utěrek pokračuje dál. Vyjmuty
z vyvářky zasvítí svou čistotou, která se téměř okamžitě odrazí v čistotě otření, ale stejně
jako se vším ostatním, je o ně potřeba pečovat.
A stejně tak je nutné pečovat o jejich nasazení
a začlenění, protože jinak hrozí jejich deziluze
a domácí revoluce.
Na druhou stranu ale taky existuje jiný
přístup, bez evokace maminky v prádelně plné
páry: vzít ty nejuřvanější utěrky a vyhodit je
do popelnice. Jenže: má člověk a utěrka v tuto
chvíli jistotu, že se odpadem skutečně stává
odpad?
Pavel Frydrych
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Víte, kdo má svátek v únoru a jaká je charakteristika jeho jména?

1. února – svátek má Hynek. Jméno vzniklo počeštěním německého jména Heinrich
(Jindřich), tj, „vládce domu“.Hynek je tradičním českým jménem. Jméno svého nositele
spojuje s domovem, českou zemí, ale také svoji
rodinou. Mezi české nositele jména patřil také
český básník Karel Hynek Mácha.
2. února– svátek má Nela. Nela je cizí, stejně
tak i naše domácká podoba Kornélie, Petronela,
Eleonora, Helena aj., která se osamostatnila.
Nositelkou jména Nela je pak dle významu
svého jména žena pevného charakteru, vytrvalá
ve svých cílech, stálá v uznávaných hodnotách.
3. února – svátek má Blažej. Jméno Blažej
pochází pravděpodobně z řečtiny (řec. blacha) s významem“bleptavý, breptavý, neobratný, tupý“. Přes svůj nechvalný význam je jméno Blažej zajisté krásným jménem pro milého
a šikovného muže.
4. února – svátek má Jarmila. Toto jméno bylo
nověji vytvořeno ke jménu Jaromír(a) a lze je
volně vyložit jako „milující bujnost, prudkost,
sílu, jaro“, popřípadě jako „slavná silou, prudkostí, slavící jaro“. K jeho rozšíření přispěl koncem 19. století Máchův Máj, kde zaznívá slavné
„Hynku! Viléme! Jarmilo!“.
5. února – svátek má Dobromila. Starší obdobou tohoto jména je Dobromíra, tj.“milující
dobro“, „ten, kdo přeje dobru“. Obě jména jsou
slovanského původu, jsou to ženské podoby
jmen Dobromil, Dobromír. Nejznámější nositelkou jména je česká spisovatelka přelomu 18.
a 19. století Magdalena Dobromila Rettigová,
mj. autorka knihy Domácí kuchařka.
6. února – svátek má Vanda. Původ jména je
polský, možná z polské podoby jména Václav
(Wendel); někdy se uvažuje o vzniku z názvu
řeky Vandalus, v němčině se také hodnotí
jako zkrácenina jmen začínajících na Wendel(Wendelburg aj.).Přestože je prapůvod jména
spojený s kmenem Vandalů, kteří v 5. století
vyplenili Řím, nositelka jména Vanda může být
sympatickou, příjemnou a láskyplnou osobou.
7. února – svátek má Veronika. Jméno je zřejmě řeckého původu (řec. Phereniké) a znamená
„nositelka vítězství“, jeho původní podoba je
tedy Berenika. Někdy se vykládá i z latinsko-řeckého vera iconica, tj. „pravý obraz“. Žena
jménem Veronika má dle významu svého jména
předpoklady k tomu, aby byla úspěšná ve všech
svých aktivitách.
8. únor – svátek má Milada. Každá žena alespoň v koutku duše touží po věčném mládí.
Žena jménem Milada ho má po celý život ukryto ve svém jméně. Jméno je novější podobou
staročeského jména Mlada, Mladena, tj. „mladá“. Někdy se hodnotí i jako česká podoba původně latinského jména Amáta, Amanda (milá,
milovaná).
9. února – svátek má Apolena. Jméno je řeckého původu a vykládá se jako „náležející, zasvěcená bohu Apollonovi, světlodárná“. Za českou
podobu jména se někdy považovala Světla.
10. února – svátek má Mojmír. Je to jméno slovanského původu, které znamená „můj
mír“, „můj svět“. Jméno Mojmír nosil první
český kníže − Mojmír I., zakladatel dynastie
Mojmírovců, který v 9. století sjednotil slovanské kmeny na Moravě a západním Slovensku.
Mojmír II. byl pak posledním historicky známým panovníkem Velkomoravské říše.

22

11. února – svátek má Božena. Božena je české jméno, vykládá se jako „Bohem obdařená“
nebo „blahoslavená“. Považuje se též za českou
obdobu jmen Benedikta, Beatrice, Teodora,
Beáta. Slavnou nositelkou tohoto jména byla
manželka přemyslovského knížete Oldřicha
Božena. Podle legendy potkal Oldřich jednou
při návratu z lovu krásnou selskou ženu, která prala u studánky roucha. Okamžitě se do ní
zamiloval a vypravil poselstvo, které přivedlo
krásnou Boženu na knížecí dvůr, kde se stala
jeho ženou, a tím kněžnou. Kosmas popsal její
krásu vzletnými slovy: „Bylať svým vzhledem
vynikající, bělejší než sníh, jemnější než labuť,
lesklejší než stará slonovinová kost, krásnější
než safír.“ Jméno je také spojeno se slavným
českým románem Babička, jehož autorkou byla
spisovatelka jménem právě Božena - Božena
Němcová.
12. února – svátek má Slavěna. Jméno je slovanského původu, možná je to ženská podoba
ke jménu Sláv. Znamená buď Slovanka, anebo
„(ta, která je) slavena“. Slavěna se vyskytuje
i ve zkrácené verzi Slávka.
13. února – svátek má Věnceslav. Jméno
má slovanský původ. Jde o novodobou podobu jména Václav, resp. jeho latinské verze
Venceslaus, tj. „více slavný“. Dnes je jméno
voleno ojediněle.
14. února – svátek má Valentýn. Jméno má latinský původ. Jeho základem je latinské slovo
„valens” s významem „zdravý” nebo „silný”.
Valentýn je jménem plným lásky, také zdraví a síly. Nejznámějším nositelem jména byl
zřejmě Svatý Valentýn, původem z Itálie. Jeho
svátek se s oblibou slaví jako Svátek zamilovaných. Jeho vznik provází několik legend. Jisté
je jen to, že se k nám Svátek zamilovaných dostal z USA.
15. února – svátek má Jiřina. Jméno je řeckého původu. Je ženskou obdobou jména Jiří, tj.
„zemědělec, rolník“. Jiřina je jménem pro ženu,
která má vztah ke všemu živému i zemi jako
zdroji naší obživy. Dle významu svého jména je
Jiřina také hbitou a obratnou ženou. Nesmíme
opomenout ani to, že jméno je též jménem květiny. Mezi populární nositelky jména patří herečky Jiřina Bohdalová nebo Jiřina Jirásková.
16. února – svátek má Ljuba. Jméno má slovanský původ. Jde o původně ruské jméno,
které bylo odvozeno od slova „ljubo“ (z ruštiny
„láska“). Jméno Ljuba tak v dosloveném překladu znamená „láska“. Do ruštiny se zřejmě
dostalo jako překlad řeckého jména Charitas.
Mezi nositelky jména patřila česká zpěvačka
a herečka Ljuba Hermannová
17. února – svátek má Miloslav. Laskavost,
dobrota, příjemné vystupování a vzhled − to
všechno dostal do vínku muž jménem Miloslav.
Je na každém, jak své přednosti zužitkuje. Muži
jménem Miloslav by to mělo jít snadno, dokonce se může stát i slavným. Nositelem jména byl
český herec a bavič Miloslav Šimek.
18. února – svátek má Gizela. Jedná se o staré
německé jméno nejasného významu, které má
zřejmě starogermánský původ Někdy se vykládá jako „mladá rostlina“, popřípadě také jako
„rukojmí“ nebo „ušlechtilé dítě“.
19. února – svátek má Patrik, zastarale
Patricius. Je to prý irské jméno latinského
původu (z latinského patricius) a znamená

„ patricijský, urozený, šlechtický“.Patrik je
atraktivním mužským jménem, které nejenom
ve svém významu, ale také ve svém znění nese
ušlechtilost a vznešenost. Patrik je pravým mužem, urozeným a hrdým na svůj původ.
20. února – svátek má Oldřich. Oldřich zní
jako krásné české jméno, ale jeho původ je
v němčině (staroněmecké Uodalrich). Znamená
„vládce (bohatý) dědičným statkem“. Jméno
nosil český kníže z dynastie Přemyslovců
Oldřich.
21. února – svátek má Lenka. Jméno vzniklo
jako zkrácenina nebo domácká podoba jmen
zakončených na –lena, nejčastěji Helena, tj.
„pochodeň“, nebo Magdalena – „pocházející
z Magdaly“.
22. února – svátek má Petr. Jméno je řeckého
původu, odvozeno od slova petros, což znamená „skála“, popř. „skalák; skálopevný“. Patří
mezi nejoblíbenější jména. Jméno je nedílně
spojeno také se jménem jednoho z křesťanských apoštolů.
23. února – svátek má Svatopluk. Jméno je
slovanského původu a znamená „silný v plucích“, později se vyvinul význam „silný v dobru“, tj. „svatý“. Jméno Svatopluk nosil dolnomoravský kníže Svatopluk I. nebo Svatopluk II.
Slavným nositelem jména byl Svatopluk Čech,
který dal život legendární postavě a příběhům
pana Broučka.
24. února – svátek má Matěj, zastarale
Matyáš. Jméno je hebrejského původu a znamená „dar Boží“. Téhož významu je i jméno
Božídar, Bohdan nebo Teodor a ze stejného základu vychází i Matouš. Jména Matěj a Matouš
se oddělila již v řečtině (Matthias a Matthaios).
Nositelem jména byl český loutkový divadelník
Matěj Kopecký.
25. února – svátek má Liliana.Jméno vzniklo
buď z latinského lilium, tj. lilie jako symbol
čistoty, a znamenalo by tak „liliová“, anebo je
odvozeno z anglického jména Elizabeth.
26. února – svátek má Dorota. Jméno je z řečtiny, existoval dokonce i mužský tvar Dórotheos
(opačný význam má Theodor). Význam jména
se uvádí jako „ darovaná“ (Dora) a „Boží dar“
(Dorota).
27. února – svátek má Alexandr. Jméno pochází z řečtiny a znamená „obránce mužů“. Do dějin vědy a telekomunikace se nesmazatelně
zapsal vynálezce telefonu Alexander Graham
Bell.
28. února – svátek má Lumír. Nové české
jméno je známé až z 19. století, z podvrženého
staročeského Rukopisu královédvorského z 19.
století. Dá se předpokládat, že ho vymyslel autor podvrhu, za nějž se považuje Václav Hanka.
Snad mělo být zkráceninou jména Lubomír,
tedy „mírumilovný“.
29. února – svátek má Horymír. Je to české
jméno ze 16. století, považované za symbolické nebo za obdobu latinského jména Montanu,
volně přeloženo „horal“. V české historii se setkáváme s mytologickou postavou Horymírem
z Neumětel. Dle Starých pověstí českých dokázal Horymír se svým koněm Šemíkem skočit
z vyšehradské skály do Vltavy a zachránil si tak
život.

Připravil František Janeček
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Názor občana k odpadovému hospodářství

Chci touto cestou reagovat na záměry města v oblasti odpadového hospodářství, zvláště
pak na opatření k podpoře snížení směsného
komunálního odpadu – viz Polický měsíčník
č. 1/2021. Podpořit snížení objemu směsného
komunálního opadu formou zvýšení podílu
tříděného odpadu je určitě chvályhodný krok,
ale realizace tohoto kroku formou plošného,
adresného nádobového svozu vytříděných
odpadů dům od domu považuji za nevhodnou
variantu řešení.

Myšlenka přiblížit nádoby na tříděný odpad blíže k občanům a nastrkat ke každému
číslu popisnému další dvě popelnice se mi
jeví jako zcela iracionální. Jestli někdo chce
třídit odpad, musí to chtít udělat už v okamžiku, kdy v bytové jednotce takto odpad vhodný
ke třídění vznikne. Každý máme doma odpadkový koš. Pokud např. po spotřebě jogurtu
v plastovém obalu nebo třeba papírové krabičky od hermelínu automaticky tyto hodíme
do odpadkového koše a již cíleně tento odpad neumístíme do jiné již připravené sběrné
nádoby, nelze předpokládat, že při vynesení
odpadků začneme před bytem nebo domem
se v odpadkovém koši hrabat, abychom jeho
obsah roztřídili do nově rozmístěných dalších
popelnic, k tomu určených. Chci tím říci, že
kdo chce třídit, třídit bude a dá si tu práci ujít
těch několik desítek nebo i více metrů, kam
vytříděný odpad umístí do kontejnerů k tomu
určených. Kdo nechce třídit a doma všechno
odhodí do odpadkového koše, žádné přiblížení dalších popelnic k třídění nevyburcuje
nebo jen zanedbatelnou část. Nelze taky přehlédnout, že svoz tříděného odpadu systémem
od dveří ke dveřím výrazně zvýší kilometrový nájezd dalších dvou nebo více speciálních
vozů na plast a papír. Zatím co momentálně
tato auta sváží tříděný odpad ze 37 veřejných
stanovišť, kde se tento odpad ukládá do kontejnerů, tak navrhovaným způsobem plošného rozmístění dalších nádob na tříděný odpad
budou tato auta křižovat celé město. Kromě
větší spotřeby paliv nárůstem kilometrů se
tato spotřeba paliv ještě umocní popojížděním
od dveří ke dveřím. A každý řidič ví, že taková neplynulá jízda brzda-plyn ke každé sběrné
nádobě dále výrazně zvyšuje spotřebu. A to si
určitě svozová firma zakalkuluje do nákladů,
které přenese do ceny služeb. A taky, kde je
pak tolik proklamovaná ekologie, při nárůstu
výfukových plynů? Jediné, s čím lze souhlasit
je změna svozového intervalu po celý rok na 1
x za 14 dní. Beztak se většinou vyváží poloprázdné popelnice, pokud tedy vlastník třídí
odpad.
Ale především. Vedení města a zastupitelstvo při projednávaní a schválení této myšlenky
jaksi zapomnělo na to podstatné, a to na úroveň
kultury bydlení v našem městě. Konkrétní příklad. Bydlím v řadovkách ve Smetanově ulici, kde je 48 bytových jednotek. Momentálně
je zde tedy fakticky 48 popelnic na směsný
komunální odpad plus kontejnery na tříděný
odpad, umístěné na kraji při výjezdu z této
jednosměrné ulice. Nápadem přiblížit třídění
a umístit zde dům od domu další 2 popelnice
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(žlutá, modrá) vznikne na prostoru několika
set metrů délky ulice kapacita 144 popelnic.
A to nechci domýšlet, kdyby přišel další nápad
s přiblížením popelnic a přidat ještě další šedou popelnici na drobný kovový odpad. To by
už bylo bezmála 200 popelnic na poměrně malém obytném prostoru. Umíte si vůbec představit, jak by to v řadovce vypadalo? Tomu říkáte rozkvět města a kultury bydlení? No to si
můžeme, jako obyvatelé Smetanovky rovnou
na vjezdu do ulice dát transparent: „Vítejte
v ráji popelnic a kontejnerů“. A v jiných částech města by to vypadalo obdobně. „Vážená
městská rado a zastupitelstvo - zamyslete se“.

Chtějí nechat občané a obyvatelé města
zahltit Polici kontejnery a popelnicemi? Líbilo
by se jim bydlet v takovém prostředí? Pokud
chcete bydlet v kulturním prostředí, vyjádřete svůj názor v městem připravované anketě
na toto téma a nenechte to bez povšimnutí.
Každá rozumná obec a město se snaží odpadové hospodářství koncentrovat na okrajích
města někde v průmyslových zónách a my
bychom šli obrácenou cestou. Snaha o ekologizaci a zvýšení ekonomičnosti odpadového
hospodářství nesmí „válcovat“ ostatní stránky
života ve městě.
Pokud chce město skutečně podpořit
a zlepšit stav třídění komunálního odpadu
musí ustoupit především od stávajícího způsobu stanovení poplatku za odpad pro občany.
Již léta přetrvávající způsob výpočtu poplatku podílem ročního nákladu na odpad počtem
obyvatel města je matematickou úlohou pro
žáky prvního stupně ZŠ. Tento způsob stanovení poplatku je velmi nespravedlivý vůči
více členným domácnostem, které za stejnou
službu (odvoz jedné popelnice) zaplatí násobek ceny. Na tento socialisticky rovnostářský

přístup doplácí nejen vícečlenné domácnosti,
ale i ti, co třídí odpad a dále pak všichni ti, kteří přešli na jiný zdroj vytápění, než jsou pevná paliva – uhlí, které produkuje velký objem
komunálního odpadu. Stávajícím výpočtem
průměrné ceny na jednoho obyvatele (poplatníka) zodpovědní občané v podstatě sponzorují (připlácí) na cenu známky popelnice těm občanům, kteří produkují spalováním uhlí velký
podíl komunálního odpadu. A v tomto ohledu
vedení města neudělalo za roky zpět vůbec
žádný pokrok. Léta nebylo schopno přijít se
sofistikovaným modelem způsobu stanovení
poplatku za odpady, který by byl spravedlivý
a adresný – padni komu padni. Produkuješ víc
odpadu budeš taky více platit. Přitom by se
možná stačilo „rozhlédnout“ po republice, jak
to dělají lépe jinde.
Ale neztrácejme víru a naději na změnu.
V posledním odstavci článku pana Troutnara
v Polickém měsíčníku č. 1/ 2021 se píše, že
ve spolupráci se svozovou firmou plánuje město zavedení evidence všech nádob
na SKO jejich čipováním. Svozová vozidla
by pak musela být dovybavena váhou (pozn.:
cena cca 750- 800 tis. Kč na vozidlo), která
by zároveň při vysypání popelnice množství
odpadu zvážila a čtečkou čipových kódů by
přesně přiřadila objem odpadu konkrétnímu
poplatníkovi. Pak by nebyl problém výši poplatku za odpad účtovat adresně, podle skutečného množství vyprodukovaného odpadu.
V některých městech s progresivnějším způsobem řízení chodu města již tento způsob
praktikují.
Doufejme, že tak bude i u nás již od příštího roku 2022 a že to nezůstane jen na papíře
měsíčníku.
Milan Pošmura

Vzpomínka na Jósu Haucka

… znal jsem ho léta… ne tak dlouho,
jako řada z Vás, ale znal jsem ho, a jsem
za to osudu moc vděčný!
Moje prvotní vzpomínky na Jósu se
vážou k horolezecký partě. V roce 1999
jsme v rámci našeho horolezeckého klubu slavili kulaté výročí 50. let od založení
prvního horolezeckého spolku v Polici.
Závěr akce probíhal v polické sokolovně. O dobrou atmosféru se starala kapela
Domamazec, kluci Kobrovic se houpali
na kruzích. Povídalo se o všem možném
i nemožném, o lezeckých úspěších i neúspěších, a najednou mě Joska vzal do kravaty, začal se mnou cloumat, chechtal se
a volal „Heřmane, kurva, musíte vylízt
aspoň na Cho Oyu! Slyšíš mě? Aspoň
Cho Oyu“. Slyšel jsem a rozumněl jsem
mu, ale věděl jsem, že já nebudu nikdy
tím, kdo by tohle Jósovo přání splnil (ani
výkonostně, ani organizačně). Jósko,
promiň…

Nezapomenutelným lezeckým příběhem jsou i Joskovy účasti na Pouťovém
stavění na Budíka, kde právě několikrát
pomohl nám, mlaďákům, zajistit pod věží
dostatečně stabilní základ lidské pyramidy, a jeho bříško bylo vždy kvitováno lezci z vyšších pater pyramidy, jako dobrý
stup ve chvíli, kdy všichni spěchali rychle
nahoru, než se nám to celé sesype!
Naše cesty nakonec svedl i profesní
život, kdy nám Joska v rámci rodinné
firmy pomáhal s rekonstrukcemi místních komunikací ve městě, a kdy s námi
vždycky bojoval (ve snaze o dobře zvládnutý projekt) o správné a precizní zadání
projektu, což vedlo k našim vášnivým
debatám nad tím, co ještě z naší strany
považujeme za zadání, a co už je spíš věcí
projektanta. Nakonec, myslím, si nás celkem vychoval.
Josko, budeš nám chybět!
Čest Tvojí památce!
Heřman
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Reakce na názor pana Pošmury k plánovaným
změnám odpadového hospodářství

Především děkujeme za zpětnou vazbu,
jaké se nám skrze příspěvek p. Pošmury dostalo. Změny v systémech, jakým je i systém odpadového hospodářství ve městě, nejsou jednoduché, nicméně v kontextu nové odpadové
legislativy, která podstatně dramaticky zvyšuje poplatky za skládkování směsného komunálního odpad, je nutné reagovat. Úvodem jen
doplníme, že je nám zřejmé, že budou lokality,
kde nový model použít nepůjde, a kde zůstaneme u stávajícího řešení prostřednictvím
kontejnerových stání. Navržená úprava pak
nevychází z nahodilého pohnutí mysli, ale ze
stávajícího (a v orgánech města projednaného)
Plánu odpadového hospodářství obce, jakož
i ze zkušeností jiných měst a obcí blízkého či
vzdálenějšího okolí.
Určitě se shodneme na tom, že třídění
odpadu musí začít u každého doma, v místě
vzniku odpadu, nicméně myšlenka na to, že
vytříděný odpad je potřebné odložit do kontejnerů někde na vzdáleném místě, u některých
lidí motivaci ke třídění snižuje. Jak jsme již
předeslali, systém adresného svozu není novinkou, kterou bychom vymysleli my v Polici,
jako první. Na tento systém přešla již řada
měst (v okolí např. Broumov, Jaroměř), které
efekt na snížení množství směsného komunálního odpadu potvrzují na tvrdých číslech, která ostatně potvrzuje i svozové firmy, která pak
nadto kvituje zvýšení čistoty vytříděné suroviny (což zvyšuje šance na její druhotné využití). K množství nádob v ulicích je třeba uvést,
že v ideálních případech (především v zástavbě rodinných domů), bude vždy v prostoru
ulice přistavena pouze nádoba, jejíž svoz bude
v daný týden zajišťován (režim svozů směsného komunálního odpadu, plastů a papíru bude
rozdělen a nebude probíhat v jednom týdnu).
Nicméně uznáváme, že u řadových domů patrně nebudou mít všichni možnost najít kapacitu na umístění nádob na svém pozemku mimo
prostor ulice.
Určitou shodu najdeme i v pohledu
na zvýšený pojezd svozové techniky, který
bude zvyšovat drobně emise. Nicméně, podle
našeho pohledu na věc je to přiměřená daň
za vyšší pohodlí při třídění odpadu, navíc
pak daň, která je alespoň částečně obhajitelná (snižujeme množství skladovaného odpadu), na rozdíl od jiných zbytečných přejezdů
automobilů po městě (za drobnými nákupy,
nebo v důsledku realizací internetových nákupů). Nad tuto polemiku, je třeba dodat, že
zvýšení přejezdů pro tříděný odpad v případě
adresného svozu bude na druhé straně kompenzováno snížením přejezdů pro směsný
komunální odpad (SKO), a zmenšením četnosti pojezdů u některých kontejnerových
stanovišť. Je třeba mít na paměti také stále se
zpřísňující emisní limity pro svozová vozidla,
které pomáhají emise snižovat.
Co se týká nákladů, tak zavedením adresného svozu náklady v určité části stoupnou,
nicméně toto navýšení bude zároveň částečně
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kompenzováno snížením nákladů na svoz
a likvidaci (uložení) směsného komunálního
odpadu, a snížením nákladů na svoz tříděného
odpadu z veřejných sběrných stanovišť (jak
bylo uvedeno výše), přičemž ve věci nákladů vychází ze zpracované nabídky svozové
společnosti.
Co se týká kultury bydlení, tak adresný
svoz je zaváděn jako dobrovolný a především tam, kde to občané budou chtít a budou na to mít dostatečnou prostorovou kapacitu (např. v Jaroměři se to týká pouze zástavby
rodinných domů). Ten, kdo dostatečným prostorem nedisponuje, tak se pravděpodobně
o zapůjčení nádob nepřihlásí, přičemž bude
jeho svobodným rozhodnutím užívat nadále veřejná sběrná stanoviště. Na druhé straně
je třeba si uvědomit, že sjednocením nádob
na směsný komunální odpad, a použitím uniformních nádoba na papír a plasty, dojde spíše
ke zlepšení celkové estetiky, nicméně uznáváme, že zde je to úhlu pohledu každého z nás.
Není jistě bez zajímavosti, že adresný
svoz zavedli v některých městech, či spolkových zemích, i pořádkumilovní Němci. Tudíž
i na západ od nás je toto řešení považováno
za dobrou cestu, resp. za cestu nutnou v kontextu doby. V našem případě je pak motivace k adresnému svozu motivována i snahou
o snížení nákladů na opakovaný úklid a čištění některých okrajových sběrných stanovišť,
která jsou málo na očích, a která jsou opakovaně znečišťována a zneužívána k odkládání
čehokoliv, bez jakéhokoliv vytřídění (náklady
města na tyto práce jsou v řádu statisíců korun
za kalendářní rok!).
K místnímu poplatku za odpady je třeba vysvětlit, že stávající odpadový poplatek,
včetně způsobu jeho stanovení, vychází z platné legislativy. Je stanoven plošně (poplatníkem jsou zejména všechny osoby s trvalým
pobytem na území města), přičemž jeho výběr
v současné době nepokrývá náklady na provoz celého odpadového systému. Režimní
poplatek (např. platba za jednotlivou vyvezenou popelnici) bylo možné podle dosavadní
legislativy zavést pouze na základě individuální smlouvy s jednotlivými občany, přičemž
vymahatelnost účasti v takovém systému byla
v rovině občanskoprávní, a byla dost problematická. Tento způsob zpoplatnění likvidace
odpadu navíc předpokládá poctivý přístup,
tedy bez pálení odpadu nebo jeho roznášení
do cizích nádob nebo odpadkových košů (proto od tohoto systému některá města upouští). V úvahu je třeba brát i znevýhodnění lokalit, kde není zaveden plyn a topí se uhlím,
např. Hlavňov, kde by nebylo objektivně spravedlivé obyvatele „trestat“ vyšším poplatkem
ve chvíli, kdy nemají jinou alternativu.
Abychom pak do budoucna mohli lépe
a účinněji (či spravedlivěji) stanovit či vybírat poplatky za odpady, je třeba nastavit adresné údaje ke každé privátní odpadové nádobě (nádoby na směsný komunální odpad

nevyjímaje), neboť jedině evidenční systém
o tvorbě všech odpadů jednotlivými domácnostmi, nám v budoucnu může otevřít dveře
k řešením na bázi finanční motivace.
Závěrem si dovolíme ještě drobnou poznámku ke svozové technice. Město není jejím vlastníkem, možnost přinutit svozovou
firmu k zajištění určitého vybavení (vážícím
systémem) je minimální, a odehrává se de facto jen v rovině soutěže o veřejnou zakázku
na svozové služby. S ohledem na roční rozsah
této služby tato zakázka (paradoxně) spadá
podle zákona o zadávání veřejných zakázek
(z. č. 134/2016 Sb.) do režimu tzv. nadlimitních zakázek. Zajištění vysoutěžení takové zakázky (s ohledem na zákonné povinnosti) stojí
nemalé prostředky, a proto se „přesoutěžení“
stávajících podmínek realizuje pouze po určité době, nebo v případě potřeby změny rozsahu zakázky díky změnám oproti původnímu
zadání. V takové veřejné soutěži si jako zadavatel může klást určité podmínky na technické vybavení dodavatele, jakož i na environmentální a inovativní řešení. Bude-li svozová
společnost nadále chtít zajišťovat pro město
plnění této zakázky, bude se muset podřídit
novým podmínkám. Na druhé straně se ale
nemusí do soutěže o zakázku přihlásit a může
to klidně i odůvodnit, že není schopna zajistit
plnění v rozsahu požadovaném zadavatelem.
Takový výsledek by nebyl dobrý, a jelikož
chceme takovému výsledku předejít, jednáme
se svozovou firmou mimo jiné i o zajištění určitých úprav svozové techniky (právě o vážící
systém). Nicméně v tuto chvíli je to na bázi
dobrovolného rozhodnutí svozové firmy, zda
svá vozidla takto vybaví či nikoliv. S ohledem
na společný tlak de facto všech obcí jde svozová firma těmto inovativním řešením vstříc
a nově pořizovanou techniku již vážícími systémy vybavuje.
Využití k adresnému stanovení tvorby odpadů bude tedy možné až poté, co na jedné
straně zajistíme distribuci nových nádob s kódem, na kterém budou identifikační údaje nádoby, a na straně druhé dotáhne svozová firma
projekt dovybavení své techniky vážením.
Toto je v našich očích nyní patrně jediný seriózní způsob k adresnému stanovení
množství odpadů, který je ale dobře využitelný právě při adresném svozu. Samozřejmě,
má i tento systém své limity (jak množství
odpadu spravedlivě adresně rozdělit), a to především v lokalitách se společnými sběrnými
nádobami (sídliště, větší bytové domy).
Ještě jednou děkujeme za názor zaslaný
p. Pošmurou, a uzavíráme, že plně ctíme právo každého na vyslovení svého názoru, včetně práva na vyjádření kritické, nicméně jsme
považovali za vhodné blíže vysvětlit některé
naše pohledy na odpadovou problematiku,
resp. blíže popsat důvody, které nás vedly
k návrhu adresného svozu některých odpadových komodit.
Ing. Jan Troutnar
Mgr. Jiří Škop
Polický měsíčník - únor 2021

Několik rad pro seniory TĚLO TOUHY
Každý dospěje právě do toho stavu bytí, na ktedo nového roku
rý vzpomíná, když opouští své tělo. Rozpoložení
3. Ráno si přispěte. Nebudete muset svítit
a ušetříte.

4. Budete-li vstávat po deváté hodině, můžete
vynechat snídani a opět ušetříte.
5. S ohledem na Váš zdravotní stav se v poledne
nepřejídejte, nebudete v budoucnu potřebovat
lékaře a opět ušetříte.
6. Po obědě jděte spát, ať si Vaše tělo odpočine. Můžete tak vynechat odpolední svačinu
a opět ušetříte.
7. Zařaďte častěji do programu tzv. postní dny
a opět ušetříte.
8. Večer choďte brzy spát. Nemusíte svítit, spící
se na televizi nekoukají a opět ušetříte.
9. Autem nejezděte, znečišťuje ovzduší. A jsou
tu další úspory za benzín.
10. Při výběru potravin vybírejte hlavně v úseku
slev. Potraviny jsou již trošku „načaté“, budou lehce stravitelné a opět ušetříte.
11. Zbytečně neuklízejte, i drogerie něco stojí.
12. Radujte se z maličkostí (na velké věci stejně
nedosáhnete).

Vybral František Janeček

jemnohmotného těla (= mysl inteligence a falešné
EGO) v okamžiku smrti vytvářejí činnosti těla hrubohmotného. Hrubohmotné tělo tedy jedná během
života a jemnohmotné v době smrti. Jemnohmotné
tělo, které se nazývá linga „tělo touhy“, je základem pro rozvoj určitého druhu hrubohmotného těla,
které se podobá buď tělu matky, nebo tělu otce.
V Rg Védě stojí, že jsou-li v době pohlavního styku
matčiny výměšky hojnější než otcovy, dítě dostane
ženské tělo, a je-li tomu naopak, dostane tělo muže.
To jsou subtilní zákony hmotné přírody, které
působí podle touhy živé bytosti. Určí-li se živá
bytost měnit jemnohmotné tělo rozvojem vědomí
Kršny, pak jí v čase smrti toto jemné tělo vytvoří
takové hrubé tělo, ve kterém bude oddaným Kršny.
Pokud je živá bytost ještě dokonalejší, nepřijme
další hmotné tělo, ale obdrží okamžitě duchovní
tělo, a tak se vrátí domů, zpátky k Bohu. Tak probíhá
převtělování duše. Namísto snahy sjednotit lidskou
společnost dohodami o smyslovém požitku – což se
nemůže nikdy podařit – je tedy zjevně žádoucí učit
lidi, jak vyvinout vědomí Kršny a vrátit se domů,
zpátky k Bohu. To je pravda nyní i v každé době.
Hare Kršna!
Ze Šrímad Bhagavatamu
opsala M. Jandová

Malá
procházka
světem
matematiky
únor 2021

Vyjádřete uvedená čísla
podle zadaného textu úlohy.
Kromě číslic použijte znaků pro
početní výkony +, – , zlomky,
závorky apod.
Uveďte co nejvíce možných
vyjádření.
1. Vyjádřete číslo 1 s použitím
všech desíti číslic.
2. Vyjádřete číslo 10 pěti devítkami.
3. Vyjádřete číslo 100
a) pěti stejnými číslicemi,
b) s použitím všech desíti
číslic.
Řešení najdete na str. 27
Připravil František Janeček

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Liturgické mezidobí a doba postní

Je za námi první měsíc nového roku a lze konstatovat, že dostál
svému jménu - leden. Jak to bude s únorem a druhým poločasem letošní zimy uvidíme. Nicméně v církvi bude již druhá polovina února
ve znamení postní doby, do které vstoupíme letos poměrně brzy, už 17.
února, Popeleční středou. Odbobí čtyřiceti dní, které bude následovat,
by nám mělo poskytnout prostor pro dobrou přípravu na významné období Velikonočních svátků s ústřední postavou Ježíšem Kristem, který
pro nás, výměnou za svůj život, obnovil cestu ke spáse. Kdo má srdce
otevřené a touží po Boží náruči, je pozván na tuto cestu.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
31. ledna 2. února 7. února 10. února 14. února 17. února 21. února 22. února 28. února -

Památka sv. Jana Boska, kněze, zakladatele Salesiánů
Svátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice)
5. neděle v mezidobí (cyklus B)
Památka sv. Scholastiky, řeholnice, patronky
benediktinského řádu
6. neděle v mezidobí
Popeleční středa, vstup do postního období, den
přísného postu
1. neděle postní
Svátek stolce svatého apoštola Petra
2. neděle postní

POŘAD BOHOSLUŽEB:

¾¾ v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
¾¾ ve středu mše svatá od 8.30 hod.
¾¾ v sobotu mše svatá s nedělní platností od 18.00 hod. v Machově
¾¾ v neděli mše svatá od 8.00 hod.
Z důvodu opatření proti nákaze koronavirem je omezen počet
účastníků bohoslužeb na 10% kapacity míst k sezení, a je nutné dodržovat hygienická nařízení – zakrytí úst a nosu a dodržení rozestupu. V případě dalších nařízení či omezení vás budeme informovat v ohláškách.

Polický měsíčník - únor 2021

Doporučujeme také sledovat internetové stránky farnosti (www.farnostpolice.cz). V případě potřeby dalších duchovních služeb, volejte
knězi - kontakt je rovněž uveden na stránkách farnosti.

ÚŘEDNÍ HODINY:

¾¾ v úterý po bohoslužbě (19. – 20. hod.) a ve středu po bohoslužbě
(9. – 10. hod.), případně podle potřeby po domluvě s knězem
„Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Mk 1, 14
Přejeme všem pokojnou a požehnanou dobu postní.
za ŘK farnost Police n. M. Ing. Jan Troutnar

Popeleční středa

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři je
to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní
doby. Datum Popeleční středy je tedy pohyblivé jako i Velikonoce (datum Popeleční středy i Velikonoc naleznete zde - v dynamickém liturgickém kalendáři). Začátek postní doby byl v průběhu dějin přesunut
ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se z postní
doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní den.
Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15).
Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se
zlého jednání (hříchu). Tento symbol je převzatý z biblické tradice.
Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem
svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání (hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových
ratolestí (ev. "kočiček" - v našich krajích) posvěcených v předešlém
roce na Květnou neděli.
"Jak důležité je slyšet a přijmout tyto výzvu právě v této naší době!
Jsme omezenými tvory, hříšníky, kteří ustavičně potřebují pokání
a obrácení. Soudobý člověk, který deklaruje svou totální nezávislost
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na Bohu, se stává otrokem sebe samého a často se ocitá v neutěšené izolaci. Výzva k obrácení je proto pobídkou k návratu do náruče
Boha, něžného a milosrdného Otce, k důvěrnému odevzdání se Mu." (Benedikt XVI.)
Na Popeleční středu se po čtení evangelia
žehná popel a přítomným se jím dělá na čele
znamení kříže. Popel symbolizuje obrácení.
Má nám připomínat, že jsme prach a v prach
se obrátíme, jak zní stará formule při udělování popelce.
Popele se dříve užívalo i jako čisticího
prostředku. Toto znamení nás tedy vybízí,
abychom vstoupili do postní doby vědomě
a prožívali ji jako čas vnitřního očišťování.

Máme zapotřebí důkladně pročistit všechno,
co se za celý rok proplížilo do našeho srdce
a poskvrnilo je.
Na počátku postní doby vždy vedu postní
obnovu. Jsem zvyklý zahajovat ji mší svatou,
při které uděluji zúčastněným znamení popelce. Cítím, jak je pro lidi důležité, aby dostali
názorné znamení, které jim připomene jejich
pomíjivou přirozenost, jež se jednou promění v prach, a které je vyzve k obrácení. Když
se zeptám těch, kteří přijali popelec, co to
s nimi udělalo, stěží to dokážou přiblížit slovy.
Shodují se ale většinou na tom, že se jich to
hluboce dotklo.
Požehnaný popel tak zjevně proniká

do jejich podvědomé touhy po novém začátku a po tom, aby bylo z jejich nitra vypáleno
všechno, co jim brání skutečně žít. Je to smysluplné znamení jejich touhy obrátit se od cest,
které nevedou dál, změnit smýšlení a vidět
věci takové, jaké skutečně jsou.
Popeleční středa je v katolické církvi
dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti
masa a půst „újmy“ - jen jednou za den úplné
nasycení)
Zpracováno podle různých pramenů,
zvl. podle knih Anselma Grüna:
Jsi požehnáním a Moje modlitební kniha,
které vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Redakčně upraveno Vira.cz.

MĚSTSKÁ POLICIE
Zvláštní doba neúnavně pokračuje…
Městská policie denně kontroluje místa,
kde se nedodržují žádná nařízení.
Skupinky mladistvých a dětí, díky tomu,
že nechodí do škol, porůznu předvádějí věci
nevídané. Několik jich bohužel na svá jednání
doplatilo. Zaplatit škodu musel školák, který
poničil dveře veřejného WC na parkovišti P+R. Škoda dosáhla řádu tisíců. Není nic
neobvyklého, že se na těchto místech nacházejí injekční stříkačky, jednoznačně použité
konzumenty drog. Apelujeme, nevím s jakým
účinkem na rodiče…prosím, hlídejte si své
děti.
Společně s technickými službami v rámci

zimní údržby koordinujeme činnost a snažíme
se o to, aby probíhala co k nejlepší spokojenosti. Velmi často ztěžují posypové a čistící
práce řidiči, kteří parkují v místech, kde není
místo ani pro tříkolku.
Zajišťovali jsme místa dopravních nehod,
kde jsme usměrňovali dopravu. Dopravu jsme
usměrňovali i při očistě ledových příkrovů
na náměstí.
Trochu humoru nikdy neuškodí a tak se
podělíme i o jeden případ, kdy si obyvatelé jedné ulice v našem městě všimli, jak pod
rouškou tmy, kdosi obchází vozidla, svítí pod
ně a cosi tam provádí. Měli obavu, aby jim ten
někdo, vozidla nepoškozoval, či snad „ Bůh

chraň“ tam neumisťoval výbušná zařízení.
Rychlý zásah domobrany vnesl světlo do celé
situace. V potencionálním lupičovi byl shledán občan, kterému utekl z domu kocour a on
ho hledal. Nemáme, a to nám věřte, za zlé, že
si občané všímají podezřelého chování a oznamují ho. Ale toto je příběh se šťastným koncem a proto se o něj s Vámi rádi podělíme.
Jak je psáno shora…doba je zvláštní
a těžká. Držte se svého rozumu, buďte opatrní a budete-li cokoli potřebovat, dejte vědět,
jsme tu pro Vás.
ved. strážník MP Petr Zima

ZE SPORTU

Zprávy z AMK Police

Dnešní článek nebude bohužel o pozitivních zprávách. Předně bychom chtěli tímto způsobem členy Automotoklubu Police nad Metují
upozornit, že se vzhledem k současné pandemické situaci nebude

v únoru konat výroční členská schůze, tak jak bývalo zvykem v předešlých letech. Až nám vláda dovolí, uspořádáme ji. Členy budeme včas
informovat.
Smutnou zprávou je úmrtí motocyklového závodníka, pořadatele
závodů terénních motocyklů či činovníka v tomto motocyklovém sportu, Norberta Kosinky. Jeho jméno je pojmem nejen mezi závodníky
terénních motocyklů, ale i lidí, kteří se okolo terénních motocyklů pohybují či se o tento sport zajímají, a to i za hranicemi okresu Náchod.
Norbert Kosinka byl mimo jiné spolupořadatelem endur pořádaných
v Polici nad Metují. Martin Huml na něj vzpomínal v článku, který
sepsal do almanachu vydaného k 50. výročí organizovaného motorismu
v Polici nad Metují, takto: „Jednoho dne jsem vstoupil do Autoškoly
Svazarmu v Náchodě a setkal se s p. Norbertem Kosinkou. Byl to tou
dobou jediný aktivní motocyklový soutěžní jezdec v náchodském okrese. Slovo dalo slovo a výsledkem byla dvě závažná rozhodnutí – jednak
jsem požádal o licenci soutěžního jezdce a taky se jím stal a také jsme
usoudili, že v Polici n. M. jsou ideální podmínky pro uspořádání terénní
motocyklové soutěže. To se psal rok 1977 a již další rok byl první ročník Endura skutečností…. A tak nastal kompromis: já s Norbertem jsme
celou trať vyhledali, projednali většinu povolení, označili šipkami, najeli časy a ještě jsme startovali…. Taky si neodpustím malou vzpomínku na najíždění trati s „Nordou“ při úplně prvním ročníku v roce 1978.
On byl a je srdcem větší závodník než já, a tak vždy podlehl pokušení
a místo, aby vyhledal a posuzoval s chladnou hlavou trať budoucí soutěže, po chvíli to nevydržel, „vzal za heft“ a zmizel mi. Já už jsem
věděl, co bude následovat, jel jsem pomaleji za ním, hledal vhodné odbočky a obhlížel potencionální „výjezdy-vyhníváky“. Po chvíli jsem
dojel Nordu, který se hrabal někde z porostu, kam „zahučel“ a pak jsme
zase chvíli svorně jeli dále, než se celá situace zopakovala….“ Rodině
upřímnou soustrast.

za AMK Police – Petr Dostál
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Malá procházka světem matematiky – řešení úloh ze str. 24
1.

148 35
148 35
1 = : , 1 = + , 1 =1234567890 , 1 =2345679−8−1
296 70
296 70

2.

9
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3. a)

3
100 = 111 − 11,100 = 33 ⋅ 3 + ,100 = 5 ⋅ 5 ⋅ 5 − 5 ⋅ 5,100 = ( 5 + 5 + 5 + 5) ⋅ 5
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3. b)
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3
27 3
+ 5 + , 100 = 80 + 19 + + ,
18
6
54 6
12 4
38 1
100 = 87 + 9 + 3 + + , 100 = 50 + 49 + +
60 5
76 2

100 = 70 + 24 +

F. J.

Koupím

Vyklízení domů, bytů
levně a rychle

celou pozůstalost

Kontakt:
608 103 810

Kontakt:
608 103 810

KOUPÍM HRAČKY

Autíčka ◆ panenky ◆ kočárky

608 103 810

nabytekvagner@atlas.cz
masáže
pohlazení na duši
Dopřejte si vytoužený odpočinek, pomůže
vám od každodenních starostí a přinese, díky
jedinečné přírodní kosmetice jako je Nobilis
Tilia a Divoká Kosmetika, pocit štěstí.

DOMaCi VycEPY
l prodej
l sanitace
l servis
Tel. 603 252 640
www.vycepynachod.cz
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KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ
• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.
Zabýváme se výkopovými pracemi mini bagrem JCB
8025 jako jsou přípojky (voda, kanalizace, elektřina,
plyn), výkopy bazénů, jezírek, septiků, jímek či rýhy.
Provádíme základy
staveb,
terénní úpravy,
čištění potoků,
zapůjčení kontejnerů a další
práce po domluvě.

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

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

23. 2. 2021 v 15.00 hod.

Police n. Metují

25. 2. 2021 v 15.00 hod.

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

Polický měsíčník

- periodický tisk města Police nad Metují -

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

28

1000,- Kč + DPH
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují
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Konečně zima…
Po několika letech nastaly ideální podmínky pro lyžování, alespoň to běžkové. Jako již tradičně, tak i letos je pro
všechny běžkaře upravováno přes 300 km vzájemně propojených tratí od Náchoda až po Adršpach a Martínkovice.
Tento projekt organizačně zajišťuje Branka o.p.s. ve spolupráci se místními spolky. V Polici se o úpravu stop stará lyžařský klub
Ski Police n/M (Jirka Černý, Jan Pohl) se dvěma skútry a v případě potřeby zapojujeme městský skútr (CKVS, M. Balák). Projekt je realizován s finanční podporou Královéhradeckého kraje.
Je to již třetí rok, co byly do jednotlivých strojů instalovány GPS
jednotky, které zaznamenávají projetou trasu. Tím se Kladské pomezí připojilo k ostatním oblastem v rámci celé ČR, kde se data přenášejí přímo do mapy umístěné na webu www.bilestopy.cz, nebo na ski.
kladskepomezi.cz (kde jsou popisy jednotlivých tras a textové aktuality z údržby, někdy i plánovaný čas dalšího projetí). Trasy jsou v
mapě zobrazovány ve čtyřech barvách, a to podle stáří od projetí.
V současné době můžete vyrazit na několik okruhů, které jsou schváleny pro úpravu „bílé stopy“. Okruhy jsou projížděny v závislosti na
sněhové pokrývce a také dle priorit. Jako prioritní je projeto tréninkové

kolečko na Nebíčku, které upravujeme na skate i klasiku a okruh malebnou krajinou Police – Klůčanka – Lachov. Dalším okruhem v pořadí je
Police – Slavný – Pánův kříž, který v případě příznivého počasí nabízí
nádherné výhledy. Čím dál větší oblibě se těší okruh na Klůčku, který
vede těsně nad domy a nabízí tak rychlý nástup do stopy pro obyvatele sídliště a přilehlých ulic. V případě vhodných sněhových podmínek
lze stopu prodloužit okolo Hlavňovského rybníka až na Hvězdu. Obyvatelé Žďáru nad Metují jistě uvítají propojení jejich obce s trasou do
Klůčanky a na Ostaš, nebo v případě vhodných podmínek projetí stopy podél Ostaše směrem k České Metuji a nad Maršovem zpět k obci.
Stopy jsou primárně projížděny v brzkých ranních hodinách
během víkendu a v případě potřeby stopy projíždíme i v týdnu.
Závěrem si dovolíme požádat lyžující pejskaře, aby zvážili nutnost
brát s sebou do čerstvých stop své čtyřnohé miláčky. A lyžaře prosíme o
rozumné upozorňování pěšáků na nevhodnost jejich šlapání ve stopách.
Vždy se snažíme dělat stopy tak, abychom se na cestu vešli všichni.
Mnoho ujetých km ve stopě přejí
Jan Pohl, Jiří Černý a Martin Balák. Skol.

Saar Gummi získala řadu zakázek

Společnost Saar Gummi Czech z Červeného
Kostelce, výrobce těsnění pro pohyblivé díly autokarosérií, získávala i v loňském krizovém roce
další zakázky. Probíhající převod projektů ze
sesterského závodu v německém Gelnhausenu,
přitom znamená zavedení nových technologií a
další zvýšení technické úrovně.
Prvním novým dílem, který se původně vyráběl v Německu a který firma již sériově dodává, je
vedení okna na užitkový vůz Daimler Sprinter a
vnitřní a vnější šachty na elektrické SUV Daimler
EQC. Dalším projektem je AUDI A6, kde se k již
vyráběnému vnitřnímu těsnění dveří přidaly velice komplikované díly těsnění oken. Profily na
tyto díly mají nejenom flok („sametový“ povrch),
ale také PE fólii, která zlepšuje kluzné vlastnosti
dílů. O výrobu se podělí oba závody Saar Gummi,
tedy v Červeném Kostelci i ve Velkém Poříčí.
Požadavky na kvalitu zmíněných dílů pro
AUDI jsou velmi vysoké a jejich technická úroveň
je o mnoho vyšší než u obvyklých výrobků v Červeném Kostelci. Proto se provádí řada nových
zkoušek na nových zařízeních. Například elektronický mikroskop pomůže odhalit problémy s
nedostatečným množstvím lepidla mezi flokem
a profilem.
-pl-

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

operátor/ka gumárenské výroby,
mzda 35 000 Kč až 37 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

