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VÝSADBA NOVÝCH STROMŮ VE MĚSTĚ I V KRAJINĚ

Jak bylo avizováno již v předešlých číslech
PM, v dubnu a květnu byla zrealizována první
část z letošní plánované výsadby stromů v zastavěném území města i v krajině. Nové stromy byly vysazeny nejen jako náhrada za pokácené stromy, ale také jako urbanistický záměr
i jako podpůrné opatření pro zmírnění dopadů
sucha. Letošní jarní výsadby zrealizovaly firmy Zahradnictví Dalibor Zobal a Služby pro
krajinu a les Jakub Hrůša. Výjimkou bylo
ovocné stromořadí pod Klůčkem, které pod
vedením města vysadili místní dobrovolníci
z komise životního prostředí, sdružení Julinka
a koalice proti suchu. Tato dobrovolnická
akce měla původně proběhnout až na podzim,
s plánovanou širší účastí veřejnosti. Z důvodu
nutnosti odběru vyzvednuté sadby ve školce,
se musela uskutečnit již nyní, v uzším kruhu
účastníků. Další plánovaná výsadba proběhne
na podzim.

Fotografie části nové výsadby

• nová výsadba na okrajích lokality bývalé
skládky odpadů u Ostašské ulice
• nové stromořadí podél propojovací stezky
mezi ulicemi Smetanova a K Drůbežárně
• nová výsadba ve vnitrobloku bytových
domů od náměstím
• nová výsadba u myslivecké chalupy
v Radimovské ulici

• nová výsadba v Hlavňově, v blízkosti bývalé skládky odpadů
• nové stromořadí ovocných stromů pod

Klůčkem, podél cesty k Cikánce
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Rekonstrukce sprch na víceúčelovém sportovišti

Každý rok se snažím o to, aby se sportovní zařízení a dětská hřiště postupně modernizovala a šla tzv. s dobou. Letos, díky
pandemii, tomu byl rok, co jsme měli být
„týden doma“ 😊.
Nicméně, i přes všechna ta omezení
jsme se s kolegy věnovali údržbovým pracím
a zejména rekonstrukci zázemí na Víceúčelovém sportovišti. To bylo ještě původní
a od výstavby objektu prošlo jen nejnutnější opravou pro zajištění funkčnosti.
V průběhu letošního března jsme se ob-

lékli do „modráků“, sesbírali doma potřebné
nářadí a pustili se do celkové rekonstrukce
sprch. Během opravy jsme provedli bourací
a vodoinstalatérské práce, při kterých byly
instalovány podomítkové baterie ve sprchách. Poté následovaly práce zednické.
Zde jsme se potýkali s velkou nerovností.
U zedníků se říká, že centimetr žádná míra,
ale my jsme se potýkali až s 5cm rozdíly
na 3 m. Tudíž bylo nezbytné vše zarovnat,
aby následný obklad „k něčemu“ vypadal.
Pomocí polystyrénu jsme vše zarovna-

li (v rámci možností), následně obrousili
a pustili se do finálních obkladačských
prací. Při výběrů obkladů jsme zachovali
barevnost uvnitř objektu - kombinaci bílé,
šedé a zelené. Rozmístění obkladů bylo zcela
náhodné. Následoval úklid a zpětná instalace
zásobníků, sprch, umyvadel apod.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
zejména kolegovi Kamilu Huškovi za jeho
obrovskou pomoc při rekonstrukci. Tak Kamile, díky a zase někdy na „revanš“.
Martin Balák

Květen na radnici…

INFORMACE Z RADNICE

Milí přátelé, vážení spoluobčané, než
jsem začal psát příspěvek do měsíčníku,
pročítal jsem si článek z loňského května.
Překvapilo mě, jak se situace opakuje. Vloni,
stejně jako letos, během měsíce května začalo docházet k postupným a posléze až trochu
překotným uvolňováním opatření, která náš
život svazovala a velmi ovlivňovala v době
koronakrize. Užili jsme si léta a v září přišel
zásek… Na jednu stranu mě tato představa
děsí, na druhou je třeba objektivně říci, že
jsme o rok dál, statistická čísla jsou mnohem
příznivější, a hlavně očkování naší společnosti začalo konečně postupovat rychleji.
Proto pevně věřím, že se situace nebude znovu opakovat, a i když se dá nástup další vlny
očekávat, budeme již mnohem lépe připraveni a zvládneme ji stejně, jako například vlnu
chřipkovou.
Ale pojďme k současnému návratu
k normálnímu běhu života. Jsem moc rád,
že se podařilo za celkem rozumných podmínek otevřít mateřské školy a školy základní.
Na našich dětech bylo již hodně vidět, jak
jim sociální kontakt s ostatními vrstevníky
chybí. Dokonce i do školy, kterou ne vždy
navštěvují s láskou, se dnes těší. Mezi dospělými se nadšení krásně projevilo otevřením
dalších obchodů, služeb, a hlavně letních
zahrádek restaurací. Postupně se začínají konat menší akce, kulturní, společenské i sportovní. A radost nás všech z těchto maličkostí
je veliká. Samozřejmě mnohé akce se stále
ještě ruší nebo překládají, neboť jejich příprava vyžaduje několikatýdenní přípravy
a stále nebylo jisté, kdy bezpečnostní opatření skončí. Proto máme netradičním způsobem, ale velmi originálně pojatu Polickou
zelňačku a zatím pořád v on-line prostoru
program Wihanova roku, který jsme byli nuceni přeložit z loňského roku. Ale věřím, že
vrchol celé akce, koncert Wihanova kvarteta
v Kostelní ulici před jeho rodným domem,
bude důstojným zakončením pro nás všechny, setkáme se a zaposloucháme do živých
tónů klasické hudby.
Současně s postupným rozvolňováním
opatření můžeme začít děkovat všem, kteří
přiložili ruku k dílu, nabídli pomoc a společně jsme nelehkou situaci zvládli a její následky, které ještě dlouho budeme pociťovat, budeme dále zvládat. Poděkovat, nyní myslím
fyzicky při společných setkáních, nikoli jen
přes rozhlas, sociální sítě, periodika…, jako
se dělo dosud. Vaše solidarita a vzájemná pomoc byla, je a věřím, že i bude stále největší
hybnou silou v takto vypjatých, krizových
situacích. Děkujeme za nás všechny!
Normální provoz pro veřejnost byl obnoven i na městském úřadu. Otevřeno je
čtyři dny v týdnu, pouze každý čtvrtek je
úřad uzavřen, aby zaměstnanci dostali čas
a prostor pro zpracování Vašich požadavků
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a agend, což při otevřených dveřích zkrátka
není možné. Začala i běžná jednání, dohání
se skluzy v zasedání orgánů společností, přípravách dalších investičních akcí, pokračují kontrolní dny na stavbách a dny začínají
být „těsné“. I to je jasnou známkou návratu
do normálního běhu věcí. Tradice kradení máje se nám posunula o čtyři dny. A tak
5. května ráno mnozí z Vás fotili a smutně překračovali májku, ležící na chodníku. Do hlav a na nápady některé omladiny
prostě nedohlédnete… Díky hasičům se ještě téhož dne podařilo májku znovu vztyčit.
Z bezpečnostních důvodů byla zkrácena,
ale po zbytek měsíce dál zdobila polické
náměstí. V komorní atmosféře, stále ještě
bez účasti veřejnosti, proběhla vzpomínková akce na Den vítězství, s kladením věnců
a uctěním památky padlých na místním hřbitově. Ostrostřelecká garda tradičními střelbami otevřela střelnici pod Vlčincem. Hodně
radosti, hlavně dětem, přinesl další ročník
sportovní akce Běh Sídlištěm. Tentokrát
s pozměněnou tratí, po sportovišti a zpestřenou překážkami. Velký dík polickým lyžařům, za odvahu do odložené akce jít i přes
náročná bezpečnostní a hygienická opatření.
Spokojenost a nadšení účastníků byly hlavní
odměnou a satisfakcí po dlouhé době sportovního půstu. Jsem rád, že opět začínají fungovat i další spolky a zájmové kroužky pro
děti. Po dlouhé pauze to není vždy jednoduché, ale nadšení dětí i jejich vedoucích jistě
pomůže počáteční rozpaky překonat.
S vedoucí sociálního odboru jsme navštívili denní stacionáře v Červeném Kostelci,
Poličce a Novém Městě. Sbíráme zkušenosti
a poznatky pro možné rozšíření sociálních
služeb na Policku právě o denní stacionář,
který z pohledu demografického vývoje
a směřování sociálních služeb získává na důležitosti. Více se dozvíte v samostatném příspěvku. Velká změna nás čeká ve vylepování
plakátů. Po mnoha letech služby veřejnosti
v tomto oboru končí pan Jaroslav Škop. Milý
Jardo, rád bych Ti touto cestou poděkoval
za poctivou, ne vždy jednoduchou, ale pro
všechny důležitou práci, kterou jsi po léta
svědomitě vykonával. Přeji Ti vše dobré a využití získaného času pro odpočinek
a ve prospěch Tvých koníčků. Od pololetí
přechází výlepová služba pod město, konkrétně se jí zhostí CKV. Podrobnosti i drobné změny budou včas zveřejněny. V Pěkově,
při malé slavnosti, bylo vysvěceno sousoší Nejsvětější trojice nad křižovatkou
na Lachov, jehož renovace byla dokončena
v loňském roce. Poslední květnový týden
proběhlo pracovní zasedání zastupitelstva
města, na kterém jsme se zabývali přípravou
nových obecně závazných vyhlášek v některých oblastech, ve kterých se po úpravách
dlouhodobě volá. Probrali jsme i další rozvojové plány města.

POZVÁNKA

na 4. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Police nad Metují
v roce 2021,
které se bude konat

ve středu
23. června 2021
v 17.00 hodin
na sále
Pellyho domů.

O PRÁZDNINÁCH VYJDE
OPĚT JEDNO DVOJČÍSLO
POLICKÉHO MĚSÍČNÍKU

Tak jako v loňském roce vyjde i letos
pro oba prázdninové měsíce jedno společné číslo Polického měsíčníku. Své příspěvky zasílejte na adresu redakce nejpozději do 20. 6. 2021, otištěny budou 1. 7.
2021. Další číslo Polického měsíčníku pak
vyjde až 1. 9. 2021, jeho uzávěrka bude
20. 8. 2021. Děkujeme za pochopení.
Ing. Pavel Pohner

Rozpis lékařů

stomatologické služby

červen 2021

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum

Lékař

Tel. č.

05. – 06. 06. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 425
ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov
12. – 13. 06. MUDr. Lukáš Neoral ml.
602 333 427
ZS Police n. M.
491 541 654
19. – 20. 06. MUDr. Ladislav Růžička
603 479 084
Poliklinika Broumov
26. – 27. 06. MUDr. Daniel Blažek
491 543 844
ZS Police n. M.

Květen byl na naše poměry dosti chladný a deštivý. Uvidíme tedy na podzim, zda
se naplní pořekadlo našich předků „Studený
máj, v stodole ráj“. Věřím, že ano. Hoďme
studené dny května za hlavu a pojďme užívat
nastupujícího léta, sluníčkových a teplých
dnů června.
Jirka Beran

1

Květen z pohledu místostarosty

První májový den předznamenal charakter celého letošního května. Teplé dny by se
daly napočítat na levé ruce dřevaře, který pracuje dvacet let na pile, a „nic“ se mu nestalo.
Líbání pod rozkvetlými ovocnými stromy muselo být odloženo skoro o dva týdny, přičemž
důsledky tohoto odkladu mohou být, zejména
v řadách našich drahých manželek, partnerek,
družek či přítelkyň dosti zásadní! Sám jsem si
řekl, že je možné tento handicap z úvodu měsíce dohnat v jeho průběhu, a pevně věřím, že
to bude stačit!
Krom rozpuku přírody, došlo k postupnému uvolňování omezujících opatření v rámci
epidemie covidu. Cesta k normálu je pomalá,
vede přes řadu obtíží, které, jak věřím, se podaří překonávat. V tomto směru bych si z tohoto místa dovolil mírný apel na všechny „bojovníky proti systému“, kteří ve snaze nebýt
ovcemi, ztěžují již tak náročný výkon povolání jiných. Je určitě hrdinské, nenosit respirátor, když vedu své dítko do školky, ale je třeba
si uvědomit, že v konečném důsledku nedělají
tito hrdinové „pakárnu“ těm, kteří to vymysleli, ale těm, kteří s tím musí žít, a kterým (bez
toho, že by se jich někdo ptal), bylo prostě
uloženo, zajistit dodržování nějakých pravidel. Buďme v tomto soudní, a netrestejme ty,
kteří za to nemohou. A chceme-li demonstrovat svůj postoj, nebo názor, pojďme do ulic
(veřejných shromáždění je pořádáno celkem
dost), nebo svou pravdu volejme do světa přes
dnes tolik oblíbené sociální sítě!
V průběhu května jsem využil možnosti,
jaká se mi nabídla v podobě očkování proti
covidu. S ohledem na zařazení zástupců obcí
do skupiny „krizové infrastruktury státu“ jsem
dostal možnost registrovat se k očkování cca
o dva týdny dříve, než by na mne přišla řada
běžnou cestou, nicméně jsem v tomto směru
neváhal. Věřím, že podstoupení tohoto očkování pomůže jak mě osobně ve formě vyšší
odolnosti proti zákeřnému a nevyzpytatelnému viru, tak pomůže i celospolečensky.
V tomto směru si dovolím požádat každého,
komu to zdravotní stav umožňuje, aby očkováním prošel. Nedejme v tomto směru na naprosto zcestné a vylhané fake news, které se
šíří veřejným prostorem, a v úvahách nad tím,

zda je to bezpečné či potřebné, vycházejme
z ověřených zdrojů informací (doporučuji
např. pořady Daniela Stacha z ČT24 věnovaná
vakcínám a očkování).
K naší nelibosti velké městské investice
čekají na zahájení. V letošním roce jsou to
především investice naplánované do opravy
komunikací. S ohledem na požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek jsme nuceni
všechny stejné zakázky realizované v jednom roce soutěžit v jednom zadávacím řízení, přičemž jsme nuceni zadávat mimo běžný
a rychlý režim tzv. zadávání zakázek malého
rozsahu (který jinak běžně používáme při výběru dodavatelů), a naopak musíme postupovat striktně podle požadavků zákona a podle
jeho lhůt. Nicméně v závěru května se již podařilo vyhlásit zadávací řízení, v rámci kterého
vybereme zhotovitele oprav komunikací v ul.
Horní a propojovací komunikace „za radnicí“.
Po ukončení výběru zhotovitele a po podpisu
smlouvy o dílo budeme obyvatele a vlastníky nemovitostí v obou lokalitách informovat
o harmonogramu stavby a naplánovaném
postupu prací. V případě rekonstrukce ulice
Horní pak ještě netrpělivě vyhlížíme výsledek
našeho dotačního snažení u Ministerstva pro
místní rozvoj, kam jsme v prosinci loňského roku podali žádost o dotaci. V návaznosti
na výběr zhotovitele pak následně provedeme poptávkové řízení na opravu komunikace
v Hlavňově na Malé straně. Tuto akci nakonec
(přes naši snahu) nemůžeme soutěžit současně
s výše uvedenými většími silničními stavbami, nicméně očekáváme, že zhotovitel, který
získá právě ty větší stavební zakázky, by nám
mohl nabídnout následně zajímavou cenu
v případě, že by dokázal práce na všech třech
zakázkách dobře zkoordinovat, čímž bychom
mohli ušetřit veřejné prostředky.
V závěru května byly zahájeny práce
na opravách několika úseků komunikace
II/303 v Pěkově. Tyto opravy (stejně jako
opravy prováděné v loňském roce) probíhají
v rámci reklamačního řízení. Ovšem rozsah
letošní opravy mě nijak nepřesvědčuje, že tyto
opravy zajistí předpokládanou životnost stavby. V tomto směru jsem inicioval jednání se
náměstkem Údržby silnic Královéhradeckého

kraje, Ing. Jiřím Koutníkem, abych mu přímo
na místě ukázal stav komunikace a přesvědčil
ho o tom, že reklamace díla musí být daleko
větší, neboť lokálními opravami docílí jedině
toho, že do několika let bude nezbytná generální oprava komunikace! Osud komunikace
nám není lhostejný, a budeme v tomto tlačit
na kompetentní orgány Kraje, aby reklamace
nebyla podceněna, nebo řešena povrchně.
Před koncem května se zastupitelé sešli
na pracovním jednání, jehož hlavní částí byla
diskuse nad podněty občanů k zajištění veřejného pořádku na území města, resp. debata nad nástroji k zajištění veřejného pořádku
ve formě nových obecně závazných vyhlášek.
V rámci tohoto jednání bylo debatováno nad
účelností, rozumností a vymahatelností případných obecně závazných vyhlášek pro zajištění nočního klidu, pořádání veřejnosti přístupných akcí, vykonávaní hlučných činností
o víkendech a svátcích, regulaci pálení ohňů
a omezení použití.
V průběhu měsíce května odešli užívat zasloužený důchod naše účetní, Věrka
Kubalíková, a Petr Jenka z Technických služeb. Oběma bych ještě touto cestou rád jednou
poděkoval za jejich práci pro město, a přeju
jim oběma pevné zdraví, hodně radosti a aktivních zážitků v rámci nového životního
období. Jak jsme od obou našich kolegů při
závěrečném posezení slyšeli, nudit se určitě
nebudou a o jejich aktivitu bude dostatečně
postaráno!
Se začínajícím červnem vyhlížíme všichni již kýžené oteplení, abychom mohli doma
vypnout topení a abychom provětrali své letní
outfity! Na koupališti finišují přípravné práce
a koupaliště se chystá na novou sezónu. Tato
sezona bude pro velký bazén poslední v keramickém obkladu. Po skončení sezóny zahájíme stavební práce na rekonstrukci velkého bazénu, který se pro další roky oblékne do fólie
po vzoru bazénů menších, které jsme rekonstruovali před lety. Tedy, jakmile to počasí dovolí, pojďte si užít „starý“ bazén. Ceny budou
příznivé a voda jako vždy (teplá, vždyť víte!).
Hodně zdraví všem!
Jirka Škop

KLIMATICKÁ KRIZE – MÝTY A FAKTA O STAVU PLANETY X
V rámci informovanosti o postupující
změně klimatu a jeho souvislostech se suchem, o které již vážně hovoří většina odborníků a která se v mnoha zemích stala i standardní součástí výuky na školách, postupně
přibližujeme publikace Klimatická krize,
autorů Bedřicha Moldana a Michaely Pixové.
Publikaci vydala Klimatická koalice ve spolupráci s EU, Českou rozvojovou agenturou
a Ministerstvem zahraničních věcí ČR, a poskytla je obcím a dalším veřejným institucím
pro potřebu obecné informovanosti. Publikace
uvádí 10 mýtů a 10 odpovědí, na základě současně známých faktů.

Mýtus 10 - Dopady

Česko se stoupajících teplot bát nemusí.
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Snadno můžeme začít pěstovat jiné plodiny.
Nehrozí nám, že by tady byla poušť, ani stoupající hladina oceánů.

Fakta

Dopady klimatické krize mají globální
rozsah a neexistuje žádné území, kde by se
v různé míře a podobě neprojevovaly. Jsou
podstatné i pro nás, i když jsme díky své geografické poloze ve středu Evropy uchráněni
před nejhoršími projevy, jako je zvedání mořské hladiny, tání ledovců či ničivé hurikány.
Už dnes nás trápí zejména nedostatek vodních
zdrojů a celkové vysušování krajiny. Jedním
z katastrofálních důsledků je i současná
kůrovcová kalamita, i když klimatická krize zde není příčinou jedinou. Její nepříznivé

dopady stále více přispívají ke zhoršujícímu
se stavu živé přírody. (A to vedle toho, že díky
urbanizaci a využívání krajiny, ve velkém
mizí divoká příroda). V blízké i vzdálenější
budoucnosti se budou pravděpodobně ještě
více uplatňovat další negativní jevy jako častější extrémní lijáky odnášející úrodnou půdu,
menší či větší povodně, rozšíření patogenů
včetně známých klíšťat či u nás dosud neobvyklých chorob. Adaptační strategie České republiky zejména zaměřená na zvládání hrozby
sucha je podrobně zpracována, nebude však
jednoduché navržená opatření účinně realizovat a také není jasné, zda budou při zrychlujícím se průběhu klimatické krize stačit.
Některá navržená opatření, například změna
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plodin, mohou znít jednoduše, ale praktické
provedení může být z mnoha důvodů problematické, jak to vidíme při potřebné, ale velmi
pomalu probíhající proměně druhové skladby
lesa. Nežijeme však izolováni od zbytku světa,
se kterým jsme propojeni nesčetnými vazbami
zejména v obchodní oblasti, a jestliže nastane nedostatek některé důležité komodity, pocítíme to samozřejmě i my. Pokud se naplní
byť jen zčásti katastrofické scénáře dopadů
klimatické krize, bude v rozsáhlých světových
oblastech prakticky znemožněno zemědělství,
octnou se pod zvýšenou hladinou moří nebo
se stanou neobyvatelnými. Výsledkem nemůže být nic jiného než pronikavé zvýšení ceny
různých potravin a jiného zboží, ale i masová
migrace, které se těžko budeme bránit.

Závěr

Evropská unie, s výjimkou Polska, přijala
12. prosince 2019 závazek dosáhnout do roku
2050 uhlíkové neutrality. Tento závazek je

součástí komplexní a dalekosáhlé Zelené dohody pro Evropu. Evropské instituce, to znamená Parlament, Komise i Rada (kde zasedají
všechny členské státy) nyní pracují na podrobném vypracování jednotlivých částí Zelené
dohody. Návrhy na hlavní body byly nastíněny v loňském roce (2020) a bude následovat
jejich projednávání v rámci všech členských
států a mezi nimi.
Co to znamená a jaké dalekosáhlé změny
tento závazek přinese, byl vysvětlen v mýtu/
faktech č.4. Půjde o náročná opatření, která
se budou týkat prakticky všech oblastí života
ve veřejné, podnikové, ale i v soukromé sféře.
Na úrovni Evropské unie a jednotlivých států
se jejich hlavní rysy teprve připravují, zcela
jistě však zasáhnou energetiku, dopravu, výstavbu, bydlení, vytápění, vodní hospodářství,
či zemědělství a lesnictví. Rozsáhlé změny
nastanou i v legislativě, ve finančním sektoru či v dovozu zboží. Hlavním vodítkem by
jednoznačně měla být snaha dosáhnout co nejrychlejšího a nejúčinnějšího snižování uhlíkové stopy, to znamená efektivního snížení emisí skleníkových plynů při výrobě, spotřebě,
dopravě, službách i nakládání s odpady. Jde
především o CO2, ale stranou nemohou zůstat
ani ostatní plyny, například metan (mnohem
účinnější skleníkový plyn než CO2), dosud
převážně nekontrolovaně unikající ze skládek
odpadů, z uhelných dolů a infrastruktury pro
zemní plyn.
Se závazkem Evropské unie překvapivě
souhlasil i český premiér Andrej Babiš. Ten
se k cíli dosud stavěl skepticky a o opatřeních, která budou k jeho dosažení nutná, nemá
příliš konkrétní představu. Spoléhá hlavně
na komplikovanou výstavbu jaderných bloků,
které nás od řešení krize vzdálí na mnoho let,
a na sázení stromů a zadržování vody v krajině, které sice jsou potřebné, ale jejich dopad na klima je dlouhodobý a spíše nepřímý.

Bezprostřední efekt mají opatření v energetice
(především rychlý odchod od uhlí a podpora
obnovitelných zdrojů energie včetně inovativních postupů, jako jsou technologie uchovávání energie či zlepšené distribuční systémy
a mnohé další), udržitelná doprava (podpora
veřejné dopravy a elektromobility, mýtné pro
vjezd do center měst apod.), či zvyšování energetické účinnosti zejména budov. Uhlíkovou
stopu mají výrobky i služby ve všech fázích
životního cyklu, od surovin po odpad nebo
recyklaci, výjimkou nejsou ani dovážené výrobky. Naprostým základem je porozumět
všem procesům, pochopit, kde a jak uhlíková
stopa vzniká, a jak je možné ji omezit.
Jak je vidět, nutných změn je celá řada, ale
společnost kolem nás, zdá se, jako by dál náměsíčně kráčela ve vyšlapaných kolejích naší
neudržitelné civilizace směrem ke katastrofě.
Úkolem vlády by mělo být nutné změny nejen
zavádět, ale také na ně upozornit a připravit
všechny obyvatele, včetně mladých lidí, které by na rychlé změny měla připravit školní výuka. Téměř nic z toho se zatím neděje.
Smyslem brožury, kterou jsme na pokračování
zveřejnili, je mimo jiné i povzbudit k nutným
krokům široké spektrum čtenářů, aby se pokusili sami potřebná opatření zavádět do osobního života, ale i v rámci svých pracovišť,
organizací či institucí, ale především také tato
opatření požadovat od svých zvolených zástupců, od obecních až po ty evropské. Nelze
přitom spoléhat jen na konvenční prostředky.
Vzhledem k naléhavosti situace je zcela legitimní se práva na udržitelný svět dožadovat
i pomocí občanského aktivismu nebo jinými,
inovativními způsoby. Krize klimatu je mimo
jiné i krizí naší představivosti. Pokusme se
hledat nové cesty, jak na Zemi vytvořit civilizaci, kterou nebudeme ohrožovat sami sebe.

sestavil Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.

Technické služby informují
Letní měsíce se blíží a všichni se těšíme na pohodu s nimi spojenou. Naše
polické koupaliště je třeba po zimě opět
připravit na otevření. Jedná se především o výměny opadaných obkladaček
velkého bazénu, opravy odtokových žlabů, vyčištění
zámkové dlažby, výměny dřevěných latí, nátěry plotu
a další nutné činnosti pro zahájení provozu. Stále je
aktuální, že hledáme plavčíka - plavčici a pokladní.
Podmínkou je dovršení 18 let.
Po skončení letní sezóny 2021 bude následovat
rekonstrukce celého koupaliště zahrnující výměnu obkladaček velkého bazénu za bazénovou fólii a výměnu
stávající technologie. Do souvisejících prací bude zahrnuta i úprava okolí. Máme se na co těšit!
Technické služby od konce měsíce dubna také
zahájili sezónu sekáním zeleně. Při údržbě zeleně začínáme od středu města, pokračujeme přilehlými ulicemi, sídlištěm a končíme okrajovými částmi města.
Jako velký pomocník byl objednán malotraktor John
Deere, který usnadní údržbu města, především travnatých ploch kolem chodníků, cyklostezek a nerovných
terénů. V zimním období nám usnadní práci se sněhem
na chodnících a menších městských komunikací.
Pracovníci TS
Polický měsíčník - červen 2021
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Bude zájem o vybudování denního stacionáře pro seniory?

Jednou z důležitých oblastí, ve kterých
město Police nad Metují plánuje svůj rozvoj,
jsou sociální služby.
Podařilo se nám posílit pečovatelskou
službu o jednu pečovatelku a sociální pracovnici. Vybudovali jsme v sídle pečovatelské služby středisko osobní hygieny pro ty,
kteří nemají vhodné podmínky doma, nebo
se nacházejí v takové sociální situaci, že
je pro ně středisko osobní hygieny jedinou
možností, jak se vykoupat nebo si vyprat
a usušit prádlo.
Police nad Metují i celý náš region patří
v Královéhradeckém kraji k územím s nejstarším obyvatelstvem. Demografický vývoj je neúprosný. Stárneme. Je třeba s tím
počítat a činit vhodná opatření. Město má
stále v plánu další přístavbu Domu s pečovatelskou službou Javor, ale vzhledem
k tomu, že se nejedná o sociální službu,
ale o byty zvláštního určení – pečovatelské
byty, je možnost čerpání dotací na přístavbu
omezená. Stát v současné době podporuje
více rozvoj sociálních služeb, než výstavbu
bytů. Tohoto projektu se však nevzdáváme, jen hledáme levnější variantu a řešení.
Vzhledem k finanční náročnosti projektu
přístavby DPS v současné době uvažujeme
o dalších, pro město dostupnějších, možnostech jak pomoci seniorům a jejich rodinám.

Vedení města jednalo se zástupci kraje o směřování rozvoje sociálních služeb
v Polici nad Metují. Shodli jsme se na tom,
že v našem regionu jsou na prvním místě
senioři a zajištění služeb pro tuto skupinu
obyvatel. Pečovatelskou službu máme a počítáme s tím, že ji v budoucnu budeme rozšiřovat. Je zřejmé, že seniorů v nepříznivé
sociální situaci bude přibývat a my jim chceme nabídnout pomocnou ruku. Jednou z vizí
rozvoje sociálních služeb je vybudování denního stacionáře pro seniory. Nejbližší máme
v Červeném Kostelci a pak v Novém Městě
nad Metují. Je to služba poměrně drahá, ale
zároveň potřebná pro lidi, kteří chtějí zůstat
co nejdéle ve svém domácím prostředí a se
svojí rodinou. K úhradě této služby slouží
uživatelům příspěvek na péči a cena se pohybuje mezi 400 až 700 Kč na den, podle
náročnosti poskytované péče. Provozní náklady pak nese zřizovatel a stát (kraj), který
přispívá na provoz sociálních služeb formou
dotací. Pro město Police nad Metují by vybudování nové sociální služby představovalo
i nové statisícové náklady z městského rozpočtu, proto je pro nás při uvažování důležité
zjistit, zda by o tento druh služby byl v regionu zájem.
K vybudování denního stacionáře pro seniory máme v Polici nad Metují i vhodnou

budovu. Jedná se o bývalé jesle vedle základní školy. S majiteli jednáme o možném
prodeji. Ke spolupráci jsme přizvali i město Hronov, které by se mohlo na provozu
denního stacionáře podílet jak finančně,
tak zprostředkováním služby svým občanům. Prostory jsou dostatečné i pro vybudování nového sídla pečovatelské služby.
Pečovatelky momentálně využívají jednu
kancelář a skromné zázemí, které nelze zvětšit ani nafouknout.
Zásadní otázka zní: Bude o novou sociální službu zájem? Pečujete v rodině o seniora, který potřebuje pomoc a podporu v době,
kdy odcházíte do práce? Pečujete doma, ale
jsou situace nebo dny, kdy si potřebujete
něco zařídit nebo si jen odpočinout? Žijete
sám a chcete den trávit ve společnosti dalších lidí, za podpory odborných pracovníků,
s programem přiměřeným vašim potřebám?
Potřebujete pomoci s podáním žádosti o příspěvek na péči tak, abyste v budoucnu mohli
sociální služby zaplatit?
Ozvěte se nám. Řekněte nám svůj
názor. Je to důležité pro naše další
rozhodování.
Mgr. Olga Landová,
vedoucí sociálního odboru
Tel.: 491 509 995, 775 442 409
landova@policenm.cz

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Svoz vytříděných kovů

Na vybraných stanovištích tříděného odpadu je aktuálně rozmístěno 22 šedých nádob
velikosti 240 l na vytříděné kovy. Nádoby
se vyvážejí 1 x za 14 dní a podle jejich naplněnosti je vidět, že třídění drobných kovů
a kovových obalů se ujalo. V poslední době se
ale stává, že čtrnáctidenní termín svozu již
nestačí, a proto byl objednán svoz týdenní.
Svozová firma ale není schopna tento požadavek zajistit okamžitě a změna bude provedena až během léta. Do té doby bychom chtěli
požádat občany, aby kovové obaly před
odložením do sběrných nádob sešlapávali,
a v případě naplněné nádoby počkali na její
výsyp a neodkládaly odpady na zem. Tento
odpad je také možné shromažďovat doma
ve větším množství, a poté ho odvézt do sběrného dvora. Děkujeme za pochopení.

Třídění jedlých olejů a tuků

Od loňského roku platí nová odpadová povinnost města, a to zajistit místa, kde
je možné odkládat použité jedlé oleje a tuky
z domácností. Momentálně je tato povinnost v Polici n. M. naplněna dvěma způsoby. Jednou z nich je možnost odnášet tento
odpad, v uzavíratelných plastových (PET)
lahvích, do sběrného dvora. Druhou možností je odkládat PET lahve s olejem
na popelnici na směsný komunální odpad,
přistavenou v den svozu k výsypu. Odtud
ji pracovníci svozu odpadu, před výsypem
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nádoby, odeberou a odloží do odděleného prostoru svozového vozidla. Využijte této možnosti, protože není žádoucí, aby jedlé oleje
a tuky končily v kanalizaci, jak tomu bylo dříve. Je to důležité jednak proto, že ucpávají kanalizaci, a také proto, že jsou cennou surovinu
při výrobě biopaliv, kosmetických přípravků
a také v bioplynových stanicích, kde z nich lze
vyrobit elektřinu, teplo nebo biometan.

Odpadová statistika
za rok 2020

Rok se s rokem sešel a opět je tu pravidelná informace o tvorbě a nakládání s komunálními odpady v Polici n. M. v předešlém
roce. Obrázek si můžete udělat z následujícího
přehledu.
Z míst pro odkládání odpadů na území
města Police n. M. bylo v roce 2020, prostřednictvím společnosti Marius Pedersen,
a.s. a pana Šofra, svezeno a zpracováno následující množství komunálního a drobného
stavebního odpadu (pro porovnán jsou v závorkách uvedený údaje za rok 2019):
yy plasty 100.455 (87.898) kg, nápojové
kartony 707 (1.683) kg, sklo 80.958
(69.106) kg, papír 97.575 (99.501) kg,
kovy 4.666 (14.708) kg,
yy pneumatiky 3.348 (3.816) kg, barvy a lepidla 4.876 (4.085) kg, léčiva 10 (16) kg,
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy a detergenty 614 (865) kg,
oleje 907 (651) kg,

yy biologicky rozložitelný odpad 695.500
(579.060) kg,
yy objemný odpad 207.590 (179.610) kg,
yy směsný (zbytkový) komunální odpad
788.928 (777.150) kg,
yy stavební odpad 252.750 (206.140) kg
Celkové množství svezeného odpadu v roce
2020 tedy činilo 2.238.884 (2.024.289) kg
Toto celkové množství odpadu lze také rozdělit následovně:
yy do kontejnerů na veřejných sběrných místech a ve SD bylo vytříděno PL, NK, SK,
PAP, K, BIO 328.271 (313.396) kg = 14,7
(15,5) %,
yy SD a mobilními sběry dále prošlo 470.096
(395.183) kg = 21,0 (19,6) %, z toho
yy nebezpečný odpad vč. olejů 6.408 (5.617)
kg = 0,3 (0,3) %
yy objemný a pneumatiky 210.938 (183.426)
kg = 9,4 (9,1) %
yy stavební odpad 252.750 (206.140) kg =
11,3 (10,2) %
yy v kompostárně bylo předáno ze soukromé a veřejné zeleně bioodpadu 651.590
(538.560) kg = 29,1 (26,6) %,
yy popelnicemi a kontejnery u domů (včetně
chalupářů) prošlo 683.988 (677.790) kg =
30,6 (33,4) %,
yy z odpadkových košů, z ulic (smetky), ze
hřbitova a z ostatních činností technických
služeb a města bylo prostřednictvím překladiště na bývalé skládce u Radešova odvezeno 104.940 (99.360) kg = 4,7 (4,9) %
odpadů.
Polický měsíčník - červen 2021

Průměrně tedy na 1 obyvatele města vychází ročně celkem 528 (503) kg odpadu, z toho
yy 77 (77) kg vytříděných do kontejnerů
(PL, NK, SK, PAP, K, BIO),
yy 111 (98) kg odpadu nebezpečného, objemného a stavebního, odložených ve sběrném dvoře,
yy 154 (134) kg bioodpadu, předaného
v kompostárně,
yy 161 (168) kg směsného odpadu odloženého do popelnic nebo kontejnerů u domů;
yy zbývajících 25 (26) kg je podíl na odpadu
z odpadkových košů, z ulic, ze hřbitova
a z ostatních činností technických služeb
a města.
Do odpadové evidence se nepočítá vyřazená elektrozařízení, odebraná zpětným
odběrem prostřednictvím sběrného dvora
a kolektivních systémů Asekol, Elektrowin
a Ecobat, která činila 21.534 (33.074) kg.
Pro představu ještě uvedu, že celkové
odpadové náklady za rok 2020, bez provozních nákladů technických služeb a po odečtení

příjmu od společnosti Eko-kom, Asekol,
Elektrowin, Ekobat a p. Šofra, které činily
celkem 818.717,- (690.472,-) Kč, byly cca
4.169.331,- (3.692.863,-) Kč, což je průměrně
na každého obyvatele cca 983,- (917,-) Kč.
Co dodat závěrem? Podíl PL, NK, SK,
PAP, K a BIO vytříděných do kontejnerů z celkového množství vytvořených odpadů mírně
klesl na 14,7 % (o 0,8 %), což stále příliš málo.
Tento údaj je ale poněkud zkreslený, protože
pokud vztáhneme vytříděné množství k celkovému množství směsného odpadu z popelnic
a kontejnerů, pak činí podíl vytříděného 48
(32) % a tento podíl už je výrazně příznivější
(průměrný podíl těchto složek včetně bioodpadu v naplněné popelnici je celkem cca 65
%). A i když jsou v tomto směru stále ještě
značné rezervy, sluší se za dosažený výsledek polické občany pochválit. Třídění odpadů nabralo, po schválení nového odpadového
zákona nové směry a je potřebné už nejen
kvůli tomu, aby město získávalo pro provoz
odpadového systému vyšší finanční příspěvek

Sportování #bezdopadu na přírodu

Sportování se těší i v České republice, zejména v této nelehké době, stále větší oblibě.
Je způsobem, jak si udržet dobrou fyzickou
kondici, očistit svoji psychiku a také vnímat
krásy přírody. Soutěživější jedinci pak rádi
změří své síly s ostatními sportovci na vybraných závodech pro veřejnost. Právě tato
soutěžní klání bývala ale často kritizována, že
devastují přírodu a po soutěžících, jejich doprovodu i po organizátorech zůstává spousta
odpadků v okolí. Tuto negativní pověst se snaží napravit projekt #bezdopadu.
Někteří organizátoři se již v minulosti
snažili na svých sportovních soutěžích zajistit třídění odpadu. Realizace byla často složitá, což mnohé od tohoto kroku odrazovalo.
Iniciativa #bezdopadu se proto rozhodla spojit
síly se společností EKO-KOM a nabídnout
i pro tuto oblast komplexní řešení. Projekt
#bezdopadu je určen organizátorům i individuálním sportovcům, kterým záleží nejen
na jejich vlastní kondici, ale i na kondici
přírody a stavu životního prostředí. „Se
stoupajícím počtem a popularitou sportovních akcí roste odpovědnost organizátorů, ale
i samotných sportovců vůči životnímu prostředí. Cílem organizátorů i široké sportující
veřejnosti by neměl být jen pocit z dobrého
výkonu či skvěle zorganizované akce, každý
by se měl zamyslet také nad tím, jaký dopad

Polický měsíčník - červen 2021

má jeho činnost na prostředí, ve kterém sportuje,” vysvětluje Jan Hejda, který stál u zrodu
myšlenky. Iniciativa #bezdopadu má čtyři
základní cíle. Zvýšit povědomí o dopadu
sportovních událostí na životní prostředí,
sdružovat ekologicky smýšlející organizátory a sportovce, poskytnout návod a inspiraci, jak sportovat #bezdopadu a být
platformou pro sdílení nápadů a zkušeností
pro širokou veřejnost. „Nabídku stát se partnerem projektu #bezdopadu EKO-KOM samozřejmě uvítal. Sport a třídění odpadu mají
k sobě totiž velmi blízko, stejně jako např.
hudební festivaly a třídění odpadů. Efekt třídění odpadů ve sportovní sféře si EKO-KOM
ověřil již prostřednictvím několika pilotních
projektů v uplynulých letech. A díky iniciativě #bezdopadu můžeme tuto myšlenku ještě
více rozvíjet a oslovit nejen sportovce a jejich doprovod, ale také organizátory různých
sportovních akcí,“ řekl ke spolupráci Lukáš
Grolmus, ředitel komunikace a marketingu
společnosti EKO-KOM. Projekt se skládá
z osmi konkrétních kroků, které pomohou
jak organizátorům, tak samotným účastníkům, sportovat bez dopadu. Konkrétně
jde o třídění odpadu, digitalizaci, vzdělávání, omezení plýtvání jídlem, omezení

od obalových společností a kolektivních
systémů, ale splnilo i nově nastavené třídící
limity a mohlo uplatňovat slevu na poplatek za směsné komunální odpady, ukládané
na skládku. A to nemluvím o předcházení
vzniku odpadu, zpětném využívání surovin
a snížení spotřeby energií. Samozřejmostí
by mělo být, že do popelnic nelze odkládat
nejen tříděné odpady a bioodpady, ale ani
žádná (tedy ani ta nejmenší) vyřazená elektrozařízení, baterie, barvy a další nebezpečné odpady.
Město se snaží stále zlepšovat podmínky
vytvořené pro třídění a řádné nakládání se všemi základními složkami komunálního odpadu
(a má snahu je i nadále zlepšovat), a je potřebné je využívat. Ať tedy „Třídí celá Police, je
to snadné velice“.
Závěrem děkujeme všem, kteří důsledně třídí a se svými odpady řádně nakládají
podle stanovených pravidel, v rámci městského odpadového systému.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

jednorázových plastů, minimalizaci uhlíkové stopy, využívání znovupoužitelné vybavení a zelenou energii. Díky plnění těchto
kroků se sportovní akce mohou zařadit mezi
certifikované akce #bezdopadu. Vše funguje
na dobrovolné bázi. Hodnocení bude probíhat
přímo ze strany účastníků a závodníků. Ti
také zároveň mohou odeslat zpětnou vazbu,
velmi užitečnou pro pořádání dalších akcí.
„Již v minulosti se na nás obraceli někteří
organizátoři sportovních akcí, že by na přání
sportovní veřejnosti rádi zavedli třídění
odpadů. Zatímco někteří pořadatelé měli zcela
jasnou představu, jiní netušili, jak by mělo
třídění na jejich akci vypadat. Díky projektu #bezdopadu mohou organizátoři jednak
sdílet své nápady s ostatními, inspirovat se
od jiných a oslovovat ekologicky smýšlející
sportovce. Jak organizátoři plní požadavek
na třídění odpadů, ale i další ekologické kroky,
budou hodnotit sami sportovci a návštěvníci.
To organizátoři jistě ocení a snad je to bude
i motivovat k dalším aktivitám směřujícím
ke snížení dopadu na životní prostředí,“ dodal
Lukáš Grolmus. Více informací o projektu najdete na webu bezdopadu.com.
ze zpravodaje spol. EKO-KOM a.s.
vybral Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Svatby

Jubilea

Během dubna byly sezdány v našem správním obvodu
4 páry.
yy 14.4. v Maršově před Apoštolskou církví
yy 24.4. dva obřady před Římskokatolickou církví,
a to v kapli Panny Marie Růžencové a v kapli Panny Marie Lurdské
yy 28.4. David Týč a Gabriela Vávrová v obřadní síni
radnice
Všem šťastným novomanželům gratulujeme
a přejeme, aby jim štěstí přálo a láska vydržela.
Jaký bude letošní „svatební“ rok? Stejně jako
loni je poznamenaný koronavirem a všemi opatřeními, které s tím souvisí. Objednáno bylo dost obřadů,
některé i přesunuté z loňského roku, ale postupně se
jich hodně zrušilo, některé jsou přeobjednány na rok
2022. V květnu měly být 3 svatby, všechny zrušené.
Na červen je domluveno 6 svateb. V červenci bychom
měli oddávat 6x, zrušeny dvě. Na srpen je 7 objednávek, zrušena jedna. Oproti minulým letům je to velmi
velmi málo. Snoubencům se nedivím, doba velkým
oslavám nepřeje. Necháme se tedy překvapit, náš oddací tým je připraven. Za 15 roků mého matrikaření
bylo oddáno 750 párů, tj. průměrně 50 ročně. Jisté je,
že letos se nám průměr určitě nezvýší.

Statistika

Dle dostupných údajů mělo ke dni uzaV dubnu 2021 slavili
vírky tohoto čísla měsíčníku, tj. k 20.5.2021
70 let
paní Helena Šilpertová
město Police nad Metují 3978 obyvatel.
paní Hana Matoušová
paní Vlasta Macháčková
Prosíme jubilanty, kteří budou teprve
paní Jana Knittelová
slavit své výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice, nebo si nepřejí návštěvu
pan Miroslav Ešpandr
komise pro obřady a slavnosti, aby toto
75 let
paní Jiřina Hejnová
sdělili předem na matriku
paní Zdeňka Svatoňová
MěÚ Police nad Metují.
hambalkova@policenm.cz,
pan Ludvík Pivnička
491 509 990
paní Milada Balcarová
pan Miroslav Novotný
Dagmar Hambálková, matrikářka
pan Anton Majsniar
pan Jan Tiefa
80 let
paní Jaroslava Bernardová
Poděkování za péči v posledních dnech ži85 let
pan František Axman
vota našeho tatínka pana Zdeňka Teinera a zároveň za přátelské prostředí, každodenní péči
90 let
paní Marta Chromá

Poděkování

Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a mnoho krásných dní plných
pohody v dalších letech.

a nesmírnou ochotu a svědomitost všech zaměstnanců a ošetřujícího personálu Domova
důchodců v Polici nad Metují.
S úctou rodina
Teinerova a Dvořákova

KNIHOVNA
https://aleph.svkhk.cz/F?func=direct&doc_
number=000101773&local_
base=hka10&format=999

Regionální výročí

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

Ježek, Bedřich Jaroslav

*6.6.1856 Stará Paka +10.7.1951 Náchod

Pedagog, básník, autor vzpomínek. Řídící
učitel v Bezděkově na Metují, okr. Náchod.
Absolvoval učitelský ústav v Jičíně a stal
se učitelem na obecné škole. Na svém prvním
působišti v Němčicích u Litomyšle se setkal
s A. Jiráskem a A. V. Šmilovským. Své první literární pokusy vydal v učitelském časopise Posel z Budče pod pseudonymem B. J.
Němčický. Dále učil ve vesničce Svinná, kde
organizoval s přáteli kulturní a společenský
život. V r. 1893 zakotvil natrvalo jako řídící
učitel obecné školy v Bezděkově u Police nad
Metují, kde strávil 30 let. Působil v hasičské
župě „Metuj“ v Polici nad Metují a publikoval své verše ve stejnojmenném časopise. V r.
1935 vydal knihu - veršovanou autobiografii.
O 10 let později vydal další sbírku básní vlastním nákladem s názvem Vzpomínky.
Zdroje:

yy Ježek, Bedřich Jaroslav: Vzpomínky. 1947. autoritní forma
yy Baštecká, Lydia: Náchodští autoři, spisovatelé
a básníci. In: Náchodský zpravodaj. (02.2013),
s. 7 datum a místo narození a úmrtí, biogarfické
údaje
yy KartotékaVýročí regionálních osobností SVK HK:

6

Zdroje v knihovně:

yy Benešová, Hana a kol. Jak šly dějiny Bezděkovem nad Metují: 1406-2006: k 600. výročí první
písemné zprávy. Oživené bezděkovské hroby.
[1. vyd.]. Bezděkov nad Metují: Obecní úřad,
2006. 159 s.

Jirásek, Jiří

*4.5.1927 Police nad Metují +9.6.1971 Brno
Doc. PhDr., CSc. Historik, práce v oboru.
Vědecký pracovník Historického ústavu
ČSAV v Brně, docent českých dějin na pedagogické fakultě univerzity v Brně.
Zdroje:

yy Kartotéka Výročí regionálních osobností:
https://aleph.svkhk.cz/F?func=direct&doc_
number=000060600&local_
base=hka10&format=999
yy Souborný katalog Národní knihovny ČR - práce
z oboru, např.: Jirásek, Jiří. Poddaní na panství olomouckého biskupství v druhé polovině
16. století. Praha: ČSAV, 1957. 112 stran. Rozpravy ČSAV. Roč. 67/1957, Ř. společenských
věd; Seš. 10.

Anketa Čtení život mění –
změnilo ho i vám? pokračuje

Je to tak? Nám, knihovnicím, čtení změnilo život až tak, že se stalo naším povoláním.
Tedy ne že bychom si v práci četly, ale snažíme se knížky znát a smysluplně je nabízet
čtenářům.
Věříme, že čtení změnilo život i vám.
Podělte se o své zážitky ze čtení. A jako bonus
se s námi můžete podělit o své nejneobvyklejší místo ke čtení. Děkujeme.

Napište, pošlete fotku. Odpovědi můžete napsat na naši mailovou adresu: mvs@
knihovna-police.cz , nebo si můžete anketní
lístek vyzvednout v knihovně a tam ho také
u výpůjčních pultů odevzdat.
Anketu jsme vyhlásili v rámci celokrajské knihovnické kampaně pro rok 2021 ČTENÁŘSTVÍ. Odevzdáním odpovědi souhlasíte s jejím zveřejněním v rámci kampaně.

TETA TO PLETE -

Den dětí s knihovnou

Ve stejnojmenné knížce od spisovatelky
Ivony Březinové TETA TO PLETE si teta
Běta pohrála se známými pohádkami a synovci Vašíkovi a neteři Šárce trochu zamotala hlavu. Tak například popletla pohádku
O Červené karkulce a O Smolíčkovi, nebo
O Šípkové Růžence a O neposlušných kůzlátkách, nebo…. ale to už bude úkol pro vás přečíst připravenou pohádku, ve které to teta
Běta také pomotala a zamíchala dvě známé
pohádky dohromady. Není to nijak těžké,
a pokud budete pozorně poslouchat, určitě si
poradíte i s dalšími otázkami, které jsme pro
vás s tetou Bětou připravili.
Text i otázky budou zveřejněné
od 1. června do 10. června na webových
stránkách polické knihovny www.knihovna-police.cz - Pro děti – Akce
Poslední otázka je jednoduchá - máte rádi
perníčky? Zastavte se v dětském oddělení polické knihovny do 10. června. Vezměte s sebou správné odpovědi i namalovaný obrázek.
Možná tady na vás čeká nějaká pohádková
sladkost!
Vaše knihovnice
Polický měsíčník - červen 2021

Nabídka knih:

¾¾ Melichar, René: Zákoník mé ženy, aneb,
Obyčejné dny
Kniha humorných příběhů z rodinného
života autora, který se přestěhoval se ženou, dcerou a synem do rodinného domku, což při jeho nešikovnosti přináší celou
řadu neobvyklých situací. Zvláště když se
autorova nešikovnost střetne s pořádkumilovností jeho ženy, která má, jak autor
píše, vždycky pravdu.
¾¾ Harmel, Kristin: Vinařova žena
Román americké autorky o lásce, zradě,
válce a vínu. Vinařství Maison Chauveau
bylo pro Ines idylickým domovem, než
do kraje Champagne dorazila německá
armáda. Zdejší sklepení ovšem ukrývají bohatství v podobě proslulého sektu,
jehož výrobu nemůže ohrozit ani válka.
Nacisté totiž šampaňské milují stejně jako
vítězství.
¾¾ Berg, Ellen: Ulíbám tě k smrti
Humorný román pro ženy přináší nejen
příběh zmatených citů hrdinky, ale i nečekanou detektivní zápletku. Úspěšná
hotelová manažerka Annabelle, na kterou
čeká pozice snů v luxusním singapurském
hotelu, je vážnými okolnostmi přinucena
k návratu do rodného Bavorska. Původně
plánovaný krátký pobyt se mění v nepřetržitou sérii nedorozumění, starých tajem-

ství i nově nalezených lásek.
¾¾ Grmolec, Zdeněk: Tajemství Černé královny
Historický román vypráví o osudech Barbory Celské, manželky Zikmunda Lucemburského.
¾¾ Emerson, Clint: Správný šílenec : vzpomínky člena Navy SEALs
Vzpomínky bývalého člena Navy SEALs
a elitního operátora jsou naplněny černým
humorem a neberou si servítky. Více než
20 let služby mu umožnilo projít si nasazením např. na Blízkém východě nebo
v Somálsku. Zásadou jeho práce bylo: Najít, uvést do pořádku, dokončit beze stop...
a stát si vždy za svým.
¾¾ Francis, Felix: Krize
Detektivka z dostihového prostředí, kde
se pátrá po příčině zničujícího požáru
v důležitých stájích.
¾¾ Bauer, Jan: Případy královského soudce
Melichara. Královská štvanice
V lesích kolem hradu Křivoklátu pořádá
král Jan Lucemburský štvanici na jeleny.
V jejím průběhu je zabit královský lovčí
Hynek z Bukové. Šlo jen o nešťastnou náhodu nebo o úmyslnou vraždu?
¾¾ ŠULÁKOVÁ, Anna: Fialová
Dystopický sci-fi román odehrávající se
pětadevadesát let po katastrofě, která za-

sáhla Zemi. Píše se rok 2159. Téměř před
sto lety se část lidí uložila ke spánku, aby
přečkali ekologickou krizi, která na Zemi
zavládla. Čas nastavený na jejich inkubátorech se však pomalu blíží ke konci a lidé
se začínají probouzet do světa, který je
jiný, než jak si ho představovali.
¾¾ JEŽKOVÁ, Veronika: Další kvítka
v bytě: ruce od hlíny
Můžeme vám poradit, jak v novém bytě
pěstovat světlomilnou rostlinu, a přesvědčivě vám namlouvat, že doma můžete mít
kvítka bez péče. Žádný takový! Kvítko je
živý organismus a v květináči je plně odkázáno pouze na nás. Pokud už teď tušíte,
že se vám o ně nebude chtít pečovat, raději si žádné nepořizujte. Pokud jste rozhodnutí, že o ně starat budete, jen ještě nevíte
jak, v této knize vás to naučíme.
¾¾ SHALIT, Erel: Cyklus života: témata
a příběhy životní cesty
Cyklus života zkoumá vzorce, které se
promítají do našeho života s tím, jak si
hledáme své místo ve světě, snažíme se
žít autenticky a budovat si domov - to
místo uvnitř nás, které v rychlém tempu
dnešního světa tak snadno opomíjíme či
přehlížíme.
Dáša Ducháčová

KULTURA

26.6.2021 od 14.00 hod

Suchý Důl - areál fotbalového hřiště

Od 14.00 hod soutěže o ceny, zábavné atrakce
Od 15.00 hod vystopení hudební skupiny DAMTRIO
Od 17.00 hod vystopení country kapely SLAVEŇÁCI
Od 21.00 hod vystoupení zábavové kapely NANOVOR

informace: +420 602 537 374

Areál částečně zastřešen, akce se koná za každého počasí.

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis
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Muzeum Náchodska informuje
P olice nad  M etují

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 v červnu od pondělí do neděle
9.30-12.00 a 13.00-17.00 hodin; v červenci
a srpnu pak denně ve stejném čase. 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. M n e
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. První prohlídku plánujeme již 25. 6., dále pak 16. 7., 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 před vstupní branou
do kláštera. Baterky s sebou!
Andrea Kösslerová, Muzeum Náchodska

Muzeum stavebnice Merkur

Dovolujeme si Vás pozvat do Muzea stavebnice Merkur, které naleznete v malebném městečku Police nad Metují. Stavebnice Merkur
je nerozlučně spjatá s tímto městem, kde se od svého vzniku vyráběla.
V minulém roce firma slavila sté výročí od svého založení.
V letošním roce byla zahájena komplexní přestavba expozice
Muzea. V probíhající první etapě došlo ke zrenovování recepce podle
konceptu architekta Zdeňka Rychtaříka. V budoucnu bude tento moderní, čistý styl použit ve všech prostorách Muzea. Nově je v Muzeu
otevřena putovní expozice dřevěných hraček Woody s oblíbenými
vláčkodráhami a pro menší děti tu máme připravenou hernu s dřevěnými kostkami. Větší děti jistě potěší dílnička stavebnice Merkur.
Připravujeme novou expozici důlní a těžební techniky v zrekonstruovaných sklepních prostorech. Pro příznivce modelové železnice je
v Muzeu připravené velké klasické kolejiště Merkur a sbírka vláčků
Merkur.
V Muzeu můžeme spatřit repliku čočkostroje postaveného
z Merkuru, na kterém profesor Wichterle odlil první hydrogelové kontaktní čočky. Další ukázkou toho, že Merkur není pouze hračka, je robot postavený týmem studentů z Litomyšle, který se svým projektem
vyhrál v USA titul mistrů světa v robotice. V Muzeu stavebnice Merkur
nalezneme i ikonické stavby jako je např. londýnský Tower Bridge,
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hrad Karlštejn, vysílač Ještěd. Největším lákadlem však asi zůstává
Ocelové město postavené, podle románu Julese Verna, panem stavitelem Jiřím Mládkem.
Ing. Radko Kříž, Ph.D.
Polický měsíčník - červen 2021

PELLYHO DOMY INFORMUJÍ
VÝLEP PLAKÁTŮ

Od 1. července 2021 budou plakáty k výlepu
přijímány pouze v Informačním centru
v Pellyho domech.
Výlepovou službu bude zajišťovat město,
prostřednictvím organizační složky Pellyho
domy.
Pan Jaroslav Škop, který dlouhá léta výlep
zajišťoval, ukončuje k 30. 6. tuto akivitu.
Bližší informace budou od července zveřejněny na www.pellyhodomy.cz

POUŤ: VÝZVA POŘADATELŮM

Obracíme se s Vás prosbou o spolupráci na
sestavení programu pouti, abychom mohli
včas
zpracovat
propagaci
atd.
Prosíme všechny, kteří budou během letošní
pouti připravovat nějaký program a chtějí o
něm dát vědět, aby nám zaslali bližší informace (termín a čas, vstupné apod.).
Pouť připadá na termín 14.8. a 15. 8. 2021.
Subjekty, které se na programu pouti podílely v minulých letech, budeme zároveň obesílat prostřednictvím e-mailu.
Podklady pro propagaci zasílejte
do 7. 7. 2021 na e-mailovou adresu info
@pellyhodomy.cz.

PELLYHO DOMY
HRÁTKY SE SVĚTLEM

5. 6. - 6. 7. 2021 / Konferenční místnost
Pellyho domů
Malá interaktivní výstava, u které si vyhrají
nejen děti, ale i dospělí. Světelné pexexo,
světlovody, stínové divadlo, příšerková skládačka, optické klamy. Za zápůjčku interaktivních exponátů děkujeme Muzeu Pod čepicí
Hronov.
Výstava otevřena: pracovní dny 8:30 - 17:00
hod, soboty 8:30 - 15:00 hod
Vstupné: dobrovolné

TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ

Taneční kurzy budou zahájeny v sobotu 4. 9.
2021. Zapsaní účastníci obdrží v průběhu
letních prázdnin obálku s průkazkou a průvodním dopisem s bližšími organizačními
informacemi a pokyny.

KINO, KOLÁROVO DIVADLO
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Úterý 1. 6. 2021 od 18:00 hod / Kolárovo
divadlo
Princeznu Ellenu od narození provází příslib
mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne
slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední
sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase.
Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je
nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila
Polický
měsíčník
- červen
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své království i sebe samotnou, musí v sobě
nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se
jednou provždy postavit. Pohádka / Fantasy /
Komedie. Česko, 2020, 115 min
Vstupné: 50 Kč

KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ

Úterý 8. 6. 2021 od 18:00 hod / Kolárovo
divadlo
Zábavné kouzelnické představení pro všechny věkové kategorie. Vystoupí Kašpar Magic
Show. Délka představení cca 50 min.
Vstupné: 50 Kč

OSTATNÍ AKCE
HRAVÉ PUTOVÁNÍ ZA VÍLOU
METUJKOU A SKŘÍTKEM VILÉMEM

Sobota 5. 6. 2021, od 10:00 do 14:00 hod,
Police nad Metují
Krátká nenáročná trasa po městě s několika
úkoly, určená pro děti cca do 10 let. Začátek
v Informačním centru, kde získáte v bližší
informace. Akce se uskuteční pouze v případě příznivého počasí.
UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
OPATŘENÍ V RÁMCI POŘÁDÁNÍ
KULTURNÍCH AKCÍ
Pořadatelé i návštěvníci se musí v rámci
opatření, souvisejících s tzv. „balíčky pro
obnovení kulturního života, řídit pravidly
a opatřeními, která uvádíme níže. Prosíme, vezměte je v potaz, pokud se vydáte
do kina nebo Kolárova divadla.
- obsazeno 50% kapacity sálu, sezení ob
sedačku (výjimkou jsou osoby žijící ve
společné domácnosti)
- prokázání diváka provedeným testem
(z práce, u dětí čestné prohlášení zákonného zástupce, potvrzení z testovacího
centra, u dětí do 6 let není testování
požadováno) nebo potvrzením o očkování (plné dvě očkovací dávky a 14 dní
po očkování) nebo potvrzením o prodělání covid-19 (90 dní)
- používání respirátoru, který odpovídá
nařízením
- bez konzumace jídla a pití
- pořadatel musí evidovat návštěvníky
(telefonický nebo e-mailový kontakt)
Děkujeme všem návštěvníkům za pochopení a spolupráci. Těšíme se na viděnou
v divadle.

PŘIPRAVUJEME
LETNÍ KINO

Pátky, červenec a srpen 2021 / areál Víceúčelového sportoviště

POLICKÁ POUŤ
14. a 15. 8. 2021

PETROVICKÉ ZATÁČKY
Sobota 21. 8. 2021

SKOROŇÁCI

Pátek 3. 9. 2021 / Pellyho domy, sál
Ze Skoronic od Kyjova pochází jedna z nejstarších kapel u nás – krojovaná slovácká
dechová hudba Skoroňáci. Byla založena
v roce 1918. Za svými posluchači kapela
najezdila tisíce kilometrů po celé naší vlasti,
Polsku, Německu, Rakousku, Maďarsku,
Holandsku, Belgii, Francii a Švýcarsku i Rusku.

SATURNIN

Neděle 10. 10. 2021 od 19:00 hod / Kolárovo divadlo
Divadlo Na Jezerce
Komedie o sluhovi, který se stane pánem
svého pána. Vítejte v časech, kdy se k sobě
lidé chovali slušně.
Hrají: Martin Bohadlo, Jan Konečný, Denisa
Pfauserová, Jitka Sedláčková / Jaroslava
Kretschmerová, Martin Sitta, Libor Hruška,
Daniel Šváb, Petr Vacek, Vojtěch Vodochodský
Vstupné: 590 / 570 Kč. Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

NA ZLATÉM JEZEŘE

Úterý 14. 12. 20201 od 19:00 hod Kolárovo
divadlo
Agentura Harlekýn
V kouzelném prostředí na březích Zlatého
jezera tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Normen a jeho
chápající žena Ethel, starající se o muže
i domácnost s neutuchajícím půvabem
a noblesou.
Hrají: Ladislav Frej, Simona Stašová, Marika
Procházková, Vasil Fridrich/ Jan Teplý ml.,
Jaromír Nosek / Karel Zima, Jakub Jan
Černý / Filip Antonio / Michal Pazderka /
Kryštof Zapletal
Vstupné: 590 / 570 Kč. Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
NA AKCE POŘÁDANÉ PELLYHO DOMY

Informační centrum - Pellyho domy
tel. 491 421 501
Městské informační centrum
Masarykovo náměstí 1, Náchod
tel. 491 426 060

Informační centrum Hronov
nám. Čs. armády 500, Hronov
tel. 733 539 960, 491 483 646

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVINKY V PRODEJI

Babiččiny pohádky, Dědečkovy hádanky
a Báchorky z Babiččina údolí a České
Skalice nově zakoupíte u nás v Informačním
centru. Naleznete v nich pohádky z pera
Boženy Němcové a veselé hádanky.
Brožurky mají stránky se samolepkami,
kterými si děti knížečku dotvoří podle
vlastních představ.
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V prodeji máme také pexeso s ilustracemi na
téma Klasické české pohádky.

Zboží z našeho sortimentu je možné si vybrat
a objednat v internetovém obchodě na
https://eshop.pellyhodomy.cz a následně
vyzvednout v Informačním centru.

Provozní doba IC v červnu:
PO – PÁ
8:30 - 11:30 a 12:00 - 17:00
SO
8:30 - 11:30 a 12:00 - 15:00

PŮJČOVNA KOLOBĚŽEK

Opět nabízíme možnost zapůjčit si v našem
Informačním centru koloběžky Kostka.
K zapůjčeným koloběžkám bezplatně nabízíme přílby, bezpečnostní zámky, nářadí.
Více na www.sportvpolici.cz

Informační centrum

infocentrum@policko.cz, tel. 491 421 501

PSO zpátky na scéně!

Jelikož se situace opět lepší, tak i orchestru se blýská na lepší časy.
Proto chceme hned na samotném začátku vypustit do světa zprávu, že
chystáme koncert Na shledanou! kde se po dlouhé době uvidíme naživo
i s Vámi diváky a budeme si moci společně zazpívat a zatancovat. Náš
toužebně očekávaný návrat se uskuteční 13. června v domácí Polici
nad Metují na Nebíčku u sjezdovky. Konečně zase začínáme plánovat a těšíme se na léto. 18. srpna zahájíme Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci společným koncertem s Tomášem Klusem
a koncem léta se setkáme na druhém ročníku Sousedské. Chcete-li být
u toho, zapište si do diáře 29. srpna.
Ale teď se vraťme o pár měsíců nazpět. Ač jsme se s orchestrem
nemohli dlouho potkávat, dala nám podivná doba covidová mnoho
podnětů k novým projektům a jsme moc rádi, že při nás stojí i naši
dárci #1050 a dlouhodobí partneři včetně města Police nad Metují, díky
kterým jsme mohli tvořit i v uplynulých měsících.
Začali jsme v závěru ledna projektem Na slyšenou! a prostřednictvím místních rozhlasů jsme živě zahráli do více než 80 měst a obcí
po celé České republice. Pár týdnů na to jsme navázali přípravou a realizací navazujícího projektu Na viděnou! Nehráli jsme sice živě, ale
vybrali jsme několik koncertních skladeb, které jsme ukryli do výtvarně zpracovaných QR kódů. Prostřednictvím plakátů ve více než 220
zapojených místech si je mohl (a ještě stále může) načíst každý, kdo má
k dispozici mobilní zařízení a připojení k internetu. Setká se tak s námi
alespoň virtuálně.
Máme radosti i z toho, že jsme se stali českými koordinátory mezinárodní hudebnické aktivity Strings for All. Jejím cílem je získat použité a stále funkční struny a poslat je mladým muzikantům do zemí,
kde toto vybavení není zdaleka tak dostupné a samozřejmé, jako u nás.
První kolo sbírky, do které se zapojili například Česká filharmonie,
Janáčkova filharmonie Ostrava, Filharmonie Hradec Králové, už máme
za sebou. A o dalším určitě dáme včas vědět.
Přestože se svět v uplynulých měsících hodně zpomalil, v nemocnicích to bylo právě naopak. Sledovali jsme, stejně jako mnozí z Vás, jak
těžké období to bylo pro zdravotnický personál v celé zemi. Vznikl tak

nápad potěšit a podpořit - v rámci opatření - alespoň některé zdravotníky. Malé těleso složené z muzikantů PSO se od února do dubna, vždy
podle počasí, vydávalo s krátkým repertoárem pod okna náchodské nemocnice a hrálo lékařům, sestřičkám i pacientům. Po mírném rozvolnění se pak ještě “potulná PSO kapela” vypravila na mini tour po nemocnicích v Broumově, Jičíně, Ústí nad Orlicí, Chrudimi, v Mělníku
a zavítali jsme i do pražské Vinohradské nemocnice. Všude tam jsme
zahráli pod okny, a jestli jsme zlepšili alespoň jednomu člověku den,
mělo to smysl.
Už brzy tedy uzavřeme “kovidovou” trilogii Na slyšenou! / Na viděnou! / Na shledanou! tím nejhezčím, co může muzikant prožít, totiž
živým koncertem před živým publikem. Budeme rádi, když u toho budete s námi.
Ta Na shledanou! 13. 6. 2021.
Police Symphony Orchestra
(foto Michal Bareš)
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

i modely architektury z Muzea papírových
modelů, které se rozhodlo Club sběratelů
hracích karet podpořit.
Pokud se v létě vydáte na dovolenou k Vltavě
nebo hledáte cíl delšího výletu, neváhejte a
zajděte se podívat, jak to sluší modelům,
když jsou obklopeny hracími kartami.

Ondřej Hejl: Architektura
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

Výstava v expozici Muzea
Vernisáž v sobotu 19. 6.
od 15. hodin

Prohlídka výstavy „Architektura“ Ondřeje
Hejla je v podstatě procházkou po dějinách
architektury. Ale jeho tvorba se netýká pouze
českých nebo evropských staveb. V jeho dílně
vznikl i unikátní a ojedinělý cyklus modelů
japonských hradů, které samozřejmě v Muzeu
nesmí scházet.
K výstavě vyjde katalog, kde se seznámíte
nejen s Ondřejem Hejlem - modelářem
a Ondřejem Hejlem - organizátorem
modelářské soutěže v Neratovicích, ale
katalog nabídne i rešerše reakcí na jeho
tvorbu na evropských diskuzních fórech
a modelářských webech.

ČERVEN 2021

Otevřeno: DENNĚ 9:00 – 17:00

VOLNÝ VSTUP DO MUZEA

Hrad
Kamioka Výstava potrvá do konce září.
Pořádá Muzeum papírových modelů. Výstava
bude otevřena v rámci expozice Muzea.

Pondělí 7. června

Jako vždy během prvního pondělí v měsíci
mimo prázdniny jsou dveře do Muzea
otevřeny zdarma všem návštěvníkům. Můžete
se těšit na expozici, mapující rozlehlost
papírového modelářství v Čechách i Evropě.
A samozřejmě i na novou expozici časopisu
ABC.

ARCHITEKTURA NA KARTÁCH
Městské muzeum
Týn nad Vltavou
8. 6. – 31. 8. 2021

Rotunda svatého Martina
v Praze na Vyšehradě
Ondřej
Hejl
patří
k nejpilnějším
a k nejznámějším autorům papírových
modelů v Čechách. Jeho tvorba se týká
převážně architektury a nezastavuje se
pouze u jednoho období, ale sahá od
románských rotund až po současnost.

MUZEUM DĚTEM

Sobota a neděle 26. a 27. 6.
9:00-17:00

Aspoň rámcově se život v České
republice začíná vracet do normálu. Díky
tomu můžeme opět
připravit
pro
nejmenší návštěvníky interaktivní dílničku,
která nabídne možnost slepení
si
jednoduchého modelu přímo v expozici
Muzea. Nebo třeba jen si vybarvit
omalovánku a odnést si tak unikátní
a jedinečnou vzpomínku na Muzeum
papírových modelů.

EXPOZICE ABC

Výstava CLUBU sběratelů hracích karet
v Městském muzeu v Týně nad Vltavou.
Tématem výstavy – jak plyne z jejího názvu –
je architektura. A součástí výstavy budou
Polický měsíčník - červen 2021

V expozici výstavy v Muzeu uvidíte drobné
stavby kapliček, kterých se rozeseto po
území České republiky několik tisícovek,
přes románské rotundy, kterých je
v Čechách o poznání méně, přes
renesanční a barokní stavby až po
současnost, kterou může reprezentovat
třeba
budova
Vědecké knihovny v
Hradci Králové.

V květnovém čísle Polického měsíčníku jsme
vás
informovali
o
skutečnosti,
že
Královéhradecký kraj poskytl dotaci Muzeu
papírových modelů na realizaci projektu
„Expozice ABC v Muzeum papírových
modelů“.
V polovině května se v Muzeum postupně
vystřídali firma Elpol Police, potom truhlář pan
Miloš Nosek, a nakonec pan Maxmilián Novák
z firmy Maxatech.
Výsledkem je nová úžasná výstavní vitrína,
která má na délku téměř čtyři metry, na výšku
150 cm a „sedí“ na 60 cm vysokém podstavci.
A potom přijel do Muzea z Prahy kurátor
Expozice ABC, pan Josef Kropáček a společně
s Vojtou Čabanem a svou dcerou nainstaloval
expozici. Aktuálně expozice představuje
autory (tedy konstruktéry) papírových
modelů, kteří spolupracovali či spolupracují
s časopisem ABC.
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Kromě trojrozměrných modelů uvidíte
v Expozici ABC i jedinečné fotografie ze zákulisí
časopisu ABC.
A šíře jejich záběru,
tedy i šíře záběru
časopisu ABC je až
neuvěřitelná.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ
PAPÍROVÝCH A
PLASTIKOVÝCH MODELŮ

25. - 27. 6. 2021 Ścinawka Średnia
V loňském roce začala spolupráce mezi městy
Radkow a Police nad Metují, zastoupené
Obecním centrem kultury, sportu a turistiky
v Radkowie a Muzeem papírových modelů.
Projekt nese název „Polsko-český svět
z papíru“ a je spolufinancován Evropskou unií
v rámci programu Interreg V-A Česká republika
– Polsko z prostředků Evropského fondu pro
regionální
rozvoj,
projekt
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002551.

V rámci této spolupráce vyhlásilo Obecní
centrum kultury, sportu a turistiky
v Radkowie modlářskou soutěž. Plánujeme,
že se soutěže zúčastníme společně s dětmi
s našeho modelářského kroužku. Ale
samozřejmě: v tuto chvíli nikdo neví, jaká
budou epidemiologické opatření a zda vůbec
bude možné do Polska vycestovat. Nicméně
se na celou akci připravujeme.
Vzhledem k tomu, že za poslední rok se
nekonala nejen v Čechách, ale ani v Polsku
žádná modelářská soutěž, je o tuto akci mezi
modelářskou obcí veliký zájem.
A protože děti z našeho kroužku „nejsou
žádná béčka“, věříme, že si z Polska
přivezeme do Police nějaké ocenění. Tak nám
držte palce. �

cestách téměř deset měsíců ročně. A je
zajímavé, že je nenapadla ponorková nemoc,
protože třeba jedním z nejčastějších adresátů
dopisů Josefa Suka bal jeho kolega, primárius
Českého kvarteta Karel Hoffmann.

WIHANŮV ROK

Sborník postupně představuje – kromě
Hanuše Wihana – primária kvarteta Karla
Hoffmanna, sekundistu kvarteta Josefa Suka,
violisty Oskara Nedbala a Jiřího Herolda
a violoncellisty Otto Bergera a Ladislava
Zelenku. Dá se směle tvrdit, že co jméno, to
pojem v dějinách české hudby.
A pro nás je podstatné vědět, že u zrodu
stál Hanuš Wihan, který se narodil 5. června
1855 v Polici nad Metují.

Sborník „Myslet hudbou“

Projekt původně plánovaný na loňský rok
a přesunutý na rok 2021, který připomíná
sté výročí úmrtí patrně nejslavnějšího
polického rodáka, violoncellisty Hanuše
Wihana.

Wihanův rok pokračuje a vrcholí v červnu.
Nejprve bude 3. 6. otevřena výstava „Polický
rodák Hanuš Wihan“ v Zeleném domečku –
vernisáž začne v 18 hodin.
12. června se uskuteční koncert Wihanova
kvarteta před rodným domem Hanuše
Wihana v Kostelní ulici č. p. 5.
O pokračování Wihanova roku informujeme
na jiném místě Polického měsíčníku.

Hanuš Wihan kolem r. 1900
V květnu spatřil světlo světa sborník textů
„Myslet hudbou“.
Na sborníku se podíleli Eva Paulová a Dagmar
Štefancová z Českého muzea hudby, Ludmila
Peřinová z Mezinárodní společnosti Oskara
Nedbala Tábor, Tomáš Strašil z Pražské
konzervatoře, Jan Suk z Památníku Josefa
Suka v Křečovicích a Pavel Frydrych.
Sborník podrobně mapuje život Hanuše
Wihana, kterému je logicky věnováno nejvíc
prostoru. Ale kromě samotného polického
rodáka, sborník představuje i další členy
Českého kvarteta, se kterými během dvou
desítek let, kdy byl členem Kvarteta,
spolupracoval. A se kterými ho vázalo velice
silné přátelství. Přece jen trávili společně na

12

Sborník je určen široké veřejnosti a neměl by
scházet v knihovně žádného polického
patriota.
Myslet hudbou - sborník textů ke stému
výročí úmrtí Hanuše Wihana.
Vydalo Město Police nad Metují, Muzeum
papírových modelů.
Autoři textů: PhDr. Eva Paulová; PhDr.
Ludmila Peřinová Ph.D.; PhDr. Dagmar
Štefancová; Pavel Frydrych; Jan Suk; MgA.
Tomáš Strašil Sborník vznikl v rámci projektu
„Wihanův rok“. Vznik sborníku finančně
podpořili MycoMedica – vitální houby
a Agentura pro rozvoj Broumovska.
Sborník je možné si zakoupit na akcích
Wihanova roku, v Muzeu papírových modelů
a na Infocentru v Polici nad Metují.
Cena 210,- Kč,Za MPM Pavel Frydrych
Polický měsíčník - červen 2021

Wihanův rok 2021

Projekt
Wihanův
rok pokračuje a vrcholí
v červnu. Zatímco v květnu proběhlo celkem pět
přednášek na Sále ZUŠ
Police nad Metují – bohužel většinou pouze v online prostoru – tak
na červen se Wihanův rok stěhuje na další
místa ve městě.
3. 6. od 18 hodin začne v Zeleném domečku vernisáží výstava „Polický rodák Hanuš
Wihan“. Výstava představí Hanuše Wihana
nejen jako skvělého a geniálního hudebníka,
ale také nechá nahlédnout do jeho soukromí.

z nich bude vyčnívat. Na výstavě „Polický
rodák Hanuš Wihan“ bude totiž k vidění
i unikátní portrét Wihanovy manželky Dory
Wihan-Weis. Svatba proběhla v roce 1880
v Mnichově a už po roce se Wihan rozvádí…
a do konce života tají svůj stav rozvedeného
muže. Dokonce i v „Knize úmrtí“ je u jména
slavného violoncellisty v kolonce stav napsáno: svobodný.
K výstavě vyjde malý katalog.
Výstavu podporuje Národní muzeum
– České muzeum hudby, Tarisio fine instruments @ bows, Státní okresní archiv Náchod,
Mezinárodní společnost Oskara Nedbala
Tábor a dále uvidíte dokumenty ze soukromých sbírek Pavla Frydrycha a Lukáše
Kollerta.
Výstava potrvá v Zeleném domečku
do neděle 4. července. Otevřeno podle otevírací doby Muzea papírových modelů.

V roce 1985 založila čtveřice spolužáků
Kvarteto AMU, které hned prvnímu koncerty
vzbudilo zájem jak veřejnosti, tak i odborníků.
A v roce 1989 si toto kvarteto vetklo do svého názvu jméno violoncellisty a „duchovního otce“ Českého kvarteta, Hanuše Wihana.
Od té doby má za sebou mnoho koncertů
nejen v Čechách a v Evropě (Německo, Itálie,
Anglie, Rusko…), ale absolvovalo i úspěšné turné v Japonsku, Austrálii, na Novém
Zélandu nebo v USA a Kanadě.

A 12. června vyvrcholí „Wihanův rok“
od 19 hodin ojedinělým koncertem Wihanova
kvarteta, který proběhne venku, přímo před
rodným domem Johanna Josefa Jindřicha
Maria Wihana (jak byl pozdější Hanuš Wihan
12. června 1855 v Polici pokřtěn).
Wihanovo kvarteto

Mezi mnoha vystavenými exponáty najdete třeba jeho vlastnoruční poznámky k cestě po Švýcarsku z roku 1876. Jedná se o jakýsi „výcuc“ z bedekru doplněný vlastními
postřehy. A Wihan se prezentuje jako vnímavý
pozorovatel a nezapře v sobě pedagoga, když
ne zrovna malou část věnuje švýcarskému
školství.
Kromě toho na výstavě objevíte
i Wihanovu korespondenci s Bedřichem
Smetanou, Antonínem Dvořákem a Českým
kvartetem. A samozřejmě mnoho fotografií.
Jak těch oficiálních, tak i soukromých. A jedna

České kvarteto v roce 1908, zleva Karel Hoffmann, Jiří Herold, Josef Suk a Hanuš Wihan
Polický měsíčník - červen 2021

Wihanovo kvarteto hraje ve složení: Leoš Čepický, Jan Schulmeister, Jakub
Čepický a Michal Kaňka. Leoš Čepický
v jednom rozhovoru vzpomíná na dobu, kdy
se rozhodovalo o názvu kvarteta. „Přišel
za námi pan profesor a řekl tři jména.
Druhé bylo Hanuš Wihan a to třetí jsem už
vlastně neposlouchal, protože vzít si jméno
zakladatele Českého kvarteta byla v daný
okamžik jasná volba. A ostatní na tom tenkrát
byli stejně.“ A tak se téměř po sedmi desítkách
let vrátil na koncertní pódia Hanuš Wihan
aspoň jménem v názvu jednoho z nejúspěšnějších českých kvartet současnosti. A všichni
věříme, že by s touto volbou byl spokojen.
Před samotným začátkem koncertu ještě
proběhne slavnostní předání čestného občanství, které Město v loňském roce udělilo
Hanuši Wihanovi. Čestné občanství převezme za svého prastrýce paní Lenka Průchová
z Nymburka, pravnučka sestry Hanuše
Wihana Hedviky.
Patronem projektu Wihanův rok je violoncellista, pedagog a člen tria Bergerettes, pan
Tomáš Strašil.
Wihanův rok pořádá Muzeum papírových modelů a Město Police nad Metují.
Projekt dále podporují: Národní muzeum,
ZUŠ Police nad Metují, Myco Medica – vitální houby, Agentura pro rozvoj Broumovska,
spolek Apeiron, Tarisio fine instruments @
bows, Státní okresní archiv Náchod, Obec
Slatina nad Úpou, Mezinárodní společnost
Oskara Nedbala Tábor, Květinářství U Petry
a Zelenina Suchomel.
Dobrovolné vstupné bude použito na údržbu hrobu Hanuše Wihana na Olšanských hřbitovech v Praze.
Pavel Frydrych

13

POHLEDY DO HISTORIE
Jak šel čas Polickem – vybrané události v červnu ve 20. století
12. června 1905

zemřel v Praze ve věku 87 let Václav
Vladivoj Tomek (*31. 5. 1818).
Významný český historik 19. století, politik, rektor pražské university, čestný občan
města Police, mj. autor vynikající monografie „Příběhy kláštera a města Police n. M.“

12. června 1909

velká průtrž mračen s krupobitím.
Následnou povodní byly kromě Police postiženy i další obce v širokém okolí. Vesnice
Bělý a Lhota byly rozvodněnými potoky
doslova vyplaveny; voda odnesla seno, dříví, prkna, ploty a mnoho stavení bylo poškozeno podemletím.

20. června 1910

bylo dokončeno zakrytí toku potoka
Ledhujky na Nové čtvrti.

18. a 19. června 1919

byly v Polici v Sokolovně odvody Sokolů
k vojsku československému.

7. června 1920

vydal Okresní soud v Polici usnesení o převodu pozemků benediktinského velkostatku pachtýřům.

28. června 1921

se konala schůze městské rady společně se
zástupci okresního výboru, místních průmyslníků a Obchodního grémia. Jednalo se
o zřízení dopravního spojení města s nádražím autobusy.

Červen roku 1922

Pozemkovým úřadem byla Sportovnímu
klubu schválena koupě pozemku (bývalý
rybník „Dlouhý“), najatého od benediktinského velkostatku, k vybudování sportovního hřiště.

29. června 1924

se konala ustavující valná hromada
„Hasičského dobročinného fondu“. Byl
určen jako podpůrný pro pozůstalé po členech hasičských sborů se sídlem v Polici
nad Metují.

3. – 4. června 1927

Velká bouře s průtrží mračen.
Přívalem vody od Klučku byla stržena
a rozbořena kamenná zeď u klášterní zahrady v délce 16 metrů a pískovcové balvany rozmetány po zahradě. Voda v potoku tekoucím za školou vystoupila z břehů
a zaplavila domky na začátku Soukenické
ulice čp. 88, 184 a čp. 206. V okolí města
byly zničeny pole a značně poškozeny cesty k Bělému, v Ledhuji, na Malém rynku
a cesta kolem hřbitova ke Klučku.

29. června 1927

bylo od 5 do 6:15 hodin pozorováno zatmění Slunce.

19. června 1932

byl v Polici nad Metují na fotbalovém hřišti

14

uspořádán župní sokolský slet Sokolské
župy Jiráskovy.

28. června 1935

bylo započato s parkovou úpravou a dlážděním středu náměstí, podle návrhu městského stavitele Jaroslava Šlambory.

řádila v poledne velká bouře s vichřicí.
Do restaurace na Hvězdě uhodil blesk, „sjel
však po hromosvodu a tím zneškodněn“..

23. června 1963

3. června 1935

30. června 1973

se v Polici nad Metují narodil Václav Hybš,
hudebník, dirigent tanečního orchestru.

30. června 1936

byla zahájena stavba Okresního domova
důchodců (čp. 149) na pozemku za městem,
napravo Ostašské ulice (dnes Na Sibiři).

10. června 1938

se konalo v Polici nad Metují první cvičení
utvořené Národní gardy.

9. června 1939

byly slavnostně položeny základní kameny z Ostaše a z Hvězdy ke stavbě budovy
Kolárova divadla. Projekt budovy vypracoval akademický architekt Čeněk Mužík
z Chocně, stavba byla na základě výsledku nabídkového řízení zadána stavebním
firmám Josefa Šustra z Hronova a Štěpána
Škopa z Bezděkova.

29. června 1940

bylo slavnostně
divadlo.

otevřeno

Kolárovo

29. června 1940

byly zahájeny 1. Polické divadelní hry.

2. června 1942

byla provedena rekvizice prostředního
zvonu ze hřbitovní zvonice. Zvon pocházel z roku 1491. Rovněž byly zabaveny dva
cimbály bicího stroje radničních hodin.

10. června 1942

bylo trvale zrušeno školní vyučování
na Slavném.

13. června 1943

oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Polici
nad Metují 75 let trvání svého spolku.

1. června 1945

se konala ustavující schůze řádného
Národního výboru (NV) v Polici nad
Metují.

2. června 1946

byla poprvé po válce znovu otevřena turistická chata na Hvězdě, která byla dne 15.
10. 1938 obsazena Němci a po celou válku
pro Čechy nepřístupná.

13. června 1946

odejel z Broumova do sovětské okupační
zóny Německa první transport 1.200 vysídlených Němců.

20. června 1948

došlo ke sloučení všech stávajících finančních ústavů v Polici nad Metují.

9. června 1958

byla slavnostně otevřena nová asfaltová
silnice na Ostaš.
sloužil v kostele Nanebevzetí Panny
Marie svou primiční mši svatou P. Jan
Josef Kohl, OSB, rodák ze Suchého Dolu.

Červen roku 1974

Bylo započato s demolicí starobylého zemědělského dvora bývalého benediktinského velkostatku čp. 1 (čp. 501) – Malá
Ledhuje, naproti klášterní zahradě.

19. června 1987

byly na budově radnice instalovány nové
věžní hodiny.

26. června 1988

byla pro veřejnost otevřena ubytovna TJ
Spartak, umístěná nad stávající saunou
v bývalém objektu ledhujského pivovaru.

8. – 9. června 1990

se uskutečnily první svobodné volby
(od roku 1946) do státních zastupitelských
orgánů – Sně-movny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění a do České
národní rady.

11. června 1991

se konala první valná hromada obrozené Tělocvičné jednoty Sokol v Polici nad
Metují.

13. června 1991

byla otevřena Základní umělecká škola,
zřízená v budově bývalé základní školy čp.
108 na Komenského náměstí.

19. – 20. června 1993

se konaly oslavy 740. výročí založení města Police nad Metují.

20. června 1993

povýšil královéhradecký biskup msgre
Karel Otčenášek polickou farnost
na děkanství.

10. června 1994

zemřel ve věku 88 let Jaroslav Feig,
amatérský regionální historik, dlouholetý
správce městského muzea, první předseda
„Vlastivědné komise“, ustavené roku 1963.

24. června 1995

byla uspořádána slavnost svěcení a prvního vztyčení městského praporu.

8. června 1996

bylo uvedeno do řádného provozu nové
moderní koupaliště.

30. června 1999

počala téci voda v nově restaurované
kašně.

Připravil František Janeček
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KALENDÁRIUM - červen 2021

Zajímavé osobnosti, události, objevy a vynálezy
yy 1. června 1817 – český konstruktér a vynálezce Josef Božek poprvé předvedl široké
veřejnosti parní loď na Vltavě v Praze
yy 2. června 1898 – první návrh na pražské
metro podal městské radě obchodník Ladislav Rott, v Evropě v té době mělo metro
jen Londýn a Budapešť
yy 3. června 1801 –narodil se František
Škroup, český hudebník, dirigent a skladatel, tvůrce české národní hymny († 7. února
1862)
yy 4. června 1926 – narodil se Ivo Žídek,
významný český operní pěvec, tenorista, od roku 1948 dlouholetý člen a sólista operního souboru Národního divadla
v Praze († 20. května 2003)
yy 5. června 1826 – zemřel v Londýně Carl
Maria von Weber, německý hudební skladatel, kapelník, klavírista a dirigent působící na přelomu 18. a 19. století (* 18.
listopadu 1786)
yy 6. června 863 – věrozvěstové Cyril (Konstantin) a Metoděj přišli do říše Velkomoravské na žádost knížete Rostislava u císaře Michala III.
yy 7. června 1781 – byl položen základní
kámen Stavovského divadla v Praze, otevřeno bylo 21. března 1783 jako Hraběcí
Nosticovo divadlo
yy 8. června 1600 – v Praze se konala první
veřejná pitva lidského těla, provedl ji Ján
Jesenský
yy 9. června 68 – spáchal sebevraždu Nero,
římský císař (* 15. prosince 37)
yy 10. června 1942 – druhá světová válka: nacisté vypálili českou vesnici Lidice a popravili veškeré dospělé obyvatelstvo této
obce jako akt msty za atentát na Reinharda
Heydricha
yy 11. června 1881 – poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetanovy Libuše
yy 12. června 1840 – narodil se Jakub Arbes, český spisovatel a novinář († 8. dubna
1914)
yy 13. června 1881 –narodil se Otakar Španiel, český sochař, řezbář a medailér († 15.
února 1955)
yy 14. června 1798 –narodil se František Palacký, český spisovatel, historik a politik
(† 26. květen 1876)
yy 15. června 1754 – Prokop Diviš sestavil
v Příměticích u Znojma první zemněný
bleskosvod – soustavu 400 kovových hrotů
spojených s uzemněním, která měla odsávat elektřinu z oblak a snižovat nebezpečí
vzniku elektrického výboje
yy 16. června 1912 – na Petříně v Praze byl
odhalen pomník K. H. Máchovi, autorem
pomníku, poplatného literárnímu romantismu, je Josef Václav Myslbek
yy 17. června 1909 –narodil se Karel Höger,
český divadelní a filmový herec (†4. květ-
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na 1977)
yy 18. června 1882 – v Praze se konal I. všesokolský slet
yy 19. června 1905 –narodil se Jiří Voskovec,
český herec, dramatik a režisér († 4. července 1981)
yy 20. června 1848 – narodil se Josef Václav
Myslbek, český sochař († 2. června 1922)
yy 21. června 1621 – české stavovské povstání: v Praze na Staroměstském náměstí
bylo v důsledku porážky v bitvě na Bílé
hoře popraveno 27 vůdců povstání
yy 22. června 1503 – stavba Karlova mostu v Praze dokončena
yy 23. června 1955 – v Praze na Strahově začala první celostátní spartakiáda
yy 24. června 1942 – osada Ležáky byla
vyhlazena nacisty jako odveta za atentát
na Reinharda Heydricha z 27. května 1942
yy 25. června 1832 – zemřel František Josef Gerstner, matematik, fyzik a inženýr,
roku 1806 založil Královské české stavovské technické učiliště v Praze, předchůdce dnešního ČVUT, navrhl výstavbu koněspřežné železnice z Českých Budějovic
do Lince (* 23. únor 1756)
yy 26. června 1861 – zemřel Pavel Josef
Šafařík, česky píšící spisovatel, slavista,
literární historik, etnograf a jazykovědec
slovenského původu (* 13. května 1795)
yy 27. června 1991 – poslední sovětský voják
opustil Československo, čímž po takřka
dvaceti třech letech skončila sovětská
okupace
yy 28. června 1914 – v Sarajevu byl spáchán
atentát na Františka Ferdinanda d‘Este,
následníka trůnu rakousko-uherské monarchie, atentát se stal vhodnou záminkou pro
začátek první světové války v Evropě
yy 29. června 1793 – narodil se Josef Ressel,
vynálezce lodního šroubu († 9. října 1857)
yy 30. června 1868 – narodil se Alois Musil,
český orientalista a cestovatel († 12. dubna
1944)

Významné osobnosti Policka
3. června 1935

narodil se v Polici nad Metují Václav
Hybš, hudebník, trumpetista, dirigent,
hudební aranžér, kapelník tanečního
Orchestru Václava Hybše. S hudbou začínal v dětském věku
v kapele jeho otce.
Později se učil hrát
na trumpetu. Hru
na trubku vystudoval na Státní konzervatoři v Praze
(1950-1955). V letech 1955-60 hrál
v tanečních orchestrech, v cirkusu Praga,
v
poděbradském

lázeňském orchestru, v Alhambře. Od roku
1960 byl trumpetista Tanečního orchestru
Československého rozhlasu, aranžér (film
Kdyby tisíc klarinetů), od roku 1964 šéf orchestru divadla Rokoko, vlastní studiový orchestr: První nahrávka – Lehárův valčík Zlato
a stříbro. V letech 1969-75 spolupracoval
s Waldemarem Matuškou a s s řadou dalších
zpěváků a zpěvaček. Natočil celou řadu LP
a CD. . Známá je jeho spolupráce s houslistou Josefem Sukem. Vystupoval velmi často
i v někdejší Československé televizi, zejména
v různých pořadech estrádního typu (např. televizních Silvestrech či v pořadu Televarieté)
apod.

12.června 1905

zemřel v Praze Václav Vladivoj Tomek,
historik, univerzitní profesor a rektor české
univerzity.
Narodil se 31.
května
1818v
Hradci Králové.
Do Police nad
Metují přišel poprvé roku 1835
jako domácí učitel. Od té doby
v Polici téměř
každoročně v létě
pobýval po plných 70 let až do své smrti. V roce 1847 se
zde oženil s dcerou ředitele panství Ludmilou
Dáňovou (na svatbě mu byl za mládence Karel
Havlíček Borovský). V letech 1874–1905
bydlel v domě čp. 38 v dnešní Tomkově ulici,
na němž má umístěnu pamětní desku. O Polici
nad Metují a Policku napsal tato historická
díla: „Paměti újezdu Polického…“ (1857)
a cenné, dokonale vědecky zpracované dílo
„Příběhy kláštera a města Police nad Methují“,
vydané roku 1881. Do vysokého stáří byl vášnivý turista. Město Police nad Metují mu udělilo roku 1861 čestné občanství.

20. června 1965

zemřel v 81 letech Karel Beil, řídící
učitel v. v. (*2. 6. 1884). Působil jako učitel
v Suchém Dole (1903-1907), v Bezděkově
(1907-1918) a v Polici nad Metují (19181939). Byl činný
v samosprávě –
od roku 1923 jako
člen Okresní správní komise v Polici
nad Metují, poté
v letech 1928-1939
působil jako člen
Okresního výboru v Broumově.
Zabýval se historií zdejšího kraje, publikoval
zejména ve sborníku „Od kladského pomezí“;
roku 1951 se stal archivářem města Broumova,
ode dne 1. ledna 1953 archivářem Okresního
archivu v Broumově. Bratr Jindřicha Beila,
ruského legionáře a pozdějšího československého generála.
Připravil František Janeček
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Průkopníci vědy a techniky v českých zemích – 2. část

František Křižík
oblouková lampa

Otto Wichterle
vynález silonu a kontaktních čoček

František Křižík (8. 7. 1847 – 22. 1. 1941)
patří mezi nejznámější české vynálezce. Když
vychodil školy v Plánici a v Klatovech, putoval pěšky se svou matkou tři dny do Prahy, aby
zde studoval na malostranské reálce. V roce
1866 přerušila jeho studia prusko-rakouská
válka. Na maturitu mu chyběly peníze, přesto
se však dostal na techniku.

Otto Wichterle (27. 10. 1913 – 18. 8. 1998)
byl vědec, jakých mělo Československo jen
velmi málo, člověk, jenž se nesklonil před
žádnou totalitní mocí a vždy prosazoval svůj
nestranický vědecký pohled, za což
byl neustále perzekuován. Do dějin
československé
vědy se zapsal
především
jako
vynálezce našeho
prvního umělého
vlákna – silonu
a měkkých kontaktních čoček.
Koncem roku
1961 Wichterle sestavil pomocí dílů z dětské
kovové stavebnice Merkur a dynama z bicyklu první prototyp odstředivého odlévacího
zařízení, na němž odlil první čtyři kontaktní
čočky, které nedráždily oko. Vynález čoček si
nechal Wichterle patentovat, ale to tehdy nemělo žádnou váhu. Komunisté obratem jeho
patent prodali americké firmě za směšnou
částku a vynálezce na svém nápadu skoro nic
nevydělal.

Křižíka zásadně ovlivnila jeho práce
na železnici. Pracoval jako opravář telegrafních přístrojů, provedl mnoho zlepšení a záhy
se stal telegrafním přednostou. Vykonal
mnoho pro bezpečnost vlakového provozu.
Peníze z prvních vynálezů mu umožnily, aby
se v létě roku 1878 vydal do Paříže na světovou výstavu. Kromě jiných technických novinek tu spatřil také elektrickou obloukovou
lampu ruského vynálezce Jabločkova. V Plzni
v domě U zvonu začal Křižík vyrábět první
obloukovky.
Největšího úspěchu však dosáhl Křižík
na Zemské jubilejní výstavě v roce 1891.
Světelná fontána byla jeho prvním překvapením, druhým se stal obrovský reflektor
osvětlující z věže Průmyslového paláce nejen
výstaviště, ale i daleké okolí. Třetí, největší
událostí byla elektrická tramvaj, jež začala
jezdit v červenci 1891 a vozila návštěvníky
na výstaviště. Další Křižíkovy tramvaje vozily
cestující v roce 1897 na Královské Vinohrady
a přes Karlův most. V roce 1903 postavil
první elektrickou trať na stejnosměrný proud
z Bechyně do Tábora.
Křižík, ač majitelem továrny, nepracoval
pro zisk, chtěl jen realizovat své technické
myšlenky. Nebyl dobrým obchodníkem a tak
mnohdy prodělával. Roku 1917 proto ustavila Pražská úvěrní banka akciovou společnost,
která přebrala jeho majetek a začala podnikat
pod jménem Křižík. Křižík odešel do ústraní.
I v osobním životě zažil osudové rány. Z osmi
jeho dětí přežily do dospělosti pouze tři. Dne
27. ledna byl pohřben jako první osobnost
české techniky na vyšehradském Slavíně.
Jeho pohřeb se stal tichou národní manifestací proti tehdejší neslavné atmosféře německé
okupace.
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v roce 1920 ve hře R.U.R. (zkratka Rossumovi
univerzální roboti). Autor v příběhu varuje
před případnými negativními vlivy techniky
na lidstvo. Je ovlivněn svým zájmem o techniku, ale také obavami o budoucnost lidstva
(destrukce za první světové války). Ale jak už
to bývá, ani tady není autor a popularizátor
vynálezu jedna osoba. Karel Čapek prý chtěl
původně umělé lidi, kteří ve hře vystupují,
pojmenovat laboři (z anglického labor - práce,
dělník). Výraz se mu však úplně nezamlouval,
a proto požádal o pomoc svého bratra,
malíře Josefa. Toho
napadlo
pojmenování robot, od staročeského robotovat
čili pracovat. . „Ale
já nevím,“ řekl autor,
„jak mám ty umělé
dělníky nazvat. Řekl bych jim laboři, ale připadá mně to nějak papírové.“ „Tak jim řekni
roboty,“ mumlal malíř se štětcem v ústech
a maloval dál. A bylo to.“ Tak vzniklo nejznámější české slovo, které zdomácnělo ve všech
světových jazycích.

Stanislav Brebera 
a Radim Fukátko
vynálezci trhaviny Semtex
Semtex, legendární plastickou trhavinu,
začala v roce 1955 jako tehdy nový vynález
vyrábět chemička v Pardubicích. Společně se
Stanislavem Breberou, který zemřel v roce
2012, se na vývoji podílel Radim Fukátko.
Jeho výzkumnou činnost zastavila normalizace, kdy musel odejít a začít se živit manuální prací. Semtex byl koncipován jako ženijní
trhavina, která bude mít využití i v dobách
míru - pomůže třeba při demolicích. Alespoň

Otto Wichterle je autorem či spoluautorem cca 150 patentů. Kromě odborných
publikací napsal v roce 1992 i knihu nazvanou prostě“Vzpomínky“, v níž zachytil svůj
život vědce na pozadí důležitých společenských událostí. V roce 1993 byla jedna z planetek naší sluneční soustavy pojmenována
Wichterle.

Karel Čapek
slovo robot
Českými vynálezci jsou svým způsobem i bratři Čapkové. „Vynalezli“ totiž slovo robot. Spisovatel Karel Čapek
(9. 1 1890 – 25. 12. 1938) ho použil poprvé

tak si to před 60 lety přáli jeho vynálezci.
Později se ale slovo semtex, i když ne vinou
autorů, stalo ve světě takřka symbolem teroru. Výbušnina se jmenuje podle pardubického
předměstí Semtína a firmy, kde se vyráběla
– SEMTín EXplosia. Dnes je ceněným nástrojem pro civilní demoliční a trhací práce. Svaz
průmyslu a dopravy ČR proto
Semtex zařadil
do ankety o největší průmyslové
ikony, které přispěly ke známosti českého průmyslu v zahraničí.
Připravil František Janeček
Polický měsíčník - červen 2021

Historické zajímavosti
V roce 1869 vyfotil Stanislav Šrůtek zcela novým převratným vynálezem
z r. 1868, deskovým fotoaparátem jeden z prvních snímků polického náměstí.
Bývalo tehdy osvětleno čtyřmi kovovými lucernami na spodní části Mariánského
sloupu a na rozích ulic náměstí. První stromy (lípy) byly vysázeny o rok později
při svěcení Sokolsko-hasičského praporu kolem Mariánského sloupu. V této době
bez stromů mělo náměstí docela strohý ráz.

V hostinci „u hnoje“ na Ostaši u p. Pohla bývala pohoda a dobrá nálada.
V útulné hospůdce i ve venkovním altánku naproti s nádherným výhledem do krajiny. I já jsem za svého mládí zažil tu neopakovatelnou atmosféru. To výborné pivečko, dobrý gulášek, párečky a příjemnou obsluhu pana hostinského. Toto místo
se stalo i podnětem pro Poličáky žijící v Praze, kde založili spolek „Ostaš“. Jejímž
dlouholetým předsedou byl zvolen Dr. Stanislav Brandejs zdejší rodák a významný historik.

Před 100 lety do lesa na houby a lesní plody bez povolenky mohl být malér!!!
Hajní na Policku
v lesích benediktínského velkostatku bedlivě
střežili dodržování pravidel při
vstupu do lesa.
K tomuto účelu
jim byl na požádání vystaven
„List dovolující“,
inu úřední „šiml“
i tehdy mocně
řehtal. Nad tím
bychom dnes nevěřícně kroutili
hlavou.
Připravil Vladimír Linhart
Polický měsíčník - červen 2021

Dvanáctá ze sedmadvaceti

Tobiáš Štefek z Koloděj popravený na Staroměstském
náměstí 21. června 1621
O letním slunovratu, kdy je nejkratší noc a nejdelší
den, bývaly často organizovány popravy. Pro náš národ
je smutně památný slunovrat 21. června 1621, kdy bylo
na Staroměstském náměstí popraveno 27 českých pánů,
patrně největší hromadná poprava v českých dějinách
do dvacátého století. Mezi popravenými byl i náchodský
rodák, regent panství (správce majetku) Smiřických (tedy
i náchodského) Tobiáš Štefek z Koloděj. Věrně sloužil rodu
Smiřických, stál při nich, ovšem Albrecht Jan Smiřický
zemřel ještě před bitvou na Bílé hoře a jeho starší bratr
Jaroslav už dříve. Nemohli tedy splnit naděje na počátku
stavovského povstání v ně kladené.
Rodina Štefků je v Náchodě doložena už od počátku 16.
století. Matěj Štefek byl v roce 1524 náchodským konšelem, Štěpán Štefek z další generace byl náchodský měšťan
a patřil mu dům na náměstí, patrně v místě budovy městské
spořitelny (nyní Komerční banky). V něm se někdy kolem
roku 1570 narodil syn Tobiáš a po něm i druhý syn Matěj.
Oba nadějní mladíci studovali na pražském vysokém učení. Tobiáš začínal jako vychovatel šlechtických dětí, brzy
se stal panským úředníkem a dotáhl to až na regenta všech
panství rodu Smiřických. V únoru 1593 byl již v této funkci
povýšen i se svým bratrem Matějem do stavu rytířského,
získali erb a přídomek z Koloděj (proč zrovna „z Koloděj“,
to se mi nepodařilo zjistit). Poprvé se Tobiáš oženil na podzim 1595 s Kateřinou, dcerou Jana Laštovičky. Z tohoto
manželství měl syna Štěpána a dceru Ludmilu, z druhého,
s Annou, vdovou po Danielu Pražákovi, Tobiáše a Annu.
Posléze zakoupil dům v Praze a od roku 1612 se stal plnoprávným měšťanem Nového Města pražského. Člověk
vzdělaný, vyrovnaný, zdvořilý, nápaditý, znal několik jazyků, byl zcestovalý, tedy ideální delegát pro různá jednání,
později i delegát k Fridrichovi Falckému s nabídkou titulu
českého krále. Pro své schopnosti a vlastnosti byl zvolen
defenzorem pražské konzistoře a univerzity; v době protihabsburského povstání v letech 1618-1619 byl direktorem
městského stavu. Hlasoval pro zbavení Ferdinanda II. českého trůnu a pro zvolení Fridricha Falckého. Po bitvě bělohorské včas neemigroval, 21. února 1621 byl už „churavý“
uvězněn. Protože se nepokládal za rozhodujícího představitele povstání, doufal patrně, že dostane milost. Toho se ovšem nedočkal. Na popravu šel jako dvanáctý v pořadí, jako
první byl sťat druhým mečem, když byl první meč po jedenácti exekucích už tupý. Josef Petráň v knize Staroměstská
exekuce píše zřejmě na základě dobových svědectví, že
„na lešení přišel Tobiáš Štefek z Koloděj velice skleslý
a truchlivý, do poslední chvíle s nadějí, že dostane milost“
Jeho syn Štěpán asi i s mladším bratrem Tobiášem
po vydání Obnoveného zřízení zemského (1627) emigroval.
Tobiáš se při vpádu Sasů v roce 1631 vrátil do Prahy a sňal
otcovu hlavu z Mostecké věže a zúčastnil se dodatečného
pohřbu popravených pánů.
J. K. Hraše píše v závěru I. dílu Dějin Náchoda:
„Odsouzen hrdla, cti i statků veškerých … dne 21. června
1621 byl sťat a hlava jeho na věži mostecké přibita. Tak
zašla slavná tato rodina. Náchod bude povždy vděčně se
k ní hlásiti.“ Tobiáše Štefka tam připomíná ulice spojující Českoskalickou a Pražskou ulici a jeho popravu reliéf
Břetislava Bendy na nároží budovy Komerční banky, v místech, kde stával pravděpodobně jeho rodný dům.
Do knihy 27 popravených českých pánů očima 27
(nepopravených) českých spisovatelů (Praha 2000) napsal
Alex Koenigsmark „Hlavu dvanáctou“, fiktivní příběh
o posledních hodinách Tobiáše Štefka a ironicky ji nazval
Šťastná noc, šťastné ráno.
Aleš Fetters
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ŠKOLSTVÍ
Z polické mateřinky…

Dnes se vrátíme ještě do února, kdy nám
ve školce vypukla epidemie coronaviru a museli jsme zavřít ještě týden před uzavřením všech
škol v ČR. Nakazilo se nám tu tehdy 7 zaměstnanců, pravděpodobně od dětí, které byly pozitivní a bezpříznakové. Testováni PCR testy byli
všichni zaměstnanci školy a starší děti z druhé
budovy (celkem 48 dětí), z toho 10 dětí mělo
pozitivní výsledek. Děti z první budovy byly
testovány antigenními testy, zde vyšel jeden výsledek pozitivní. Tímto moc děkujeme panu starostovi Beranovi, který zařídil testování pro děti
a zaměstnance přímo tady v Polici v Pellyho
domech. Nemoc to není pěkná, proto většina
zaměstnanců využila možnosti očkování.
V době nařízeného uzavření všech škol se
zdraví zaměstnanci pustili do dezinfekce všech
prostor MŠ, ložního prádla, hraček, do čištění
oken a úklidu pomůcek, knihoven a kabinetů,
na které není za běžného provozu čas. Z loňského roku jsme již měli zkušenosti s distanční
výukou, takže předškoláci, ale i ostatní děti, našli vždy na našem webu úkoly a tipy na různé
činnosti. Rodiče dětí se speciálně-vzdělávacími

potřebami většinou využili možnosti a spojili se
online i několikrát v týdnu se svými asistentkami, případně jim byly zasílány odkazy na různé
výukové programy.
A protože chodíme všichni rádi ven a pobyt
na čerstvém vzduchu léčí, nachystali jsme pro
rodiče s dětmi tři hry. Před Velikonocemi visela na školkovém plotě různá povídání a úkoly
týkající se Velikonoc. Dále paní učitelky naplánovaly rodinám procházky v době coronaviru
po Policku, kde v cíli musely děti hledat krabičku a v ní malý úkol. Rodiny si mohly vytvořit
„Cestovatelský deník“ a výlety si mohly zapisovat. Další akcí bylo „Putování se skřítkem
Jarníčkem“, kde se na vyznačené trase hledaly
klíče a úkoly, abychom pomohli skřítkovi vzbudit jaro, což se opravdu povedlo.
Velmi nás potěšilo, kolik rodin se do her zapojilo. Velkou pochvalu mají rodiče, kteří s dětmi vytvořili „Cestovatelský deník“ a výlety si
poctivě zapisovali a dokonce přidali i fotografie. Jednou to bude krásná vzpomínka pro ně
i pro děti.
Od 12. dubna jsme mohli opět otevřít, ale

Projekt o Anne Frankové

I přes omezení v souvislosti s pandemií
covidu se podařilo realizovat společný projekt
ZŠ a MŠ Police nad Metují a ZŠ Hradební,
Broumov.

Školy se dohodly o výpůjčce výstavy
„Nechte mě být, jaká jsem“. Výstava měla
žákům a dalším návštěvníkům přiblížit životní příběh Anne Frankové. S Deníkem Anne
Frankové se žáci seznamují v hodinách literatury a angličtiny, doplňuje výuku dějepisu
20. století. Především je to však křehký příběh
o dospívání, které probíhá na pozadí tragických událostí 2. světové války. Výstava nás
zaujala svým konceptem, kdy výstavou provázejí sami žáci. Garantem české jazykové verze výstavy, která vznikla přímo v Holandsku
v muzeu Anne Frank House, je pražská organizace Institut Terezínské iniciativy. Výstavu
jsme měli zamluvenou déle než rok. Lektorky
z institutu za běžných podmínek realizují seminář pro žáky-průvodce, pomáhají s organizací vernisáže a provádí se školami závěrečné
vyhodnocení. To vše bylo naplánováno pro
žáky z Police a z Broumova. Uzavření škol
a později i galerií však znemožnilo realizovat
tento plán.
Dlouho jsme přemýšleli, jak výstavu
„oživit“. Bylo nám líto, že je výstava uložena
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v Broumově a žáci s ní nemohou pracovat.
V období přechodného uvolnění nás podpořilo oddělení kultury MěÚ Broumov a instalovalo výstavu v Broumově na Staré radnici.
Zapojení žáci ji pak po jednom mohli navštívit
a seznámit se s ní. Současně jsme zahájili videokonference s lektorkami. Žáci si samostatně a ve svém volném čase prostudovali velké
množství materiálů. Ve dvojicích pak navrhli
svoje projekty, jak zprostředkovat výstavu
spolužákům a veřejnosti. Vzniklo několik prezentací a krátkých videí. Žáci se vrátili do školy a v současné době prezentují výsledky svého bádání svým spolužákům.

Ohlasy žáků:

Nebýt dnešních technologií, nebylo by
možné setkání kvůli covidu vůbec uskutečnit.
Je to pro mě velká zkušenost a také příležitost se s lektorkami a úžasnými žáky vzdělávat na toto téma. Vidím v tom všem smysl.
Málo se mluví o holocaustu. Lidi jsou lidi a je
jedno, jak vypadají nebo jakou mají národnost či vyznání. Nikdo nemá právo brát člověku svobodu. Je to silné téma a jsem ráda,
že existují vzdělávací instituce a muzea, které
se snaží tuto dobu přiblížit. A jak říká motto
výstavy o Anne Frankové :,, Nechte mě být,
jaká jsem.“
Anna Dvořáková, 9.A
ZŠ a MŠ Police nad Metují
Výstava o Anne Frankové nám ukázala
jiný pohled na tehdejší dobu. Nebavili jsme se
jen o pravdivých věcech, ale i o tom, co bych
nazval fámami. Toto období kolem pronásledování Židů, Romů, homosexuálů nebo těch,
kteří měli námitky k nacistické diktatuře, je
k zamyšlení. Ne každý se chce do toho pustit
a přemýšlet nad tím. Kdybych neměl možnost
se tím zabývat, tak si tím také nelámu hlavu.

pouze pro povinné předškoláky, o 2 týdny déle
už pak pro všechny děti. Upustilo se naštěstí
od testování dětí, které nemusí nosit ochranu
nosu ani úst. Zaměstnanci MŠ, kteří nejsou očkováni nebo nejsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci, se testují jednou týdně. Všichni
musíme nosit respirátor, kromě pobytu venku
a při činnostech, jako je tělocvik či zpívání.
Už po několikáté si tady přejeme, abychom
mohli zase normálně žít, bez omezení, bez
roušek a respirátorů, bez nesmyslných zákazů.
Doufejme, že nám v tom alespoň trochu pomůže očkování, důslednost lidí a dodržování základních hygienických pravidel. Snad se v září
budeme moci všichni ve zdraví sejít a nedočkáme se už žádného zavíraní školek ani škol.
Na závěr přejeme všem krásné a slunečné
prázdniny plné výletů, zážitků a společných
chvil strávených s rodinou. A pokud budete
i o prázdninách pokračovat v zápiscích do vašeho cestovatelského deníku, nezapomeňte se
nám v září pochlubit.
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti.

Ale díky Institutu Terezínské inciativy jsem se
se svými několika přáteli nejen z Broumova,
ale i z Police nad Metují mohl podílet na zviditelnění této výstavy. Nejsme sice ještě
u konce, ale myslím a můžu mluvit za všechny
skupiny, že to bude dokonalé. Moc bych vám
přál, abyste se též na tuto výstavu podívali.
Myslím, že každý by se aspoň u jedné fotografie zastavil a řekl si, že tito lidé to neměli
v životě jednoduché. Kdyby se neuchoval deník Anne, tak nevíme o jejím životě vůbec nic,
jako o zbytku židovských rodin, které zahynuly v koncentračních táborech po celé Evropě.
Ale proč se těmito tématy takřka nikdo nezabývá? Ano, vím že toto téma je dost složité,
ale každý by se měl pozastavit a přemýšlet nad
tím, jaké máme možnosti. Jak zní název celé
výstavy - „Nechte mě být, jaká jsem“ - a toho
bychom se měli držet. Četl jsem spoustu článku, kde říkají, že holocaust už se nikdy nesmí
stát. S tím souhlasím. Ale člověk by si řekl, že
jsme si z toho vzali nějaké ponaučení. Já to
v tuto chvíli moc nevidím. Neříkám, že to je
jen v Americe. Je to po celém světě. Sice to už
není jako před několika desítky let, ale pořád
jsou tady tací, kteří práva a svobodu druhých
omezují… Poděkování patří lektorkám, které
nás tématem provázely.
Jáchym Drahorád, 9.A
ZŠ Hradební, Broumov
Děkujeme „jedenácti statečným“ žákům
z obou škol za iniciativu. Doufáme, že pro
ně a pro jejich spolužáky budou videa a prezentace připomínkou, jak důležitý je mír, snášenlivost mezi lidmi a respekt ke každé lidské
bytosti.
Za pedagogy: Mgr. Kateřina Nekvindová,
školní metodička prevence ZŠ a MŠ Police
nad Metují a Mgr. Naděžda Dvořáková, zástupkyně ředitele ZŠ Hradební, Broumov
Polický měsíčník - červen 2021

Základní umělecká škola informuje…
Konečně se po postupném uvolňování
protiepidemických opatření vracíme k normálnímu provozu i u nás ve škole. Jsme
šťastni, že se s našimi žáky zase můžeme
vidět tváří v tvář a ne přes obrazovky počítačů a mobilů.
Proto vás také můžeme začít informovat
o našich aktivitách, přesahujících běžný rámec výuky:

Koncert ve Zdoňově

Po dlouhé kovidové pauze se pro některé naše žáky objevila možnost živého vystoupení před publikem, když jsme dostali
pozvání účinkovat v pátek 28. května 2021
v kostele ve Zdoňově v rámci akce Noc kostelů. V tuto chvíli, kdy píšeme tento příspěvek, je akce teprve před námi, ale věříme,
že vystoupení dětí potěší nejen přítomné
posluchače, ale i samotné interprety, a dodá
jim novou chuť do dalšího muzicírování!

Mezinárodní kontrabasová
soutěž Fr. Černého

Hned druhý den, v sobotu 29.5.2021
odjedeme do Holic, kde se bude konat již
třetí ročník Mezinárodní kontrabasové
soutěže Fr. Černého a J. Geissela. Za naši
školu bude soutěžit Josef Jursa ve druhé
kategorii. Protože výsledky budou známy
až po uzávěrce tohoto vydání, budeme vás
o výsledku informovat až v následujícím
čísle a Pepovi přejeme úspěšnou reprezentaci naší školy!

Celostátní happening ZUŠ 
Open

Během měsíce června proběhne v celé
České republice již pátý ročník akce ZUŠ
Open, což je celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Celá akce je výrazně mediálně sledována a podporována Nadačním fondem
Magdaleny Kožené a mnoha dalšími významnými umělci a má za cíl zviditelnění systému ZUŠ jako moderního způsobu
vzdělávání, práce a úspěchů škol na celostátní úrovni i v rámci regionů, posílení jeho
respektu a komunikace směrem k veřejnosti. (Více na www.zusopen.cz )
My se již tradičně zúčastníme této akce
v úterý 8.6.2021 odpoledne od 14:00 hodin
několika aktivitami na polickém náměstí, kde budou zastoupeny všechny tři naše
umělecké obory těmito programy:
Taneční obor s akcí „Roztančené náměstí“, výtvarný obor se bude prezentovat
„Instalací výtvarných objektů a tvořivou
dílnou u kašny“, a hudební obor připraví
různá vystoupení a aktivity pro veřejnost,
jako např. „Klavír na náměstí“, bubenický
workshop „Bubnuje celá Police“ a mnoho
dalších hudebních „taškařic“.
Polický měsíčník - červen 2021

Všechny tyto aktivity budou probíhat
od 14 hodin.
Těšíme se na vás!

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 budou mu předcházet jednotlivá krajská kola,
z nichž do finále postoupí vždy ten nejlepší zástupce houslí, violoncell a kontrabasů
z každého kraje.
Naše krajské kolo se uskuteční ve středu 16. června 2021 v ZUŠ
Police nad Metují.
Součástí akce bude také
výstava smyčcových nástrojů
z produkce firmy AkordKvint
za přítomnosti mistrů houslařů, kteří dětem budou moci
na místě udělat drobné opravy a seřízení jejich hudebních
nástrojů.

ukončení jednoho z ucelených bloků studia na základní umělecké škole, tedy sedm
ročníků prvního stupně nebo čtyři ročníky
navazujícího druhého stupně studia.
Pro tyto absolventy každoročně pořádáme slavnostní setkání s předáním absolventských vysvědčení a pamětních listů z rukou
starosty Města.
Letos se toto setkání uskuteční ve středu 23. června 2021 od 15:00 hodin v koncertním sále ZUŠ.
Budeme doufat, že setkání již bude
moci proběhnout za osobní přítomnosti rodinných příslušníků, v každém případě ale
budeme z této akce pořizovat videozáznam,
který bude k dispozici na YouTube kanálu
naší školy.
Tam také budou k dispozici videonahrávky absolventských vystoupení jednotlivých žáků, které právě v těchto dnech budeme pořizovat.
Vaše ZUŠ v Polici nad Metují

Přijímací řízení
do ZUŠ

V červnu také bude probíhat přijímací řízení pro nové
žáky hudebního, tanečního
a výtvarného oboru.
Přijímací pohovory proběhnou ve dnech:

úterý 15.6.2021
čtvrtek 17.6.2021
pátek 18.6.2021 vždy
od 14:00 do 16:00 hodin.
Elektronickou přihlášku
vyplňte na stránkách www.
izus.cz (ze seznamu škol vyberte ZUŠ Police nad Metují)
a tam si také zvolíte den a čas
přijímacího pohovoru.
Při příchodu do školy se
vás ujmou naši pracovníci,
kteří se vám budou věnovat.
Těšíme se na vás!

Slavnostní setkání
s absolventy

I v tomto náročném školním roce dorostla generace
žáků, kteří úspěšně dosáhli
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Zase sníh?…

Těmito slovy začínala naše prezentace “Příběhů našich sousedů”
v broumovském Dřevníku v září loňského roku. Tým NAŠA TV ze
ZUŠ Police nad Metují se již třetím rokem filmově věnoval zážitkům
polických “sněžných mužů”, a dokumentaristicky zpracoval jejich zimní dobrodružství.

První film je inspirován kreativitou Karla Pfeiffera zobrazenou
ve filmu “Létání bez letenky” - kde je zpracována jeho cesta od výcviku
mladých lyžařských skokanů, založení regionálního “turnaje čtyř můstků” až po členství ve skupině špičkových československých skokanů,
světových mistrů i olympijských medailistů. Mezi tuto skokanskou elitu se nepropracoval svými sportovními výkony, ale tvůrčími schopnostmi, které vedly k pojmenování této elitní skupiny - kdy pro ně vymyslel
mezinárodně uznávaný název “Remsa Boys”.

Druhý film sleduje houževnatost a vytrvalost polického běžce
na lyžích a olympionika Jiřího Berana ve filmu “Osmnáctého první”,
který svou účastí na mistrovství Evropy juniorů, mistrovství světa,
olympijských hrách i závodech dálkových běhů vstoupil do historie
československého sportu. Stal se patnáctinásobným mistrem republiky
a jeho pětinásobné vítězství Jizerské padesátky nebylo dosud překonáno. V roce 1984 nevyužil chyby vedoucího závodníka a pomohl mu
zpět na trať - i když mohl zaujmout jeho umístění - a tím si vysloužil
Cenu Fair-Play udělenou v Paříži za čestné sportovní jednání.

Třetím filmem je příběh o přátelství, které neváhá nasadit sebe
sama pro záchranu života parťáka během vysokohorského horolezeckého výstupu. Polický horolezec Jaroslav “King” Seifert při výstupu
na ledovou horu Lyskamm ve švýcarských Alpách pomohl svému přítelli Vladimíru Těšitelovi zasaženému bleskem do hlavy přežít a dostat
se do bezpečí. Ani prožité nebezpečí tuto partu neodradilo od dalších
horolezeckých výprav, takže už několik roků po této téměř tragédické
události spolu vyrazili i do Himalájí.
Tvorbu posledního filmu z této trojice významně poznamenaly epidemiologické události, kdy jsme museli studio NAŠA TV na několik
týdnů uzavřít. Měli jsme rozpracováno několik variant “bleskové výpravy”, ale nakonec se podařilo dokončit jen verzi Michala Suchomela,
který film dokončil doma.
Všechny filmy je možné shlédnout na stránkách “Příběhy našich sousedů” - a abyste je nemuseli na internetu složitě hledat, tak
si na webu naší školy najděte stejnojmenný článek - a tam budete mít
funkční odkazy na jednotlivé příběhy.

V tomto školním roce byla NAŠA TV poznamenána několikaměsíční uzávěrou. Přežili jsme ji s minimálními ztrátami odhlášených žáků
a už se, alespoň na poslední chvíli, začínáme znovu rozjíždět. A jak jinak, než zase filmem. Tentokrát jsme ale zasněžené kopce a bílou stopu
vyměnili za tajuplnou atmosféru grafického ateléru.
Víte o tom, že v našem městě žije a tvoří světově uznávaný grafik?
Nevíte? Tak se nechte překvapit! A jetli ho znáte, tak se nechte překvapit také…
A všechny zájemce o filmovou tvorbu zveme do našeho ateliéru.
Můžete se to také naučit, když se přihlásíte…
Vladimír Beran

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM
Kladské pomezí nabízí možnost prezentace ZDARMA v novém online
katalogu ubytování
Patříte mezi provozovatele ubytovacích služeb na území Kladského pomezí nebo v některém
z členských a partnerských měst či obcí? Využijte
možnosti prezentace vašeho ubytovacího zařízení v online katalogu
ubytování Kladského pomezí na letošní rok zcela ZDARMA! Katalog
s novou vizualizací a jednoduchým systémem online formulářů je součástí našich webových stránek www.kladskepomezi.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o prezentaci v našem katalogu nás kontaktujte na e-mailové adrese info@kladskepomezi.cz. Rádi
vám poskytneme kompletní nabídku i pro nečleny a ubytovatele mimo
území Kladského pomezí.
Kladské pomezí, o.p.s., Karlovo náměstí 179,
547 01 Náchod, www.kladskepomezi.cz
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Přípravy na léto v Kladském pomezí vrcholí
Ačkoliv bylo zahájení letošní turistické sezóny, podobně jako v loňském
roce, oddáleno nepříznivou epidemickou situací, Kladské pomezí vyhlíží léto plné zážitků.
Na co všechno se můžete těšit?
První vlaštovkou bylo zahájení provozu
dvou pravidelných linek cyklobusů, které se
poprvé rozjely křížem krážem naším regionem v sobotu 29. května. Na svých toulkách se
s nimi můžete svézt až do konce září vždy o víkendech a o státních svátcích, v průběhu letních
prázdnin budou již tradičně brázdit Kladské pomezí denně.
Rodiny s dětmi jistě potěší pokračování oblíbené cestovatelské soutěže Toulavý
baťoh, která plynule navazuje na loňský ročník. Pokud se
vám loni nepodařilo nasbírat
všech pět razítek nezbytných
pro získání odměny, můžete
v započaté hře pokračovat letos. V případě, že jste o soutěži dosud neslyšeli a rádi
byste se zapojili, vyzvedněte
si v některém z informačních
center ilustrovanou herní
mapu. Odměny za nasbíraná razítka budou vydávány
na vybraných místech, kde
se prostřednictvím vyplnění
registračního formuláře můžete zapojit i do slosování
o hodnotné ceny, které proběhne za oba ročníky 4. října
2021. Více informací najdete
na webu www.toulavybatoh.
cz.
Celé
prázdniny
se
v Kladském pomezí ponesou
v duchu zážitků, nových poznatků i zábavy díky česko-polskému projektu Festival
zážitků! Devět míst na české
i polské straně hranice ožije
tradicemi. Festivalové aktivity budou probíhat každý
prázdninový den s opakováním v týdenních cyklech.
Účastníci se seznámí s nejrůznějšími řemesly, regionálními zvyky či tradičními
pokrmy a jejich výrobou.
Součástí bude i soutěž o věcné ceny a mimořádný zážitek
pro toho, komu se jako prvnímu podaří navštívit sedm festivalových míst. Pro více informací navštivte web www.
festivalzazitku.cz.
Spoustu dalších novinek a inspirace, kam se
v létě v našem regionu vydat za zážitky, poznáním či
do přírody, najdete v letních
novinách Kladského pomezí,
které vyjdou 8. června. Poté
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budou k dostání na pultech informačních center
a v elektronické podobě také na našich webových stránkách www.kladskepomezi.cz.
Kladské pomezí je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více
než 40 měst, obcí a soukromých subjektů.
Kladské pomezí je taktéž oficiální název
turistické oblasti v severovýchodních Čechách
při hranici s Polskem, která zaujímá rozlohu
bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov v oblasti Jestřebích hor.
Název vychází z historie, kdy tudy procházela

důležitá obchodní stezka spojující Prahu s polským Kladskem.
Kladské pomezí, o.p.s., Karlovo náměstí 179,
547 01 Náchod, www.kladskepomezi.cz
MODRÁ LINKA

Náchod - Kudowa Zdrój - Karłów
TA M

čas

čas

8:10

C Y KLO BU S Y

KLADSKÝM POMEZÍM • NA VÝLET BEZ AUTA

Nechte se dovézt společně s Vaším kolem
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí,
Krkonoš a do polských Stolových hor.
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čas

10:10 13:10

Z PĚ T

odjezd • příjezd
zastávky
Náchod, aut. st.

9:29

čas

čas

čas

12:49 15:49

(

(

(

Náchod, Běloves, Ida

(

(

(

(

(

(

Náchod, CLO

(

(

(

(

(

(

9:19

12:39

15:39

(

(

(

(

(

(

8:20

10:20

13:20

(

(

(

8:24
8:26

10:24 13:24
10:26 13:26

8:37

10:37

8:49

10:49 13:49

13:37

Kudowa Zdrój,
Slone, CLO
Kudowa Zdrój,
dw. kol.
Kudowa Zdrój,
ul. Zdrojowa
Kudowa
Zdrój
Karlów,
Bledne skaly
Karlów

9:15
9:13

12:35 15:35
12:33 15:33

9:00

12:20

8:50

12:10 15:10

15:20

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

Horní Malá Úpa

P O L S K O

Pec pod
Snežkou

Svoboda
nad Úpou

Teplice
nad Metují
Adršpach
Police
nad Metuji

Trutnov
Č E S K Á
R E P U B L I K A

Hronov

Jaroměř

Karlów
Kudowa Zdrój

Česká Skalice

Náchod

HRADEC
KRÁLOVÉ

www.kladskepomezi.cz
KLADSKEPOMEZI-inz_cyklobusy-plakat A4_2021.indd 1

ODKUD - KAM
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Z PĚ T

čas
7:10

odjezd • zastávky • příjezd
Hradec Králové,Terminál HD

čas
…

7:30

Jaroměř, Na Špici

…

7:35

Jaroměř, aut. st.

…

7:50

Česká Skalice, nám.

…

8:01

Náchod, Staré Město, rozc.

…

8:05
8:10
8:20

Náchod, aut. st.

18:40

Velké Poříčí, pošta

18:30

8:25

Hronov, aut. st.

18:25

8:33

Bezděkov n. Met., Na Mýtě

18:18

8:40

Police n. Met., aut. st.

18:10

9:00

Teplice n. Met., nám.

17:50

9:05

Teplice n. Met., skály

17:45

9:15

Adršpach, skály

17:35

9:20

Adršpach, Horní Adršpach, žel. zast.

17:25

(

Jívka, Janovice, host.

(

(

Jívka, aut. st.

(

(

Jívka, rozc. SKJ

(

(

Radvanice, aut. st.

(

9:33

Chvaleč, kino

17:10

9:50
9:55
10:10

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

16:50
16:45
16:25

10:17

Horní Maršov, most

16:20

10:22

Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa

16:15

(

Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.

16:10

(

Pec p. Sněžkou, aut. st.

16:05

(

Pec p. Sněžkou,Velká Úpa, nám.

16:00

(

Horní Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa

15:55

10:37

Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn

15:45

10:47

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

15:35

* obě linky jezdí od 29.5.2021 do 30.9.2021 v sobotu, neděli a ve svátky.
V době letních prázdnin od 1.7. do 31.8.2021 jezdí každý den.
Na obou linkách platí tarif IREDO. S ohledem na epidemickou situaci
doporučujeme si aktuální jízdní řády ověřit na webových stránkách.

29.04.21 11:33
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Setkání seniorů 2021 BUDE!

Tak již ne jenom dva se můžeme sejít,
avšak 10 nebo dokonce 50. A my věříme,
že 15. června bude povolené číslo stačit pro
celý náš klub. Proto jsme se rozhodli přece
jen uspořádat druhé setkání polických seniorů v tomto školním roce. Jelikož bude v této
sezóně poslední, sejdeme se tradičně na Ostaši
v „Hospůdce u Malíka“ v úterý 15. června.
Začínáme ve 13 hodin, od 12:45 bude od radnice jezdit mikrobus a postupně svážet ty, co
se nebudou moci dostat jinak.
Protože jsme nemohli oslavit minulý měsíc naše jubilanty, popřejeme jim při tomto setkání. Bude to slavnostní, protože nám přijde
zahrát a zazpívat polické Dam Trio, na které
se těšíme. Avšak hlavně se po měsících opět
setkáme a podělíme o své radosti i starosti.
Pokud jde o organizaci, spoléháme na to,
že se opatření vlády do 15. června ještě

rozvolní, i když povinnost potvrzení o prodělaném onemocnění, očkování nebo alespoň
samotestu nás zřejmě nemine. A vzhledem
k tomu, že je to naše akce a nechceme dělat
problémy ani provozovateli restaurace, všichni ji dodržíme. Je to plná zodpovědnost každého z nás a určitě se jí všichni zhostíme se ctí.
Přesnější instrukce k setkání na Ostaši
najdete v červnu na naší vývěsce na Pellyho
domech, na našich stránkách na webu „města“
a před akcí ještě z místního rozhlasu. Pokud
byste měli přesto nějaké nejasnosti nebo si nebyli jistí, obraťte se na kohokoli z výboru
našeho klubu (paní Pivoňková, Richterová,
Kosová, Tremčínská, p. Horkel).
I když s určitými omezeními, můžeme
do restaurace, můžeme se někde ubytovat,
navštěvovat muzea, zámky, hrady a určitě
řadu kulturních představení. Využijme toho

měrou vrchovatou. Všichni potřebujeme změnu a my, 70+ jsme skutečně ohrožená skupina,
která může za současnou nemoc zaplatit cenu
nejvyšší. Našetřili jsme, nebylo co kupovat ani
zač utrácet. Vyhledejte si na internetu, navštivte cestovky, využijte svých známostí a rozjeďte se aspoň po republice. Přijdete na jiné myšlenky. Nemoc asi díky razantním opatřením
nehrozí tolik, jako tvořivost světových vládců,
kteří jsou schopni na podzim vymyslet další
omezení. Využijme proto naplno současného
rozvolnění.
A moc neváhejte, sehnat ubytování
v Česku na červenec je již několik týdnů problém. Takže spíš srpen nebo září. Budeme se
určitě všichni těšit, že se někde v našem malém světě mimo Polici nad Metují potkáme.
Výbor Klubu seniorů Ostaš

Představení Společnosti pro destinační management Broumovska, o.p.s.

Přínosy cestovního ruchu jsou z velké části nekvantifikovatelné, přesto
jeho význam a vážnost v rozvoji regionů neustále roste. V České republice
přispívá cestovní ruch významným poměrem k rozvoji národní ekonomiky.
Problematika rozvoje regionu a řízení destinací se u nás začala systematicky rozvíjet teprve po roce 2000.
Společnost pro destinační management Broumovska (dále jen
SDMB) je obecně prospěšná společnost, kterou v roce 2014 založily dva
Dobrovolné svazky obcí, a to Broumovsko a Policko, spolu s Agenturou
pro rozvoj Broumovska. Hlavní aktivitou SDMB je od jejího vzniku udržitelný cestovní ruch, snaha přilákat do broumovského regionu více návštěvníků na vícedenní pobyty, a podpořit tak vytváření nových pracovních pozic i rozvoj šíře a kvality služeb. Do cílů, které si SDMB vytkla,
patří i snaha o snižování sezónnosti návštěvnosti Broumovska a vytvoření
celoroční nabídky s mottem „Broumovsko. Boží klid.“. Základním úkolem
destinačního managementu je strategické řízení cestovního ruchu na území destinace. SDMB svou činnost provádí v rámci tzv. 3K platformy: komunikuje, koordinuje a kooperuje. Zprostředkovává pro členy a partnery
setkání, kde se propojují jednotlivá odvětví spadající pod cestovní ruch
se zástupci měst a obcí, zájmovými skupinami apod.
Nabízíme tím jakési „místo setkání“, kde se jednotlivé
subjekty destinace mohou vzájemně vnímat jako kooperující partneři, ne jako konkurenti, což tak nakonec
je, protože jen společnou činností koordinovanou se
SDMB se návštěvníci rozhodují přemýšlet o výběru
Broumovska pro svou dovolenou. K tomu je nezbytná
vysoká míra vzájemné důvěry, jejíž budování je dlouhý proces. Pracujeme s cílem vytvořit prostředí, kde
spolupráce s ostatními bude pro všechny zúčastněné
výhodná.
Snažíme se přesvědčit podnikatele v cestovním ruchu (a nejenom), že destinační management
je dobrým základem pro rozvoj jejich podnikání,
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vysvětlujeme obcím, že cestovních ruch generuje pracovní místa vázaná
na region, jednáme s ochranou přírody o režimu návštěvnosti a společném
postupu při komunikaci limitů. Podnikatele pak zapojujeme do tzv. Fondu
destinace. Ti pak svým finančním příspěvkem získávají nejen zvýhodnění
v rámci činnosti SDMB, ale také přístup k diskusím o nastavení podnikatelského prostředí v oblasti turismu v regionu.
Za úspěch letošního roku považujeme nalezení nového režimu pro
produkt Karta hosta Broumovska, která bude dále zvýhodňovat ubytované
návštěvníky regionu, kteří významně více obohacují místní ekonomiku,
před jednodenními návštěvníky, se kterými je spojena řada zátěží, a proto je jejich návštěvnost díky skvělé iniciativě provozovatele adršpašského
skalního města (obce Adršpach) usměrňována. Ke kartě hosta Broumovska
se připojuje také město Teplice nad Metují se svým skalním městem a další
partneři, kteří poskytnou slevu na vstupné a jiné služby držitelům karty
hosta Broumovska.
Na stránce www.broumovsko.cz/o-nas/aktivity-spolecnosti se můžete
dozvědět více o naší činnosti.
David Duda, ředitel
Za tým SDMB, o. p. s.
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Informace z Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

lampou ověřit čistotu svých rukou a zároveň si
nechat změřit krevní tlak. Využili jsme k tomu
naši „očkovací čekárnu“ - stan před nemocnicí. Těší nás všechny dobré výsledky!

Od 1. 7. 2021 otevíráme 
podiatrickou ambulanci

NOVÁ PODIATRICKÁ AMBULANCE
bude otevřena v rámci Rehabilitačního oddělení Oblastní nemocnice Náchod, a to od 1.
července 2021. Najdete ji v pavilonu „F“
v dolním areálu náchodské nemocnice. Bude
se věnovat všem pacientům s vadami nohou
a obtížemi z těchto vad plynoucích – deformitám typu příčně i podélně plochá noha, kladívkové prsty, stavům po amputacích nohou a jejich částí, a to včetně předpisu speciální obuvi
a vložek. Zvláštní kapitolu pak tvoří problém
nohou u diabetiků, riziko vzniku syndromu
diabetické nohy a prevence této vážné komplikace. I tomuto problému bychom se v ambulanci rádi postupně věnovali. Problematika
hojení již vzniklých defektů bude nicméně
nadále řešena v nemocnici cestou ambulance
chronických ran. Podiatrickou ambulanci povede MUDr. Veronika Polanská, která je absolventkou certifikovaného kurzu podiatrie.
K objednání bude třeba doporučení praktického lékaře, ortopeda, revmatologa, neurologa nebo diabetologa.
ORDINAČNÍ HODINY: čtvrtek 9:00 12:00. OBJEDNÁNÍ PACIENTŮ: tel.:
491 601 728. Věříme, že tímto krokem zaplníme určitou mezeru v komplexní péči o podiatrického pacienta v našem regionu.

Tečku za
stěhováním 
do
nových pavilonů
udělala porodnice
V průběhu května jsme zvládli přestěhovat
do nových prostorů oddělení ARO, centrální
dospávací pokoj, oddělení ORL a neurologie
B a část pracoviště Radiodiagnostického oddělení. U příležitosti Mezinárodního dne dětí,
který se slaví každoročně 1. června, otevíráme
v nových pavilonech dětské a novorozenecké
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oddělení společně s gynekologií a porodnicí.
Novorozenecké oddělení bude nově disponovat šesti nadstandardními jednolůžkovými
pokoji s přistýlkou pro tatínky a porodnice 4
porodními boxy a sekčním sálem umístěným
v bezprostřední blízkosti porodních boxů pro
maximální bezpečí dítěte i rodičky.

Nemocnice se každoročně 
připojuje k mezinárodním 
informačním kampaním 
na podporu zvyšování 
Návštěvy hospitalizovaných 
kvality života
pacientů jsou opět možné
Návštěvy hospitalizovaných pacientů
jsou možné na všech lůžkových odděleních
Oblastní nemocnice Náchod a. s. v době od 14
do 17 hodin za následujících podmínek:

S uvolňováním vládních opatření a zlepšující se epidemickou situaci jsme se jako každý
rok mohli připojit k mezinárodním informačním kampaním na podporu zvyšování kvality života ve spolupráci se Střední odbornou
školou sociální a zdravotnickou – EA Náchod.
5. května jsme si připomněli Světový den hygieny rukou a 17. května Světový den hypertenze. Všichni měli možnost si pod speciální

yy návštěva předloží potvrzení o negativním
testu (POC nebo PCR) ne starším než 48
hodin nebo
yy návštěva předloží certifikát MZČR o provedeném očkování, kdy od druhé dávky
uplynulo minimálně 14 dnů, nebo
yy návštěva předloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, od kterého
neuplynulo více než 90 dnů, nebo
yy návštěva se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
(u této možnosti je třeba počítat s tím, že
vyšetření trvá cca 20 minut a zdravotní
sestra nemusí mít časový prostor ihned při
příchodu návštěvy, proto, prosíme, využívejte po rezervaci naše testovací místo).
Bližší informace naleznete na www.nemocnicenachod.cz
Mgr. Renata Dušková, MBA
Samostatný referent pro styk s veřejností
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Astronomický klub Police nad Metují
ZATMĚNÍ SLUNCE 10. ČERVNA 2021

Po dlouhých 6 letech můžeme z území naší republiky pozorovat částečné zatmění Slunce. Předchozí částečné zatmění jsme úspěšně pozorovali z Masarykova náměstí
20. března 2015.

Průběh zatmění Slunce:
První kontakt - začátek zatmění 11 hodin 44 minut
Největší fáze - střed zatmění 12 hodin 39 minut. Zakrytí Slunce
dosáhne 17%.
Poslední kontakt - konec zatmění 13 hodin 35 minut
Červnové zatmění patří mezi zatmění prstencová. Úhlový průměr Měsíce bude menší než úhlový průměr Slunce což z našeho území nepoznáme. Krásu prstencového zatmění bychom si mohli užívat
v úzkém pásu území od severovýchodní Kanady přes Grónsko až k severnímu okraji Sibiře.
Příští částečné zatmění Slunce budeme pozorovat 25. října 2022.

UPOZORNĚNÍ

Při pozorování zatmění Slunce je nezbytné chránit si zrak vhodným
filtrem, který sníží sluneční jas. Nejlepší pomůckou jsou speciální brýle, které jsou k pozorování zatmění určené. Brýle lze zakoupit v obchodech s astronomickou technikou. K pozorování zatmění Slunce se hodí
i ochranný štít, který se používá při svařování elektrickým obloukem.
Zásadně nevhodné jsou obyčejné sluneční brýle, barevné fotografické filtry a tzv. „začouzená sklíčka“. Pamatujte na to, zrak
máte pouze jeden !!!

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

vstupuje do znamení Raka 21. června v 5 hodin 32 minut
SELČ, nastává astronomické léto, letní slunovrat.
Den se ještě o 18 minut prodlouží, ale do konce měsíce
již o 5 minut zkrátí,
MĚSÍC
2. v poslední čtvrti, 10. v novu, 18. v první čtvrti,
24. v úplňku,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE večer nad severozápadním obzorem,
MARS
večer nad severozápadním obzorem v souhvězdí Raka,
JUPITER ráno nad jihovýchodem v souhvězdí Vodnáře,
SATURN ráno nad jihovýchodem v souhvězdí Kozoroha,
URAN
není pozorovatelný,
NEPTUN ráno nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Vodnáře,
Karel VACEK, Astronomický klub Police

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Jaro u skautů

Od vánoc až do května jsme se mohli potkávat pouze v on-line prostoru, ale ani tak
jsme nezaháleli. Pro starší členy chystali jejich vedoucí on-line schůzky a různé výzvy.
Pro ty mladší, jsme chystali rozličné trasy
s úkoly, které si děti mohly projít s rodiči.
Možná jste na některou z našich stezek náhodně narazili při svých procházkách. Na Žděřině
byla pohádková, v Hlavňově bylo probouzení
jara, v Maršovském údolí stezka ke Dni Země
a další speciální trasy byly po okolí Police pro
světlušky. Některé z našich tras jsme poskytli
i veřejnosti, aby si nejen skautské děti našly
důvod proč vyrazit na procházku. V únoru se
po městě objevila strašidla.
Před Velikonocemi jsme měli v okolí
Police nad Metují a Teplic nad Metují rozmístěna razítka s velikonoční tématikou. Ve fotogalerii Medvíďat děti zjistily nápovědy k místům, kde razítka hledat a pak už stačilo jen
vyrazit.
Další aktivitou pro členy i veřejnost byla
čarodějnická stezka na Žděřině, kterou si
prošlo přes 80 účastníků. Na trase bylo čtrnáct úkolů od čarodějnice Žanety. Nechyběl
let na koštěti, sedání na lopatu, ani trénink
čarování.
Roverský kmen zorganizoval pečení pro
zdravotníky a tak jsme v březnu a v dubnu vezli auto se spoustou napečených dobrot zdravotníkům z broumovské nemocnice
a záchranky.
Nyní pracujeme na přípravě tábora pro
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členy střediska. Situace je, jaká je, ale doufáme, že podmínky pro letní tábory budou pro
nás i rodiče splnitelné, abychom mohli vyrazit a užít si letní dny v přírodě. Benjamínci se
plánují jet do Ohnišova, a ti zkušenější, co už
zvládnou tábořit bez rodičů na naše oblíbené
tábořiště v Křenově u Trutnova.

Děkuji všem vedoucím, rodičům i dětem,
kteří našli chuť a energii v téhle době se zapojit do připravovaných aktivit. Nyní už se přesouváme opět k naší běžné činnosti a v okolí
klubovny je zase slyšet smích a radostné pokřiky družin při zahajování schůzek.
Za skautské středisko Haňďa Kohlová

Pečené dobroty

Rytíř na velikonoční stezce
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Podpora Péče o duševní zdraví v době pandemie

Pandemie COVID-19 přináší do života
různé situace. Řadu lidí dostala do sociálních a zdravotních problémů, se kterými
není snadné si poradit. Situace se řeší o to
hůře, když jsou problémy umocněny psychickými obtížemi. V krizi je dobré mít se
o koho opřít a vědět, na koho se obrátit.
Ve východních Čechách nabízí pomocnou
ruku organizace Péče o duševní zdraví.
Nezisková organizace Péče o duševní
zdraví (PDZ) je terénní a ambulantní sociální služba, která se zaměřuje na pomoc lidem
s duševním onemocněním. Především terénní
forma služby ukázala svou důležitost v době
pandemie. Po celou dobu nouzového stavu
služba nepřerušila kontakt s klienty a přijímala nové zájemce. Terénní týmy PDZ se staly
pro klienty průvodci pandemickým stavem
a prostředníky mezi systémem vládních opatření a uživatelem. Týmy předávají informace
týkající se karantén či postupů při podezření
na nákazu. Pomáhají komunikovat s lékaři,
rodinou, úřady, nadacemi. „Klientům pomáháme s problémy, které potřebují a chtějí řešit, jen třeba neví, jak na to. Pomáháme např.
shánět novou práci či bydlení, žádat o dávky

Autoslalom

Podle nejnovější a super tajné informace, která unikla z online zasedání vedení
Mezinárodního olympijského výboru, je zřejmé, že do rodiny olympijských sportů bude
v nejbližší době přijata nová disciplína. A navíc disciplína, která má perspektivu přinášet
České republice úspěchy. Může nastat situace podobná Hrám v korejském Soulu, kdy se
po 64 letech vrátil na olympiádu tenis a přinesl
tehdejšímu Československu hned medailové
ovoce.
Navíc se plánuje do rodiny olympijských
sportů poprvé včlenění motoristického sportu.
Jediná věc, která není v tuto chvíli rozhodnuta,
je ta, zda nový sport bude součástí letních či
zimních olympijských her.
Koukám, že je na čase už nový sport odmaskovat a nazvat ho plným jménem. Bude se
jednat o autoslalom, tedy slalom automobilů
s posádkou řidič + navigátor. Bude vystavěna trať ne nepodobná klasické slalomové trati
sjezdového lyžování, jen s tím rozdílem, že se
postaví na ranveji. Na rozdíl od řidičů třeba
z Německa nebo Francie má český potencionální reprezentant-pilot výhodu, že nový sport
se rozhodlo v rámci podpory Olympijských
sportů preferovat přímo Ředitelství silnic
a dálnic ČR. A hned vytvořilo první tréninkovou trať. Ta začíná za Mohelnicí a končí
za Moravskou Třebovou. Pokračování je potom nainstalováno v prostoru mezi Svitavami
a Litomyšlí. Obě části tréninkové trasy jsou
vybaveny zhruba v půl kilometrových odstupech dírami v asfaltu o půdorysném rozměru
od 20×50 cm do 100×30 cm s hloubkou vždy
minimálně 13 cm. Je krásné sledovat s jakou
pílí a nasazením řidiči trénují na těchto úsecích
autoslalom. A pokud uvažuje Mezinárodní
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státní sociální podpory, komunikovat s lékaři, vyjednat spolupráci s dalšími neziskovými
a dobrovolnickými organizacemi či nadacemi,
které mohou klienta podpořit v konkrétních
oblastech,“ říká sociální pracovnice Hana
Hejzlarová z náchodského střediska PDZ.
Náchodský tým řešil v letošním roce např. situaci pana Ludvíka a paní Kláry.
Pan Ludvík žije sám. S PDZ už nějakou
dobu spolupracuje. Náchodský tým mu pomáhá s komunikací, doprovází ho k lékařům,
podporuje při jednání se zaměstnavatelem,
na úřadech atp. Nejspíše proto, že pan Ludvík
týmu důvěřoval, obrátil se na něj, když mu
nebylo dobře. Pracovníci PDZ mu pomohli
při komunikaci s praktickým lékařem a zajistili respirátory a léky. Podařilo se vyjednat,
že praktický lékař přijel za pacientem osobně
a udělal test na coronavirus. Poté, co byl výsledek testu pozitivní, navrhl lékař hospitalizaci. S klientem tým vše projednal a Ludvík
nakonec souhlasil. Hospitalizaci i léčbu zvládl
dobře a nyní je zdravý už zase doma ve svém.
Paní Klára přišla kvůli lockdownu o dlouholetou práci a zůstala tak se dvěma dětmi bez
příjmů. Pracovníci PDZ jí pomohli zažádat

o dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, o invalidní důchod. Praktickou pomoc vyjednali přes nadace a dobročinné organizace.
Na Klářinu žádost se podařilo najít pomoc při
distanční výuce. Pracovníci nadále pomáhají
Kláře hlídat termíny, podporují při úředních
jednáních, doprovází, pokud je třeba. Klára
si našla práci na částečný úvazek. Na pokrytí nutných výdajů zatím výdělek nestačí, ale
Klára se s podporou pomalu začíná stavět opět
na své vlastní nohy.
Že jste podobných příběhů slyšeli za poslední rok snad stovky? Ano, tlak na to obstát
v době pandemie po všech stránkách je velký. „Jako terénní sociální služba se setkáváme s různými životními příběhy a osudy. Naší
prací je podat pomocnou ruku a provést náročným životním obdobím tam, kde je třeba
a kde duševní nemoc člověka v řešení obtížné
situace handicapuje,“ říká Hejzlarová. V případě potřeby se mohou lidé obrátit na náchodské středisko PDZ na tel. 778 526 210 či
e-mailu pdz-na@pdz.cz či přijít osobně v kontaktní den v úterý od 9 do 16 hodin na adresu
Tyršova 59 v Náchodě.
(PDZ)

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
olympijský výbor i o zařazení kategorie kamionů, nebudeme pozadu, protože i řidiči kamionů v těchto místech poctivě trénují. Tady
je ovšem trochu problém, že oproti řidičům
osobních (tedy závodních) automobilů, kteří
jsou z 99% Češi, nabízíme možnost tréninku
i řidičům kamionů cizích států. Zase to krásně
mluví o naši benevolenci a schopnosti nabídnout špičkové tréninkové zázemí i cizincům,
kteří mohou ve finále ohrozit naše medailové naděje. Naštěstí máme v Čechách kromě
těchto dvou vyhlášených úseků i mnoho míst
na silnicích druhé a třetí třídy, které jsou vybaveny podobně pečlivě realizovanými tratěmi
autoslalomu. A jako bonus nabízíme ochutnávku autoslalomových tratí i na dálnicích
a rychlostních silnicích. O takto precizně
připravených tréninkových podmínkách se
může kdejakému sportovci jen zdát. Včetně
tenistů, fotbalistů, hokejistů nebo hráčů biliáru a kuliček.
Pokud se mezi olympijskými vítězi autoslalomu (nebo minimálně medailisty) objeví
některý z českých adeptů, je potřeba poděkovat v první řadě Ředitelství silnic a dálnic
České republiky a potom firmám, které stavby
dálnic realizují. Protože ony už v době plánování a přípravy projektu počítají s vybudováním tréninkové tratě. Vidíme dál než zbytek
světa! A máme od všech zainteresovaných
institucí maximální podporu pro možnost
kvalitního tréninku. Navíc díky instalovanému kamerovému systému objevujeme nové
a nové talenty. Kam se hrabe Tomáš Enge se
svou zkušeností z Formule 1. Karel Loprais
zaplakal, když zjistil, jaké jsou tréninkové
možnosti autoslalomu a rozhodl se osobně
podpořit začlenění tohoto sportu mezi sporty

olympijské. A vláda konečně ukázala, že jí
sport není cizí. Ono římské panem et circenses
(chléb a hry) platí i dnes. Jen s tím chlebem by
mohl nastat trošičku problém. Při nezvládnutí
některé z branek autoslalomu hrozí, že trénující pilot-řidič může skončit v poli obilí. Ale
to se dá přejít, protože: 1. je potřeba provést
selekci mezi piloty-řidiči a potom teprve vybrat reprezentační tým; 2. se ztrátami se musí
počítat, protože když se kácí les, létají třísky.
A až se budeme chlubit olympijskými medailemi, na takovéto drobnosti zapomeneme.
Kromě výše citovaného latinského úsloví
totiž dnes platí i inovované: „Kdo nekličkuje,
není Čech! Hop, hop, hop!“
Pavel Frydrych

ANDHA - SLEPÍ

Poznání materialistů je omezeno
na necelé šest a půl miliardy kilometrů
tohoto hmotného světa, který leží v temné části stvoření, nevědí, že za jeho hranicemi je duchovní svět. Člověk nemůže
o duchovním světě vědět, není-li oddaným Pána. Guruové, učitelé, kteří se zajímají pouze o hmotný svět, jsou v tomto
verši nazváni andha, slepí. Takoví slepci
mohou vést mnoho jiných slepých následovníků bez skutečného poznání hmotné
situace, ale oddaní je neuznávají. Tito
slepí učitelé, jejichž zájem se soustřeďuje na vnější, hmotný svět, jsou neustále spoutáni pevnými provazy hmotné
přírody.
Ze Šrímad Bhagavatomu opsala
M. Jandová
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Čučkaři a jiné osobnosti

Tak přece jsem se dopracovala k názvu
„čučkaři“, které se stalo „hitem“ dnešní doby
jako označení určité skupiny velice důležitých
lidí, kteří se nazývají ve zkratce BIS. Nevím,
nevím, jak k tomu označení dospěl pan prezident, ale snad to pojmenování použil kdysi
už nechvalně známý MUDr. Rath, jak jsem se
dočetla, neboť prý tak označil jistého zbohatlíka z Moravy a sám sebe označil za troškaře.
Ve slovníku našeho jazykovědce profesora
Františka Trávníčka jsem tento výraz nenašla a současný jazykovědec pan Karel Oliva
uvádí, že označení čučkaři je nespisovný výraz původem z jižní či jihovýchodní Moravy
a významem by odpovídal lidem v životě
méně úspěšným, nemajícím podnikatelskou
odvahu a další význam je snad zbabělec či
šmírák. To se však o naší Bezpečnostní informační službě říci opravdu nedá. V encyklopedickém slovníku z roku 1993 je pod názvem
„čučky“ uvedeno: jsou to dekorativní motivy
renesančních štítů v podobě váziček či koulí.
Tak, jak vidno, není snadné odhalení původu
zajímavě znějícího tohoto slova a hlavně jeho
významu. Je vidět, že pánové a možná i dámy,
ho používají tak, jak se jim k jejich vlastnímu
významu hodí. Ale hlavní slovo má zřejmě
pan prezident. Má babička znala slovo čučeti
a s oblibou ho používala, když jsem si četla
a ona to „čučení“ do knih považovala za zbytečné a za příklad mi dávala ségru Boženku,
která se věnovala potřebnější činnosti, a to domácím pracím. Tak jsem u babičky z knihami
nepochodila a babička měla asi pravdu.

Ale teď máme májový čas, a tak je příjemnější a radostnější věnovat se Máji. Letos
je zatím pořádně deštivý, a to je dobře. Vláhu
potřebujeme „jako sůl“. Po několikaletých
obdobích sucha byla i zima bohatá na sníh,
kterého je na horách stále habaděj. Ať se ještě
mají dobře milovníci zimních sportů! Všichni
prožíváme ještě i v těchto časech dobu „covidovou“ a ta má i své výhody. Můžeme si
v poklidu přemítat o všem možném, třeba co
jsme udělali chybně a hlavně můžeme pracovat sami na sobě, abychom více rozuměli
sobě a svým bližním. Nezapomínejme na naše
zdravotníky – lékaře a sestřičky, i ostatní, kteří
prokázali nezměrnou obětavost a akceschopnost při léčbě pandemické choroby bez velkých bombastických řečí politiků. Podívejme
se, co se odehrává ve světě, jak je celý ve varu,
na povrch se dostávají všechny špatnosti
v podobě místních střetů. Po zkušenostech,
a mám jich ve svém věku hodně, nenechejme
se vyprovokovat k nepředloženostem, pěstujme v sobě více porozumění pro druhé a více
citu. Pěkně se to teoretizuje, ale někdy „skutek utek“. Měla jsem obrovskou radost, když
jsem v místním rozhlasu vyslechla zprávu, že
na místní úřad přinesl poctivý občan nález –
peněženku s větším obsahem peněz. Kéž je takových čestných spoluobčanů více i ve všech
lidských postojích!
Radost v těchto dnech prožívám ze zahájení mezinárodního hudebního festivalu „Pražské jaro 2021“, alespoň poslechem
v televizi. Hudební těleso „Collegium 1704“

Václava Lukse zahájilo toto slavnostní hudební období tradičně symfonickou básní
Bedřicha Smetany „Má vlast“, a to i s historickými hudebními nástroji. Těším se na pokračování a vzpomínám na časy, kdy jsem tento
svátek hudby prožívala v Praze.
Nesmíme též zapomenout na slavné 90.
narozeniny herečky Jiřiny Bohdalové a také
v těchto dnech 80. narozeniny nezaměnitelné
a výjimečné herečky Ivy Janžurové, kterou
jsem si velmi oblíbila.
A já také s ohledem na určité rodinné vazby vzpomínám na založení státu Izrael i též
naší nemalou zásluhou dne 14.5. 1948. Jeho
příběh počíná jako jedna z nejstarších civilizací uvedená ve Starém zákoně, tam se setkala
tři náboženství – židovské, muslimské a křesťanské. Klidné časy dosud nenastaly, jak vidíme v dnešních časech. Přejme si, aby dnešní střety mezi Židy a Araby dopadly v zájmu
obou států.
Ještě něco z myšlenek moudrých - zdroj ze
Zpravodaje Jednoty českých právníků:
Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne
studna, to platí o všem v životě. Benjamin
Franklin
Nic na světě nemůže nahradit vytrvalost,
nenahradí ji ani talent. Nic není běžnější, než
neúspěšný člověk s talentem. Ani genialita. Nedoceněný genius je téměř příslovečný.
Pouze vytrvalost a odhodlání jsou všemocné.
Calvin Coolidge
Jarca Seidelová

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

1.června – svátek má Laura. Jméno je latinského původu (lauru) a znamená „vavřín,
vavřínové dřevo“, přeneseně „vítězství, triumf“. Jméno má v sobě zvláštní kouzlo, šarm
a charisma, které propůjčuje i svojí nositelce.
Ne nadarmo je Laura jménem pro vítězky zdobené vavříny.
2.června – svátek má Jarmil. Řidčeji se používá i podoba Jaromil. Jméno vzniklo podle
Jaromíra a lze je vyložit jako „milující bujnost, sílu; jaro“. Krásné mužské jméno Jarmil
v nás evokuje jaro, naději a nové začátky.
3.června – svátek má Tamara. Jméno je
hebrejského původu, znamená „palma datlová“. Žena jménem Tamara bývá spojována
s datlovníkem, také s lotosovým květem nebo
aromatickým kořením.
4.června – svátek má Dalibor, původem slovanské jméno, jež znamená „vzdaluj boj“.
Jméno je spojeno s příjemným mužem, který
nevyhledává šarvátky a hádky. Dle svého jména usiluje Dalibor o smír, boje s ostatními jsou
mu cizí. Jméno nosil legendární rytíř Dalibor
z Kozojed, jeho příběh se stal předlohou stejnojmenné opery Bedřicha Smetany.
5.června – svátek má Dobroslav. Je to slovanské jméno a významem „dobrý, dobrotivý,
slavný dobrem“.
6.června – svátek má Norbert. Je to staroněmecké jméno, které znamenalo „na severu
Polický měsíčník - červen 2021

slavný, slavný seveřan“.

7.června – svátek má Iveta a Slavoj. Původ
jména Iveta se vykládá různě: buď jako francouzské jméno německého původu, zdrobnělina jména Ivona (od Ivo, tj. „tisový luk“),
anebo je odvozené od původem hebrejského
jména Judita, „židovka“. Dnes neobvyklé
jméno Slavoj vytvořil pravděpodobně autor Královédvorského rukopisu a znamená
„slavný“.
8.června – svátek má Medard. Jméno je patrně germánského původu a lze je vyložit jako
„mocný, schopný, silný“. Asi nejznámějším
nositelem jména je Svatý Medard, francouzský biskup žijící v 6. století. Je patronem sedláků, pastýřů, vinařů a sládků. Dnes je však
také pomocníkem meteorologů.
9.června – svátek má Stanislava. Jde o ženskou podobu k slovanskému jménu Stanislav,
jež znamená „ustav slávu“.
10.června – svátek má Gita, což je podoba
slovenská jména Margita (Markéta), tj.“perla“
(z lat. Margareta) nebo německého Brigita, tj.
„silná“, jež se osamostatnila.
11.června – svátek má Bruno. Jméno je germánského původu, znamená „snědý, opálený; brunet“. Je jménem pro muže tmavých
rysů, který má v sobě eleganci, odvahu a rysy
panovníka.

12.června – svátek má Antonie, což je ženská
podoba jména Antonín. Bylo to jméno starého římského rodu s významem „přední, čelný,
vynikající“.
13.června – svátek má Antonín. Svátek slaví hned po Antonii, takže již bylo řečeno, že
původní význam z latiny pocházejícího jména
je „přední, čelný, vynikající“. Nositelů jména Antonín je mnoho, z významných Čechů
stojí za zmínku jistě slavný český fotbalista Antonín Panenka, malíř Antonín Slavíček,
hudební skladatel Antonín Dvořák nebo herec,
moderátor a imitátor Antonín Jedlička.
14.června – svátek má Roland. Jm,éno je staroněmeckého původu a vykládá se jako „sláva
země, slavný hrdina“. Významově se mu přibližuje jméno Robert.
15.června – svátek má Vít. Jméno je patrně
latinského původu, jeho význam není zcela
jistý, možná pochází z latinského slova „vitus“, tj. „živoucí, veselý“, nebo staroněmeckého „wit“, „široký“, či „witu“, tj. les(ní)“.
Francouzská a anglická podoba jména je Guy,
ve španělštině, italštině aj. Guido.
16.června – svátek má Zbyněk. Jeho variantou je i jméno Zbyšek. Jsou to domácké podoby dnes už nepoužívaného jména Zbyhněv,
tj. „posilující hněv“ nebo „ten, komu zbývá
hněv“. Ve středověku jméno Zbyněk s oblibou
nosili rytíři.
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17.června – svátek má Adolf. Jméno germánského původu znamená „ušlechtilý vlk“.
Bohužel, může být spojováno i se jménem
nacistického vůdce.Snad nejslavnějším českým nositelem jména Adolf je malíř a ilustrátor Adolf Born. Ještě známější než on sám je
dvojice Mach a Šebestová ze stejnojmenného
kresleného seriálu, na kterém se Born výtvarně podílel. Dalšími významnými nositeli jsou
básník Adolf Heyduk nebo český herec Adolf
Filip.
18.června – svátek má Milan. Slovanské jméno utvořené od slova „milý“ znamená „milý,
milovaný; přívětivý“.
19.června – svátek má Leoš. Je to počeštěná
podoba jména Leo(n), tj. lev, nebo zkrácenina
jmen začínajících na Leo- (Leontýn, Leopold,
Leopard, Leonid). Mezi nositele jména patřil
hudební skladatel Leoš Janáček, sochař Leoš
Kubíček nebo herec Leoš Suchařípa.
20.června – svátek má Květa. Je to novější
české jméno, obdoba latinského Flóra, a znamená „kvetoucí“. Je i domáckou podobou
jména Květoslava. Jméno nosí známá herečka
slovenského původu Květa Fialová, vlastním
jménem Květoslava Fialová.
21.června – svátek má Alois nebo i Alojz.
Jméno se vykládá různě, nejčastěji jako obměna rancouzského jména Louis, což je obdoba z němčiny pocházejícího jména Ludvík,
tj. „slavný bojovník“. Možná vzniklo ze starofrancouzského spojení á Lois, tj. „Ludvíkův
syn“. Někdy se vykládá jako latinizovaná forma staroněmeckého Aloisi, tj.“(celý) moudrý“. Jméno Alois nosí oblíbení čeští herci, například Alois Švehlík nebo komik Josef Alois
Náhlovský. Jméno náleží i ke slavnému historickému spisovateli, kterým byl Alois Jirásek.

22.června – svátek má Pavla. Jméno je latinského původu. Je to ženská podoba k Pavel,
tj. „malý“, přeneseně „skromný, nepatrný“.
Variantou je i Pavlína. Nositelkami jména jsou
mj. oblíbené české herečky Pavla Vitázková,
Pavla Beretová nebo Pavla Tomicová.
23.června – svátek má Zdeňka. Je tzo ženská
podoba českého jména Zdeněk, které vzniklo
jako domácká podoba jména Zdeslav, tj. „zde
slavný“ nebo „vytvořil slávu“. Jméno nosila
česká básnířka Zdenka Bergrová nebo malířka a grafička Zdeňka (Zdenka) Braunerová.
Jméno náleží také k prvorepublikovým herečkám Zdence Sulanové (rozené Hruškové)
nebo Zdeňce Baldové.
24.června – svátek má Jan. Jméno je hebrejského původu a znamená „bůh je milostivý“, popř. „bohem daný,milostivý dar boží“.
Jméno Jan nosí a nosilo mnoho významných
osobností české historie. Mezi jinými například vojevůdce Jan Žižka z Trocnova, Jan
Hus, Jan Amos Komenský nebo český vladař Jan Lucemburský. Jméno nosil i prozaik
a básník Jan Skácel, spisovatel a teolog Jan
Blahoslav, básník a novinář Jan Neruda, malíř a grafik Jan Zrzavý, režisér a herec Jan
Werich či architekt Jan Kaplický. Nositelem
jména byl i lékař Jan Janský, objevitel krevních skupin.
25.června – svátek má Ivan, což je vlastně
slovanská podoba jména Jan z předešlého dne.
U nás jméno patří k básníkům jako je Ivan
Blatný, Ivan Skála, Ivan Wernisch nebo Ivan
Diviš, také ke spisovateli Ivanu Olbrachtovi.
26.června – svátek má Adriana, řidčeji i Adriena. Je toženská podoba k původem latinskému jménu Adrián (Hadrián), tj.

„od moře, z italského města (H)adrie“.
27.června – svátek má Ladislav, což je patrně varianta slovanského jména Vladislav; vykládá se jako „slavná vláda, slavný vládou“.
V době národního obrození se jméno stalo
velmi oblíbeným, bylo spojováno se slovem
„lad“ – jako „slavný ladností, ladný“. Nositeli
jména byli dramatik Ladislav Stroupežnický,
herci Ladislav Pešek nebo Ladislav Smoljak,
28.června – svátek má Lubomír. Jméno je
slovanského původu a znamená „mírumilovný, milující mír“.
29.června – svátek má Petr a Pavel. Jméno
Petr je řeckého původu a znamená „skála“,
resp. „skálopevný“. Pavel je latinské jméno
odvozené od slova „paulus“, tj. „malý, skromný nepatrný“. Vedle apoštola Petra nosilo jméno mnoho dalších světců. Nositelem jména
byl i ruský car Petr I. Veliký. Jméno patřilo
i významnému gotickému architektovi, jmenoval se Petr Parléř. Také slavný ruský hudební skladatel nosil jméno Petr, byl jím Petr Iljič
Čajkovskij. Jméno Pavel nosil jeden z apoštolů. Patřilo také blahoslavenému papeži Janu
Pavlu II. Jméno nosil i český hudební skladatel, dirigent a herec Pavel Vondruška.
30.června – svátek má Šárka. České jméno
proslavily Staré pověsti české (Dívčí válka),
prý je převzaté z názvu údolí u Prahy. Kořeny
jazykovědci hledají ve španělském „sierra“,
tj.“horský hřbet, návrší“. Hudebník Leoš
Janáček pojmenoval svoji operu Šárka, stejně
tak i Zdeněk Fibich.
Poznámka: V dalších číslech PM nebude
tento příspěvek již zveřejňován. Potřebné
údaje najdete snadno na internetu.
Připravil František Janeček

Z CÍRKVÍ
Liturgické mezidobí

Uplynulý měsíc květen byl chladný
a deštivý, což ale přírodě kolem nás nebránilo, aby krásně rozkvetla, rozvoněla
se a rozvinula do nové vegetační sezóny.
Také církev znovu rozkvetla, a to nejen
uvolněním omezujících opatření v souvislosti s pandemií koronaviru, ale především
z Velikonočních událostí a seslání Ducha
Svatého. Načerpala z nich novou naději
a sílu žít vírou ve vzkříšeného Krista, a nést
ji dějinami.
Slavností Seslání Ducha svatého jsme
zakončili velikonoční dobu a vstoupit do liturgického mezidobí. Letošní měsíc červen
nebude liturgicky tak bohatý jako loňský,
nicméně mimo jiné nás čeká Slavnost
Těla a Krve Páně a slavnost Narození Jana
Křtitele. Díky uvolnění omezujících opatření bude možné tradiční slavnosti prožít
ve společenství církve a farnosti, a v liturgickém prostředí. Přesto, že od května je
na krátký čas do prázdnin obnovena školní výuka s možností míchat dětí z různých
tříd, výuka náboženství v plném rozsahu
obnovena nebude, a nově začne, dá-li Pán
Bůh, s novým školním rokem 2021/2022.
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Liturgický kalendář:
6. června 11. června 13. června 20. června 24. června 27. června 29. června 4. července -

Slavnost TĚLA A KRVE
PÁNĚ (přeložená z 3. června),
cyklus B
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA
11. neděle v mezidobí, Svátek
sv. Antonína Paduánského, kně
ze a učitele církve
12. neděle v mezidobí
Slavnost NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE
13. neděle v mezidobí
Slavnost SV. PETRA A PAVLA,
apoštolů,
14. neděle v mezidobí

Přehled bohoslužeb v červnu:

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.

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

Poděkování

Farnost Police nad Metují děkuje touto
cestou paní Martině Hulínové, za bezplatné
vyčištění koberců v kapli P. Marie na Hvězdě.
Velmi si této pomoci vážíme.
za ŘK farnost Police n. M.
Ing. Jan Troutnar

NO Církve československé
husitské pro Vás opět připravila

KONCERT PRO RADOST,

který se uskuteční ve čtvrtek
24. 6. 2021 v 18.00 hodin.
Moc se na Vás těšíme
a doufáme, že to vyjde.
Za NO CČSH Police n. Metují
Jaroslav Trojtl
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Matematika pro volné chvíle - hry s čísly a číslicemi

Využijte volného času také pro matematické hry a zábavy. Přiložených 5 úloh na hraní
s čísly a číslicemi při troše práce a soustředění
jistě snadno vyřešíte.
1.úloha
Určete ciferný součet všech číslic od 1
do miliardy. Pozor na to, že nesčítáme čísla,
ale jejich cifry. Např. číslo 361 má ciferný
součet 3 + 6 + 1 = 10
2. úloha
Ze všech deseti číslic 0, 1 2, 3,...7, 8, 9 sestavte tři rovnosti tak, že ve výrazech použijete

tři ze čtyř základních početních operací a každou číslici jen jednou.
Např. 3+4=7; 9-8=1; 30:6=5 není
řešením úlohy, protože 3 se vyskytuje dvakrát
a 2 ani jednou.

3. úloha
Jestliže vynásobíme a sečteme dvě přirozená čísla, dostaneme dvě další čísla, které
tvoří číslice v opačném pořadí. Např. jestliže
vynásobíme a sečteme čísla 2 a 47, dostaneme
čísla 94 a 49. Pokuste se nalézt aspoň tři další
dvojice takovýchto čísel.

MĚSTSKÁ POLICIE
Počasí trochu pokulhává, ale i tak si můžeme
po několika měsících dát kávu, sednout si na zahrádku a pozorovat okolí. Hodně z Vás toho využívá, a to
je dobře.
Májka krášlí náměstí, od 5. května v trochu kratší verzi. Člověk si myslí, že už nic nového nezažije,
ale ne, májku neshodil vítr, ale v noci za 4. na 5. byla
podříznuta. A kdybyste si mysleli, že takový nápad
dostal někdo z okolí, mýlka je nasnadě. K zemi ji
poslali hoši, co bydlí na náměstí. Úctyhodný výkon,
opravdu. Nu což i tací lidé jsou.
Kontrolovali jsme dopravu a vraky odstavené
na pozemcích města, s některými lidmi je jednání
„v pohodě“, s některými trochu horší. Ale nedá se
nic dělat.
Zaběhlá fenka z Ostaše, která si to po zdařilém
podhrabání plotu zamířila do Pěkova, se dostala
dále, než kdy sama asi čekala. Byla odchycena projíždějícím řidičem a odvezena do útulku na Prahu
14. Taky dobrý příběh. V době internetu, mobilních
telefonů, navigací a kdovíčeho ještě, je počínání
zachránce trochu nestandardní. Majitel, se projel
do Prahy a zpět a bude muset pejskovi vysvětlit, že
k cizím pánům se do auta nastupovat nemá.
Děkujeme všímavým občanům za oznámení
znečištění vodního toku, na kterém se tvořily mastné
fleky. Přivolali jsme hasiče a ti provedli zásah. Co
bylo příčinou znečištění, nevíme. Jednalo se potok,
který vytéká ze zatrubení u Kiku a teče směrem pod
Radešov.
Další zachránce si počínal už velmi chvályhodně. Upozornil nás na cosi, co leží na kraji cesty,
v zatáčce u altánu a hýbe se to. Bylo to otřesené mládě puštíka obecného, sovy u nás se vyskytující. Bylo
celé ještě v prachovém peří a spadlo z větve na cestu.
Po konzultaci se záchrannou stanicí v Jaroměři se je
pokusíme vypiplat a poslat zpět do přírody. Snad to
přežije. Dnes je to týden co ho máme v péči, Má se
k světu. Papká jednu myš za druhou a krásně koulí
očima.
Pokud někdo dostanete ke svým 23. narozeninám fix Paint Maker, kterým můžete psát prakticky
na všechno, nemalujte nám po výlohách, lavičkách,
sloupcích a podobně. Jeden takový oslavenec si to
zkusil a jak dopadl? No přece prachmizerně. Jo
a pošlete to dál...
Asistovali jsme u dopravních nehod a pomáhali
složkám IZS.
Tak snad už se dočkáme jara. Pro kytky
do Polska můžete s testem ne starším jak 48 hodin,
či ti z Vás, co jste již podruhé očkovaní…
Mějte se dobře….
Petr Zima, ved. strážník MP
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4. úloha
Napište číslo 1961 jako součet libovolných mocnin čísla 2.
5. úloha
Napište letopočet 1962 použitím cifer 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Spotřebujte všechny tyto
cifry, nesmíte měnit jejich pořadí, jen je můžete spojovat v čísla a vkládat mezi ně početní
znaménka.
Řešení úloh najdete na str. 32. Snažte se
však nejprve na řešení přijít sami a objevit
výsledek. Přeji Vám hodně píle a vytrvalosti.
Vybral František Janeček

ZE SPORTU
SSK Pedro Police nad Metují
pořádá – s vírou a nadějí, že nám to vir a opatření dovolí - se sponzorskou pomocí
polické firmy HAUK s.r.o.. - na atletické dráze pod sídlištěm sportovně
společenskou akci určenou veškerému obyvatelstvu bez rozdílu věku a výkonnosti

23. ročník

jedná se otevřené veřejné klání v běhu na 100 metrů určené všem věkovým
kategoriím mužů i žen – od drobotiny až po zkušené pamětníky …
… nejlepší výkon získává putovní pohár…

úterý 15. června 2021
od 16:00 do 18:30 hodin
atletická dráha pod sídlištěm

v této době bude připraven tým rozhodčích změřit vaše úsilí na sto metrech a dosažený výkon
zařadit do výsledků v jedné z 11 věkových kategorií … ti nejmenší mohou běžet s doprovodem …
přijďte si zkusit, za kolik „ uděláte stovku “, vezměte své rodiče i děti, příbuzné, kamarády, spolužáky,
spolupracovníky a třeba i partu od piva a udělejte si své malé mistrovství na 100 metrů…

přijďte si zaběhnout jen tak ze zvědavosti nebo pro radost, přijďte pobejt …
rekord dráhy : 12,0 s Jan Voborník 2007
v případě nepříznivého počasí nebo jiných komplikací se akce odkládá …
kategorie mládeže končí v 17:30

14. ročník
také letos máte šanci na start v atletickém trojboji – běhu na 100 metrů, skoku dalekém a vrhu koulí
- výsledky budou obodovány a součet bodů určí letošního vítěze
- přihlášení na technické disciplíny pouze do 18:00, v čase závodu nelze trénovat
- dálka – max. 3 pokusy, koule Ž 3kg, M 4kg – 3 vrhy, stovka – jeden pokus

Proč ?

A proč ne …
…

Přijďte pobejt

.
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Vzpomínka na úspěšného motocyklového
závodního jezdce Františka Kociána

František Kocián rodák z Pěkova, syn
obuvníka, který svůj život prožil s rodinou
v nedalekém Bohdašíně, byl ve své dlouhé
šestnáctileté závodnické éře ESO (výjimečný, talentovaný a úspěšný závodní jezdec),
který také příznačně na motocyklu ESO
(Simandlovo ESO) ukončil svoji aktivní závodní kariéru.
Franta se narodil v roce 1929 do rodiny
pěkovského švícka Kociána. Vesnické dětství v třicátých letech minulého století, spolu se třemi sourozenci v roubené chaloupce
na dohled k Ostaši, bylo silně formující, ale
také zajisté dostatečně motivující se v budoucnu prosadit a postavit se pevně na své
nohy. Nelehkému řemeslu kovář – podkovář
se mladý chlapec vyučil v pěkovské kovárně
u Šolců. Přesto, že neměl František ani v dospělosti nijak „hřmotnou‘‘ figuru, byl to jistě
nebojsa, protože už jen přiblížit se k nohám
koně není pro každého, natož velké zvíře
okovat. Na konci druhé světové války bylo
Frantovi šestnáct let a do nástupu dvouleté povinné vojenské služby v Klatovech a později
jihočeském Písku stihl ještě dělnickou praxi
v náchodské Rubeně na moto pláštích. Pro
něho osobně směrodatnou a pro život určující pracovní uplatnění byla brigáda v uhelných
dolech, při jejímž opakování v dalším roce
obdržel František oceněni za kvalitní práci.
Poukaz na nákup nové Jawy 250. Diametrálně
jiné příjmy v tehdy režimem preferovaném
povoláni důlních dělníků oproti národnímu
průměru, dovolily mladému chlapci zakoupit
již v roce 1949 nový motocykl Pérák, za cca
poloviční cenu díky poukazu. Ještě před vojnou se stihl mladý muž oženit a založit rodinu,
která mu bude po celá léta šťastného soužití
oporou.
František začíná závodit ještě před nástupem dvouleté vojenské služby (trefné zařazeni
vojína bylo v útvaru – motospojka) využije
hrdý majitel kvalitního stroje, jakým Pérák
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bezpochyby byl, možnosti zúčastnit se zimní
Rubášovy soutěže Broumovskem a získat tak
i potřebnou závodní licenci motocyklového
jezdce pro další soutěže a závody v okolí.
V Náchodě 12.8.1951 byl ve třidě 250 ccm
třetí, na okruhu v Hronově 17.9.1951 dokonce
první ve dvěstěpadesátkách!
Na vypůjčené motorce se Franta účastní
závodu na ploché dráze v Olivětíně. Na vlastním, pro tento účel poskládaném, „speciálu“
(říkalo se jí Koza, - motor Jawa 250, rám CZ
125, vidlice z Manetu 90 s předním kolem19
palců a zadní ,,šestnáctkou“, pilkou ostře seřízlý krosový vzorek na pneumatice) se opakovaně účastní velmi obtížného a diváky hojně
navštěvovaného závodu do vrchu v Josefově.
Navazuje upřímná a cenná přátelství
s Gustou Lamkou z nedaleké České Metuje,
s Adršpašským Otmarem Paslerem, ale také
s všestrannými broumovskými moto-nadšenci
Vaškem Ulverem a Jaroslavem Linhartem.
Vůně benzinu, dostupná technika a srdce
závodníka jsou společným jmenovatelem pro
regionální kamarády.
Nadšení, jak aktivních a pracovitých pořadatelů městských závodních okruhů, tak hlavně jezdců bylo obrovské. Závodilo se v kraji
východních Čech i celé republiky, opravdu
leckde. V knize Svět malých cen autora
Jaroslava Kotrbáčka je uveden dlouhý seznam
dnes mnohdy zvučných a slavných závodů,
diváky vyhledávaných, ale často i dávno zapomenutých tratí.
Již v historicky prvním motocyklovém
závodě pořádaném broumovským svazarmem v Polici nad Metuji v roce 1951 obsadil
František Kocian na svém kvalitně laděném
stroji druhé místo. Svůj úspěch na bedně
Franta obhájil i po dvouleté nucené pauze
ve vojenské uniformě v roce 1954 na identické trati. V průběhu závodní kariéry padesátých let startují chlapci v krajském přeboru,
mnohdy vedle již veleslavných jmen, později
i světového formátu. Startovat tehdy společně

s Františkem Šťastným, Václavem Parusem,
či Františkem Helikarem nebylo na konci
padesátých let nic výjimečného. Propastný
rozdíl byl však mezi technikou amatérů a továrních značek Jawa i CZ. Až na výjimky
nemohl nikdo konkurovat natož vítězit nad
těmito veličinami divácky stále oblíbenějšího
sportu. Přesto však úroveň krajského přeboru
byla víceméně vyrovnaná a nejenom technika
vítězila nad soupeřem, ale ruku v ruce s ní také
srdíčko závodníka samého. Franta Kocián měl
talent a cit pro jízdu na rychlém stroji! Dokázal
výjimečně dobře číst závodní trať i stopu několikakilometrového okruhu a přizpůsobit
svoji jízdu jak povrchu dláždění smekavých
kostek, tak přilnavého asfaltu, či zrádné šotolině. Přidat prostě plyn tam, kde jiní brzdí
– to vyhrává závod. Slova zkušených matadorů „můžeš se polámat, nedej bóže se i zabít,
ale také můžeš vyhrát“ slyšel patrně více než
často. Klikař, kterému se po celou dlouhou závodní kariéru vážná zraněni vyhýbají.
Nutno dodat, že se u Franty Kociána
po celou závodní éru jedná o aktivitu, která
je koníčkem, tzv zájmová činnost, na kterou
si musí člověk vydělat prostředky, ušetřit,
utrhnout od „huby“, případně ochudit rodinu,
která nemá ve většině pro tento druh vyžití
pochopení. Strach o život svého manžela si
žena Libuše ani moc nepřipouštěla, protože
závodění bylo čistě chlapské a ona se dění kolem závodů neúčastnila. Svoji rodinu finančně zabezpečil i v dobách své aktivní závodní
kariéry. Stihal vše, práci, rodinu i náročného
koníčka, někdy v jiném pořadí. Koupili a svépomocí rekonstruovali v Bohdašíně domek
s garáží i prostornou dílnou. Trénovat akceleraci i vysoké otáčky svého stroje mohl místní
závodník i díky dlouhé bohdašínské rovince
a pochopení sousedů i těch, co mu úspěch přáli. Závodníci opisovali jeden od druhého, a tak
i výstroj jezdce byla podobná, po většině kožený mundúr, vysoké šněrovací boty, helma,
třeba i zastřižená vojenská. Těžce se doplňky
či bezpečnostní prvky sháněly, spíš se jednalo
u alternativní nápaditou výrobu podomácku.
Ještě dlouhá léta tomu nebylo jinak.
Od roku 1957 nemusel již František dojíždět na závody po ose (rozuměj, že do té
doby sedl na závodní motocykl v Bohdašíně,
odjel na něm do Jičína, ale třeba i vzdálené
Poličky - seznamovací trénink, měřený trénink, samotný závod a unavený, vyčerpaný,
ale mnohdy s věncem na krku, desítky kilometrů zpět k domovu na stejné motorce). Lépe se
z praktických důvodů (šetřit co nejvíce motor)
později osvědčil převoz závodního motocyklu
s lachovským Wittmannem - motorka závodní
za motorkou cestovní s tažným zařízením.
Opět na poukaz (limitovaná kupní síla
z důvodů velmi omezené nabídky vozidel
ve státě), který pochopitelně nebyl pro každého a ojetá auta se na trhu značně přeplácela, koupil v Královehradecké Mototechně
František se štěstím a ke své velké radosti
4.února 1957 modrého Spartaka. Pro druhorozeného synka a svoji manželku tak mohl
šťastný otec o čtyři dny později vyrazit
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k Broumovu již v naleštěné Škodovce.
Zručně doma vyrobené závěsné zařízeni
a kára (přívěsný vozík) pro motocykl zajištovala určitý komfort dopravy také na závodní
okruhy. Každým rokem se v sezoně Franta
Kocián účastní nejméně šesti, ale i jedenácti
závodů krajského přeboru silničních motocyklů. Až do roku 1961, tedy přes deset let,
stále úspěšně závodí a vozí domů pravidelně
věnce vavřínu a nablýskané poháry. Stále ještě
závodí na svém původním Péráku. Optimálně
a soustavně vylepšovaným strojem, odlehčeným a motoricky dobře laděným, přesto se
jednalo o sériový motor 250 ccm z tehdy pražské Jawy.
Dvě spojené nádoby ruku v ruce, jezdec
i mechanik, to je František doslova. Nápaditý,
šikovný a manuálně velmi zručný.
Zároveň také talentovaný závodník s citem jak pro povrch vozovky, tak hlavně pro
svůj motocykl.
Dosažená výkonnostní třida a titul přeborník kraje daly patrně podmět k zakoupeni
a následnému propůjčeni závodního stroje
ESO 350 monoblok.
Broumovský Svazarm, domovská organizace automotoklubu, úspěšného jezdce napřed schválila a poté zakoupila na jaře roku
1961 za nemalou částku 31 000 Kč (cena nového osobního vozu za závodní speciál sedm
roků starý !!). Stroj zvučného jména, líbivé
konstrukce a osobitého barevného provedeni. Úspěchu této značce doznaly později

hlavně plochodrážní motocykly!
Dílčí úspěch dosahovaly speciály
na motokrosových tratích, ty silniční stroje měly svoji výraznou
rychlost a akceleraci, ale později
i spousty drobných technických
nedostatků a poruch. Františkův
motocykl Eso se zajímavým rodokmenem přímo z rodiny konstruktéra pana Jaroslava Šimandla
měl být vrcholem kariéry. Tehdy již
sedm let „jetý“ speciál měl ovšem
své nejlepší za sebou. Koupit, či sehnat náhradní díly do tohoto motoru
bylo takřka nemožné a při návštěvě
majitele stroje přímo ve fabrice
v Divišově dostalo se Františkovi
uznání, jak dobře ji drží při životě. Vyrobit například kvalitní ojniční ložiska byl tehdy úkol
vlastně neřešitelný, i když se „Kovopoláci’‘
snažili, seč mohli.
Pokud závodní stroj Eso enormní nápor vydržel, umístění jezdce Kociána bylo
v tabulce nepřehlédnutelné. Častěji se však
potýkal se stále obtížnějšími a opakujícími
se problémy a závadami technického rázu.
Uspokojení kolem závodního dění bylo díky
nadšení a neopakovatelné atmosféře neoddiskutovatelné, avšak vše má vždy svůj start i cíl,
a tak po třech aktivních a jedné nedokončené sezoně na stroji ESO svoji aktivní činnost
ukončil.
Závodní sezona roku 1965 byla pro

Františka Kociána tou poslední na tratích silničních okruhů. Závodil tedy úctyhodných
šestnáct let!
Dnes je stroj ESO 350, který po své aktivní činnosti od Svazarmu František odkoupil,
k vidění v Moto muzeu v Nové Pace u pana
Vitvara.
Naplněný život.
Pestrý a bohatý jak na činy, tak prožitky.
Slušný člověk, dobrý chlap, na kterého
se stále vzpomíná, a který svoji cestu na této
zemi uzavřel v roce 1996.
Za cenné informace děkuji vnukovi legendárního závodníka, Ondřeji Kociánovi
David Puschmann
dppuschmann@gmail.com

SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování
Konečně se nám rozvolnilo natolik, že můžeme pravidelně trénovat v našich početných
skupinách a reálně začít plánovat závody.
Některé květnové akce byly bohužel zrušeny (např. sraz SpS ve Vimperku – přesunut
na podzim), ale některé jsme již absolvovali,
např. plnění čarodějných úkolů na Zděřině,
Májový výlet na Bišík a výlet s úkoly
na Ostaši.
Na konci dubna jsme absolvovali valnou
hromadu Úseku běžeckých disciplín (ÚBD)
Svazu lyžařů v Praze. Důležitý bod byla volba nového předsedy ÚBD. Stal se jím Aleš
Vaněk, rodák z Jilemnice, běžec na lyžích,
který v roce 1992 vyhrál Jizerskou padesátku.
V čele svazu byl v letech 2004 až 2006.
Prvním „normálním“ závodem pro místní i přespolní běžce byl 23.5. Běh sídlištěm
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(po uzávěrce PM).
Dál plánujeme už v minulém měsíčníku
zmiňované závody na červen:
2.6.2021 - Běh od Pípy k pípě (silniční
běh od Krčmy k Lidmanom)
8.6.2021 - Výjezd na Klůček (kolečkové
lyže a brusle, nejmenší děti běh)
27.6.2021 - Běh na Hvězdu (závod
Maratonstav českého poháru v běhu do vrchu
a Velké ceny východních Čech v bězích)
Na konci května (po uzávěrce PM) jedeme
s 2.-5. skupinou na chatu Perla do Trčkova. Je
nás skoro padesát. Plánujeme běh, turistiku,
kolečkové lyže a brusle, spoustu her. Moc se
těšíme.
6. skupina vyráží na přechod Sněžky, turistický celodenní výlet.

Od května nám do první skupiny přibylo
několik nových dětí. Děkujeme trenérkám,
že se jich zodpovědně ujaly a pomohly nám
rozšířit členskou základnu těch nejmenších.
Celkem máme v klubu 90 dětí, z toho se přibližně 80 pravidelně účastní tréninků. A k nim
potřebujeme nadšené a proškolené trenéry. Ti,
kteří mají zájem, budou v červnu absolvovat
1. část školení licence C- trenér III. třídy, druhá část je pak zimní na lyžích. Nábor trenérů
je stále otevřený, příjem nových dětí mírně
omezen.
Informace a podrobnosti o všech akcích
a závodech aktualizujeme na našich stránkách
ski.polickej.net
Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi
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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. Přijdťe si zaběhat!
Za Oblastní charitu
Červený Kostelec
Jan Kordina

Nově otevřená bezkontaktní automyčka
v Broumově, třída Masarykova 235.

Provozní doba PO-NE od 6:00-22-00.
Výsledky matematických úloh ze str. 29

1. úloha - Nejprve budeme hledat ciferný součet čísel 1, 2, …,999
999 999. Utvoříme páry 999 999 999 a 0; 999 999 998 a 1;
999 999 997 a 2 atd. Takových párů bude 500 000 000, ciferný součet v každém je 81. Poslední číslo, miliarda, má ciferný
součet 1.
Hledaný ciferný součet je 500 000 000 . 81 + 1 = 40 500 000 001
2.úloha -

7+1=8

9 - 6 = 3 4 . 5 = 20

3. úloha -

9 . 9 = 81 a 9 + 9 = 18; 3 . 24 = 72 a 3 - 24 = 27;
497 . 2 = 994 a 497 + 2 = 499

4. úloha -

1961 = 20 + 23 + 25 + 27 + 28 + 29 + 210

5. úloha - Rok 1962 = 987 + 654 + 521
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Každý los UHLOTERIE HAVELKA obsahuje:
1× sleva 100 % = nákup zdarma • 2× sleva 50 % = nákup za polovinu
2× sleva 25 % • 5× sleva 1000 Kč • 10× sleva 500 Kč
další výhry 300, 200 a 100 Kč

tel. 602 489 489 • www.havelka.cz
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VÝKUP DŘEVA, TĚŽEBNÍ A PĚSTEBNÍ PRÁCE

Platba ihned, jsme pořádní a poctiví.
Vaše dřevo vytěžíme, uklidíme klest a vysázíme novou
kulturu. Zařizujeme dotace na sadební materiál a prodej
dřeva.
Vykupujeme také lesní pozemky.

Kontakt: Bc. Karel Tomek, 733 788 559,
obchodbrugge@gmail.com
Brugge s.r.o, Velké Karlovice 307,75606
34
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Proč jen jsem si
nenechal poradit!
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Police nad Metují 183x63 mm 4B 2021 „Tchán 2“

NABÍZÍM VÝUKU
NĚMECKÉHO JAZYKA

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.

přes Skype, případně
osobně v Polici n. Met.

Zahajuje kurzy:

Broumov

29. 6. 2021 v 15.00 hod.

Police n. Metují

24. 6. 2021 v 15.00 hod.

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

Společnost

Praxe v jazykové škole i s jednotlivci.
Délka lekce 45, 60 nebo 90 min., cena
s přihlédnutím i k Vašim možnostem.

Bc. Jana Pinkavová, tel. 722 025 662

Elmertex k.s., Velké Poříčí

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

textilní produkce

pracovníky
do třísměnného provozu
na pozice

závod 10 v Broumově
přijme

ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA /

MISTR - SEŘIZOVAČ

PRACOVNICI DO TECHNOLOGIE

MANIPULANT - PŘISUKOVAČ

Požadujeme:
SŠ vzdělání s maturitou (nejlépe technický obor),
praxe ve strojírenství nebo příbuzném oboru výhodou,
dobré komunikační schopnosti, uživatelská znalost
práce na PC, řidičský průkaz sk. B výhodou.

Nástup od 1. 6. 2021,
příp. dle dohody
V případě zájmu zašlete životopis
na adresu jaskova.br@koh-i-noor.cz
případně kontaktujte M.Jaškovou, tel. 491 509 211
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přijme

Nabízíme:

práci v menším kolektivu ve firmě
s dlouholetou tradicí mzdu odpovídající
dané pozici
pololetní bonus + příspěvek na stravování
čas na zapracování

Nástup možný ihned

adresa: Elmertex k.s.

Životopisy zasílejte na:

Náchodská 227,
549 32 Velké Poříčí
telefon: 491 482 389

info@elmertex.cz
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KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ
• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.

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

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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KULTURA

POLICE
NAD
METUJÍ

ČERVEN 2021

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY KOLÁROVA DIVADLA - OPATŘENÍ V RÁMCI POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ

Kolárovo divadlo
KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ
Úterý 8. 6. 2021 od 18:00 / Kolárovo divadlo
Zábavné kouzelnické představení pro všechny věkové
kategorie. Vystoupí Kašpar Magic Show. Délka
představení cca 50 min. Vstupné: 50 Kč

Kino
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Úterý 1. 6. 2021 od 18:00 / Kolárovo divadlo
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné
kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba
se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin,
jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde
poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno,
princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase...
Pohádka / Fantasy / Komedie. Česko, 2020, 115 min,
Vstupné: 50 Kč

Pellyho domy
HRÁTKY SE SVĚTLEM - výstava

používání odpovídajícího respirátoru nebo roušky
bez konzumace jídla a pití
pořadatel musí evidovat návštěvníky (telefonický nebo e-mailový kontakt)

MUZEUM DĚTEM

POLICKÁ STOVKA

Interaktivní dílnička přímo v expozici Muzea.

Úterý 15. 6. 2021 od 16:00 do 18:30 / Gagarinova ul.
Otevřené veřejné klání v běhu na 100 metrů určené
všem věkovým kategoriím, Atlet roku - trojboj: běh
na 100 metrů, skok daleký a vrh koulí.
http://www.sskpedro.policenadmetuji.cz/

Sobota a neděle 26. a 27. 6. 2021, 9:00 – 17:00 hod /
Muzeum papírových modelů

WIHANŮV ROK

POLICKÝ RODÁK HANUŠ WIHAN
3. 6. - 4. 7. 2021 / Zelený domeček
Výstava v rámci projektu Wihanův rok představí
nejvýznamnějšího polického rodáka nejen jako
skvělého umělce, ale nabídne i pohled do jeho
soukromí. Vernisáž: 3. 6. od 18 hodin
Dobrovolné vstupné bude použito na údržbu hrobu
H. Wihana na Olšanských hřbitovech.

WIHANOVO KVARTETO - koncert
Sobota 12. 6. 2021 od 19:00 /
Kostelní ulice č. p. 5, Police nad Metují
Koncert jednoho z nejvýznamnějších komorních
souborů současnosti, který zahraje v plenéru před
Wihanovým rodným domem. Wihanovo kvarteto s
úspěchem koncertuje nejen po celé Evropě, ale i v
USA, Austrálii nebo Japonsku.
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici n/M.
Dobrovolné vstupné bude použito na údržbu hrobu
H. Wihana na Olšanských hřbitovech.

Ostatní akce

5. 6. - 6. 7. 2021 / Konferenční místnost Pellyho domů
Malá interaktivní výstava, u které si vyhrají nejen děti,
ale i dospělí. Světelné pexexo, světlovody, stínové
divadlo, příšerková skládačka, optické klamy. Za
zápůjčku interaktivních exponátů děkujeme Muzeu
Pod čepicí Hronov.
Výstava otevřena: pondělí - pátek 8:30 - 17:00,

HRAVÉ PUTOVÁNÍ ZA VÍLOU
METUJKOU A SKŘÍTKEM VILÉMEM

soboty a svátky 8:30 - 15:00, Vstupné: dobrovolné

Sobota 5. 6. 2021, od 10:00 do 14:00, Police n.Met.

Muzeum papírových modelů,
Zelený domeček
ONDŘEJ HEJL: ARCHITEKTURA
19. 6. - 30. 9. 2021 / Muzeum papírových modelů
Výstava představí jednoho z nejznámějších
konstruktérů papírových modelů Ondřeje Hejla.
Průřez jeho tvorbou, od modelů románských kaplí
a kostelů v Čechách, přes japonské hrady až po
současnost. Vernisáž v sobotu 19. 6. od 15 hodin
Prohlídka výstavy je v ceně vstupného do Muzea.

http://www.barcode-generator.de

Krátká nenáročná trasa po městě s několika úkoly,
určená pro děti cca do 10 let. Začátek v Informačním
centru, kde získáte v bližší informace. Akce se
uskuteční pouze v případě příznivého počasí.

ZUŠ OPEN
Úterý 8. 6. 2021 od 14:00/ Masarykovo náměstí
Akce v rámci celostátního happeningu základních
uměleckých škol ve veřejném prostoru. Představí se
taneční, výtvarný a hudební obor polické ZUŠ.

NOČNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
BENEDIKTINSKÉHO KLÁŠTERA
Pátek 25. 6. 2021 / Benediktinský klášter
Muzeum Náchodska vás zve na speciální prohlídky
kláštera a kostela s historikem Mgr. Janem Tůmou
Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace na tel.
775 393 608 nebo na vecerova@muzeumnachodska.
cz, Vstupné 100 Kč, zlevněné 50 Kč

BĚH NA HVĚZDU
Neděle 27. 6. 2021
Velká cena východních Čech v bězích 2021, závod
MARATONSTAV ČESKÉHO POHÁRU V BĚHU DO VRCHU
2021 - dětské a žákovské kategorie poběží okruhy na
náměstí a poblíž, povrch dlažba, příp. asfalt. Hlavní
závod 8,9 km (5 km) převážně terén (jen cca 3,5 km
dlažba a asfalt).
Aktuální informace na ski.polickej.net

BROUMOVSKÉ BAROKNÍ KOSTELY výstava
do 31. 10. 2021 / Benediktinský klášter Police n. Met.
Krása barokních kostelů očima Zdeňka Odla. Výstava
fotografií bude přístupná do konce října. Více
informací na www.muzeumnachod.cz
Výstava otevřena: v červnu od úterý do neděle 9.3012.00 a 13.00-17.00 a od července do srpna denně
9.30-12.00 a 13.00-17.00 hodin.

Připravujeme:
LETNÍ KINO

pátky, červenec a srpen 2021 / areál Víceúčelového
sportoviště

PETROVICKÉ ZATÁČKY
Sobota 21. 8. 2021

Další akce na WWW.POLICKO.CZ

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

obsazeno 50% kapacity sálu,
sezení ob sedačku (výjimkou jsou osoby žijící ve společné domácnosti)
prokázání diváka provedeným testem (z práce, potvrzení z testovacího centra,
u dětí čestné prohlášení zákonného zástupce, u dětí do 6 let není testování požadováno)
nebo potvrzením o očkování (plné dvě očkovací dávky a 14 dní po očkování)
nebo potvrzením o prodělání covid-19 (90 dní)

