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RESTAUROVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE V POLICI NAD METUJÍ

Právě probíhají práce
na obnově sochy Nanebevzetí Panny Marie v Polici
nad Metují.
Bude provedeno čistění a povrchové odstranění
nečistot, včetně biologického napadení,
dále statické zajištění trhlin s vytmelením
a plastickou retuší v místech mechanického poškození sochy. Kovové prvky budou
zbaveny koroze a ošetřeny. Veškeré zásahy
budou prováděny tak, aby nebyl narušen
celkový dojem z díla a budou konzultovány

s Národním památkovým ústavem v Josefově.
Součástí akce je i oprava přilehlého
schodiště vedoucího k soše. Bylo provedeno postupné rozebrání kamenných stupňů,
vybetonovány betonové pásy, pro zajištění stability schodiště. Jednotlivé stupně
byly podbetonovány. Prostor mezi schodištěm byl vyplněn štěrkem a bude doplněn mlatovým povrchem. Ve spodní části
vznikne odpočinkové místo s lavičkou a výhledem na město. Na závěr bude instalováno kované zábradlí po celé délce schodiště.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis, v rámci programu Interreg V – A Česká republika – Polsko, reg. č.
CZ.11.2.45/0.0/16_008/0002484 pod názvem „Patronka národů.“
Termín dokončení restaurátorských
a stavebních prací je naplánován do 16. 7.
2021, instalace kovaného zábradlí je z hlediska časové náročnosti na výrobu plánovaná na listopad tohoto roku.
Celkové náklady opravy činí 524 425 Kč.
Jan Sýkora, investiční technik

Z-Box i u nás

V Polici nad Metují byl naistalován Z-Box (bezkontaktní místo Zásilkovny). Z-Box je umístěn za Pellyho domy naproti autobusovému nádraží. Od 4.6.2021 bude viditelný mezi výdejními místy a půjde do něj objednávat své zásilky, od 7.6.2021 bude
zavážen. V příloze najdete informační leták s krátkým návodem.
Zde je i odkaz na video, jak probíhá objednání a vyzvednutí:
https://www.youtube.com/watch?v=gGM4kaAPxNM
Bc. Hana Plná, referent správy majetku

Z-BOX nově i u nás!

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

INFORMACE Z RADNICE

Červen na radnici…

Milí přátelé, vážení spoluobčané, červen
přinesl další postupná rozvolnění, otevření
vnitřních prostor restaurací, výrazné navýšení počtu lidí na různých sportovních, kulturních i společenských akcích, odložení roušek
ve školách a venkovních prostorech. Jsou
to velmi pozitivní signály, že koronakrize je
na ústupu a já stejně jako většina z Vás doufám, že se již nikdy nevrátí s takovou silou,
kterou jsme zažívali poslední tři čtvrtiny roku.
Přicházející léto bude bez roušky mnohem
veselejší, vzdušnější a pohodlnější. Věřím, že
i nadále budeme rozumní v dodržování základních hygienických návyků, nestane se nic neočekávaného a nebudeme se k bezpečnostním
opatřením vracet. Tak, jak se uvolnila možnost
potkávat se na drobnějších a postupně i větších
akcích, je na Vás vidět, jak si takovou chvíli
užíváte a po předchozích omezeních i považujete. Je milé hledět do Vašich rozesmátých
tváří v kavárnách nebo zahrádkách restaurací, na nadšení dětí při zájmových kroužcích,
na seniory jdoucí s klidem a beze strachu
na nákup… Očividně v nás zůstalo něco málo
z té solidarity, dobrovolnictví i sounáležitosti a postupně se projevuje v našich životech.
Doufám, že nám takové oživení, klid a radost
vydrží co nejdéle.
Samozřejmě s uvolněním se začíná vracet
běžný pracovní kolotoč povinností. Najednou
jako by všichni všechno potřebovali dohonit.
Jednání, zasedání, spolkové schůze, valné
hromady, ale i svatby a společenská setkání.
Hned v prvním červnovém týdnu do Police zavítal radní KHK pro regionální rozvoj, Adam
Valenta. Tématem bylo představení projektu cyklostezky Broumov – Police a možné
zdroje financování. Zároveň jsme pana radního seznámili s projektem Strategické rady
regionu Broumovsko. Dalším „krajánkem“
v Polici byla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, kulturu a cestovní ruch, Martina
Berdychová. Za její účasti proběhlo jednání širší skupiny s celkem honosným názvem
„Podpora komplexní revitalizace kláštera
v Polici nad Metují“. Diskutovalo se o dalším
možném využití kláštera a možnostech financování nutných oprav. Skupina si po jednání
komplex kláštera prohlédla doslova od sklepa po půdu. Valná hromada Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí vzala na vědomí
ukončení členství našeho města v tomto spolku. Město tedy, co se cestovního ruchu týká,
nadále zůstává již pouze členem Společnosti
pro destinační management Broumovska.
Ta chystá na sezonu novinku, a sice kartu
hosta Broumovsko, pro vícedenní návštěvníky s řadou slev a výhod při návštěvě našeho
krásného regionu. O podrobnostech jsme diskutovali při on-line konferenci. Strategická
rada regionu Broumovsko dokončila úkol
v podobě vyjednání rozšíření autobusových linek v sezoně o turistické autobusy na Hvězdu
a Slavný. K tomu došlo se změnou jízdních
řádů, od 13.6. V dohledné době by mělo ještě přibýt spojení do Polského Karlówa, zde se
čeká na odsouhlasení polskou stranou. Dalším
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úkolem rady je příprava projektu Singltreků
v Javořích horách. Sál Pellyho domů hostil
zasedání Kongresu Euroregionu Glacensis,
za účasti 60 starostů, starostek a delegátů krajů, od Krkonoš po Jeseníky. Proběhlo červnové
zasedání Zastupitelstva města, kde mimo jiného byly schváleny nové obecně závazné vyhlášky města, po jejichž vydání se dlouhodobě
volá. Čas ukáže, do jaké míry budou nápomocny k lepšímu a klidnějšímu soužití občanů našeho města. S jejich plným zněním se můžete
seznámit na úřední desce nebo webu města.
Krásným koncertem Wihanova kvarteta v polickém kostele vyvrcholily oslavy
Wihanova roku. Praneteři Hanuše Wihana,
paní Lence Průchové, jsme předali udělené
čestné občanství města in memoriam pro jejího prastrýce. Škoda jen, že zahrádky restaurací objevili lidé rychle, ale u kultury to jde
trochu pomaleji. To se ovšem nedá říci o koncertu PSO „Na shledanou“ v areálu Nebíčko.
Pravda, bylo lehce chladněji, ale naše PSO
dokázalo publikum rozehřát skvělým programem a křtem publikace k 10 letům orchestru.
Začalo promítat kino, hrát divadlo, otevřela se
sportoviště. Vyhodnotili jsme Polickou zelňačku „on – line“ a odměnili všech 8 týmů, které se zúčastnili, včetně ZŠ a MŠ Suchý Důl.
Děkujeme! Konec krize a možnost setkávání
oslavili také naši senioři, obyvatelé domu s pečovatelskou službou Javor, slavností Vítání
léta s hudebním vystoupením Damtria, Senior
klub Ostaš setkáním v hospůdce U Malíka
na Ostaši, taktéž s hudbou Damtria a výbornou večeří. Tým pečovatelské služby po době
určité personální krize doplnily dvě nové pečovatelky. Věřím, že se jim u nás bude dařit
a líbit, přejme jim radost z práce a seniorům
kvalitní péči. V uvolněné atmosféře proběhly
zasedání Dobrovolných svazků obcí Policka
a Lesy Policka, kde jsme řešili další možnosti meziobecní spolupráce a nelehkou situaci
v městských lesích postižených kůrovcovou
kalamitou. Naplno začaly pracovat také komise Rady města, postupně se sešly na svých
jednáních sociální, zdravotní a bytová komise,
grantová komise, komise pro životní prostředí
a letopisecká komise. Ze všech jednání vzešla
spousta podnětů a doporučení, kterými se dále
zabývá Rada města.
23. ročník Polické stovky, pod taktovkou
Petra Jansy a jeho týmu spolupracovníků, hostilo sportoviště na sídlišti. Při úžasné účasti,
hlavně dětí, nebyla nouze o zábavu a skvělé
sportovní výkony. Poličtí lyžaři uspořádali
další ročník závodů na kolečkových lyžích
v Roller Ski aréně Klůček a 35. ročník běhu
do vrchu Běh na Hvězdu. SDH Velká Ledhuje
na cvičišti v Ochozi hostil týmy okolních sborů při hasičské soutěži O pohár starosty města
Police nad Metují. O vynikající výkony nebyla
nouze.
Konec června je tradičně ve znamení pasování předškoláků na velké školáky, loučením s absolventy ZUŠ i žáky devátých tříd ZŠ
a předávání vysvědčení. Ani letos tomu nebylo jinak, i když se do tříd vrátili na poslední

chvíli, a děti si slavnosti užily včetně svých
rodičů, prarodičů i učitelů. Krásný pohled
na rozzářené oči dětí těšících se na letní prázdniny, které si po letošním zvláštní jaru všichni
určitě zaslouží.
Přišel čas léta, čas prázdnin a dovolených.
Užijte si naplno dny odpočinku, zrelaxujte, načerpejte nové síly. Zapomeňte alespoň na chvíli na starosti běžných dní, věnujte čas rodině,
dětem, blízkým, ale také sobě. Těším se na setkávání s Vámi všemi, ve městě, na koupališti
nebo na pouti. Přeji Vám krásné letní dny.
Jirka Beran

Poděkování

Rád bych touto cestou, jménem vedení města a Letopisecké komise poděkoval polickému rodákovi panu Arnoštu
Kubečkovi, který městu věnoval dva díly
ručně psané kroniky, poznámky, zápisky a několik knih z pozůstalosti svého
otce, pana Arnošta Kubečka st. Děkujeme
za velmi cenné historické materiály týkající se našeho města.
Jirka Beran

Rozpis lékařů

stomatologické služby
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Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

03. 07.

NEOBSAZENO

Tel. č.

zubní pohotovost je sloužena v dalších 8 oblastech
v Královéhradeckém kraji a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

04. 07.

MUDr. Jan Kubec
491 543 398
ZS Police n. M.
05. 07.
MUDr. Ladislav Růžička ml. 603 479 132
Poliklinika Broumov
06. 07.
MUDr. Miloš Pastelák
775 717 666
Sadová 44, Broumov IV.
10. – 11. 07. NEOBSAZENO

zubní pohotovost je sloužena v dalších 8 oblastech
v Královéhradeckém kraji a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

17. – 18. 07. NEOBSAZENO

zubní pohotovost je sloužena v dalších 8 oblastech
v Královéhradeckém kraji a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

24. – 25. 07. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
ZS VEBA Olivětín 66, Broumov
31. – 01. 08. NEOBSAZENO

zubní pohotovost je sloužena v dalších 8 oblastech
v Královéhradeckém kraji a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

07. – 08. 08. MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov
14. – 15. 08. NEOBSAZENO

603 479 084

21. – 22. 08. MUDr. Daniel Blažek
ZS Police n. M.
28. – 29. 08. MUDr. Jan Kubec
ZS Police n. M.

491 543 844

zubní pohotovost je sloužena v dalších 8 oblastech
v Královéhradeckém kraji a ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

491 543 398
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Červen pohledem místostarosty
V červnu se na nás konečně usmálo léto,
byť do našich dnů vcházelo váhavě, nakonec
(téměř ve shodě s astronomickým létem) promluvilo tropickými teplotami v plné síle.
Úvod měsíce se nesl ve znamení zájmu
radních Královéhradeckého kraje o záměry
v našem regionu a v našem městě. Jako první se na naše pozvání dostavil radní Adam
Valenta, v jehož gesci je regionální rozvoj.
Pana radního jsme seznámili se záměr výstavby cyklostezky mezi Broumovem a Policí
s tím, že ambicí projektu na broumovské
straně je napojení na Polsko, konkrétně
na Nowou Rudu. Již v počáteční fázi je zřejmé, že se bude jednat o projekt, který bude
náročný nejen organizačně, ale i finančně,
a bez dotační podpory nebude jeho realizace
možná. K tomu, aby tento projekt v budoucnu
měl šanci nějaké dotační prostředky (především z evropských zdrojů) získat je nezbytné,
aby takováto dálková a přeshraniční cyklostezka byla zanesena k rozvojových plánech
kraje. A právě ono zakomponování záměru
do Strategického plánu rozvoje cyklodopravy
v Královéhradeckém kraji bylo předmětem
společné schůzky.
Od schůzky s radním pro regionálních
rozvoj uplynul pouze jeden den a do Police
dorazila (v krátké době již podruhé) náměstkyně hejtmana paní Martina Berdychová,
v jejíž gesci je oblast sociálních věcí, kultury
a cestovního ruchu. Tentokrát byl tématem
jednání klášter a jeho další využití. Schůzky
se vedle vedení města účastnili zástupci vlastníka, zástupci regionálního muzea, zástupkyně PSO a zástupce Institutu regionální paměti. Všichni zúčastnění na jednání prezentovali
jak svou ochotu a vůli dále spolupracovat
a pomoci, tak zajistit celkové využití areálu
kláštera, tak své vize do blízké či vzdálenější budoucnosti. Za město jsme kvitovali vize
a snahy všech zúčastněných, neboť využití
komplexu, jakým je klášter, všemi uvedenými subjekty, dává naději na to, že klášter bude
do budoucna živou budovou, která bude součástí života ve městě.

Těsně za přelomem poloviny měsíce se
podařilo otevřít naše koupaliště. Letos byla
příprava opravdu velice ztížená, neboť pro
provedení nezbytných oprav (obkladů velkého bazénu) nebyly v průběhu celého měsíce
května potřebné technologické podmínky.
V kontextu dalších problémů s technologií
je otevření koupaliště v jistém smyslu vítězstvím vůle nad nepřízní okolností! Za to je
třeba kolegům z Technických služeb poděkovat! Náročný bude i vlastní provoz, a to především kvůli složitým podmínkám, jaké jsou
stanoveny vládními nařízeními. Dobrému
a bezpečnému fungování koupaliště může
pomoci každý z nás. Postačí, když budeme
respektovat pravidla daná vládními opatřeními, a nebudeme za ně svým chováním trestat
personál koupaliště, který si tato pravidla nevymyslel. Buďme rozumní, vstřícní a ohleduplní, a věřím, že si to koupání užijeme (pozn.:
v době uzavírky samozřejmě nevíme, zda nebudou od 1. 7. pravidla mírnější).
Vedle spuštění provozu koupaliště jsme
se v průběhu měsíce června zabývali zadávací řízením na výběr zhotovitele rekonstrukce
koupaliště. Toto řízení bylo opakovaně prodlužováno na základě doplňujících dotazů
některých uchazečů, a tak ještě v době uzavírky nebylo zadávací řízení ukončeno. Jméno
vybraného zhotovitele tak bude známo v průběhu prázdnin s tím, že Vám tuto informaci
sdělíme na stránkách dalšího čísla měsíčníku.
Předpokládané zahájení prací by mělo nastat
v říjnu, tak uvidíme…
Dalším zadávacím řízením, které jsme řešili v průběhu měsíce června, byl výběr zhotovitele na opravy komunikací za radnicí a v ul.
Horní. Ani tento výběr nebyl do uzávěrky
vydání ukončen. Nicméně v rámci řízení byly
podány nabídky dvou firem, přičemž s ohledem na rozsah zakázek a požadavků zadávací
dokumentace bylo časově náročné obě nabídky řádně (a podle zákona) vyhodnotit.
V souvislosti s uvedenými komunikacemi
je třeba uvést, že se nám nakonec nepodařilo sehnat dotaci na opravu komunikace v ul.

Horní. Tato dotace byla pro rozpočet investic
města na tento rok poměrně zásadní. Ve vztahu k cenám, jaké u oprav komunikací vyšly ze
zadávacího řízení, je zřejmé, že před koncem
pololetí musí na úrovni rady města dojít k zásadnímu vyhodnocení situace rozpočtu města
a toho, co si ještě na výdajové straně můžeme
dovolit. Jinými slovy, je nezbytné si ujasnit,
zda budeme realizovat investice v rozsahu,
jaký byl schválen zastupitelstvem bez ohledu na konečný schodek rozpočtu města, nebo
zda investice (jako i jiná města a obce) mírně
přibrzdíme, a ke konci roku skončíme rozpočtem vyrovnaným či jen mírně schodkovým.
V tomto směru je poměrně znepokojivý i nižší
příjem z rozpočtového určení daní, než jsme
v únoru (na základě predikcí Ministerstva financí) mohli předpokládat.
Je stále spousta okolností, které neumožňují přesnější a konečné informace k řadě
důležitých záměrů, které nyní řešíme. Doba
po lockdownu se dost dynamicky vrací do stavu, který je podobný tomu, čemu se ve veřejném prostoru dnes říká „normál“. Nicméně
úplný normál to není. Např. nejistota kolem
vývoje daňových příjmů města je tak silná, že
překonává obavy z vývoje financování městského rozpočtu v dobách ekonomické krize.
Ano, říká se, že žádná kaše se nejí tak horká,
jak se uvaří, ale na druhé straně v řadě věcí
nemůžeme vyčkávat, a je třeba rozhodnout.
Rozhodování ve chvíli, kdy před sebou člověk má jen špatné a horší rozhodnutí není ideální. Uvidíme, s jakou budu nakonec popisovat při pohledu zpět, letní měsíce, ve kterých
jsme museli rozhodnout o řadě shora uvedených důležitých otázkách.
Přeju Vám všem příjemně prožité letní
dovolené, prázdniny! Přeju bezpečné cestování a šťastné návraty, plné zdraví a hodně
sil! A těším se na setkání kdekoliv při sportu,
procházce, u vody, v sedle kola, nebo u některého z občerstvení při polické pouti! Ale
to jedině „kvíčeru“! Ještě jednou: PĚKNÉ
LÉTO VŠEM!
Jirka Škop

Technické služby informují

Hurááá na koupaliště…

Vážení návštěvníci,
kromě plavek, slunečních brýlí, ručníku
a deky je nutnost se
prokázat, že návštěvník
(vyjma dětí do 6 let)
splňuje
podmínky
vyplývající z vládních opatření opravňující
ke vstupu na koupaliště. Kapacita v současné
době je pro 550 návštěvníků.

VSTUP OD 19.6.2021 BUDE UMOŽNĚN
POUZE ZA PŘEDPOKLADU splnění jedné
z podmínek:
yy nejméně 22 dní po první dávce schválené
vakciny proti onemocnění Covid-19
nebo
yy antigenní test ne starší než 72 hodin
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nebo
yy PCR test ne starší než 7 dní
nebo
yy samotest (čestné prohlášení) ne starší
než 72 hodin
nebo
yy potvrzení zaměstnavatele/školy o provedeném testu (nejdéle před 72 hodin)
nebo
yy laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech
yy výjimku mají pouze děti do 6-ti let

yy před vstupem do areálu si vydezinfikovat
ruce
yy při používání lehátek nebo laviček používat
pod sebe osušky nebo deky

Při návštěvě koupaliště je nutné
dodržet dále tyto podmínky:

Pondělí až pátek 9:00 – 19:00 hod.
Sobota, neděle 9:00 – 19:00 hod.
V případě nepříznivého počasí koupaliště
zavřeno
Těšíme se na Vás !!!
Vaše TS

yy dodržovat 2m rozestupy (fronty občerstvení,
pokladna, toalety, travnaté plochy), mimo
koupací plochy

Ceník vstupného na koupaliště v Polici
nad Metují pro rok 2021 je stejný jako
vloni. https://tspolice.cz/

Provozní doba červen:

Pondělí až pátek 13.00 - 19.00 hod.
Sobota, neděle 9.00 - 19.00 hod.

Provozní doba červenec:
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Hlavňovští opět v akci – úklid půdy tělocvičny

Začátkem června jsme provedli další z úklidů obecních objektů. Po vyklizení
a opravě obecní stodoly přišlo na řadu vyklizení prostoru půdy nad místní tělocvičnou
tak, aby bylo možné provést zateplení těchto
prostor. Několik desítek let střádání různého
materiálu a velké množství prachu znamenalo, že jsme museli v ochranných prostředcích kompletně celou půdu vyklidit, materiál
roztřídit, a ještě týž den odvést do sběrného
dvora. Jelikož se zde nacházelo větší množství eternitu, který patří mezi nebezpečný odpad, oslovili jsme město, aby pomohlo zajistit
jeho ekologickou likvidaci. Důležitou součástí byla zároveň pokládka pochozích lávek

k vikýřům a provedení vyvýšení
vlezu na půdu tak, aby bylo možné aplikovat izolaci o požadované
tloušťce 30 cm. I tyto odborné práce jsme provedli svépomocí. Díky
tomu, že se firmě uvolnil termín
byla aplikace tepelné celulózové
izolace „foukáním“ provedena ihned v následujícím týdnu.
Tímto článkem bych chtěl
poděkovat všem, kdo se na úklidu podíleli, zejména pak členům
OV Hlavňov, TJ Sokol a SDH
Hlavňov.
Za OV Hlavňov, Martin Vaniš

Během roku 2019 proběhla třetí etapa
opravy sousoší Nejsvětější Trojice v Pěkově.
Poškozenou památku tak uvedl do původního stavu restaurátor, sochař a řezbář v jedné
osobě – MgA. Jan Čáda z Prahy za pomoci
svého kamaráda. Vzhledem k pandemii koronaviru došlo k vysvěcení zrekonstruované

Nesvětější Trojice až v neděli 23. května 2021,
a to za účasti pana faráře Jaroslawa Furtana,
pana Čády, představitelů města Police nad
Metují, Osadního výboru Pěkov, doprovodného programu ZUŠ a veřejnosti. Uvedené sousoší je spolu se smírčími kříži jednou z nejvýznamnějších památek naší obce. Zažilo
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už patrně mnohé, neboť na významné křižovatce na Broumov a Teplice nad Metují stojí
od roku1830.
Fakt, že byla památka opravena, svědčí
o tom, že si naše společnost své historie ještě
stále váží.
Šárka Pokorná
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Umytí kontejnerů

V posledním květnovém týdnu provedla spol. Marius Pedersen a.s.
umytí nádob na plasty, papír a bioodpady na veřejných sběrných stanovištích po celém městě. Nádoby umyla speciální mobilní myčkou, která
každý kontejner vloží do svého vnitřního uzavřeného prostoru a soustavou trysek a vodou se saponátem nádobu umyje. Před myčkou jela
svozová vozidla, která před umytím kontejnery vyprázdnila. Přesto, že
má město na veřejných stanovištích celkem 104 kontejnerů, umytí bylo
provedeno operativně během jednoho dne.

Výsledky zpětného odběru
a využití obalových odpadů za rok 2020
Celý minulý rok byl pro
systém EKOKOM podobně
složitý, jako pro všechny
ostatní sektory průmyslu.
Od počátku roku strmě klesaly ceny druhotných surovin a třídicí
linky i odpadové společnosti se potýkaly s karanténními opatřeními.
EKO-KOM realizoval řadu intervencí, od kompenzace propadu cen
tříděného papíru, přes nutnost kompenzovat propad ceny jindy dobře
prodejného PET, až po zajištění ochranných pomůcek pro svozové
firmy i třídičky. Přesto se podařilo dosáhnout dobrých celkových
výsledků a splnit požadované cíle v plném rozsahu. Zásadní pro tento
úspěch bylo i to, že i přes omezení v pandemii obyvatelé ČR nepřestali
své domovní odpady třídit a dokonce třídili s větší intenzitou! V roce
2020 každý obyvatel ČR vytřídil v průměru 66,8 kg odpadů.
Na tuzemský trh bylo v roce 2020 dodáno 1 227 tis. tun jednocestných
obalů, 76 % jich bylo následně vytříděno a předáno k využití či
dotřídění na dotřiďovacích linkách. Tradičně nejlépe je na tom papír,

v jeho případě se vloni podařilo dosáhnout míry využití 90 %. U skla
bylo dosaženo 88%, u plastových obalů 70%, u kovů 61% a u nápojových kartonů 24% míry využití.

Většina tříděných odpadů z domácností
se využije

Hmotnostně představují dvě třetiny všech vytříděných prodejních
obalových odpadů odpady z kovu, papíru, skla a nápojových kartonů, a míra jejich dotřídění pro mechanickou recyklaci se dlouhodobě
pohybuje nad 96 %. V případě vytříděných spotřebitelských plastových
obalů se celkové množství předané dále k mechanické recyklaci
pohybovalo v loňském roce nad 40 % z množství předaného k dotřídění.
Je to dáno tím, že obaly jsou absolutně dominantní složkou vyráběných
druhotných surovin pro mechanickou recyklaci, jako jsou PET lahve,
duté plasty, folie atd. Zbylá část vytříděných plastových obalů byla
zpracována na certifikované alternativní palivo, využita energeticky
a jinak nevyužitelné výměty jsou skládkovány. Díky obsahu obalů
ve vyrobené druhotné surovině je účinnost dotřídění obalové složky
odpadu na třídicích linkách vyšší (okolo 40 %) než celková účinnost
dotřiďování plastů, která bohužel v loňských celoevropsky těžkých
podmínkách klesla na 28 %. Účinnost dotřídění pro materiálovou
recyklaci komplikuje na dotřiďovacích linkách velká heterogenita plastových odpadů, a také výskyt neplastových příměsí v tříděném sběru.
Míru dotřídění pro materiálové využití výrazně ovlivňují také vnější
faktory, mezi které je možno zařadit pokles poptávky po některých
frakcích dotříděných plastů v celé EU a ČR, nízké ceny primárních
materiálů, negativní vývoj pandemie a omezení průmyslu. Právě díky
těmto faktorům je dotřídění a následná recyklace plastových odpadů
složitější než u ostatních materiálů. Zároveň je však třeba si uvědomit, že velké množství vytříděných obalových odpadů vzniká přímo
v průmyslové výrobě a obchodu. Tyto odpady jsou dodávány primárně
přímo ke zpracování a ztráty v procesu recyklace jsou zanedbatelné.
Z oněch 76 % vytříděných obalových odpadů necelou polovinu (44 %)
vytřídili občané v systémech obcí a o něco více (56 %) bylo vytříděno
průmyslovými podniky a v obchodní síti.
Pro zlepšení celkové mechanické recyklace zejména plastových
obalů je velmi důležité, aby bylo ekonomicky výhodnější produkovat
druhotnou surovinu pro materiálovou recyklaci než produkovat náhradu fosilních paliv výrobou certifikovaných paliv z odpadu. Proto cílem
aktuálních opatření ze strany EKOKOM, jako je přímá finanční podpora třídicích linek, či podpora recyklátorů problémově odbytovatelných
druhotných surovin, je vrátit účinnost dotřídění plastových odpadů
pro mechanickou recyklaci alespoň na původní úroveň z let 2015 až
2016. Tehdy se jejich účinnost pohybovala okolo 50 %, což je o necelou polovinu více než dnes. Právě díky výraznému navýšení odměn
za úpravu plastových obalových odpadů pro mechanickou recyklaci,
a také díky aktivní spolupráci s provozovateli dotřiďovacích linek na zajištění efektivních forem dotřídění, očekává
EKO-KOM od roku 2021 růst míry dotřídění pro mechanickou recyklaci. Významným
příspěvkem ke zvýšení účinnosti je také finanční podpora recyklátorů směsných plastů a barevných folií, kteří zpracovávají tyto
komodity vyrobené z odpadů sesbíraných
v rámci tříděného sběru obcí. Tato opatření
přispějí nejen k plnění závazných cílů pro
obalový průmysl, ale výrazně napomohou
plnění cílů recyklace komunálních odpadů
nově platných pro obce a města ČR.

Skoro 3/4 obyvatel ČR
odpady třídí

Pro většinu obyvatel ČR je třídění odpadů již naprostou samozřejmostí. Pravidelně
odnáší tříděný odpad do barevných kontejnerů 73 % lidí. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina třídičů považuje
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třídění odpadů za důležité a vnímají jej jako minimum toho, co mohou
udělat pro životní prostředí. Pozitivní skutečností je, že se postoj většiny obyvatel k třídění odpadů nezměnil ani v loňském velmi složitém
roce provázeném pandemií COVID. Cílem pro další období je motivovat i příležitostné třídiče k systematické aktivní účasti na třídění.

Kvalitní sběrná síť pro třídění odpadů

Klíčovým parametrem, který ovlivňuje motivaci občanů k třídění
odpadů, je zejména dostatek barevných kontejnerů a z toho plynoucí
přijatelná docházková vzdálenost k nim. Česká republika disponuje
jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím vytvoření
a provozu se podílejí prostřednictvím EKO-KOMu výrobci baleného
zboží i samotné obce sdružené v systému EKOKOM již přes 20 let.
Díky tomu mohou lidé třídit své odpady do více než 558 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. S tříděným odpadem to obvykle mají jen pár kroků, protože průměrná docházková
vzdálenost se stále zkracuje – aktuálně je 90 metrů. Nádobový sběr
je v České republice doplněn ještě dalšími způsoby sběru tříděného odpadu – někde tak mohou občané třídit odpady doma rovnou do pytlů
nebo nádob, případně prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen
druhotných surovin.

V posledních letech výrazně vzrůstá podíl nádob pro vícekomoditní nádobový sběr, ve kterém lze například do žlutého kontejneru třídit
spolu s plasty i kovy v návaznosti na dotřiďovací linku, která je schopná jednotlivé frakce efektivně rozdělit pro účely recyklace. Taková
žlutá nádoba je označená ještě šedou samolepou s informací o sběru
kovů. Význam vícekomoditních sběrů je patrný na rozvoji sběrné sítě
pro sběr kovových obalů. Ačkoliv bylo v roce 2020 instalováno pouze
11,7 tis. kontejnerů určených pro samostatný sběr kovů, ve skutečnosti
bylo možno třídit kovy do více než 73 tis. kontejnerů.

Osvědčení pro město Police nad Metují

Společnost EKO-KOM a.s. také předala městu Police nad Metují
každoroční osvědčení o úspoře emisí. V roce 2020 bylo díky vytřídění a recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů,
vytříděných polickými občany, uspořeno cca 276 t CO 2 ekvivalentu
a cca 7,0 mil. MJ energie. Za celý EKO-KOM, tedy za všechny, kteří
jsou v něm zapojeni, bylo uspořeno 22,4 mil. GJ energie, tedy zhruba
tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 344 tis. domácností.
V případě aktuálně diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů Eko-kom ke snížení emisí a uhlíkové stopy o 942 276 t CO2 ekvivalentu.
Společnost EKO-KOM a.s. děkuje městu a všem občanům Police
n. M. za dlouholetou spolupráci a zodpovědný přístup ke třídění
odpadů.

Kolik bioodpadu „zhltnou“ černé popelnice

K nejdůležitějším misím sdružení Ekodomov dlouhodobě patří popularizace třídění (a následného) kompostování bioodpadu. Proto
je zajímá každá nová zpráva o tom, jak si v tomto ohledu vedeme.
Čerstvá data nedávno zveřejnil Eko-kom, který (i přes nepříznivou situaci v minulém roce) provedl pravidelný rozbor
skladby směsného odpadu z obcí a podrobně
tak prozkoumal složení odpadu z našich domácností, který skončil v černých popelnicích.
Analýza se opakuje každý sudý rok a provádí
se v pravidelných čtvrtletních intervalech tak,
aby zachytila změny v odpadovém chování lidí
v různých ročních obdobích. Počet analyzovaných vzorků se rok od roku zvyšuje, v roce 2020
se zkoumala skladba 128 vzorků směsného komunálního odpadu, přičemž materiál pocházel
z 15 různých lokalit. Odděleně byly zkoumané
vzorky z různých typů zástavby (např. sídlištní,
venkovské, vilové). Výzkum ukázal, že nejvíce
proměnlivými skupinami ve směsném komunálním odpadu jsou podsítná frakce, spalitelný odpad a biologická složka. Termínem podsítná frakce rozumíme odpad, který propadne
sítem s velikostí ok 40x40 mm (např. popeloviny, drobné části bioodpadu jako tráva nebo
listí, kousky plastů, útržky papíru, suť apod.).
Tato část směsného komunálního odpadu je každoročně doplňkově
sledovaná a z rozborů v roce 2020 vyplývá, že celkově zaujímá podsítná frakce SKO 20,7 %, z toho je 14 % tvořeno drobným podsítným
bioodpadem. Spalitelným odpadem rozumíme odpad, který sítem
nepropadne a zároveň se nedá zařadit do některé z látkových skupin,
takže tvoří zbytkovou látkovou skupinu, která v roce 2020 představovala 25,1 % hmotnostní skladby SKO. Sdružení Ekodomov samozřejmě nejvíc zajímalo, jak velkou část tvoří samotný bioodpad. Výsledky
analýzy opět ukázaly, že pokud chceme snížit produkci SKO, představuje právě bioodpad jednu z klíčových komodit. Kromě drobného
podsítného bioodpadu totiž ve směsném komunálním odpadu tvoří dalších 24,8 % hmotnostní skladby. Zmiňovaná analýza přitom rozlišuje
bioodpad z domácností (zbytky vařené stravy,
prošlé potraviny, okrojky ze zeleniny a ovoce,
maso, kosti – tzv. gastroodpad) a bioodpad ze
zahrad (tráva, listí, zbytky rostlinného původu
z truhlíků, zemina apod.), a také typ zástavby, odkud zkoumaný odpad pochází. Zatímco
v sídlištní zástavbě představuje kuchyňský bioodpad 22,3 % hmotnostního podílu ve SKO,
ve venkovské zástavbě to je 16,7%. Zahradní
odpad na sídlišti tvoří 3,5 % obsahu černé popelnice, na venkově je to 6 %.
s použitím informací sdružení EKODOMOV
z.s. a EKO-KOM a.s. sestavil
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Statistika

Vítání občánků
V sobotu 5.června jsme po více jak roce uspořádali vítání občánků. Tentokrát se konalo
na sále Pellyho domů. Kromě netradičního místa bylo netradiční i to, že většina vítaných dětí
byla větší než obvykle. Kvůli pandemii se vítání nekonalo a miminka nám trošku povyrostla.
A tak místo kolébání v naší historické kolébce spousta dětí pobíhalo po sále.
Přivítány byly tyto děti:

Pavel Lokvenc
Jakub Jindra
Filip Klíma
Matěj a Barbora Plškovi
Lukáš Janda
Matěj Brabenec
Ondřej Bláha
Berenika a Beáta Beránkovy
Matyáš Ticháček
Tomáš Feranec
Gabriela Tomášová
Wyatt Hugo Podstata
Ondřej Hertík
Lukáš Šefc
Richard Knittel
Bára Šimková
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Jubilea

V květnu 2021 slavili
70 let
paní Nataša Vlčková
paní Eva Hloušková
75 let
paní Jana Růžičková
paní Květoslava Součková
pan Stanislav Bittnar
80 let
paní Helena Thérová
paní Marie Erberová
paní Milena Janková
paní Jana Obršálová
paní Jana Grätzová
pan Jaroslav Bača
85 let
pan Josef Hauk
pan Jan Říha
90 let
paní Milada Vacková

Zdeněk Streubel „devadesátiletý“

V neděli 13. června oslavil významné
životní jubileum polický rodák, pan Zdeněk
Streubel. Díky nápaditosti a obětavosti jeho
přátel a kamarádů, kteří pro něho uspořádali
tajný výlet „Po stopách Zdeňka Streubela“,
jsme měli tu čest přivítat oslavence na polickém rynku, popřát a předat drobné dárky.
K broumovské partě se připojili Zdeňkovi
soukmenovci z polické základky a společně
se vydali na spanilou jízdu městem. Škoda
706 RTO se bravurně proplétala ulicemi kolem všech škol i domů, kde oslavenec učil
a bydlel. Výlet pokračoval do Meziměstí,
Olivětína a Broumova, kde vyvrcholil společnou oslavou.

Dle dostupných údajů mělo ke dni uzavírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.6.2021
město Police nad Metují 3 975 obyvatel.

„Milý rodáku, pane učiteli, řediteli, sportovče, skaute, starosto… milý Zdeňku,
je mi velkou ctí přivítat Tě v rodném městě při příležitosti oslavy významného životního jubilea. Je to požehnaný věk, kterého jsi
se dožil v obdivuhodné kondici fyzické i duševní, z čehož se upřímně radujeme. Přeji Ti
hlavně zdraví, radost ze života v kruhu rodiny
a také partě přátel, kteří jsou tu dnes s Tebou
a vytvořili tuto nádhernou kulisu Tvé oslavy.
V Polici jsi během života zanechal nesmazatelnou stopu jako vlče, skaut „Ochránce
polických stěn“, kamarád, učitel, a nakonec
i ředitel zdejší základní školy. Ve své profesi
jsi formoval a pozitivně působil na generace

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
žáků, kteří na Tebe s láskou vzpomínají a jsou
Ti vděční.
Dovol mi ještě jednou blahopřát, předat
pár drobných dárků, které Ti připomenou rodné město, ve kterém jsi kdykoliv vřele vítán!
Zdeňku děkujeme, a hlavně hodně zdraví!“
Jirka Beran
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KNIHOVNA
Půjčovní doba během prázdnin
Oddělené pro dospělé a čítárna se studovnou
 úterý a čtvrtek: 9-17 hodin
Oddělení pro děti a čítárna se studovnou
 pondělí a čtvrtek: 12- 16 hodin
Omezení se týká pátku, kdy bude zavřeno.
Tak jako v minulých letech nás během prázdnin čeká vedle dovolených také každoroční
údržba fondu, a proto omezíme opět i půjčovní dobu.

Podcasty polické knihovny

Pro děti Katka Boučková dokončila čtení z knížky Lentilka pro dědu Edu od české
spisovatelky Ivony Březinové. Dozvíte se,
jak to v rodině dopadlo s dědou Edou, jak ho
Honzík léčil a proč se knížka jmenuje Lentilka
pro dědu Edu.
Pro dospělé – úryvky z románu Karla
Poláčka Hostinec U kamenného stolu.
Většinou známe pamětnický film. Ale jaká je
knížka, která vznikla v období protektorátu
a pro autora vůbec nebyla samozřejmostí.

Jako autor byl uveden Vlastimil Rada, který k tomu napsal: „Někdy v roce 1940, v době,
kdy knihy nearijských autorů nesměly se už
vydávat, přišel ke mně tehdejší ředitel nakladatelství Borového a vyprávěl mi o Karlu
Poláčkovi, kterému se tenkrát už vedlo nevalně. Musí se pro něj něco udělat, prohlásil ředitel a navrhl, abych kryl svým jménem nový
humoristický román, který Poláček napíše…
Za několik měsíců obdařil mne ředitel
objemným rukopisem románu…Začátek knihy prozrazoval Poláčkovu snahu přizpůsobit
se mému stylu, snahu až příliš horlivou… Ale
běda! Čím dále rukopis pokračoval, Poláček,
stále více se uvolňující, posléze ani v nejmenším nezapíral sebe. Naopak, rozepsal se tu
často volně a šťastně, opravdu poláčkovsky…
Sotva kniha vyšla, už se sypaly na ředitele dotazy o Poláčkově autorství a pan ředitel
nestačil krčit rameny… Tak jsem se rychle vžíval do úlohy skutečného autora, zatímco rozruch kolem literární novinky pomalu utichal…
V roli autora úspěšného románu nezůstal jsem
ušetřen ničeho. Přicházeli totiž i filmaři, chtějíce Hostinec zfilmovat a žádali si mou spolupráci. Nemohl jsem odepřít. Nemohl jsem
říci: Pánové, já to nepsal, já s tím nemám nic
společného. A byla zde především možnost
dalších příjmů pro Poláčka… zdálo se, že berlínská filmová cenzura vše schválí bez námitek, tak to bylo bez narážek, nevinné, idylické.
Ale protektorátní časy se měnily… Někdy asi
po roce přišlo rozhodnutí zamítavé…
Tenkrát už na tom mnoho nezáleželo; přilepšovat Poláčkovi již nebylo možno, neboť
i za ním zapadla brána terezínského ghetta.
Vrátí se?... Dopadlo to špatně, ale logicky:
ti, jejichž hlavní zbraní byla nabubřelá fráze,
zahubili spisovatele, který celým svým dílem
frázi zesměšňoval. A tak se skončila historie
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Kamenného stolu, jen malá kapička v ponurém moři protektorátních dějů a osudů.
V den Poláčkových 55. narozenin dne 16.
března 1947.“
Co dodat k tragickému osudu spisovatele a humoristy Karla Poláčka. Připomenutím
jeho díla vás chceme naladit prázdninově,
do pohody a úsměvu. Poláček by si to tak
asi přál. A snad jen, že vše načetli paní Hana
Klapkovská, paní Ivana Richterová a pan
František Pivoňka.
Za nahrávku děkujeme panu řediteli ZUŠ
Luboru Bořkovi. Dobrý poslech a vše najdete na webových stránkách knihovny www.
knihovna-police.cz v záložce E-literatura.

Vycházka po stopách knih
Aloise Jiráska

Dovolte nám pozvat vás na procházku
naším městem ve společnosti knih spisovatele Aloise Jiráska. Zmínky o Polici najdeme
v řadě Jiráskových děl. Ale už si hůře vybavujeme, ve kterých. Pojďme si je tedy připomenout. Začneme na polickém náměstí,
projdeme Kostelní ulicí ke kostelu a klášteru.
Kolem hřbitova vyjdeme ke Klůčku a pak přes
Kovářovu rokli vzhůru na Hvězdu. A zpět
Pánovou cestou. Všechna tato místa inspirovala a my si je připomeneme úryvky z knih.
Přidáme několik zajímavostí ze života a pár
obrázků.
Plánek na cestu bude v knihovně k dispozici na začátku prázdnin. Přejeme příjemnou
cestu.

Výstava na chodbě
Král se špatnou pověstí

Výstava představuje na 8 panelech nejen
život Václava IV., historický, kulturní a literární kontext doby přelomu 14. a 15. století,
ale také ukazuje, jakým rozmanitým způsobem se o době Václavova panování mluvilo
a psalo v pozdějších staletích.
Hlavním cílem bylo poukázat na skutečnost, že Václav IV. nebyl jen tím lenivým
opilcem, jak ho častokrát vypodobňovala dobová i pozdější propaganda, ale především
tím, kdo dokončoval stavební projekty svého
otce a kdo zakládal nové hrady. Václav IV. byl
vzdělaný a měl velkou zálibu v umění, v literatuře a v bibliofilství. Na druhou stranu právě
špatná pověst zapříčinila zájem romantických
spisovatelů, pro něž byl Václav symbolem rozervanectví. Podobné motivy se různě objevují i v pozdějších dobách u tvůrců historických
románů.   
Výstavu zpracoval Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Historickým
ústavem AV ČR a byla podpořena z programu
Strategie AV 21.

Regionální výročí

Chceme vám připomenout kulatá či půlkulatá výročí osobností či událostí spjatých
s Polickem buď místem svého narození, úmrtí
nebo působení.

Matys, Josef

*30.7.1851 Velké Petrovice +23.5.1937 Terezín
Kapelník a skladatel. Za svých studií na pražské varhanní škole byl spolužákem L. Janáčka.
Působil jako vojenský kapelník, později soukromý učitel hudby, kapelník výborné lidové
kapely a skladatel. Z jeho více než 150 skladeb byly nejznámější a také nejoblíbenější pochody a směsi. Z díla: Pražská muzika.
Zdroje:
Čs. hud. slov. osob a institucí. Díl 2, M-Ž.
Praha 1965, s. 72
Kartotéka Výročí
regionálních
osobností
SVK
HK:
https://aleph.
svkhk.cz/F?func=direct&doc_
number=000059782&local_
base=hka10&format=999

Seidl, Adolf Leopold

*27. 1. 1861 Náchod - + 24. 7. 1941 Praha
Narodil se v Náchodě váženému měšťanu a lékárníku Vilému Seidlovi a Vincencii
Seidlové z rodu náchodských pekařů Vejrů.
Po studiích se stal učitelem. Začal
ve Žďáru nad Metují roku 1879, pak působil
rok na Bezděkově a pak na dívčí obecné škole
v Náchodě, dále v České Čermné a Velkých
Petrovicích. Od roku 1885 učil v Náchodě
jako řádný učitel.
Hasičství se Seidl věnoval už v době svých
studií, zpočátku se účastnil cvičení hasičského
odboru Tělocvično-hasičské jednoty Sokol
v Náchodě, kde se později stal i vyhledávaným cvičitelem. Počátky spolkové činnosti
se datují už od roku 1879, kde se jako osmnáctiletý stal zakladatelem, cvičitelem a jednatelem sboru v dnešním Žďáru nad Metují,
čímž udal tomuto sboru prvenství v polickém (Police nad Metují) okrese. Z důvodu
zdokonalování se v hasičských vědomostech
a dovednostech, působil Seidl současně jako
člen v nedalekém Polickém hasičském sboru, kde také absolvoval cvičitelský kurs pod
vedením V. Pohla. V roce 1880, kdy byl přeložen do Bezděkova, se rozhodl také v tomto
svém novém domově založit hasičský sbor.
Přestože založení nebylo úplně snadné, díky
píli a vytrvalosti se to ještě téhož roku podařilo. Stejně jako ve „svém“ sboru ve Žďáru byl
jednatelem, cvičitelem a velitelem, měl též
funkce i v nově založeném hasičském sboru
v Bezděkově. S nadsázkou by se dalo říci,
že kde Seidl působil, tam založil také hasičský sbor. Díky němu postupně vznikly sbory
v České Čermné a Velkých Petrovicích.
Seidl inicioval založení Župní hasičské
jednoty Náchodské, která sdružovala jednotlivé sbory. Do osmi let od založení vzniklo
přičiněním činnosti župy (jejímž jednatelem
a dozorcem byl právě Seidl) sedmnáct nových hasičských sborů. V roce 1893 byl zvolen župním starostou Náchodské župy, tuto
funkci vykonával až do roku 1924, kdy odešel
do výsluhy z pozice ředitele Chlapecké školy v Náchodě a přesídlil do Prahy. Za zásluhy
o budování Náchodské župy zůstal nadále čestným starostou. Župa byla také na jeho počest
přejmenována na Župa Náchodská-Seidlova.
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21. prosince 1919 byl v Brně A. L. Seidl
jednomyslně zvolen prvním starostou Svazu
dobrovolného hasičstva Česko-slovenského,
tuto funkci vykonával do r. 1934.
Jeho činnost v hasičství nebyla zaměřena pouze na organizační stránku, ale také
na stránku vzdělávací, která zahrnovala činnost cvičitelskou v domovském sboru i sborech okolních. Toto jeho cvičitelství bylo podpořeno četnou publikační činností, jež výcvik
samotný značně usnadňovala a sjednocovala.
Jmenujme namátkou publikace vydané roku
1900: „Methodika signálův“, „Hasičská škola“ (spolu s br. Jindrou) a „Hesla a průpovědi
k hasičským slavnostem“ z roku 1902.
Za dobu své působnosti se podílel na založení všech příspěvkových podniků ČZHJ,
zvláště „Pohřební pokladny“, „Podpůrné pokladny starobní“ i dalších jednotou zřízených
podniků: „Hasičské vzájemné pojišťovny“,
„Hasičské záložny“, „Nákupny“ a „Zemského
hasičského muzea“. Stál také u vzniku
„Samaritské služby hasičské“, která byla až
v roce 1950 rozhodnutím Národní fronty převedena pod Československý červený kříž.
Pokusil se i o tvorbu beletristickou.
Dokladem je knížka Hasičské feuilletony
Adolfa L. Seidla, kterou vydal vlastním nákladem v Náchodě r. 1900.

(1867-71). Rozhodl se pro studium dějin
na pražské filozofické fakultě (1871-74).
V roce 1874 nastoupil na suplentské místo
na gymnáziu v Litomyšli, r. 1876 složil závěrečné zkoušky na fakultě, r. 1877 se stal řádným učitelem na litomyšlské reálce. V r. 1880
se stal definitivním profesorem. Později byl
přeložen do Prahy na gymnázium v Žitné ulici
(1888). Jako první podepsal v r. 1917 manifest
českých spisovatelů proti postupu českých
zástupců na vídeňské říšské radě. Po vzniku
ČSR se stal jako zástupce spisovatelů členem Revolučního Národního shromáždění
a po volbách r. 1920 členem senátu za národně
demokratickou stranu. Politického života se
však aktivně neúčastnil. Většinu času trávil
(od 1915) ve své vilce v Hronově. Je autorem
historických povídek, románů a cyklických
románových kronik z českých dějin, historických a vesnických dramat a her s pohádkovými motivy. Z díla: Staré pověsti české,
F. L. Věk, Mezi proudy, Proti všem, Bratrstvo,
U nás, Lucerna aj.

Zdroje v knihovně:
Nývlt, Karel: Adolf Leopold Seidl, hasič: portréty. Rodným krajem. 2008, č. 37, s. 44-46.
NývltT, Karel: Výročí A. L. Seidla. Rodným
krajem. 2011, č. 43, s. 59.
Seidl, Adolf Leopold: Hasičské feuilletony.
Náchod: vlastním nákladem 1900.

Zdroje v knihovně:
Votavová, I.: Literární místopis Náchodska.
1999.
Meier, J.: Broumovsko a Policko literární.
2016.

Jirásek, Alois

*23.8.1851 Hronov +12.3.1930 Praha
Spisovatel, dramatik, autor historických
děl, knih pro mládež, vlastních pamětí, středoškolský profesor. Vyšší třídy absolvoval na českém gymnáziu v Hradci Králové

Zdroje:
Kartotéka Výročí regionálních osobností SVK
HK:
https://aleph.svkhk.cz/F?func=direct&doc_
number=000000593&local_
base=hka10&format=999

BESEDY S DĚTMI V KNIHOVNĚ
SE VRACÍ DO STARÝCH KOLEJÍ!
Konečně!
Traduje se, že v knihovně má být ticho
a klid. Jenže ticha a klidu bylo v dětském
oddělení dlouhé měsíce opravdu víc než
dost. Tak jsme moc rádi, že se v průběhu

června rozběhla hrstka besed a setkání s dětmi. Navštívili jsme Kopretiny a Berušky v mateřské škole na sídlišti. Cestu do knihovny si
oprášila školní družina z polické základní školy, třída 2.A a novinkou pro knihovnu bylo pasování polických prvňáčků na čtenáře. Za Váš
zájem děkujeme, vážíme si ho a pevně doufáme, že v příštím školním roce se spolupráce knihovny a škol na Policku skutečně vrátí
do starých kolejí.

KOPRETINY A VNUČKA
ČARODĚJE MODROMÍRA

Kopretiny to je název oddělení předškolních dětí ve školce na sídlišti. Vnučka
čaroděje Modromíra je potom název pohádky, kterou děti z Kopretin poslouchali během červnových dnů ve školce před usnutím.
Na tom by asi nebylo nic zajímavého. Háček
byl v tom, že si děti každý den pohádku s QR
kódem museli během dopolední vycházky nalézt na různých místech ve městě. Ve školce
potom QR kód načíst a zaposlouchat se do pohádky. Načtené kapitoly z audioknihy Vnučka
čaroděje Modromíra jsme jako knihovna měli
zdarma ke stažení, tak jsme to využili ke společné hře. Více informací o pohádce a dalších
aktivitách autorů naleznete na www.carodejmodromir.cz
Knihovna děkuje za milou spolupráci se
školkou!

TETA TO PLETE
…je název knížky od spisovatelky Ivony
Březinové. Ke Dni dětí jsme zveřejnili Jednu
popletenou pohádku na webových stránkách
knihovny, společně s úkoly, které měly děti
po přečtení nebo poslechu pohádky splnit. Ty
potom přinést ke kontrole do knihovny, kde
čekala sladká odměna. Je nám líto, že se čtení
nikdo nezúčastnil. Tak jsme si sladkou odměnu snědli sami.
Vaše knihovnice

Nabídka knih:
¾¾ Tille, Rudolf: Paměti sládka.
Sbírka autentických záznamů z deníku
houževnatého světoběžníka, zaníceného
sokola a především uznávaného pivovarnického odborníka Rudolfa Tilleho
(1892-1998).
¾¾ Jackson, Stina: Pustina.
Krimithriller švédské autorky, zasazený
do tísnivého prostředí odlehlé vesnice.
¾¾ Šimečka, Martin M.: Tělesná výchova.
Úvahy běžce, plavce, tenisty a jezdce
na koni o pohybu, těle a mysli.
¾¾ Wingate, Lisa: Kniha ztracených přátel.
Příběh se odehrává na americkém Jihu,
částečně v roce 1875 a částečně v roce
1987. Inspirací pro autorku byl inzerát
z 19. století v rubrice Ztracení přátelé,
ve kterém inzerentka pátrá po své velké
rodině, rozprodané během americké občanské války.
¾¾ Horáková, Naďa: Korálky z klokočí.
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Detektivní román české autorky odkrývá
tíživá tajemství jedné vesnice včetně několika místních rodin.
¾¾ Eben, Marek: Myšlenky za volantem.
V půvabném a hravém souboru se Marek
Eben představuje jako vtipný vypravěč,
který glosuje nejrůznější události ze svého života, vzpomíná na blízké osoby, případně dokonce uvažuje nad nečekanými
souvislostmi a situacemi, které ho „přepadly“ v dnešní neklidné koronavirové
době.
¾¾ Tokarczuková, Olga: Ztracená duše.
Metaforický příběh o muži, jenž "pracoval tak usilovně a rychle, až utekl své
vlastní duši" a teprve poté se ji pokouší
získat zpět, neboť si uvědomí, že přece
jen cosi důležitého postrádá.
¾¾ Dowding, Charles: Zahradničení bez rytí.
Principy péče o zahradu bez použití rýče,
podporující přirozené fungování půdy
a celého ekosystému. Sklizeň, uchování

úrody, recepty ke zpracování ovoce a zeleniny.
¾¾ Palán, Aleš: Nevidím ani tmu- rozhovory o naději.
Rozhovory s šesti ženami různého věku
o naději a životní síle, která se objevila
v momentě, kdy zažívaly těžké časy, životní zklamání, utrpení či bolest.
¾¾ Picoultová, Jodi: Nejsem jako vy.
Psychologický román s detektivní zápletkou vypráví příběh autistického mladíka,
který byl obviněn z vraždy své lektorky.
¾¾ Blaine, Emily: Knihkupectví poslední
naděje.
Příběh o setkání dvou naprosto odlišných
lidí, kteří chtějí jen žít své sny.
¾¾ Thompson, Gill: Dítě na nástupišti.
Dojemný příběh, inspirovaný skutečným
útěkem tisíců židovských dětí z okupované Evropy do Londýna.
Dáša Ducháčová
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KULTURA

Muzeum Náchodska informuje
P o l i c e n ad M e t u j í

Broumovské barokní kostely

V prostorách kláštera v Polici nad Metují probíhá od 7. 5. do 31.
10. 2021 autorská výstava fotografií Zdeňka Odla, zaměřená na barokní skvosty našeho regionu – kostely tzv. Broumovské skupiny.
Fotografie jsou ke zhlédnutí denně 9.30-12.00 a 13.00-17.00 hodin.
Vzhledem k tomu, že jsme výstavu nemohli otevřít klasickou vernisáží, sám autor sepsal k vystaveným fotografiím alespoň pár slov:
Dientzenhoferové představují dynastii věhlasných barokních
architektů původem z Bavorska, působících hlavně v Horní Falci
a v Čechách od přelomu 17. a 18. století. Jejich stavby se doslova neodmyslitelně vtiskly nejen do tváří mnoha měst, ale dokonce
modelují celkový charakter krajiny, jako je tomu právě v případě
naší broumovské kotliny. Zde se nachází celý diadém venkovských
kostelů, postavených v krátkém časovém horizontu a ve vzájemné
souvislosti. Tato broumovská skupina kostelů, dosud zcela opomíjená, si teprve v současnosti získává pozornost kulturní veřejnosti.
Zprvu návštěvními dny Týden pro broumovské kostely, dnes pravidelnými letními hudebními festivaly Za poklady Broumovska.
Moje výstava fotografií z těchto pokladů ve zkratce představuje jen pouhý zlomek bohatství, které Kryštof a Kilián Ignác
Dientzenhoferové ve století baroka vytvořili. K fotografování
„Dientzenhoferů“ mě vlastně paradoxně přivedl jiný barokní stavitel – Jan Blažej Santini Aichel, u kterého jsem hledal inspiraci
ke své profesi dezinatéra damašků a brokátů. Může se zdát, že to
spolu v ničem nesouvisí, ale právě baroko je tak okázale zdobné,
že je bezednou studnicí motivů. V době na začátku tohoto století
byl internet a digitální fotografie v plenkách, nebylo dost exaktních informací a obrázků dokládajících tuto architekturu, tak jsem
se rozhodl fotograficky si ji zmapovat sám. Každý, kdo by se zabýval Santinim nebo Dientzenhoferem, musí nevyhnutelně narážet
na oba dva zároveň. Setkávají se v místě, chronologii i ve vzájemné
inspiraci jako nikdo jiný z jejich současníků. Některé z nedoložených projektů, od kterých nás dělí celá tři století, zavál čas. Dnešní
odborníci přisuzují ten samý objekt jedni jednomu, druzí druhému z obou. Na cestách za Santinim jsem často potkával některého
Dientzenhofera, fotil jsem tedy oba.
Polovina vystavených fotografií je stará 10 až 15 let, další zachycují novou podobu, která potěšitelně bývá lepší a dává pocit,
že záchrana památek už je na dobré cestě. Mne samotného na této
konkrétní výstavě v našem muzeu nejvíc těší, že po dlouhé pauze
otevírá jeho dveře, které přibouchla a zamkla pandemie Covidu.
Milí návštěvníci, buďte vítáni a přeji vám dobrý pocit, že o poklady
baroka je postaráno, k čemuž chce přispět i tato výstava.

Noční komentované prohlídky
benediktinského kláštera

Po loňském úspěchu nočních komentovaných prohlídek benediktinského kláštera a kostela Nanebevzetí Panny Marie s muzejním historikem Mgr. Janem Tůmou máme termíny i na léto 2021.
Červencová prohlídka se uskuteční 16. 7., další pak 6. 8. a 3. 9 vždy
od 21 hodin. Plné vstupné činí 100 Kč, zlevněné 50 Kč. Vzhledem
k omezenému počtu míst se prosím přihlašujte předem u správkyně
kláštera Bc. Drahomíry Večeřové na telefonním čísle 775 393 608
nebo e-mailu vecerova@muzeumnachodska.cz. Přijďte a zažijte
zvláštní atmosféru prohlídky, při které vás bude doprovázet pouze
tlumený svit ručních svítilen. Sraz proběhne ve 20.30 před vstupní
branou do kláštera. Baterky s sebou!
Andrea Kösslerová, Muzeum Náchodska
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MARKÉTA NÁDVORNÍKOVÁ:

😉😉
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Výstavu v nádherné budově Městského
muzea v Týně nad Vltavou můžete navštívit do konce letošních prázdnin.

Výstava byla zahájena v sobotu 19. června za
účasti návštěvníků převážně z modelářské
obce. Kurátor výstavy Michal Erben vyzdvihl
hlavně umění práce s modelářským detailem, který jako přidaná hodnota dodává
práci Ondřeje Hejla neopakovatelný rukopis.

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

ČERVENEC 2021
SRPEN 2021
Otevřeno:
DENNĚ 9:00 – 17:00

ARCHITEKTURA
NA KARTÁCH
Městské muzeum
Týn nad Vltavou
8. 6. – 31. 8. 2021
Na začátku června jsme odjeli do Týna nad
Vltavou, kde 8. června otevřel Club sběratelů
hracích karet výstavu s názvem „Architektura na kartách“. Výstava představuje desítky hracích karet s motivy staveb, která
vznikly v posledním století po celém světě.

Debata při instalaci výstavy v Týně n/Vlt.

Ondřej Hejl:
ARCHITEKTURA

Výstava v expozici Muzea
Ondřej Hejl patří už dvě desetiletí k nejznámějším a nejuznávanějším autorům papírových modelů v Čechách. V tomuto výročí
připravilo Muzeum papírových modelů výstavu, která je průřezem jeho dosavadní
tvorby.
Ač je těžištěm tvorby Ondřeje Hejla hlavně
sakrální architektura středoevropského
formátu, nacházející se v reálu hlavně na
území bývalého Československa, neratovický rodák má rád výzvy a nebojí se přesunout svůj „modelářský pohled“ i mimo
střed Evropy. Na výstavě zaujmou mimo
jiné i monumentální modely japonských
hradů. A podle vyjádření autora se můžeme
těšit i na jejich pokračování, protože v rozhovoru, který je součástí katalogu k výstavě, se přiznal, že ho architektura japonských hradů stále oslovuje. To, zda se můžeme těšit na další pokračování vystřihovánek s architekturou z Dálného východu, ale
záleží nejvíce na něm samotném a na
množství jiných „nabídek“.

K výstavě vyšel i katalog. V něm se můžete
dočíst i zajímavá názory mimočeských modelářů, jak oni vnímají tvorbu Ondřeje
Hejla. A je potřeba zdůraznit, že se nejedná
jen o ohlasy modelářů z našeho nejbližšího
okolí. „Domečky“ Ondřeje Hejla totiž slepují
mod-láři v Maďarsku, Německu nebo
Francii. A jejich zkušenosti a názory za
přečtení skutečně stojí.
Navíc vyšla v katalogu i unikátní vystřihovánka jedné ze staveb, které byly
původně určeny pro model kolejiště
polického nádraží. Tento model ještě nikdy
nebyl vydán a zažívá tak svou premiéru…
Výstava potrvá do října letošního roku a je
součástí expozice Muzea papírových modelů.

Muzeum dětem
30. a 31. července
28. a 29. srpna
9:00 – 17:00 hodin

Tradiční interaktivní dílnička přímo v expozici Muzea. Nabízí neopakovatelný zážitek
stát se modelářem přímo v expozici Muzea.
Pro malé návštěvníky budou připraveny jednoduché vystřihovánky, které si můžou
v Muzeu slepit a odnést domů jako unikátní
suvenýr.
A pro nejmenší budou připraveny omalovánky, pastelky a čisté papíry.
Interaktivní dílnička je součástí expozice.

NOVÁ TERASA 2021

A „placaté“ hrací karty jsou doplněny o trojrozměrné papírové modely ze sbírky našeho
Muzea.
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Hrad Kamioka

I v letošním roce připravilo Muzeum papírových model ve spolupráci se spolkem Apeiron a podporou Města Police nad Metují
a ZUŠ Police nad Metují doprovodný program,
Polický měsíčník červenec - srpen 2021

který nabídne kulturní a společenské akce
na Terase před Muzeem, v Zeleném domečku a na Sále ZUŠ.
A je věru na co se těšit. Opět Police nad Metují nabídne návštěvníkům špičkovou českou výtvarnou scénu, promítání filmů nebo
koncert.

Fratnišek Hodonský:
DLÁTEM, KOSTÍ,
KAMENEM
Výstava grafik
Zelený domeček
Vernisáž ve čtvrtek 8. 7.
od 18 hodin

otevřeno denně kromě pondělí
10:00-12:00 a 13:00-17:00
František Hodonský patří už desítky let mezi
nejuznávanější výtvarníky v České republice. Má za sebou téměř dvě stovky samostatných výstav u nás, na Slovensku, v Německu, Nizozemí nebo Francii.

Autor v současné době učí na Západočeské
univerzitě v Plzni, před tím pedagogicky
působil v Bánské Bystrici a v Praze.
Výstava potrvá do 1. srpna.
Vstupné dobrovolné

PAVEL ČADEK
EPYDEMYE

Koncert
Terasa před MPM
Sobota 10. 7. od 19 hodin
Dva koncerty na Terase!
K Terase patří od jejího samotného začátku
koncerty. V průběhu let v Polici koncertovali třeba Vladimír Merta, Iva Marešová,
Jana Šteflíčková nebo Jarda Svoboda.
Na začátku prázdnin 2021 přijede do Police písničkář a představitel cellofolku Pavel Čadek. Brněnský písničkář, který se doprovází na violoncello, je už etablovaným
hudebníkem. A u nás se nepředstaví poprvé – možná si vzpomenete na jeho koncert společně s Ivo Cicvárkem v roce 2016.

Pracovní nástroje F. Hodonského
Polický měsíčník červenec - srpen 2021

Vstupné na koncerty je dobrovolné.

Martin Mahdal:
SEDM HVĚZD NAD
NÁHORNÍM
KARABACHEM
Film
Terasa před Muzeem
papírových modelů
Sobota 17. 7.
Začátek cca 21 hodin

Martin Mahdal patří ke známým autorům
dokumentárních filmů.
Jedním z jeho nejmilovanějších míst na světě
je území Náhorního Karabachu. Tedy prostoru, kde se střetávají zájmy Arménie, Ázerbájdžánu, Ruska a Turecka.

F. Hodonský: Kvetoucí rákosí
Těžištěm jeho tvorby jsou lužní lesy se vším,
co k nim patří. Lužní les totiž patří k jeho životu o nejranějšího dětství. Autor vzpomíná
na to, jak chodil se svým tatínkem malířem
už jako chlapec malovat k řece Dyji.
V Polici nad Metují představí svou grafickou
tvorbu, která vzniká technikou dřevořezu.
Kromě tisků, které si sám tiskne v minimálních nákladech, vystaví i dřevěné matrice.
Ještě je potřeba rozklíčovat název výstavy.
František Hodonský totiž tiskne své dřevořezy tak, že na přitlačení papíru na matrici
používá buď vyhlazený kámen nebo kost.
V názvu výstavy se tak odráží vlastně jeho
pracovní nástroje…

Kapela Epydemye

Pavel Čadek
V poslední době začal spolupracovat s písničkářem Pokáčem. Vznikl společný duet a
od loňského roku spolu absolvovali několik
koncertů.

A v rámci koncertního večera na Nové Terase 2021 vystoupí pak českobudějovická
kapela Epydemye. Ta už má své pevné
místo v českém hudebním prostředí. Kapela získala mj. v roce 2015 žánrovou cenu
Anděl na album „Kotlina“. Ve své tvorbě se
věnují odkazům minulosti (na albu „Kotlina jsou písně inspirované třeba osudy parašutistů, kteří seskočili v Čechách v rámci
výsadku Silver, osudy legendárních Tří
králů nebo Milady Horákové) nebo intimnějším a osobním věcem – písně z posledního alba jsou plné mateřské a otcovské
lásky.
Kapela v loňském roce vystoupila třeba
v Náchodě, kde absolvovala na zámku koncert v rámci Kurónských slavností.

Před začátkem filmu autor svůj dokument
představí. „Sedm hvězd nad Náhorním
Karabachem“ je posledním dokumentem
před začátkem další z téměř nekonečného
množství válečných konfliktů, které
pravidelně ničí tuto krásnou krajinu.
Film trvá 62 minut.
Po jeho skončení bude ještě následovat debata přímo o filmu a o tom, jestli má
Náhorní Karabach vůbec naději na
uklidnění situace a zda bude někdy
v dohledné době následo-vat období míru
a klidu.
Martin Mahdal navštívil Polici nad Metují
už v roce 2015 v rámci projektu „Jiná
mapa“. Dlouhodobě spolupracuje s Českou
televizí a podílel se třeba na některých
dílech z doku-mentárních cyklu „Na cestě“
a „Neznámí hr-dinové“.
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Jan Hábl:
JAN AMOS KOMENSKÝ
Přednáška
Čtvrtek 22. 7. od 19 hodin
Sál ZUŠ Police nad Metují

Jan Hábl je profesorem na královéhradecké
univerzitě. A také je asi nejznámějším komeniologem v České republice.
V loňském roce se stal tváří projektu „Komenský 2020“, který vznikl při příležitosti
350. výročí úmrtí „Učitele národů“

Jiří Mědílek, který žije v Martínkovicích,
patří k nejznámějším malířům české výtvarné scény. Kromě samotné autorské
tvorby se věnuje i grafice a pracoval např.
pro Galerii výtvarných umění v Náchodě,
Galerii Dům v Broumově nebo Národní galerii.
Jeho dílo znají návštěvníci nejen v České
republice, ale také v Německu nebo Itálii.

Výstava „Evidence“ Jiřího Mědílka v Galerii Ferdinanda Baumanna v Praze

Jan Hábl
Přednáška ukáže, že myšlenky Jana Amose
Komenského nepatří do učebnic historie, ale
jsou stále aktuální.
Ač s historie vnímáme Komenského odkaz
hlavně v rovině pedagogiky, je potřeba si
uvědomit, že poslední biskup Jednoty bratrské byl významným filosofem a možná posledním „renesančním“ vědcem v dějinách.
Docent Jan Hábl učí na katedře pedagogiky
a psychologie na Univerzitě Hradec Králové.
Je autorem mnoha publikací o Janu Amosovi
Komenském.

Tvorba Jiřího Mědílka se vyvíjela od abstrahovaných krajin a portrétů, přes zasněné
a náladové krajiny k geometrickému
výrazu, který jeho práci v posledních
letech naprosto dominuje. Postupné
zjednodušování
výtvarného
projevu
nakonec vedlo až k přísně geometrickému
členění plochy obrazu. Autor pracuje s
jasně definovanou plochou, kterou dělí
na dvě nebo tři barevné části. Předává
tak sdělení o jednoduchosti těch
nejzákladnějších věcí, které obklopují náš
svět a určují jeho fundamentální základy.

Filmové grotesky patří už léta do zlatého
fundu světové kinematografie. Před dvěma
lety se na Terase představil „Tulák“ Charlie
Chaplin. A v letošním roce na tuto projekci
navazujeme. Laurel a Hardy, tato nesourodá
legendární dvojice na plátnech kin poprvé
objevila na konci 20. let 20. století. Od té
doby stihli pánové Stan Laurel a Olivier
Hardy rozdat tuny radosti a smíchu.
Na Terase se na konci srpna objeví ve své
nejlepší formě. Celý večer němé grotesky
bude doprovázet klavírním doprovodem Pavel Čapek z místní ZUŠ.

Filmy polické ZUŠ

Sobota 28. 8. od 21 hodin
Terasa před Muzeem

To, že v polické ZUŠ se točí kvalitní filmy, je
bez debaty. Mnoho dokumentů, které natočili žáci školy pod vedení pana učitele Vladimíra Berana získalo ocenění na nejrůznějších filmových soutěžích.

Výstava Jiřího Mědílka „Realita“ v Galerii
Dům v Broumově

!!! Přednáška se uskuteční na sále
ZUŠ Police nad Metují !!!

Jiří Mědílek: EVIDENCE
Výstava obrazů a tisků
Zelený domeček
Vernisáž: čtvrtek 5. 8.
od 18 hodin

otevřeno denně kromě pondělí
10:00-12:00 a 13:00-17:00
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Zjednodušením výtvarného projevu ale nedošlo k zjednodušení sdělení. Ba právě naopak. Zatímco ve snových krajinách z 90.
let minulého století deklamoval autor svůj
básnický pohled na svět, v geometrické
abstrakci je snovost potlačena a na povrch
vyplouvají otázky reflektující samotné základy existence. Ve filozofické rovině se dostáváme třeba až k samotné podstatě etických norem a tázání.
Jiří Mědílem se netají obdivem k ruskému
malíři Kazimiru Malevičovi a mnoho z děl
„Evidence“ přímo k tomuto významného
ruskému výtvarníkovi odkazuje.

LAUREL A HARDY

Filmové grotesky
Sobota 21. 8. od 21 hodin
Terasa před Muzeem

Na Terase představí škola průřez svou dokumentární tvorbou. Uvidíte mimo jiné i dokument o Bohumilu Štrauchovi, s názvem
„Grizzly“. Na webu „Agentura NAŠA TV“ ZUŠ
Police nad Metují se píše: „‚Grizzly‘“. První
‚opravdický‘ dokumentární film NAŠA TV,
který jsme natočili v roce 2008 v rámci soutěže ‚Bojovníci proti totalitě pohledem dětí‘.
Film v soutěži získal druhou cenu.
Věříme, že i v roce 2021, v době snad už konečně postkovidové si najdete cestu do Mu-

zea papírových modelů nebo na některý
z doprovodných projektů.
Všem čtenářům Polického měsíčníku
přejeme mnoho pohody v letních měsících a dětem, aby si užily krásné prázdniny.
Za MPM Pavel Frydrych
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Dřevěnka o "Polické pouti"
opět ožije

Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě Dřevěnky o polické pouti
ve dnech 14. 8. a 15. 8. od 9.00 do 16.00 hodin.
V rámci akce „Oživlá Dřevěnka“ budeme předvádět rukodělné
techniky - zpracování ovčí vlny, paličkování, figurky ze šustí, pletení,
háčkování, drátování, bylinné sáčky, polštářky z pohankových slupek.
Před Dřevěnkou bude možnost si dát nabrousit nože a nůžky.
Do časů dávno minulých nahlédnete výstavou:

a

Ze skříní a truhel našich prababiček.

A prosba Vám, kteří jste staromilci a uchováváte věcí, které byste
mohli darovat a tím rozšířit naše sbírky. Do zamýšlené výstavy bychom uvítali prádlo, halenky, sukně, šaty, kabelky, klobouky, dobovou
bižuterii atd. Možnost předat v Dřevěnce vždy středu od 7.8. do 25.8.
do 9.00 do 16.00. Informace na telefonním čísle 702 072 203.
Na setkání se těší
Cech panen rukodělných

Hlasy z Kvíčerova L.P. 2021

Velectěnému obyvatelstvu kvíčerovskému na vědomost se dává,
že se blíží vydání tradičního nactiutrhačského plátku, řečeného
HLASY Z KVÍČEROVA, alébrž řídce též CANCÁLEK, který na nikom nit suchou ponechávat ani letos nebude!
Za tímto účelem jest právem, ba povinností (sic!), každého informovat veleváženou redakci Hlasů z Kvíčerova o slovutných a zaznamenáníhodných činech, akcích, nebo průserech Vašich přátel, kamarádů, sousedů či kolegů! Byť je to notoricky známo, připomínáme, že
sídlem redakce jest Sluj Českých bratří na Vostaši. Podání jest možno
učiniti jak ve formě písemné, tak ve formě současné době poplatné,
tedy elektronické. Elektronickou adresu na vyžádání sdělí členové
Klubu pohodářů každý pátek ve 23:32 v sídle klubu.
V dokonalé úctě, Vaše naše
Redakce Hlasů z Kvíčerova

VSTUP ZDARMA
ZVE VÁS OBEC ŽĎÁR NAD METUJÍ

POHLEDY DO HISTORIE
Jak šel čas Polickem – vybrané události v červenci a srpnu ve 20. století

18. srpna 1900
se konala na náměstí, v den 70. výročí narozenin císaře Františka Josefa I. polní mše,

(náměstí čp. 22 – býv. hotel „Ostaš“).

6. července 1901
v Polici proběhly oslavy Jana Husa.

10. srpna 1907
bylo výnosem c. k. Zemské školní rady „povoleno zřízení měšťanské školy dívčí s českým
jazykem vyučovacím“.

15. července 1901
byl zřízen ženský tělocvičný odbor polického
„Sokola“.

3. července 1910
byla slavnostně oficiálně otevřena novostavba
budovy Sokolovny.

28. července 1901
měl v polickém kostele svou primiční mši
Antonín Kollert ze Suchého Dolu.
30. července 1902
byla zahájena výroba v uzenářské továrně
bratří Pejskarů.

25. července 1914
byla vyhlášena částečná mobilizace poloviny
(osmi z šestnácti) rakousko-uherských armádních sborů. Při této částečné mobilizaci
se z města Police dostavilo ku svým útvarům
260 vojáků.

21. srpna 1902
byla v Polici ustavena zájmová profesní korporace „Společenstvo hostinských a výčepníků v Polici n. Met.“, s působností po celém teritoriu tehdejšího polického soudního okresu.

29. – 31. července 1914
se konaly v Polici odvody koní k vojsku.
28. července 1914
vyhlásilo Rakousko válku Srbsku – vypukla 1.
světová válka.

4. července 1903
byla po třídenním přelíčení u krajského porotního soudu v Olomouci odsouzena Kristina
Ringelová (hlavní aktérka suchodolských zjevení) k trestu smrti provazem.

31. července 1914
byla vyhlášena všeobecná mobilizace zbývajících 8 armádních sborů v Rakousko-Uhersku
– muži do 37 let.

22. července 1906
se hrálo poslední divadelní představení spolku Kolár na sále hostince „U zlatého lva“
Polický měsíčník červenec - srpen 2021

Červenec roku 1919
Byly dokončeny stavební úpravy radnice čp.
98 (bývalé budovy okresního soudu).

Srpen roku 1919
Místní komitét instituce „Československá
péče o dítě“ začal z potravinových zásilek
z USA vařit nemocným a zeslabeným dětem
a matkám kakao a výživné polévky. Toto
ozdravné opatření trvalo po celý rok.
9. července 1921
se konalo slavnostní kladení základních pamětních kamenů ke stavbě Jiráskovy turistické chaty na Dobrošově. Obec Police nad
Metují poskytla základní kámen s nápisem
„Police nad Metují“.
2. července 1922
se konal v Polici n. Met. 2. krajinský sjezd
hasičstva, kterého se zúčastnilo 6 žup:
Metuj – Polická, Seidlova – Náchodská,
Českoskalická, Podzvičinská – Králové Dvůr
n. L. a Úpická s celkovým počtem 1.125
hasičů.
Červenec roku 1923
Místní stavební firmě Josefa Erbera byla zadána oprava budovy radnice za 40.340 Kč 22 hal.
Červenec roku 1925
Byla zahájena stavba skupinového vodovodu
pro město Polici a okolí družstvem »Bor«.
15. srpna 1925
uspořádalo „Družstvo pro postavení divadla“
první staročeskou pouť.
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1. srpna 1927
se stal definitivním ředitelem měšťanské školy
v Polici nad Metují Matěj Duzbaba, předtím
ředitel měšťanské školy dívčí v Novém Městě
n. Met.
Srpen roku 1929
Bylo započato s dlažbou okresní silnice žulovými kostkami – od domu Viléma Pellyho
přes náměstí a Kostelní ulicí, Ostašskou ulicí,
vydlážděna byla i část ulice Školské směrem
ke Žďáru.
25. července 1937
oslavil místní odbor „Národní jednoty severočeské“ výročí 50 let své existence.
20. srpna 1939
byl slavnostně položen základní kámen
ke stavbě kostela církve česko-moravské.
30. srpna 1939
byla německými úřady rozpuštěna Národní
garda a Čsl. obec legionářská a jejich jmění
zabaveno.
1. července 1942
byla zastavena výroba piva v polickém měšťanském pivovaru.
10. července 1943
byl zabaven německými četníky z Náchoda
majetek „Národní matice“ (dřívější „Národní
jednoty severočeské“), která byla úředně
rozpuštěna.
20. srpna 1943
poprvé zazněla z místního rozhlasu nová znělka, kterou složil polický rodák Jaromír Žid
(*1898, …1954).
16. července 1945
byla do akciové společnosti Pelly výměrem
OSK zavedena národní správa.
31. července 1945
nařídil Místní národní výbor v Polici nad
Metují uzavření všech místních obchodů a jejich zaměstnance nakomandovat ke sklizni
obilí.
1. – 4. srpna 1945
se konaly první vojenské odvody v československé republice; z Police nad Metují se dostavilo 140 branců.
6. srpna 1945
došlo k první deportaci Němců z Broumovska.
15. srpna 1945
byl na hřbitovní zvonici znovu slavnostně zavěšen zvon, rekvírovaný Němci v roce 1942.
16. srpna 1945
byly po celém městě vyvěšeny prapory na oslavu konce 2. světové války – dne
14. 8. oznámilo Japonsko bezpodmínečnou
kapitulaci.
27. července 1947
uspořádal Městský sbor dobrovolných hasičů
slavnost znovurozvinutí hasičského (tj. vlastně sokolského) praporu, pocházejícího z roku
1870.
1. července 1948
odjížděli poličtí Sokolové vlakem na XI. všesokolský slet do Prahy.
3. července 1948
byl vyhláškou č. 1476 ministryně výživy
Ludmily Jankovcové znárodněn benediktinský pivovar ve Velké Ledhuji a začleněn

18

do svazku n. p. Podkrkonošské pivovary se
sídlem v Trutnově.
12. srpna 1948
byla znárodněna uzenářská firma Bratři
Pejskarové a začleněna do národního podniku
Masný průmysl.
Srpen roku 1948
Začínají první represe
Tělocvičné jednoty Sokol.

proti

členstvu

Srpen roku 1948
V rámci národního podniku Východočeské
bavlnářské závody (VBZ) v Náchodě byly vytvořeny základní závody, které řídily ve svých
spádových oblastech ostatní menší přičleněné
závody.
Pod základní závod VBZ č. 5 v Polici nad
Metují spadaly tyto satelitní závody: závod
č. 502 ve Žďáře (fa Jan Ticháček), č. 503
v Machově (fa Oldřich Kubeček) a č. 504
v Nízké Srbské (fa Břetislav Kubeček).
4. července 1949
byl na základě rozhodnutí ministra průmyslu
Gustava Klimenta č. 1032 ze dne 27. června
t. r. zřízen národní podnik META, bavlnářské
závody v Polici nad Metují.
25. července 1949
byl na základě vyhlášky ministra průmyslu
Gustava Klimenta zřízen samostatný národní
podnik Kovopol, s platností od 1. ledna 1950.
27. srpna 1950
byla slavnostně otevřena nová školní budova pro 1. až 5. ročníky žactva, postavená
„Na Babí“.
Červenec roku 1951
Byla provedena úprava obřadní svatební síně
v radnici.
3. července 1955
se konala v kostele Nanebevzetí Panny Marie
slavnostní primiční mše Václava Hartmana ze
Žďáru (1920-1981).
6. srpna 1957
bylo jako první v polickém regionu založeno
JZD Slavný.
19. července 1958
pracovala první skupina brigádníků na budování silnice z Hlavňova na Hvězdu.
5. července 1959
byla slavnostně otevřena nová silnice Hlavňov
– Hvězda.
23. srpna 1959
byl na místním hřbitově otevřen nově zřízený
urnový háj – kolumbárium.
1. července 1960
byl ustaven okres Náchod. Obec Hlavňov byla
připojena k Bukovici – tyto dvě poslední sloučené obce byly pojmenovány uměle vytvořeným názvem Hvězda.
1. srpna 1967
zahájilo činnost Zemědělské odborné učiliště.
20. srpen 1968
byl počátkem okupace Československa.
9. července 1969
vyšlo 28. číslo okresních novin „Nový čas“,
kde v článku na titulní straně, nadepsaném
„Vážení čtenáři!“, se loučí dosavadní redakční
rada se čtenáři.

29. srpna 1970
měl ve své klubovně poslední schůzku polický oddíl Junáka (skautů) a brzy nato byl
rozpuštěn.
4. srpna 1974
byla slavnostně předána veřejnosti rozptylová
loučka v dolní části hřbitova.
Srpen roku 1978
Na železniční trati Choceň – Meziměstí byl
ukončen provoz parních lokomotiv.
30. srpna 1981
byla slavnostně otevřena nová školní budova
Základní devítileté školy v ulici „Na Babí“.
12. srpna 1983
byla dokončena oprava kašny na náměstí
a opět napuštěna vodou.
Červenec roku 1984
Bylo dokončeno pokrytí střechy staré roubené
barokní školy čp. 15 ve Hvězdecké ulici novým šindelem.
Srpen roku 1990
Byla dokončena měděná střecha na severní
postranní lodi kostela.
24. července 1991
v prelatuře budovy kláštera, v tzv.
„Laudonově“ sále a přilehlých místnostech
byla Okresním muzeem v Náchodě otevřena
nová expozice Městského památníku.
15. srpna 1992
se polické veřejnosti před polickou poutí poprvé představila „Ostrostřelecká garda spolku
vojenských vysloužilců Václava hraběte
Radeckého v Polici nad Metují“.
4. srpna 1993
byla dokončeny opravy hřbitovní kaple.
31. srpna 1993
byla slavnostně otevřena nová školní jídelna.
15. července 1995
bylo oficiálně otevřeno rekonstruované
koupaliště.
1. srpna 1996
byl uveden do provozu rekonstruovaný úsek
silnice mezi Policí nad Metují a Petrovicemi.
5. srpna 1996
byla dokončena rekonstrukce čističky odpadních vod v Mezihoří.
Červenec roku 1997
byla dokončena nová fasáda budovy místní
pobočky České spořitelny v Nádražní ulici
(čp. 377).
13. srpna 1999
byla opravena fasáda radnice – byl oživen zeleno-bílý nátěr.
14. srpen 1999
Byla slavnostně otevřena stará škola
ve Hvězdecké ulici (čp. 15).
14. srpna 1999
se konala oslava 130. výročí založení vysloužileckého spolku Radecký v Polici nad Metují.
21. července 2000
byla rozsvícením nového osvětlení dokončena
velmi zdařilá rekonstrukce náměstí.
Červenec roku 2000
Byly dokončeny restaurační práce na vstupním portálu kostela Nanebevzetí P. Marie.
Připravil František Janeček
Polický měsíčník červenec - srpen 2021

V ý z n a m n á k u lt u r n í v ý r o č í

23. 8. 1851
ALOIS JIRÁSEK – 170 let od narození

Významný historický romanopisec a povídkář, zakladatel českého realistického románu, autor historických a pohádkových her
a dramat ze soudobé společnosti.
Narodil se 23. 8. 1851 v Hronově.
Pocházel ze selského rodu, jeho otec byl původně tkalcem a pak pekařem. Dětství strávil ve Velké Vsi u Broumova. Navštěvoval
německé
benediktinské
gymnázium
v Broumově (1863–1867) a české gymnázium v Hradci Králové (1867–1871).
Chtěl se stát malířem, ale z existenčních důvodů začal studovat
historii na Filozofické fakultě v Praze (1871–1874). Pracoval jako středoškolský profesor (Litomyšl, Praha). Přátelil se s mnoha vynikajícími
osobnostmi českého národa – například s M. Alšem, J. V. Sládkem, K.
V. Raisem, J. S. Macharem či Z. Nejedlým. Pracoval jako redaktor časopisu Zvon. Byl zastáncem samostatnosti českého a slovenského národa a jako jeden z prvních podepsal v roce 1917 Manifest českých
spisovatelů. Po válce byl krátkou dobu senátorem, více se však politice
nikdy nevěnoval.
V roce 1879 se Jirásek oženil s Marií Podhájskou. Narodilo se mu
postupně šest dcer a jeden syn. Alois Jirásek zemřel 12. března 1930
v Praze, pohřben byl pak v Hronově. Jeho jméno nese náš největší festival amatérského divadla – Jiráskův Hronov.
Ve svých dílech se soustředil především na tři období českých dějin: období husitského hnutí a let těsně následujících, období protireformace a dobu národního obrození.
Z díla:
Z období husitství jsou nejznámější jeho romány Mezi proudy, Syn ohnivcův, Proti všem,
Bratrstvo. Z doby pobělohorské si
zaslouží jmenovat alespoň Skaláci,
Psohlavci, Skály a Temno. Období
národního obrození se věnují například romány Na dvoře vévodském,
Filosofská historie, F. L. Věk. Psal
rovněž literaturu pro mládež – např.
Z Čech až na konec světa, Staré pověsti české. Je autorem dramat Jan
Hus, Lucerna, Vojnarka a dalších.
Mnoho jeho děl bylo zpracováno
filmově.

11. 7. 1856
JOSEF KAJETÁN TYL - 165 let od úmrtí

Český dramatik, spisovatel, herec novinář a organizátor společenského života, jedna z vedoucích osobností národního obrození před rokem 1848 i po něm.
Narodil se 4. února 1808 v Kutné
Hoře. Jeho otec byl krejčím a hudebníkem
u vojska. Po základním vzdělání odešel
Tyl do Prahy, kde od roku 1823 studoval
Akademické gymnázium na Starém Městě
v Praze. V letech 1826-28 studoval v Hradci
Králové, kde byl žákem Václava Klimenta
Klicpery, byl jím silně ovlivněn. Studoval
ještě filozofii v Praze, avšak jeho láska k divadlu byla natolik silná, že
studium nedokončil.
V roce 1829 se z důvodů existenčních stává členem Hilmerovy kočovné společnosti, kde se seznámil s herečkou a zpěvačkou Magdalenou
Forchheimovou, s níž se v roce 1839 oženil a se kterou čekal dítě.
Dítě se ale narodilo mrtvé a Magdalena již po tomto těžkém porodu
další děti mít nemohla. Záhy navázal intimní poměr s Magdaleninou
mladší sestrou Annou Forchheimovou-Rajskou. Tak vznikl manželský
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trojúhelník se dvěma sestrami. Se svou milenkou Annou nakonec zplodil osm dětí (jedno zemřelo předčasně), které vychovávala manželka
Magdalena.
Po dvou letech v Hilmerovy
společnosti se vrátil do Prahy kde
s pomocí přátel získal místo písaře
ve vojenské kanceláři. Ve volném
čase se stále věnoval divadlu a novinařině. Stal se jedním z nejčtenějších českých prozaiků. Později
se iniciativně podílel na vytvoření
Kajetánského divadla, které několik let řídil. Následně působil
v Divadle v Růžové ulici.
Kromě divadelnictví se Tyl
věnoval i činnosti redaktorské.
Řídil časopis Květy, přispíval
do Pražského posla a do Sedlských
novin. V roce 1846 byl jmenován dramaturgem a vedoucím českých
her ve Stavovském divadle. Byl oceněn Maticí českou, stal se miláčkem národa, organizoval český kulturní život, pořádal i plesy.V prosinci 1834 byla ve Stavovském divadle uvedena jeho slavná fraška
Fidlovačka, byla věnována národnímu zápasu a v ní poprvé zazněla
– na Škroupův nápěv – píseň Kde domov můj, česká hymna.
Tyl byl činný i politicky, v revolučním roce 1848 byl členem
Svatováclavského výboru, byl spoluzakladatelem Slovanské lípy a byl
zvolen na rakouský Říšský sněm. Místo ve Stavovském divadle ztratil
roku 1851 v době protirevoluční reakce, kdy byla zastavena zemská
subvence českému souboru, a ten byl fakticky rozpuštěn. Odešel proto
z Prahy a založil vlastní kočovnou hereckou společnost. Zanedlouho
ovšem Tyl těžce onemocněl a nakonec v pouhých 48 letech 11. července 1856 v Plzni zemřel v bídě, se kterou zápolil po celý život.
Z díla: Strakonický dudák, Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná
rvačka, Paličova dcera, Kutnohorští havíři, Jan Hus, Krvavé křtiny čili
Drahomíra a její synové.

8. 7. 1926
KAREL VÁCLAV RAIS – 95 let od úmrtí

Český prozaik s regionálním zaměřením na Podkrkonoší
a Hlinecko, autor knih pro děti a mládež.
Narodil se 4. 1. 1859 v Lázních Bělohradě,
zemřel 8. 7. 1926 v Praze.
Je jedním z představitelů českého literárního realismu a tvůrců tzv. venkovské prózy. Svým dílem navazoval na Němcovou,
Nerudu, Hálka a Světlou.
Pocházel z rodiny drobného rolníka
a tkalce. Po vystudování učitelského ústavu
v Jičíně začal učit v Trhové Kamenici, zde
poznal nesmírnou chudobu a drsnost kraje Železných hor, život tamějšího obyvatelstva. Později působil jako učitel v Hlinsku a v Praze, kde
byl v letech 1899 – 1919 ředitelem
měšťanské školy na Vinohradech.
Stýkal se s významnými osobnostmi, především s Jiráskem, Wintrem,
Thomayerem aj. Přispíval do mnoha
časopisů (Šotek, Humoristické listy,
Ruch, Květy, Světozor, Národní listy, Vesna), patřil mezi zakladatele
a redaktory časopisu Zvon.
Památník K. V. Reise
Psal pro děti i dospělé. V kniv Lázních Bělohrad
hách určených dětem často vystupuje dětský hrdina, který pomáhá svému okolí od bídy, trápení, který dokáže myslet nejen na sebe, ale hlavně na ostatní. V pracích pro
dospělé se soustřeďuje zejména na rodinné nesváry, generační spory,
vyzdvihuje však i obětavou a nesobeckou práci „zapadlých vlastenců“.
Z díla:Romány – Západ, Zapadlí vlastenci, Kalibův zločin, Pantáta
Bezoušek.
Připravil František Janeček
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Počátky československého trampingu na Policku,
trampská osada Šarkán 1931 – 2021 Bělý – 90 let

Příběh chlapců „polických Sokolů“, kteří neodolali mocnému kouzlu zdejší přírody,
romantiky a dobrodružství. Nezastavila je
vyhláška zemského prezidenta Hugo Kubáta
z 9. 4. 1931, která nařizovala zákaz společného táboření osob různého pohlaví v přírodě ve stanech, chatách a srubech, dvojic bez
oddacího listu, s výjimkou u táboření rodinného. Což v trampském hnutí zvedlo obrov-

ský odpor a po mohutných protestech se podařilo kontroverzní vyhlášku po pár letech
zrušit. Chlapci z T.O. „Šarkán“ byli inspirací
a vzorem pro vznik desítek trampských osad
na Policku, Machovsku i jinde, které vznikaly
v průběhu dalších let a byli průkopníky mohutného rozmachu éry pobytu ve zdejší nádherné a okouzlující přírodě. Díky zvídavému
dotazníku z čs. akademie v roce 1967 nyní
můžeme čerpat autentické informace z pera
Karla Vacka za přispění devíti kamarádů, jak
to vše započalo.

Název osady a vznik tohoto názvu

Nazýváme se trampská osada „Šarkán“.
Po návratu kamaráda Františka Jenky z vojenské služby na Slovensku jsme se na jeho
návrh rozhodli pojmenovat naši osadu názvem
„Šarkán“. V tomto názvu jsme spatřovali

náznak něčeho bájně až pohádkově nezkroceného, něčeho, co oplývá přímo dračí silou, něčeho, co nutno vzít na vědomí a respektovat.
Osadu jsme založili v roce1931. Trampskou
osadu Šarkán“ založili kamarádi:
1 HERMAN Josef/1910
2. HOLOTA Jaroslav/1908
3. JENKA František/1909
4. JENKA Jiří/1911
5. JENKA Oldřich/1912
6. KVAPIL Vojtěch/1909
7. MEISNER Karel/1913
8. MICHL František/1912
9. PEŠEK Miroslav/1909
10. POZDĚNA František/1910
11. STODOLA Josef/1909
12. VACEK Karel/1912
13. VYČÍTAL Václav/1912

Dohromady nás svedly již samy vztahy
z nejútlejšího mládí. Všichni jsme od dětství odchovanci polické tělocvičné Jednoty
Sokol. Vyrostli jsme převážně v rodinách
chudých textilních zaměstnanců a drobných
živnostníků. Ani jeden neměl na růžích ustláno. Hmotný nedostatek nás provázel více než
dost, až se často stýskalo. Nejméně polovina

kamarádů na své kůži prožila „slasti“ nezaměstnanosti. Při překonávání hmotných nedostatků spojovala a utužovala nás solidarita
a vzájemné a upřímné porozumění jeden pro
druhého. Všichni jsme měli stejné zájmy. Byla
to láska k lidem, k přírodě, láska k Sokolské
Tyršově tělovýchově a vůbec láska ke všemu,
co činí život člověka, byť i za nejskromnějších podmínek, krásným. Místem našeho tá-

boření bylo hned od začátku údolí při potoku
Třeslice, a to ponejprv v katastru obce Slavný,
později o něco níže v katastru obce Bělý,
pod západním svahem, tj. na polické straně
Broumovských stěn. Poklidné travnaté údolí
se zurčícím potůčkem uprostřed hlubokých
roklinatých lesů a divokou krásou pískovcových skal, nás všecky svorně upoutalo, že se
stalo naším stálým tábořištěm. V roce 1931
jsme si pořídili stan a k němu nejnutnější vybavení a takto vyzbrojeni téměř po dva roky
vždy v sobotu odpoledne z Police vycházeli
a v neděli k večeru se vraceli. Občasné nepohody a obtížné nošení stanu a všeho příslušenství k táboření přivedly nás v roce 1932
na myšlenku postavit si chatu. Bylo to tehdy
zvlášť na naše poměry něco odvážného, něco

Budování boudy na nářadí

20

Polický měsíčník červenec - srpen 2021

Původní chata na pozemku
pana Ringla v Suchém Dole

zde dosud nevídaného nebo ojedinělého.
Slovo však dalo slovo a k činu nebylo daleko.
Jen s potřebným kapitálem byla větší patálie. Nakonec i ten se sehnal. Každý kamarád
a bylo nás osm, byl povinen buď najednou
nebo v splátkách složit 100 Kčs, a tak s kapitálem 800 Kč a s malou hotovostí, kterou tvořil přebytek ze společného stravování a nějaký
ten dar, jsme se pustili do stavby. Měli jsme
štěstí, že mezi námi byli odborníci, jako například František Jenka – truhlář, Miroslav Pešek
a Václav Vyčítal – zámečníci a Josef Herman
– kovář. Jejich bystré hlavy a umné ruce dělaly přímo divy. Stavba šla opravdu velmi rychle
a úspěšně kupředu. Ani se dřívím jsme neměli
žádnou velkou patálii. Potřebné řezivo dodal
nám až na místo náš veliký příznivec, zemědělec a obchodník s dřívím v Bělém, pan Kracík.

Při rozhovoru s ním často tvrdil:
„Kulatina je na huntě“! A tak
na sklonku roku 1932 jsme již byli
ve svém, a to původně na katastru dnešní obce Suchý Důl, jehož
majitelem byl pan Ringl. Později
pro neshody s ním jsme chatu přenesli níže na katastr dnešní obce
Machov, a to na pozemek našeho velikého příznivce zemědělce
pana Rösnera z Bělého. V zápisu
z valné hromady naší osady, konané 21. ledna 1933, je zapsáno,
že náklad na výstavbu chaty činil
860,60 tehdejších Kč. Za zakládajících členů z důvodu přesídlení,
změny zaměstnání nebo jiného
osobního zaměření nás opustili kamarádi Jiří Jenka, František
Michl, František Pozděna a Josef
Stodola. Zbylo tedy osm kamarádů, na jejichž bedrech spočinula
výstavba chaty a to:
1. HERMAN Josef
2. HOLOTA Jaroslav
3. JENKA František
4. JENKA Oldřich
5. MEISNER Karel
6. PEŠEK Miroslav
7. VACEK Karel
8. VYČÍTAL Václav

Poznámka: Zakládající kamarád Vojtěch
Kvapil stavby účasten z důvodu zaměstnání
od května 1931 do února 1933 v Praze.

Vaření v nové chatě

K tomuto kolektivu se brzo po výstavbě chaty připojili kamarádi: Bedřich
PICHL/1911, Stanislav FULKA/1907 po návratu z Afriky Ing. Josef BERAN/1918 a Hugo
HEPNAR/1912. Tím naše osada dosáhla opět
počtu 13 členů jako v době jejího založení.
Ani jedna z uvedených změn neměla vliv
na nějakou znatelnější proměnu v životě osady. Zapojení nových kamarádů s naprosto
stejnými zájmy bylo zcela sourodé. Jejich asimilace se zakládajícími kamarády byla okamžitá. Vždyť to byli hoši z nás, z našeho města, z řad našeho všedního života, ze Sokola
Nová chata na pozemku
pana Rösnera v Bělém
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a ze stejných sociálních poměrů. Zapadli mezi
nás zcela, tak, jako by k nám odjakživa patřili. Mají také velikou zásluhu na přestěhování chaty z pozemku pana Ringla na pozemek
pana Rösnera a dalším jejím provozu, údržbě
a opravách. Naším prvním a tedy zakládajícím
„šerifem“ osady v jejím původním složení byl
František Jenka. Jeho zástupcem byl Miroslav
Pešek. Hospodářem byl Jaroslav Holota.
A znovu byli zvoleni na naší valné hromadě
konané dne 21. ledna 1933 (jen z toho shromáždění se nám zachoval zápis). Toto obsazení trvalo až do roku 1935, kdy František
Jenka z důvodu jeho zaměstnání byl nucen
rezignovat na funkci šerifa. Problém jsme vyřešili hladce. Šerifem se stal Vojtěch Kvapil
a jeho zástupcem František Jenka. Po smrti
Jaroslava Holoty byla funkce hospodáře zrušena a její výkon obstarává až dodnes šerif.
Po smrti Františka Jenky neobsadili ani funkci
místošerifa. Takže naší hlavou zůstává podnes
jako šerif kamarád Vojtěch Kvapil. Je samozřejmé, že ho v tom nenecháme. Do roku 1937
žila osada velice intenzivním životem. V této
době jsme ještě byli svobodní a žili bez závazků a povinností.
Za nejsilnější období naší osady můžeme
směle prohlásit období od roku 1932 do roku
1937. I když se jednalo o období těžké hospodářské krize, na toto období nejraději vzpomínáme. Nedostatek prostředků nás přiměl
ke společnému vyváření a stravování. Každý

týden měl někdo z nás službu kuchaře. Jeho
povinností bylo ať tak či onak připravit osadě
společné stolování. Vydatně nám v tom bývaly nápomocny naše drahé maminky. A tak
v sobotu odpoledne bylo možno leckoho z nás
vidět, jak plně obtěžkáni zdejšími statky starostlivě a vážně kráčíme z města Vambeřickou
cestou směrem k naší chatě pod horami. V batohu to byly obyčejně už napřed navařené „polotovary“ jako třeba knedlíky, guláš, omáčky,
dále bochníky chleba, vejce, uzeniny apod.
Ve džbánech pak polévky nebo bramborové
saláty apod. Podívaná prý to byla na zpracovatele těchto řádků (Karla Vacka), který v den
své služby přicházel do chaty zničen pod tíhou
velikého džbánu se slavným bolehošťským
zelím a jiných zátěží včetně houslí, které mu
i s pouzdrem čouhaly z ruksaku. Z donesených surovin a polotovarů pak umně a chutně
vytvořil nudlovou hovězí polévku s nakrájeným masem a tradiční „obložené chlebíčky“
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Tak skončil ten kdo vařil a bylo
jedno, zda dobře nebo špatně
u nichž se strávníkům obvykle zdálo o čertech,
chtěli-li je beze zbytku na posezení spořádat.
Chlebíček byl totiž přes celý velký bochník,
a tak bohatě obložen, že až oči z důlků vylézaly. Však se pak o něm zpívalo: „Vezmi si housle a zelí, přijdi v to krásné údolí“. Na závěr
neděle kuchař předložil účty, rozpočítal povinnosti a každý z nás připadající podíl zaplatil.
Útrata nikdy nepřekročila částku 5 Kč. Spíše
se pohybovala kolem 3 Kč. V tehdejší naší tísni to bylo opatření jistě velmi účelné, výhodné
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a také prospěšné. Vždyť mnohý z nás ještě dnes (v roce
1967) uplatňujeme ve svém
životě zkušenosti v této době
(v hospodářské krizi) nabyté.
Na tohle společné stravování
vzpomínáme nejraději a ani
jeden oběd se neobešel bez
incidentu. K těm docházelo
za každých okolností. Ať se
jídlo vydařilo a byl ho dostatek, bylo zle. Bylo-li ho málo
nebo nevydařilo se, bylo hůře.
Důvod se vždy našel. A tak
kuchař, ať dělal, co dělal, obvykle za to všecko dobrodiní
skončil buď u mučednického
kůlu, nebo v potůčku, nebo
byl vyhnán s přivázaným
kůlem do roklí, nebo trpěl
různě jinak podle toho, jaká
utrpení buď přejedení nebo
vyhladovění kamarádi svému
kuchařovi připravili. Takže
kuchař se nikdy nezavděčil. Kuchař byl vždy
mučedníkem. Kuchař byl však také osobností, kolem které se to v neděli nejvíce točilo
a který až do chvíle, kdy jeho dílo bylo tak či
onak požito, nebo při nezdaru vylito, případně
i zakopáno (Peškovy chlupaté knedlíky atd.)
A kdy docházelo k jeho trýznění. Byl vysoce
váženým osadníkem. Hřálo ho pak jen to blahé vědomí, že příští týden si to vylije na jiném.
Nejsou to jen tyto příhody, byl to celý způsob
našeho osadního života, byla to bouřící zpěněná mladická krev, která si žádala své, byla to

Šarkání při čtení vodáckého
časopisu Ahoj

láska k rodnému kraji, vlasti a přírodě a byla
to láska k lidem, která svým vlivem poznamenávala dobu, na kterou tak rádi vzpomínáme.
Byl to dále i náš vynikající vztah k občanům
Bělého a Slavného. V začátcích našeho trampování měli jsme ve zvyku s hudbou (housle, mandolína, banjo, hřebeny) a se zpěvem
ve spořádaném útvaru procházet obcí Bělý.
O bohatém osadním životě, muzice a dalším v pokračování příště.
Foto archiv: autora
Připravil: Vladimír Linhart Police n. M.
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Průkopníci vědy a techniky v českých zemích – 3. část (dokončení)

1. Jan Janský
– objev krevních skupin

Jan Janský
(3. 4.1873-8. 9. 1921
byl významný český
neurolog a psychiatr,
profesor Karlovy univerzity v Praze. Narodil
se v Praze na Smíchově
v rodině obchodníka
a továrníka. Studoval
medicínu na české lékařské fakultě v Praze. V roce 1899 se stal
asistentem na psychiatrické klinice profesora
Kuffnera. V roce 1907 se habilitoval z psychiatrie a v roce1921 i z neurologie, v témž
roce se stal profesorem Univerzity Karlovy.
J. Janský byl i soudním znalcem v oboru
psychiatrie.
Světovou proslulost Janskému přinesla
klasifikace čtyř krevních skupin. Krevní skupiny objevil jako první v r. 1901 rakouský biolog a fyzik Karl Landsteiner (nositel Nobelovy
ceny za fyzologii a medicinu), popsal však jen
tři. Janský, nezávisle na Landsteinerovi, jako
první na světě v roce 1907 rozdělil pacienty
podle srážlivosti krve do čtyř základních typů
I, II, III a IV, což umožnilo provádět bezpečnou transfuzi. Toto rozdělení vzniklo jako
vedlejší produkt v rámci nejasně cíleného
výzkumu vztahu krve a duševních nemocí.
V roce 1921 přijala komise americké lékařské
asociace Janského označení krevních skupin,
což potvrdilo světovou prioritu jeho objevu.
Dnes se pro rozlišení krevních skupin běžně
používá označení 0, A, B, AB.
Během
první světové války
Janský sloužil dva
roky jako lékař
na frontě. V roce
1916 byl po prodělaném srdečním
infarktu propuštěn
ze služby a vrátil
se do vlasti. Po skončení první světové války
nastoupil na místo přednosty neuropsychiatrického oddělení Vojenské nemocnice v Praze.
Jan Janský byl propagátorem dárcovství
krve. Na jeho počest je dobrovolným dárcům
krve v České republice a na Slovensku udělována Medaile prof. MUDr. Jana Janského.
V roce 1953 byl natočen sugestivní film podle
scénáře V. Neffa Tajemství krve, režiséra
Martina Friče, pojednávající o životě Jana
Janského.

2. Jaroslav Heyrovský
– objev polarografie
Český
fyzikální
chemik
Jaroslav
Heyrovský (20. 12. 1890 - 27. 3. 1967) se narodil v rodině, kde bylo tradicí studovat práva.
Jaroslav se však již od gymnaziálních let (byl
spolužákem Karla Čapka) zajímal o chemii,
fyziku a matematiku. Otec ho poslal na studia
do Londýna, kde se věnoval fyzikální chemii.
Polický měsíčník červenec - srpen 2021

V roce 1913 získal Heyrovský v Anglii titul
bakaláře přírodních věd. Studia však přerušila I. světová válka. Heyrovský narukoval
ke zdravotníkům. V roce 1918 Heyrovský
obhájil na Karlově univerzitě svou disertační
práci.
V roce 1922 se Heyrovský stal mimořádným a v roce 1926 řádným profesorem
fyzikální chemie na Univerzitě Karlově.

V roce 1922 objevil elektrolýzu kapkovou
rtuťovou elektrodou, která se dala využít při
chemických analýzách. Po válce ho v Praze
zaujal problém, kterým se zabýval už jeho
profesor Bohumil Kučera, měření povrchového napětí rtuti na kapkové elektrodě. V roce
1924
sestrojil
Heyrovský se svým
žákem Japoncem
M. Shikatou polarograf - přístroj
pro automatický
záznam
křivky
závislosti proudu
na napětí při elektrolýze
roztoku
vzorku. Heyrovský
nazval svou metodu, která způsobila převrat v elektrochemii,
polarografií. Široké využití polarografické
metody sahá od zjišťování nečistot v kovech,
vitaminů v potravinách, odhalení některých
chorob (např. rakovina) až po rozbory krve.
V roce 1951 Heyrovský spoluzakládal
Polarografický ústav (dnes Ústav fyzikální
chemie J. Heyrovského AV ČR), v jehož čele
stál do roku 1963. Za vynález a rozpracování analytické polarografické metody získal
Heyrovský v roce 1959 Nobelovu cenu za chemii. Heyrovský je autorem i řady knih a odborných článků. Během svého života i po něm
získal za svou práci četná ocenění, čestná členství ve vědeckých institucích či čestné doktoráty několika univerzit. V roce 1982 po něm
byla pojmenována planetka 3069 Heyrovský,
v roce 1985 pak kráter Heyrovsky na odvrácené straně Měsíce.

3. Karel Raška
- nejvýznamnější epidemiolog
Karel Raška (17. 11. 1909 – 21. 11. 1987)
byl český voják, lékař a epidemiolog, zakladatel moderní československé epidemiologie a jedna z klíčových osobností
globálního vymýcení pravých neštovic.
Po maturitě na gymnáziu v Sušici nastoupil studium medicíny na Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy. Již jako student projevoval zájem o mikrobiologii a epidemiologii a po celou kariéru považoval tyto dva

obory za úzce propojené. Studium úspěšně
dokončil v roce 1933, v roce 1948 se habilitoval a v roce 1955 byl jmenován profesorem.
V roce 1945 spolu s Františkem
Patočkou osobně řídil opatření proti zamezení dalšího šíření epidemie skvrnitého tyfu,
která na sklonku druhé světové války vypukla v koncentračním táboře Terezín. Zde také
společně sepsali zprávu o poměrech v Malé
pevnosti a mimořádně brutálním zacházení se
zde vězněnými Němci a svými protesty přiměli vládu k výměně vedení tábora. V roce 1952
nastoupil na místo ředitele nově založeného
pražského Ústavu epidemiologie a mikrobiologie, stál také u zrodu Lékařské fakulty hygienické Univerzity Karlovy (dnešní 3. lékařská
fakulta). Studoval ohniska moru v oblastech
Sovětského svazu, Indie a Číny. Prosadil
v Československu diagnostiku Rh-faktoru
a léčbu fetální erytroblastózy pomoci krevních transfúzí (bylo tak jednou z prvních zemí
v Evropě, která tyto metody zavedla).
V roce 1963 se stal ředitelem sekce infekčních nemocí Světové zdravotnické organizace. O čtyři roky později zahájil eradikační
program proti pravým neštovicím a během
dvou let se jeho týmu podařilo nemoc vymýtit ve dvaceti nejpostiženějších afrických
státech. Byl autorem konceptu epidemiologické bdělosti (surveillance), kterou Světová
zdravotnická organizace přijala v roce 1968
mezi základní epidemiologické metody svého
celosvětového působení. Byl důležitou postavou i řady lokálních eradikačních programů
v Československu, zejména pokud šlo o potlačení dětských nemocí; podařilo se mu výrazně
omezit výskyt černého kašle, záškrtu, dětské
obrny nebo spály, pro jejíž léčbu prosadil
ve své době revoluční použití penicilinu.
V roce 1970 byl na nátlak komunistického
režimu odvolán z vedení Ústavu epidemiologie a mikrobiologie a v roce 1972 donucen
odejít do penze, byl mu dokonce zakázán
vstup do nově vznikajícího Institutu hygieny
a epidemiologie. Hlavním důvodem byla nevraživost tehdejšího českého ministra zdravotnictví Jaroslava Prokopce, způsobená předchozím Raškovým odhalením Prokopcova
plagiátu při kandidátské práci.
V roce 1984 mu Anglická královská lékařská společnost udělila Jennerovu medaili, která je v oblasti boje proti infekčním chorobám
považována za nejprestižnější ocenění na světě. Dne 28. 9. 2020 mu byla in memoriam
ve Státní opeře v Praze udělena Čestná cena
Neuron od Nadačního fondu Neuron za činy
a výzkumy, které přispěly k celosvětovému
vymýcení černých neštovic.

4. Antonín Holý
- léky proti AIDS a další antivirotika
Antonín Holý (1. září 1936 - 16. července
2012) byl český chemik světového významu,
jedním z nejvýznamnějších českých vědců.
Objevil řadu antivirotik, která se využívají při
léčbě AIDS, hepatitidy typu B či oparů. Jeho
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s ÚOCHB, na jejímž základě bylo zřízeno
společné výzkumné centrum, které se zabývá
vývojem nových preparátů. Firma se také rozhodla věnovat ústavu 1 100 000 dolarů ročně
na výzkum nových léků. Z této částky bylo
200 000 dolarů určeno výhradně Antonínu
Holému. Za licence k patentům, které jsou výsledkem práce Antonína Holého a jeho týmu,
získává ÚOCHB od společnosti Gilead více
než 1 mld. korun ročně.

preparáty pomáhají léčit milióny lidí na celém
světě.
Po maturitě na gymnáziu v Karlíně vystudoval v letech 1954 až 1959 vystudoval
organickou chemii na Matematicko-fyzikální
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce
1963 se stal vědeckým pracovníkem Ústavu
organické chemie a biochemie (ÚOCHB)
Československé
akademie
věd
(dnes

Akademie věd ČR). V letech 1994-2002
byl jeho ředitelem. V roce 2004 se habilitoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci. Na UP získal i profesuru. Od roku 1976 spolupracoval na vývoji
antivirových preparátů s Erikem De Clercqem
z Katolické univerzity v belgické Lovani.
V roce 2006 uzavřela americká farmaceutická firma Gilead Sciences smlouvu

Jako věhlasný vědec přednášel profesor
Holý také na mnoha zahraničních univerzitách a vědeckých pracovištích. Je autorem
více než 500 vědeckých prací a asi 60 patentů.
Je nositelem řady ocenění, byla mu také udělena řada čestných doktorátů. V roce 2007 mu
bylo uděleno nejprestižnější tuzemské ocenění za vědu Česká hlava. Jako poslední ocenění
získal v roce 2009 čestný doktorát Jihočeské
univerzity.
Připravil František Janeček

KALENDÁRIUM POLICKA - červenec - srpen 2021
12. července 1956
zemřel v Soukenické ulici čp. 170 81letý
František Průša, jeden z posledních místních
povozníků.
21. července 1956
se zřítil v Netolicích při opravě krytiny kostelní věže místní komínář Jaromír Foglar
(*1917) a zanedlouho svému zranění podlehl.
Posledního dne v měsíci byl pohřben na polický hřbitov.
27. července 1959
tragicky zahynul při výstupu severní stěnou Javorového štítu ve Vysokých Tatrách
Jaroslav Beran (*1938) z Police nad Metují,
nadějný horolezec.
21. července 1964
zemřel Václav Hybš (*1886), obuvník a kapelník dechové hudby, první z generace kapelnické rodiny Hybšů.
31. července 1964
zemřel ve věku 56 let polický farář a vikář
římsko-katolické církve P. Norbert Antonín
Lokvenc, OSB. Pohřben byl dne 4. srpna
do kněžské hrobky v Polici nad Metují.
31. července 1968
ukončil v garážích ČSAD svůj život mistr dopravního podniku Stanislav Souček
z Broumova. Byl stár 25 let, ženatý, otec 3měsíčního syna.
5. července 1973
zemřel ve věku 83 let Jindřich Beil, divizní
generál ve výslužbě, bratr Karla Beila (*2. 6.
1884, …20. 6. 1965), řídící učitele v. v.
14. července 1977
zemřel Antonín Vacek, někdejší tajemník
MNV.
14. července 1982
zemřel ve věku 86 let Josef Vajsar (*1895), syn
tkalce Ferdinanda Vajsara z Nízkého Dřevíče,
bývalý polický obchodník s textilem. Výborný
znalec regionální historie a dlouholetý předseda Vlastivědného kroužku v Polici n. Met.
17. července 1983
zemřel Rudolf Jachek, řezník u fy Pejskar,
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někdejší obyvatel zbořeného stavení čp. 220
v ulici Viléma Pellyho (pak Gottwaldovy, dnes
17. listopadu)
27. července 1985
zemřel ve věku 83 let učitel v. v. Václav
Horský (původním příjmením Hauptfleisch).
Působil na školách v Hlavňově a v Polici nad
Metují, člen pěveckého sboru Českých učitelů.
12. července 1986
zemřel ve věku 92 let Josef Coufal (*9. 2.
1894), poslední z řady polických ruských legionářů z 1. světové války v Polici nad Metují.
30. července 1987
zemřel ve věku 78 let Vojtěch Kvapil (*1909),
zaměstnanec Kovopolu na odpočinku, dlouholetý tělovýchovný pracovník Sokola, šerif
trampské osady „Šarkán“ v Bělém.
20. července 1991
zemřel ve věku 81 let Karel Švorčík, bývalý
hostinský, obchodník, hudebník a kapelník –
první vedoucí „samoobsluhy“ na náměstí.
23. července 1992
zemřel ve věku 85 let Václav Zimmer, bývalý
zaměstnanec Keramiky a dlouholetý obětavý
technický pracovník Kolárova divadla.
9. července 1999
zemřela ve věku nedožitých 102 let nejstarší
polická občanka paní Růžena Králová.
28. srpna 1942
zemřel v Náchodě ve věku 75 let P. Sigismund
Ludvík Bouška, OSB.
21. srpna 1954
zemřel František Klesáček (*1899), bývalý
majitel tiskárny v domě na Babí čp. 165/VL.
29. srpna 1955
zemřel v klášterní budově v Polici n. Met.
Jindřich Kozel, katecheta ve výslužbě (*9. 8.
1885).
27. srpna 1966
zemřel ve věku 83 let Jaroslav Linhart, bývalý zaměstnanec fy Pelly a později n. p. Meta,
nejstarší polický turista, dlouholetý předseda
Klubu českých turistů (v letech 1926-1956),
obětavý značkař turistických cest. Na počest

jeho záslužné a nezištné práce nese jeho jméno modře značená turistická cesta z Hlavňova
přes Slavný do Řeřišného a dále do Božanova
a Otovic.
11. srpna 1967
zemřel Karel Prouza, oblíbený dentista a člen
mysliveckého spolku.
28. srpna 1967
zemřela ve věku 83 let Anna Veselá, po dobu
50 let regenschori v kostele Nanebevzetí
Panny Marie a učitelka hudby.
21. srpna 1975
zemřel ve věku 80 let krejčí na odpočinku
Jaroslav John (bydlištěm čp. 186 Na struze) –
všeobecně známý jménem „Práperák“.
17. srpna 1979
zemřel p. Jaromír Švorčík, oblíbený řidič autobusu ČSAD, všeobecně zvaný „Jája“.
20. srpna 1992
byl prof. Dr. Josef Brožek, psycholog světového významu žijící v USA, jmenován čestným
občanem města Police nad Metují
11. srpna 1994
zemřela ve věku 62 let oblíbená obvodní lékařka MUDr. Marie Kopecká – Teunerová.
Byla to rovněž vyhlášená znalkyně hub.
9. srpna 1997
zemřel ve věku 85 let Oldřich Jenka (*26.
5. 1912), nestor české krajinářské fotografie.
Svými vynikajícími snímky oslavil krajinu
zdejšího regionu. Člen Okresní oborové sekce pro fotografii okresu Náchod. Rovněž neméně nadaný řezbář, zdatný turista, zkušený
včelař. V mládí vynikající lyžařský sportovec,
několikanásobný armádní přeborník v běhu
na lyžích.
24. srpna 1999
zemřel ve věku 86 let 60. arciopat břevnovského archisteria Anastáz II. Opasek. Bylo to
za jeho návštěvy sesterského benediktinského
kláštera v bavorském Rohru.
Zdroj:
Pichl, M.: Police nad Metují v datech - CD
Připravil František Janeček
Polický měsíčník červenec - srpen 2021

Obnova kaple na Hvězdě

Svěcení kaple na Hvězdě

„Veledůstojná biskupská konsistoři!
Broumovský opat Othmarus Zink v roce 1733 v polickém farním obvodu na hřebeni tzv. Hejšovinského pohoří (Heuscheuergebirge), které odděluje broumovskou
krajinu od polického okresu, vystavěl kapli a 5. srpna téhož roku ji na počest svaté
Marie Matky Boží pod mystickým pojmenováním „Stella matutina“ (Hvězda jitřní) vysvětil. Tato kaple stojí na velké, do výšky strmící skále, přibližně 1500 stop
nad mořskou hladinou. Je z celého kraje zdaleka viditelná a je v okolí nazývaná
„Mariánskou hvězdou“ (Marienstern), nebo prostě kaplí na Hvězdě (Sternkirchel).
Tato památná posvátná stavba na pěšině vedoucí z Police do Broumova slouží pocestným jako místo odpočinku a nejeden z nich tady k poctě blahoslavené Panně
Marii svůj zbožný dar odevzdá a leckdo odtud rád vyšle modlitbu k nebesům, protože tichá lesní samota, velkolepá skalnatá příroda a líbezná, kouzelná vyhlídka
na broumovskou krajinu každou nezaujatou mysl zaujme a přímo ke zbožnosti
vybízí.
Podle stále zachovávané tradice byla v kapli každoročně vždy 5. srpna sloužena slavnostní velká mše s kázáním. Jinak tady broumovští a poličtí řádoví kněží občas sloužili mši svatou, při níž jim přisluhoval vedle v malém domku žijící služebník
kaple. Když byl roku 1786 polický benediktinský konvent zrušen a sloučen s broumovským konventem, padla také tato kaple za oběť poblouznění doby. Náboženským
fondem byla prodána za 70 zlatých jednomu polickému měšťanu. Ten si z kaple
odvezl železné dveře, okenní mříže a kamenné desky z podlahy a otevřenou budovu
ponechal působení přírodních živlů, takže se s ní během desetiletí stala ruina.
Přáním nejoddaněji podepsaného bylo odvrácení úplného zániku tohoto symbolu jeho předchůdce. Také žádosti okolních obyvatel vedly podepsaného již před
několika lety k tomu, že se s dědici majitele posadil k vyjednávání, aby kapli převedl do vlastnictví broumovského kláštera, na jehož lesním pozemku ostatně také
stojí. Tento úmysl se podařilo uskutečnit za cenu uhrazení dluhu dědiců ve výši 250
zlatých. V roce 1853 dal podepsaný celou kapli obnovit, v uplynulém roce připravil
k instalaci oltář a vnitřní zařízení a doufá, že v příštím létě kapli jejímu původnímu
určení vrátí a 5. srpna vysvětí, což u věřících v okolí již nyní velkou radost vzbuzuje.“ (M. Otte: K historii kaple a hostince na Hvězdě; in: Broumovské noviny
12/2014)
Vybral František Janeček

Slavnou událost pro celé blízké i vzdálené okolí – svěcení hvězdecké kaple – popisuje s odstupem času i učitel Karel
Buchnar, první úřední kronikář obce Hlavňova, ustavený roku
1925.
„Dne 10. července 1855 po školních visitacích mělo žactvo
všech škol farní osady polické tu velkou slavnost. Vedeno bylo totiž
ku Hvězdě, kde při hudbě, rozličných hrách a zpěvu se živě bavilo.
O občerstvení bylo též pamatováno. Dětmi i dospělými se vše jen
hemžilo.
Korunou všeho bylo pak zasvěcení kaple na den P. Marie
Sněžné dne 5. srpna 1855. Byla to neděle, které předcházel krásný, tichý předvečer. Kolem Hvězdy byl shon, hřmot a bouchání,
jež způsobili kramáři a prodavači všeho druhu při stavbě svých
stánků a bud. Ráno o slavnosti samé byla kaple ověnčena. Opodál
vpravo na kamenném podstavci upravena byla kazatelna a naproti
kapli postaven stan sloužící za sakristii. Svěcení kaple provedl sám
opat v biskupském ornátě v průvodu mnoha kněží a hodnostářů.
Po skončeném obřadu kázal německy P. Timotheus Matouschek,
ředitel gymnasia v Broumově a po kázání sloužil první mši v nově
vysvěcené kapli sám opat Rotter. Po tom konány byly ještě mše
až do 10. hodin dopoledne. Poté opět bylo české kázání, které
měl P. Mařan, kanovník z Prahy a po něm slavné služby boží.
Při bohoslužbách zpívány byly pobožné písně s průvodem hudby.
Povětrnost však krásné té slavnosti byla však nepříznivá. Ledvaže
bylo po prvních službách božích, začalo pršeti a lilo se vydatně
až do kázání českého. Tu déšť polevil, ale po kázání dalo se opět
do deště. Na odpolední pobožnost, která byla též česká a německá,
bylo počasí příznivější.
Od těchto dob koná se na Hvězdě každoročně pouť v srpnu,
avšak s tím rozdílem, že německá pouť je vždy dne 5. srpna (ať
to připadne na kterýkoliv den v týdnu) a česká slaví se tu neděli
po 5. srpnu. Připadne-li však 5. srpna na neděli, spadají obě pouti
na týž den.“
Připravil František Janeček

16. února 1855 požádal opat J. N. Rotter královéhradeckou kapitulu o souhlas s vysvěcením kaple na Hvězdě.

Dodatek k článku uveřejněného v Polickém měsíčníku
červenec –srpen 1920

ŠKOLSTVÍ

Základní umělecká škola informuje…
Máme za sebou další náročný školní rok,
a děti před sebou zasloužené prázdniny.
Rok, který byl vzhledem ke kovidovým
událostem a z toho vyplývající distanční výuce mnohem komplikovanější, než roky jiné.
V tuto chvíli patří tedy poděkování všem:
yy Pedagogům, kteří se nenechali otrávit technologickými komplikacemi při distanční
výuce a neúnavně hledali funkční kontakt se svými žáky, aby je mohli dále vést
ve výuce
yy Žákům, kteří o tento kontakt stáli a využili
ho
yy Rodičům, kteří i za těchto okolností stáli
při svých dětech a pomohli jim trpělivostí
a povzbuzením při zdolávání všemožných
překážek
yy A vůbec všem, kteří nerezignovali na obyčejné lidství a pomohli třeba jen slovem
povzbuzení a naděje tam, kde bylo třeba…
Ani my jsme v průběhu distanční výuky
nezaháleli a kromě vlastní výuky jsme vytvářeli různá videa s online prezentacemi našich žáků. Mnohé z nich naleznete na našich
YouTube kanálech s těmito názvy:
¾¾ Základní umělecká škola Police nad Metují
¾¾ Brass Class - ZUŠ Police nad Metují
¾¾ Filmohra
Polický měsíčník červenec - srpen 2021

A s povolením prezenční výuky a možností setkávat se s našimi žáky opět ve škole se
roztrhl pytel i s dalšími aktivitami, se kterými
vás aspoň částečně seznámíme v následujícím
přehledu.

Mezinárodní kontrabasová
soutěž F. Černého

V předchozím čísle Polického měsíčníku
jsme avizovali účast našeho žáka Josefa Jursy
na Mezinárodní kontrabasové soutěži Fr.
Černého aj. Geissela v Holicích, která proběhla až po uzávěrce tehdejšího čísla.
Nyní vám můžeme s radostí oznámit,
že na této prestižní soutěži vybojoval Pepík
ve velké konkurenci třetí místo! A jako
zvláštní dárek získal od předsedy poroty prof. Miloslava Gajdoše notový výtisk
s jeho skladbami a osobním věnováním.
Blahopřejeme!

ZUŠ OPEN

Úterý 8. června patřilo polické náměstí
naší Zušce a aktivitám, které jsme připravili
v rámci celostátního happeningu s názvem
ZUŠ Open. Dopoledne patřilo programu pro
děti z mateřských škol. Čekalo je šest zastávek
v jednotlivých částech náměstí. Na každém

Poděkování paní
učitelce Karolíně
Pátkové

Milá (a zatím ještě pořád naše) paní
učitelko Pátková, v září roku 2016 jste
v 1.B odstartovala běh na dlouhou trať –
vzdělávání a výchovu našich dětí. Běželi
jste společně dlouhých pět let. Od září
přechází děti na 2. stupeň. Proto bychom
Vám rádi poděkovali. Poděkovali za obrovské množství znalostí, které jste dětem
předala, za neuvěřitelnou péči a radost,
kterou jste rozdávala, a především za víru
ve výchovu dobrého člověka. Bylo nám
potěšením se s Vámi setkávat. Děkujeme.
Rodiče z 5.B ze Základní školy
Police nad Metují
stanovišti jsme pro děti připravili zábavný
program, který je měl seznámit s jednotlivými nástrojovými skupinami. Pod podloubím
radnice je tedy čekalo seznámení s klavírem
a klávesovými nástroji, v průchodu vedle radnice si děti mohly zabubnovat na různé bicí
nástroje, stánek před drogerií patřil smyčcovým nástrojům a další stan „U šnečka“ patřil
nástrojům dechovým. Poté se děti přesunuly
k „Jůlince“, kde si s paní učitelkou zpěvu
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zazpívaly za doprovodu kytary. Poslední zastávka byla u kašny – ta patřila výtvarnému
oboru. Celá kašna byla obložena keramickými
výrobky dětí a na vše dohlížel štáb žáků filmového a grafického oddělení se svými kamerami a improvizovaným televizním studiem.
Děti byly vybaveny cestovní kartou,
do které dostávaly po absolvování každého
stanoviště razítko potvrzující seznámení s další oblastí světa hudby a umění.
Celé odpoledne pak patřila vystoupení našich žáků polické veřejnosti, která přišla využít této příležitosti, aby strávila krásný letní
den v přítomnosti živé hudby a umění.

Klavihrátky se zvířátky

V úterý 15. června uspořádali pedagogové klavírního oddělení v komorním sále naší
ZUŠ setkání pro nejmenší klavíristy. Děti si
samy tvořily publikum (vzhledem k vládním
nařízením ještě nebyla možná přítomnost rodičů) a navzájem si předvedly, co se během
distanční výuky naučily na svůj nástroj.

Žesťový
koncert
v klášteře

Ve stejný den,
v úterní podvečer, se za podpory

pana Pavlínka konal na klášterním nádvoří
koncert žáků ze třídy Kristiny Hübschtové.
Slunečno bylo nejen na obloze, ale i nám společně. Za vůně domácích koláčů (příspěvky
maminek) jsme si vychutnali pěkné výkony
Jůlinky Knillové, Káti Burešové, Románka
Poláška, Tondy Tauce, Anežky Františky
Macháčkové, Káti Suché a Viktora Kinla.

Slavnostní setkání
s absolventy

K závěru školního roku také patří každoroční Slavnostní setkání s absolventy studia.
To se proběhlo ve středu 23. června ve velkém koncertním sále ZUŠ a bylo možné ho již
uskutečnit za osobní přítomnosti rodinných
příslušníků. Pro omezenou kapacitu sálu však
žáci grafického studia provedli záznam celého
ceremoniálu, který naleznete na výše zmíněném kanálu YouTube naší ZUŠ.
Absolventi I. a II. stupně základního studia při tomto setkání obdrželi z rukou svých
třídních učitelů Závěrečná absolventská vysvědčení s drobnými dárky, od vedení školy
Absolventský list, a z rukou starosty Města
Jiřího Berana Pamětní list Města s kytičkou.
Následoval také podpis do Kroniky Města.
Na tomto místě patří poděkování panu
starostovi a pracovnicím Městského úřadu
za skvělou spolupráci a podporu této akce.
Děkujeme!

Smyčcová soutěž AkordKvint

Houslařská firma AkordKvint z Lubů
u Chebu vyhlásila ve spolupráci se ZUŠ
Františkovy Lázně a Uměleckou radou ZUŠ
ČR Celostátní soutěž pro žáky ZUŠ ve hře
na smyčcové nástroje, aby umožnila po dlouhé době uzávěry škol se mladým muzikantům
opět setkat na pódiích, vzájemně poměřit síly
a povzbudit se tak navzájem v zodpovědném
studiu hry na smyčcové nástroje.
Celostátní finále soutěže proběhne na podzim ve Františkových Lázních a předcházejí
mu jednotlivá krajská kola, z nichž do finále
postoupí vždy ten nejlepší zástupce houslí, violoncell a kontrabasů z každého kraje.
Naše krajské kolo se uskutečnilo ve středu 16. června 2021 v ZUŠ Police nad Metují.
Užili jsme si celý den krásné muziky a nás
potěšilo, že náš kraj bude v celostátním kole
reprezentovat vítěz kategorie ve hře na kontrabas, žák naší školy, Josef Jursa.

Přijímací řízení do ZUŠ

V polovině června také probíhaly přijímací talentové zkoušky ke studiu na naší ZUŠ.
Každé odpoledne přicházeli rodiče se svými ratolestmi podle předem daného harmonogramu, aby se jim naši pedagogové mohli plně
věnovat, posoudit míru talentu a předpokladů
ke studiu a poradit nejvhodnější nasměrování
uměleckého vzdělávání.
Vaše ZUŠ

Do letošního ročníku kontrabasové soutěže se přihlásilo takřka 40 kontrabasistů z České republiky, Polska, Slovenska
a Maďarska.
Naši školu reprezentoval Josef Jursa
ve druhé kategorii a ve veliké konkurenci
vybojoval 3. místo.

Předseda poroty Miloslav Gajdoš, profesor kroměřížské konzervatoře,
píše našemu Josefovi osobní věnování do not, které mu věnoval. Vpravo
je další člen poroty, profesor Vysoké školy múzických umění v Bratislavě,
Radoslav Šašina.

Fotoreportáž z cesty dětí MŠ za poznáním světa hudby při akci ZUŠ
Open: zastávka č. 1 - klavír

ZUŠ Open: zastávka č. 5 – zpívání s kytarou
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ZUŠ Open: zastávka č. 4 – dechové nástroje
Polický měsíčník červenec - srpen 2021

ZUŠ Open: zastávka č. 6 - Výtvarka

ZUŠ Open: Televizní štáb

ZUŠ Open: Záběrz odpoledního vystoupení akordeonistů

Klavihrátky se zvířátky

Žesťový koncert v klášteře

Přijímacími zkouškami děti provázela postavička jménem Hugo

Ráchel Jursová při vystoupení
na smyčcové soutěži AkordKvint

Přijímací zkoušky a test rytmických
schopností

Polický měsíčník červenec - srpen 2021

Naši úspěšní kontrabasisté Josef Jursa a Zuzanka Ševců

27

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

Užijte si léto plné zážitků v Kladském pomezí

Rádi byste si v létě užili
něco netradičního, zábavného a zároveň poučného?
V Kladském pomezí máte ideální příležitost!
Celé prázdniny se v našem regionu ponesou
v duchu zážitků díky třetímu ročníku česko-polského projektu Festival zážitků, tentokrát
na téma tradice.
Devět atraktivních míst na české i polské
straně hranice v červenci a srpnu ožije zapomenutými i stále živými tradicemi našeho
regionu. Speciální zážitkové prohlídky budou
probíhat každý prázdninový den s opakováním v týdenních cyklech. Účastníci se seznámí s nejrůznějšími řemesly, regionálními
zvyky či tradičními pokrmy a jejich výrobou.
Slavnostní zahájení festivalu se středověkým
doprovodným programem proběhne 2. července na náměstí v Kłodzku.
Součástí festivalu je také soutěž o multifunkční víceúčelové šátky pro prvních 2000

návštěvníků, kterým se podaří nasbírat razítka z pěti festivalových míst. První, kdo absolvuje alespoň sedm zážitků, si navíc bude
moci užít ještě jeden zcela mimořádný, a to
stát se zvoníkem v kostele sv. Jakuba Většího
v Červeném Kostelci.
Podrobný program i informace o soutěži najdete na webu www.festivalzazitku.
cz a v přehledném tištěném katalogu, který

můžete využít jako praktického průvodce festivalem. Vyzvednout si jej můžete v informačních centrech.
Pojďte si spolu s námi užít festivalové
prázdniny a seznámit se zábavnou formou
s kulturním odkazem našeho regionu. Všechny
aktivity se konají za jakéhokoliv počasí a co
víc, jsou zcela zdarma!
Markéta Tomanová,
manažer pro styk s veřejností,

Denní stacionář v Červeném Kostelci rozkvétá

Konečně máme hezké počasí a tak můžeme s našimi klienty podnikat dobrodružné
výpravy.
První výlet byl do Babiččina údolí a na zámek Ratibořice. Klienti byli nadšeni, procházeli jsme se po zámeckém parku, kde rozkvétaly květiny a keře. Došli jsme až ke mlýnu
a prohlédli si jeho okolí. Po procházce jsme
krátce poseděli u stánku s občerstvením s milou obsluhou.
Dále se nám podařilo vytvořit nový záhon

s květinami, který máme za stacionářem na zahradě a o který se starají naši klienti.
Novou činností je i obsluha šicího stroje,
při které se klienti učí šít jednoduché výrobky.
Úspěšně jsme zdolali ušití nákupní tašky, která již plní svůj účel.
S příchodem teplého počasí jsme začali
využívat terasu stacionáře s velkolepým výhledem na město.
Naším cílem je integrace seniorů do normálního života. Chceme
poukázat na to, že stáří či handicap
není překážkou. Denní stacionář je
otevřen od pondělí do pátku vždy
v 7:30 – 15:30. Poskytujeme sociální službu osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří
jsou částečně odkázáni na pomoc
druhé osoby nebo jen nechtějí být doma sami a mají zájem

o společnost dalších lidí. Spokojenost klienta
je u nás na prvním místě.
Pro případné zájemce připomínáme, že
jsou stále volná místa v našem stacionáři.
Více informací naleznete na našem webu:
stacionar.ochck.cz
Z denního stacionáře Anna Gábrtová

Ředitel Péče o duševní zdraví míří naplno do role psychiatra

Vedení východočeské organizace Péče
o duševní zdraví (PDZ) čekají změny. Ředitel organizace
a psychiatr MUDr. Petr Hejzlar změní svou
funkci a začne se naplno věnovat práci psychiatra v jednom ze středisek PDZ, Centru
duševního zdraví Pardubice. Na post ředitele organizace aktuálně vypisuje otevřené
výběrové řízení.
Nezisková organizace Péče o duševní zdraví, která podporuje lidi v zotavení se
z vážných duševních potíží prostřednictvím
7 regionálních terénních týmů působících
v okresech Pardubice, Chrudim, Ústí nad
Orlicí, Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad
Kněžnou a Jičín, prochází v posledních letech
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dynamickým rozvojem. Ve třech svých pobočkách (Pardubice, Chrudim, Hradec Králové)
rozšířila svůj tým sociálních pracovníků
a peer konzultantů o zdravotní sestry, psychology a psychiatry a vytvořila Centra duševního
zdraví (CDZ).
Rychlý rozvoj jde ruku v ruce s potřebou
posílit její řízení. „Potřebujeme vytvořit stabilní organizační oporu rozvojovým plánům,
protože Centra duševního zdraví chceme postupně provozovat ve všech okresech, kde
působíme. Čeká nás obrovské množství nejen
manažerské práce. A tak nastal čas pro změnu řídící struktury organizace i pro personální
změny. Potřeba rozvíjet řízení organizace se
pojí s mým osobním rozhodnutím do konce
roku 2021 odejít po 24 letech z funkce výkonného ředitele a věnovat se naplno lékařské profesi,“ komentuje změny ředitel PDZ

MUDr. Petr Hejzlar.
A ihned doplňuje: „Z PDZ ale rozhodně
neodcházím, protože mojí hlavní náplní bude
práce psychiatra v pardubickém Centru duševního zdraví.“ Po čtyřiadvaceti letech se tak podařilo, že bude MUDr. Petr Hejzlar vykonávat
práci, s jejíž vidinou do organizace vstupoval.
V roli psychiatra CDZ sice částečně působí již
od roku 2019, kdy CDZ vzniklo, ale nyní se jí
chce věnovat na plný úvazek a předat manažerské výzvy a povinnosti novým tvářím.
Do výběrového řízení na pozici ředitele
organizace zve schopné manažery se zkušenostmi ze sociálních a zdravotních služeb či
dalších oblastí neziskového sektoru. Inzerát
a více informací naleznou zájemci na www.
pdz.cz
Mgr. Michaela Venclová
PR manažerka
Polický měsíčník červenec - srpen 2021

Mateřské centrum Ma Mi Na
Letošní rok pro nás nebyl moc příznivý, ale díky
rozvolňování koncem školního roku jsme ještě na pár
týdnů mohli využít prostory
centra ke společnému setkávání dětí a maminek i projektovým aktivitám.
V rámci grantové výzvy
„Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“, kterou
nám zprostředkovala MAS
Stolové hory, jsme v rámci
aktivity „Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání“ uskutečnili návštěvu v Muzeu chytré zábavy Pod čepicí v Hronově
a TJ Sokol Hlavňov. V prvním případě byla naše návštěva zaměřená
na poznání prostředí, sbírání inspirace a seznámení se s tvořením
interaktivních vzdělávacích her a také týmem, který vytváří
program a zajišťuje chod muzea Pod čepicí. Seznámili jsme se
s projektem „Poznávám Hronov pěšky a mám pod čepicí“. V druhém
případě pro nás byla inspirací možnost nahlédnout do projektu „Za sedmero horama“, který je tvořen souborem společných výletů pro rodiny
s dětmi. Děkujeme hostitelským organizacím i Martině Frydrychové
na zprostředkování získaných zkušeností.

Dále jsme v rámci projektu uskutečnili pět sobotních setkání zaměřených na vyrábění pro děti. Akci jsme nazvali „Rozkvetlý květen“.
Projektem provázela Martina Frydrychová se svou maminkou Hanou
Váňovou. Během prvního setkání se osm účastníků dozvědělo pár informací o Muzeu papírových modelů, o tom jak se staví papírové modely, o modelářích v ČR a nakonec si papírový model zkusili sami složit. Během druhého setkání společně vyrobili dárek nejen pro maminku
v podobě dekorování květináče a sázení květiny. S podtitulem: květen
je nejen lásky čas, ale také květin v našem kraji. Během třetího setkání pracovali s vizovickým těstem na výrobě dekorací. Předposlední
setkání bylo zaměřené na zvířata žijící okolo nás ve volné přírodě.
Malovali akrylovými barvami na dřevo. Výsledkem byl obraz na zavěšení na zeď. A při posledním setkání malovali akrylovými barvami
na plátno na téma květena na Policku. Výsledkem byl vlastní obraz.
Děti si víkendové tvoření opravdu užily.
Stihli jsme i deset setkání po dvou skupinách Angličtiny pro děti.
Také v rámci grantu. Děti se zábavnou formou s Andreou Michálkovou
a Míšou Vítovou učily anglicky. Byly rozděleny do dvou skupin,
na starší a mladší. Starší už měly výuku obohacenou o základy gramatiky. Společně tancovali, vyráběli, malovali, říkali si básničky a zpívali
na téma hračky, doprava, ovoce a zelenina, zvířata, barvy, čísla a další.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU

Kde: v Polici nad Metují
Kdy: 12.-16.7.2021
Pro koho: vhodné pro děti, které baví angličtina (1.-5.
třída)
Cena: 1500Kč
Program: Dopolední program bude zaměřen na výuku
angličtiny. Výuka bude probíhat zábavnou a hravou formou. Odpolední program bude veden jako prázdninový.
Budeme plnit úkoly a hrát hry, pojedeme na výlet a za pěkného počasí se půjdeme vykoupat.
Cena zahrnuje: Výuku angličtiny, výukové materiály a pomůcky, obědy a pitný režim, pojištění a výlety.
Lektorky: Bc. Michaela Vítová a Ing. Andrea Michálková
– obě lektorky s několikaletou zkušeností výuky anglického jazyka a asistentka Bc. Zuzana Mynářová.

PŘÍMĚSTKÉ TÁBORY V MC

Za MC Mamina vám pro děti ve věku 3-6 let nabízíme:
Pračlovíčka, Barevný týden a Vlakem za dobrodružstvím.
V ceně 500,- je zahrnut teplý oběd, svačina a jízdné.
Místo pro své dítě na příměstském táboře si rezervujte na emailu taboryvpolici@seznam.cz nebo telefonicky
na čísle 778 777 821.
Kontaktní osoba: Kateřina Landová

Nakonec malé poděkování!

Ráda bych poděkovala městu Police nad
Metují za poskytnutý finanční příspěvek
na provoz centra v roce 2021. Velmi si toho
vážíme především v této nelehké době. Bez
finanční podpory bychom nemohli fungovat.
Všem krásné a prosluněné léto!
Za MC MaMiNa Andrea Plná

Polický měsíčník červenec - srpen 2021
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Přece jsme se sešli

Všem polickým seniorům a ostatním zájemcům o náš život dáváme na vědomí, že jsme se
konečně, podruhé ve školním roce, kterým odměřujeme naši činnost, sešli. A bylo to setkání milé
a slavnostní. Do Hospůdky u Malíka na Ostaši přišlo po dlouhé přestávce víc než 50 členů „Klubu
seniorů Ostaš“. Všichni jsme se poznali a hlavně
spolu konečně mohli prohodit pár slov bez roušek
a dalších omezení.
V červnu se scházíme na Ostaši již od založení
„Klubu“. V minulých letech byla hlavním motivem připomínka kulatých a půlkulatých výročí narození našich členů od 70 let. Letos to byla hlavně
touha, abychom se konečně bez omezování viděli.
Jubilantů bylo 13, každý dostal již tradičně kytičku a letos bonboniéru a knížku „ Vůně jasmínu „
polické spisovatelky Olgy Landové, které i tímto
za výbor upřímně děkujeme. Je povzbuzující vidět, s jakou vitalitou se mnozí senioři dožívají
svých 80 či 85 let.
Nejen pro jubilanty bylo velmi milé, že
opět přišel starosta města Jiří Beran a vedoucí
Sociálního odboru Olga Landová. Každý ze seniorů má možnost si s nimi popovídat a dovědět
se novinky z radnice, někdy ještě „teplé“ a jinde
nezveřejněné.
Nahoru na parkoviště jsme se letos dovezli
soukromou dopravou, protože autobus je pro nás
v důsledku rostoucích cen, bohužel nejen dopravy,
nedostupný. V hospůdce nás čekala jako již tradičně příjemná a rychlá obsluha a dobré jídlo a pití.
Každý si objednává nač má chuť a díky skvělému
personálu není třeba čekat.
Příjemným a hezkým vyvrcholením setkáním
byly Lenka, Míla a Helenka, děvčata dámské kapely (jistě prominou křestní jména, avšak mohly
by být našimi vnučkami) „Damtrio“, které v Polici
vídáme na různých jiných akcích, například při vánočním koncertě na náměstí Česko zpívá koledy.
Svým zpěvem i hrou na hudební nástroje, hlavně
pak příjemným repertoárem potěšily srdce všech
přítomných a jejich vstoupení se stalo vyvrcholením i jinak příjemného setkání polických seniorů
Klubu Ostaš.
I když není doba vhodná na tvoření vizí a plánů do budoucna, všichni žijeme s nadějí. Přál nám
to vedle zdraví a hezkých prázdnin i pan starosta,
že se na podzim budeme již setkávat pravidelně,
jak jsme byli zvyklí dosud. Přesto bychom si měli
vzít k srdci jeho slova, abychom léto co nejvíc využili k výletům a setkáváním. Opravdu bychom ho
měli poslechnout.
Výbor Klubu seniorů Ostaš
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Na přání obyvatel Hlavňova otiskujeme nový autobusový jízdní řád
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Police n. Met.-Suchý Důl-Slavný-Hlavňov-Police n. Met.

přepravu CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, středisko Broumov, Barvířské náměstí 86, tel. 739 501 160
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PLATÍ OD 13.06.2021
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641363 zajišťuje:
INFORMACE A AKTUÁLNÍ POLOHA SPOJE: tel. 491 580 333, http://tabule.oredo.cz
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H360 0 0 0 0 1 Police n.Met.,,aut.st.
H360 K K K K 2 Police n.Met.,,nákupní centrum
H360 1 1 1 1 3 Police n.Met.,,škola
H366 3 3 3 3 4 Suchý Důl,,dolní
H366 3 3 3 3 5 Suchý Důl,,ObÚ
H366 K 4 4 4 6 Suchý Důl,,Na Drahách
H366 K 5 5 5 7 Suchý Důl,,MŠ
H366 K 6 6 6 8 Suchý Důl,Slavný,
H366 K 7 7 7 9 Suchý Důl,,MŠ
H366 K 8 8 8 10 Suchý Důl,,Na Drahách
H366 K 9 9 9 11 Suchý Důl,,ObÚ
H366 5 11 11 11 12 Police n.Met.,Hlavňov,točna
H366 K K 12 12 13 Police n.Met.,Hlavňov,chata Hvězda
H366 K K 13 13 14 Police n.Met.,Hlavňov,točna
H366 6 12 14 14 15 Police n.Met.,Hlavňov,prodejna
H366 6 12 14 14 16 Police n.Met.,Hlavňov,most
H360 8 14 16 16 17 Bukovice
H360 9 15 17 17 18 Police n.Met.,,Ostašská
H360 K 15 17 K 19 Police n.Met.,,nákupní centrum
H360 10 16 18 18 20 Police n.Met.,,aut.st.
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opačný směr
zóna

H360
H360
H360
H360
H366
H366
H366
H366
H366
H366
H366
H366
H366
H366
H366
H366
H366
H360
H360
H360
+
dd
eb
B
B
H
K

DO 11.12.2021

jede v neděli a ve státem uznané svátky
6
jede v sobotu
X
jede v pracovních dnech
jede od 1.5.2021 do 31.10.2021
de
jede také 31.12.2020, nejede od 1.5.2021 do 31.10.2021
ea
nejede 31.12.2020, od 1.7.2021 do 31.8.2021
gc
jede od 1.7.2021 do 31.8.2021
nejede od 23.12.2020 do 3.1.2021, od 29.1.2021 do 7.2.2021, od 1.4.2021 do 5.4.2021, od 1.7.2021 do 31.8.2021,28.9.2021, od 27.10.2021 do 29.10.2021,17.11.2021
na spoj 108 navazuje v zastávce Police n.Met.,aut.st. spoj 107 linky 641361 do Bezděkov n.Met.,žel.st.Police n.Met.
na spoj 118 navazuje v zastávce Police n.Met.,aut.st. spoj 107 linky 641361 do Bezděkov n.Met.,žel.st.Police n.Met.
L
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
spoj přepravuje jízdní kola
spoj jede po jiné trase
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IREDO. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.iredo.info nebo k dispozici ve vozidle na lince.
Úplné informace o vyčkávání spojů na území Královéhradeckého kraje jsou zveřejněny na webu Krajského úřadu. Skupiny nad 15 osob hlaste nejpozději 7 dní před přepravou pomocí formuláře na www.iredo.info/preprava-skupin/
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Astronomický klub Police nad Metují
NA LETNÍ OBLOZE

V letě a hlavně v období prázdnin můžeme prožívat spoustu krásných večerů a nocí pod magickou hvězdnou oblohou. V zeměpisných
šířkách na 50. rovnoběžce astronomická noc až do 12. července nenastává, po celou „noc“ trvá astronomický soumrak. Nad severozápadním
a sverovýchodním obzorem můžeme občas uvidět modravá svítící oblaka, která vznikají ve výškách 50 až 85 kilometrů nad zemským povrchem. Oblaka označujeme zkratkou NLC a jejich výskyt je omezen
na období kolem letního slunovratu.
Nad západním obzorem uvidíme večer jasně zářit plenetu Venuši.
Celé období letních prázdnin uvidíme na obloze také další dvě planety:
jasnějšího Jupitera a slabšího Saturna. 24. července kolem půlnoci
bude pod Saturnem svítit Měsíc 3 dny po úplňku, 25. července ve stejnou dobu bude Měsíc u Jupitera. Podobná konstelace nastane také 20.
a 21 srpna kdy bude Měsíc před úplňkem. Mars bude pozorovatelný
jen v červenci jako velmi nenápadný objekt večer nízko nad západním
obzorem. (A určitě se i letos bude šířit známý hoax o Marsu „větším než
Měsíc a pohybujícím se po obloze“).
V následující mapce vidíme hlavní souhvězdí letní oblohy.
Základem orientace je Letní trojúhelník, pomyslné spojení jasných
hvězd Vega v Lyře, Deneb v Labuti a Altair v Orlu.

Perseidy „padající hvězdy“
V letošním roce budou podmínky pro pozorování „padajících
hvězd“ velmi dobré. Maximum nastane 12. srpna. Měsíc nebude pozorování Perseid rušit, 8. srpna se nachází v novu. Perseidy
dostaly své pojmenování podle souhvězdí Persea, kde se nachází
radiant tj. místo ze kterého meteory zdánlivě vylétají.
Původcem meteorického roje Perseidy je jádro komety 109P/
Swift–Tuttle. Drobné částice které se uvolňují z jádra komety se
dostávají do kontaktu s hustou atmosférou Země. Částice se třením rozžhaví a ve výšce 80 – 100 km nad povrchem Země hoří.
Výsledkem je světelný jev nazývaný meteor, „padající hvězda“.
Meteorický roj Perseidy lidově též nazýváme slzičky Svatého
Vavřince, mučedníka.

Pohled na hlavní souhvězdí letní oblohy

Pohledy do vesmíru

č er ve n e c

srpen

SLUNCE

SLUNCE

vstupuje do znamení Lva 22. července v 16 hodin
27 minut SELČ,
přesné o půlnoci z 5. na 6. července je Země
od Slunce nejdále (152,1 mil. km).
Dny se již zkracují. V červenci o 1 hodinu a 1 minutu.
MĚSÍC
1. v poslední čtvrti, 10. v novu, 17. v první čtvrti,
24. v úplňku,
MERKUR ráno nad severovýchodním obzorem,
VENUŠE večer nad západním obzorem,
MARS
večer nízko nad severozápadním obzorem v souhvězdí 		
Raka a Lva,
JUPITER po většinu noci v souhvězdí Vodnáře,
SATURN po celou noc v souhvězdí Kozoroha,
URAN
ráno nad východem v souhvězdí Berana,
NEPTUN ve druhé polovině noci nad jihovýchodem v sou		
hvězdí Vodnáře,
Polický měsíčník červenec - srpen 2021

vstupuje do znamení Panny dne 22. srpna ve 23 hodin
35 minut SELČ,
den se v srpnu zkrátí o 1 hodinu a 40 minut,
MĚSÍC
8. v novu, 15. v první čtvrti, 22. v úplňku,
30. v poslední čtvrti,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE večer nad západním obzorem,
MARS
není pozorovatelný,
JUPITER po většinu noci v souhvězdí Vodnáře, od druhé
poloviny srpna v souhvězdí Kozoroha,
SATURN po celou noc v souhvězdí Kozoroha
URAN
ve druhé polovině noci v souhvězdí Berana,
NEPTUN po většinu noci v souhvězdí Vodnáře,
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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Informace z Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
DVĚ OTÁZKY PRO PRIMÁŘE
MIKROBIOLOGICKÉ LABORATOŘE
Mikrobiologická laboratoř náchodské
nemocnice vyšetřila za uplynulý rok bezmála
sto tisíc PCR testů. Pro zaměstnance to znamenalo mnoho přesčasové práce, řada z nich
pracovala i za nemocné kolegy. Laboratoř
byla v provozu téměř 20 hodin denně.
„Drtivou většinu zaměstnanců laboratoře
tvoří ženy. S velkým obdivem jsem sledoval,
jak se s nastalou situací vypořádaly. Patří
jim veliký dík,“ říká primář oddělení mikrobiologie a imunologie, doc. MUDr. Otakar
Kopecký, CSc.
Jak je možné vysvětlit, že řada lidí s pozitivním PCR testem neměla příznaky nemoci?
Metoda RT-PCR je velmi citlivá.
Používá se i v jiných oborech, např. v kriminalistice k zajišťování stop. Dovedu si
představit, že u osob bez klinických známek
infekčního onemocnění PCR nezřídka prokázala na sliznicích jen přítomnost fragmentů virové nukleové kyseliny, nikoliv živý
virus. Ten je tvořen nukleovou kyselinou
a proteinovými molekulami obalu. Ztrátou
nebo poškozením obalových bílkovin pozbývá virus schopnosti vyvolat infekční onemocnění. Sliznice jsou první barierou, kde se
rozhoduje o dalším vývoji po setkání našeho
těla s mikroorganismem. Naše sliznice jsou
součástí přirozené obrany společně s řadou
humorálních i buněčných mechanismů vrozené imunity. Tyto obranné reakce nejsou
specifické a nemají paměť. Ale rychle reagují
na přítomnost cizorodého materiálu. Většina
setkání s mikrobiálním světem končí právě
na sliznicích, kde jsou patogenní viry a bakterie zachyceny, neutralizovány a fragmentovány. Teprve prolomením této obranné linie
dochází k rozvoji infekčního onemocnění

a aktivaci mechanismů specifické imunitní
odpovědi.
Mikrobiologická vyšetření je třeba hodnotit v souvislosti s klinickým stavem pacienta. Do epidemiologických statistik byly
uvedeny všechny osoby s pozitivním PCR
test na SARS-CoV-2 bez ohledu, zda trpěly
akutními známkami infekčního onemocnění
nebo ne. U bezpříznakových osob se přitom
mohlo jednat o pouhou kolonizaci sliznic
koronavirem.
Může být bezpříznaková osoba přenašečem infekce?
Ano, pokud jsou sliznice dýchacích cest
osídleny živým virem a ten se dostává zpět
do prostředí, pak ano. To ale není nic nového. Na našich sliznicích se nachází obrovské
množství mikroorganismů, které se vylučují
do prostředí formou slin, sekretů a aerosolu
z osoby na osobu. Většina mikroorganismů
na sliznicích ale nejsou lidskými patogeny.

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
ROZVOLŇOVÁNÍ ANEB NÁVRAT DO NOVÉ DOBY

Tak ten návrat do nové doby jako terminus technicus jsem v rozhlasu zaznamenala 14. 4. 2021 a říkala jsem si, co se bude
odehrávat v té naší krapet pošramocené společnosti, snad už s menším náznakem covidu, ale na jak dlouho, to ví jen Bůh, . Jiné
zdravotní neduhy na těle a duši nám však
zůstávají. Naučila jsem se konečně rozeznávat zdravotní roušky a respirátory a snažila
jsem se o dodržování všech pokynů k zakrývání úst neboli pus. Snad bezprostřední
nebezpečí je fuč a cením si, že bez těch okras
už mohu volně chodit po venku, pokud se
nechci družit do houfů a pokud nenavštěvuji
obchody. Do hostince s tím vcházím a pak
jím a piju o sto šest a kolem mne si počínají všichni stejně. Samozřejmě v dopravě
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ta omezení ještě platí. Musíme však na to
rozvolňování kráčet pomalu a polehoučku a třeba se nám to podaří vydržet. Naše
Ministerstvo zdravotnictví nás skoro denně
poučuje, někdy nám to rozum nebere a zaplať pánbůh, že dítka ve třídách jsou povinnosti toho rouškovného zbavena.
Je to prostě veselejší, vidíme na sebe, oči
nám září, poznáváme se a kultura je otevřená
divadlům, koncertům a jiným radovánkám.
Sice platí omezení počtu osob, a to i při návštěvách kostelů. Milovníky tanečních kreací na parketu to holt ještě nepotěší žádné
„líčko na líčko“ ještě nepřichází legálně
v úvahu.
Také o Vrběticích a útoku tam spáchaném, který stál též dva lidské životy, se už

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 JDE
DO FINÁLE

V očkovacích centrech v Náchodě
a Broumově již bylo podáno více než 60
tisíc dávek vakcín, převážně od společností
Pfizer&BioNTech. V uplynulých dnech počet nově registrovaných k očkování v našich
centrech výrazně klesá. Je to dáno pravděpodobně tím, že většina obyvatel, která měla
o očkování zájem, se k očkování již zaregistrovala. Od 1. července zkracujeme interval
mezi aplikací první a druhé dávky vakcíny
na 21 dnů. Po rozpačitém začátku testování kvůli nedostatku vakcín můžeme říci, že
každý, kdo má o očkování zájem, bude před
případnou podzimní vlnou plně očkován.
Aktuální dění v ONN sledujte na www.
nemocnicenachod.cz nebo na Facebooku
https://www.facebook.com/oblastni.nemocnice.nachod
Mgr. Renata Dušková, MBA
Samostatný referent pro styk s veřejností

nemluví a nepíše, ale přičítá se atentátníkům
z Ruska. Tato „tragická taškařice“ a její vyšetřování nás připravila o přátelství s Ruskem
a tak nevím, nevím, jak tomu budeme čelit.
Doufám, že s otevřeným hledím – nepatříme
Východu ani Západu, jsme svobodná, demokratická země.
Jedna zajímavost přichází z Hradu – jakási „neonormalizace“, jak tento možný
stav vyjádřila nová poslankyně parlamentu za odcházejícího pana Feriho paní Olga
Sommerová. Škola jistě poučila žáky o době
po roce 1968, kdy nastala tzv. normalizace.
Jak sleduji, omladina se o tuto dobu nechvalně námi staršími prožitou, zajímá. Tak
co by nám hrozilo z této nové normalizace,
o tom jsem se dočetla v týdeníku Rozhlas
Polický měsíčník červenec - srpen 2021

č. 24/021, str. pátá. Dne 21. května hrad
na webu KPŘ – kancelář prezidenta republiky - vedoucí této kanceláře vydal opatření,
jímž se zapovídá poskytovat jakékoliv informace týdeníku Respekt, serveru Seznam
Zprávy, blogu Deník N, televizním redakcím 168 hodin a Reportéři ČT. Teď ze mne
promlouvá předdůchodová profese právníka. Zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím byla stanovena povinnost na základě které musely být např.
k dotazu zveřejněny panem kancléřem platy
úředníků. V tomto případě se však toto stalo až po rozhodnutí soudu. Holt, zákony asi
platí jen pro lid v podhradí. Uvidíme, jak
dopadne novela zákona. Některé tyto mediální zprávy sleduji a třeba týdeník Respekt,
jehož šéfredaktorem je vnuk herce Zdeňka
Štěpánka, pan Erik Tabery, odebírám již
od počátku jeho vycházení.

Svět vzhůru nohama

Dnes je 29. května 2021. Venkovní teplota
13 stupňů, přes noc potom klesá k pěti stupňům
nad nulou, Sněžka je stále bílá a v Kovářově
rokli v Broumovských stěnách není problém
narazit na zbytky sněhu a ledu… dokvétají
jabloně a květiny, které touto dobou září ze
zahrad, zatím skrývají svoje květy za zelení
poupat. Šeříky ještě v Polici nestihly rozkvést
– kdyby se psal rok 1945, čím bychom asi tak
vítali Rudou armádu? A v paměti zůstávají
a po různu se objevují vzpomínky na předcházející květny, kdy na konci máje bývalo třicet
stupňů a koupaliště praskala ve švech.
Svět se převrátil vzhůru nohama. (A sociální sítě okamžitě hlásí, že to vše je způsobeno omezením letecké dopravy; klimatologové
naproti tomu přicházejí s tvrzením o nejnižší
sluneční aktivitě za posledních XY let a já si
denně navlékám svetr a teplou vestu.) V práci
mám 16 stupňů a jakmile za oknem vykoukne slunce, otvírám, abych kancelář vyhřál.
Ale slunce se víc a víc ukrývá za mraky
a od Krkonoš fouká.
Svět se obrátil vzhůru nohama. A podle
předpovědi meteorologů to vypadá, že se jen
tak na nohy zase nepostaví. Stále vyhrožují
pouhými 15°C přes den. Na zahradách se květiny a plodiny ukrývají před chladem. Jenom

ZTRÁTA ČASU

Nikdo by se neměl snažit o pouhé dosažení smyslového požitku či hmotného štěstí pomocí hospodářského rozvoje, neboť
výsledkem není nic jiného než ztráta času
a energie, žádný skutečný zisk. Zaměří-li člověk své úsilí k vědomí Kršny zaručeně může
dosáhnout duchovní úrovně seberealizace.
Hospodářský rozvoj takový úspěch nepřinese.
Běžně vidíme materialisty, jak jsou celé dny
a noci zaneprázdněni hospodářským rozvojem
ve snaze zvětšit své hmotné bohatství. Ale
i kdybychom předpokládali, že ze svého snažení mají nějaký prospěch, neřeší to skutečný
problém jejich života. Navíc ani nevědí, co
tím skutečným problémem je. To je výsledek
duchovního vzdělání. Zvláště v tomto věku
se všichni lidé nacházejí v temnotě tělesného
Polický měsíčník červenec - srpen 2021

Některá tato mediální zpravodajství sleduji a žádné „fake news“, tedy nepravdivé
lži, jsem neshledala a doufám, že hradní
zpravodajství setrvá i nadále právě s odkazem na uvedený zákon, který i nadále je platný a připravuje se jeho novelizace.
A nyní něco veselejšího. Celostátně probíhala akce ZUŠ open - Základní umělecké
školy otevřeny a tak se stalo i u nás v úterý
8.6. Na polickém rynku probíhal happening
a ze všech stran se ozývala muzika, zpěv
a kolem kašny byla vystavena díla výtvarného kroužku. Jen jsem zírala, co všechno dokázaly dětské ruce vytvořit. No, prostě, polický
rynek řičel hudbou a zpěvem ze všech stran
a mládí, i s námi staršími měl, jak se říká,
„pré“. Polickou Základní uměleckou školu
považuji za klenot zdejšího života. V neděli
13. června se také ozývala hudba „Polického
orchestru“ a já jsem se na „Nebíčko“

nedostala kvůli svým „vrtkavým“ nohám,
ale naslouchala jsem ze své protější „nebíčkové lodžie“, takže jsem dlužnicí, ale nechci
jí být dlouho. V úterý 15.6. nás seniory čeká
dlouho odkládané setkání na Ostaši, a jak mi
sdělil tamější „šéfkuchař“, bude i s hudební
vložkou. Těším se, sestřičko, budu na Tebe
vzpomínat a budeš i se mnou!
Přece jen skončím smutně – dne 9. 6.
2021, dva dny po svých narozeninách zemřela v 68 letech „Popelka“ herečka paní Libuše
Šafránková a dnes v neděli na ni krásně
vzpomínal její pohádkový princ z filmu „Tři
oříšky pro Popelku“ herec Pavel Trávníček.
Odešla výjimečná osobnost, Bohem nadaná
herečka, ale zejména výjimečný člověk.
Skončím výrokem z bible. Marnost
nad marnost! Řekl Kazatel. "Marnost nad
marnost, všechno je marnost".
Jarca Seidelová

všudypřítomná bylina Urtica dioica statečně
roste a roste (kopřiva dvoudomá).
Svět se skutečně otočil vzhůru nohama.
Fotbal se hraje před prázdnými tribunami.
Hokej taky. Na mistrovství světa v hokeji
v Lotyšsku jsou v hledišti jenom „překližkáři“.
A hokej přidává další důkaz k tvrzení, že svět
se postavil na hlavu: po první třetině turnaje
to vypadá, že ve skupině o sestup se potkají Česká republika, Švédsko a Kanada s Itálií
a Velkou Británií a ve čtvrtfinále bude hrát
Kazachstán, Lotyšsko, Švýcarsko, Dánsko
a Německo…
Svět postavený na hlavu. Čeští hokejisté se radují z vítězství v prodloužení nad
Běloruskem. Tabulku hokejových střelců vede
Liam Kirk z Velké Británie a o gól za ním je
druhý Lars Nielsen z Dánska… kdyby mi tohle někdo řekl o tři týdny dříve, tak se začnu
smát. Pravděpodobnost byla podobná šanci,
že kterýkoliv vrcholný politik odstoupí ze své
funkce kvůli „pouhému“ podezření z korupce.
Anebo že přiletí asteroid a udělá s námi po dopadu to samé, co provedl dinosaurům.
Snad jenom Itálie potvrzuje papírové
předpoklady hokejového otloukánka.
Svět se postavil na hlavu. Z dialogu se stává rozklížený duet dvou monologů, ve kterém

vítězí ten, kdo víc křičí. A stejně nakonec zjistíme, že lžou oba dva. Ten, kdo dokáže svou
lež podat pravděpodobněji nebo hlasitěji, je
vítězem. Ti, co mají máslo na hlavě, nejvíc
ukazují na chybující kolem sebe. Z dialogu,
ze střetu dvou názorů, může vyplynout i něco
třetího. A toto třetí často je tím, co posouvá
svět dál. Ale kdo si to ještě dneska pamatuje?
Skutečně to vypadá, že se svět otočil
vzhůru nohama a s hlavou dole hledá to místo,
odkud by mohl mít nadhled a rozhled. Jen mu
překáží i sotva povyrostlá tráva.
Svět se otočil vzhůru nohama.
Na přelomu května a června je přes den
sotva 15°C.
Dialog zmizel a známe ho už jen z odkazu
Platóna a Giordana Bruna.
V hokeji Kazachstán poráží Kanadu
a Švédsko bojuje o možnost hrát čtvrtfinále
turnaje.
V této konstelaci hvězd (které jsou také
vzhůru nohama, ale protože jsou kulovité,
není to na první pohled zřejmé); tedy: v této
konstelaci hvězd mám nutkání zajít do sázkové kanceláře a vsadit si na vítězství českých
fotbalistů na mistrovství Evropy.
Pavel Frydrych

pojetí života a nevědí nic o duši a jejich potřebách. Svedeni slepými vůdci společnosti
považují tělo za vše a snaží se mu zajišťovat
hmotné pohodlí. Taková civilizace je ztracena, protože nevede lidstvo k poznání skutečného cíle života. Lidé jen marní čas a cenný
dar lidského života, neboť lidskou bytost, jež
nekultivuje duchovní život a umírá jako kočky
a psi, čeká po ukončení tohoto života degradace. Ocitne se v koloběhu opakovaného zrození
a smrti. Tímto způsobem přichází o skutečný
prospěch, který lidský život přináší. možnost
rozvinutou vědomí Kršny a vyřešit životní
problémy.
Ze Šrímad Bhagavatomu opsala
M. Jandová

Prázdninové
matematické
rekreace

Řešte tuto úlohu:
Zapište čísla 1 až 26 vždy použitím
pěti dvojek a libovolných početních
znamének.
Nápověda pro jedničku a šestadvacítku:
1=2+2-2-2:2
26 = 2 . (22 . 2 + 2)
Číslo 27 pěti dvojkami napsat neumíme.
Výsledky úlohy naleznete na str. 35.
Připravil František Janeček
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Z CÍRKVÍ
Čas prázdnin, dovolených
a tradiční polické pouti

Je za námi letní slunovrat a letošní první
letní den. Zároveň jsme vstoupili do druhého
pololetí a nastal opět vytoužený čas prázdnin
a dovolených. Děti si převzaly vysvědčení - ocenění celoroční práce, která byla v letošním školním roce hodně specifická. Mělo
by být nejen hodnotící, ale i motivující, aby
po zaslouženém odpočinku bylo důležitým
základem pro nové snažení. Tak ať se o prázdninách nikomu nestane nic zlého a nezapomínejme na Boží pomoc a ochranu.
Měsíc červenec bude ve znamení liturgického mezidobí. V prvním týdnu oslavíme významnou Slavnost svatých Cyrila a Metoděje,
slovanských věrozvěstů a prožijeme státní
svátek věnovaný památce mistra Jana Husa.
Tento měsíc budeme také pod zvláštní ochranou několika významných světců, mimo jiné
patrona Evropy sv. Benedikta, zakladatele řádu benediktinů, apoštola (poutníka) sv.
Jakuba a sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele řádu
jezuitů.
Srpen pak přinese druhou polovinu prázdnin a polické farnosti i celému městu poutní
čas.

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

6. července 11. července -

18. července 22. července 25. července 26. července 31. července -

Svátek sv. Tomáše, apoštola
14. neděle v mezidobí
(cyklus B), Památka
sv. Prokopa, opata
Slavnost sv. Cyrila, mnicha
a Metoděje, biskupa,
patronů Evropy, hl. patronů
Moravy, státní svátek
Jan Hus, státní svátek
15. neděle v mezidobí
(cyklus B), Svátek
sv. Benedikta, opata, patrona
Evropy, zakladatele řádu
benediktinů
16. neděle v mezidobí
Památka sv. Marie Magdalény
17. neděle v mezidobí,
Památka sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů P. Marie
Památka sv. Ignáce z Loyoly,

1. srpna 6. srpna 8. srpna 10. srpna 15. srpna 22. srpna 28. srpna 29. srpna -

kněze a spoluzakladatele řádu
jezuitů
18. neděle v mezidobí
Svátek Proměnění Páně
19. neděle v mezidobí, 		
Památka sv. Dominika, kněze,
zakladatele řádu dominikánů
Svátek sv. Vavřince, jáhna
a mučedníka
Slavnost NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
21. neděle v mezidobí
Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
22. neděle v mezidobí, 		
Památka Umučení sv. Jana
Křtitele

Přehled bohoslužeb
v červenci a srpnu:

yy ve středu a v pátek mše svatá od 18.30 hod.
yy ve čtvrtek 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.
yy v neděli 4. července na Bezděkově - Svatoprokopská pouť, slavnostní bohoslužba
od 9.30 hod.
yy v pondělí 5. července v Polici n. M. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, slavnostní bohoslužba od 8.00 hod.
yy v sobotu 7. srpna - pouť na Hvězdě,
u
kaple
Panny
Marie
Sněžné;
od 10.00 hod. modlitba růžence,
od 10.30 hod. bohoslužba.
yy v sobotu 10. srpna - pouť na Sněžce
u kaple sv. Vavřince, slavnostní bohoslužba od 12.00 hod.
yy 13. - 15. srpna - Polická pouť.

Program polické farnosti o pouti:
¾¾ sobota 15. 8.
tradiční podvečerní posezení s občerstvením
na nádvoří kláštera,
¾¾ neděle 16. 8.
Slavnost Nanebevzetí P. Marie, slavnostní bohoslužba od 8.00 hod.  

Úřední hodiny:

yy ve středu po bohoslužbě (19. - 20. hod.)
yy ve čtvrtek po bohoslužbě (9. – 10. hod.),
nebo po domluvě s knězem.
V případě naléhavé potřeby duchovních
služeb volejte knězi, kontakt je uveden
na stránkách farnosti.
Internetové stránky farnosti:

www.farnostpolice.cz

Všem dětem a mládeži přejeme báječné
prázdniny, dospělým pohodovou dovolenou
a celému městu požehnaný čas poutní.
za ŘK farnost Police n. M.
Ing. Jan Troutnar

Koncert:

V sobotu 10. července se v rámci festivalu
„Za poklady Broumovska“ koná v polickém
kostele Nanebevzetí P. Marie koncert pianisty Borise Giltburga. Začátek v 18.00 hod.

Boris Giltburg
(Izrael / Rusko)
Světově
ceněný
izraelský pianista narozený v Moskvě, Boris
Giltburg, je přes svůj
široký repertoár v posledních letech stále
více uznáván jako přední interpret díla Sergeje
Rachmaninova. „Jeho originalita vychází
z konvergence srdce a mysli, které slouží neposkvrněná technika motivována hlubokou a trvalou láskou k jednomu z největších skladatelů
a klavíristů 20. století.“(Gramophone). Boris
je držitelem stříbrné ceny v mezinárodní interpretační soutěži Arthura Rubinsteina a v roce
2013 získal první cenu v jedné z nejprestižnějších světových soutěží – v Soutěži královny
Alžběty v Bruselu. Je velkým propagátorem
klasické hudby, sám si píše texty do bookletů
svých CD a o klavírní tvorbě přispívá články
do prestižních hudebních časopisů. Na festivalu Za poklady Broumovska provede výběr etud
Sergeje Rachmaninova, duchovní dílo Nunc
Dimitus v autorském aranžmá Rachmaninova
a náročnou pozdní klavírní sonátu Ludwiga van
Beethovena.
Vstupné je dobrovolné, výtěžek putuje
na pomoc kostelům

MĚSTSKÁ POLICIE
Léto je v plném proudu a v době kdy píšeme tento příspěvek, je opravdu horko…horko
k nevydržení.
Během uplynulé doby jsme přispívali ke zdárnému průběhu koncertů Polického
symfonického orchestru, akcí v rámci
Wihanova roku, punkových událostí. Před
sebou máme Běh na Hvězdu, Polickou Pouť
a mnoho dalších akcí.
Pomáhali jsme u dopravních nehod, což
se děje prakticky pořád. Stanou se různé věci,
třeba, když někdo zapomene zatáhnout ruční
brzdu a vozidlo se pomalu rozjede směrem
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nepředvídatelným. A sám strůjce této chyby
stojíce daleko od vozidla, volá ještě na dál stojícího strážníka „ty v…e ! zastav to auto !!,
ale to dost dobře nejde…ani při nejlepší vůli.
Nikomu se nic nestalo, drobné pochroumání
plechu o pískovce bude vyspraveno, no a ty
v…e, to auto příště zabrzdi.
Jménem zvířátek v útulku děkujeme paní
Vávrové za pamlsky, které jim poskytla…předány budou do útulku v Broumové. Díky…
Problémy s parkováním jsou nyní největší na parkovišti na Hvězdě, kde neukázněnci
znemožňují průjezd linkovým autobusům.

Snad situaci trochu pomůže nové vodorovné
dopravní značení. Tedy nové žluté čáry, které
vymezují prostor.
Vidíme stále mnoho dětí, které křižují
město na svých kolech bez ochranných přileb.
Znovu upozorňujeme rodiče, aby na své ratolesti dohlédli. Přilba na kolo je do osmnácti let
povinnou součástí. A věřte, že pomáhá zachraňovat životy, na to přišli mnohem chytřejší
lidé, než jsme my.
Tak hezké léto, pohodu a klid…
Petr Zima, ved. strážník MP

Polický měsíčník červenec - srpen 2021

ZE SPORTU

Konečně hrajeme fotbal!

Nemá cenu donekonečna komentovat některá vládní opatření, byť se nám mohla zdát
sebepitomější, ani se zabývat minulostí. Čo
bolo, to bolo. Terazky můžeme hrát fotbal, tak
ho hrajeme.
Všechna mládežnická mužstva, minipřípravkou počínaje a staršími žáky konče, jsme
přihlásili do soutěže o “Pohár OFS Náchod”,
která vznikla místo zrušených dlouhodobých
soutěží.
Díky náboru mezi mládeží ve školkách
a základních školách 1.stupně se na fotbal
přihlásila řada nových hráčů, kluků i děvčat.
Nejvíce těch nejmenších, ve věku 5 – 6 let.
Potřebovali bychom však k nim další trenéry.
Proto i touto cestou vyzýváme hlavně rodiče malých fotbalistů: “Přijďte s trénováním
pomoci!”

Minipřípravka zahájila svoji cestu pohárovými zápasy v České Skalici, kde nejprve
zdolala domácí borce 19:11 a posléze podlehla
v lítém boji Novému Městu 9:11. Další kolo
odehrála v Jaroměři, v sestavě i s několika nováčky. Nejprve zvítězila nad Českou Skalicí
“B” výrazně 21:5, potom nestačila na jejich
“A” tým a podlehla 11:16 a nakonec se rozešla
smírně s domácími 9:9.
Dva týmy z jednoho města byly našimi
soupeři také o týden později v Červeném
Kostelci. Na úvod naše výhra s jejich “béčkem” poměrem 11:4, na závěr pro změnu prohra s”áčkem” 6:8.
Další dva zápasy o týden později v Novém
Městě skončily remízou. S domácími 7:7
a s Jaroměří 6:6.
Velikou posilou pro tým je Kristýnka
Kiezlerová, která jako správná slečna nastupuje do zápasů vždy pečlivě upravená a učesaná. Po dvou tréninkách se vyrovná našim
nejzkušenějším hráčům. Střelecky se nejvíce
dařilo Wildovi Haukovi, Arturovi Hauckovi
a Matyáši Klímovi. Vedle již zmíněných

hráčů do zápasů nastupovali Jendové Jirman,
Hotárek a Kotrnec. K nim Daniel Vostřák,
na tréninky a zápasy pravidelně jezdící až
z dalekých Hynčic.
Velice dobré výkony zatím podává mladší
přípravka. V úvodním zápase v Broumově
porazila domácí 14:5 a následně Stárkov 9:3.
O týden později ve Stárkově nejprve zvládla
duel s Hronovem 7:1, s domácími 7:1 rovněž
a nakonec zdolala velmi silný Machov překvapivě výrazně 11:4.
Diváci i trenéři se těšili na další tři zápasy,
které se odehrály na hřišti v Polici. Tým byl
však osaben o několik opor, včetně brankáře,
které se musely zúčastnit jakéhosi rodinného
srazu. Hra tak zdaleka nebyla tolik divákovu oku lahodící, jako v minulých zápasech.
Projevilo se to i na výsledcích. Nejprve remíza
s Jaroměří 5:5, když jsme nedokázali udržet
slibné vedení 5:3 nedlouho před koncem. Ještě
větší kolaps nás postihl při zápase s Červeným
Kostelcem. Z vedení 4:3 deset minut před
koncem zápasu jsme se dokázali “prokopat”
až k prohře 4:11. Teprve poslední zápas tohoto kola byl alespoň výsledkově podle našich
představ. Výhra nad Hronovem 6:2. Střelecky
se v našem týmu nejvíce dařilo hbitému Jirkovi
Dostálovi, který vstřelil 10 branek. Zdá se, že
po těchto výsledcích můžeme na případný zisk
poháru zapomenout.

5:21. Nebyli jsme v tom však sami, Náchod
od nich dostal “nakládačku” dokonce 26:7. Při
utkání s tak zdatným soupeřem kluci alespoň
vidí, co jim ještě k dokonalosti chybí…
Mimochodem, z našich dvanácti vstřelených branek jich dvanáct vstřelil Jirka Kiezler,
bratr výše zmíněné Kristýnky. Věřme, že Jirku
bude fotbal stále bavit, překoná i nástrahy dospívání a v dospělosti jej nalezneme v základní sestavě některého významného našeho, případně evropského klubu. Proč ne, vždyť řada
našich nejlepších hráčů pochází právě z malých měst či vesnic. Z polických odchovanců si 1.ligu v dresu Spartaku Hradec Králové
již zahrál Marek Jandík a zvláště pak Karel
Podhajský, který byl dlouholetou brankářskou
jedničkou klubu.
Výrazně se zlepšuje také brankář Ota Petr.
Jeho zákroky jsou opravdu stylové, jak u zkušených dospělých brankářů. Svědčí mu specializované tréninky pod vedením našeho brankáře Libora Vacho. Takže vytrvat a tréninky
navštěvovat pravidelně! Ať jednou v Hradci
nahradíš Karla Podhajského.
K dalším třem zápasům starší přípravky odjeli kluci do Velkého Poříčí bez střelce
Jirky. I tak soupeřům vstřelili 10 branek. Tři
dali Vekému Poříčí při porážce 3:6, jeden
Jaroměři při “těsné” prohře 1:16 a šest při vítězství 6:2 nad Teplicemi.

Starší přípravka měla nejprve smůlu,
neb úvodní zápasy v Teplicích byly kvůli vytrvalým a vydatným deštům zrušeny. Nejprve
se tak představila až v Polici a remizovala
s Náchodem 7:7. Proti konečnému výsledku však protestovali někteří diváci, kteří byli
přesvědčeni, že je rozhodčí o jeden gól ošidil.
Video však k dispozici na zápase nebylo, takže
to už přezkoumat nemůžeme. Alespoň si tak
kluci vyzkoušeli penalty.
V zápase s Jaroměří již příliš pochybností
o vítězi nebylo, prohráli jsme ne úplně těsně

Několik zápasů odehráli již i mladší
a starší žáci. Mladší podlehli Novému Městu
0:1, zvítězili nad Hronovem 2:0 a následovaly
dvě prohry. S Červeným Kostelcem 0:9 a poněkud překvapivě s Meziměstím 1:4.
V dalším zápase s Velichovkami, hraném v Polici, neměli proti fyzicky výrazně
vyspělejšímu soupeři příliš šancí na vstřelení
gólu a podlehli 0:2. Úspěšnější byli v duelu
s Meziměstím, který vyhráli 5:2.
Starší žáci jsou zatím jak na houpačce.
S Novým Městem výhra 8:2, zatímco s Českou
Skalicí prohra 2:12. O týden později houpačka
stále v dolní úvrati. Prohra ve Velkém Poříčí,
i když jen 3:6. V tomto utkání si poprvé kluci
vyzkoušeli hru na celé hřiště.
Další zápasy všech kategorií byly sehrány
po uzávěrce vydání. S předstihem však můžeme říci, že to na zisk pohárů nevypadá. No,
ale hlavně, že si kluci a dívky konečně zase
fotbal zahráli.

Hráči minipřípravky se svými soupeři z Červeného Kostelce
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Příznivci polické kopané se mohou těšit
na konec července, kdy by měl začít nový ročník krajského přeboru dospělých. Věřme, že
nejen začne, ale bude i zdárně dokončen a naši
borci si povedou neméně úspěšně, jako v ročníku minulém, bohužel předčasně ukončeném.
Náš tým mají podle dobře informovaných kruhů posílit i hráči z poněkud vzdálenějšího okolí Police. Jejich barva pleti má být podobná,
jakou má náš oblíbený hráč Musa, původem
z Ghany.
Vojtěch Kvapil  
příznivec polické kopané
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!!! 100 l e t fot ba lu v P o l i c i n ad M e t uj í !!!
část 5. - SK Police nad Metují v letech 1945 - 1958
Na podzim roku 1945
byly zahájeny mistrovské
soutěže, pro polickou kopanou, přes její dobré předpoklady, bohužel ne právě
nejlépe. Rado hráčů z Police odešla za studiem i zaměstnáním o tok po neúspěšném
podzimním kole v I. B třídě dolehla na jaře
1946 no A-mužstvo značná krize, která vyvrcholilo tím, že se mužstvo prakticky rozpadlo.
Mistrovská soutěž však byla přesto z naší
strany řádně dohrána, ale za cenu katastrofálních porážek, protože stávající dorostenecké
družstvo, které bylo nuceno jezdit za Áčko,
naprosto nestočilo na své soupeře. Jsou pamětníci rekordní porážky v Borohrádku 0 : 17,
v Novém Městě nad Metují 2 : 11, v Hořicích
0 : 9 atd. Znamenalo to sestup do nižší třídy.
Soutěž v rámci okresu hrálo A-mužstvo
dva roky, neboť v prvém roce nestačilo na velmi dobrý tým Broumova, který po zásluze
soutěž vyhrál a postoupil. Tím se zvýšila podstatně naděje Police; aby si vybojovala postup
v příštím roce. Naděje byly splněny, mužstvo
se zkonsolidovalo a suverénním způsobem
soutěž vyhrálo, takže na podzim roku 1948 se
hrála v Polici opět I. B třída. Podzimní soutěž 1948 byla pro nás velmi úspěšná. Mužstvo
jako nováček I. B třídy se umístit., na 2. místě. když ztratilo pouhé dva body porážkou
na hřišti vedoucího Trutnova a dosáhlo velmi
dobrého poměru branek 53:18. Mužstvo bylo
skutečně dobrým kolektivem. Pod trenérem
Karlem Peluňkem hráli hráči: Stodolo, Durdík,
Vídeň, Krtička (výborný brankář z Machova),
Ducháč L., Jenka, Rejholec, Dinter, Kubeček
a nová generace dlouholetých hráčů Police Janeček, Pour, Rohulán, Hornych, Klimeš.
Mistrovská soutěž byla v důsledku reorganizace podzimem 1948 ukončena.
Z přátelských zápasů tohoto období stojí
za zmínku uvést vítězství nad ČAFC Praha
6 :4 po oboustranně výborném výkonu a také
vítězství nad polským mužstvem Walbrzych
v poměru 5:1. Uskutečnil se zájezd do Polska
(Walbrzych), který však nepřinesl sportovní
úspěchy. Oba zápasy sehrané v Polsku skončily naší porážkou.
Od roku 1949 přechází systém soutěží
kopané na jaro - podzim. Mění se celková
struktura soutěží v ČSR. Sokol Police je zařazen do II. třídy, dříve I.B třída, spolu se soupeři VSJ Kostelec nad Orlicí, české Meziříčí,
Třebechovice, Kudrnáč Náchod, Dobruška,
Doudleby, Rychnov, Týniště, Velké Poříčí,
Slavoj Josefov a Častolovice.
V roce 1951 dochází k další reorganizaci.
ZSJ Kovopol je zařazena do okresního přeboru Broumovska s těmito oddíly: Martínkovice,
Olivětín, Teplice, Hynčice, Otovice, Veba
Broumov, Stárkov. Po suverénním vítězství
s dvoucifernými výsledky hraje oddíl kvalifikaci do krajského přeboru s Rubenou Náchod.
Po vítězství 1 : 0 na hřišti soupeře se v odvetném utkání na vlastním hřišti prohrávalo v prodlouženém čase 1 : 2 a utkání nebylo dohráno
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v důsledku povětrnostních podmínek. Krajská
sekce kopané rozhodla v rozporu s platným
soutěžním řádem o sehrání třetího utkání
na neutrálním hřišti v Hronově. Vzhledem
k nesprávnému rozhodnutí a určení hodiny začátku utkání na rozhraní pracovní doby - 14.30
hod. (všední den) - se naše mužstvo k zápasu
nedostavilo a bylo tak z dalších kvalifikačních bojů vyřazeno. V roce 1952 startuje tedy
opět v okresním přeboru se šesti účastníky!
Vzhledem k úrovni soutěže jsme se opět stali
suverénními vítězi. V následující kvalifikaci
s Novým Bydžovem a Novou Pakou však naši
fotbalisté neuspěli a postoupili soupeři.
Po vítězství v okresním přeboru soutěže

1953 postoupilo mužstvo do nově zřízené
krajské soutěže, která se prakticky rovnala
I. B třídě pod novým názvem. Období 1949 1953 se všemi organizacemi a reorganizacemi
mělo velmi neblahý vliv nejen na polickou,
ale i na celou československou kopanou. Při
zařazování oddílů do nově tvořených soutěží
se nerespektovala kvalitativní měřítka, klesal
tím zájem jak hráčů, tak oddílů, ale i diváků
o soutěže a upadala i celková úroveň hry.
V tomto období reprezentovali polickou kopanou zejména tito hráči: Krtička Jiří,
Krtička Jar., Vídeň, Entler, Dinter, Jenka,
Krejčí, Pavlínek, Pour St., Zaňka, Stodola,
Pavlů, Smrž, Durdík, Zeman A., Kollert Jan
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a St., Štancl, Hejnyš, Hornych, Ducháč, Hájek
a Brož.
Léta 1954 - 1959 je možno označit za léta
mimořádného pracovního nadšení celého oddílu kopané pro zvelebení sportoviště. V roce
1954 dochází k rozšíření prostorů hřiště až
k silnici vedoucí ke garážím ČSAD a na získaném prostoru se zřizuje hřiště pro odbíjenou.
V témže roce je zahájena výstavba vstupní
brány, dokončené v roce 1955. O rok později
byla rozšířena hrací plocha hřiště na rozměry
105 X 60 m, provedeno drenážování a částečné oplocení. V roce 1957 postavil oddíl ČSAD
nové benzinové skladiště, aby starého mohl
využít jako hygienických zařízení. Začíná se,
prozatím bez oficiálního povolení, s výstavbou nových kabin. Oddíl je za svou mnohaletou dobrou práci vyhlášen „Vzorným oddílem
kraje“. Rok 1958 je pokračováním výstavby kabin, tentokrát již řádně schválenou.
Sportoviště se rozšiřuje o prostor pro trvalé

umístění kluziště. Velkou pomocí oddílu bylo
zařazení výstavby kabin v roce 1959 do akce
„Z“ Městského národního výboru.
Vraťme se však k vlastní sportovní činnosti. V létech 1954 a 1955 se hrála v Polici
krajská soutěž. Nebylo dosaženo vynikajících
výsledků. Mužstvo hrálo sice líbivý fotbal,
ale se špatnou střelbou, a tak i přesto, že zde
hrála řada velmi dobrých fotbalistů, přišel sestup do okresu. Tak jako mnohokrát předtím
okresní soutěž umožnila mužstvo znovu zkonsolidovat a hned v příštím roce 1957 se měla
Police vrátit zpět mezi mužstva krajské soutěže. Uvádíme úmyslně měIa, jelikož se tak
nestalo. Řídící orgány naší kopané rozhodly,
že mezi okresním přeborem a krajskou soutěží
bude utvořena nová třída - meziokresní. Tímto
rozhodnutím sestoupila Police v roce 1955
prakticky o dvě třídy. Aby nepřízeň osudu byla
ještě umocněna, bylo zde další rozhodnutí
nadřízených orgánů, že soutěže se budou opět

hrát systémem podzim - jaro, což znamenalo,
že jsme museli hrát meziokresní soutěž t ř í
k o I o v ě, tedy celý rok 1957 a ještě jaro 1958.
Rozhodnutí řídících orgánů nevzalo však hráčům žádnou chuť do hry, naopak mužstvo
hrálo útočný a líbivý fotbal zejména proto,
že bylo dobrým kolektivem. Meziokresní
soutěž po tuhém boji s Opočnem, a českým
Meziříčím vyhrálo s dvoubodovým náskokem
a zajistilo si tak za dvaapůl roku návrat do I. B
třídy. A zde si jako nováček počínalo výjimečně dobře. Ještě dnes se často vzpomíná na památné vítězství 7:0 v Žamberku nad vedoucí
Duklou. Mužstvo v té době trénoval Karel
Brož a hráli hráči Pour, Rohulán, Schirlo,
Krejčí, Hillman, Jenka, Krtička Jar., Hornych,
Kohm, Braha, Klail, Janeček, Pavlínek,
Raiman, Košťál, Flek, Baudyš, Valtr.
Čerpáno z kroniky oddílu kopané z roku
1970.
Klimeš Karel – předseda oddílu kopané

Kupkolo.cz MTB Trilogy 2021

Již po desáté se na začátku července
do Teplic nad Metují vrací bikerský podnik
Kupkolo.cz MTB Trilogy, jediný etapový
závod horských kol v Česku, který provede
závodníky jedinečnou krajinou Broumovska
na pomezí Čech a Polska. Přesný termín akce
je 2.–6. 7. 2021 a zázemím bude Teplický
park. Od loňského roku je Kupkolo.cz MTB
Trilogy součástí Českého poháru v bike maratonu, letos navíc bylo zapsáno do UCI kalendáře, tedy posunulo se do mezinárodních
sfér. Již loni se na start postavila zajímavá
jména jako Hans Becking (BEL, jeden z předních maratonců), Simon Gegenheimer (GER,
vítěz SP Eliminátor), Daniel Gathof (GER),
Rob Vanden Haesevelde (NL), z žen je zahraniční stálicí Sara Michielsens (BEL), loni
dorazila i olympionička Kristien Nelen (BEL).
Nicméně Češi a místní rodáci se nenechali
zvučnými jmény v loňském roce „rozhodit“
a na maratonské trati vyhrál Filip Adel před
Michalem Kaněrou. V ženách zvítězila Lenka
Fridrichová. Nejrychlejším enduristou byl
František Žilák, v ženách pak Němka Astrid
Seemann.
To, že se jedná o etapový závod znamená,
že závod je rozložen na více částí (etap) ve více
dnech. Letos se závodníci mohou těšit na pět
dnů trvající intenzivní zážitky. Intervalově
startovaný Prolog účastníky provede teplickými lesy. Další etapy jsou již startovány
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hromadně. V první etapě – The
best of Sudety – závodníci
ochutnají to nej z legendárního
bike maratonu Ralley Sudety,
který se v Teplicích n/M koná
tradičně v září. Ve druhé etapě
– Kleine Alpen – na závodníky čeká spousta výškových
metrů po strmých úbočí sopek
na Polském území, či 385 m
dlouhý železniční tunel. Třetí
etapa – Vraní hory – zavede
závodníky na pomezí Krkonoš
s nádhernými výhledy na nejvyšší českou horu Sněžku
a finální etapa – Trutnov Trails – dá závodníkům ochutnat surovou kanadskou bikovačku
na místních singl trailech – Trutnov Trails,
které je prověří nejen technicky, ale také fyzicky. Pro všechny etapy je typický náročný
profil tratě a velké množství singltreků a jen
nutné minimum silničních úseků.
Závod je jedinečný i kombinací dvou různých disciplín – maraton a enduro. Maratonci
se snaží ujet danou trasu od startu do cíle co
možná nejrychleji (obvykle to těm nejlepším trvá okolo 4 hod), zatímco enduro jezdci svůj maximální výkon soustředí do tzv.
„erzet“ – rychlostních zkoušek (RZ) – různě
dlouhých, úseků vyznačených na maratonské
trati. Součet časů z jednotlivých RZ (v každé
etapě jich je 8–10) je následně výsledným časem z etapy. Konečný čas z celého etapového závodu je pak součet časů z jednotlivých
etap. RZ jsou stavěny především z prudkých,
těžkých sjezdů, kde bikeři musí prokázat svou
technickou ale i také fyzickou i taktickou připravenost. Na úsecích mezi „erzetami“ enduristé nemají kam spěchat, a tak se snaží šetřit
síly na další měřený úsek. Proto tito závodníci
jsou na trati mnohem déle než maratonci, obvykle téměř celý den.
Od letoška pětidenní Kupkolo.cz MTB
Trilogy je výzvou pro všechny opravdové
bikery, kteří se nebojí vystoupit z komfortní zóny a chtějí se nechat prověřit po všech

stránkách, vždyť během pěti závodních dnů
závodníci ujedou zhruba 292 km a nastoupají
přes 11 000 m.
Pamatováno je i na děti, a to ve formě
Kupkolo.cz MTB Trilogy – KIDS. Děti budou
kromě prologu závodit ve stejné dny jako dospělí, tedy sobota–úterý (3.–6. 7. 2021). Trasy
připravené přiměřeně jejich věku se budou
odehrávat v Teplickém parku. A stejně jako
dospělí budou i děti hodnoceny jak v jednotlivých „etapách“, i v celkovém pořadí za celý
etapák. Proto by i děti měly absolvovat všechny 4 závody. Protože pro starší děti (10 let
a starší) je závodění v parku už nuda, budou
startovat na trati C – Easy Marathon. Čeká je
tedy zkrácený Prolog a 4 cca 20–25km etapy.
C – Easy Marathon je trať pro každého, kdo
není úplně zdatný jezdec na kole, ale chtěl
by si vyzkoušet podobnou akci. Dospělí pak
mají na výběr buď A – Extreme Marathon /
Enduro (70–80km etapy) anebo B – Moderate
Marathon / Enduro (zkrácené etapy na cca
45–55 km).
Pokud se necítíte na závodění, určitě přijďte závodníky podpořit! Míst k povzbuzení je mnoho a jsou v krásné přírodě!
Děkujeme za trpělivost!
Veškeré info o závodě najdete na www.
mtbtrilogy.com.
za team MTB trilogy napsala
Martina Chrástková
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SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Konečně se umoudřilo počasí a z věčně aprílového se stalo až skoro
horké léto. Díky tomu jsme nerušili, ale naopak makali na všech červnových tréninzích, absolvovali plánované závody a další akce.
Děti byly natěšené hlavně na jarní soustředění v Trčkově, kde jsme
byli na konci května. Parta čtyřiceti dětí a deseti trenérů vyrazila tentokrát na chatu Perlu. Komfort v podobě výborné kuchyně a možnosti využití tělocvičny v případě deštíků nám pobyt hodně zpříjemnil. I když
jsme několikrát díky přeháňkám zmokli, všechny dny jsme po jednotlivých skupinách trénovali naplno venku i v tělocvičně. Plánujeme
na Perlu vyjet i na podzimní soustředění, pokud nám to nepřekazí nějaká „vlna“.
První červnový trénink připadl na den dětí, ideální termín pro
dětské poslední mazání. Trenérkami Kristýnou a Katkou Boučkovou
na Ostaši připravená trasa s úkoly a se sladkým pokladem na konci
byla pro všechny děti odměnou za celoroční zodpovědný přístup k tréninkům a závodům. Závěrečné posezení u ohně, kde se sešly všechny
tréninkové skupiny, jsme využili k poděkování a rozloučení s trenérkou
Kristýnou Šretrovou. Ta se rozhodla pokračovat ve své trenérské činnosti v Adršpachu. Tímto jí ještě jednou děkujeme za opravdu obětavou
a zodpovědnou několikaletou práci s dětmi v polickém klubu. Její práce
si vážíme, díky ní vyrostla spousta šikovných lyžařů.
A závodíme: Ve středu 2.6. se běžel 38. ročník Běhu od pípy
k pípě, tentokrát v tradičním směru od Krčmy v Polici k Lidmanom
v Machovské Lhotě. Na trase se potkalo 11 žen a 25 mužů. Tentokrát
na trase dominovali běžci z Náchoda: Pavel Jelen (26:32), Ondra Volák
(26:47) a Víťa Šolc (27:51). Gratulujeme, ale tajně doufáme, že příště

jim bude konkurovat i nějaký poličák. V Restauraci U Lidmanů jsme
se po závodě sešli na posledním mazání dospělých, kde jsme zhodnotili
uběhlou lyžařskou sezónu a podiskutovali o činnosti klubu.
8.6.2021 jsme místo úterního tréninku zorganizovali Výjezd
na Klůček (kolečkové lyže a brusle, nejmenší děti běh). Závod se uskutečnil poprvé loni jako finále lyžařského SP (Běžkové středy). Letos
se na sněhu bohužel nekonal žádný závod zimního SP, proto jsme se
rozhodli závod uspořádat jako samostatný, tedy již 2. ročník. Vzhledem
k tomu, že část letní přípravy absolvujeme na bruslích a kolcích, chceme umožnit dětem i dospělým porovnat si síly také v těchto disciplínách. Sladká odměna byla samozřejmá pro všechny dětské závodníky.
Děkujeme za účast a kvalitní konkurenci BKLM.
Členská schůze se konala po závodu jen kousek od startu na zahrádce u Brátů. Děkujeme za pohostinnost. Sešlo se 21 z 34 řádných
členů. Probrali jsme a schválili Závěrečnou zprávu za rok 2020, členové byli informováni o finančních zdrojích a výdajích na rok 2021.
Bohatá diskuse se točila kolem školení trenérů (B, C), velkého počtu
dětí v klubu, jejich rozdělení do skupin a tím vznikajícím nedostatku
trenérů (především trenérů-lyžařů), kteří by se chtěli dětem věnovat
pravidelně, celoročně, zkrátka naplno.
S heslem, že „závod je nejlepší trénink“, jsme se v rámci dalšího
úterního tréninku 15.6.2021 účastnili Polické stovky a Atletického trojboje. Děkujeme Petrovi Jansovi a jeho týmu za uspořádání a možnost
si zkusit atletické disciplíny naostro.
Několik členů (mládež i dospělí) se účastnilo prvního z pěti závodů SP „Triatlonový memoriál Míly Holcmana“ - X-Duatlonu
Pálenka. Třetí závod této série bude terénní triatlon HLAVŇOVSKÝ
X-TRIATLON ve středu 7.7. 2021 v 17 hodin Na Hrázi.
Další tradiční závod, na který zveme všechny terénní běžce, je 35.
ročník Běhu Broumovskými stěnami v sobotu 4.9.2021.

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

pořádá v rámci středečního poháru
„Triatlonový memoriál Míly Holcmana“
závod v terénním triatlonu

HLAVŇOVSKÝ
X-TRIATLON

středa 7.7. 2021 v 17 hodin

Hlavňov - Na Hrázi

Místo konání: Hlavňov (u Police nad Metují), hospoda Na Hrázi
Přihlášky na místě nejdéle 15 minut před startem
Startovné: dorost a dospělí 50 Kč, žactvo 20 Kč
Kategorie, čas startu (hromadně), trať:
17:00 žactvo nar. 2007 a mladší
150m plavání, 5,3km MTB, 1,5km běh
17:10 mládež od ročníku 2006 a dospělí
0,5km plavání, 10km MTB (2x5km), 4km běh skalami
Podle počtu závodníků mohou být starty rozděleny.
Další informace:
Hodnotí se celý seriál, neprobíhá vyhlašování jednotlivých závodů.
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
Závod probíhá na území CHKO Broumovsko na neuzavřené trati, dbejte proto
na nebezpečí střetu s turisty a chovejte se ohleduplně k přírodě.
Informace:

ski.polickej.net (včetně odkazu na mapy tratí)
Jan Pohl, tel: 608 476 058, e-mail: skipolice@seznam.cz
redpointteam.cz a triclub.dobruska.cz -spolupořadatelé poháru

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje a města Police nad Met.
Činnost klubu je spolufinancována Svazem lyžařů ČR a M ŠMT.
Realizováno ve spolupráci se SK Redpoint Teplice n/M a TRICLUBEM Dobruška
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Ve chvílích, kdy čtete toto číslo PM, už
máme za sebou 35. ročník Běhu na Hvězdu,
který proběhl 27.6.2021 po uzávěrce. Za podporu závodu děkujeme sponzorům Wikov
Hronov, Hobra Školník a dalším. Výsledky
a report o závodu se dočtete na našich
stránkách.
Všem přejeme krásné prázdniny.
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi

a Město Police nad Metují.

Činnost klubu a námi pořádané závody finančně podporují: MŠMT, Královéhradecký kraj

24.

PIVNÍ
TRIATLON

Zveme všechny přátele sportu a piva na další ročník
populárního pivního triatlonu
Akce se koná pod záštitou pivovaru Primátor Náchod za podpory města
Police nad Metují a dalších sponzorů
triatlon je určený opravdu všem příznivcům pohody, sportování i
setkávání se s dobrými lidmi.

sobota 25. září 2021
Hlavňov u Police nad Metují - fotbalové hřiště

12:00 - 12:45 prezentace, výklad trati
hromadný start běhu
13:00 vyhlášení výsledků, předání cen
16:30 -

•

Běh po lesních a polních cestách –
standardně po cestě pod schody na
hvězdu a zpět

akce je určena osobám starším 18 let
veteránská kategorie nad 45 let l
startovné 200,- Kč za každého účastníka
akce se koná za každého počasí
účast na vlastní nebezpečí

•

Cyklistika - helma povinná,

•
•
•
•
•

MUŽI
4 km běh
20 km kolo

ŽENY
4 km běh
20 km kolo

5 x 0,5 l pití piva /10°

3 x 0,5 l vinný střik / pivo 10°

•

•
•

závodí se za plného provozu – trať
bude klasická –Bukavice-PasaJetřichov-Lachov-a zpět

Pití piva - po proběhnutí cílem se

závodník nesmí zbavit obsahu
žaludku (karanténa 2minuty)
diskvalifikace
každý účastník má nárok na
občerstvení ( buřt, nealko, pivo )
akce pro radost na závěr letní sezóny,
závodí jen dobrovolníci …

Běh pro hospic

Oblastní charita Červený Kostelec zve
všechny příznivce běhu rekreačního i závodního k účasti na 8. ročníku benefičního „Běhu
pro hospic“. Akce, která je součástí běžeckého seriálu Primátor CUP proběhne 18. září
v Červeném Kostelci (start u budovy Háčko,
Manželů Burdychových 245), přičemž bodován v rámci seriálu bude hlavní závod, trať
na 10 km. Připraveny však budou i tratě na 5,
2 km a další kratší úseky pro mladší běžce,
včetně symbolického běhu na 150 m pro nejmenší, aby nikdo nepřišel zkrátka.
Registrace na běh bude zpřístupněna od 1.
června. Odkaz naleznete na našich stránkách
www.behprohospic.cz
Akce je součástí veřejné sbírky a veškerý
výtěžek ze vstupného bude určen na podporu Mobilního hospice Anežky České a dalších terénních služeb, kterým se aktuálně
v Červeném Kostelci buduje nové zázemí.
Akce je podpořena městem Červený
Kostelec.
Přijďte si zaběhat!
Za Oblastní charitu Červený Kostelec
Jan Kordina

SOUTĚŽ DRUŽSTEV … jeden jede, druhý běží a třetí pije…

Netroufáte si samostatně? Zkuste to v týmu !… Družstvo může být smíšené…startovné
i
300Kč
přijďte pobejt …

Polický měsíčník červenec - srpen 2021

těším se na Vás
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Informace z AMK Police

Ve dnech 28. - 29. srpna 2021 uspořádá
Automotoklub Police nad Metují v AČR za podpory města Police nad Metují a Autoklubu České
republiky v Polici nad Metují závod Pohár České
republiky ve slalomu minikár. Po oba dny budou
závody probíhat vždy od 09:00 hod. do cca 14:00
hod. a to na účelové komunikaci mezi Polici nad
Metují a Hlavňovem, tzv. na Klůčku, vždy směrem do Police nad Metují. Po dobu závodu, což je
od sobotního rána do nedělního odpoledne, bude
uzavřena výše uvedená účelová komunikace,
i když uzavírka bude pouze formální, neboť je zde
trvalý zákaz vjezdu. Občerstvení zajištěno po oba
dny. Další podrobnosti k závodu budou uvedeny
na plakátech. Všichni jsou pořadateli závodu srdečně zváni.
za AMK Police – Petr Dostál

Slyším dobře,
sleva pro každého?
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Police nad Metují 183x63 mm 4B 2021 „Tchán 1“

PEJSKAR, spol. s r.o. , Žďárská 296, Police nad Metují
přijme absolventa, absolventku střední školy na pracovní pozici:

MISTR/MISTROVÁ BALIČEK A EXPEDICE.
Jedná se o vedení pracovních týmů na středisku balení a expedice s nepřetržitým provozem. Nástup
je možný ihned.
Praxe v oboru není podmínkou, uchazeč projde prodlouženým výcvikem a školením.
Požadujeme komunikativnost, spolehlivost, odpovědnost a samostatnost v rozhodování. Důraz také
klademe na organizační schopnosti a týmovou práci uchazeče o tuto pozici.
Nabízíme zajímavou práci s lidmi v prosperující potravinářské firmě s budoucností a odpovídající
mzdové ohodnocení.
Naši zaměstnanci dostávají bonus za bez nemocnost, mohou využívat firemní podporu volnočasových
aktivit (výlety, vstupenky, zájezdy). Další výhodou jsou i zaměstnanecké nákupy v naší podnikové
prodejně, závodní stravování.
Nabídky s životopisem zasílejte na e-mail: simacek@pejskar-uzeniny.cz tel.: 778777214
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Staň se jedním z nás!

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje

Hledáme nové kolegy/ně k pořádkové policii!
• Patříš do věkové kategorie 19 až 40 let?
• Sportuješ či se rád/a udržuješ v dobré fyzické kondici?
• Není ti lhostejné, co se děje kolem tebe a chtěl/a by si
prosazovat zákonnost?
• Je ti blízké pomáhat a chránit ostatní a chtěl/a by si se podílet
na bezpečnosti v okrese Náchod?
Nabízíme:
•

Po zaškolení plat od 30.790,- Kč

•

Náborový příspěvek 75.000,- Kč

•

Možnost kariérního postupu

•

Příspěvek na dovolenou a další benefity

•

Po odsloužených letech výsluha a odchodné

Bc. Pavlína Stražická
Personalistka
Územní odbor Náchod
Tel: 974 534 400
pavlina.strazicka@pcr.cz
www.policie.cz/nabor

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov
Police n. Metují

27. 7. 2021
31. 8. 2021
29. 7. 2021
26. 8. 2021

v 15.00
v 15.00
v 15.00
v 15.00

hod.
hod.
hod.
hod.

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

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

operátor/ka gumárenské výroby,
mzda 35 000 Kč až 37 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 445

Výsledky úloh matematické rekreace ze strany 35:

Polický měsíčník červenec - srpen 2021
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Koupím

byt, dům,
dvojdomek či řadovku
v Polici nad Metují či blízkém okolí.

Tel.: 728 770 449
KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ

Firma ADAPT electronic CZ s.r.o. se sídlem v Nízké Srbské - výroba
kabelové konfekce hledá spolupracovníky na pozice:

PRACOVNÍK/CE VÝROBY
Popis práce:
Montáž a kompletace kabelů, tj. ručně nebo s použitím
nástrojů.
Požadujeme:
Pečlivost, spolehlivost , manuální zručnost.

Nabízíme:
Smlouvu na HPP, jednosměnný provoz , příspěvek na
dopravu, stravenky, čisté pracovní prostředí,
proplácené přesčasy, zázemí stabilní společnosti.
Zkušenosti s pájením výhodou.
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Životopisy zasílejte na e-mail:
info@adapt-electronic.cz
nebo telefonicky na telefonním čísle 733 125 661

• 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
OZNÁMENÍ
Telefon: 491 541 113
REDAKCE
E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
1. 7. 2021
Autor obálky: Jan Flieger
vychází prázdniCeník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
Velikost 1/8A4 – ¼ A4
250,- Kč + DPH
Velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
1 x A4 v každém čísle barevně 2000,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují
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nové dvojčíslo
PM, následující
zářiové číslo
vyjde
1. 9. 2021
s uzávěrkou
20. srpna.
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1. 5. – 28. 9. 2021
26. 6. od 18:00 | Broumov, klášterní kostel sv. Vojtěcha
Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser / Ester Pavlů, mezzosoprán / Kristian Mráček, housle
3. 7. od 18:00 | Teplice nad Metují, kostel Panny Marie Pomocné
Trio Českého rozhlasu / Svatopluk Schuller
10. 7. od 18:00 | Police nad Metují, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Boris Giltburg, klavír
17. 7. od 18:00 | Otovice, kostel sv. Barbory
Jiří Bárta, violoncello / Terezie Fialová, klavír / Milan Polák, klarinet / Zuzana Rzounková, lesní roh
24. 7. od 18:00 | Božanov, kostel sv. Máří Magdalény
Victoria Ensemble
30. 7. od 19:00 | Hejtmánkovice, Kopeček open air
Cimbálová muzika Milana Broučka / Michaela Katráková, zpěv
31. 7. od 18:00 | Bezděkov, kostel sv. Prokopa
Jiří Bárta, violoncello / Terezie Fialová, klavír
Ester
Pavlů

4. 8. od 18:00 | Vernéřovice, kostel sv. Michaela
Účastníci a lektoři Letních hornových kurzů

7. 8. od 18:00 | Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího
Jörg Brückner, Szabolcs Zempléni, Jan Vobořil, Zuzana Rzounková, lesní rohy / Jana Goliášová, klavír
14. 8. od 18:00 | Šonov, kostel sv. Markéty
The Six & Sax Duo, Magdalena Jakubska-Szymiec, saxofon / Grzegorz Szymiec, kytara
21. 8. od 18:00 | Martínkovice, kostel sv. Jiří a Martina
Moyzesovo kvarteto / Zuzana Rzounková, lesní roh
27. 8. od 21:00 | Broumov, klášterní kostel sv. Vojtěcha
Jiří Bárta, violoncello
28. 8. od 18:00 | Broumov, kostel sv. Petra a Pavla
Epoque Quartet a Duo Siempre nuevo
Jiří
Bárta

28. 9. od 18:00 | Klášter Broumov, Sál Dřevník
Prague Cello Quartet

Na většinu koncertů vstupné dobrovolné, výtěžek z koncertů v kostelích broumovské skupiny putuje
na pomoc kostelům. Podpořte festival na webu www.darujme.cz/zapokladybroumovska. Děkujeme!
Pro vstup na koncert je třeba dodržet protiepidemická opatření stanovená vládou.
VÝZNAMNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

HUDEBNÍ PARTNEŘI

POŘADATEL

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

www.zapoklady.cz

zapokladybroumovska

Polická zelňačka 2021, tentokrát online

http://www.barcode-generator.de

