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RESTAUROVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE V POLICI NAD METUJÍ
Na podzim minulého roku bylo uskutečněno výběrové řízení na realizaci akce
„Restaurování sochy Panny Marie v Polici nad Metují.“ Nyní společnost SMI-ČR
group s. r. o. zahájila realizaci. Stavební
práce zahrnují opravu sochy Panny Marie,
dle vypracovaného restaurátorského záměru

a demontáž, zpevnění, stabilizaci a zpětné
osazení přístupových schodů.
Termín dokončení zakázky je, dle uzavřené smlouvy o dílo, stanoven do 16. 7.
2021.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regio-

nální rozvoj v rámci Euroregionu Glacensis,
reg. č.: CZ.11.2.45/0.0/16_008/0002484
pod názvem „Patronka národů.“
Celkové náklady stavebních prací činí
524 424,93 Kč vč. DPH.
Jan Sýkora, investiční technik

www.scitani.cz

www.scitani.cz

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, Podrobnější informace naleznete na webu
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt www.scitani.cz.

INFORMACE Z RADNICE
Březen na radnici…

Milí spoluobčané,
skoro se mi ani nechce věřit, že je to již rok,
co jsem na tomto místě psal o zvláštní situaci,
kterou ještě nikdo z nás nezažil. Ovlivnila životy nás všech, a to jak soukromé, tak pracovní,
ale třeba i společenské. Nebyli jsme zvyklí, aby
Česká republika byla v nouzovém stavu, byly
zavřené hranice, školy, bylo omezováno vycházení, sdružování a nařizována karanténa nebo
zakrývání a ochrana dýchacích cest. Byť byla
situace od začátku velmi vážná, nikdo z nás
nepředpokládal, že by celá pandemie koronavirem způsobená mohla trvat tak dlouho. Dnes
se můžeme nakrásně dohadovat, kdo co způsobil, kdo co zanedbal, kdo co nedodržel atd. Je
to v tuto chvíli úplně jedno, a hlavně nám to
v současné situaci nepomůže. Důležité je, jak
dokážeme nastavená opatření dodržovat v tuto
danou chvíli a s velmi nepříjemnou situací se
vyrovnat. Mnoho z nás již otupělo a psychický tlak je tak enormní, že jsme ke spoustě
věcí skeptičtí. Nicméně nyní, více jak po roce,
se snad začíná rýsovat ono „pomyslné světlo na konci tunelu“. Alarmující čísla přenosu
počtu nakažených i zemřelých začínají klesat.
V přetížených nemocnicích se pomalu začíná
situace zlepšovat, začínají se uvolňovat lůžka. Zatím ne ta akutní, ale ta navíc zřízená.
Masivní testování, které v minulém měsíci začalo a mělo by ještě pokračovat, odhaluje stále
méně nakažených. Určitě ještě zdaleka nemáme vyhráno, ale věřím a přeji to nám všem, že
pokud zvládneme tvrdá opatření posledních
dnů, budeme dále jednotní, rozumní a zodpovědní, dokážeme celou situaci zvládnout a opět
bude v naší společnosti lépe a radostněji.
Březen, první jarní měsíc, nás navnadil
krásnými slunnými dny, ale ranní mrazíky stále dávaly tušit, že se zima jen tak nevzdá. To
jsme jasně pocítili poslední březnový týden,
kdy byly teploty hluboko pod nulou a nečekaná sněhová nadílka příchod skutečného jara
ještě o kousek oddálily. Myslím, že za současné trudomyslné situace sníh místo komplikací
přinesl spíše radost, hlavně dětem a lyžařům.
Vždyť kdy jsme první jarní den mohli vyrazit
na běžky. Musím přiznat, že i já jsem, trochu
pod tlakem veřejnosti, měl pocit nutného úklidu posypu po zimě. Ale opět se ukázalo, že je
ještě čas a není kam pospíchat. Napůl zametené chodníky skýtaly možnost pohodlné chůze,

jak za sucha, tak i za ranního mrazíku nebo
sněhového poprašku. Stačilo si jen vybrat tu
správnou polovinu. Za tuto prozíravost patří
Technickým službám poděkování. Zároveň
bych rád poděkoval za jejich aktivitu, společně
se ZUŠ. Určitě jste zaregistrovali krásné cedulky a podobizny psích mazlíčků, které nabádají
k úklidu jejich exkrementů. Každoroční, a ne
jen jarní, problém některých pejskařů. Kampaň
je to opakovaná a já věřím, že se zase nějaké
to procento pejskařů „chytne za nos“. Když už
mluvíme o jaru, všimněme si, kolik kde vytálo z ustupujícího sněhu odpadků. Skoro se mi
ani nechce věřit, že naše vyspělá společnost
něco takového stále dokáže. Pojďme ukázat
srdce na správném místě, pojďme naší Zemi
i nejbližšímu okolí pomoci. Pojďme, jako každý rok, přiložit ruku k dílu a odpadky po našich nezodpovědných spoluobčanech posbírat.
Bohužel stále nemůžeme vyrazit společně, ale
jde to jednotlivě nebo s rodinou. Dejme dobrý
příklad našim dětem. Vám všem, kteří se připojíte do výzvy k úklidu města a okolí předem
velké díky.
Chod města a úřadu je pro veřejnost stále
omezen pouze na úřední dny, ale nikdo z úředníků neodmítne, pokud si sjednáte schůzku
telefonicky nebo emailem. I když se úředníci
střídají, aby omezili kontakt a nepotkávali se
v kancelářích dle platných vládních nařízení,
ošetřují nebo využívají home-office, tak nezahálejí. Využíváme současné klidnější období na přípravu projektů a výběrových řízení
na dodavatele prací, aby se s jarem mohly začít
realizovat naplánované a schválené investice. Probíhají mnohá jednání a školení, i když
většina on-line, ať již pro rozvoj a potřeby
cestovního ruchu, tak pro přípravy na rozvoj
a potřeby v sociální oblasti. Pokračujeme v přípravě nového odpadového systému nebo přípravě výstavby v nové ulici Větrná. Připravují
se projekty a další spolupráce obcí v rámci
Dobrovolného svazku obcí Policka.
Závěrem mi dovolte popřát krásné dny,
krásné Velikonoční svátky, největší křesťanské
svátky a pro mnohé svátky jara. Zatím tedy jen
s nejbližší rodinou, ale s vědomím, že se sluníčkem přijdou veselejší myšlenky a vše se jednoho dne zlomí a bude zase dobře ve společnosti.
Jirka Beran

Příjem žádostí do dotačních programů města
Police nad metují pro 2. pololetí roku 2021

Oznamujeme, že od 1. 5. 2021 do 31. 5. 2021
mohou zájemci žádat o dotaci z rozpočtu města
Police nad Metují v rámci dotačního programu
Akce pro veřejnost na 2. pololetí roku 2021,
a to písemnou formou, tj. osobně na podatelně
Městského úřadu Police nad Metují nebo elektronicky, tj. zaslat na e-mail: podatelna@policenm.cz nebo zaslat poštou na adresu: Město
Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98,
PSČ 549 54, Police nad Metují.
Dotační programy, žádosti, pokyny
pro žadatele a zápisy z jednání grantové

Polický měsíčník - duben 2021

komise naleznete na webových stránkách
města Police nad Metují, konkrétně ve složce
„Rozvoj města“, následně ve složce „Dotační
programy města“ - https://www.meu-police.
cz/rozvoj-mesta/dotacni-programy-mesta/.
Pokud Vám cokoliv nebude jasné, kontaktujte nás na e-mailu: kohlova@policenm.cz
nebo na tel. čísle: 491 509 996.
Předem prosíme každého potencionálního
žadatele, aby si přečetl dotační program a řádně vyplnil svou žádost o dotaci. Děkujeme.
Správa dotací MěÚ Police nad Metují

POZVÁNKA

na 3. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2021,
které se bude konat

ve středu
14. dubna 2021
v 17.00 hodin
na sále
Pellyho domů.

Rozpis lékařů

stomatologické služby

duben 2021

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

02. 04.

MDDr. P. Houštěk
ZS Machov
MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police n. M.
MUDr. V. Ogriščenko
Veba Broumov - Olivětín
MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police n. M.
MUDr. L Růžička
Poliklinika Broumov
MUDr. D. Blažek
ZS Police n. M.
MUDr. J. Kubec
ZS Police n. M.
MUDr. J. Neoralová
Horní 109, Teplice n. M.

03. 04.
04. 04.
05. 04.
10. – 11. 04.
17. – 18. 04.
24. – 25. 04.
01. – 02. 05.

Tel. č.
602 333 466
602 333 452
491 541 654
491 502 425
602 333 427
491 541 654
603 479 084
491 543 844
491 543 398
602 333 460

Výsadba u Cikánky

Plánovaná veřejná výsadba nových stromů v lokalitě
u Cikánky, přesunutá na jaro
2021, se z důvodu opatření proti
šíření nemoci covid-19 v tomto
termínu neuskuteční, a přesouvá
se do podzimního výsadbového
období.
Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.
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Březen pohledem místostarosty

V minulém měsíci jsem začal parafrází únorové pranostiky, a to jsem netušil, že
se k pranostikám vrátím i v dalším měsíci.
S ohledem na mrazivé počasí a sníh v druhé
polovině března se ona tradiční březnová pranostika opravdu sešla s letošním počasím. No,
za kamny bylo jistě příjemně, ale nepříjemně
nám bude chodit, až přijdou účty za topení.
Vloni nás teplé jaro namlsalo, přičemž letos si
dává na čas.
Jak jsem psal již minule, v polovině měsíce února nabyla účinnosti změna územního
plánu č. 1, což s povděkem kvitovala celá řada
stavebníků, kteří trpělivě několik let čekali se
svými projekty na její schválení. Již několikrát jsem se na stránkách měsíčníku zmiňoval
o komplikacích, jaké uvedená změna měla
ve fázi jednotlivých projednávání. Abychom
do budoucna takovým blokacím a točení se
v kruhu předešli, přijali jsme v průběhu února
vnitřní organizační směrnici pro projednávání
změn územního plánu. Tato směrnice stanoví
určitá pravidla a postupy, jakými se budou řídit jednotlivé orgány města. V příštích týdnech
tato pravidla zveřejníme na webu města v sekci územního plánování. Vedle těchto pravidel
bude v průběhu příštích měsíců předložena
ke schválení radě města též smlouva, jakou
by město do budoucna uzavíralo s jednotlivými žadateli, neboť projednání každé změny
je poměrně finančně náročné, a je třena přistoupit k tomu, aby se v budoucnu žadatelé

na pořízení změny, kterou vyvolali, finančně
z části podíleli.
Velkou diskusi jsme pak v rámci únorového projednávání rozpočtu města vedli nad dotacemi. V kontextu s dotacemi krajskými, jejichž
projednávání přišlo na přetřes během březnového jednání krajského zastupitelstva, se mi
nabídlo zajímavé srovnání, nejen stran aktivity
některých spolků z našeho města při shánění
financí z různých dalších dotačních výzev, ale
i z hlediska vlastního nastavení systému, kdy
spolky o dotace žádají. Stále přemýšlím nad
tím, že se v čase dotační paradigma posouvá,
a z toho, co bylo před časem spíše výjimkou
či nahodilostí, ve formě jakési finanční berle,
o kterou se subjekt mohl opřít v určité nestandardní situaci, se stala trvalá protéza, bez níž
se subjekt ve svém životě již neobejde. Podle
mého pohledu na věc nemají být dotace chápany jako povinná platba obcí či krajů do spolků
v rámci podpory spolkového života, anebo ne
absolutně. Bohužel, letošní rok, kdy rozpočty
obcí a krajů trpí silnými výpadky na straně příjmů, se řada obcí a krajů (nás nevyjímaje) dostala do situace, kdy si na dotace, kterými pomáháme spolkům, de facto musíme půjčovat.
Doma by takhle nikdo nehospodařil. Do budoucna je třeba se nad systémem financování
spolkové činnosti zamyslet, a systém vrátit
k základu účelovosti a maximální efektivity.
Současné lačnění po dotacích měst a kraje mi
v řadě ohledů připadá hodně přes míru vkusu.

Je mi jasné, že si touhle hozenou rukavicí nyní
nezvýším podporu u voličů, ale na druhé straně už jsem svůj pohled na věc již potřeboval
ventilovat. Nicméně byl bych nerad, pokud by
toto moje zamyšlení vyznělo tak, že je třeba
skoncovat s dotacemi pro spolky, to jistě ne!
Ale podpora by měla být rozhodně adresnější s tím, že by dotační prostředky měly lépe
naplňovat účel, s jakým tyto prostředky obce
a kraje vydávají.
Pokračujeme v přípravě systému adresného svozu domovního odpadu. V tomto směru
jsme v průběhu měsíce dopracovávali mapu
celého procesu, abychom pokud možno neopomněli žádný podstatný krok. Současně jsme
jednali se zástupcem svozové firmy, abychom
sladili noty v oblasti smluvní a kapacitní.
V průběhu roku se dále budeme věnovat přípravě úpravy systémové vyhlášky a vyhlášky
poplatkové. Stran úpravy poplatkové vyhlášky
pak budeme usilovat o zavedení motivačních
prvků, nicméně v tomto směru čekáme na metodické materiály ministerstev k novému zákonu o odpadech.
S teplejšími dny na konce měsíce a s akcelerací očkování vakcíny proti covid-19, která
je avizována na měsíc duben, vnímám naději na zlepšení našeho života, a pomalý návrat
k normálu! Je to ještě dlouhá cesta, než si zajdeme "na jedno", ale nyní věřím, že už na té
cestě jsme! Hodně zdraví všem!
Jirka Škop

KLIMATICKÁ KRIZE – MÝTY A FAKTA O STAVU PLANETY VIII
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, postupně 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.

Mýtus 08 - Technologie

Technologie založené na obnovitelných zdrojích jsou stále ještě příliš drahé. Navíc nejsou
dostatečně vyvinuté, aby mohly plně nahradit fosilní zdroje. Kromě toho pro ně v Česku
nejsou vhodné podmínky. Řešením je jaderná
energie.

Fakta

Obnovitelné zdroje se všude na světě
stále více uplatňují nejen v průmyslově vyspělých zemích včetně USA, ale i v zemích
„Jihu“ a zejména v Číně, kde se vyrábí a je
instalováno světově nejvíce fotovoltaických
panelů. Cena elektřiny z těchto zdrojů velmi
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rychle klesá. Podle řady studií je jejich kapacita více než dostatečná k pokrytí i rostoucí
spotřeby energie a zejména elektřiny prakticky ve všech zemích. Přechod na novou
energetiku už dnes není limitován zdroji, ale
dalšími součástmi celého systému, jako jsou
přenosové sítě, uchovávání energie, management poptávky a rozvoj tzv. chytrých sítí.
Předpokládá se, že způsoby ukládání energie
zejména ve stále se zlepšujících a zlevňujících bateriích, ale i jinými způsoby,
již ve velmi blízké budoucnosti (5-10
let) plně nahradí potřebu centrálních
záložních zdrojů. Potřebné technologie již existují, a jsou cenově stále dostupnější. V Česku obnovitelné zdroje
energie získaly špatnou pověst kvůli
zpackané státní podpoře fotovoltaiky, kdy peníze daňových poplatníků
sloužily k obohacení úzké skupiny
politiků a podnikatelů, ale za to daná
technologie určitě nemůže. Vidíme, že
v sousedním Rakousku a Německu,
kde jsou podobné přírodní podmínky jako u nás, se obnovitelné zdroje
energie ve stále větší míře uplatňují.
Díky lépe nastavené spolupráci mezi
legislativci, výkonnou mocí a soukromým sektorem z nich v mnohem větší
míře těží i běžní obyvatelé. Není žádný důvod, aby vhodné podmínky nešly nastavit i u nás, pokud se vláda konečně rozhodne tyto způsoby skutečně

podporovat, včetně komplexního nastavení
právních a ekonomických podmínek. Jaderná
alternativa je oproti obnovitelným zdrojům
dražší, spuštění nových bloků by navíc bylo
reálné až za mnoho let. Klimatická krize si
přitom žádá řešení podstatně rychlejší, jak se
o to snaží především Evropa.

Pokračování příště.
připravil Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.
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Poplatek za odpady
- termín splatnosti 30.4.2021!!!

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
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 na webových stránkách města:
https://www.policenm.cz/mesto/vyhlasky-a-narizeni-mesta/
Zodpovědnost za úhradu poplatku za nezletilé nesou se všemi
právními důsledky plně jejich zákonní zástupci!!!
Povinnost platit tento poplatek se vztahuje i na občany s trvalým
pobytem na městském úřadě a cizince s jakýmkoliv druhem pobytu
na území města.

Poplatek ze psů
– termín splatnosti 30.4.2021!!!
yy
yy
yy
yy

300 Kč za psa v domech do tří bytových jednotek
500 Kč za psa v domech od 4 bytových jednotek
250 Kč za psa v Hlavňově, v Pěkově, na Honech, v Radešově
200 Kč za psa u osob nad 65 let

Oba poplatky můžete uhradit přímo v pokladně MěÚ, kancelář č.
11 – přízemí vpravo /v současné době pouze v pondělí a ve středu,
vždy od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 / nebo bezhotovostně převodem na účet č.9005-4629551/0100, VS – rodné číslo. Bližší údaje
k platbě uveďte do poznámky.
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.

Technické služby informují
Pejskové si po sobě neuklízejí, je to na Vás

tak nazvalo dítě druhé třídy ze ZUŠ Police nad Metují cedulku s nápisem, které už jste v Polici někdy určitě viděli. Tento projekt vznikl tak,
že se nedalo přehlédnout, jak máme zaneřáděné město od psích miláčků,
a tak se zrodil nápad, upozornit všechny občany na to, že když vyrazí
s pejskem na procházku, nezapomene si dát do kapsy pytlík, který následně použijí. Pouze v případě, že pytlík zapomene nebo mu dojde,
jsou umístěny stanoviště u odpadkových košů, které slouží pouze pro
výjimečné situace, nikoliv pro běžné záležitosti. Každý majitel psa, by
tak měl mít své pytlíky. Nápad se spojil s prací malých dětí, kterým se
vysvětlila problematika a nechaly se volně tvořit. Nápisy jsou opravdu nápadité a jasně hovořící. Kolikrát nás dospělé umí děti tak dobře
zahanbit…
Ve výrobě cedulek v minulosti pomohla firma Hauk s.r.o. a současná podoba vznikla ve spolupráci s kulturním centrem Pellyho domy.
Ten rok, co se cedulky rozmístily na místa jako: dětská hřiště, parky,
prostory u školy, školky a další, to opravdu hodně pomohlo. Lidé si
po svých mazlíčcích uklízeli a jen zřídka se stávalo, že jsme si přinesli
na svých botách otisk, kterého jsme se pracně zbavovali až před dveřmi
svého obydlí.
Skončila zima a pod tajícím sněhem se ledasco najde, a proto jsme
se rozhodli rozmístit cedulky (upozornění), které vyzývají k úklidu exkrementů svých mazlíčků v naději, že to opět pomůže a nebudeme mít
zaneřáděnou Polici! Buďme k sobě vzájemně ohleduplní a hlídejme
si své pejsky ve všech parcích, ale i na loukách, kopcích a všude tam
kam chodí rodiny na procházky, kde děti běhají, jezdí se s kočárky aj.
Skutečností je, že v Polici nad Metují je registrováno 450 psů, (a to
nevíme o těch neregistrovaných) tak to máme při počtu obyvatel: každý
osmý – devátý občan má psa. Vězte, že i pro naše pracovníky T.S. to
není jednoduché se s touto nepříjemnou nadílkou pokaždé vypořádávat při
péči o městskou zeleň.

Případné bližší informace:
yy tel. 491 509 991, mail: adamova@policenm.cz - Adamová Daniela
/odpady/
yy tel. 498 100 916, mail: beranova@policenm.cz - Beranová Radka,
DiS /psi/
yy web: www.policenm.cz
yy záložky: život ve městě/odpady/odpadový poplatek
Daniela Adamová, Radka Beranová, DiS, FSO - poplatky

Všem ohleduplným majitelům psů v Polici děkujeme a přejeme
krásné jaro plné příjemných procházek, bez otisků na botách.
Pracovníci TS

Stomatologická péče v Polici nad Metují

S ukončením praxe pana MUDr. Kopeckého,
avizované odchody zubařů do důchodu
v okolních městech a s ohledem na věkový
průměr zubařů v Polici se celkem
logicky začínají množit dotazy, jaká bude
stomatologická péče v budoucnu a kam je
možné zajít k zubaři. Již nyní je kapacita
stávajících naplněná a noví pacienti jsou téměř
bez šance získat ošetřujícího lékaře.
Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
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č. 48/1997 Sb. je povinností zdravotní
pojišťovny zajistit svým pojištěncům
místní a časovou dostupnost hrazených
služeb. Tuto povinnost pojišťovna plní
prostřednictvím sítě smluvních partnerů,
poskytovatelů
zdravotních
služeb.
Na konkrétní poskytovatele se koná výběrové
řízení.
Vedení města nicméně velmi záleží na tom,
aby obyvatelé měli dostupnou základní
zdravotní péči. V současné době jednáme se
zdravotní pojišťovnou, co dokážou a musí
zajistit oni a jakým způsobem může město
pomoci se získáním stomatologů. Zároveň
ve spolupráci se sociální, zdravotní a bytovou
komisí chystáme soubor možných pobídek
nebo chcete-li bonusů, díky nimž by bylo
možné získat do města mladé a nadějné
stomatology. Suplujeme tím povinnosti
zdravotní pojišťovny, ale nic jiného nám

nezbývá, pokud nám nemá, a samozřejmě
není, lhostejný osud lidí v Polici bez základní
zdravotní péče.
Mrzí mě, že tato situace se nedá vyřešit
rychleji, neboť zdaleka nezávisí jen na nás.
V tuto chvíli Vás, kteří jste se ocitli bez
ošetřujícího lékaře, prosím o trpělivost a při
obtížích velmi nekomfortní řešení návštěvou
zubní pohotovosti. O víkendech v ordinacích
zubních lékařů dle platného rozpisu (měsíčník,
webové stránky města) a v pracovní dny
ve fakultní nemocnici v Hradci Králové.
Věřím, že se nám výhledově podaří přispět
k vyřešení této složité situace a obyvatelé
města budou mít základní stomatologickou
péči dostupnou stejně, jak byli doposud
zvyklí, tedy v místě bydliště, případně v krátké
dojezdové vzdálenosti.
Jirka Beran

3

4

Polický měsíčník - duben 2021

Den Země a životního prostředí - ukliďme Polici

K naší zázračné Zemi, na které žijeme a k životnímu prostředí, které nám
poskytuje, bychom se měli chovat s úctou
a šetrně, jako moudří hospodáři. Neměly
by to ovlivňovat momentální nálady nebo
stav naší peněženky, ale měl by to být postoj trvalý. Přesto ale máme období, které
nás k tomuto vyzívá poněkud intenzivněji. Je to na jaře, v měsíci dubnu, kdy si
ve spojení s datem 22. dubna připomínáme
celosvětový svátek našeho životního prostřední, nazývaný Den Země. Toto období

je již tradičně věnováno aktivitám, spojeným s úklidem našeho životního prostředí a přírodních lokalit, a na jeho základě vznikla i aktivita Ukliďme Česko.
Do těchto aktivity, ve spolupráci s městem, TS a společností MP a.s., se pravidelně zapojuje polická základní škola se
svými žáky, občanská aktivita sdružení
Jůlinka, ale i další občané. Tak jako loni,
i v letošním roce, z důvodu přetrvávajících
opatření proti šíření nákazy, tyto úklidové
aktivity veřejně neproběhnou. Nezbývá

tedy než vyzvat ty, po kterých děti a další
dobrovolníci odpady uklízejí, aby se
začaly chovat zodpovědněji, a odpady
neodhazovali tam, kam nepatří. Zároveň
vyzýváme, aby se všichni individuálně
a kreativně zapojili do svátku životního
prostředí naší Země svojí ohleduplností,
skromností a zodpovědným chováním,
a našli si ve svém okolí nějakou, byť
drobnou užitečnou aktivitou či úklid.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Nový skládkový poplatek

Od letošního roku začal platit nový
zákon o odpadech, který mimo jiné znevýhodňuje ukládání směsného komunálního odpadu (tedy odpadu nevytříděného)
a odpadu objemného (ze sběrného dvora) na skládky. Města a obce, které budou
tento odpad na skládky odkládat, budou platit
vyšší skládkový poplatek. Oproti 500,- Kč/t
do loňského roku, je tento poplatek zvýšen
na 800,- Kč/t pro letošní rok, a v následujících letech se bude postupně ještě zvyšovat.
Obce, kterým se podaří odpad maximálně
vytřídit a na skládku uložit pouze minimální množství směsného a objemného odpadu
(pro letošní rok je limit do 200 kg na osobu),
mají možnost požádat o slevu, a budou i nadále platit poplatek 500,- Kč/t. Chtěli bychom
proto požádat všechny občany o maximální
zodpovědnost a důsledné třídění, aby množství směsného a objemného komunálního odpadu odkládaného městem na skládky, bylo
co nejnižší. Pomůžete tak ušetřit společné finanční prostředky města a napomůžete znovu
využití surovin a materiálů.

Pravidelná změna
intervalu svozu zbytkového
komunálního odpadu

Oznamujeme
občanům
Radešova,
Hlavňova, Pěkova a Honů, že po 18. kalendářním týdnu, tedy od 6. května 2021, nastane pravidelná změna intervalu svozu směsného komunálního odpadu, a to z týdenního
na 14-ti denní. Svážet se bude v sudých týdnech. Změna na týdenní svoz pak opět nastane
v září, a to od 40. kalendářního týdne.

Opakujeme doporučení,
jak nakládat s použitými
osobními ochrannými
pomůckami v době
pandemie

1. Použité roušky či rukavice vložte do plastového pytle, uzavřete a povrch pytle dezinfikujte.
2. Takto zabezpečený odpad vhoďte do popelnice nebo kontejneru na směsný komunální odpad.
3. V žádném případě neodkládejte tyto pytle
mimo popelnice nebo kontejnery.
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4. Po manipulaci s odpady si vždy umyjte
ruce mýdlem a vodou.

Otevření kompostárny
a sezónní provozní doba
sběrného dvora, úprava
otvírací doby

V sobotu 3. dubna 2021 bude pro občany opět otevřena městská kompostárna v ulici V Domkách, vedle odpadového
sběrného dvora u areálu technických služeb.
Zároveň přejde na sezónní provozní dobu
i odpadový sběrný dvůr. Sezónní provozní
doba trvá od začátku dubna do konce října a je
sjednocena pro obě zařízení. Stejně je sjednocena i otvírací doba obou zařízení, která je
od letošního roku také mírně posunuta, a to
následovně:
Do kompostárny je možné odkládat bioodpad rostlinného původu ze zahrad a ostatních ploch zeleně (trávu, listí, rostliny vč. plevelů, úrodu, větve, piliny apod.).
Do sběrného dvora je možné odkládat
objemné odpady, nebezpečné komunální odpady (barvy, ředidla, čistící prostředky, zahradní chemii, fotochemikálie, apod.), kovy,
jedlé oleje a tuky, vyřazená elektrozařízení
(velké a malé spotřebiče, nářadí a nástroje,
hračky, komunikační a počítačové zařízení,
svítidla, baterie apod.), malé množství stavebního odpadu (mimo eternit), větší množství
papíru a tabulové sklo.
MĚSTSKÁ
KOMPOSTÁRNA

PO
ST
SO

16 - 19 hod.
15 - 18 hod.
08 - 12 hod.

ODPADOVÝ
SBĚRNÝ DVŮR

PO
ST
SO

16 - 19 hod.
15 - 18 hod.
08 - 12 hod.

Nabídka transportních vaků
na trávu, listí, štěpku …

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

Sběr oděvů a textilu

Až budete na jaře řešit výměnu šatníku
a vyřazovat nepotřebné nebo přebytečné
ošacení, případně jiný použitelný textil,
nevyhazujte je do popelnice. Důvodem je
nejen snižování množství směsného odpadu
ukládaného na skládky, ale i využití uvedených věcí potřebnými lidmi. V současné době
jsou na území města instalovány 4 sběrné
kontejnery, a to na stanovištích tříděného
odpadu na sídlišti, v Malé Ledhuji a v ulicích Na Sibiři a Pod Havlatkou, a dále 1
sběrné místo v odpadovém sběrném dvoře.
Všechna tato místa obsluhuje sociální družstvo Diakonie Broumov. Tato organizace již
přes 25 let realizuje myšlenku pomoci sociálně potřebným lidem. Hlavním prostředkem
k uskutečnění tohoto cíle je sběr použitého
ošacení, mimo jiné i formou sběrných míst
a kontejnerů, kterých je aktuálně kolem 800
po celé České republice. Vytříděný textil je rozesílán jako materiální pomoc lidem v České
republice, východní Evropě a v zemích
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třetího světa, zejména v Africe. Důležitým
aspektem činnosti Diakonie Broumov je také
ochrana životního prostředí, neboť přispívá k předcházení vzniku odpadu , případně
k recyklaci.

Diakonie prosí všechny dárce, pokud
to bude možné, aby textil před darováním
prohlédli a vyřadili věci, které Diakonie
už nemůže využít a musí je likvidovat
na skládce (což je pro ně velmi finančně náročné) - jedná se zejména o bundy či kabáty
s rozbitým zipem, s dírou, poškozené od molů
a pod. U některých věcí poškození či roztržení
nevadí - jedná se o bavlněné věci (mikiny, ložní prádlo, ručníky …)

Seznam věcí, které na sběrném místě nebo do kontejnerů lze odložit:

Věci, které na sběrném místě nebo
do kontejnerů nelze odložit:

yy veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské nepoškozené a s fungujícími zipy
yy obuv - nepoškozená (zavázaná v igelitové
tašce)
yy kabelky, batohy - pouze nepoškozené
a s funkčním zipem
yy lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky čisté i mírně poškozené
yy přikrývky, polštáře a deky - pouze péřové
yy záclony, závěsy - nepoškozené
yy látky (minimálně 1m2, nedávejte odřezky
a zbytky látek)
yy menší elektrospotřebiče - mohou být i nefunkční.

yy znečištěný a vlhký textil,
yy ledničky, televize, počítače, matrace, koberce - z ekologických důvodů
yy nábytek, jízdní kola, kočárky - transportem se poškodí
yy lyže, lyžáky
yy nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
yy knihy.

Diakonie Broumov všem dárcům co
nejsrdečněji děkuje za dosavadní pomoc
a bude velice ráda a potěšena, když i nadále zůstanete jejími dárci a přáteli, a budete společně s ní pomáhat potřebným.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Statistika

Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.3.2021
město Police nad Metují 3975 obyvatel.

Jubilea
V únoru 2021 slavili
70 let
paní Božena Klímová
paní Dagmar Hlavová
paní Iva Vondrová
pan Jaroslav Berger
75 let
paní Naděžda Pavlíková
paní Dana Poulová
pan Jan Miler
80 let
paní Miroslava Ducháčová
pan František Fišer
85 let
pan Antonín Jansa

Vzpomínáme
„Olinka“ nám odešla

Většina starších obyvatel Police i přilehlých obcí si pamatuje na sestřičku Olinku
Bieľakovou, která pracovala na zdravotním středisku (na poště) u MUDr. Kopecké.
Později přešla jako dětská sestra na dětské
středisko k MUDr. Matějkovi. Odtud jí budou
znát dětští pacienti, kteří jsou již nyní dospělí a mají své rodiny a děti. Olinka, skromná
osůbka, která měla slovo pochopení a úsměv
jak pro pacienty, tak pro kolektiv, byla všemi oblíbená. Patří do generace polických
zdravotníků, na které se bude dlouho s úctou
vzpomínat.
Poličtí zdravotníci

Tichá vzpomínka
Dne 15.4.2021
uplyne již 10 let,
co opustil tento
svět ve věku 71
let polický patriot
pan Karel Klimeš.
Odešel náhle a bez
rozloučení….čas
plyne, vzpomínky
zůstávají…
syn Karel Klimeš

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a mnoho krásných dní plných pohody
v dalších letech.
Prosíme jubilanty, kteří budou teprve
slavit své výročí a nepřejí si být jmenováni
v této rubrice, nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili
předem na matriku MěÚ Police nad Metují.
hambalkova@policenm.cz, 491 509 990
Dagmar Hambálková, matrikářka

Zemřela Mgr. Lydia Baštecká

V úterý 9. března 2021 zemřela v Náchodě,
po krátké nemoci na koronavirus, ve věku 72 let
magistra Lydia Baštecká. Odešla v ní svědomitá emeritní ředitelka Státního okresního archivu
v Náchodě, významná česká archivářka, regionální historička, úspěšná manažerka, editorka,
moderátorka a nadšená muzikantka.
V Polici jsme měli tu čest paní
Mgr. Bašteckou několikrát přivítat v rámci
Polické univerzity volného času. Vždy byla
skvěle připravena na svoji přednášku, svými
znalostmi, rozhledem i formou přednesu si dokázala získat srdce publika.
Lydia Baštecká, rozená Bašusová, se
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narodila 8. srpna 1948 v Praze. Její otec Bedřich
Bašus, evangelický farář, byl v padesátých letech zatčen Státní bezpečností a obviněn z velezrady za napomáhání nepřátelské činnosti. Její
matka, Libuše Bašusová, vystudovala konzervatoř a vyučovala v lidové škole umění hru na klavír. Jako dceři faráře a politického vězně Lydii
systém nebyl ani v nejmenším nakloněn, přesto
vystudovala obor archivnictví na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy. Zažila několik demonstrací v bouřlivém období druhé poloviny
šedesátých let i pohřeb Jana Palacha. Lydiin
manžel se stal farářem v Přelouči, kde pracoval
s mládeží. Její rodina se tak dostala do hledáčku

Vzpomínka
na manžele
Aldovi

"Čas letí, je to
krutý vládca, často
rany hojí, často ich
otvára, ale človek
nezabúda.
Je to 5 rokov ako
navždy odišiel pán
Paul Alde a takmer
3 roky ako nás opustila aj jeho manželka paní Sidónia
Aldová. Kto ste ich
poznali, venujte im
prosím tichú spomienku . "Kto v srdciach žije, neumiera."
Spomína Mirka
s rodinou
Navždy jsme se rozloučili s naší
milovanou
Magdou MACOUNOVOU
Jménem pozůstalých děkuji za projevy
soustrasti a květinové dary
Karel Macoun, manžel

Státní bezpečnosti. Po sametové revoluci, kterou
prožila v Pardubicích, byla dvacet let úspěšnou
ředitelkou Státního okresního archivu Náchod
(od 1. 5. 1993 do 31. 12. 2013). Díky jejím manažerským schopnostem a dělnému kolektivu se
náchodský archiv zařadil mezi významná kulturní centra regionu.
Ředitelka,
archivářka
a
historička
Mgr. Lydia Baštecká zanechala po sobě skvělou stopu v českém archivnictví, historiografii
i v kultuře severovýchodních Čech a Náchodska.
Čest její památce!

J. Beran (převzato, upraveno, kráceno)
Polický měsíčník - duben 2021

KNIHOVNA

Příměstské tábory v regionu
Náchodska

je projekt MAS Stolové hory.

V knihovně jsme se
k projektu připojili s našimi tradičními prázdninovými tábory. V letošním
roce připravujeme tři týdny: pro děti 1. stupně
ZŠ od 26. do 30. července a od 9. do 13. srpna
a pro děti 2. stupně ZŠ od 16. do 20. srpna.
Program pro mladší a pro starší děti se bude
tradičně odvíjet od knihy, která nás provází
vždy celý týden a kterou si děti odnesou nakonec domů.
Přihlásit své děti můžete na mail nebo
telefon knihovnice dětského oddělení polické knihovny paní Mgr. Kateřiny Boučkové:
bouckova@knihovna-police.cz a 491 543 230
(pondělí – čtvrtek od 9 do12 hodin).

Podcast polické knihovny

Stále se nemůžeme setkávat osobně.
Přinášíme vám setkání s knížkami on-line a pokračujeme s našimi podcasty.
Pro děti si připravila Katka Boučková čtení
z díla autorky Ivony Březinové. Již jsme psali,
že se při výběru knih řídíme autorským zákonem
a ten nám povoluje použít díla, na která se již
nevztahují autorská práva (tj. od úmrtí autora,
překladatele či upravovatele uplynulo již 70
let). Paní Březinová je současná žijící autorka,
která ovšem dala knihovnám souhlas s použitím
svých knih pro různé audiovizuální pořady. Patří
jí za to velký dík a my využíváme její nabídky.
S jejím rozsáhlým dílem se určitě nesetkáme jen
jednou. Ostatně pamětníci si možná vzpomenou
na besedu o knize Zuby nehty v r. 2007 ještě
v čítárně knihovny v klášteře.
Pro dospělé čtenáře jsme ve spolupráci se
Senior klubem Ostaš připravili procházku dílem
bratří Čapků. Nabídneme ukázku ze společné

Nabídka knih:

¾¾ Katalpa, Jakuba: Zuzanin dech.
Román české autorky je dramatickou výpovědí o koncentračních táborech i o proměnách malého města a lidských charakterů během protektorátu a krátce po něm.
¾¾ Klimentová, Daria: Život na špičkách.
Životní příběh Darii Klimentové, naší nejvýznamnější baletky světového měřítka.
Bohatě prokládáno fotografiemi z baletčina života.
¾¾ Bohdalová, Jiřina: Můj život mezi slzami
a smíchem.
Autobiografické vzpomínky české populární herečky na její divadelní a filmové
role, stejně jako na události ze soukromého
života.
¾¾ Kulich, Roman: Bílá paní.
Slovenský thriller inspirovaný skutečnými událostmi sleduje boj mladé dívky
o přežití.
¾¾ Trenz, Forest: Život v dodávce.
Ke splnění snu nestačí jen snít, musíte
se probudit a začít žít. Forest a Barbora
Polický měsíčník - duben 2021

hry Ze života hmyzu, z Josefova Psáno do mraků a z Karlových Povídek z jedné kapsy. To vše
opět v podání členů divadelního spolku Kolár
paní Ivany Richterové a pana Františka Pivoňky.
Tak dobrý poslech a vše najdete na webových stránkách knihovny www.knihovna-police.
cz v záložce E-literatura.

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.
Pokud vás zajímají i další výročí celorepublikového či celosvětového významu, můžete
navštívit stránky Kalendárium, které zpracovává Mahenova knihovna v Brně. Odkaz najdete
na našich webových stránkách v záložce Služby
– regionální výročí.

DUBEN

Stráník, Jindřich

*14.1.1868 Nový Bydžov
+3.4.1946 Police nad Metují
Chirurg, porodník. Po absolvování gymnázia studoval na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, kde promoval v r. 1891. Jeho první
praxe probíhala v Praze, kde se specializoval
na chirurgii a porodnictví. V r. 1895 se stal prvním primářem nově zřízené všeobecné okresní nemocnice v Náchodě. Zde zavedl moderní
metody chirurgických a porodnických operací.
V Náchodě založil lékařskou župu a veřejně působil v místním odboru u Československé jednoty. V čele náchodské nemocnice stál až do r.
1928, kdy odešel do penze. Závěr života strávil
v Polici nad Metují.
Zdroje:https://aleph.svkhk.
c z / F ? f u n c = d i r e c t & d o c _
number=000387431&local_
base=hka10&format=999

Bartoň-Dobenín, Josef

*9.6.1862 Vysoká Srbská
+22.4.1951 Nové Město nad Metují

opustili jistoty všedního života a začali
žít své sny. Prodali většinu svého majetku, koupili starou dodávku, přestavěli
ji na obytnou a vyrazili i se svým psem
na roční cestu za dobrodružstvím napřič
Evropou a severní Afrikou.
¾¾ Hesseová, Monica: Poslali je nalevo.
Je rok 1945 a válka skončila. Pro Žofii
Ledermanovou však neskončilo nic. Před
třemi lety byla ona a její bratr Abek jediní
z rodiny, které po příjezdu do Osvětimi poslali napravo, na opačnou stranu od plynových komor. Všichni ostatní z jejich rodiny
museli jít nalevo. Teď se vydává na cestu
zničeným Polskem a Německem a snaží se
najít svého bratra.
¾¾ Sagitarius, Petr: Trujkunt- detektivní trilogie.
Série tří detektivních případů z oblasti
Těšínska, ve kterých musí svérázný vyšetřovatel vyřešit záhadu poněkud kuriózních
vražd.

Průmyslník. Syn Josefa Bartoně-Dobenína,
bratr Ladislava, Cyrilla Adolfa a Arnošta. Od r.
1892 byl společníkem otce v náchodském textilním závodě. Od r. 1897 společníkem bratra
Ladislava v České Skalici. Podnikl řadu obchodních cest po Evropě, Asii a Americe. V letech
1902-32 byl předsedou Spolku č. průmyslníků
textilních, předseda a člen správních rad řady
podniků a Živnobanky. V r. 1908 zakoupil velkostatek a zámek v Novém Městě n. Metují.
Zámek dal zrenovovat. Po r. 1946 mu byl veškerý majetek znárodněn a v r. 1948 zkonfiskován.
Zdroje:https://aleph.svkhk.
c z / F ? f u n c = d i r e c t & d o c _
number=000336945&local_
base=hka10&format=999
Zdroje v naší knihovně:
Tomeš, Josef: Český biografický slovník XX.
století. 1. díl, A-J / - v Praze : Paseka, 1999. -634 s.

Regionální literatura

Asi jste zaznamenali, že cenu Magnesia litera 2020 za nejlepší knihu roku a za nejlepší naučnou knihu roku získal Petr Čornej za knížku
Jan Žižka, život a doba husitského válečníka.
Ale proč se o ní zmiňovat v rámci regionální
literatury?
Všichni známe pověst Zrádce z knížek
Antonína Krtičky-Polického a také jsme při procházkách na Ostaši viděli skalní útvar Zrádce.
Pověsti vycházejí ze skutečných událostí.
A na ně právě narazíme v knize Jan Žižka.
Na stránce 410 v kapitole Jobova noc, podkapitole Pražské vření o činnosti Jana Želivského se
dočteme: „Želivský dokázal využít každý podnět
proti svým konkurentům a rivalům. … Slezané
poničili Polici nad Metují, zmasakrovali její
obyvatele, kteří se skryli ve skalnatém bludišti
na nedaleké hoře Ostaš, a vpadli též do městečka
Úpice. Nešetřili prý ani ženy a děti. Před východočeskými husitskými bojovníky ale v polovině
června rychle ustoupili do Broumova.“
Renomovaný historik tak nepřímo potvrzuje
nám známou pověst.

Vaše knihovnice

¾¾ Sargeant, Rachel: Dokonalí sousedé.
Děj thrilleru se odehrává v Německu,
ve vesnici, kterou obývají zaměstnanci mezinárodní školy. Tam za svým manželem
přijede čerstvě vdaná Helen, která se těší
na život s ním, ale brzy si uvědomí, že s jejími sousedy není něco v pořádku.
¾¾ Durand, Jacky: Sešit s tátovými recepty.
Komorní příběh o soužití otce a syna, kteří
se snaží vyrovnat s citovou ztrátou po odchodu matky. Jejich komunikačním prostředkem se stává společné vaření v rodinné restauraci.
¾¾ Jakoubková, Alena: Přišla třetí blondýna.
Detektivní román z prostředí maloměsta,
kde způsobí rozruch příchod tajemné atraktivní blondýny.
¾¾ Kepler, Lars: Zrcadlový muž.
Román ze švédské detektivní série v hlavní
roli s komisařem Joonou Linnou. Tentokrát
vyšetřuje brutální vraždu nedospělé dívky.
Dáša Ducháčová
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KULTURA

Novinky v Muzeu Náchodska

Chystaný program kulturních institucí
se mění téměř ze dne na den a ani Muzeum
Náchodska není výjimkou. My se ale nevzdáváme, nezahálíme a vymýšlíme, jak
k vám kulturu dostat i navzdory probíhající
epidemické situaci. Do oken Jiráskova rodného domku V Hronově jsme proto připravili jarní a velikonoční výzdobu. Kolemjdoucí
se tak mohou kdykoliv během dubna potěšit pohledem na netradiční výstavu plnou

květin, velikonoční výzdoby a dalších symbolů tohoto krásného ročního období. Jedná
se o alespoň malou náhradu za zrušenou prodejní výstavu prací klientů Justynky, která se
měla v Jiráskově domku uskutečnit v období
Velikonoc.
Na polických výlepových plochách si
mohou zájemci v těchto dnech přečíst nové
Muzejní uličníky, které jsme tentokrát zaměřili na důležitou postavu spojenou s naším regionem. Zajímá vás, jaký
deštník a rukavičky nosila kněžna Kateřina Vilemína Zaháňská
nebo vás zaujal spíše její život?
To vše si nyní můžete přečíst právě na našich plakátech.
V prostorách kláštera v Polici
nad Metují intenzivně pracujeme na přípravě autorské výstavy
fotografií Zdeňka Odla, zaměřené na barokní kostely našeho
regionu. Máme v plánu otevřít ji
během května, jakmile to epidemická situace dovolí.

Na viděnou!

Orchestr Police Symphony Orchestra nabídne
během dubna bezpečnou kulturu i u nás ve městě.

Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá, a ne všechno dokáže zprostředkovat on-line prostor, ale i za něj buďme vděční.
Mladí hudebníci z Police Symphony Orchestra (PSO) z Police
nad Metují se také nevzdávají a připravili projekt “Na viděnou!”
a než se budou moci se svými posluchači potkat tváří v tvář, rozhodli se vstoupit do veřejného prostoru s novým typem kulturního
vyžití. Tentokrát si dali za cíl oživit plakátovací plochy speciálními plakáty, které vás díky své interaktivní složce mohou přenést
do koncertních sálů.
Série plakátů totiž obsahují unikátní QR kódy, které budou
výtvarně zpracované. Pod každým z nich se skrývá jiná skladba
z koncertů Police Symphony Orchestra a většina mobilních zařízení je umí intuitivně načíst. Pokud kód načtete, uvidíte převážně
koncertní provedení skladeb, které má orchestr takzvaně v šuplíku, s milými hosty jako jsou například Vendula Příhodová, Jan
Cina, Kühnův smíšený sbor, Balet Národního divadla a mnoho
dalších.
Potkat se s plakáty bude možné od dubna ve městech a obcích, která se připojí k projektu “Na viděnou!”. Pro zpříjemnění
procházky pak bude stačit mobilní telefon, v něm přístup k internetu a volba trasy tak, abyste objevili všechny hudební dárky,
které pro Vás Police
Symphony Orchestra
připravil. Variant “hrajících plakátů” je hned
několik a nabídnou
Vám i u nás ve městě
sice
zaznamenanou,
ale přesto vlastně živou
kulturu.

Z Police nad Metují máme ještě jednu
pozitivní informaci. Spřátelený Cech panen
rukodělných ze staré školy Dřevěnky vyslyšel
výzvu Oblastní nemocnice Náchod a během
přelomu února a března se zapojil do pletení různobarevných ponožek. Dámy zvládly
v první várce vyrobit 29 párů. Ponožky poté
putovaly do všech oddělení v rámci celé oblastní nemocnice a posloužily pacientům, kteří byli transportováni nebo z nějakého důvodu
ponožky ani neměli.
Andrea Kösslerová, Muzeum Náchodska

Komentář k článku p. J. Meiera

"Vyšla monografie (podzim 2020), významné osobnosti Policka."
Vážený pane Meiere,
velmi si vážím Vašeho článku
v březnovém Polickém měsíčníku
z r. 2021 o profesoru W. W. Tomkovi,
kde závěrem píšete: "Škoda, že poličtí před třemi lety opomenuli 200.
výročí Tomkova narození". V roce
2018 si opravdu na W. W. Tomka
nevzpomněli v Hradci Králové ani
v Praze, u nás v Polici n. M. jsme
ale nezapomněli a k 200. výročí
uspořádali velkolepou výstavu s názvem „W. W. Tomek z mého života“,
komentovanou autorem p. Petrem
Bergmanem. Vernisáž byla 31. 5.
2018 od 17.00 hodin. Výstava probíhala od 1. 6. – 30. 9. 2018 ve staré
škole „Dřevěnce“. Město Police n.
M. na W. W. Tomka, svého vzácného
čestného občana (od roku 1862) nikdy nezapomnělo a má ho v trvalé úctě:
„Škoda, že se tato informace nedostala přes Pasa k Vašemu sluchu“.
S jarním pozdravem
Vladimír Linhart Police n. M.

Tak Na viděnou!
www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou
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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

NOVÉ PŘÍRŮSTKY
V MUZEU
5.469 modelů!!!
Už teď se může Muzeum papírových
modelů
pyšnit
unikátní
sbírkou
papírových modelů, která nejspíš nemá
nikde na světě obdoby.
Tuto unikátnost jsme ještě rozšířili a
zvětšili díky daru rodiny pana Václava
Šnobla z Prahy.

„Dědu si pamatuji vlastně jenom při lepení,“
vypravoval nám vnuk pana Šnobla. Ale
samotný příběh modeláře nebyl bez
komplikací. Dokonce takových, že mnoho
lidí by s modelařinou seklo, protože…
protože postupem času se objevilo revma a
s tím spojené problémy s hybností prstů.

DUBEN 2021

Otevřeno:
PONDĚLÍ, ČTVRTEK A PÁTEK
11:00 – 17:00
VÍKENDY, SVÁTKY,
PRÁZDNINY
9:00 – 17:00
Z ROZHODNUTÍ VLÁDY
O NOUZOVÉM 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…
Doba fungování muzeí prostě nepřeje.
Ale věříme, že jakmile to situace ve
společnosti
dovolí,
sejdeme
se
v expozici muzea papírových modelů.
V současné době je na tom muzeum tak,
že může otevřít kdykoliv. Stačí jen říct…
V únoru jsme předělali expozici a
představujeme zcela nové modely,
které ještě nikdy v Polici nad Metují
vystaveny
nebyli.
Kromě
toho
plánujeme doprovodný program Muzea
jak přímo v expozici, tak i venku.
Chceme jak návštěvníkům z daleka, tak
i místním obyvatelům nahradit všechny
ty dny, týdny a měsíce, kdy jsme museli
být zavření doma a nemohli se nikde
sejít, vidět něco zajímavého, dozvědět
se něco nového nebo se prostě jen tak
sejít u promítání filmu.
Věříme, že s nástupem jara a teplejšího
počasí se tak stane.

10

Publikace „Papírové letiště“ a sešitky se
seznamy vytvořených modelů V. Šnobla
Václava Šnobla modelářská obec do
dnešních dní vůbec neznala. Patřil mezi tu
malou skupinku modelářů, kteří nemají
tendenci svou tvorbu představit veřejnosti
a jeho práci vedly dvě základní ideje:
1. láska k letadlům
2. láska k papírovým modelům

Před neuvěřitelným půl stoletím vznikl
v jeho modelářské dílně první papírový
model letadla vlastní konstrukce. K tomu,
aby ho vymyslel a slepil mu – s trochou
nadsázky – stačila jen publikace vydaná
nakladatelstvím Albatros „Papírové letiště“
a chuť se pustit do něčeho nového. Během
pár dní vznikl model letadla Blohm-Voos
BV 40 a když se podařil jeden, tak proč
nezkusit další. A potom další. A další…
kdybych měl použít slovo další u každého
modelu letadla, který pan Václav Šnobl
vymyslel a slepil, musel bych to slovo
napsat téměř 5.500 krát!
5.469 modelů! To je počet, který za 45 let
své modelářské práce pan Šnobl vytvořil.
Najednou byla na světě zcela neuvěřitelná
sbírka modelů letadel celého světa.
Dokonce i těch, jejichž vývoj se zastavil
v rámci testování a světlo světa nespatřilo
víc jak jeden, dva prototypy.
Čistě statisticky to vychází na tři modely
týdně po dobu 45 let! Přes prázdniny,
Vánoce, dovolenou, nemoci… každý týden
tři modely letadla. Je až nepochopitelné, že
o této činnosti nevěděl nikdo, kromě
nejužšího okruhu blízkých. Nikdy je
neviděla modelářská obec, nikdy se s nimi
„nepochlubil“ na výstavě nebo modelářské
soutěži.

„Dědeček stříhal tak, že držel nůžky v obou
rukou, jinak by papír neustřihl,“ vzpomíná
pan Šnobl mladší. „A štětec měl vždycky buď
pevně zaklíněný mezi pokroucenými prsty
nebo si ho v posledních letech připevňoval
k ruce gumičkou.“ Bude to znít asi hodně
nadneseně, ale láska k letadlům a
modelařině prostě zvítězila nad zdravotními
problémy. Při pohledu na ohromnou řadu
modelů vidíme, že vznikaly s láskou, ale
kolik lidské síly a odhodlání za tím vším
stálo, už vidět není.
Když se pan Šnobl poprvé ozval a poslal do
muzea pár fotografií, kurátor sbírky letecké
techniky, Vojta Čaban, zareagoval takto:
„Myslel jsem si, že znám každého
modelářského šílence v Čechách, ale to jsem
ještě nevěděl o tomhle!“

Modely momentálně ukládáme do depozitu
Muzea, třídíme a pomáháme jim, vrátit se do
skvělé kondice, protože přece jen se u
některých za půl století projevil věk a převoz
do Muzea taky k jejich dokonalosti moc
nepřispěl.
Pro letošní sezónu chceme představit aspoň
pár kousků, jakousi malou ochutnávku. A na
jaro příštího roku plánujeme výstavu
modelů letadel pana Šnobla. Tuhle unikátní
Polický měsíčník - duben 2021

kolekci si nechceme nechat jen pro sebe, ale
chceme jí potěšit oko návštěvníka.

5.469 modelů letadel, 36 krabic od banánů
napěchovaných až po okraj, 45 let
modelářské práce, tři modely týdně… a
ohromná spousta modelářské radosti,
kterou budeme posílat dál.
Pokud tvrdíme, že muzeum je LEPŠÍ NEŽ
ČEKÁTE, můžeme bez uzardění doplnit: a
ještě unikátnější, než kdokoliv čekal.

WIHANŮV ROK

Odložený projekt, připomínající sté výročí
úmrtí violoncellisty a pedagoga Hanuše
Wihana (1855-1920) začne na konci dubna
první přednáškou a bude pokračovat až do
konce června.
V případě nemožnosti konání vnitřních
hromadných akcí se budou přednášky
vysílat online. Aktuální informace najdete na
facebooku Muzea papírových modelů a
spolku Apeiron.
Více o Wihanovu roku se dočtete na jiném
místě tohoto Polického měsíčníku.

Hanuš Wihan kolem roku 1890
Aktuální prohlášení některých ministrů
dává mírnou naději, že by se v polovině
dubna mohly otevřít školy a pak by už snad
měla následovat muzea a galerie a povolení
hromadných akcí… Věřme, že se doba
zlepší.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

V tuto chvíli je kapacita příměstských
táborů už naplněna. Přihlášky přijímáme
už pouze pro náhradníky.

Wihanův rok (2021)

V roce 2020 uplynulo
sto let od úmrtí jednoho
z největších rodáků Police
nad Metují, violoncellisty, pedagoga a zakladatele slavného Českého
kvarteta, Hanuše Wihana. K tomuto výročí
připravilo Město Police nad Metují ve spolupráci s Muzeem papírových modelů a spolkem
Apeiron projekt „Wihanův rok“. V jeho rámci
vycházeli po celý rok na stránkách Polického
měsíčníku články mapující životní osudu pana
profesora Wihana.
Vzhledem k pandemické situaci ve společnosti jsme byli nuceni další akce projektu
přesunout na rok 2021. Ale můžeme v tom najít i pozitivum: díky odkladu o 356 dní jsme
mohli celý projekt vypilovat.
Na letošní rok jsme naplánovali pět přednášek, týkajících se nejen Hanuše Wihana.
První přednášku bude mít Pavel Frydrych
ve čtvrtek 29. dubna od 19 hodin na sále polické ZUŠ. Přednáška představí nejnadanějšího
žáka Hanuše Wihana na pražské konzervatoři,
Ottu Bergera. Otto Berger je úzce spjat s naším krajem: narosil se ve Slatině nad Úpou
a vyrůstal v Machově, poté dva roky studoval
na gymnáziu v Broumově a konec svého života trávil opět v Machově.
O týden později (6. 5.) bude na sále ZUŠ
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přednášet profesor pražské konzervatoře,
hudební historik a skvělý violoncellista Tomáš
Strašil. Ten se zaměří na historii a současnost
violoncella, jako jednoho z nejznámějších
hudebních nástrojů.
Další týden ve čtvrtek 13. 5. přijede
do Police nad Metují esejista a filosof Jan Suk
z Památníku Josefa Suka. Shoda jmen není
náhodná: Jan Suk je vnukem hudebního skladatele Josefa Suka, který byl nejprve žákem
a později kolegou Hanuše Wihana. Zároveň je
i pravnukem hudebního skladatele Antonína
Dvořáka… Přednáška pana Suka se nemůže
týkat nikoho jiného než jeho dědečka. Navíc
Jan Suk vydal v loňském roce v nakladatelství
Academia po 85 letech životopis Josefa Suka.
Následující čtvrtek, 20. 5., bude na sále
ZUŠ povídat historička z Národního Muzea
Šárka Rámišová o vzniku spolkové činnosti na území Českého království od poloviny
XIX. století po rok 1914. Hanuš Wihan se
po roce 1888, kdy se natrvalo vrátil do Čech,
hodně angažoval v hudebním oboru Umělecké
besedy a v Jednotě pro komorní hudbu.
Přednáška umožní lépe pochopit životní osudy našeho slavného rodáka.
Poslední přednáška se uskuteční ve čtvrtek 27. 5. opět na sále ZUŠ. Tentokrát se bude
týkat přímo osoby Hanuše Wihana a přednese
ji absolventka polické ZUŠ, violoncellistka

Všem, kteří se v létě chystají poslat své děti
na některý z našich táborů, děkujeme!

Za MPM Pavel Frydrych

H, Wihan v roce cca 1900 (Amsterodam)
Helena Matyášová. Její zájem o Hanuše
Wihana je dlouhodobý a o violoncellistovi
napsala svou bakalářskou práci a publikovala
několik článků.
Všechny přednášky začnou od 19 hodin.
Pokud situace ve společnosti neumožní pořádání vnitřních hromadných akcí, budeme vše
vysílat živě do online prostoru. Aktuální informace najdete na facebooku Muzea papírových
modelů a spolku Apeiron.
Projekt Wihanův rok bude pokračovat 3.
6., kdy proběhne v Zeleném domečku vernisáž výstavy nazvané „Hanuš Wihan“. Výstava
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představí dokumenty z Wihanovi pozůstalosti
a fotografie převážně z archivu Českého muzea hudby, okresního archivu v Náchodě a soukromých sbírek. Těšit se můžete na Wihanovi
soukromé fotografie z výletu na Hejšovinu
nebo Kuks, jeho osobní poznámky k cestě
po Švýcarsku, korespondenci s Bedřichem
Smetanou nebo třeba unikátní fotografii
Wihanovi manželky Dory Wihan-Weis…
Připomenutí odkazu Hanuše Wihana vyvrcholí v sobotu 12. 6. večer, kdy před rodným domem Hanuše Wihana v Kostelní ulici
vystoupí Wihanovo kvarteto. Toto hudební
uskupení vzniklo v roce 1985 jako kvartet studentů AMU a v roce 1898 si vzalo do názvu
jméno Hanuše Wihana. Wihanovo kvarteto
patří v současné době k nejuznávanějším interpretům vážné hudby v Evropě. Koncertovalo
v mnoha státech po celém světě.
V Polici nad Metují zahrají skladby spojené s Českým kvartetem. Před rodným domem Hanuše Wihana zazní kvarteto Bedřicha
Smetany „Z mého života“, dále „Americký

kvartet“ Antonína Dvořáka a „Meditace
na staročeský chorál Svatý Václave“ Josefa
Suka.
Zároveň vyjde sborník textů k Wihanovu
výročí, do kterého přispěli Eva Paulová
a Dagmar Štefancová z Českého muzea hudby,
Ludmila Peřinová z Mezinárodní společnosti
Oskara Nedbala Tábor, Jan Suk, Tomáš Strašil
a Pavel Frydrych. Sborník představí všechny
členy Českého kvarteta, kteří se za 40 let trvání
kvarteta stali jeho členy: Ottu Bergera, Jiřího
Herolda, Karla Hoffmanna, Oskara Nedbala,
Josefa Suka, Hanuše Wihana a Ladislava
Zelenku. Můžeme s jistotou tvrdit, že co jméno, to persona par
excellence historie české hudby.
V loňském roce Město
Police nad Metují udělilo Hanuši
Wihanovi in memoriam čestné
občanství. Dne 12. června před
začátkem koncertu bude certifikát o čestném občanství předán
pravnučce sestry Hanuše Wihana

Hedviky, paní Lence Průchové z Nymburka.
Ta je nejbližším známým příbuzným
violoncellisty.
Wihanův rok pořádá Muzeum papírových
modelů a Město Police nad Metují. Projekt
dále podporují: Národní muzeum, ZUŠ Police
nad Metují, spolek Apeiron, Státní okresní archiv Náchod, Obec Slatina nad Úpou, TCM
POINT, Agentura pro rozvoj Broumovska,
Květinářství U Petry a Zelenina Suchomel.
Dobrovolné vstupné bude použito na údržbu hrobu Hanuše Wihana na Olšanském hřbitově v Praze.
Police nad Metují

Pavel Frydrych:

Otto Berger, nejtalentovanější 		
žák Hanuše Wihana
přednáška: Sál ZUŠ Police nad Metují
		
Čtvrtek 29. 4. od 19 hodin

První přednáška v rámci projektu „Wihanův rok“, který připravilo Muzeum
papírových modelů a Město Police nad Metují se uskuteční ve čtvrtek 29. dubna
od 19 hodin na sále polické ZUŠ. Hanuš Wihan přijal v roce 1888 místo profesora
na pražské konzervatoři a do roku 1894, kdy se nechal zastupovat Janem Burianem,
vychoval několik velice kvalitních violoncellistů. K nejnadanějším patřil Otto
Berger, který byl shodou okolností i Wihanovým „krajánkem“.
Otto Berger se narodil 4. ledna 1873 ve Slatině nad Úpou a v roce 1877 se rodina stěhovala do Machova. Tam začal malý Otto Berger navštěvovat školu, kde učil
jeho tatínek Jan. Poté navštěvoval dva roky gymnázium v Broumově a v roce 1885
začal studovat ve violoncellové třídě na pražské konzervatoři.
Otto Berger patřil k nejtalentovanějším studentům nejen ve třídě Hanuše
Wihana, ale také patřil mezi „dvanáct vyvolených“, kteří studovali skladbu u Mistra
Antonína Dvořáka. V Dvořákově třídě kromě něj studovali např. Josef Suk nebo
Oskar Nedbal, jeho budoucí spoluhráči z Českého kvarteta.
Nejdůležitějším rokem v životě Otty Bergera byl rok 1891, kdy Hanuš Wihan,
který kromě violoncella vyučoval i komorní hudbu, sestavil kvarteto ze svých nejnadanějších studentů – pozdější České kvarteto – v tomto obsazení: první housle:
Karel Hoffmann, druhé housle: Josef Suk, viola: Oskar Nedbal a violoncello Otto
Berger.
Bohužel nadějnou budoucnost skutečně skvělého hudebníka v případě Otty
Bergera přerušila nemoc. V roce 1893 se u něj poprvé projevila tuberkulóza a o čtyři roky později, ve 24 letech, v Machově umírá.
Přesto stihl zasáhnout do dějin hudby nejen jako první violoncellista Českého
kvarteta, ale i jako zajímavý skladatel.
Přednáška detailně přiblíží nejen osud Otty Bergera, ale poukáže i na specifické
společenské podmínky, bez kterých by hvězdný život slavného Českého kvarteta
nebyl myslitelný. A v neposlední řadě představí polického rodáka Hanuše Wihana
jako skvělého, leč mnohdy velice svérázného, pedagoga.
V případě, že nebude možné na konci dubna pořádat hromadné akce ve vnitřních prostorech, bude přednáška přenášena online. Aktuální informace najdete
na webu Muzea papírových modelů, facebooku Muzea a spolku Apeiron.
Wihanův rok pořádá Muzeum papírových modelů a Město Police nad Metují.
Projekt dále podporují: Národní muzeum, ZUŠ Police nad Metují, spolek Apeiron,
Státní okresní archiv Náchod, Obec Slatina nad Úpou, TCM POINT, Agentura pro
rozvoj Broumovska, Květinářství U Petry a Zelenina Suchomel.
Dobrovolné vstupné bude použito na údržbu hrobu Hanuše Wihana
na Olšanském hřbitově v Praze.
Pavel Frydrych

Přednášky

29. 4. 2021 od 19:00 hod.

Pavel Frydrych: Otto Berger*

6. 5. 2021 od 19:00 hod.

3. 6. 2021 od 18:00 hod.

Polický rodák Hanuš Wihan

Tomáš Strašil: Violoncello*

Zelený domeček
Tyršova 345, Police nad Metují

13. 5. 2021 od 19:00 hod.
Jan Suk: Josef Suk*

Koncert

20. 5. 2021 od 19:00 hod.

Šárka Rámišová: Po práci legraci*

12. 6. 2021 od 19:00 hod.

27. 5. 2021 od 19:00 hod.

Koncert před Wihanovým rodným domem

Helena Matyášová: Hanuš Wihan*

Wihanovo kvarteto

Kostelní ulice č. p. 5, Police nad Metují

*Sál ZUŠ Police nad Metují a online.

Pořádá Muzeum papírových modelů ve spolupráci se spolkem Apeiron a podporou Města Police nad Metují.
Dobrovolné vstupné bude použito na údržbu hrobu Hanuše Wihana na Olšanských hřbitovech.

Obec Slatina nad Úpou
Státní okresní archiv Náchod
Zelenina Suchomel
Květinářství U Petry
Lidová dílna 322

MUZEUM

PAPÍROVÝCH MODELŮ

Police nad Metují

Otto
Berger
Pavel Frydrych:

29. 4. 2021
Přednáška o jednom z nejtalentovanějších žáků Hanuše Wihana,
který vyrůstal v Machově u Police nad Metují.

Od 19:00 hod.

Sál ZUŠ Police nad Metují a online.

Pořádá Muzeum papírových modelů ve spolupráci se spolkem Apeiron a podporou Města Police nad Metují.
Dobrovolné vstupné bude použito na údržbu hrobu Hanuše Wihana na Olšanských hřbitovech.

MUZEUM

PAPÍROVÝCH MODELŮ
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Výstava

Obec Slatina nad Úpou
Státní okresní archiv Náchod
Zelenina Suchomel
Květinářství U Petry
Lidová dílna 322

Polický měsíčník - duben 2021

POHLEDY DO HISTORIE
Jak šel čas Polickem – vybrané události v dubnu ve 20. století
Duben roku 1902
Byla zahájena stavba nového městského
chudobince čp. 294, na Nové čtvrti. Později,
roku 1913, byla budova nového chudobince
využita pro potřeby dívčí měšťanské školy.

22. dubna 1902
Zemřel MVDr. Expedit Nyklíček (*1822
v Červeném Kostelci). Syn kováře z „panské
kovárny“; při vojenské službě vystudoval
a stal se vojenským zvěrolékařem – „kuršmídem“; po vypršení služebních let se vrátil do Police. Přítel V. V. Tomka, významný
hasičský činovník, po mnohá léta člen obecního zastupitelstva, rovněž ředitel Občanské
záložny v Polici.
UDÁLOSTI ROKU 1902, ČASOVĚ
BLÍŽE NEURČENÉ:
V tomto roce chodilo do školy v Polici
(včetně Ledhuje a Radešova) 591 žáků.
Na měšťanské škole učili Kajetán Ducháč,
Ferdinand Fendrich, Josef Mervart a Josef
Sova. Na obecné škole byl řídícím učitelem
Josef Veselý, učitelé: Anna Foldinová, Ignác
Fritz, Anna Hac-kenschmiedová, Jaroslav
Motz, Josef Líznar, Františka Klípová, Marie
Špreňarová, Růžena Chlupová, Josef Jiříček
(katecheta).
V Bukovici 52 žáků, František Rada, správce; v Hlavňově 90 žáků, řídící učitel Jiří
Kopáček, učitel Jan Vaníček; na Hutbergu
54 žáků, učitel Robert Exner; v Maršově 56
žáků, správce Josef Vik; v České Metuji 41
žáků, učitel Karel Janský; v Pěkově 99 žáků,
řídící učitel David Kosinka, učitel Václav
Chmelař; na Slavném 40 žáků, správce Josef
Matěna; Suchý Důl 165 žáků, řídící učitel
Viktorín Mazánek, učitel Alois Janoušek;
Žďár 97 žáků, řídící učitel Josef Mrha, učitel
Josef Jirásek.
11. dubna 1903
Zemřel v České Třebové Václav Vlastimil
Hausmann, hudební skladatel, syn polického učitele Antonína Hausmanna.
18. dubna 1904
Požádal lékárník Jaroslav Kalous městskou
radu o svolení zřídit výkladní skříň při své
lékárně (čp. 74). Žádosti bylo vyhověno.

slunce.

19. dubna 1914
P. Sigismund Bouška se stal farářem
v Bezděkově.
11. dubna 1915
Byly vydány první potravinové lístky
– na chléb.
10. dubna 1918
Josef Beran, mlynář pocházející ze
Zbečníku, koupil za 90.000 K od Viléma
Pellyho podklášterní mlýn čp. 3.
16. dubna 1919
Národní shromáždění přijalo zákon č. 215
o pozemkové reformě – tj. zákon o změně vlast-nických a užívacích práv k půdě.
V Polici bylo pozemkovou reformou postihnuto 634 ha 24 arů a 49 m2 zemědělské půdy
klášterního velkostatku. Pozemková reforma
umožnila městu ze záboru velkostatku získat
nové stavební pozemky.
Duben roku 1919
Byl proveden soupis hospodářských zvířat. V městě Polici bylo napočteno pouhých
14 koní, dále 45 krav, 10 kusů telat, 3 jalovice, 9 vepřů a 69 koz. Byl to velmi redukovaný stav způsobený 1. světovou válkou.
9. května 1919
Byla obnovena pobočka Klubu českých turistů (KČT) v Polici.. Bylo započato se značkováním turistických cest.
18. dubna 1920
Byly na základě nové ústavy vypsány volby
do národního shromáždění (NS). V Polici
bylo ve volbách odevzdáno 1.502 hlasů,
z nichž obdržely strany: českoslovenští socialisté 538 hlasů, čsl. národní demokracie 277,
Strana živnostensko-obchodnická středo-stavovská 278, strana česko-slovenské sociální
demokracie 237, Strana republikánská 45,
čsl. strana lidová 76, „Modráčkovci“ (Strana
čsl. lidu pracujícího) 43, Židé 6 a Němečtí zemědělci 2 hlasy.
10. dubna 1923
Byla založena firma „Hrubý, Rössel &
spol. – výroba a prodej kovového zboží z plechu a olova v Polici n. Met. spol. s r. o.“

24. dubna 1904
Zemřel Josef Mervart, učitel na chlapecké
měšťanské škole.

1. dubna 1928
Byla zavedena telefonní linka na chatu
na Hvězdě.

16. dubna 1909
Počala se provádět regulace silnice na Nové
ulici.

25. dubna 1934
Začalo pracovat samočinné zapínání a vypínání veřejného osvětlení.

2. dubna 1911
P. Celestin Salfický byl jmenován farářem
v Polici n. Met.
26. dubna 1911
Věnoval spolek divadelních ochotníků Kolár
v Polici 10 korun na zakoupení knih do žákovské knihovny obecné školy v Polici.
17. dubna 1912
O půl dvanácté hodině nastalo velké zatmění
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Duben 1936
Okrašlovacím spolkem byl za finanční podpory Městské spořitelny postaven v parku
na Nové čtvrti kamenný památník Janu
Bezděkovi. Na památník byl použit pískovcový balvan, dopravený z úpatí Boru.
1. dubna 1938
Na obecných a měšťanských školách byly
zavedeny osnovy branné výchovy.

19. dubna 1939
Německými ordnery byla zapálena kaple
na Hvězdě. Bylo to v předvečer narozenin
Adolfa Hitlera (*20. 4. 1889), kdy jako součást broumovských oslav narozenin Vůdce
byla zapálena velká hranice na kamenném
ochozu za kaplí. Od létajících jisker se vznítila střecha kaple, která byla silně poškozena.
7. dubna 1941
Ministerstvem vnitra byl schválen znak
města Police nad Metují.
13. dubna 1941
Úředně byla zastavena činnost Tělocvičné
jednoty Sokol – současně byla uzavřena
budova Sokolovny (mimo restauraci). Stalo
se na základě příkazu říšského protektora ze
dne 12. 4. t. r. Ode dne 11. 10. byla TJ Sokol
rozpuštěna a její majetek zabavili němečtí
okupanti.
30. dubna 1943
Zemřel v Praze těžce nemocný zdejší římskokatolický farář P. Václav Antonín
Kollert, OSB. Na jeho místo byl již dříve
povolán jako administrátor kaplan P. Norbert
Lokvenc, OSB, rodák z Vysoké Srbské.
28. dubna 1944
Zemřel v břevnovském klášteře bývalý
polický farář a inspektor benediktinského velkostatku, břevnovský provizor
P. Celestin Josef Salfický, OSB.
Duben roku 1945
Poslední norma poukázek pro příděl potravin pro jednoho dospělého člověka činila: maso 17 dkg na týden; mouka 37,5 dkg
na měsíc; margarin 26 dkg na měsíc; chléb
1,20 kg na týden; sádlo 12 dkg na měsíc; mléko odstředěné 0,5 litru týdně.
7. dubna 1948
Budova chaty Hvězda v Broumovských
stěnách přešla na základě rozhodnutí ministerstva zemědělství do vlastnictví
Československé republiky.
30. dubna 1949
Po úderu blesku se při „aprílové bouřce“
vzňala kopule zvonice hřbitovní kaple.
27. dubna 1952
Byla upravena dolní část náměstí na jakési autobusové nádraží s vyznačenými
zastávkami.
24. dubna 1954
byl zbořen 45 m vysoký komín na dvoře národního podniku Meta (pozdější
n. p. Veba). Byl to nejstarší tovární komín
v Polici nad Metují, postavený pro přádelnu
Viléma Pellyho v roce 1895.
13. dubna 1957
Zemřel ve věku 66 let PhDr. Stanislav
Brandejs, synovec kronikáře Josefa
Brandejse. Po důkladném studiu písemných
archivních materiálů vydal roku 1940 nákladem polické obce své cenné dílo: „Kniha
o Polici nad Metují a Policku“.
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1. dubna 1958
byly v rámci celkové reorganizace národního hospodářství sloučeny národní podniky
Meta Police nad Metují a Veba Broumov
v jeden celek – národní podnik Veba
Broumov. Nový podnik vytvořily prakticky
všechny textilní továrny, ležící v broumovském okrese.
Duben roku 1963
Bylo započato s demolicí budovy Cvrčkova
zámečnictví čp. 368 naproti „Stodolám“
na Babí.
Duben roku 1966
Byla opravena část fasády radnice.
22. dubna 1968
Zemřel ve věku 95 let t. č. nejstarší polický občan Josef Kulhánek (*23. 1. 1873),
někdejší obchodník s textilem, dlouholetý
významný hasičský činovník, bývalý redaktor časopisu hasičské župy „Metuj“, rovněž
dlouholetý člen pěveckého spolku „Hvězda“.

14. dubna 1972
Zemřel v Náchodě ve věku 84 let bývalý ředitel měšťanské školy v Polici n.
Met. (do roku 1953) František Lukavský
(*1887).
6. dubna 1979
Byly dokončeny vnitřní úpravy radnice,
započaté v roce 1972.
1. dubna 1980
Zemřel MUDr. Václav Hála (*1902), polický obvodní lékař.
Duben roku 1983
Propukla obrovská lesní
v Broumovských stěnách.

kalamita

Duben roku 1989
Bylo započato s demolicí lednice bývalého
měšťanského pivovaru.
15. – 16. dubna 1989
Byl uspořádán XII. ročník terénní soutěže
motocyklů Enduro – mistrovství ČSSR.

21. – 22. dubna 1990
Byl uspořádán 13. ročník terénní soutěže
motocyklů Enduro – mezinárodní mistrovství ČSFR.
29. dubna 1990
Od tohoto dne bylo nedělní a sváteční poledne v Polici nad Metují oznamováno
opět hlasem zvonů – namísto řevu poplachových sirén Civilní obrany, zkoušených
vždy v neděli v poledne.
5. dubna 1994
Zemřela ve věku 84 let Helena Petrová (rozená Veselá), vdova po učiteli Karlu Petrovi,
učitelka hry na klavír a dlouholetá varhanice
v místním chrámu Nanebevzetí P. Marie.
28. dubna 1999
Na polickém náměstí byla zahájena výměna
vodovodních přípojek do všech domů.
6. dubna 2000
Byla pozorována polární záře.
Připravil František Janeček

KALENDÁRIUM - březen 2021

Zajímavé osobnosti, události, objevy a vynálezy
1. duben 1809 – narozen Nikolaj Vasiljevič
Gogol, ruský prozaik a dramatik světového
významu († 4. března 1852)
2. duben 1981 – v Praze byl otevřen Palác
kultury, dnešní Kongresové centrum Praha
3. duben 1876 – narozen Tomáš Baťa, zakladatel největší obuvnické firmy na světě – Baťa
(† 12. července 1932)
4. duben 1875 – v Praze premiéra symfonické básně Vltava, druhé z cyklu Má vlast
Bedřicha Smetany
5. duben 1355 – Karel IV. korunován
v Římě císařem Říše římsko-německé
6. duben 1896 – zahájeny 1. novodobé
olympijské hry v řeckých Athénách
7.duben 1348 – Nadační listinou Karla IV založena Karlova univerzita
8. duben 1815 – zemřel Jakub Jan Ryba, hudební skladatel (* 26. října 1765)
9. duben 1891 – narozen Vlasta Burian,
herec, zpěvák, divadelní ředitel, sportovec
a podnikatel, jeden z největších prvorepublikových československých herců
(† 31. ledna 1962)
10. duben 1945 – zemřel Josef Čapek (zemř.
v koncentračním táboře Bergen-Belse, den se
neví jistě), malíř, spisovatel, výtvarný kritik (*
23. března 1887)
11. duben 1908 – narozen Karel Ančerl, český
dirigent světové pověsti († 3. července 1973)
12. duben 1961 – první člověk ve vesmíru,
jmenoval se Jurij Alexejevič Gagarin
13. duben 1994 – zemřel Rudolf Hrušínský,
český herec a režisér (* 17. října 1920)
14. duben 1912 – luxusní britský parník
Titanic společnosti White Star Line narazil
do ledovce a za necelé tři hodiny se potopil
15. duben 1818 – v Praze bylo založeno Národní muzeum
16. duben 1889 – narozen Charlie Chaplin,
slavný herec, režisér, scenárista a hudební
skladatel († 25. prosince 1977)
17. duben 1925 – narozen Miloš Nesvadba,
herec a výtvarník († 22. července 2020)
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18. duben 1955 – zemřel Albert Einstein,
americký fyzik německého původu, autor teorie relativity, nositel Nobelovy ceny za fyziku (* 14. března 1879)
19. duben 1925 – narozen Karel Teissig, český malíř, ilustrátor a grafik († 1. října 2000)
20. duben 1891 – narozen Josef Laufer, sportovní redaktor a komentátor († 19. října 1966)
21.duben 753 př. n. l. – Podle legendy zmiňované Titem Liviem založili bratři Romulus
a Remus město Řím
22. duben 1724 – narozen Immanuel Kant,
německý filozof († 12. února 1804)
23. duben 1420 – narozen Jiří z Poděbrad,
český král od roku 1458 († 22. března 1471)
24.duben 1865 – narozen Jiří Janda, zakladatel a první ředitel zoologické zahrady
v Praze († 25. srpna 1938)
25. duben 1744 – zemřel Anders Celsius,
švédský astronom, geodet, fyzik a matematik,
autor Celsiovy stupnice (* 27. listopadu 1701)
26. duben 1841 – narozen Julius Zeyer, spisovatel († 29. ledna 1901)
27. duben 1791 – narozen Samuel Finley
Breese Morse, americký vědec a vynálezce telegrafu a Morseovy abecedy († 2. dubna 1872)
28. duben 1925 – narozen Otto Šimánek, divadelní a filmový herec († 8. května 1992)
29. duben 1885 – narozen Egon Ervín Kisch,
pražský německý novinář a spisovatel
(† 31. 3. 1948)
30. duben 1883 – narozen Jaroslav Hašek,
český prozaik a satirický žurnalista
(† 3. ledna 1923)

Významné osobnosti Police

11. duben 1903 – Zemřel v České Třebové
Václav Vlastimil Hausmann, hudební
skladatel, syn polického učitele Antonína
Hausmanna, který byl rovněž varhaníkem
a skladatelem. U něho získal základní hudební
vzdělání, které si dále rozšířil studiem na učitelském ústavu a Varhanické škole v Praze.
Po absolvování školy se stal učitelem v České

Třebové. V následujících letech byl ředitelem kůru a kapelníkem na různých místech
v Čechách. V roce 1873 začal v Bystřici
nad Pernštejnem vydávat první moravský
hudební časopis Hlasy hudební. Za svého
působení v Havlíčkově Brodě (1881–1888)
založil Zemský spolek varhaníků a vydával časopisy Českoslovanský varhaník a Slovanská
hudba.
V roce 1888 odešel do Maďarska a stal se
kapelníkem metropolitního kostela v Egeru.
O dva roky později působil jako dirigent
městského divadla a ředitel kůru ve slezském Bílsku. Na sklonku života žil u své dcery
v České Třebové.
15. duben 1957 – Zemřel v Praze ve věku 66
let PhDr. Stanislav Brandejs, diplomat, publicista, překladatel, člen mnoha učených společností, regionální historik a předseda krajanského spolku „Ostaš“ v Praze.
Celým životem ho provázela láska k rodnému
Policku, jeho historii i současnosti, a po vzoru svého strýce Josefa Brandejse se věnoval
mapování polických dějin a zaznamenávání
důležitých událostí v životě města. Výsledkem
jeho práce je cenná publikace „Kniha o Polici
nad Metují a Policku“, kterou vydal r. 1940.
V následujících letech připravil ještě další dva
díly, ty však kvůli událostem po r. 1948 k jeho
velkému zklamání nemohly vyjít.
25. duben 1958 – Zemřel v Polici nad Metují
ve věku 85 let Stanislav Šrůtek, fotograf, politik a kronikář v Polici nad Metují.
Od roku 1912 měl svůj fotografický ateliér
v čp. 101 v Kostelní ulici. Po 1. světové válce
vstoupil i do komunální politiky; ve volbách
roku 1919 se stal členem obecního zastupitelstva za čsl. Národní demokracii, roku 122
se stal členem Okresního školního výboru.
Obecní kroniku vedl obecní kroniku od roku
1923 do roku 1952 úctyhodných 29 roků až
do svých 79 let.
Připravil František Janeček
Polický měsíčník - duben 2021

115. výročí od dokončení pramene
Viléma Pellyho, lidově "Julinky",
artéského vrtu hlubokého 70 m z roku 1906.

V roce 1905 rozhodla městská rada zřídit na náklad města na náměstí
artéský vrt k dosažení pramene s kvalitní vodou. Důvodem byla velká epidemie tyfu, která v Polici n. M. a v okolních obcích řádila koncem roku
1895. Mnoho studní bylo zdravotní komisí uzavřeno. Tehdejší starosta
města továrník Vilém Pelly, dal na svůj náklad (3200 Korun) okolí pramene upravit a podstavec s oboustranným výtokem pramene ozdobit kovovou plastikou ženy. Studna byla na počest starosty a štědrého mecenáše
ozdobena dedikační tabulkou a nazvána Pramenem Viléme Pellyho 1905.
Litinová socha zde stála až do roku 1958 jako vzácný doklad uměleckého
slévárenství ze začátku 20. století. V červnu roku 1958 došlo k odstranění
sochy s podstavcem. Byla to vítaná příležitost, aby zmizela připomínka
na továrníka V. Pellyho. Kdyby se tato památka dochovala do dnešních dní,
myslím, že by jí mnoho turistů i zdejších starousedlíků obdivovalo a byla
by chloubou polického náměstí. Byl to opravdový skvost.
Vladimír Linhart

Před 120 lety zemřel Václav Brožík, český akademický malíř

Václav Brožík je jeden z nejznámějších
českých malířů 19. století, který se proslavil
akademickou historickou malbou. Narodil se
5. března 1851 na samotě v Třemešné nedaleko Plzně, zemřel před 120 lety 15. dubna 1901
v Paříži.
Pocházel z nejchudších poměrů. Učil se
litografem a v porcelánce. Od roku 1868 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze,
Drážďanech a Mnichově. V roce 1879 podnikl
studijní cestu do Nizozemí, kde studoval staré
vlámské a holandské malíře. Oženil se s dcerou bohatého pařížského obchodníka s obrazy. Byl povolán jako profesor na pražskou
Akademii výtvarných umění a svůj čas až
do smrti dělil mezi Prahu a Paříž, kde měl
rodinu. Byl součástí tzv. „Generace českého
Národního divadla“.

70. léta – Pro Národní divadlo vyzdobil královskou lóži historickou symbolikou, zobrazením dynastií Přemyslovců, Lucemburků
a Habsburků.

1883 – Vytvořil dílo Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém – Brožík si pro svůj obraz
vybral okamžik, kdy byl nad Husem vynesen

rozsudek (historický okamžik českých dějin)
1884 – Kryštof Kolumbus na dvoře španělském roku 1492 – plátno se stalo vzorem pro
americkou pěticentovou známku v roce 1893
1897– Vytvořil obraz korunovace krále Jiřího
z Poděbrad.
Připravil František Janeček

Stal se nejznámějším českým malířem
v Evropě poslední čtvrtiny 19. století, který
jako člen Francouzského institutu vstoupil
mezi „čtyřicet nesmrtelných“, což se žádnému jinému českému umělci nikdy nepodařilo. Dosáhl obrovského veřejného úspěchu.
U podobizen mu šlo o věrné vystižení podoby a společenského postavení portrétovaného
a ne o jeho psychologickou charakteristiku.
Brožík byl nesmírně pracovitý - maloval
až dvanáct hodin denně. Vysoké pracovní vypětí však nejspíš urychlilo nástup Meniérovy
choroby, která u něj propukla brzy naplno.
Když Brožík v Paříži krátce po svých padesátých narozeninách zemřel, přišli se s ním
na hřbitov Montmartre rozloučit starosta
města, členové francouzské akademie či třeba
Alfons Mucha.
Mezi známější Brožíkovy obrazy patří:
1872 – Namaloval obraz Svatební průvod
Záviše z Falkenštejna s královnou Kunhutou,
kterým se mladý malíř proslavil.
1878 – Triumfálně uspěl na Salonu v Paříži
Svatebním poselstvem krále Ladislava
na francouzském dvoře Karla VII. – zlatá
medaile
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Stavba silnice v Hlavňově
Vybráno z Pamětní knihy obce Hlavňova – stylisticky i gramaticky neupraveno
Zdejší cesta byla úzká a blátivá, po stranách
neměla příkopy a tak voda stékala se břehů
do cesty. Obecní zastupitelstvo se starostou
Jos. Zeidlerem počalo v roce 1886 se stavbou nové silnice. Toho roku vystavěna byla
od obecní kolny až k čís. 21. Následujícího
roku 1887 až po příbytek Fr. Šály (čís. 24
Bukovice). R. 1888 provedena nejobtížnější
a nejnákladnější část od čís. 24 (Bukovice)
ke mlýnu a lesem až na hranice sousední obce
Bukovice. Pozemek obci bukovické náležející
a ku stavbě potřebný má býti od téže obce odkoupen. Stavbou silnice vznikly obci značné

výlohy. Uhraženy byly obecní přirážkou, která
stoupla z 35% na 50% a 30% naturální přirážkou. Okresní výbor povolil subvenci 150 zl.
Ve schůzi zastupitelstva 6. února 1886 usnešeno koupiti od okresního výboru kamenný
válec ku stavbě silnice potřebný.
Dne 27. května 1889 usneslo se obecní zastupitelstvo pokračovati se stavbou silnice od čís.
11 v hořejší části vesnice, ku kterémuž účelu
určuje se 30% přirážka naturální a když nestačovala, vyměřila se ještě přirážka 15%.

Zapsal kronikář Josef Hronovský, řídící
učitel v Hlavňově
Připravil František Janeček,
rodák z Hlavňova

15

Z historie chaty na Hvězdě (1946 – 1974)

2. června 1946 byla poprvé po válce znovu otevřena turistická chata na Hvězdě,
která byla dne 15. 10. 1938 obsazena Němci
a po celou válku pro Čechy nepřístupná.
„Byla hodně poškozena; nákladem správy velkostatku byly provedeny nutné opravy
a chata dána opět do provozu. Turistický odbor konal toho dne vycházku na Hvězdu.“
„Zánikem nenáviděné protektorátní hranice se opět turistice otevřela malebná oblast
Broumovských stěn. Bohužel příchodem přistěhovalců do pohraničí bylo zcizeno a poškozeno vnitřní zařízení chaty na Hvězdě. Teprve
letos, když vše uvedla do pořádku správa benediktinského velkostatku, byla 2. června otevřena a předána veřejnosti.
Ať znovu a stále září, nezkalena, zlatá
hvězda nad krajem zas svobodným a hlásá
lásku k přírodě, člověka k člověku!“ (Arnošt

Kubeček: Soukromá kronika z let 1945 až
1957)

7. dubna 1948 přešla budova chaty Hvězda
v Broumovských stěnách, na základě rozhodnutí ministerstva zemědělství (ministr Július
Ďuriš), do vlastnictví Československé republiky.Turistickou chatu převzala po skončení 2.
světové války na krátký čas opět správa benediktinského velkostatku.
Po znárodnění majetku benediktinského kláštera v Broumově roku 1946 přešla
budova restaurace do správy sokolského
družstva Vzlet, oblastní správy tělovýchovy
v Pardubicích. Počínaje rokem 1948 se stala
majetkem čsl. státu a obhospodařoval ji národní podnik Turista, cestovní kancelář se sídlem
v Praze. Roku 1958 byla uzavřena administrativní dohoda o převodu správy národního
majetku a chatu poté od n. p. Turista převzal
národní podnik Restaurace a jídelny (RaJ)
se sídlem v Náchodě. Kuriozitou bylo, že při
této administrativní dohodě byla do správy n.
p. Restaurace a jídelny převedena i nedaleká
kaple P. Marie Sněžné (!?), tento přehmat však
byl později napraven a kaple byla převedena
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na Římskokatolickou farnost v Polici nad
Metují.
V rámci správy hostince se na Hvězdě vystřídala celá řada hostinských. V letech 1945
– 1951 Miroslav Khaml, v roce 1952 Otomar
Máša, dále Jiří Kubeš. Po něm se hostince
ujal Vilém Polický, „který nešetřil námahy,
aby restauraci dal pokud možno do pořádku“. Po jeho odchodu byla obava, zda se najde
nový uchazeč, nakonec se hostince ujal Emil
Beneš z Hlavňova (1958-1959). Dále se zde
vystřídali další hostinští: Jan Durdík (19591960), poté František Jareš, který zde nastoupil po zrušení polického hotelu „Hvězda“
a působil tu v letech 1961-1962, pak odešel
jako vedoucí do polického hotelu „Ostaš“.
Na krátkou dobu jej vystřídal Jaroslav Kábrt
mladší (1962-1966?), poté zde nastoupil
jeho otec Jaroslav Kábrt starší s manželkou
Hedvikou. Posledním hostinským před počátkem rekonstrukce objektu v roce 1970 zde byl
Josef Klusáček.
V roce 1970 bylo započato s rozsáhlou
celkovou přestavbou a modernizací interiéru hostince (ústřední topení), při které byl
hostinec částečně mimo provoz a která trvala po dva roky. 1. září 1970 do restaurace
Hvězda nastoupil jako vedoucí Jan Fulka,
bývalý ekonomický náměstek n. p. Kovopol,

který zde o víkendech zajišťoval provizorní
občerstvení turistům a zároveň vypomáhal se
stavebními pracemi.
Původní „švýcarský“ ráz restaurace,
přes rozsáhlou rekonstrukci, byl ucován až
do dnešních časů. Velmi hodnotné jsou interiéry budovy, zejména vstupní sál, jehož stěny a strop jsou obloženy dřevěnými deskami
rozčleněnými negotickými architektonickými
motivy s výrazným prvkem lomeného oblouku pod stropní římsou. Výzdoba interiérů je
velmi bohatá i v ostatních částech chaty, např.
kazetové a trámové záklopové stropy, vyřezávané zábradlí, dveře, balkony apod.
Chata Hvězda se poprvé po provedené
kolaudaci stavebních úprav otevřela pro návštěvníky 26. ledna 1972. Náklady na úpravy
v budově přesáhly 1,5 milionu Kčs.
31. května 1974 vedoucí hostince Jan Fulka
na Hvězdě zaměstnání ukončil a do restaurace nastoupila rodina Novákova. Její příslušníci, po otci syn, zde působí dodnes.
Současný nájemce pan Jan Novák se
o tento unikátní objekt vzorně stará. Po svém
dědečkovo a otci pokračuje v rodinné tradici.
Jím vedená restaurace vyniká výbornou kuchyní a vzornou a pozornou obsluhou.
Připravil František Janeček
Polický měsíčník - duben 2021

ŠKOLSTVÍ

Odborné praxe studentů - 2021
ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola v Náchodě
V současné době již vedoucí odborných
praxí, společně se studenty, pracují na přípravě souvislých odborných praxí, které budou
probíhat dle studijních oborů: Cestovní ruch
a Ekonomické lyceum v průběhu letních měsíců
července a srpna a obor Sportovní management
již v červnu. To vše samozřejmě za předpokladu, že to epidemiologická situace umožní.
Odborné praxe jsou pro studenty velmi důležité, získají v nich zkušenosti a dovednosti nabité
přímo v pracovním procesu. Naučí se aplikovat
teoretické vědomosti v praxi a především se učí
jednat se svými zákazníky. Poslední zmíněnou
dovednost se pouze ve školních lavicích naučit
nelze.
Cestovní ruch realizuje své odborné praxe v institucích zaměřených na cestovní ruch,
tedy například na hradech, zámcích, pevnostech či muzeích, kde žáci pracují jako turističtí
průvodci, nebo jako administrativní pracovníci
v informačních kancelářích či na recepcích hotelů. Praxe bude probíhat v délce minimálně 2
týdnů na těchto hradech a zámcích: Bouzov,
Červená Lhota, Český Krumlov, Jindřichův
Hradec, Hrádek u Nechanic, Horšovský Týn,
Kynžvart, Lemberk, Náchod, Nové Město n.
M., Opočno, Broumov - klášter, Josefov – kasematy, Adršpach – zámek a skalní město, hotel
Beránek – recepce, Žamberk – muzeum, Česká
Skalice a Nové Město n. M. – infocentrum.
Ekonomické lyceum bude vykonávat své

odborné praxe na ekonomických odděleních
firem, podniků či různých organizací v délce
jednoho týdne. Žáci mají předem dané zadání,
co vše o fungování daného podniku musí zjistit.
Ze zjištěných informací sepisují seminární práci, tu pak žáci ve škole před svými spolužáky
a odbornou komisí obhajují pomocí předem připravené PowerPointové prezentace.
Sportovní management má své odborné
praxe specializované, žáci v nich zúročí své
získané znalosti a vědomosti z tohoto školního roku, především z předmětu Sportovní trénink. Nejdříve se se svým vyučujícím zúčastní
náslechů a náhledů na sportovních trénincích
sportovních klubů či hodinách tělesné výchovy

na ZŠ. Každý z žáků pak připraví trénink resp.
výukovou hodinu pro žáky ZŠ, kterou předvedou jak před svými spolužáky, tak před svým
vedoucím učitelem a to přímo žákům na určené
ZŠ. Na základě výstupů a poznatků svých i získaných z pozorování tréninků svých spolužáků
si žáci vedou Deník odborných praxí.
Všichni žáci obdrží ze svých institucí, kde
vykonají odbornou praxi, hodnocení, které se
jim započítá do celkového hodnocení odborných předmětů. Odborné praxe jsou tedy připravené, nyní zbývá jen doufat, že je epidemiologická situace umožní zrealizovat.
Šárka Rudolfová
Academia Mercurii - Náchod

Ze Základní umělecké školy…
Bolesti a radosti výuky v době
kovidové

Současná doba přináší velkou zátěž na nás
na všechny – na žáky, na učitele, na rodiče…
A v uměleckém vzdělávání to platí dvojnásob. Distanční způsob výuky klade obrovské nároky na učitele, ale také na žáky - včetně
jejich rodinného zázemí.
Mezi ty zmíněné bolesti tak patří především problémy s internetovým připojením při
distanční výuce, kdy pro smysluplné umělecké vzdělávání potřebujeme opravdu kvalitní
přenos na obou stranách. A někdy je tato komunikace skutečně komplikovaná – přerušovaný a nekvalitní přenos obrazu či zvuku,
problémy s přihlašováním do virtuální třídy,
přetížené internetové linky…
Stále se snažíme hledat nové a kvalitnější
cesty, ale zdá se, že v době, kdy je celý národ
připojen k internetu, jsou technické možnosti
skutečně omezené.
Pořídili jsme vlastní digitální vzdělávací
platformy, investovali jsme do vlastního serveru pro samostatný internetový online kanál
ke komunikaci s žáky, mnoha žákům jsme
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zapůjčili desítky iPadů pro lepší komunikaci –
a přesto to nestačí k větší spokojenosti.
Je proto pochopitelné, že někteří žáci
(a možná i rodiče) již na překonávání těchto
okolností nemají chuť a sílu a odhlašují se ze
studia.
Na druhé straně jsou ale situace, které přinášejí radost.
Jsou to reakce mnohých z vás, které jste
nám poslali pro povzbuzení a ocenění naší
práce, jsou to nádherné nabídky finanční pomoci s úhradou školného pro ty rodiny, kterým tato doba způsobila ekonomické problémy (a je neuvěřitelné, kolik ochotných dárců
s touto nabídkou se sešlo!) – a jsou to milé
chvíle s našimi dětmi u obrazovek, když vidíme, že se rády připojí do výuky a mohou se
vidět se svými vyučujícími a sdílet s nimi své
trampoty i drobné radosti.
Za běžné výuky bychom se totiž nikdy
nemohli seznámit s jejich domácími mazlíčky,
ať už to jsou pejsci či kočičky, nebo dokonce
akvarijní rybičky!
A další, skrytou radost a vděčnost mám,
když vidím úsilí a nasazení mých kolegů,
jež vynakládají pro zajištění kvalitní výuky

i za těchto těžkých a omezujících podmínek,
a to na všech třech oborech – hudebním, výtvarném i tanečním.
Dovolte mi, abych proto i na tomto místě
poděkoval nejen jim za veškeré úsilí a snahu,
ale i vám ostatním – rodičům i žákům – za trpělivost, vytrvalost a ochotu spolupracovat
i za těchto ztížených okolností.
Tato doba nám sice mnohé vzala, ale
na druhou stranu také přinesla něco, co bychom za normálních okolností mohli přehlédnout – že je cennější sounáležitost a vzájemná
podpora, než lhostejnost a apatie, a že umění
je cenný poklad, patřící k základní výbavě kultivovaného lidství, a že stojí za to překonávat
k jeho získávání mnohé těžkosti, které jsme si
ještě před rokem ani nedokázali představit…
Vám všem proto patří velké poděkování!
Lubor Bořek, ředitel ZUŠ
A také jedno vyznání paní učitelky:

Zuš on-line

V době plné nejistot, obav a mlhavých vyhlídek běží základní umělecké vyučování už
trochu unaveně ale přece dál a přináší různé
výsledky, různé pocity a různé objevy.
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V minulosti jsem bezstarostně ignorovala
svět počítačové techniky ve skálopevném přesvědčení, že „toto“ přece nikdy k výuce hudby
potřebovat nebudu!
Proto jsem také od sebe nečekala, že bych
se o vlastní vůli mohla chtít s tímto světem
seznamovat či objevovat jeho taje a možnosti.
Kdyby mi někdo řekl, že jednou budu
učit prázdnou třídu, asi bych mu taky nevěřila
a nerozuměla.... a přece mnoho z těchto nepředstavitelných okolností se naplňuje.
Do školy chodím každý den (protože můj
notový archiv je nepřemístitelný a potřebuji
ho mít průběžně po ruce).
Každý den přicházím do uklizené, prázdné
třídy...
A každý den čekám, kdo mi do výuky
„přijde“. Jeden, dva, možná tři žáci????
A přece tam nikdy nezůstávám
osamocená!!!!
Menší děti s pomocí rodičů, starší už digitálně samostatné nezapomínají.

Někdy nám technika dovolí se dokonce
i vidět, jindy jsme rádi
aspoň za obstojný zvuk.
Ale vždycky si nakonec uvědomím, že bez
ochoty a nenápadné spolupráce, rady a pomoci
na straně domácností
žáků, bych v té naší pěkné třídě mohla skutečně
sedět a hledět do prázdné obrazovky sama.
Ale to se neděje!
Proto potřebuji vyjádřit
vděčnost za snahu a úsilí
vynaložené na to, abychom s našimi malými
a mladými umělci byli
v kontaktu a aby nezapadlo vše, co jsme se už naučili....
A učíme se i my - dospělí!

Distanční výuka očima dětí výtvarného oboru:
Děkuji vám, kteří na to myslíte a zařizujete, že naše práce má stále smysl a přináší takovou jinou radost.
MB

Krejčí, řemeslo s tradicí několika století

Řemesla doprovázejí vývoj lidstva od pradávna. Zručnost některých
jedinců v určitých činnostech postupně natolik převyšovala ostatní, že ji
dotyční začali vykonávat nejen pro sebe, ale i pro celou rodinu, vesnici,
město. Ve 12. a 13. st. začaly vznikat první profesní organizace řemeslníků,
tzv. cechy. Nejinak tomu bylo i v oblasti zhotovování oblečení. První písemná zmínka o Cechu krejčovském v Praze pochází z počátku 14. století.
Z původně účelové záležitosti a nutnosti ochránit tělo před chladem
a zimou se postupem času stalo módní odvětví. Krejčí, jejichž šikovnost
a vynalézavost neznala mezí, dokázali vytvářet pravé oděvní skvosty, k jejichž spojování využívali ozdobné opasky a spony.
Obrovský rozkvět krejčovského řemesla nastal ve 14. st. v období renesance. Urození pánové a dámy mívali svého oblíbeného osobního krejčího,
který pro ně vyráběl šaty na míru. Mezi krejčími se začali objevovat první
vyhlášení mistři, jež předcházela pověst, která jim otevírala brány i u královských dvorů. Postupem doby se začal rozvíjet také obchod s látkami
a pro krejčovské řemeslo se stala nezbytná otázka módy.
Koncem 16. století se s příchodem módních trendů začalo rozdělovat
krejčovské řemeslo dle náplně své práce. Čím větší město bylo, tím více
různých odnoží krejčovského řemesla se tam dalo nalézt. V Praze bylo
tehdy možné potkat např. krejčího hacníka (kalhotář), pláštníka, kabátníka, kytléře (volná sukně z hrubé látky), župičáře (spodní sukně), ornátníka,
měšečníka, váčkaře a toboláře. Někteří krejčí byli určeni jen na výrobu šatů
a korzetů, jiní směli šít jen pánské oděvy nebo pláště, někdo zhotovoval
čapky a jiné pokrývky hlavy, další šili kožešinové oděvy, či plachty na vojenské vozy. Mezi krejčí v tomto období patřily i ženy krejčířky, které však
neměly v cechu téměř žádná práva. Ženám, které prodávaly na jarmarcích
šátky, se říkalo šlojeřnice,
Velmi důležité se pro řemeslníky záhy staly jednotlivé cechy. Ty
na sebe převzaly část úřední agendy, cenovou politiku, kontrolní funkci,
organizačně technické a sociální zabezpečení, zavedly jednotné pracovní
normy a do značné míry i garantovaly minimální kvalitativní úroveň výkonu řemesla. V roce 1740 vydal např. Staroměstský krejčovský cech v Praze
cechovní artikuly, ve kterých stanovil rozsah prací, které musí předvést každý, kdo se chce stát krejčovským mistrem.
Mezi krejčími samozřejmě nebyli jen poctivci. Těm, kteří ostatním řemeslo kazili a přiživovali se na něm, ačkoliv většinou nebyli ani vyučení,
se říkalo stolíři. Nejednalo se však vždy jen o podvodníky. Do této skupiny
patřili i námezdní řemeslníci, kteří putovali krajem a nechávali se najímat.
Mohlo se jednat také o zchudlé mistry, nedoučené tovaryše nebo ty, kteří
neměli na „nákladnou vstupní svačinu“ pro pány cechmistry, a tak nebyli
do cechu přijati. Mezi představiteli krejčovského společenství a štolíři samozřejmě existovaly neustálé sváry o kvalitě prováděné práce a výši cen.
Další etapa v rozvoji krejčovského řemesla přišla s vynálezem šicího
stroje v 18. století. Vynález stroje, kterým bylo možné šít stehem podobným
stehu stehovacímu - přednímu je připisován Němci p. Weisenthalovi. Poté
následovalo sestrojení stroje s řetízkovým stehem (Angličan Thomas Saint).
V roce 1800 sestavil německý vynálezce Baltazar Krems z Mayen v Porýní
opravdu dokonalý šicí stroj pro řetízkový steh s jehlou s ouškem ve špičce,
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což později umožnilo vynález stroje s dvojitým
prošívacím stehem.
V 19. a 20. století se do popředí začala dostávat průmyslová výroba
a krejčovské řemeslo postupně upadalo. Přesto i v dnešní době má své místo a uplatnění. Čím dál více je mezi lidmi ceněna originalita a jedinečnost
v oblékání.
Dnes lze obor Krejčí studovat jako středoškolské 3leté studium zakončené výučním listem nebo jako 1letý zkrácený obor, obojí v Červeném
Kostelci.
Markéta Machová, spsow.cz
(zdroj: poznejte-remesla.cz)

Naučte se šít zajímavé oblečeNí,
a staňte se tak tvůrcem vlastNího
módNího stylu…

KREJČÍ
1 lEté dEnnÍ zKRácEné studium

idEálnÍ pRo absolvEnty sŠ

s výuČnÍm listEm Či matuRitou
studium JE zaKonČEné výuČnÍm listEm
přihlastE sE do

ii. Kola přiJÍmacÍho řÍzEnÍ

„a vykročte
tím správným směrem“
více o oboru na:

www.spsow.cz
Polický měsíčník - duben 2021

Mateřská škola Fučíkova 328 v Polici nad Metují vyhlašuje
zápis dětí do Mateřské školy na školní rok 2021 — 2022
Ve školním roce 2021/2022 se bude povinná docházka, kterou stanoví školský zákon týkat dětí narozených 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 a dětí
s odkladem školní docházky narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015. Předškoláci, kteří do školky zatím nechodí, navštěvují dětskou skupinu
nebo jiné zařízení, musí projít zápisem v mateřské škole, která je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení. Pak mohou nastoupit
do MŠ k pravidelné docházce nebo zvolit tzv. individuální vzdělávání a zůstat ve svém původním zařízení. Žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání a informační leták k elektronickému předzápisu do MŠ najdete na webu školy - www.mspolice.cz
v dokumentech školy.
Elektronický předzápis:

bude spuštěn od 2. 5. 2021 do 14. 5. 2021 na stránce:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/police-nad-metuji
Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy, ale není povinný.Ještě před termínem
řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě „předzapíšete“ do MŠ. Údaje z této žádosti jsou ihned
odeslány do účtu MŠ. Vyplněnou žádost vytiskněte a navštivte s ní svého dětského lékaře ohledně potvrzení o očkování dítěte. Zpětně
Vám v aplikaci potvrdíme přijetí žádosti a přidělíme registračního číslo.
Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme na adrese:
1)
Písemně na adrese: Mateřská škola Police nad Metují, Fučíkova 328, 549 54 Police nad Metují
2)
Osobně dne 10. 5. 2019 od 8.00 do 14.30 hodin v kanceláři školy, kde vám bude přiděleno registrační číslo. Na tuto
návštěvu se lze zaregistrovat v elektronickém zápise na určitou hodinu.
3)
Emailem: mspolice@email.cz
Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:
1)
Žádost o přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od lékaře, že dítě je řádně očkováno (Školský zákon § 34 odst. 5 – zvláštní
předpis 22, dále pak dle zákona o ochraně veřejného zdraví zákona č. 258/200 Sb. § 50),
2)
občanský průkaz k ověření totožnosti a bydliště,
3)
kopie rodného listu dítěte,
4)
rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu školní docházky (u těch dětí, kde se žádá o odklad školní docházky), a vyjádření
poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte,
5)
oznámení o individuálním vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení zápisu
na www.mspolice.cz a na vstupních dveřích MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.
Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:
Podle § 34 Školského zákona se přijímají děti zpravidla ve věku 3-6 let. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním
pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje vždy ředitelka mateřské školy.
Kritéria pro přijetí dětí:
1.
děti s povinným předškolním vzděláváním – zapsány budou děti, které dovrší šest let věku v období 1. 9. 2020 do 31. 8.2021
a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky
2.
děti podle věku od nejstarších po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školním rejstříku
3.
přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem v Polici nad Metují

Podrobné informace získáte na telefonu 491 541 116 nebo 733 539 979 u p. ředitelky Dany Balákové,
popř. na emailu: mspolice@email.cz
Polický měsíčník - duben 2021
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ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Senioři přece neobdrželi rozsudek

Milí přátelé, je to víc než rok, co vládní
představitelé vyhlásili nás, staré lidi, za ohroženou skupinu a přidělili nám různá „privilegia“. Například jsme měli každý den 2 hodiny
na nákup v obchodech jenom pro sebe. Nebo
ostatní nám měli věnovat zvýšenou pozornost,
nosit roušky, aby nás neohrožovali.

Dělali nám nákupy, dokonce péčí úřadů
a mnohdy státními úředníky. My jsme dostávali různá doporučení, která jsme v drtivé většině případů, zvyklí celý život poslouchat, dodržovali. A u toho již rok zůstalo. Nechodíme
ven, vyhýbáme se styku s přáteli, s rodinnými
příslušníky i když bydlíme v jednom domě,
bedlivě sledujeme a namnoze dodržujeme doporučení z televize, počty nakažených, hospitalizovaných a zemřelých. A protože jsme ta
ohrožená skupina, očekáváme, kdy přijde řada
na nás.
Naše děti a vnoučata si však dál jezdí
po světě i za cenu karantény po návratu. Berou
sebou své děti a vybírají destinace, kde je internetový signál, aby nepřišly o výuku.
Je v osudu světa, že staří lidé umírají častěji než mladí. Dávno již ne jen stáří. V tzv.
moderní době na mnoho moderních chorob.
Nevíme, jak se vám líbí představa, že odcházíte z tohoto světa a vaše dcera či syn vás nesmí

vzít naposledy za ruku. Nebo skutečnost, že
ještě dokud máte sílu, nemůžete pohladit
své vnouče a s rodinou můžete hovořit jen
po internetu.
Dodržování opatření vlády se stalo krédem
zejména nás seniorů. Těžko soudit, kde berou
naši vůdci mandát rozhodovat o způsobu života nás starých, kteří možná už před sebou
ani hodně dnů života nemáme. Naštěstí přibývá rodin, které žijí jako rodiny, své dědečky
a babičky navštěvují, aby si později nemuseli
vyčítat, že je nechali opuštěné. A přibývá těch,
co si to uvědomují.
Dnes, po roce zákazů a omezení, nadešel
čas i pro nás staré, zamyslet se nad svým způsobem života. A protože se konec opatření,
která nás mají ochránit, stále odkládá, žít ještě
než zemřeme, jak jsme zvyklí a jak naše tělo
a duše potřebuje. I když je možné, že zaklepete u svých mladých o poschodí níž a za 14 dní
zemřete. Ví však někdo, zda by se to stejně
nestalo?
Hlavní ochranou před každou nemocí je
náš imunitní systém. Když však uvěříme, že
jsme ohroženi, že na nás na každém kroku
čeká virus, že každý člověk je pro nás potenciálním nebezpečím, dostáváme se do stresu
a náš imunitní systém se začne rozpadat. Když

si myslíme, že je s námi něco špatně, ublíží
nám to víc, než si myslíme. A to je dnes již
vědecky podložené.
Mějte soucit sami se sebou. Pokud trpíte nějakými nemocemi, buďte k sobě vlídní,
nebuďte na sebe tvrdí jako naši politici. Celý
život jsme hodně a poctivě pracovali. Skoro
všechno, co dnes naše společnost má, jsme
vybudovali my. Zasloužíme si respekt, tak jej
mějme aspoň sami k sobě.
Jsme všichni úžasní lidé, celý život jsme
překonávali nesnadné překážky, i v současné
nelehké době denně bojujeme. Zasloužíme si
úctu a soucit. Aspoň svých nebližších a sami
k sobě. Nebojme se. Když si budeme věřit,
nestane se nám nic, co bychom nepotřebovali. A všechno, co se zrodilo, musí zemřít. My
však můžeme žít další léta, pokud o sebe budeme dbát, budeme mít rádi sebe a své nejbližší. A budeme se řídit zdravým rozumem.
Výbor Klubu seniorů Ostaš

Informace z Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
Průběh očkování

Na konci února padlo definitivní rozhodnutí Krizového štábu našeho kraje týkající
se strategie očkování v Královéhradeckém
kraji. S ohledem na možnost zapojení praktických lékařů do očkování, nebude třeba
vytvářet velkokapacitní centra, ale očkovací
centra v jednotlivých nemocnicích se vhodně doplní menšími centry a praktickými lékaři ochotnými zapojit se do očkování proti
COVID-19. V okrese Náchod bude největší
očkovací centrum v nemocnici v Náchodě
(máme již otestováno, že zvládne kapacitu
minimálně 22 000 dávek měsíčně). Dále
očkovací centrum v nemocnici v Broumově
s kapacitou přibližně 5 000 dávek měsíčně,
(očkuje od 22. 3.). V Jaroměři bude
na poliklinice očkování zajišťovat společnost
EDUMED s kapacitou 6 000 dávek měsíčně.
Tato páteřní síť bude doplněna praktickými
lékaři. Od dubna se tempo očkování výrazně
zrychlí. Přislíbeno máme k datu psaní tohoto
příspěvku do okresu minimálně 15 000 dávek od společnosti Pfizer&BioNTech (leden
2 310 dávek, únor 2 778 dávek, březen předpoklad 5 400 dávek). Od výrobce Moderna
a AstraZeneca objem dodaných dávek v době
psaní článku zatím nemáme. S ohledem
na schválení vakcíny společnosti Johnson
& Johnson Evropskou komisí, předpokládáme dodávky i této vakcíny, která bude
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pravděpodobně směřovat k praktickým
lékařům.
Pro aktuální informace sledujte prosím naše webové stránky pod odkazem
„Rezervace Očkovací centrum Nemocnice
Náchod“. Na stránkách naleznete krátký návod postupu přihlášení prostřednictvím centrálních systémů. Uveřejněné Informované
souhlasy si můžete dopředu nastudovat a podepisujete před vlastním podáním očkovací
látky. Preferované očkovací místo (Náchod/
Broumov/Jaroměř) volíte již při registraci
k očkování.

Mobilní testovací týmy

Pod hlavičkou náchodské nemocnice působí od poloviny února v našem regionu mobilní testovací tým, který v cyklech navštěvuje
města Polici nad Metují, Teplice nad Metují,
Nové Město nad Metují, Hronov, Českou
Skalici, Červený Kostelec a Meziměstíobce, kde nemáme pevná testovací

místa. Do poloviny března tým provedl více
než 5 000 testů a zachytil 213 pozitivních
občanů. Tento testovací tým posílily během
března další týmy, které objíždí firmy a další
organizace. Díky jejich nasazení jsme zvládli
za jeden den otestovat i více než 1 000 lidí.
Děkujeme starostům a místostarostům zmíněných obcí za jejich aktivní přístup a zapojení
do mobilního testování. Děkujeme také Vám
všem, kteří se testovat necháváte. Testování je
jeden z důležitých pilířů, jak se dostat ze současné situace.
Velikonoce jsou nejen svátky jara, ale také
naděje. Proto Vám přejeme, abyste nadcházející velikonoční svátky a jarní dny prožívali
s nadějí, že situace s epidemií se v našem regionu zlepšuje a blíží se snad čas, kdy se budou
moci alespoň některé věci začít vracet do svého původního stavu.
Děkujme, že na nás myslíte. Vaše
nemocnice.
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
Polický měsíčník - duben 2021

Děkujeme za vaši obrovskou
podporu jabloni u Lidmanů

Vyhlášení evropského kola ankety je už
minulostí. A jak jabloň u Lidmanů v anketě
Evropský strom roku 2021 dopadla? V konkurenci dalších 13 stromů skončila na krásném 7.
místě s 32 028 hlasy! Vyhrál dub ze severošpanělské Leciny.
V květnu už to bude rok, kdy byla jabloň
u Lidmanů nominována do soutěže Strom roku.
A asi nikdo nečekal, kolik událostí se kolem
jednoho nevelkého ovocného stromu na zahradě restaurace u polských hranic může odehrát.
Už jen slavnostní focení v červnu bylo jako
za odměnu. Dorazily děti z machovské školy
i plno místních, Zpívánky hrály nejen k poslechu, ale i tanci, slunce svítilo. Během léta jsme
chystali plno akcí na září, kdy mělo hlasování
vrcholit. Kvůli zhoršující se pandemické situaci jsme je museli narychlo rušit a měnit, avšak
stihli jsme alespoň uspořádat Tour de Štrúdl
na náměstích v Náchodě, Hronově a Polici nad
Metují. Říjnový výsledek nás velmi překvapil
– jabloň získala titul Strom roku a postoupila
i do evropského kola.
Pomalu jsme se dozvídali instrukce, kdy
a jak bude hlasování probíhat. Kvůli tomu jsme
narychlo sháněli v lednu někoho, kdo nám
zdarma natočí propagační video. Nabídek se
sešlo hodně a my jsme nakonec vybrali Honzu
Bartoně. Neuvěřitelný výsledek jeho práce
může i nyní zhlédnout například na Youtube
kanálu MAS Stolové hory.

Avšak únor se opět nesl ve znamení různých omezení. Vymysleli jsme proto akci
Pečeme pro jabloň, která byla jedinou možností, jak podpořit hlasování a zároveň spojit
Česko v online světě. Ambasadorkou jabloně
se stala herečka Kateřina Winterová, kterou
můžete znát z pořadu Herbář. A také ona pekla štrúdl pro jabloň, stejně jako desítky dalších
lidí ve všech koutech republiky. Fotky štrúdlů
k nám dorazily například z Uničova, Liberce
nebo Tišnova. Zapojili se i krajánci v Anglii,
Německu, a dokonce i na Novém Zélandu.
K pečení štrúdlů jsme si mohli společně zpívat
i písničku s kapelou DAMTRIO, jejíž původní
verze byla rozšířena o evropskou sloku.
Před posledním únorovým víkendem jsme
výzvu rozšířili na Pečeme pro jabloň a pro
zdravotníky. Lidé z Police nad Metují, Hronova
a Machova narychlo upekli neuvěřitelných 65
šišek štrúdlů. Ty jsme s ředitelem Oblastní
nemocnice Náchod panem Janem Machem
roznesli po všech odděleních jako poděkování zdravotníkům za jejich náročnou práci.
A vám všem, kteří jste se do pečení zapojili,
moc děkujeme. A velké poděkování vyřizujeme
i od zdravotníků.
Je krásné, že jabloň spojila tolik lidí, tolik osudů a dala vzniknout tolika společným
nápadům. To je pro nás to největší vítězství.
Děkujeme všem, kteří nám celou dobu pomáhali a byli ochotní podat pomocnou ruku k dílu.
Jabloň nyní čeká odborné ošetření, které vyhrála. A třeba vás její příběh inspiroval i k výsadbám ovocných stromů třeba na vaší zahradě.
Těšíme se, že se v létě pod jabloní potkáme,
třeba u vychlazeného piva.
Mirka Soldánová, MAS Stolové hory

Uklízíme MASku

Také se těšíte na jaro stejně jako my v MAS
Stolové hory? A také jste si všimli odpadků, které
se objevily v přírodě, jen co roztál sníh? Nehodil
je tam nikdo jiný než my, lidé. A je jen na nás,
zda přírodě pomůžeme. Proto jsme se rozhodli,
že vás v tomto snažení podpoříme.
Pokud se rozhodnete uklidit své okolí
a do 22. dubna 2021 nám pošlete fotku sesbíraných odpadků k příspěvku na facebookovém
profilu MAS Stolové hory nebo na e-mail: soldanova@mas-stolovehory.cz, máte možnost vyhrát jednu z odměn. Celkem 4 sběrače odměníme
poukázkami v celkové hodnotě 2 500 Kč, které
darovaly výrobce vitálních hub MycoMedica,
obchod Synergie – Nákup v klidu, Zahradnictví
Kašpar, obchod Nebalíme to a Zahradnictví
Zobal. Současná doba bohužel nepřeje hromadným uklízecím akcím. Ale myslíme si, že na procházku se dá vyrazit i s jednou igelitovou taškou
a rukavicí navíc.
Sesbírané odpadky prosíme vyhoďte do své
popelnice. V případě většího množství sesbíraných pytlů můžete také využít sběrného dvora
nebo možnost svozu technickými službami města. Při této variantě prosíme kontaktujte Ing. Jana
Troutnara (referenta životního prostředí) na tel.
724 192 678 a sdělte množství a místo. V Polici
probíhá jarní úklid již několik let v rámci akce
„Ukliďme Česko“. Letos sice není možné vyrazit společně, přesto věříme, že se jednotlivcům
nebo rodinám podaří město i okolí vyčistit stejně
kvalitně.
Rádi bychom tímto poděkovali zástupcům
města Police nad Metují i dalších obcí v MAS,
kteří nám při plánování této akce nabídli pomocnou ruku. Poděkování patří také živnostníkům
a firmám, kteří věnovali odměny do soutěže.
Těšíme se na vaše fotografie a děkujeme, že uklízíte s námi.

Mirka Soldánová, MAS Stolové hory

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku

Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit
řadu věcí, například, k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom
v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky.
Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohlednit.

Pozor na invazivní a jedovaté druhy

Pokud se na pozemku pohybují děti,
neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost
výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné
alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili.
Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází ze Severní
Ameriky, se v podmínkách České republiky
velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy
nevhodné.

Souhlas souseda (ne)třeba

Při plánování výsadby musíte dbát také
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na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká:
„Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí
pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost
od společné hranice pozemků 3 metry a pro
ostatní stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že
váš pozemek musí být dostatečně široký,
aby nebyla tato povinnost porušena. Případně
si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních
pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém

Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom,
co organizace takové výsadby obnáší, včetně
odkazů na finanční zdroje, najdete na webu
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet
a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční
podpory výsadeb.

Každý strom se počítá

Vysazené stromy je dobré evidovat.
K tomu slouží centrální registr stromů na webu

Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se
strom přidá na interaktivní mapu a započítá
se mezi nové stromy vysazené v naší krajině
a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled
o druzích a počtech stromů vysazených
v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí
všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni
neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení
a sázení stromů. Registrace nově vysazených
stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy
Sázíme budoucnost
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Kladské pomezí připravilo nové marketingové aktivity
na podporu aktérů v cestovním ruchu

Loňský rok přinesl mnoho změn a výzev, na které musíme neustále pružně reagovat. Cestovní ruch v současné době
zažívá největší propad za posledních 20
let. V důsledku dlouhodobých vládních
opatření proti šíření nemoci Covid-19, se
toto odvětví stalo jedním z nejvíce postižených. Z tohoto důvodu připravila obecně prospěšná společnost Kladské pomezí
nové marketingové aktivity na podporu
ubytovatelů a členů Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, čímž chce napomoci k restartu a oživení cestovního ruchu
v destinaci.
První novinkou, je nabídka prezentace
v inovovaném on-line katalogu ubytování,
zcela zdarma pro všechny ubytovatele z našeho regionu. Umístěn bude na webových

stránkách www.kladskepomezi.cz s možností tisku a selekce
dle jednotlivých oblastí. Tuto ucelenou
nabídku ubytovacích
zařízení jistě uvítají
i potenciální návštěvníci, kteří najdou vše
přehledně na jednom
místě, bez zbytečného
složitého hledání.
Stále více si uvědomujeme, že klíčovou
roli v propagaci turistických cílů hrají sociální sítě. Proto chceme naši prezentaci nejen nadále rozvíjet, ale
rádi bychom její obsah ještě více zatraktivnili. Pro naše partnery ze soukromého sektoru jsme připravili novou možnost propagace prostřednictvím autentických příběhů
míst či osob, které jsou s danými místy
spjaty. Vznikne tak velmi zajímavá, námi
placená, obsahová série příspěvků, která

přispěje k dalšímu zviditelnění regionu.
Již v minulosti jsme zaznamenali velký
úspěch v poskytování zvýhodněných balíčků služeb pro naše partnery ze soukromého sektoru. Na základě dobrých zkušeností
jsme se rozhodli tuto nabídku rozšířit a vytvořit zcela novou také pro naše členy z řad
měst a obcí. Jedná se o ucelenou nabídku
marketingových aktivit, zahrnující inzerci
v tištěných materiálech, prezentaci na webu
i na sociálních sítích. Najdete ji na našich
webových stránkách, případně nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@
kladskepomezi.cz a požádat o její zaslání.
Pevně věříme, že společnými silami nastalou situaci zvládneme překonat. Z dosud
došlých dat o návštěvnosti v loňském roce,
evidujeme průměrný pokles o 26,5 % v porovnání s rokem 2019.   Některé turistické
cíle zaznamenaly dokonce navýšení počtu
návštěvníků. Vzhledem ke skutečnosti, že
bylo otevřeno jen několik měsíců v roce, je
to více než dobrý výsledek.
Kladské pomezí, o.p.s

Mateřské centrum Ma Mi Na

Bohužel ani během února a března jsme
se v centru nemohli sejít. Společná setkávání, která jsou pro nás nejdůležitější, se už
pár měsíců nemohla uskutečnit. Moc nás
mrzí, že jsme ještě nestihli přivítat nové
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maminky. Pro některé z nás to měl být poslední rok před nástupem do práce společně
strávený s dětmi v Mamině. Věříme ale, že
situace dovolí a alespoň na dva měsíce se
sejdeme a o prázdninách uskutečníme příměstské tábory.
Každoročně jsme plánovali Velikonoční
výstavu, která byla přehlídkou velikonočních ozdob dětí a žáků z místních i okolních
škol a školek. Budeme se snažit akci přesunout na podzim v podobě např. Vánoční
výstavy.
V rámci grantové výzvy „Zvyšování
kvality neformálního vzdělávání“, kterou
nám zprostředkovala MAS Stolové hory,
se připravujeme na aktivitu nazvanou:
Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání. Rádi bychom se inspirovali v jiných NNO, spolcích nebo školských

zařízení a získané zkušenosti využili při
vedení dopoledních programů nebo odpoledních kroužků konaných v MC.
Našim zájmem je práce lektorů s dětmi.
V současné době, kdy většina aktivit probíhá pouze online a na distanční výuce, máme
velmi omezené možnosti. V rámci této
grantové výzvy nás čekají i projektové dny
v MC a spousta dlouhodobějších programů,
na jejichž realizaci se budou podílet vždy
dva lektoři a skupinka dětí.
Těšíme se, až se opět budeme moci setkávat, rozvíjet, smát, společně pracovat
i jen si tak užívat čas strávený s našimi dětmi. Všem přejeme hodně sil a pevné zdraví
v této nelehké době. Věříme, že bude brzy
lépe.
Za MC MaMiNa Andrea Plná
Polický měsíčník - duben 2021

Astronomický klub Police nad Metují
OBLOHA V DUBNU

Mapka zobrazuje hlavní souhvězdí jarní oblohy. Je zde navíc zakreslena poloha Měsíce dne 22. dubna kolem 22. hodiny. Měsíc bude
2 dny po první čtvrti nedaleko jasné hvězdy Regulus v souhvězdí Lva.

kosmická loď VOSTOK 1. Prvním člověkem který se na naši planetu podíval z vesmíru se stal vojenský pilot Jurij Alexejevič Gagarin.
Gagarinův let trval 108 minut (1 oblet Země).
Před 40 léty (1981) odstartoval v USA raketoplán pojmenovaný
COLUMBIA. Raketoplán se stal prvním strojem schopným opakovaně
létat do vesmíru. Při prvním letu s označením STS 1 byli na palubě raketoplánu 2 astronauti. Velitel letu John Young a pilot Robert Crippen.
První let raketoplánu trval od 12. do 14. dubna.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC

Z historie kosmonautiky

12. dubna vzpomeneme na dvě mimořádné události z historie pilotovaného průzkumu vesmíru.
Před 60 léty (1961) odstartovala v bývalém Sovětském svazu

MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

19. dubna ve 22 hodin 33 minut SELČ vstupuje		
do znamení Býka,
den se v dubnu prodlouží o 1 hodinu a 44 min,
4. v poslední čtvrti, 12. v novu, 20. v první čtvrti,
27. v úplňku,
koncem dubna večer nad severozápadním obzorem,
koncem dubna večer nízko nad severozápadním obzorem,
v první polovině noci v souhvězdí Býka,
ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Kozoroha,
ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Kozoroha,
není pozorovatelný,
není pozorovatelný,
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Svět dálničních sítí

Ve světě dálnic a silnic jsem se během své
stopařské kariéry pohyboval poměrně často.
A stejně často jsem se setkával s tvrzením, že
v Německu je prostředí pro stopaře příznivější
než v Čechách. Můžu zodpovědně tvrdit, že
tomu tak není. Jediný rozdíl spočívá v tom,
že pokud stopnete auto v Německu a jedete
v něm hodinu, posunete se o 120 nebo i 150
kilometrů. V Čechách se za stejnou dobu posunete o 60 či 70 kilometrů (když ovšem nejedete přes Náchod nebo Jaroměř). Samozřejmě
na vině je právě síť dálnic, která je na západ
od našich hranic nepoměrně hustší.
Ale v podstatě je síť dálnic pro stopaře nepřátelská. Stopař na kraji dálnice jen málokdy
nechá v klidu projíždějící policisty. A k tomu
auta kolem sviští minimálně stovkou… přesto
mám dost zkušeností se stopováním na dálnicích včetně jejich přebíhání s batohem
na zádech.
Díky dálnicím v České republice jsem
dokonce i podpořil státní rozpočet. Sice se
snažíme na občasné cesty republikou plánovat
trasu po nezpoplatněných silnicích s představou, že investice do dálniční známky se nevyplatí a díky navigaci jen málokdy zabloudíme,
přesto nastala situace, kdy jsme si šli dálniční
známku koupit.
Mám v telefonu staženou aplikaci google
map s offline mapou. Problém nastal ve chvíli, kdy jsme seděli v autě a potřebovali dojet
do malé obce vedle Jablunkova. Protože jsme
tímto směrem jeli poprvé, a protože jsem si
offline mapu nezkontroloval, teprve při cestě
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jsem zjistil, že mám staženou jen část České
republiky a na severní Moravu – o česko-slovenském pomezí ani nemluvě – prostě nedošlo. Moje mapa končila někde před Olomoucí.
A tak jsme se v Mohelnici vydali na pobočku
České pošty koupit si desetidenní dálniční
známku. Teprve u okýnka jsme zjistili, že si
ani jeden z nás nepamatuje SPZ automobilu.
A auto bylo zaparkované asi o tři stovky metrů
dál. Do polední pauzy zbývalo necelých deset minut. Tak rychle jako Mohelnicí jsem už
dlouho nepospíchal. Přejeli jsme autem k poště, Martina vyběhla ven, aby blokovala případné zamčení dveří a mně podala techničák. Jen
jsem na něj v rychlosti mrknul a když jsem zamykal auto, podíval jsem se ještě jednou. SPZ
na techničáku totiž ani v náznaku neodpovídala tomu, co si z eSPéZetky našeho auta pamatuji. Při podrobnějším zkoumání, mě zarazilo,
že majitelkou auta není Martina F., ale kdosi
s křestním jménem Jaroslav a příjmením od M
a auto je značky Sacher. Definice „přívěs“
mě utvrdila v tom, že jsme Jardovi při vrácení káry zapomněli vrátit doklady. SPZ jsem
si opsal podle namontované značky na autě
a naštěstí na poště ještě nezavřeli. Ale líbí se
mi představa, že bych byl na cestu vybaven
dálniční známkou pro káru!
Cesta po dálnici je rychlá a relativně pohodová. Tedy za předpokladu, že jedete stále
po dálnici. Pokud se v nepravidelných intervalech dálnice mění tu v rychlostní silnici, tu
v silnici první nebo druhé třídy, o pohodlnosti
a komfortu cestování se zas tak úplně mluvit

nedá.
Asi to nejkouzelnější místo na trase je
u Olomouce. Dálnice D35 se tady mění v E
442, zmizí ploty kolem náhle evropské silnice, pak následuje kruhový objezd (!), za ním
pokračuje E 442 dál směrem buď na FrýdekMístek nebo Mohelnici, podle toho, kterým
směrem člověk jede. A po pár kilometrech se
opět mění v D35! Je naprosto úžasným výtvorem nainstalovat na severní páteřní trasu spojující Čechy a Moravu (či Moravu a Čechy)
kruhový objezd, kde je potřeba přibrzdit
na cca 50 km/hod a samozřejmě dát přednost
těm, kteří už po kruháku krouží. Na druhou
stranu: kolik států se může pyšnit tím, že by
mělo na své páteřní trase spojující východ státu se západem kruhový objezd! Zdá se mi, že
jsme zase v něčem na špici. A ukazujeme světu, že i nemyslitelné je možným.
A tohle není jediný unikát českých páteřních tras. Druhým unikátem je bývalá
D4, přejmenovaná na rychlostní silnici R4.
Při příjezdu do Prahy na dohled od vysílače
Cukrák se totiž R4 mění v silnici první třídy
I/4 a na jejím kraji se najednou objevují autobusové zastávky! Ty zastávky mi připadnou
stejně unikátní jako kruhák u Olomouce. A já
blbec měl problém se stopováním na dálnici!
PS. Vzhledem ke kvalitě našich dálnic
se mi zdá, že kdosi jejich jméno pochopil
doslovně, ale v trochu nešťastném čtení jako
dál-nic. Jen ono nic je symbolizované tu kruhovým objezdem a jinde zastávkou MHD.
Pavel Frydrych
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Bizarní svět

Nazvu to česky: podivuhodný, zvláštní
svět. Je tu už více jak jeden rok a nazývá se
coronavirus a řádí ve světě jako COVID-19
ve všelijakých mutacích. Vyznejte se v tom!
Kácí mezi lidmi a je vtíravý tak, že se ho nemůžeme zbavit a vůbec naše zemička je taková, že do tohoto chorobopisu mluví kdekdo
a hlavně ti, kteří se zdravotnictvím a léčením
nemají nic společného a jde jim hlavně o to,
být u všeho první. A tak jsme dospěli k tomu,
že o nás mluví jako o zemi se správou problematickou a nyní neschopnou řešit operativně problémy. Nechme zdravotníky na svém
místě a stále jim nezasahujme do jejich těžké
pozice a práce. Podívejme se na unavené lékaře, sestřičky a veškerý zdravotnický personál. Ještě, že jsou ku pomoci vojáci a hasiči
v nemocnicích i na jiných potřebných místech. Denně dostáváme i neodborné rady, někde se testuje, někde nikoliv a vůbec zmatků
je víc, než jak přísluší zemi plné chytrých
a vzdělaných lidí, a proto se nedivme, že si
obyvatelstvo počíná jako v bezvládí. Věřme,
že se situace po již nabytích zkušenostech
s pandemií den ode dne zlepší.
Jsem osmdesátka plus čtyři roky na víc
a už dvakrát očkovaná vakcínou od firmy
Pfizer. Nemusím čekat na vakcínu ruskou
či čínskou, jejichž epidemiologové nepodali ještě žádost o povolení jejich aplikace
k Evropské lékařské agentuře a nedivím se, že
bez tohoto potvrzení lékaři takové vakcíny odmítají aplikovat, protože oni nesou odpovědnost za zdraví očkovaných na rozdíl od pana
presidenta, který je už objednal. Z toho vyplývá, že tu stále panují zmatky a zásahy i těch
bez náležitých odborných znalostí. Myslím, že
opatrnost je moudrá, a nechci rozlišovat mezi
Východem a Západem. Doufejme, že jsme
stále svobodnou zemí bez patronátu Východu
či Západu. Vycházejme však i z dřívějších
zkušeností. Obě strany mají vynikající vědce,
ale za tím, co jedni případné chyby dokáží přiznat a hlásí se k nim, ti druzí otevřený postoj
nemají a chyby nepřiznávají.
Nechám už těch těžkostí a něco z veselejšího soudku. Knížek už mám také plnou hlavu,
a tak se utíkám i k televizi, která má přehršel

programů, mezi kterými si můžeme vybírat
podle svého „gusta“. Mám na příklad ráda
soutěže na prvním programu a to „AZ- kvíz
a „Kde domov můj“ s Alešem Hámou a divadelní představení a koncerty na „Artu“, také
rozhlas je pohotovým kamarádem! Krvavým
detektivkám se vyhýbám a počty zemřelých už
mě nechávají chladnou, protože vím, že jsem
též čekatelkou, ale dokud dýchám, doufám
a budu se radovat z vítězství nad chorobou,
která se dá srovnat i s těmi historickými jako
španělskou chřipkou po první světové válce.
Teď zrovna se klube sluníčko nad Nebíčkem
a já si říkám na „svatého Řehoře“, dnes má
totiž svátek, letí čápi přes moře, anebo se říká,
„hloupý sedlák, který ještě neoře“. Chybí mi
holt maminka, aby mě doplnila o patřičné
znalosti moudrých průpovídek. A v minulém
článku jsem si dělala starost, odkud se vzal
název našeho města NAD METUJÍ a poučil mě článek kamaráda Janečka: stalo se tak
30. března 1922, kdy schválilo Ministerstvo
vnitra ČSR změnu pojmenování obce Police
na POLICE nad METUJÍ.
Těším se moc na koncerty, pořádané mnou
uctívanou ZUŠ, už aby to bylo a samozřejmě
se těším i na divadelní představení v „Koláru“.
A to všechno nás čeká a nemine!
A teď ještě něco z mého „Zpravodaje
Jednoty českých právníků“:
yy Žít znamená bojovat. Seneca
yy Jestli najdeš v životě cestu bez překážek,
určitě nikam nevede. Arthur C. Clarke
yy Kdy ž si člověk uchová k životu kladný vztah, může být šťastný i v těch
nejnepříznivějších podmínkách. Dalajláma
yy Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina v tvém životě má jen 60 minut. Sofokles
yy A připojím i citát Karla Čapka o pravdě
a lži platný pro všechny doby:
yy Království lhářství není tam, kde se lže, ale
tam, kde se lež akceptuje.
yy A dodám maminčino a babiččino rčení
vhodné pro dnešní dobu:
yy Chudoba cti netratí
Jarca Seidelová

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Cyklus přednášek o ruském umění 18. a 19. st.
Každé sudé pondělí od 18:00 hodin galerie vysílá cyklus přednášek o ruském umění 18. a 19. století. Přednášející PhDr. Julie
Jančárková seznamuje diváky v souvislosti s
architekturou, malbou, užitým uměním a módou s osobností cara Petra I., a jeho dcerou
Alžbětou a dalšími panovníky. Přihlásit se
můžete na https://zoom.us/j/97709536569,
po zadání hesla 266587 můžete přednášku
sledovat v aplikaci Zoom nebo také živě na
facebook.com/galerienachod.
4. přednáška - 5. 4.
Rezidence ruských panovníků
Je známo, že v okolí Petrohradu se nachází řada carských sídel. Společně navštívíme
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Petergof, založený Petrem I. Projdeme se
regulérním parkem s řadou krásných fontán
a vzpomeneme na Alžbětu Petrovnu, která
měla zálibu v přepychu. Prohlédneme barokní
Jekaterininský palác a park v anglickém stylu.
Vzpomeneme na období války, které bylo k
těmto a dalším rezidencím nelítostné.
5. přednáška - 19. 4.
Doba Petra I.: výtvarné umění a jeho vývoj
Zaměříme se na vznik světského umění v
Rusku - jak se Rusové učili grafické techniky,
co rádi zobrazovali na rytinách, jak se seznámili s malbou na plátně. Navštívíme místnost,
kde umíral Petr I. a zjistíme, kdo byl pozván,
aby ho namaloval.
GVUN

Někdy zahřeje slovo,
jindy ponožky!

Možná, že jste zaznamenali výzvu
k pletení ponožek pro pacienty v nemocnicích Oslovila nás.
Tak telefon do ruky a položit jednoduchou otázku: umíš plést ponožky? Podívej
se na výzvu nemocnice Náchod!
Vždyť to není nic složitého. Klubko
vlny a pět jehlic, trochu trpělivosti, to přeci musíme zvládnout! Nahodit oka na čtyři
jehlice a pátou oplétat. Pata je trochu sázka
na trpělivost a šikovnost. Nárt a špička je
odměna jak nám to „jde“! Kdo nepletl přinesl vlnu.
Za deset dní od výzvy 8 pletařek upletlo
71 párů ponožek, které paní Jana Házová,
redaktorka rozhlasu HK předala nemocnici Náchod. O předání natočila krátkou
reportáž.
Samozřejmostí bylo nezapomenout
na LDN Broumov, kam bylo předáno 49
párů.
V těžké době covidové i malé věci zahřejí!!! 120 párů ponožek je toho důkazem.
Těšíme se, že se sejdeme v Dřevěnce!
Jiřina Hejnová

Přijde jaro, přijde
A.F.Tovačovský / J.Vlk

Přijde jaro, přijde, bude zase máj
usmívá se slunko, usmívá se háj
Stříbrné své vlny hora vyleje
rozkvete se růže, slavík zapěje
Rozkvete se růže, rozkvete se růže
slavík zapěje
Rozpuknou se ledy, volný bude proud
na vlnách šumících lodi budou plout
Pole vydá klasy, hojný bude květ
kosa bude řinčet, zpěv radostně znět
kosa bude řinčet, kosa bude řinčet,
zpěv radostně znět
A ta naše lípa bude zelená
z větví vonných listí nám na věnce dá
Ajta, vlasti, plesej, usmívá se háj
Přijde jaro, přijde, budem míti máj
Přijde jaro, přijde, přijde jaro, přijde
budem míti máj
V této době aspoň něco veselejšího
a optimističtějšího
Zazpívejme si proto.
Vybral F. J.

Polický měsíčník - duben 2021

Víte, kdo má svátek v dubnu
a jaká je charakteristika jeho jména ?

1. dubna – svátek má Hugo. Staré německé jméno, původem zřejmě zkráceninu
jmen začínajících na Hug-, lze vyložit jako
„duch, mysl“, popř. „duchaplný“. V Česku
patřil mezi nejslavnější nositele jména herec Hugo Haas.
2. dubna – svátek má Erika. Jméno je ženskou obdobou skandinávského mužského
jména Erik, Erich, tj. „ctihodný, všemocný
vládce“.
3. dubna – svátek má Richard. Jméno
je germánského původu a vykládá se
jako“mocný,tvrdý, silný vládce“. Jméno
Richard náleží slavným anglickým králům,
mezi jinými ho nosil Richard I. Lví srdce.
4. dubna – svátek má Ivana, což je ženská
podoba jména Ivan, které je starou slovanskou podobou hebrejského jména Jan znamenajícího „Bůh je milostivý“.
5. dubna – svátek má Miroslava. Jméno
je slovanské a jeho význam je „slavná mírem, slavící mír, mírumilovná“. Také jeho
nositelka je silnou osobností, která však má
i své hluboké city a jemně je dokáže předávat ostatním. Žena jménem Miroslava si
váží ověřených hodnot, především lásky.
6. dubna – svátek má Vendula. České
jméno, původně mužské. Byla to domácká
podoba ke jménu Václav, tj.“více slavný“,
která se vyvinula ve jméno české. Někdy
je toto jméno považováno i za ženskou
podobu jména Vendelín (opět od Václava)
anebo zdrobnělinu německého „Wende“, tj.
„Slovánek“.
7. dubna – svátek má Heřman a Hermína.
Heřman (variantou je Herman) je staroněmeckého původu a znamená „pán (muž)
od vojska, váleční. Hermína je ženskou podobou tohoto jména.
8. dubna – svátek má Ema. Je to německé
jméno, původně zkrácenina jmen začínajících na Erm-(Ermgard, Ermenhild apod.),
a znamená „velká, všeobsáhlá“. Jednoduché,
praktické jméno skrývá příjemný význam
plný péče, lásky a starostlivosti.
9. dubna – svátek má Dušan, jméno slovanského původu, které lze vyložit jako
„ten, kdo má duši“.
10. dubna – svátek má Darja nebo i Darie.
Jméno je ženskou podobou ke jménu
Darius, které je perského původu a znamená „držitel dobra“.
11. dubna – svátek má Izabela. Je to španělská podoba původně hebrejského jména
Alžběta, tj.“ Bůh je má přísaha“, anebo pochází z hebrejského Isabel (Izabel), tj.“Bůh
Bál povýšil“.
12. dubna – svátek má Julius. Původně
bylo toto jméno rodovým jménem římské
Polický měsíčník - duben 2021

šlechty. Jeho význam není zcela jasný, někdy se vykládá jako „vlasatý, zářící, mladý“, někdy se ale odvozuje od slova Jovilius
– „božský“. Z českých nositelů jména stojí
za zmínku básník, prozaik a dramatik Julius
Zeyer, autor hry Radúz a Mahulena (1898),
nebo spisovatel Julius Fučík, autor známé
Reportáže psané na oprátce. Jméno nosil
i český malíř Julius Eduard Mařák nebo hudební skladatel Julius Kalaš
13. dubna – svátek má Aleš. Je to starořecká domácká podoba jména Alexej, tj. „záštita, pomoc“. Každý muž má být oporou pro
svoji ženu, nebo štítem, obráncem a pomocníkem. Aleš takovým mužem je, alespoň dle
významu svého jména.
14. dubna – svátek má Vincenc. Jméno
je latinského původu a znamená „vítězící,
přemáhající“. Muž jménem Vincenc je již
od svého narození vítězem, dostal do vínku
schopnosti překonat všechny své soupeře
a dosáhnout v životě nebývalých úspěchů.
15. dubna – svátek má Anastázie; jméno
je ženskou podobou k řeckému Anastáz,
což znamená „vzkříšení, zmrtvýchvstání“.
Anastázie se tak dá významově překládat
jako „vzkříšená“.

16. dubna – svátek má Irena. Jméno je
řeckého původu, je obdobou mužského
jména Irenek a znamená „mírumilovná“.
Za jeho českou variantu se považuje jméno Lubomíra. Irena je jménem pro pravou
ženu. Jméno je křehké stejně jako ženská
duše a mírumilovné jako čisté ženské srdce.
17. dubna – svátek má Rudolf. Jméno je
staroněmeckého původu a znamená „slavný
vlk“. Cizí zkráceninou, jež se osamostatnila, je jméno Rolf. Jméno patřilo k rakouskému císaři a českému králi Rudolfu II.
Habsburskému. Byl znám pro svoji lásku
k umění a vědě, uznával astrologii a alchymii. Za jeho vlády se Praha stala významným střediskem vědy.
18. dubna – svátek má Valérie. Jméno je
latinského původu, je to ženská podoba
k Valeriánovi, tj. náležející k rodu Valériů“.
Původní význam je „silný, zdravý“. Svým
nositelkám dává jméno moc, sílu a zdraví.
19. dubna – svátek má Rostislav, starší
podoba Rastislav. Jméno je slovanského původu, znamená „ten kdo rostí (tj.dává růst,
rozmnožuje) slávu“.
20. dubna – svátek má Marcela: Zastaralá
podoba tohoto jména je Marcelína. Jméno
je ženskou podobou jména Marcel, jež je
latinského původu a jehož význam je „malý
bojovník“.
21. dubna – svátek má Alexandra.
Jméno je řecké, je ženskou podobou jména Alexandr, jež znamená „obránce mužů,

záštita, pomoc“.
22. dubna – svátek má Evženie, dříve
psáno i Eugenie. Je to ženská podoba původně řeckého jména, jež nese význam
„blahorodý,urozený“.
23. dubna – svátek má Vojtěch. Jméno
je slovanského původu, jeho význam
je“útěcha vojska, těšitel voje“. Nesprávně
se považovalo za obdobu jména Adalbert,
což bylo dáno tím, že Vojtěch přijal při biřmování jméno biskupa Adalberta, který měl
na něho velký vliv. Muž jménem Vojtěch je
rozeným bojovníkem, bojovníkem za své
štěstí.
24. dubna – svátek má Jiří. Jméno pochází
z řečtiny (geórgos) a znamená „zemědělec,
rolník“. Jméno nosil český král 15. století
Jiří z Poděbrad.
25. dubna – svátek má Marek. Jménoje
latinského původu, pravděpodobně je odvozeno od boha války Marta; vykládá se
tedy jako „bojovník, válečnický, bojovný“.
Marek bojuje za svoji čest, také za svoji rodinu a životní štěstí.
26. dubna – svátek má Oto nebo také
Ota. Oba tvary vznikly z německého jména Otto. Je zřejmě původně domáckou podobou jmen začínajících na Ot- (Otffried,
Otman, tj. „štěstí, majetek“). Jméno nosili
především významní vědci. Byl jím například český chemik Otto Wichterle, který se
podílel na vytvoření měkkých kontaktních
čoček, proslavil se také jako objevitel umělého polyamidového vlákna − silikonu.
27. dubna – svátek má Jaroslav. Slovanské
jméno nese význam „slavný silou, bujností“.
Jméno nosil slavný český básník Jaroslav
Seifert nebo Jaroslav Vrchlický, také spisovatelé Jaroslav Hašek, autor díla Osudy
dobrého vojáka Švejka, a Jaroslav Foglar,
autor příběhů Rychlých šípů.
28. dubna – svátek má Vlastislav. Jméno
je slovanského původu a lze je vyložit jako
„slavný vlastí (majetkem, mocí, vládou)“.
29. dubna – svátek má Robert. Jméno je
staroněmeckého původu a znamená „slávou
ozářený, skvělé pověsti“. Ze stejného základu vycházejí i jména Ruprecht a Rupert.
Jméno nosil například německý lékař
Robert Koch, který objevil původce cholery
a tuberkulózy.
30. dubna – svátek má Blahoslav. Je to
slovanské jméno s významem „blahoslavený“, popř. „šťastně slavený“. Jde o českou
podobu jména Benedictus, Benedikt. Jako
příjmení jméno nosil i Jan Blahoslav, biskup Jednoty bratrské, teolog a spisovatel 16.
století.

Připravil František Janeček
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Kritik bere karmu

Ačkoli většina lidí obecně neoceňuje kritiku druhých vůči nim, védská literatura říká, že
tolerovat ty, co nás kritizují, a odpouštět jim,
je pro nás prospěšné. Odpuštění našim kritikům je postup doporučený v Bibli, v Koránu
i v dalších náboženských tradicích. Co se stane s kritikem?
Anglický spisovatel a filozof Aldous
Huxley napsal:“ Účinky, které přijdou po neustálém a intenzivním soustředění se na zlo,
jsou vždy katastrofální. Ti. Kteří vedou tažení
ne kvůli Bohu v nich samotných, nikdy v nápravě světa neuspěli… Žádný člověk nemůže
soustředit svou pozornost na zlo, nebo dokonce jen na představu o zlu, a přitom zůstat nedotčen. Být více proti démonovi pro zbožnost
samotnou je nesmírně nebezpečné. Každý křižák se z toho nejspíš zblázní. Pronásleduje ho
ničemnost, kterou připisuje svým nepřátelům,
stane se to tak trochu jeho součástí.
Následuje několik veršů popisujících

védské učení týkajících se tohoto bodu:
„Toho, kdo chválí nebo kritizuje vlastnosti
a chování druhých, jeho zateplení v dualitách
brzy odvede od jeho vlastního zájmu.“ (Kršna
mluví k Uddhavovi, ŠB 11.28.2).
„Bráhmana by měl po celý svůj život považovat hmotnou prestiž za jed a zneuctění
za nektar. Koneckonců pokud se člověk naučí
zneuctění snášet, potom jeho rozrušení ustoupí a on bude šťastně spát, šťastně se probouzet
a šťastně kráčet. A ten, kdo ho uráží, bude svého hříchu litovat a nebude šťastný ani v tomto
ani příštím životě.“ (Manu sanhitá 2.162-163,
citováno Šrilou Bhaktisiddhánou Sarasvatim
Thákurem v knize Bráhmana Ó Vaišňava).
„Nevědomý se snaží zranit moudrého zlomyslností a pomluvou; kritik tím na sebe bere
břemeno hříchů moudrého člověka, kterých
se on zbaví tím, že nevědomému odpustí.“
(Vidura mluví k Dhritaráštrovi, Mahábhárata,
Udjóga parva 34,74).

„Ten, koho kritizují, by neměl kritizovat nazpátek, protože bolest, kterou pociťuje při přijetí kritiky, pokud ji vydrží, sama
pohltí kritika a jemu naopak přinese výsledky dobrých skutků kritika.“ (Dattátréja
sádhjům,Mahábhárata, Udjóga parva 36,5).
„Ten, kdo zůstává tolerantní a nerozhněvá
se, jistě dosáhne zbožných zásluh toho, kdo
ho uráží. A jeho vlastní hříchy se přenesou
na tohoto hněvivého člověka.“ (Bhíšma mluví k Judhišthirovi, Mahábhárata, Šánti parva
115,3).
„Člověk, který někoho chválí ve své přítomnosti, ale za jeho zády ho kritizuje není
o nic lepší než pes. Jeho šance na dosažení vyšší planety jsou v tomto světě zcela
ztracené.“ (Bhíšma mluví k Judhišthirovi,
Mahábhárata, Šanti parva 115.11).
Ze Šrí Krišna Kathámritu Bindu
opsala M. Jandová

Z CÍRKVÍ
INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Doba velikonoční

Je tu nové jaro, které ale muselo hned
v začátku chvíli posečkat až ustanou
rozmary odcházející zimy, aby mohlo
k životu a aktivitě začít probouzet přírodu
a celé stvoření. Nové jaro přináší novou
radost a nová očekávání, a to i proto, že je
to už rok, co se nejenom naše společnost,
ale i celý svět potýká s nákazou koronavirem, a všemožnými prostředky, omezeními
a léčivy se snaží proti ní ochránit a ve finále
zbavit. Je to zvláštní doba, která nás hodně omezila a odhalila i řadu slabin, na druhou stranu ale dala řadu nových témat
k přemýšlení, výzev i příležitostí (v dobrém
slova smyslu). Nicméně s novým jarem přicházejí i nové Velikonoce, které jsou také
zvláštní dobou, plnou nových výzev a nadějí. Jistě je řada kultur, které různým způsobem slavili a slaví svátky jara. Svůj původ mají především ve střídání přírodních
cyklů, se svými typickými projevy. Pro nás
a naši kulturu jsou ale významné ty, které
stojí na jiných základech, a to velikonoce
židovské a křesťanské.
Velikonoce - latinsky a řecky pascha,
hebrejsky pesach, v překladu přechod,
přejití. Tento Pesach je jedním z nejdůležitějších a nejstarších židovských svátků
(jelikož příkaz k jeho dodržování byl židům dán jako jeden z mála ještě před darováním „Tóry“ na hoře Sinaj). Je to poutní
svátek a připomíná vyjití z otroctví a cestu
ke svobodě, a zároveň je i oslavou probouzení půdy a země. Je základem židovských
velikonoc a židé ho slaví každoročně již
více jak 3300 let.
Křesťanské Velikonoce stojí na základech velikonoc židovských, a oboje se slaví
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přibližně ve stejnou dobu. Ve staré češtině
se slovo velikonoce vyskytovalo v podobách veliká noc, velikonoc či velkonoc
a vzniklo spojením slov velký a noc. Je
v něm obsažena nejen ona pro židy veliká
dramatická noc vyjití z egyptského otroctví, ale především ona pro nás pro všechny
veliká noc, kdy se slaví Kristovo vzkříšení
a univerzální vítězství Boží lásky nad mocí
zla. V tomto propojení je úžasná symbolika,
hloubka i naděje.
Postní období, které předchází době
velikonoční, letos vrcholí na přelomu března a dubna, a to tradičně prolnutím s velikonočním Svatým týdne. Vstupujeme
do něho Květnou nedělí s připomínkou
Ježíšova příjezdu na velikonoční svátky, a jeho dalšími významnými dny jsou
Zelený čtvrtek s připomínkou Ježíšovi
poslední večeře, Velký pátek s připomínkou Ježíšova umučení, Velikonoční vigílie
s připomínkou dovršení dějin Boží spásy

člověka, slavností Světla, Božího slova,
vody a znovuzrození, a nedělní slavnost
Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční s oslavou Ježíšova vzkříšení.
Všechny velikonoční obřady mají velkou
hloubku a symboliku, a vyzařuje z nich
Boží láska a zájem o spásu každého člověka. Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně
pak navazuje Velikonoční oktáv, kterým je
tato slavnost jakoby prodloužena do osmi
dní. Má podpořit uvědomění si velikosti
a významu Kristova vzkříšení pro náš život. I židovské velikonoce se slaví osm dní.
Následující velikonoční období pak trvá padesát dní, a to do slavnosti Seslání Ducha
Svatého, která letos vychází na 23. května.
Z důvodů opatření proti šíření nákazy koronavirem, je i nadále omezen počet
účastníků bohoslužeb na 10% kapacity
míst k sezení, a společně s tímto je nutné
dodržovat hygienická pravidla - zakrytí
úst a nosu, rozestup a dezinfekce rukou.
Je proto potřebné sledovat aktuální návštěvnost a v případě většího počtu se
prostřídat a navštívit bohoslužbu v jiném
čase, jiný den, případně v jiném místě,
nebo doma „navštívit“ bohoslužbu prostřednictvím rozhlasu, televize nebo počítače. Informace o aktuální situaci naleznete také na stránkách farnosti www.
farnostpolice.cz,

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
28. března 1. dubna 2. dubna 3. dubna 4. dubna -

KVĚTNÁ NEDĚLE (cyklus B)
ZELENÝ ČTVRTEK
VELKÝ PÁTEK, státní svátek
BÍLÁ SOBOTA, 		
VELIKONOČNÍ VIGILIE
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ /
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
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4.-11. dubna Velikonoční oktáv
5. dubna Velikonoční pondělí,
státní svátek
11. dubna - 2. neděle velikonoční
18. dubna - 3. neděle velikonoční
23. dubna - svátek sv. Vojtěcha, biskupa a
mučedníka
25. dubna - 4. neděle velikonoční
(svátek sv. Marka, evangelisty)
29. dubna - svátek Sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve,
patronky Evropy
2. května - 5. neděle velikonoční

velikoNočnÍ BOHOSLUŽBY
v polické farnosti:
1. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK
18.00 mše svatá na památku Večeře Páně
2. dubna - VELKÝ PÁTEK,
den přísného postu
18.00 bohoslužba na památku Umučení Páně
3. dubna - BÍLÁ SOBOTA
18.00 Velikonoční vigilie
4. dubna - VELIKONOČNÍ NEDĚLE HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
8.00 Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Na Zelený čtvrtek bude možné navštívit bohoslužbu také na Bezděkově od 18
hod. a na Velký pátek v Machově od 15
hod. a na Bezděkově od 18 hod.

filmem … a to v rámci nedělní liturgie nebo
jiných témat (biblické příběhy a osobnosti,
stvoření, Desatero, Ježíšův život, působení
a podobenství, svátosti, Vyznání víry …).
Pokud nevíte jak do toho, inspiraci můžete
najít na stránkách farnosti či jiných webových stránkách, nebo zavolejte katechetům.

Májová pouť do Vambeřic

Májová
pouť
naší
farnosti
do Vambeřic, tradičně organizovaná
na první květnovou sobotu, se ze stejných
důvodů jako v loňském roce, tedy z důvodu opatření proti šíření nákazy nemoci covid -19, ani v letošním roce konat nebude.
Věříme ale, že i tak se P. Maria Vambeřická
přimlouvá za naše rodiny, a že v příštím
roce budeme moci putování uskutečnit.

Noc kostelů 2021

Tradiční akce s názvem Noc kostelů je
pro letošní rok naplánována na 28. května. Vzhledem ke stále nejisté epidemiologické situaci se v letošním roce do této
akce polická římskokatolická farnost nezapojí. Některé jiné farnosti, církevní sbory a společenství své programy připravují
a své kostely a modlitebny do akce zapojí.
Aktuální informace můžete zjistit na webových stránkách www.nockostelu.cz.

PŘEHLED BOHOSLUŽEB V DUBNU:

yy v úterý a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
yy ve středu mše svatá od 8.30 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností
od 18.00 hod. v Machově
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY:

Po bohoslužbě v úterý (19. - 20. hod.)
a ve středu (9. – 10. hod.), nebo po domluvě
s knězem; v případě naléhavé potřeby duchovních služeb, volejte knězi - kontakt je
uveden na stránkách farnosti.
Protože v letošním školním roce neprobíhá, z důvodu přerušení docházky do školy, výuka náboženství, chtěli bychom znovu
požádat a povzbudit rodiče, aby toto vzdělávání vzali na sebe, a v rámci možností se
dětem i v tomto směru věnovali. Možnosti
jsou různé - povídáním, malováním, hrou,

Mottem letošního ročníku Noci kostelů je verš 20 z Žalmu 104:
„Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se
hemží zvěří.“
Tento verš je důležité číst v širší
souvislosti, abychom porozuměli, co měl
autor na mysli:
„19Učinil jsi měsíc k určování času,
slunce ví, kdy k západu se schýlit. 20Přivádíš

tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří;
lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy. 22Slunce vychází a stahují
se, v doupatech se ukládají k odpočinku.
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Člověk vyjde za svou prací a koná službu
až do večera. 24Jak nesčetná jsou tvá díla,
Hospodine! Všechno jsi učinil moudře;
země je plná tvých tvorů.“
Pisatel zde popisuje stvoření nikoli jako
historik či fyzik, ale jako teolog. Vysvětluje,
jaký to má význam ve vztahu k Bohu. Žalm
104 je velikou chválou Boha za celý svět,
přírodu, ale také fungování světa a to i přes
to, že se v něm můžeme cítit ohrožováni.
Jakoby sděloval, že stvořený svět je darem
od Boha a je důvodem naší chvály Bohu
a radosti nad tímto velkolepým darem.
Proč tento verš?
Autoři motta se pokusili spojit téma
Noci otevřených kostelů s tématem úcty
k životnímu prostředí. Ne náhodou se tak
děje v roce, kdy je celý svět zmítán pandemií covid a mnozí lidé si kladou otázku, zda
je to trest od Boha, zda má Bůh moc nad
tímto světem... Ale právě zmíněný biblický
verš ukazuje, že je třeba vidět věci v širší souvislosti. Nejde jen o nemalé utrpení
způsobené virem. Jde o to, že člověk znovu a znovu nesmí ztratit ze zřetele, že není
králem stvoření, ale jeho součástí. Ve světě
platí pevná pravidla, ať se týkají nebeských
těles, biologické mikrostruktury živé přírody nebo mezilidských vztahů. Tato pravidla
můžeme respektovat nebo popírat, a podle
toho se objeví plody našeho konání. I obyčejný kostelík, malý kříž v polích někde
za vesnicí nebo třeba ten v našem městě
vypráví příběh o vztahu lidí a Boha. Ti,
kdo je vybudovali, se pokorně skláněli před
dárcem řádu, Tvůrcem stvoření. Každá věž
ukazující na nebe jakoby hlásala, že jsme
stále menší, než Bůh. Stvoření, příroda,
život jsou úžasné dary, které máme s vděčností, pokorou a úctou spravovat, nikoli je
ničit nebo jimi pohrdat. P. Michal Němeček,
ředitel Pastoračního střediska Praha
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Rádi bychom všem popřáli požehnané
Velikonoce, dobré zdraví a krásné jarní dny.
za ŘK farnost Police n. M.
Ing. Jan Troutnar

MĚSTSKÁ POLICIE
Na prahu nového měsíce a s dalším příspěvkem do Polického měsíčníku bezradně
přemýšlíme, co k situaci, která panuje, psát
hezkého. Na nic, světe div se, ale nemůžeme
přijít.
Dále pokračují restrikce, které se dotýkají každého z nás. A každý k nim přistupuje,
podle svého a někdy velmi ledabyle, a taky ne
zrovna zodpovědně. Opět se projevuje touha
mít v ústech jiné a ne sebe. Ale proč se vlastně
divíme? Anebo vlastně, nedivíme. Společně
s policisty z OOP provádíme dohled nad dodržováním právních předpisů ve vztahu k nouzovému stavu. Až na pár opravdu výjimek,
stačí domluva, připomenutí.
Polický měsíčník - duben 2021

Každý týden pomáháme s organizací testovacímu týmu, který na sále Pellyho domů
provádí veřejné antigenní testování. Zájem
o testování je veliký a je potřeba si uvědomit,
že testovací tým je složen z lidí, a ne z robotů. Děkujeme vojákům a sestrám z nemocnice
v Náchodě, za trpělivost a obětavost, se kterou
plní svůj úkol.
Absence školní výuky se podepisuje
na zájmech dětí a mladistvých, ale o tom už
jsme napsali dost.
Kontrolovali jsme samozřejmě i další
věci, od dopravy až veřejný pořádek. Skrze
porušování obecně závazných předpisů musely být, bohužel, v těchto oblastech uloženy

i příkazy na místě…tedy pokuty.
Každodenně zodpovídáme spousty dotazů, především seniorů a snažíme se i pomoci.
Víme, že verbální komunikace, tedy popovídat si, a to třeba jen tak, je v této době, která
mnohé z nás uvrhuje do osamění, velmi, velmi
důležité…
A tak se budeme opakovat, doba je zvláštní a těžká. Držte se svého rozumu, dodržujte
prosíme to, co je nařízeno a buďte, buďte velmi opatrní. Budete-li cokoli potřebovat, dejte
vědět, jsme tu pro Vás.
Petr Zima, ved. strážník MP
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ZE SPORTU

!!! 100 let fotbalu v P olici na d M etuj í !!!
část 3. – SK Police nad Metují v letech 1930 - 1936

Ve třicátých letech hostil klub u nás mnoho dobrých pražských klubů, jako
Slavia, Čechie Vinohrady,
Meteor VIII, Union Žižkov,
ČAFC Vinohrady a jiné,
jako Kolín, Pardubice, Hradec Králové. To
dalo podnět k velkému rozmachu kopané
i v okolí. Tvoří se jedenáctky na vesnicích Žďár, Suchý
Důl (SK Maria), Bukovice,
atd. SK Petrovice startoval
dokonce v okresní soutěži. Vznik nových klubů SK
Police samozřejmě uvítal
a snažil se i podporovat, protože po něj byly zásobárnou
nových hráčů. V týchž letech
se vytváří konkurent československému fotbalovému
svazu pro vesnické kluby
pod názvem STAR. Naštěstí
tento „truc svaz“ nezískal
potřebnou podporu a kopaná
se udržela pod jediným orgánem, což jí bylo jen ku prospěchu. Rok 1930 je možno
nazvat rokem výstavby. Bylo
oploceno hřiště, postaveny
a dány do provozu dřevěné kabiny, které po určitých
drobných úpravách sloužily
až do roku 1961. Sportovní
klub se však těmito dvěma
akcemi dostává do velmi
svízelné finanční situace.
Zadlužuje se a tak se stává, že
pokladník ve snaze zachránit,
co se dá, utíká s tržbou při
utkání přes plot před věřiteli.
Nakonec nezbývá předsedovi klubu nic jiného, než aby
směnku na 10 000 Kč českých zaplatil sám. Od vstupu
do soutěží až do roku 1936
hraje A mužstvo nějaký čas
v okresní soutěži, ale převážná léta v první B třídě.
V roce 1936 dosahuje polická kopaná určitého výkonnostního vrcholu
a po dramatickém závěru
sezóny v první B třídě a ne
zcela sportovním průběhu
kvalifikace, se Police poprvé
a prozatím naposledy dostává
do první A třídy. V té době
přicházejí do klubu první
cizí posily: bratři Vaňurové,
Ježek, Heteš, Raabe a další.
A třídními soupeři byli fotbalisté AFK Nový Bydžov,
Sparta Úpice, SK Weiss Dvůr
Králové, Olympia Hradec
Králové, Slávia Hradec
Králové, SK Třebechovice,
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SK Červený Kostelec, AFK Chlumec. Mimo
uvedené posily se mužstvu v této době objevují: Klíma, Hilšer. Saukel, Pejskar Z., Pejskar
J., Durdík, Pařízek, Špulák, Krtička, Kyral
a další. Těžká prvotřídní soutěž však přece jen
byla nad síly mužstva, a když se k tomu přidaly i vnější okolnosti, sestoupila Police po jednoročním působení zpět do první B třídy.

Důsledky sestupu nebyly jen rázu sportovního
– nižší výkony – ale zejména hospodářského.
Zadlužení z této doby se podařilo odstranit až
po mnohaleté usilovné, nadšené práci činovníků a hráčů, kteří přes sestup zůstali věrni oddílovým barvám SK Police.
Čerpáno z kroniky oddílu kopané z roku 1970
Klimeš Karel – předseda oddílu kopané
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Vhledem k březnovému domácímu vězení jsme trénovali
pouze individuálně, každý se
svou rodinou. Na sněhu už bylo
jen pár z nás, kteří si našli „svůj
ledovec“ za barákem. Těšili jsme
se, že si po 21.3. dojedeme na stále zasněžené Orlické hory, ale ani
to nemůžeme. Po malém rozvolnění jsme alespoň vyrazili na už
ani neočekávaný čerstvý sníh
na Janovičky (viz. fotka).
Tuto lyžařskou sezónu jsme
ukončili bez jediného odjetého
závodu, což historie polického
lyžovaní nepamatuje. Společné
tréninky nám i dětem chybí, ale
podle současné situace si netroufáme odhadnout, kdy s nimi bude
možné začít.
Jinak individuálně běháme a,
jen co nám sluníčko vysuší silnice
a cyklostezky, vyrazíme na kolečkové lyže a brusle.
V letošním roce nás finančně
opět podporuje město Police nad
Metují a MŠMT (NSA). Na rozhodnutí o dotaci z KHK čekáme.
Děkujeme.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi

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,
provozní elektrikář, mzda 43 000 Kč až
50 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 445
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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.
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Vážení přátelé naší farmy, milí návštěvníci a milovníci zvířat. Naše farma
Wenet v Broumově je díky vládním nařízením stále uzavřena, a to takřka
neustále od listopadu loňského roku, kdy jsme i vloni museli mít několik
měsíců zavřeno.
Jako spolek, který chová a stará se o zvířata, nemáme od státu nárok na
žádnou podporu, ta je cílená pouze na zoologické zahrady, ale s
obdobnými „zookoutky“ a „zoofarmami“ jako jsme i my, se vůbec
nepočítá.
Prázdná farma bez návštěvníků působí zvláštně a jde vidět i na
zvířátkách, že jim „ten ruch“ kolem nich schází. A věřte, že i nám kontakt
s ostatními lidmi schází. Bohužel jsme nuceni některé chovy redukovat,
nebo úplně rušit a stojíme před otázkou, co vše nás ještě čeká.
Proto se na vás obracíme se žádostí o podporu naší farmy a zvířátek,
která zde chováme. Pomoci můžete např. KRMIVEM PRO ZVÍŘÁTKA,
jako je ovoce, zelenina, usušené pečivo, kukuřice, obilniny, apod., nebo
můžete vámi vybrané ZVÍŘÁTKO ADOPTOVAT, ať už pro sebe, anebo
jako dárek pro někoho blízkého (více informací k adopci je na našich
webových stránkách www.wenet.cz/adopce), anebo můžete
libovolnou částkou PŘISPĚT NA TRANSPARENTNÍ ÚČET, který jsme
založili u České spořitelny a.s., číslo účtu: 5931091329/0800.
Vaši pomoci si velmi vážíme a těšíme se, až se opět budeme moci na
farmě u zvířátek setkávat. Všem vám přejeme zejména zdraví, to je
v této době to nejdůležitější.
Za farmu Wenet v Broumově, Martin Weber a Martin Netík
Farma Wenet, Kladská 346, 550 01 Broumov, tel.: 777 699 588
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DOMaCi VycEPY

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

27. 4. 2021 v 15.00 hod.

Police n. Metují

29. 4. 2021 v 15.00 hod.

l prodej
l sanitace
l servis

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

Tel. 603 252 640
www.vycepynachod.cz

echo_reklama.indd 2

13.01.2021 12:10:13

dne 03. 04. 2021
v době od 8 00 do 11 00 hod.
na bývalém koupališti
ve Žďáře nad Metují

Další prodeje proběhnou v těchto termínech vždy v sobotu:
17. 04.; 01. 05.; 15. 05.; 29. 05.; 12. 06.; 26. 06.;10. 07. 2021
Na Váš nákup se těší rybáři z MO – ČRS v Polici nad Metují.
Polický měsíčník - duben 2021
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Čištění koberců, čalouněného 
nábytku, sedaček, křesel,
židlí a matrací
Čištění mokrou cestou
(doba schnutí minimální).
Ceny dle velikosti plochy a znečištění.
MARTINA HULÍNOVÁ – Police nad Metují
e-mail: m.hulinova@seznam.cz
tel.: 608 775 813

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

Polický měsíčník

- periodický tisk města Police nad Metují -

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

Množstevní slevy se neposkytují
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http://www.barcode-generator.de

Ledopády v Polických stěnách (foto: Josef Tér)

