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Oprava kOmunikace v HOrní uLici
Firma STRABAG a.s. vybraná na zákla-

dě výběrového řízení realizuje od počát-
ku května dlouhodobě slibovanou opravu 
komunikace v Horní ulici. Jedná se o re-
konstrukci místní komunikace a jednoho 
chodníku bez změny nivelety v severový-
chodní části intravilánu města mezi býva-
lou drůbežárnou a sídlištěm panelových 
domů. Stávající asfalt zde byl dožilý, po-
vrch nerovný a porušený. Také chodníky na 
obou stranách byly dožilé, betonová dlažba 
na levé straně je propadlá a na straně pra-
vé zůstal po opravě vodovodu v celé délce 
ulice jen štěrkový povrch. Při probíhající 
rekonstrukci jsou podkladní vrstvy zpev-
něných ploch vyměněny, stávající štěrkové 

vrstvy z konstrukce vozovky byly použity 
do aktivní zóny. Komunikace výškově kopí-
ruje stávající vozovku a zohledňuje stávající 
sjezdy na sousední parcely. Nově byl zřízen 
pravostranný chodník o šířce 1,5 m, komu-
nikace šířky 5,0 m a zbývající část z veřejné-
ho prostoru tvoří zpevněná, pojížděná kraj-
nice pro parkování vozidel.  Dešťové vody  
z komunikace a chodníku jsou odvedeny do 
stávajících uličních vpustí s přepadem do 
stav. kanalizace. Nově nejsou řešeny, jen se 
vzhledem k malému podélnému spádu ko-
munikace provedlo doplněni uličních vpus-
tí a navýšil se celkový počet na 8 ks. Povrch 
komunikace je asfaltový, povrch chodníku  
a zpevněné krajnice byly provedeny z beto-

nové zámkové dlažby. Během výstavby byla 
realizována i stavba optické sítě firmy VIRI-
DIUM.CZ a nové kabelové vedení veřejného 
osvětlení. Dopravní značení bylo demonto-
váno a bude znovu osazeno, navíc budou 
osazeny 2 ks „Zákazu stání“ na pravé straně 
chodníku. Úpravy chodníku a zpevněných 
ploch jsou provedeny pro bezbariérové uží-
vání osob s omezenou schopností pohybu  
a orientace. Celkové náklady na opravu činí  
5 940 000 Kč. Děkujeme obyvatelům této lo-
kality za trpělivost při provádění stavebních 
prací a doufáme, že opravená komunikace 
bude sloužit ke všeobecné spokojenosti. 

                             Ing. Pavel Scholz, 
vedoucí odboru IMŽP
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Květen na radnici…
…v minulých  příspěvcích  do  Polického 

měsíčníku jsem se věnoval stále ve společ-
nosti  rezonujícím  tématům.  Koronakrize, 
kterou postupně zastínila válka na Ukrajině 
a z obojího vzešlá krize ekonomická. Po vět-
šinu jsem pracovní věci popisoval jen okra-
jově,  přišlo  mi  zbytečné  rozebírat  každou 
pracovní schůzku, setkání nebo podpis do-
kumentu. Na druhou stranu je pravdou, že 
kolikrát i krátké setkání bez jakéhokoli oče-
kávání může být milé a přinese podnět, kte-
rý se dá uchopit a postupně rozvinout ve ve-
likou a krásnou aktivitu.  Je  to samozřejmě 
moje práce s lidmi a jejich nápady, pro lidi 
a celé město. Práce soustavná a dlouhodo-
bá.  Z  původní  profese  lesníka  jsem  zvyklý 
čekat  na  výsledky  své  práce  i  několik  let, 
ale někdy trochu závidím řemeslníkům, že 
za nimi je hned vidět výsledek jejich práce 
na který mohou být pyšní. Je tedy třeba se 
zabývat  i drobnými pracovními aktivitami, 
abych jednou mohl i já ve své stávající funk-
ci být pyšný na výsledky práce své i celého 
týmu.

Vrátím se k několika aktivitám na pře-
lomu dubna  a  května.  Proběhlo  2.  veřejné 
zasedání  Zastupitelstva  města.  Naši  hasi-
či,  po  nucené  pauze,  zahájili  další  sezónu 
první  jarní  soutěží,  Radešovskou  osmou. 
Počasí přálo, velké množství diváků mohlo 
sledovat  kvalitní  ukázky  požárních  útoků. 
Našim se dařilo, druhé a  třetí místo získa-
li  hasiči  z  Hlavňova  a  radešovské  „Áčko“. 
Pohár  ovšem,  po  vynikajícím  výkonu,  pu-
toval  na  Bezděkov.  Gratulujeme.  Ve  stejný 
den probíhala akce „Obnovme lesy Ostaše“. 
Velmi  krásná  účast  téměř  250  lidí,  míst-
ních  i  přespolních,  přinesla  kýžené  ovoce. 
Přesněji  řečeno  zalesnění  více  jak  5000 
nových  stromků.  Výsadbou  obalovaných 
buků a prostokořenných jedlí, které jednou 
zvýší biodiverzitu a odolnost zdejších lesů, 

byla  zalesněna  celá  paseka  pod  Trpasličí 
skálou.  Rodinám  s  dětmi  i  jednotlivcům, 
kteří  ochotně  přišli  pomoci,  byl  odměnou 
zvěřinový guláš a ve slunném dni i samotný 
výlet  na  Ostaš,  s  pocitem  dobře  odvedené 
práce a pomoci zdejším lesům. V Neratově 
v  Orlických  horách  se  konal  výroční  kon-
gres  Euroregionu  Glacensis  k  25  letům 
založení  tohoto  uskupení.  Česko  –  polská 
spolupráce  přinesla  mnoho  dobrých  pro-
jektů  a  efektivní  čerpání  dotačních  pro-
středků.  Představenstvo  a  valná  hromada 
Společnosti  Horní  Labe  byla  již  tradičně 
v Trutnově. Našich 10 % akcií  zajistilo ne-
malé prostředky do rozpočtu města. Spolek 
vojenské historie T-S 20 Pláň, s nímž spolu-
pracujeme  na  různých  projektech,  zahájil 
novou  sezónu  na  svém  pěchotním  srubu 
„Na  Pláni“  nad  Chlívci.  Poslední  akcí  dub-
na  bylo  tradiční  stavění máje  na  polickém 
rynku. Velké poděkování  všem  zaintereso-
vaným a zúčastněným spolkům, díky nimž 
je tento symbol měsíce května dominantou 
náměstí.

Po  třech  letech  úprav  byla  slavnost-
ně  otevřena  pevnost  Dobrošov.  Nákladná 
rekonstrukce  přinesla  své  ovoce  hlavně 
v  podobě  komfortu  pro  návštěvníky  to-
hoto  historického  objektu  a  věřím,  že  se 
stane  staronovým  lákadlem  a  oblíbeným 
cílem  výletů.  Na  den  vítězství,  ve  středu 
8.  května,  jsme  si  pietním  aktem  na  hřbi-
tově  připomněli  oběti  druhé  světové  vál-
ky.  Seminář  na  téma  rozvoj  cyklodopravy 
v  královéhradeckém  kraji  úplně  nenaplnil 
naše  očekávání.  Nicméně  neházíme  flin-
tu  do  žita  a  dále  připravujeme  bezpečné 
propojení  Broumova  a  Police  pro  cyklisty. 
Cyklodoprava a dokončení studie cyklotras 
na Policku bylo i hlavním tématem setkání 
DSO Policka v Machově. Po čtyřech  letech, 
k  výročí  nedožitých  70  narozenin  Míry 

Šmída,  uspořádali  poličtí  lyžaři  další  roč-
ník Běhů na Havlatku, coby nejvyšší vrchol 
Police.  Sice  jen  150 metrů  dlouhé  výběhy, 
ovšem  s  převýšením  39 metrů,  systémem 
tříkolového nordic sprintu, daly dětem i do-
spělým zabrat. V příjemné atmosféře si ale 
všichni užili příjemný podvečer. Setkání se-
nior klubu Ostaš v milé a příjemné atmosfé-
ře. Všem letošním jubilantům předali kytič-
ku a drobný dárek s přáním pevného zdraví. 
Žáci základní umělecké školy odehráli krás-
ný koncert maminkám. Na honském rybní-
ku uspořádali rybáři tradiční závody. A také 
se znovu vandrovalo! Polický vandr, pojem 
mezi turisty ale i všemi nadšenci pro toulky 
jarní přírodou, vstoupil  již do své 45 sezó-
ny! Klub přátel turistiky pod vedením Petra 
Scholze  připravil  akci  jako  vždy  kvalitně, 
trasy,  občerstvení  i  doprovodný  program. 
Úctyhodný počet ročníků a také tradiční zá-
jem lidí. Počasí přálo a jsme rádi, že všichni 
„Zdrávi  došli“!  V  milé  atmosféře  jsme  po-
přáli k významným životním výročím paní 
Šváblové a panu Vondřejcovi. Nadále pokra-
čuje společná koordinace v pomoci ukrajin-
ským uprchlíkům v rámci Strategické rady 
regionu. Nezahálí se ani v přípravách na tu-
ristickou sezónu. Společnost pro destinační 
management Broumovska představila svoje 
aktivity, spolupráci a směřování cílů a dal-
šího  rozvoje  v  regionu. Věnujeme  se dlou-
hodobé  spolupráci  a  společnému  provozu 
Muzea papírových modelů a Muzea Merkur.

Různých aktivit a krásných akcí je stále 
mnoho. A já jsem za to rád. Po době, která 
spousty aktivit omezila, se opět setkáváme 
a  můžeme  dosyta  užívat  kultury,  sportu 
nebo  jen  tak zajít na kávu, na pivo. Děkuji 
všem, kteří se jakýmkoli způsobem na spo-
lečenském  životě  a  aktivitách  podílejí. 
Užívejme slunných, již téměř letních dní.

Jirka Beran

INFORMACE Z RADNICE

Rozpis lékařů
stomatologické služby

červen 2022
služba je zajištěna v době 

od 8.00 do 12.00 hodin
Datum  Lékař  Tel. č.
04. – 05. 06.  MDDr. L Škodová Třísková   737 449 355
 Krásnohorské 672, Náchod
04. – 05. 06. MUDr. Simona Ságlová, Ph.D.  491 520 373
 ZŠ Malecí, Nové Město n. M. 
11. – 12. 06. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko    491 502 425
 ZS VEBA – Olivětín 66, Broumov
11. – 12. 06. MUDr. Lucie Strnadová   491 812 495
 Z. Němečka 130, Jaroměř - Josefov
18. – 19. 06. MUDr. Ivana Vejmolová   491 482 000
 Náchodská 548, Velké Poříčí
18. – 19. 06. MUDr. Jana Šťovíčková   491 423 748
 Denisovo nábř. 665, Náchod 
25. – 26. 06. MUDr. J. Šimková Vaňková   491 463 421
 Sokolská 215, Červený Kostelec
25. – 26. 06. MDDr. Šárka Šejvlová   491 812 944
 Husova 931, Jaroměř

Město Police nad Metují nabízí k prodeji 
automobil ŠKODA Octavia 1,4 TSI
Barva modrá, výkon 90 kW. První registrace vozidla v roce 2009. 
Najeto 189 000 km. STK do 31. 3. 2023.
Minimální nabídková cena 129 000 Kč.
V ceně zimní i letní pneu s disky.
Písemné nabídky zasílejte na adresu MěÚ Police nad Metují,  
Masarykovo náměstí 98. 549 54 Police nad Metují. 

Na obálku uveďte  
"Nabídka OCTAVIA". 
Přednost má nabídka, 
která byla podána dří-
ve. Prohlídku vozidla 
je možné dohodnout 
na telefonu 603 929 838 
(Petr Rutar).
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo místostarosty
Květen  je minulostí, a musím uznat, že 

ani ten letošní květen nebyl takový, na jaké 
jsme  byli  zvyklí.  Deště  bylo  pomálu,  zato 
pylových mračen jsme si užili až až! Zmrzlí 
mužové nenaplnili  letos svou  tradici, a  tak 
se  snad  budeme moci  těšit  z  dobré  úrody 
našich zahrad, sadů či lesů. Uvidíme!

Díky dobrému počasí mohly  v dobrém 
tempu  pokračovat  práce  na městských  in-
vesticích.  Ve  chvíli,  kdy  čtete  tyto  řádky, 
je  již  v  ulici  Horní  položen  nový  asfaltový 
koberec,  a  vydlážděn  nový  chodník  a  od-
stavné plochy pro parkování vozidel! Firma 
STRABAG  zde  předvedla  výborný  výkon, 
a  jsme za to moc rádi! Paradoxem zůstává, 
kolik měsíců trvá projektová příprava stav-
by, včetně stavebního povolení, a kolik pak 
vlastní  realizace.  Takový  je  už  ale  životní 
cyklus investic.

Na  komunikaci  za  radnicí  pokračovaly 
práce v nezměněném tempu, a stavba se za-
čala klubat ze země. Ve chvíli vydání tohoto 
čísla  měsíčníku  jsou  již  pokládány  dlažby 
a  pokračuje  příprava  obrub  a  odvodňova-
cích prvků v další  části  stavby s  tím, že se 
vše chystá na závěrečnou pokládku asfaltu, 
k níž by mělo dojít ke konci června.

V průběhu realizace těchto staveb pro-
běhla  výběrová  řízení  i  na  další  investiční 
akce,  přičemž  k  naší  velké  radosti  uspěla 
firma STRABAG i u dalších zakázek, týkají-
cích  se  rekonstrukcí místních  komunikací, 
či  jejich  příslušenství.  V  nejbližších  dnech 
tak bude zahájena rekonstrukce komunika-
ce Na Bělidle, přičemž ke dni uzávěrky ještě 
není  jasné,  za  jakých dopravních omezení. 
V tuto chvíli se uvažuje jak o variantě uza-
vírky  celého  rekonstruovaného  úseku,  tak 
v drobnějších uzavírkách jednotlivých částí 
mezi křižovatkami. V tomto směru bude mít 
konečné slovo dopravní policie, která musí 
zhotoviteli  stavby  schválit  před  zahájením 
prací  tzv.  dopravně  inženýrské  opatření. 
Majitele  nemovitostí  budeme  před  zahá-
jením prací  informovat  přímo,  ostatní  pak 
prostřednictvím webu města, či mobilního 
rozhlasu.

V  místní  části  Radešov  bude  prove-
dena  úprava  žlabovek  na  vjezdu  do  obce. 
V tomto úseku nás v minulosti realizované 
odvodnění příkopu opakovaně trápí a dou-
fejme,  že  po  výměně  žlabovek  za  obrubu 
a  doasfaltování  okraje  komunikace  bude 
letitý  problém  vyřešen.  Současně  s  touto 
akcí proběhne v Radešově oprava povrchu 
komunikace  u  horské  vpusti  v  místě,  kde 
byla před  lety  realizována přeložka místní 
komunikace.

V průběhu měsíce května pak byla zre-
alizována oprava části cyklostezky u Mýta, 
kterou  nám  v  únoru  poškodila  povodeň. 
I  zde  proběhly  práce  (od  okamžiku  pode-
psání smlouvy) hodně rychle, a každý cyk-
lista,  který  (jako  já)  s oblibou  tuto  cyklos-
tezku používá,  jistě ocení,  že průjezd  je  již 
možný  v  plné  šíři,  a  zároveň  je  bezpečný. 
V  rámci  prací  byl  násyp  cyklostezky  zpev-
něn,  a  při  příštím  průchodu  povodně  by 
v tomto místě nemělo dojít k poškození tě-
lesa cyklostezky. 

V  posledním  květnovém  týdnu  roz-
hodovala  rada  města  o  zadání  dalších,  již 
menších,  avšak  neméně  důležitých,  akcí 
na  opravách  chodníků,  provádění  dlažeb, 
dokončení úprav zastávky v Pěkově. S ohle-
dem na komplikace v dodávkách stavebních 
hmot a materiálů je naší ambicí mít co nej-
větší množství  investic  zahájených  v  červ-
nu, aby byl dostatek času tyto akce dokončit, 
a to i ve chvílích, kdy bude váznout dodávka 
nějakého materiálu (např. v ul. Horní  jsme 
několik  týdnů čekali na dodávky dlažby se 
slepeckou  úpravou,  byť  byla  objednána 
a výrobcem přislíbena).

V  druhé  polovině  roku  se  pak  chceme 
zaměřit na zadání zakázek v oblasti projek-
tových prací,  jejichž prostřednictvím se  již 
budeme  připravovat  na  investice  v  dalším 
roce. Část projektové přípravy pak směřuje 
k  přípravě  dotačních  projektů,  kde  patrně 
nejdál je v tuto chvíli příprava druhé etapy 
výměny  veřejného  osvětlení  na  LED  tech-
nologii. Ve  fázi  analyzování  je nyní přípra-
va  rekonstrukce  kotelny  v  základní  škole, 

neboť k již zpracovanému projektu se nyní 
objevila určitá možnost,  jak bychom mohli 
za pomoci dotace školu napojit na kotelnu 
na  sídlišti,  čímž  bychom  do  budoucna  ge-
nerovali  úspory  v  souvislosti  se  zrušením 
jedné  kotelny  (v  ZŠ),  a  současně  bychom 
stabilizovali výrobu tepla v CZT. Ale zde  je 
vše ve stádiu prověřování technických a fi-
nančních možností.

S  ohledem  na  pomalu  začínající  nové 
dotační období je třeba uznat, že podmínky, 
jaké nyní prezentuje Integrovaný regionální 
operační program (IROP) patrně neumožní 
takové dotační úspěchy, jaké se nám podaři-
li v období 2014 – 2020. IROP sám v obecné 
rovině nabízí  celou  řadu velmi  zajímavých 
možností  dotací  pro  záměry  obcí,  problé-
mem  jsou  až  vlastní  podmínky,  za  jakých 
bude možné dotace získat. V minulosti jsem 
v nadsázce říkal, že řada evropských dotací 
je  nastavena  tak,  že  když  chcete  s  pomocí 
dotace  koupit  lokomotivu,  musíte  k  tomu 
postavit  nádraží.  V  nadcházejícím  dotační 
období  to  musím  mírně  korigovat,  neboť 
to  nádraží  bude  muset  mít  zelenou  stře-
chu,  a  dvě  stanice metra.  Jinými  slovy,  jen 
málo našich záměrů obsažených ve strate-
gickém plánu rozvoje města, bude schopno 
nastavené  podmínky  naplnit.  Samozřejmě 
se  budeme  snažit,  aby  se  nám  to  povedlo 
i u těch záměrů, kde nyní panuje určitá pr-
votní skepse. Dlužno dodat, že své podmín-
ky ještě neodhalil Operační program životní 
prostředí (OPŽP) a nejsou jasné programy, 
které budou vyhlašovány přes místní akční 
skupiny. Tudíž vlastně můžeme zůstat stále 
mírnými optimisty!

Závěrem  přeju  hlavně  dětem  krás-
ně  prožitý Mezinárodní  den  dětí  s  tím,  že 
všechny děti i rodiče si jménem organizáto-
rů dovolím pozvat jak na sokolský den dětí, 
tak na oslavy 10. narozenin Muzea papíro-
vých modelů! Podrobnosti  k  oběma akcím 
najdete uvnitř vydání!

Všem Vám přeji pevné zdraví, hodně sil, 
a příjemný začátek léta!

Jirka Škop

Den otevřených lesů
18. června 2022 proběhne na někte-

rých nestátních lesních majetcích akce 
Den otevřených lesů. Pořadatelem této 
akce je Sdružení vlastníků obecních, sou-
kromých a církevních lesů v ČR (SVOL) 
a jeho hlavním cílem je vysvětlit nejčas-
tější mýty, kterým veřejnost v souvislosti 
s hospodařením v lesích podléhá. 

„Vlastníci lesů se prakticky denně setkáva-
jí s tím, že si veřejnost nedokáže představit, co 
v praxi obnáší pojem hospodařit v lese. Mnoho 
návštěvníků lesa například vůbec netuší, že 
lesníci se při péči o les řídí hospodářským plá-
nem. Lidé mají často pod vlivem neúplných 
informací nebo až dezinformací představu, 
že by lesy měly být kompletně ponechány pří-
rodě, aby si lidově řečeno – pomohla sama. 
Nevědí, že takové lesy by do budoucna nemoh-
ly plnit tři základní funkce, které od nich celá 

společnost očekává: enviromentální, sociální 
a ekonomickou. Nehledě na to, že by vypadaly 
úplně jinak, než jsme po staletí zvyklí,“ vysvět-
luje předseda SVOL Jiří Svoboda. Mimořádně 
nás těší i fakt, že naše akce zaujala ministra 
zemědělství Zdeňka Nekulu, který avizoval 
návštěvu Městských lesů Znojmo. Shodneme 
se mimo jiné v pohledu na význam práce les-
níků i na to, že o budoucnosti našich lesů se 
rozhoduje nyní.“

Akce  „Den otevřených lesů“  proběhne 
na území celé republiky na řadě soukromých, 
obecních i církevních majetků. Interaktivní 
mapu přihlášených majetků a podrob-
nosti k programu najdete na www.deno-
tevrenychlesu.cz

Na  boření  mýtů  se  v  sobotu  18.  červ-
na  chystá  také Robin Ambrož,  ředitel  Lesní 
správy Zbiroh. Často se setkávám s názorem, 

že soukromníci lesy drancují. Drtivá většina 
vlastníků se však snaží hospodařit trvale 
udržitelným způsobem, tedy tak, abychom si 
z lesa vzali pouze to, co v něm přiroste. Naším 
cílem je, abychom lesy okolo nás obnovili 
a příští generace tu měly lesy odolnější, 
pestřejší, ale zároveň produktivní.“ Dodává, že 
dalším z velmi rozšířených omylů je předsta-
va lesníka výhradně jako myslivce. „Většinou 
platí, že lesník je také myslivec, protože udržo-
vání stavů zvěře s jeho prací souvisí. Ale zdale-
ka ne každý myslivec je naopak lesník."

DSO Lesy Policka pořádají v tomto termí-
nu, společně s Lesnickou akademií Trutnov, 
akci  Den  s  lesníkem,  určenou  pro  základní 
školy obcí, které jsou členy DSO.   

Podle informace SVOL ČR a DSO LP sestavil 
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.
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Něco z Radešova........................................................................
Velikonoční tvoření 

Pokovidové  jaro na Radešově  jsme  zahájili Velikonočním  tvo-
řením. Bylo milé  se opět  sejít  a při  sklence dobrého moravského 
vína si popovídat a vytvořit nějakou tu Velikonoční parádu do bytu. 

Radešovská Osma
Po dvouleté covidové pauze se na Radešově opět pořádala hasič-

ská soutěž v požárním útoku „Radešovská osma“. 23.dubna 2022 se 
na radešovském hřišti utkalo 10 hasičských družstev. Místní zdvoji-
li šanci na výhru a vytvořili dvě soutěžní družstva, z nichž jedno vy-
bojovalo třetí místo a druhé družstvo šesté místo. Hasiči z Hlavňova 

se umístili na druhém místě a putovní pohár za první místo si odve-
zl tým hasičů z Bezděkova. Všem gratulujeme a děkujeme za účast!

Myslím,že celá akce se zdařila  i díky sluníčku, které přilákalo 
spostu diváků,  kteří přišli  podpořit  a  fandit  všem hasičům. Velké 
poděkování  patří  sponzorům:  Koloniál  Renata,  Technické  služ-
by  Police  nad Metují  s.r.o.,  Město  Police  nad Metují,  Občerstvení 
Karel Šnábl, Hasiči Police nad Metují, Truhlářství Radešov Michal 
Podstavec,  Pejskar  a  spol  s.r.o.,  Coca-Cola  Teplice  nad  Metují. 
V neposlední řadě patří poděkování i všem, kteří se podíleli na or-
ganizaci soutěže. Tak zase za rok.

Za SDH Radešov Květa Vídeňová

O PRÁZDNINÁCH VYJDE 
OPĚT JEDNO DVOJČÍSLO 
POLICKÉHO MĚSÍČNÍKU

Tak  jako  v  loňském  roce  vyjde 
i  letos  pro  oba  prázdninové  měsíce 
jedno  společné  číslo  Polického  mě-
síčníku. Své příspěvky zasílejte na ad-
resu  redakce  nejpozději  do  20.  6. 
2022, otištěny budou 1. 7. 2022. Další 
číslo  Polického  měsíčníku  pak  vy-
jde až 1. 9. 2022,  jeho uzávěrka bude  
20. 8. 2022. Děkujeme za pochopení.

Ing. Pavel Pohner

POZVÁNKA
na 3. veřejné zasedání 
Zastupitelstva města 

Police nad Metují  
v roce 2022, 

středa 22. června 2022
v 17.00 hodin

na sále  
Pellyho domů.

Základní informace pro volební strany, které 
svedou boj v letošních komunálních volbách

Termín  konání  voleb  byl  preziden-
tem republiky stanoven na 23. a 24. září 
2022.

Zdánlivě  vzdálený  termín,  ale  první 
úkoly pro volební strany a pro registrač-
ní úřady již přicházejí s prázdninami.

Městský  úřad  Police  nad  Metují 
je  Registračním  úřadem  pro  město/
městys/obec Police nad Metují, Machov, 
Bezděkov  nad  Metují,  Bukovice,  Česká 
Metuje,  Suchý  Důl,  Velké  Petrovice 
a Žďár nad Metují.

Registračnímu  úřadu musí  být  kan-
didátní  listina  podána  nejpozději  dne 
19.7.2022 do 16,00 hodin. 

V termínu do 25.7.2022 do 16 hodin 
mohou volební strany doplňovat na kan-
didátní  listiny  další  kandidáty  nebo 
měnit jejich pořadí kandidátů, a to pro-
střednictvím svých zmocněnců.  

Na kandidátní  listině může být uve-
den nejvýše takový počet kandidátů ko-
lik bude volen počet členů zastupitelstva 
v příslušné obci. 

Pouze  v  obcích,  kde  se  má  volit  7 
a méně členů zastupitelstva obce, může 
volební  strana  na  kandidátní  listině 
uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí 
počet členů volených do příslušného za-
stupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu 

a zaokrouhlený na celé číslo dolů.
Pokud  se  na  kandidátních  listinách 

budou  vyskytovat  závady,  vyzve  regis-
trační  úřad  volební  strany  prostřednic-
tvím  jejich  zmocněnce  (pokud  se  bude 
jednat  o  nezávislého  kandidáta,  pak 
bude vyzván přímo on) k  jejich odstra-
nění, termín k jejich odstranění je stano-
ven nejpozději na 1.8.2022. 

Vzory  kandidátních  listin,  prohlá-
šení  kandidáta,  petice  a  počty  podpisů 
na k peticím najdete na webových strán-
kách města Police nad Metují pod odka-
zem  https://www.policenm.cz/urad/
volby do zastupitelstev obcí 2022/.

Prosíme  o  zvýšenou  pozornost  při 
vyplňování  kandidátních  listin,  prohlá-
šení  kandidátů  a  petic,  tak  aby  údaje 
na nich uvedené byly v souladu se záko-
nem  č.  491/2001  Sb.,  o  volbách  do  za-
stupitelstev obcí a příslušnou vyhláškou 
č.  59/2002 Sb.  (vše najdete  ve  vzorech 
podání, viz. výše uvedený web).

S případnými dotazy se můžete obrá-
tit na pracovníky :
Jana Hlaváčková, tel. č. 491 509 994, 
hlavackova@policenm.cz nebo
Radka Beranová, DiS., tel. č. 498 100 916, 
beranova@policenm.cz . 

Za registrační úřad Jana Hlaváčková
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V DPS Javor to žije!
Po  dlouhém  období  nejistoty,  zákazů 

a opatření k nám konečně dorazila pohoda 
a jaro. S covidem jsme se vypořádali a pusti-
li jsme se znovu do aktivit, které máme rádi. 
Každý týden ve středu společně čteme, kaž-
dý týden cvičíme jógu, a to nejen my, obyva-
telé DPS, ale i přespolní. Naši paní cvičitel-
ku udržujeme ve formě a ona zato udržuje 
ve formě nás. Díky, Alenko!

Kdo má chuť na práci a smysl pro krá-
su,  realizuje  se  na  zahradě.  I  ti,  co  žádné 
kytičky  nevysadili,  se  pak  mohou  potěšit 
pohledem z balkónu nebo zahradní lavičky. 
Letos  v  dubnu  nám  přišly  na  pomoc  děti 
z  6.  tříd  základní  školy  a  ukázaly  nám,  že 
umí vzít za hrábě. Pevně věříme, že přijdou 
zas, protože i na podzim je kolem DPS práce 
dost. Však se nejmenuje Javor pro nic za nic. 

A aby nám to kolem domu rostlo a kvetlo, 
slíbil nám úřad dvě pořádné nádrže na deš-
ťovou vodu. My  jsme  zvyklí  šetřit  s  vodou 
odjakživa a můžeme v tom jít příkladem.  

Jaro  si  letos  dávalo  na  čas,  proto  jsme 
májku postavili  bez  tradičního  jarního po-
sezení.  Na  kráse  jí  to  ale  neubralo.  Ženy 
ozdobily, muži postavili a naštěstí nepřišel 
žádný vtipálek s pilou. Májka v zahradě při-
lákala teplé počasí a 11.5. jsme pod ní při-
vítali  jaro. Nechyběla muzika, zpívání, buř-
ty,  točené  pivo  a  přátelská  atmosféra.  Pan 
Kocián s harmonikou mezi nás skvěle zapa-
dl a s paní Bednářovou se ve zpěvu skvěle 
doplňovali. Hotoví Eva a Vašek.  

Také  jsme  se  školili  v  první  pomoci. 
Pevně  doufáme,  že  tyhle  dovednosti  ne-
budeme potřebovat, ale kdyby se přeci  jen 

někomu  přitížilo,  určitě  skončí  v  dobrých 
(a proškolených) rukách sousedů a po nich 
záchranářů. Úrazy a nemoci bohužel necho-
dí po horách, ale po lidech. Naše poděkování 
za cenné informace patří týmu Hasičského 
záchranného sboru z Broumova. 

A  tím to nekončí. 9. 6. 2022 se díky  fi-
nančnímu daru firmy Mycomedika vypraví-
me s toulavým autobusem na výlet po oko-
lí. Akci pro nás připravil  tým pečovatelské 
služby a můžeme se na závěr těšit i na ob-
čerstvení v  restauraci U Lidmanů. Bude  to 
s muzikou a my zpíváme rádi. 

Děkujeme, že na nás nezapomínáte!
Mgr. Olga Landová, 

vedoucí sociálního odboru
(za obyvatele DPS, uživatele  

a tým pečovatelské služby)

Letošní sezóna 2022 koupališ-
tě bude veřejnosti uzavřena,  
a to z důvodu celkové rekonstrukce velkého 
bazénu a strojovny. Výběrovým řízením zví-
tězila firma POOL AKCENT.

Na velkém bazénu probíhá : odstranění 
starých kachliček, výměna přívodu a odto-
ku  bazénu,  vystěrkování  bazénu  a  násled-
ně  nová  fólie.  Další  velkou  investicí  bude 
veškerá  nová  technologie  strojovny  :  (pís-
kové  filtrace,  čerpadla  a  úpravny  vody). 
Veškeré  práce  se  začnou  realizovat  v  nej-
bližších dnech a budou pokračovat v dalších 
měsících.

Z  důvodu  špatné  situace na  trhu  s  do-
dávkami  materiálu,  bude  letošní  rekon-
strukce trvat celou sezónu. Budeme se těšit 
na  příští  rok,  že  koupaliště  s  těmito  úpra-
vami  dosáhne  vyšší  kvality  technických 

a  rekreačních  parametrů  srovnatelnými 
s bazény v nejbližším okolí.

Letošní zimní sezóna byla oproti té mi-
nulé jiná v tom, že sníh většinou dlouho ne-
vydržel, odtál a po pár dnech napadl znovu 
a tak jsme museli vyhrnovat a sypat celkem 
často.  Snad  se  nám  vše  dařilo  ke  spokoje-
nosti  obyvatel  a  komunikace  jsme  udrželi 
sjízdné. Pro zajímavost – za zimu jsme spo-
třebovali  více než 88 tun štěrku.

Na jaře jsme začali se zametáním chod-
níků a komunikací hlavně pomocí zametací-
ho stroje Nillfisk, po zametení centra města 
jsme pokračovali v úklidu i ostatních částí, 
včetně přilehlých obcí.

V  dubnu  jsme  kromě  běžné  jarní  čin-
nosti při úklidu a údržbě města mimo jiné 
připravili  pro  ZŠ  běžec-
kou  dráhu  nad  klášterní 

zahradou, zajistili značení parkovacích míst 
v  ulici  Fučíkova,  opravili  poškozenou  láv-
ku pro pěší  za městským úřadem, na ČOV 
se  nám  podařilo  vyměnit  vchodové  dveře 
a  připravujeme  se  na  výměnu  vzduchova-
cích  trysek  v  technologické  části  čistírny. 
Na několika místech po městě jsme opravo-
vali  chodníky  a  také  začínáme  s  opravami 
výtluků na komunikacích.

V  současnosti  nám  nejvíce  času  za-
bere  sečení  a  odvoz  trávy,  ale  nezapomí-
náme  také  na  údržbu  a  opravy  bytového 
fondu  a  jako  asi  všichni musíme  reagovat 
na rostoucí ceny energií a hledáme řešení 
na snížení energetické náročnosti na-
šich provozů.

Pracovníci T.S.

TECHNICKÉ SLUžBY INFORMUJÍ
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Svoz směsného komu-
nálního odpadu (SKO)

Pro ty, kteří tuto změnu ještě nezachytili 
sdělujeme, že společně se zavedením adres-
ného svozu plastů a papíru od domů v katast-
rálních územích Police n.M. a Velká Ledhuje, 
byla změněna i četnost svozu SKO na 1 x 
za 2 týdny celoročně. Svoz SKO se střídá 
se svozem tříděného odpadu tak, že SKO se 
sváží v sudých týdnech a tříděný odpad v li-
chých týdnech, podle následujícího svozová 
kalendáře:

Svozový kalendář  je  k  nahlédnutí 
na webových  stránkách města  a  je možné 
si ho vyzvednout také v pokladně v přízemí 
polické  radnice.  Svozová četnost uvede-
ná na známkách pro SKO na letošní rok 
(v létě každý týden) není správná.   Tato 
chyba  je  způsobena  tím,  že  tisk  známek 
zadává spol. Marius Pedersen a.s. s velkým 
předstihem  a  plánovanou  změnu  četnosti 
svozu do tisku neuvedla.  

Soutěž Čistá obec,  
aneb kde nejlépe třídí? 
I POLICE ZABODOVALA

16. května 2022 se v krásných pro-
storách Muzea 
východních Čech 
v Hradci Králové 
uskutečnilo vy-
hlášení výsled-
ků soutěže Čistá 
obec. Ani problé-

my, které nás v posledních měsících a le-
tech provázejí, nezastavily stále rostoucí 
chuť Čechů třídit svůj odpad a méně za-
těžovat životní prostředí. I letos tak moh-
li být vyhlášeni vítězové této soutěže, 
v níž obce a města Královéhradeckého 

kraje každoročně přátelsky soupeří o to, 
čí obyvatelé lépe třídí odpad. Soutěž spo-
lečně pořádají KHK, obalová společnost 
Ekokom a kolektivní systémy Asekol 
a Elektrowin.

„Třídění  odpadu  považuji  za  dnes  už 
běžnou  součást  života moderního  člověka, 
něco, co by pro každého z nás mělo být na-
prosto přirozené,“ říká náměstek hejtmana 
Královéhradeckého  kraje  pro  oblast  život-
ního  prostředí,  zemědělství  a  vodohospo-
dářství Pavel Bělobrádek. „Dlouhou dobu to 
tak  ale nebylo  a  všichni  jsme  se  to museli 
naučit.  Soutěž  Čistá  obec  ukazuje,  jak  se 
nám to v tomto směru daří zlepšovat. A pro-
tože zároveň sama ke  třídění obce a  jejich 
obyvatele motivuje, má velký smysl.“ 

Klání  o  vítězné  příčky  v  soutěži  Čistá 
obec se automaticky účastní všechny obce 
Královéhradeckého kraje,  které  jsou  zapo-
jené do systému zpětného odběru a využití 
obalových materiálů. Ten provozuje autori-
zovaná  obalová  společnost  EKO-KOM,  a.  s. 
Soutěže se pořádají i v ostatních regionech, 
ale  i  v  celostátním  srovnání  jsou  na  tom  
obce a města ze severovýchodu Čech velmi 
dobře.  „Svou  roli  v  tom může hrát  skuteč-
nost,  že  je Královéhradecký kraj  turisticky 
oblíbeným regionem a zdejší obyvatelé ho 
pro sebe i pro jeho návštěvníky chtějí udr-
žovat  čistý,“  domnívá  se  regionální  mana-
žer  společnosti  EKO-KOM 
Jiří  Záliš,  podle  kterého 
za úspěchy může být i ob-
liba  soutěže  mezi  občany 
a snaha v ní vyniknout. 

Aby  soutěž  Čistá  obec 
byla spravedlivá,  je  rozdě-
lená do tří kategorií podle 
velikosti sídel. Ta nejmenší 
soutěží v kategorii do 300 
obyvatel,  střední  obce, 
městysy a malá města mají 
kategorii  od  301  do  2000 
obyvatel, městům pak pat-
ří kategorie nad 2000 oby-
vatel.  Oceňují  se  přitom 
nejen  tři  nejlepší  v  každé 
z kategorií, ale také takzvaní Skokani roku, 
tedy obce, které se v uplynulém roce ve tří-
dění nejvíce zlepšily.

OBCE DO 300 OBYVATEL
Přestože patří obce na stupních vítězů 

v této kategorii opravdu mezi ty nejmenší, 
jejich názvy zná většina lidí. Všechny jsou 
na horách a patří mezi oblíbené turistic-
ké cíle. Na třetím místě skončila stejně jako 
loni obec Bartošovice v Orlických horách, ze 
které se jen přes jeden kopec mohou lidé dí-
vat na o něco úspěšnější sousedy v Říčkách 
v Orlických horách. Obě obce dělí vzdušnou 
čarou pouhých osm kilometrů, mohou si tak 
předávat s tříděním zkušenosti. V letošním 
„horském“ klání se ale nakonec Orlické hory 
musely sklonit před nejvyšším českým poho-
řím. Právě z Krkonoš je vítězná Malá Úpa.

Titulem skokan roku se může pyšnit obec 
Nová Ves, ležící nedaleko Týniště nad Orlicí. 

OBCE DO 2000 OBYVATEL
Ani v kategorii středních sídel se při pře-

hledu úspěšných obcí příliš nepodíváme do ní-
žiny. Třetí místo tady obsadil městys Černý 
Důl. Ten znají všichni, kteří za rekreačními 
pobyty nebo výlety míří do Krkonoš. S po-
pularitou s ním může směle soupeřit držitel 
stříbrné příčky a tím je totiž obec Adršpach. 
Na velké konkurenty by si tak možná měli 
dávat pozor v Záměli, obci nedaleko hradu 
Potštejn kde ukázali, že třídit umí. Důkazem 
budiž, že loni si na vyhlášení výsledků soutěže 
Čistá obec přišli pro bronz, letos už vystoupali 
na příčku nejvyšší. 

Skokanem roku v kategorii se stala obec 
Synkov-Slemeno z rychnovského okresu. 

OBCE A MĚSTA NAD 2000 
OBYVATEL

Potlesk za třetí místo v kategorii největ-
ších sídel Královéhradeckého kraje putuje 
do Police nad Metují. Lepší byl jen Hronov 
a vítězné Hořice. Ty si úspěch vychutnaly už 
v loňském roce, kdy skončily na druhém mís-
tě, letos už to ale vyšlo s plnou parádou a osm 
a půl tisíce obyvatel města může slavit doby-
tí nejvyšší mety. Radovat se ale mohou také 
v Červeném Kostelci. Jeho obyvatelé ukázali 
v uplynulém roce největší pokrok v třídění od-
padu a po právu se tak stali Skokanem roku. 

KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY 
ASEKOL A ELEKTROWIN

Když  se  vyhlašují  výsledky  soutě-
že  Čistá  obec,  nikdy  se  nezapomene  ani 
na  ocenění  těch  obcí  a  měst,  ve  kterých 
nejlépe funguje zpětný odběr dosloužilých 
elektrospotřebičů  a  elektrozařízení.  Tím 
se  zabývají  kolektivní  systémy  ASEKOL 
a  ELEKTROWIN,  které  také  vyhodnocu-
jí  a  vyhlašují  na  tomto  poli  nejúspěšnější 
obce. 

Kolektivní  systém  ASEKOL  letos  jako 
nejlepší v kategorii do dvou tisíc obyvatel 
vyhlásil obec Lodín. V kategorii mezi dvě-
ma  a  pěti  tisíci  obyvateli  město  Sobotka 
a  nad  pět  tisíc  obyvatel  Rychnov  nad 
Kněžnou.  Speciální  cenu,  která  je  udělo-
vána  ASEKOLem  za  nejvyšší  výtěžnost 
známých červených kontejnerů, vybojoval 
městys Velké Poříčí. 

MěSíc týden
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Únor 6, 8

Březen 10, 12

Duben 14, 16

Květen 18, 20

Červen 22, 24, 26
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Září 36, 38
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Prosinec 48, 50, 52



6 Polický měsíčník   ČERVEN 2022

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ / KNIHOVNA

V  případě  soutěže  kolektivního  sys-
tému  ELEKTROWIN  byla  nejlepší  v  kate-
gorii  do  dvou  tisíc  obyvatel  obec  Sadová, 
kategorii  nad  dva  tisíce  obyvatel  vyhrálo 
město  Vamberk.  Také  kolektivní  systém 
ELEKTROWIN  předával  svou  speciální 
cenu. Ne však za nejvyšší výtěžnost nádob 
ale za nejvýraznější meziroční procentuální 
nárůst  sběru  elektrozařízení  (včetně  chla-
zení) napříč velikostními kategoriemi obcí. 
Tuto  speciální  cenu  si  za  loňské  výsledky 
svého úsilí odnesl městys Machov. 

Více informací nejen o soutěži, ale 
i o dalších projektech, je možné najít 
na internetových stránkách www.cisty-
kraj.cz.

Chtěli  bychom  při  této  příležitosti  po-
gratulovat polickým občanům ke skvělému 
3. místu  (ze 42 měst KHK kraje) v  soutěži 
Čistá obec a popřát, aby i v letošním roce se 
dařilo třídit odpady alespoň tak, jako v roce 
loňském, ne-li lépe. Je také nutné, aby se dů-
sledným tříděním společně zapojili všichni 
obyvatelé,  neboť  Třídí  celá  Police,  je  to 
snadné velice.

Kam s kovovými obaly  
a drobnými kovy

V  rámci  hospoda-
ření  s  odpady  v  Polici 
nad  Metují  je  zavede-
no  i  třídění  kovových 
obalů a drobných kovů. 
Na vybraných stanoviš-
tích  tříděného  odpadu 
je aktuálně rozmístěno 
22  šedých  nádob  veli-
kosti 240 l na vytříděné 
kovy.  Nádoby  se  vyvá-

žejí 1x za týden a podle jejich naplněnosti je 
vidět, že třídění drobných kovů a kovových 
obalů se ujalo. Před odložením je potřebné 
kovové obaly, zvláště plechovky od nápojů, 
sešlápnout.  V  případě,  že  narazíte  na  na-
plněné  nádoby,  počkejte  na  jejich  výsyp 
a neodkládejte odpad na zem. Pro shromaž-
ďování kovových obalů v domácnostech  je 
možné  vyzvednout  na  polické  radnici  taš-
ku.  Kovový  odpad  je  také možné  odkládat 
ve sběrném dvoře.

Třídění jedlých olejů a tuků
Od roku 2020 mají obce povinnost  za-

jistit místa, kde je možné odkládat použité 
jedlé  oleje  a  tuky  z  domácností.  V  rámci 
odpadového  systému města  je  tato  povin-
nost v Polici n. M. naplněna dvěma způso-
by. Jednou z nich je možnost odnášet tento 
odpad,  v uzavřených plastových (PET) 
lahvích,  do  sběrného dvora. Druhou mož-
ností je odkládat řádně uzavřené PET lahve 
s  olejem  na  popelnici  se  směsným  komu-
nálním odpadem, přistavenou v den svozu 
k výsypu. Odtud ji pracovníci svozu odpadu, 
před  výsypem  nádoby,  odeberou  a  odloží 
do odděleného prostoru svozového vozidla. 
Využijte této možnosti, protože není žádou-
cí, aby jedlé oleje a tuky končily v kanaliza-
ci, jak tomu bylo dříve. Je to důležité jednak 
proto,  že ucpávají  kanalizaci,  a  také proto, 
že jsou cennou surovinu při výrobě biopa-
liv,  kosmetických  přípravků  a  také  v  bio-
plynových stanicích, kde z nich  lze vyrobit 
elektřinu, teplo nebo biometan.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Česko-polské literární příhraničí 
– online autorská beseda

Již jsme měli možnost sledovat dvě onli-
ne setkání s autory. Jako první proběhla be-
seda s polskou autorkou Sylwií Winnikovou. 
Polická  knihovna  pořádala  besedu  s  naší 
autorkou  Olgou  Landovou.  Besedy  s  čes-
kým  tlumočením  si  můžete  poslechnout 
prostřednictvím  našich  webových  stránek 
na yotube kanálu.

Nyní  radkowská  knihovna  připravila 
besedu  se  zajímavým  polským  autorem 
Tomaszem Duszynskim, který pochází ze 
Strzelina a který napsal přes tucet románů 
a  několik  desítek  povídek  z  žánru  fanta-
sy,  sci-fi,  hororu  a  krimi.  Je  také  autorem 
knih pro děti a mládež a také pověstí vzta-
hujících  se  k  regionu,  ve  kterém  žije.  Jeho 
retro  kriminální  román  Glatz  se  odehrává 
v Kladsku. Česky knížka vyjde koncem září 
letošního roku a po poslechu besedy ji urči-
tě do knihovny zakoupíme. Na našich webo-
vých stránkách  je odkaz na přenos besedy 
ze dne 17. 5. 2022 na yotube kanálu.

Besedy  probíhají  v  rámci  mikropro-
jektu č. CZ.11.4.120 / 0,0 / 0,0 / 16_008 / 
0002647  pn.  „Polsko-české  literární  po-
hraničí“ (číslo smlouvy CZ.11.4.120 / 0.0 / 
0.0  / 16_008 / 0002647/161)  spolufinan-
cováno  Evropským  fondem  pro  regionální 
rozvoj  a  státní  rozpočet  prostřednictvím 
Euroregionu Glacensis v rámci Operačního 
programu  přeshraniční  spolupráce  Česká 
republika  -  Polská  republika  2014  -  2020 
„Překračujeme hranice“ a jsou financovány 
knihovnou v Radkowě (jako celý projekt).

Celý projekt bude ukončen na slavnost-
ním setkání v Polsku dne 15. 6. 2022. 

Společné čtení  
se Senior klubem Ostaš

Ke  společnému  čtení  jsme  se  sešli 
opět v úterý 24. 5. 2022 v dětském oddě-
lení knihovny. Poslechli jsme si vzpomín-
ky Ze života lesníka od Jana Nováka v po-
dání pana Františka Pivoňky. K dalšímu 
čtení se sejdeme po prázdninách.

ZA KNIžNÍMI POKLADY  
Z NAŠEHO SKLADIŠTĚ KNIH

Chceme  vám  nabídnout  z  našeho 
knihovnického  skladiště  knížky,  které 
podle  nás  stojí  za  přečtení  a  mají  nám 
co  říci.  Na  červen  si  Helena  Sauerová 
vybrala:

Miroslav Horníček:  
Jak hledat slunce

K  letnímu  času  patří  neodmyslitelně 
poznávání  jiných  krajů  a  tak  jsme  tento-
krát vybraly ze skladu knihu trochu cesto-
pisnou, hodně odpočinkovou a hlavně na-
plněnou jižním sluncem až po okraj. Pana 
Horníčka  asi  nebude  nutné  nijak  dlouze 
představovat.  Známý  herec,  dramatik 
a  režisér,  ale  také  výtvarník  a  spisovatel. 
Člověk, který měl rád život a hleděl na něj 
s neopakovatelným humorem a poetikou.   

Kniha  Jak  hledat  slunce  vyšla  v  roce 
1980. Dalo by se o ní mluvit jako o cesto-
pisu  či  průvodci,  ale  spíše  je  to  vřelé  vy-
znání  přátelství,  létu,  jihu.  Pan  Horníček 
popisuje  konkrétní  navštívená  místa,  ale 
důležitější  je  spíše  nálada  a  dojmy,  kte-
ré  čtenáři  nabízí. Knihu psal  v  době,  kdy 
od nás nebylo možné jen tak vyjet za hra-
nice,  natož  do  Francie  a  kdy  ona  proslu-
lá  Provence,  která  dnes  patří  k  módním 
destinacím,  nebyla  ještě  úplně  objevena. 

Autor  se  vyznává  ze  své  celoživotní  ná-
klonnosti k tomuto kraji, který ho vždycky 
vábil. Provence inspirovala mnohé výtvar-
níky a spisovatele a právě skrze jejich díla 
se  do  ní Horníček  zamiloval. Napsal  o  ní 
ostatně už jednu knihu, Listy z Provence. 

Pokud  tedy  máte  chuť  užít  si  trochu 
laskavého Horníčkova vyprávění, neváhej-
te a vydejte se s ním a jeho přítelem malí-
řem Vondrou, který knihu doprovodil svý-
mi kresbami, hledat provensálské slunce. 

„Také se ukázalo, že některé věci jsme 
nepotřebovali nikdy - například prášek 
na nádobí, zatímco jiné věci - například vý-
vrtku - skoro pořád. Tím pádem byl prášek 
na nádobí vždycky po ruce a vývrtka pak 
k nenalezení. „

„Ne, zážitky se nedají sčítat, nejsou to 
ani čísla, ani věci hmotné a uchopitelné, 
ale jak plyne čas, jak hledajíce nacházíme 
a jak jindy nacházíme bez hledání, pojí se 
jedno s druhým ne ve společném součtu, ale 
v souzvuku a růstu: tak plyne náš čas tady. 
Cosi z nejrůznějších míst se skládá, vrší, 
připomíná, vrací, opakuje, řadí se k sobě 
a vytváří v nás už provždy nezaměnitelnou 
skutečnost jihu. Skutečnost této země, pra-
vou tvář Provence.“      

Hladoví – Eliška Pohnerová
Ne,  není  Eliška  Pohnerová  hlado-

vá  a  ani  nehladoví.  Jen  se  nám  narodila 
nová  regionální  autorka.  Právě  jí  vyšla 
její prvotina – sci-fi a katastrofický román 
Hladoví. Samozřejmě  jsme knihu  zakou-
pili a čeká na první čtenáře. Také  ji zařa-
díme do regionálního oddělení, aby výtisk 
zůstal zachován i pro čtenáře budoucí.

Slavnostní  křest knihy  chystáme 
s  autorkou  na  letošní  říjen.  Přesný  ter-
mín  oznámíme  na  webových  stránkách 
knihovny a na plakátech.
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  Svatby
Dubnová  svatba  byla  jen  jedna,  a  to 
v obřadní síni naší radnice. Manželé si 
nepřejí být jmenováni.

Dle  dostupných  údajů mělo  ke  dni 
uzavírky  tohoto  čísla  měsíčníku,  tj. 
k 20. 5. 2022 město Police nad Metují 
3 946 obyvatel.

V dubnu 2022 slavili
70 let   paní Olga Lecnarová
  paní Jarmila Linhartová
  pan Jan Cikryt
  pan Jaroslav Trojtl
  pan Petr Purkert
  pan Jan Homolka
75 let  paní Marie Středová
  paní Jindřiška Bittnarová
  pan Jaroslav Seifert

  pan Jiří Vaníček
  pan Jaroslav Holzknecht
  pan Jaroslav Soumar
80 let  paní Jindřiška Adamová
  paní Anna Krupová
85 let  paní Anna Selicharová
  paní Edita Mazačová
90 let  pan Vratislav Vondřejec

Prosíme jubilanty, kteří budou teprve slavit své výročí a nepřejí si být jmenováni v této 
rubrice, nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti, aby toto sdělili předem 

na matriku MěÚ Police nad Metují, hambalkova@policenm.cz, 491 509 990

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví 
a mnoho krásných dní plných pohody 

v dalších letech.

Dagmar Hambálková, matrikářka

  Statistika

  Jubilea

Příměstské tábory v knihovně
I  letos  o  prázdninách  knihovna  nabízí 

3  turnusy příměstského  tábora, které  jsou 
součástí projektu s názvem TÁBORY MĚSTA 
POLICE NAD METUJÍ reg. č. CZ.03.2.65/0.0/
0.0/16_047/0015867. 

Pro menší  děti  (1.  –  5.  ročník)  připra-
vujeme program na téma „Hurá do muzea“ 
-  budeme  navštěvovat  a  objevovat  mu-
zea  v  našem  regionu,  užívat  si  zážitkové 

programy  a  ochutnávat  trochu  historie. 
Provázet nás bude kniha od Petry Braunové 
- Sám v muzeu. To vše v  týdnech 25. – 29. 
července 2022 a 8. – 12. srpna 2022.

Jeden prázdninový týden je určený pro 
starší  děti  (5.  –  8.  ročník)  na  téma  „Sport 
v  našem  regionu“  –  vyzkoušíme  si  netra-
diční,  ale  dostupné  sporty  v  našem  okolí. 
Kromě aktivního sportování si poslechneme 

vyprávění sportovců různých generací, pro 
které  je  sport  (i  ten  netradiční)  životním 
koníčkem. Provázet nás bude kniha komik-
sových  příběhů  od  Pavla  Kováře  a  Petra 
Vyorala  –  Legendy:  slavné  sportovní  oka-
mžiky. To vše v týdnu 15. – 19. srpna 2022.

Všechny  tři  turnusy  už  jsou  plně 
obsazené.

Vaše knihovnice

Nabídka knih:
 ¾ Lakosil, Jan: Sudety ve stínu Mni-
chova- rok 1938 ve vzpomín-
kách a fotografiích.
Vzpomínky  německých  a  českých 
obyvatel  na  události  z  podzimu 
roku 1938, kdy bylo československé 
pohraničí připojeno k Německu.

 ¾ Tautz,  Jürgen:  Včely medonosné 
a jejich tajemný život v lese.
Fotografická publikace představuje 
úžasný  svět  včel.  Čtenář  se  dozví 
všechny  podrobnosti  o  jejich  spo-
lečném  životě,  o  škůdcích  i  růz-
ných nemocech. Autor představuje 
hlavně specifické vlastnosti lesních 
včel.

 ¾ Follett, Ken: Nikdy.
Nejnovější  dramatický  špionážně-
-politický  thriller  z  pera  mistra 
vypravěče  přináší  poutavý,  akční 
i hluboce  lidský příběh ze  součas-
nosti,  ve  kterém  se  mírově  smýš-
lející  představitelé  tajných  služeb 
a  špičky  světových  velmocí  snaží 
zabránit katastrofě.

 ¾ Rosner, Jennifer: Žlutý ptáček zpí-
vá.
Uprostřed  nacistického  běsnění 
v  Polsku  se  židovská maminka  se 

svou  pětiletou  dcerou  s  výjimeč-
ným  hudebním  nadáním  ukrývá 
na  místě,  kde  je  sebetišší  zvuk 
může obě stát život.

 ¾ Lednická,  Karin:  Životice- obraz 
(po)zapomenuté tragédie.
Životice:  malá  vesnice  uprostřed 
Těšínského  Slezska.  Po  Mnichovu 
zabrána  Polskem,  po  1.  září  1939 
se  stává  součástí  Říše… Dnes  jsou 
Životice  poklidná  vesnice,  která  je 
součástí  města  Havířov.  V  minu-
losti se zde odehrála  tzv. životická 
tragédie.  V  noci  ze  4.  na  5.  srpna 
1944 zastřelili partyzáni v místním 
hostinci  tři  příslušníky  gestapa. 
Následovalo tragické ráno 6. srpna, 
během kterého gestapo zavraždilo 
šestatřicet mužů ze Životic a okolí, 
většinou místních Poláků.  

 ¾ Dostál, Aleš: Válka s vlky- kdo má 
větší právo na krajinu - člověk, 
nebo šelmy?
Série  příběhů  zasazených  do  vý-
chodních  Čech,  jejichž  společným 
jmenovatelem  je problematika ná-
vratu vlků do české přírody.

 ¾ Anna Kaver: Cesty ke klidu- jak se 
vyrovnat s nejistotou.

Hlavním  tématem  textu  je  lidská 
„vestavěná“  zranitelnost  a  neu-
chopitelný  strach,  který  vyvolá-
vají  vnější,  neovlivnitelné  aspekty 
naší existence. Tyto okolnosti  jsou 
rozebírány  z  různých  perspek-
tiv  –  biologické,  filozofické,  psy-
chologické,  společenské,  globální 
i individuální.

 ¾ Vlková,  Jana: Kytky k jídlu v re-
ceptech i herbáři.
Kytky  k  jídlu  v  receptech  i  herbá-
ři  přináší  čtyřicet  nových  jedlých 
rostlin a stovku receptů na šedesáti 
fotografiích.

 ¾ Jakeman, Jo: Dokud mě nenajdou.
Anglický  detektivní  thriller  o  ne-
bezpečném muži a jeho partnerce, 
která nemá tušení o jeho minulos-
ti  ani  současném  způsobu  života, 
přestože  s  ním  už  nějakou  dobu 
tvoří pár.

 ¾ Whitton,  Hana:  Zdislava z Lem-
berka.
Historický  román  české  autorky, 
založený na životním příběhu svaté 
Zdislavy z Lemberka.

Dáša Ducháčová
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PELLYHO DOMY INFORMUJÍ 
 

POLICKÁ POUŤ 13. – 14. 8. 2022 
VÝZVA POŘADATELŮM 
Po roce se na Vás opět obracíme s 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.).   
Subjekty, které se na programu pouti podíle-
ly v minulých letech, budeme zároveň obesí-
lat prostřednictvím e-mailu. 
Podklady pro propagaci zasílejte, prosím,  
do 10. 7. 2022 na e-mailovou adresu  
info@pellyhodomy.cz. 
 
PŘEDSTAVENÍ KYJEVSKÉHO DIVADLA 
VIZAVI 
V pátek 20. 5. 2022 jsme měli možnost uvést 
na prknech Kolárova divadla představení 
"Dopis neznámé" ukrajinských herců Tamary 
a Jevgenije Morozových. 
Divadelní hra na motivy povídky Stefana 
Zweiga je vyprávěním o dívčí lásce ke slav-
nému spisovateli. Celý život Neznámá milo-
vala jednoho muže a ten jí nevěnoval pozor-
nost. Porodila mu dítě. A on to ani nevěděl. 
Stala se prostitutkou, aby nakrmila svého 
syna. Spal s ní, ale netušil, kdo to je. Když 
dítě zemřelo, žena mu napsala dopis, ve 
kterém vypráví o celém svém životě a lásce  
k němu.  
Hra se hrála na Ukrajině, v Bělorusku, Rusku 
(před válkou), Moldavsku, Polsku, Německu. 
Tamara je ve své zemi uznávanou herečkou, 
Jevgenij ředitelem divadla VIZAVI. 
Přípravu představení v polickém divadle 
zaznamenala ve své reportáži Jana Házová 
z Českého rozhlasu. Záznam rozhovoru 
s Morozovými je k dispozici na webových 
stránkách Radiožurnálu: 
https://radiozurnal.rozhlas.cz/inteligence-v-
exilu-novy-serial-radiozurnalu-o-valecnych-
uprchlicich-kteri-se-
8731345/3?fbclid=IwAR3dGVGlk2W2Mpl4YR
yN0xZmBSZhTO9gd49JVzLtf95xwdF3yTtjigHR
jws  
Děkujeme všem, kteří přišli herce podpořit  
i těm, kteří zapůjčili, darovali nebo pomohli 
zajistit kostýmy a rekvizity. 
 

PELLYHO DOMY  
 

Divadelní šraml EL TRES PISOARES 
Středa 29. 6. 2022 od 19:00 hod  
/ Terasa Pellyho domů 
Pohodový hudební večer na terase s kapelou 
z Hronova (kontrabas, kytara, banjo a akor-
deon). V případě nepříznivého počasí se akce 
přesouvá na sál Pellyho domů.  
Na místě bude možné zakoupit drobné ob-
čerstvení. 
Vstupné: dobrovolné  

KOLÁROVO DIVADLO                                                                                                                              
 

KONCERT VELKÉHO DECHOVÉHO  
ORCHESTRU ZUŠ 
Pátek 3. 6. 2022 od 19:00 hod  
Vstupné: 100 Kč / 80 Kč 
 
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU 
Pondělí 20. 6. 2022 od 18:00 hod 
Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru 
Základní umělecké školy v Polici nad Metují. 
Vstupné: 100 / 80 Kč 
 

KINO 
 

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK 
Úterý 14. 6. 2022 od 17:30 hod 
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu 
neobyčejný. Narodil se jako napůl kuře  
a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako 
malého adoptoval král Petr, slavný zaječí 
dobrodruh. Chicky i přes své odlišnosti chce 
to, co každý: zapadnout mezi ostatní a mít 
kamarády. To, že je pořádný nešika, pro něj 
není žádná překážka. Odvaha a nadšení mu 
totiž nechybí. Celý svůj život touží zažít po-
řádné dobrodružství! A jedno opravdu velké 
na něj právě čeká!  
 

 
 

Z vězení uprchne největší padouch v Králov-
ství, Chickyho zlotřilý strýc, který chce krále 
Petra připravit o trůn. .. 
Animovaný / Dobrodružný / Rodinný. Belgie / 
Francie, 2022, 92 min      
Vstupné: 80 Kč 
 

OSTATNÍ AKCE 
 

DĚTSKÝ DEN 
Sobota 4. 6. 2022 od 14:00 hod  
Od 14:00 do  15:00 hod průběžný start na 
trasu okolo sokolovny, na které bude pro děti 
připraveno mnoho stanovišť s úkoly. Během 
odpoledne sokolské vystoupení, ukázka 
cvičení oddílu gymnastiky, malování na obli-
čej, kolotoč, kýta na rožni a mnoho dalšího.  
Zahraje skupina DAMTRIO.  
Spoluřádáme s TJ Sokol Police nad Metují  
a Ostrostřeleckou gardou polickou. 
 
POLICKÁ ZELŇAČKA  
Sobota 11. 6. 2022 / Masarykovo nám. 
Pátý ročník soutěže ve vaření polévky s do-
provodným programem. 
Časový harmonogram akce: 
8:15 - 8:30 slavnostní zahájení salvou Ostro-
střelecké gardy polické, hymna Polické 
zelňačky, odstartování soutěže ve vaření 

9:00 - 11:00 sportovní soutěže pro kuchařské 
týmy 
11:30 ukončení soutěže ve vaření, odběr 
vzorků pro porotu a následně prodej polévky 
veřejnosti 
13:00 vyhlášení výsledků soutěže 
 

V průběhu akce hraje mezinárodní česko-
polská kapela CÉLTICA.  
Po dobu konání akce bude na náměstí  
k dispozici skákací hrad pro děti. 
Moderuje Jana HÁZOVÁ.  
 

Náměstí vč. přilehlých ulic je po celý den 
dopravně uzavřeno.  
Akce se koná za každého počasí.  
Uvedené časy jsou pouze orientační. Změna 
programu vyhrazena. 
 

Akce se koná v rámci projektu Stále spolu, 
reg. Č CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002258. 
Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis. 
 

PŘIPRAVUJEME 
 

LETNÍ FILMOVÉ STŘEDY 
Projekce pod širým nebem v areálu Víceúče-
lového sportoviště. 
13. 7. 2022 od 21:30 hod 
20. 7. 2022 od 21:30 hod 
27. 7. 2022 od 21:30 hod 
03. 08. 2022 od 21:30 hod 
10. 08. 2022 od 21:00 hod 
17. 08. 2022 od 21:00 hod 
24. 08. 2022 od 20:30 hod 
31. 08. 2022 od 20:30 hod 
Pro všechna uvedená data je pro případ 
špatného počasí náhradním termínem čtvr-
tek, ve stejný čas.  
Informace o titulech a vstupném budou 
upřesněny během června na našich webo-
vých stránkách a na samostatných plakátech. 
Distributoři uvolňují postupně nové tituly  
a rádi bychom Vám je nabídly, proto není již 
předem sestavený pevný program, jako tomu 
bylo v minulých letech. 
 
BORIS GILTBURG – koncert 
ZA POKLADY BROUMOVSKA 
Sobota 16. 7. 2022 od 18:00 hod 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Vstupné dobrovolné. 
 
POLICKÁ POUŤ / 13. - 14. 8. 2022 
Pouťové atrakce, trh, doprovodný program. 
 
PETROVICKÉ ZATÁČKY / 20. 8. 2022  
Akce pro všechny věkové kategorie, hobby 
závod na koloběžkách. 
 
MAUGLÍ  
Úterý 30. 8. 2022 / Kolárovo divadlo 
Mauglí – to je indická džungle, divoké šelmy, 
zákeřní plazi, ztracené dítě a jedna housen-
ka... Příběh o odvaze a přátelství se neobejde 
bez napětí a trochu nebezpečí, ale určitě se 
obejde bez zbytečných slov. 



9Polický měsíčník   ČERVEN 2022

KULTURA

 
Polický měsíčník – červen 2014 – strana 2 

INFORMAČNÍ CENTRUM 
 

MANUÁL TURISTICKÝCH VÝLETŮ 
Polsko jinak  než ho známe 
Euroregion Glacensis, jehož je Police nad 
Metují členem, připravil v rámci své činnosti 
v oblasti přeshraniční spolupráce mezi Čes-
kou republikou a Polskem manuál turistic-
kých výletů. 

 
Manuál obsahuje 10 výletů pro různé věkové 
a zájmové skupiny. Představuje zajímavé 
turistické cíle Dolního Slezska a mapuje ty 
nejatraktivnější z nich. Všechny nabízené 
turistické cíle přitom najdete jen kousek za 
hranicemi.  
Doporučené cíle zahrnují také přehled  
o cenách vstupného (k roku 2021), otevírací 
době, možnosti parkování, vstupu se zvířaty, 
občerstvení nebo průvodce v češtině. 
Elektronická verze manuálu  je dostupná na 
webových stránkách Euroregionu Glacensis, 
a to jak v plné tiskové kvalitě, tak ve zmenše-
ném provedení pro rychlejší stažení a ote-
vření: 
https://www.euro-glacensis.cz/manual-
turistickych-vyletu.html  
 
NOVINKY V PRODEJI 
LISTOVÁNÍ V POLICKÝCH KRONIKÁCH 
Čtyřista stran zpráv a záznamů dávných  
i nedávných polických kronikářů, které pan 
Pichl nashromáždil během návštěv Státního 
okresního archivu v Náchodě a zpracoval  
do této knihy. 
Cena: 399 Kč 
 

V sortimentu 
Informačního 
centra máme 
další tituly pana 
Pichla (např. 
Police nad 
Metují 
v datech, Hos-
tince atd.) i 
knihy 

z regionální literatury. 
Kompletní nabídku si můžete prohlédnout 
přímo v Informačním centru nebo 
v internetovém obchodě na adrese 
https://eshop.pellyhodomy.cz/  
Internetové prostředí můžete využít k výběru 
knih apod. a následně si u nás zboží vyzved-
nout osobně. 
 
TEXTILNÍ VÝROBKY CHARI-TEX 
Do našeho sortimentu jsme zařadili krásné 
výrobky od červenokosteleckého podniku 
Pro-Charitu s.r.o. Můžete si u nás pořídit 
textilní tašky, bylinkové pytlíčky a polštářky, 
ale i textilní zvířátka nebo pohankové „prdí-
ky, které jsou po nahřátí vhodné na bolesti 
bříška u dětí apod. 
 

 
 

Sociální podnik Pro-Charitu s. r. o. je dceřinná 
společnost založená Oblastní charitou Červe-
ný Kostelec s cílem vytvářet důstojná pra-
covní místa pro osoby se zdravotním posti-
žením. Zakoupenými výrobky uděláte nejen 
radost, ale i podpoříte dobrou věc. 
 
MEDAILE S MOTIVEM POLICE n. METUJÍ 
Jedná se o mosazné medaile ražené z leště-
ných raznic, o jednotném průměru 36 mm  
a tloušťce 2 mm. Medaile vznikla v rámci 
edice Pamětník, která zachovává na všech 
medailích jednotné základní charakteristické 
znaky, jednotlivé medaile emise jsou číslova-
né. 
Přední strana medaile zobrazuje polickou 
radnici, zadní strana medaile je jednotná  
a zachovává charakter edice Pamětník.  
Medaile jsou dodávány v plastovém pouzdru 
a PVC sáčku s vloženou kartičkou, která 
obsahuje stručnou charakteristiku a popis 
objektu, pořadové číslo medaile a lehce 
odstřihnutelný soutěžní kupón. 
http://www.pametnik.cz/soutezni-pametnik 
Cena: 60 Kč 

 
 

Turisté si u nás kromě celé řady map mohou 
zakoupit nové magnety, turistické vizitky  
a pohlednice. Úplnou novinkou je kniha 
Českem od severu k jihu od Jana Hocka.  
Kdo se bude chtít v teplém počasí osvěžit, 
tomu můžeme nabídnout vychlazená Ledhuj-
ská piva Ostrostřelec 10⁰, Ležák 12⁰, tmavý 
Prelát 13⁰ za jednotnou cenu 79 Kč, a nově  
i Julinku 11⁰ za 89 Kč.  
Pro abstinenty nebo děti máme připravenou 
levandulovou a bezovou limonádu od Ca-
mellusu za 39 Kč.  
 
LETNÍ SOUTĚŽ DÉČKA 2022 
Naše Informační centrum bude součástí nové 
soutěže pro děti. Hra bude probíhat od čer-
vence. Více informací bude k dispozici od 
druhé poloviny června na webu ČT Déčko  
a na našich webových stránkách. 
 

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

  

PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA 
červen 2022 
Pondělí – pátek:  8:30 – 11:30 a 12:00 – 17:00 
Sobota:       8:30 – 11:30 a 12:00 – 15:00 
Polední přestávka: 11:30 – 12:00 
 

Kolektiv Pellyho domů 
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MUZEUM PAPÍROVÝCH 
MODELŮ 

 

 
Muzeum papírových modelů, 

Tyršova 341, 549 54 
Police nad Metují. 

Web: www.MPMPM.cz 
E-mail: Info@MPMPM.cz 

Mobil: 777 828 657 
Telefon: (+420) 498 100 910 

            
 

ČERVEN 2022 
Otevřeno: denně 9 - 17 hodin 

 
VOLNÝ VSTUP DO MUZEA 

Pondělí 6. 6.   9:00-17:00 
Jako každé pondělí mimo prázdniny budou  
i v dubnu dveře Muzea papírových modelů ote-
vřeny pro všechny návštěvníky zdarma. 
Těšit se můžete na zcela novou výstavu, která 
je průřezem tvorby českého autora papírových 
modelů, pana Petra Knotka, který publikuje 
pod značkou PK Graphica. 
Petr Knotek na začátku století např. dělal mo-
del dakarské Tatry, se kterou absolvoval legen-
dární rallye Karel Loprais… 
 

 
 

A samozřejmě bude volný vstup do celé stáva-
jící expozice… včetně nově rozšířené Expozice 
časopisu ABC. Její realizaci finančně podpořil 
Královéhradecký kraj. V následujícím čísle Po-
lického měsíčníku se budeme nové části expo-
zice věnovat detailněji. 
 

MODELÁŘSKÝ 
KROUŽEK 

Každý čtvrtek 15:00 - 17:00 hodin 
Modelářský kroužek v Muzeu papírových mo-
delů má už svou několikaletou tradici. 
Kroužek pod vedením Luboše Matěny se už 
pevně etabloval na modelářské scéně a přináší 
nejen dětem, ale i nám spoustu radosti. 
 

 

Modelářský kroužek je otevřený pro všechny, 
kteří si chtějí vyzkoušet „modelářské ře-
meslo“.  
Práci modeláře si můžete třeba jen vyzkoušet, 
jednorázové vstupné na kroužek je 30,- Kč. 
 

OSLAVA NAROZENIN 
MUZEA 

Je to už deset let, co se město Police nad Me-
tují může pyšnit jedinečnou institucí: Mu-
zeem papírových modelů. 
A kulaté narozeniny jsou důvodem k oslavě! 
 

 
 

A oslava musí být důstojná, protože Muzeum 
je institucí; oslava musí být hravá, protože 
Muzeum je institucí vstřícnou k rodinám a dě-
tem; oslava musí být hezká, protože je to 
prostě oslava. Tohle všechno si Vám dovolu-
jeme nabídnout na samotném začátku června. 
Oslavy začnou ve čtvrtek 2. 6. vernisáží vý-
stavy Adama Panáčka s názvem „Vílová“ 
v Zeleném domečku. 
V pátek budou pokračovat vystoupením sku-
piny historického šermu Antares na autobuso-
vém nádraží a páteční odpoledne a večer za-
končí koncertem Zuzana Dumková. Ještě 
před ní vystoupí dvojice hudebníků: Štěpán 
Přibyl na trubku a Pavel Čermák na kytaru. 
 
 

 
 

Sobotní program začne vernisáží výstavy 
Petra Knotka, jednoho z nejzajímavějších au-
torů papírových modelů u nás. 
A bude pokračovat křtem publikace o auto-
rech spolupracujících s časopisem ABC  
a před papírový ohňostroj se dostaneme k vy-
stoupení kouzelníka. Na to naváže koncert 
Jany Šteflíčkové. A před ním pozdraví hosty 

a pogratuluje Muzeu místní kytarista Vladimír 
„Hendrix“ Kalvach. 
 

 
 

A neděle bude určena hlavně dětem. Nejprve se 
v Bezděkových sadech objeví po letech opět 
vláček. 

A odpoledne 
přijede do Po-
lice Kája  
a Bambuláček. 
Známá dvojice, 
která už řadu 
let baví malé  
a nejmenší děti 
vystoupí od 14 
hodin na Sále 
Pellyho domů. 

 

A na závěr nakrojí dort, bez kterého se žádná 
oslava neobejde. 
Podrobnosti o Oslavách narozenin Muzea na-
jdete na našem webu a na našich sociálních sí-
tích a na výlepních plochách okolních měst. 
Na všechny akce bude vstupné dobrovolné. 
Stejně tak bude dobrovolné vstupné v sobotu 
 a neděli do expozice Muzea. 
 

VÝSTAVA V MUZEU 
Petr Knotek: 

Kouzlo papírových modelů 
Vernisáž v sobotu 4. 6. od 15 hodin 

Muzeum papírových modelů 
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Petr Knotek patří na jednu stranu k sice nená-
padným autorům papírových modelů, na dru-
hou stranu je autorem, bez kterého by komunita 
modelářů byla ochuzena o skvělé a krásné mo-
dely. Těžištěm jeho práce jsou modely těžké 
techniky, prioritně nákladních automobilů. 
Zcela unikátní je jeho série modelů Tatra 111, 
která okouzluje návštěvníky Muzea ve stálé ex-
pozici. Výstava „Kouzlo papírových modelů“ 
zařadí jednotlivé modely do kontextu autorova 
díla, takže návštěvník bude moci na první po-
hled rozeznat jasnou „dějovou“ linii vývoje 
jeho tvorby. 
 

 

 
 

K výstavě vyšel i katalog, který si můžete za-
koupit na pokladně Muzea. 
 
VÝSTAVY V ZELENÉM 

DOMEČKU 
Adam Panáček: Vílová 

Výstava kreseb a grafik 
Vernisáž ve čtvrtek 2. 6.  

od 18 hodin 
Adam Panáček Vystudoval Akademii výtvar-
ných umění v Praze v ateliéru Grafika I u pro-
fesorů Jiřího Lindovského a Dalibora Smut-
ného. 
Ve své tvorbě se zabývá tradičními kreslíř-
skými a grafickými technikami, jejichž pro-
střednictvím znázorňuje jakýsi mystický svět 
víl, satyrů a snové přírody.  
Propracovanou technikou kresby uhlem do 
značné míry navazuje na symbolistní polohu 
tradičních mytologických námětů, kterých do-
sahuje důkladnou prací s reálnými modely. 
 

 

 

Stěžejním znakem jeho tvorby je určitý kus 
jemné erotičnosti i idylické poetiky. 
Vystavený cyklus uhlokreseb vznikl v letech 
2020-2022 a je doplněn menšími grafickými 
pracemi. 
V rámci Nové Terasy 2022 pořádá spolek 
Apeiron s podporou města Police nad Metují 
a Muzea papírových modelů. 
Výstavy v Zeleném domečku podporují: 
ELPOL Police, GLOR, MAS Stolové hory, 
Květinářství U Petry, Zelenina Suchomel  
a Pizzeria Janeba. 
Výstavy potrvá do 26. 6. Otevřeno denně  
9-17 hodin. Vstupné dobrovolné. 
 

Veronika Pešková: Jehličí 
Výstava fotografií 

Vernisáž ve čtvrtek 30. 6. 
od 18 hodin 

Veronika Pešková patří ke generaci součas-
ných mladých fotografů. Její tvorba akceptuje 
tradici české fotografické plenérové školy, ale 
stejně tak reaguje na aktuální podněty a „dra-
mata“ všedního dne. K tomu koneckonců od-
kazuje i název výstavy „Jehličí“ – tedy cosi 
obyčejného, cosi, čeho si člověk jen málokdy 
všimne a v podstatě nikdy se nad tím neza-
myslí. 
 

 
 

Veronika Pešková potřebuje ke své tvorbě ci-
vilizaci ve všech jejích podobách. Nejen plo-
chy a místa, které přímo ovlivnil člověk 
(hlavně zastavěné plochy města, ale třeba taky 
síť komunikací), ale i místa, které jsou ovliv-
něna lidskou činností jen nepřímo. Není 
v České republice místo, kde by se 

aktivita člověka a přeneseně tedy civilizace ni-
jak neprojevila. Často nenápadnými detaily 
nebo, na druhé straně „spektra“, pomalu mize-
jícími monumenty a zbytky lidské činnosti. 
 

 
 

V rámci Nové Terasy 2022 pořádá spolek Ape-
iron s podporou Města Police nad Metují a Mu-
zea papírových modelů. 
Výstavy v Zeleném domečku podporují: 
ELPOL Police, GLOR, MAS Stolové hory, 
Květinářství U Petry, Zelenina Suchomel a Piz-
zeria Janeba. 
Výstavy potrvá do 31. 7. Otevřeno denně 9-17 
hodin. Vstupné dobrovolné. 
 

PŘEDNÁŠKA 
Josef Rauvolf: 
Jack Kerouac 

Terasa před Muzeem  
papírových modelů 

Čtvrtek 16. 6. od 18 hodin 
Josef Rauvolf patří k nejuznávanějším překla-
datelům. Specializuje se hlavně na americké 
autory „beat generation“ a do češtiny přeložil 
romány a příběhy Williama Burroughse nebo 
Jacka Kerouaca. 
Za překlad Kerouacova románu „Vize 
Codyho“ obdržel za rok 2011 cenu Josefa Jung-
manna. 
 

 
 

Jack Kerouac se narodil 12. března 1922 
v americkém městečku Lowell. V letošním 
roce by tak oslavil své 100. narozeniny. 
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Jako připomínku tohoto výročí připravil spolek 
Apeiron přednášku, která představí jednoho ze 
zakladatelů „beat generation“ nejen jako spiso-
vatele, ale i jako člověka, který bojoval se 
svými démony a sám se sebou. 
V rámci Nové Terasy 2022 pořádá spolek Ape-
iron s podporou Města Police nad Metují a Mu-
zea papírových modelů. 
 

PROMÍTÁNÍ NA TERASE 
Vůle Žít 

Film žáků polické ZUŠ 
Sobota 25. 6. od cca 21:30 hodin 

Film „Vůle Žít“ je jedním z mnoha, které 
vznikly v grafickém studiu polické ZUŠ pod 
vedením pana učitele Vladimíra Berana. Téma-
tem filmu je jedno z nejhorších období v evrop-
ských dějinách: holokaust. 
Mnozí z tehdejšího natáčecího štábu dodnes 
vzpomínají na setkání s přeživšími a na osobní 
kontakty s jejich rodinami. 
Film získal několik ocenění a jen s malou tro-
chou nadsázky se dá říct, že patří do zlatého 
fundu polické kinematografie. 

Ač téma není ani letní ani optimistické, patří 
do naší doby. Protože je nutné si historii při-
pomínat, aby nemohlo dojít k jejímu opako-
vání. 
 
 

 
 
 

Filmem „Vůle Žít“ navazuje program na loň-
ské promítání filmů žáků ZUŠ. 
V rámci Nové Terasy 2022 pořádá spolek 
Apeiron s podporou Města Police nad Metují 
a Muzea papírových modelů. 
 

MUZEUM DĚTEM 
25. a 26. června  9:00 – 17:00 

Tradiční interaktivní dílna přímo v expozici 
Muzea. Pro všechny tvořivé, zkušené i ty, co si 
práci s papírem, nůžkami a lepidlem teprve 
chtějí zkusit! 
A pro ty, kteří si ještě na modelařinu netrouf-
nou, budou připraveny omalovánky či jen čisté 
papíry a pastelky a fixy. 
 

 
 

Interaktivní dílnu podporuje firma Betexa  
a Královéhradecký kraj. 

Za MPM Pavel Frydrych 

 

Muzeum stavebnice Merkur
Nejdůležitější  zprávou  od  vydání  po-

sledního  čísla  Polického měsíčníku  je  sku-
tečnost, že úspěšně proběhlo přestěhování 
největšího  modelu  z  Merkuru  na  světě: 
Ocelového města. Celá akce nakonec trvala 
šest dní. Pro potřeby přestěhování byl mo-
del  rozebrán  nakonec  na  17  dílů,  které  se 
ručně přenesly o dvě místnosti vedle.

Nová  část  expozice  prošla  kompletní 
přestavbou:  na  podlaze  opět  září  krásné 
zrenovované parkety, které byly několik let 
zakryté kobercem. Stěny jsou opraveny a je 
vymalováno.  Ocelové  město  dostalo  nový 
podstavec a získalo větší a důstojnější pro-
story. Model, který aktuálně váží cca 1.300 
kilogramů byl očištěn a nově nainstalován. 
Z  expozice  byly  odstraněny  části,  které 
s  Ocelovým  městem  nesouvisí.  Na  první 
pohled  si  návštěvník  všimne  dvou  nových 
vysokých věží s reflektory. Jak při stěhování 
exponátu vypravoval pan Jiří Mládek, autor 
modelu:  „Profesor  Schultze  z  Ocelového 
města  byl  vlastně  zbabělec.  Jako  téměř 

všichni  diktátoři  se  o  sebe  bál.  A  tak  po-
stavil  ohromné  hlídkové  věže,  které  měly 
zabránit  tomu,  aby  někdo  do  Ocelového 
města  vnikl  nebo  z  něj  utekl.  Kromě  re-
flektorů  mají  i  sirénu,  tak  aby  zburcovaly 
všechny  obyvatele.“ Ocelové město  získalo 
nový  rozměr a díky opravě a vyčištění  jak 
samotného exponátu, tak i prostoru kolem 
něj, vidí návštěvníci na první pohled jasnou 
inspiraci  Vernovým  románem  a  více  vy-
nikne  i ohromnost stavby. V samostatných 
vitrínách pak můžou návštěvníci obdivovat 
ohromné  stroje  z  Ocelového  města  nebo 
vlaky, které město zásobovaly a chránily.

Na  stěnách  kolem  je  výběr  z  fresek 
Ladislava  Badalce,  které  zdobily  původní 
expozici  a  celá  instalace  je  doplněna  o  in-
formační  panely,  které  představují  autora 
modelu Jiřího Mládka, samotný model a au-
tora nesmrtelné románové předlohy Julese 
Verna.

Kromě Ocelového města byla připrave-
na  i  expozice  v  menší  místnosti  vedle.  Ta 

okouzlí  hlavně  milov-
níky  motocyklů:  expo-
zici  totiž  vévodí  úžasný 
model  stroje  Jawa  350 
„Pérák“  z  merkuru,  kte-
rý  v  měřítku  1:2  vytvo-
řil  Karel  Folprecht.  Ale 
tenhle „Pérák“ není sám, 
vedle něj  totiž  stojí  sku-
tečná předloha –  krásně 
zachovalý  a  udržovaný 
stroj,  který  byl  vyroben 
v roce 1951.

V  rámci  rekonstruk-
ce  expozice  a  jejího 

zkvalitnění vznikl v celém Muzeu nový pa-
nelový  doprovod.  Na  infopanelech  se  ná-
vštěvník  dozví  doplňující  informace  k  vy-
staveným exponátům, jejich autorům nebo 
zajímavosti  o  předloze…  Nové  informační 
panely  a  projektor  s  počítačem  byly  poří-
zeny  v  rámci  projektu  PRV  „Modernizace 
Muzea  Merkur“  za  podpory  MAS  Stolové 
hory (www.mas-stolovehory.cz). 

Nově  zrekonstruovaná  část  expozice 
potvrzuje  směr,  kterým  se  Muzeum  sta-
vebnice Merkur vydalo v loňském roce, při 
realizaci rozšíření prostorů o sklepení. Tam 
můžete obdivovat téměř tři metry vysokou 
těžní věž Jindřich z Ostravy nebo legendár-
ní  rypadlo, které bylo  téměř dvě desetiletí 
zobrazeno na přebalu stavebnice.

Muzeum stavebnice Merkur
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CESTA ZA VYDÁNÍM LITERÁRNÍ PRVOTINY – část druhá

Všechno má svůj čas, říká se, a byť to člověku občas leze na ner-
vy,  v momentě  dosažení  cíle  se  otočí  zpět  ke  startu  a  uzná:  ano, 
všechno mělo svůj čas. I já vběhla do pomyslného cíle, ale běželo se 
dlouho. Pokud nepočítám všechny ty roky textů na různých druzích 
papírů a discích, pak přinejmenším  ty měsíce počínající  loňským 
létem,  kdy  začaly  přípravy  na  cílovou  rovinku.  Ty  byly  plné,  jak 
asi čekáte, psaní. Ovšem psalo se daleko více e-mailů než metafor, 
a hledaly se gramatické chyby spíše nežli synonyma. Vyvrcholilo to 
tehdy, když se v podzimním předprodeji podařilo zafinancovat ná-
klad mé autorské prvotiny. Ano, povedlo se! Tehdy se cíl stal skuteč-
ností, ovšem jen proto, aby mi připomněl, že všechno má svůj čas. 
A tak se zase nic nedělo. Ne, že nic. Zase se psaly e-maily a zase se 

hledaly chyby, tentokráte se už i přeposílaly e-maily a chyby už ne-
byly jen gramatické, ale i stylistické a technické, sazečské i grafické.

Odůvodněním  času  je  lekce  trpělivosti.  Neboli  všechno  zlé  je 
k  něčemu  dobré.  Za  tu  relativně  dlouhou  dobu  od  loňského  léta 
se  povedlo  knihu  opravit,  ilustrovat,  svázat  a  rozeslat.  Lekce  tr-
pělivosti se naplnila třetího května, kdy mě vydavatelství pozvalo 
kamsi do pražských Nuslí na docela první autogramiádu! Ten den 
nebyl nikterak jiný než ostatní dny v týdnu, přece byl docela prv-
ním dnem cíle, protože jsem vstoupila do místnosti plné svých knih, 
svých  slov,  jedno vedle druhého,  natištěných na papír,  svázaných 
pod obálkou s postavou dívky oloupené o smysly.

Ach knihy. Máte rádi jejich vůni? Ta vůně byla všude ve vzduchu 
a mně se jaksi propojila s vůní divočiny, která Vás v knize přivítá. 
Chtěla  jsem  se přesvědčit,  zda  je  ta divočina na papíře  otisknutá 
dobře,  zda  přeci  jen  nenajdu  ještě  jednu  malou  hrubku,  zda  už 
je  to doopravdy konec čekání. Nahlédnu do knihy, musím se pře-
svědčit…  Jenže do  jaké?  Jedna  jako druhá a  je  jich  tolik! Moment 
nerozhodnosti  se nenaplnil,  žádnou z nich  jsem neotevřela. Tedy 
ano, ale pouze tam, kde se vpisuje osobní vzkaz pro blízké, to abych 
tu divočinu uvnitř nevzbudila. Jestli tam pořád ještě je, o tom se už 
přesvědčte sami.

Tedy ve zkratce: Děkuji Vám všem za podporu, kniha Hladoví 
je od 19.5. distribuovaná nakladatelstvím Albatros na pulty všech 
významných knihkupectví jako je Luxor, Knihy Dobrovský, Kosmas 
a  další.  Pro  polické  nadšence  je  k  dostání  v  místní  knihovně,  či 
v  knihkupectví  u  pana  Kohla.  Jsem  zavázaná  firmě  MycoMedica 
a Agentuře pro rozvoj Broumovska, kterým tímto opětovně děkuji. 
Budu se těšit na první odezvy a recenze.

S díky a pozdravem,
Eliška

Eliška Pohnerová
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MUZEUM POLICE NAD METUJÍ  -  ČERVEN 2022
Stálé expozice muzea

Stálé expozice muzea v Polici nad Metují 
budou  v  červnu  otevřeny  vždy  od  pát-
ku  do  neděle  9.30–12.00  a  13.00–17.00. 
Organizované výpravy si mohou objednávat 
prohlídky telefonicky na čísle 775 393 608, 
nebo  na  e-mailu  vecerova@muzeumna-
chodska.cz.

Výstavy
Tomáš Šrejber
Krajina bez slunce

Muzeum  Náchodska  zve  do  klášte-
ra  v  Polici  nad Metují  na  výstavu  Tomáše 
Šrejbera,  nazvanou  Krajina  bez  slunce. 
Autor  provede  návštěvníky  tichými  místy, 

kde nesvítí slunce. Ta místa se nachází mezi 
padlými  stromy  v  temných  lesích  s  ma-
jestátnými  věžemi  pískovců.  Jeho  toulky 
nejčastěji  končí  u  Panny  Marie  Sněžné. 
Všude tam vznikají jeho fotografie. Výstavu 
je možno navštívit od 6. května do 30. října 
2022. V červnu je otevřeno od úterý do ne-
děle 9.30–12.00 a 13.00–17.00.

Antonín Vacek
Tichou krajinou
Muzeum  Náchodska  zve  do  staré  školy 
Dřevěnky  v  Polici  nad  Metují  na  výstavu 
obrazů Ing. Antonína Vacka, nesoucí název 
Tichou krajinou. Výstavu je možno navštívit 
od 20. května do 10. července 2022. V červ-
nu  je  otevřeno  od  úterý  do  neděle  9.30–
12.00 a 13.00–17.00.

A kc e
Noc kostelů

V rámci  tradiční akce Noc kostelů pro-
běhne 10. června od 16.30 prohlídka kláš-
tera,  kterou  návštěvníky  provede Mgr.  Jan 
Tůma. Od 18 hodin pak navazuje další pro-
gram v kostele. Vstup do muzea zdarma.

Dny otevřených ateliérů
V  sobotu  11.  června  bude  v  otevírací 

době 10-12 a 13-16 v rámci akce Dny ote-
vřených ateliérů v Královéhradeckém kraji 
možné navštívit klášter v Polici nad Metují, 
kde  je  nainstalována  výstava  fotografií 
Tomáše Šrejbera s názvem Krajina bez slun-
ce. Vstup je zdarma.

Krajina bez slunce
Krása Broumovska očima Tomáše Šrejbera

Více informací na www.muzeumnachodska.cz a Facebooku Muzea Náchodska

Konání výstavy: 6. 5.–30. 10. 2022
Vernisáž: 5. 5. 2022 v 17:00
kláštěr v Polici nad Metují

Otevírací doba: květen–říjen, PÁ–NE 9.30–12 13–17
červen–září, ÚT–NE 9.30–12 13–17 

Tichou krajinou
výstava obrazů Ing. Antonína Vacka

Konání výstavy: 20. 5.–10. 7. 2022
Vernisáž: 19. 5. 2022 v 17.00

Police nad Metují-stará škola Dřevěnka
Otevřeno: květen pá–ne 9.30–12 13–17
červen, červenec: út–ne 9.30–12 13–17

Více informací na www.muzeumnachodska.cz a Facebooku Muzea Náchodska

(NE)VŠEDNÍ GRAFIKY Jiřího Samka v Galerii Nola
Na uměleckou  školu ho nepřijali. Dnes 

za  svá  díla  získává  ocenění  a  těší  se  zá-
jmu  sběratelů  a  galerií  po  celém  světě. 
Náchodský  rodák  a  grafik  z  Police  nad 
Metují Jiří Samek (*1955) při tvorbě lino-
rytů  používá  pro  tuto  techniku  neobvyklý 
tisk  z  hloubky.  Díky  tomu  barva  na  jeho 
dílech  tvoří  charakteristický plastický  ras-
tr  a  dodává  jim  téměř  malířský  vzhled. 
Z autorových jemných „tichých zátiší“ vyza-
řuje klid. 

O  tom,  že  také  rostliny,  ale  i  obyčejné 
předměty  vytvořené  člověkem  mají  svou 

duši,  se mohou  diváci  přesvědčit  v  Galerii 
Nola, kde Jiří Samek představí průřez svou 
tvorbou  přibližně  z  posledních  20  let. 
Vernisáž  se  uskuteční  za  jeho  přítomnosti 
dne 3. června 2022 v 17. hodin.  Výstava 
potrvá  do  30.  6.  2022.  Galeristka  Ilona 
Novotná zároveň prozradila, že pro návštěv-
níky připravuje „ochutnávky“ také z jiného 
soudku umění: „Rádi bychom na podzim pro 
veřejnost zorganizovali  několik  komorních 
koncertů,  na  které  už nyní srdečně zveme 
všechny příznivce hudby.“ 

Kontakt: 
Galerie Nola, Purkyňova 518, 547 01 Náchod 
Tel.: 724 100 053
Web: http://galerienachod.cz 
Návštěvní doba: út–pá, 15–18 hod 
(v jiném čase po předchozí domluvě)
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Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE
Skládací vějíř fête galante

Letos v létě nastane jedinečná příležitost, kdy si budete moci úpl-
ně poprvé prohlédnout sbírku vějířů Muzea Náchodska. Do této doby 
vějíře  vždy  pouze  spíše  doplňovaly  jinak  zaměřené  výstavy  a  byly 
představeny především jako nezbytný doplněk dámské garderoby 18. 
až počátku 20. století. Při bližším pohledu na vějíře si však uvědomíte, 
že mnohé z nich jsou propracovaná umělecká díla, doklady špičkové 
řemeslné práce, ale i technického vývoje a pokroku společnosti.

Krom faktu, že sloužily jako módní doplněk, plnily vějíře také vel-
mi praktickou  funkci například k  rozdmýchání ohně.  Jejich historie 
sahá až ke starověkým civilizacím. Většího rozšíření v Evropě se jim 
dostalo v období novověku, kdy je na svůj francouzský dvůr přivezla 
Kateřina Medicejská. 

Pod  slovem  vějíř  si  většina  lidí  představí  zajisté  ten  skládací. 
Jedná  se  ale  pouze  o  jednu  z mnoha  jeho  podob  a  zároveň  tu  nej-
mladší variantu. Starším typem jsou pevné, neskládací vějíře s pev-
ným  listem.  V  našich  zeměpisných  podmínkách  se mnohem  častěji 
setkáváme právě se skládacím vějířem, buď s listem nebo typu brisé. 
Vějíř brisé  je  vytvořen  ze  zdobených, mnohdy prořezávaných  žeber 
ze dřeva či kosti bez listu. V případě klasického skládacího vějíře byl 
list pokládaný přes žebra nejčastěji tvořen nějakým měkčím materi-
álem. Mohla to být látka, ale také papír, což bylo oblíbené především 
ke konci 19. století. Plocha listu vějířů přelomu 19. a 20. století se již 
běžně využívala k reklamním účelům, k propagaci nejen výrobků, ale 
také různých akcí.

Díky  sloučení  sbírek  několika  regionálních  muzeí  se  může 
Muzeum Náchodska pyšnit celkem rozsáhlou sbírkou vějířů. Ze sbírek 
Památníku města Police nad Metují pochází skládací vějíř s vyobraze-
ním scény fête galante. Skládací vějíř s dvouvrstvým papírovým tiště-
ným listem a aplikovanou papírovou kartuší byl vyroben kolem roku 

1860.  Na  aversové  straně  je  nalepená  tištěná  kolorovaná  litografie 
s vyobrazenou galantní scénou, oblíbeným námětem rokokových vějí-
řů z 18. století. Vyobrazené scény označované termíny fêtes galantes, 
fêtes champêtres či fêtes musique zobrazují životní styl versailleské-
ho dvora z období vlády Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty. Zbylou část 
listu zaplňují proplétané rokokové ornamenty uspořádané do tvaru 
písmene  „C“  ve  stříbřitě-kovové barvě doplněné dvěma  rokajovými 
kartušemi.  Reversová  strana  je  zdobená  černou  barvou  tištěným 
proutěným košem s popínavými květy. Žebra vějíře i krycí lišty jsou 
profilované (16+2), vyrobené ze slonové kosti a zdobené pravidelně 
se střídajícím prořezávaným stylizovaným rostlinným a větvičkovým 
ornamentem. Žebra jsou spojena kovovým nýtem s podložkou.

Mgr. Barbora Libřická

Aktuality z „Oživlé Dřevěnky“
Výstava obrazů

V Dřevěnce je instalována výstava obra-
zů pana Ing. Antonína Vacka „Tichou kraji-
nou“. Přijďte se podívat na poetické obrázky 
z  přírody    Policka,  Krkonoš  a  dalších míst 
České republiky.

Autor výstavy říká:
„Malovat  jsem  začal  v  druhé  polovině 

devadesátých  let.  Díky  celoživotní  profesi 
lesáka jsem měl možnost prožívat čtyři roč-
ní období v lese a v krajině mně blízké. Rád 
jsem navštěvoval malířské výstavy, do  tajů 
malířských  technik  jsem  pronikal  studiem 
různých  příruček.  S  nikým  jsem  malování 
nekonzultoval, možná ke škodě věci, ale tak 
už  to  je.  Jsem  ryzí  amatér.  Při malování  si 
nejvíce odpočinu a mám radost, když něko-
ho obrázkem potěším“.

Sponzorský dar pro  
Hospic Anežky České

Za  patchworkové  polštáře  Evy  Šustkové 
a  drobné  textilní  dekorace  Zdeny  Máslové 
jsme  utržili  2  100 KČ,  tato  částka  byla  ode-
slána  jako  sponzorský  dar.  Potěšilo  nás  po-
děkování  paní  Martiny  Kreidlové  z  Hospicu 
v Červeném Kostelci i upřesnění další spolu-
práce  - mají zájem o pletené ponožky. První 
páry jsou už hotové, uvítáme další dobrovolné 
pletařky a pletaře. Informace na našem webu 
www.drevenka-police.cz
Výrobky pro www.nedoklubko.cz

Čepičky,  ponožky,  chobotničky  a  srdíč-
ka nám „šla od ruky“, nebo přesněji z háč-
ků  a  jehlic  moc  dobře.  Pro  charitu  není 
podstatné  množství,  ale  snaha  a  dobrý 
úmysl. Výjimka potvrzuje pravidlo - rekord-
manky  jsou  paní  Marta  Dubišarová  -  30 

chobotniček a paní Hanka Vančurová    - 30 
párů ponožtiček.

Pleteme u Julinky
9.6. ve čtvrtek v 15.30 Vás rádi uvidíme 

s  pletením,  háčkováním,  vyšíváním  a  když 
do košíčku přibalíte i nějakou dobrůtku, tak 
to bude bezvadný piknik.

Světový  den  pletení  na  veřejnosti  byl 
zahájen  už  v  roce  2005,  iniciátorkou  akce 
byla Daniella Landes. Dnes tyto akce probí-
hají v Austrálii,Číně, Anglii, Finsku, Francii, 
Irsku,  Norsku,  Švédsku,  Spojených  státech 
a mnoha dalších zemích.

Tak proč ne v Polici nad Metují?!
V případě špatného počasí akce proběh-

ne v Dřevěnce.
Přijďte mezi nás a určitě něco další-

ho vymyslíme!!!
Jiřina Hejnová
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RODNÝM KRAJEM – 
ČASOPIS PLNÝ PŘÍBĚHŮ

Jen málo kroků stačí v naší zemi k tomu 
poznat něco krásného a zajímavého. Poznat 
místa  obestřená  pověstmi,  místa  historic-
ky  zajímavá  i  ta,  kudy  procházeli  zajímaví 
lidé.  A  zdejší  kraj  přímo  oplývá  tímto  bo-
hatstvím. Nechte se  inspirovat zajímavými 
příběhy pro své výlety nebo si jen tak roz-
šiřte své vědomosti a znalosti o Náchodsku, 
Hronovsku,  Trutnovsku,  Policku  či 
Broumovsku. Příběhy, které vám již 64. čís-
lo sborníku Rodným krajem přináší, Vás jis-
tě nezklamou. Nebo jste již věděli, kde měli 
pašeráci z Adršpašska a Teplicka na botách 
podpatky,  kde  mají  Šibeniční  rokli  či  jaké 
byly životní osudy sourozenců Panklových?

64.  číslo  Rodným  krajem  vychází  prá-
vě teď, začátkem června a najdete ho snad 
ve všech informačních centrech regionu.

Markéta Machová, redakční rada RK

Suchý Důl - areál fotbalového hřiště

 od 14.00 hod soutěže o ceny, zábavné atrakce
od 14:45 hod vystoupení Mažoretek Spolku Suchodolských Žen

od 15:00 hod vystoupení country kapely SLAVEŇÁCI 
od 17:00 hod vystoupení Přijela pouť spolku SPONA

 od 17:30 hod vystoupení folkové kapely CHVÍLE 
od 21:00 hod vystoupení zábavové kapely NANOVOR

25.6. 2022 od 14.00 hod

KULTURNÍ A HISTORICKÁ VÝROČÍ - ČERVEN 2022
2. červen 1904  –  Narozen  legendární 

český  brankář  František Plánička.  Jeho 
dětství  bylo  poznamenáno  dlouhou  ne-
přítomností otce,  který byl  ve válce,  a  sta-

rostmi  matky,  které  jako  truhlářský  učeň 
pomáhal živit své sourozence. Kopanou za-
čal hrát za SK Bubeneč, pak hrál za Spartu, 
z  níž  ho  propustili  pro  malou  postavu.
Přijali  ho  do  Slavie,  ze  kterou  pak  sehrál 
téměř  tisíc  utkání  a  74krát  stál  v  brance 

Československa.Plánička se přiřadil k před-
válečné hvězdné brankářské trojici Zamora 
z  FC  Madrid,  Combi  z  Juventusu  Turin 
a  Hiden  z  vídeňského  WAC.  Svou  menší 
post  vynahrazoval  skvělým výskokem pod 
nohy  soupeře.  Mužstvo  Československa, 
které  vedl  Plánička  jako  kapitán,  zvítězilo 
na mistrovství světa, v roce 1934 v semifi-
nále s reprezentací Německa, která už hrála 
s hákovými kříži na dresech, a už ve finále 
podlehlo Itálii 2:1po prodloužení.

3. červen 1801 – Narozen ve východo-
českých Osicích v rodině učitele František 

Škroup.  Maturoval 
na  hradeckém  gymnáziu, 
pak v Praze studoval  filo-
zofii a práva, ale vždy tíhl 
ke  zpěvu  a  hudbě,  zpíval 
ve  sboru  Stavovského 
divadla.  Zkomponoval 

prvou  českou  operu  s  názvem  Dráteník, 
r.  1837  se  stal  prvým  kapelníkem  téhož 
divadla.  Nesmrtelnost  mu  zajistila  hudba 
k  Tylově  hře  Fidlovačka  aneb  Žádný  hněv 
a  žádná  rvačka,  ve  které  poprvé  r.  1834 
zazněla píseň slepého žebráka Mareše Kde 
domov  můj,  která  se  po  vzniku  ČSR  stala 
naší národní hymnou. Ke konci života však 
prožíval deziluze a stal se kapelníkem u ně-
mecké  opery  v  Rotterdamu.  Tam  r.  1862 
zemřel a je pochován na místním hřbitově. 
Jako vedoucí osobnost Stavovského divadla 
se  zasloužil  o  uvádění  Wagnerových  oper 
v Praze.

5. červen 1826 –  Zemřel  v  Londýně 
v  pouhých  39  letech  německý  sklada-
tel  a  dirigent  Carl Maria von Weber.  Již 
v  17  letech  se  stal  dvorním  kapelníkem 
ve Vratislavi. V l. 1813 - 1817 byl ředitelem 
a dirigentem výše uvedeného Stavovského 

 

 

 

 

 

 

11. června 2022 od 19 hodin 
na louce pod Muzeem Boženy Němcové 

 

Podvečerní koncert pro Klokánek od 17 hodin 
ANNABELLE a hosté 

 

(areál otevřen od 16.30 hodin) 
 

 

Vstupné v předprodeji 370 Kč, na místě 400 Kč 

Předprodej vstupenek v Regionálním informačním centru v České Skalici, tel. 773 578 112 

Město Česká Skalice vás zve na  
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divadla v Praze, zde 
se též oženil. Pak pů-
sobil  v Drážďanech, 
byl  prý  prvým,  kdo 
používal  taktovku 
k  dirigování.  Pro 
londýnskou  operu 
Covent  Garden  slo-
žil  operu  Oberon. 
Tu ještě oddirigoval, 
ale  brzy  nato  tam 

zemřel  (pravděpodobně na  rakovinu  hrta-
nu). Posmrtně jeho ostatky byly převezeny 
do Drážďan, kde pronesl památnou pohřeb-
ní řeč Richard Wagner.

10. červen 1791 - Narozen v Hořiněvsi 
u  Hradce  Králové  obrozenecký  spisovatel 
Václav Hanka. Byl  synem vesnického  řez-
níka,  ale  rodiče mu  umožnili  hlubší  vzdě-

lání.  Vystudoval 
hradecké  gymná-
zium a pak v Praze 
studoval  filozofii, 
která  byla  tenkrát 
přípravou  ke  stu-
diu  na  dalších  vy-
sokých  školách. 
Ve  Vídni  studo-
val  bez  hlubšího 
zájmu  práva,  ale 

spíše  jej  zajímala  literatura.  Od  r.  1819 
pracoval  ve  Vlasteneckém  muzeu,  před-
chůdci  Národního  muzea.  Od  revolučního 
roku  1848  přednášel  v  Praze  jako  sou-
kromý  docent  češtinu  a  slovanské  jazyky. 
Usiloval o reformu českého pravopisu. Dnes 
je  znám  spíše  jako  pravděpodobný  padě-
latel  „prastarého“  Rukopisu  královédvor-
ského  a  Rukopisu  zelenohorského  (1817-
1818).  Hanka  je  pohřben  mezi  velikány 
na Vyšehradském hřbitově, tak významnou 
osobností náš krajan byl.

11. červen 1881 – Slavnostním  před-
stavením  Smetanovy  Libuše  otevřeno 
Národní divadlo.  Dne  12.  srpna  vypukl 
neopatrností dělníků požár na střeše diva-
dla  a  v několika hodinách divadlo  vyhoře-
lo. Obětavostí  celého národa se v průběhu 
jednoho měsíce vybral na opravu divadla 1 
milion zlatých. Dokonce bylo možné divadlo 
zvětšit  a  došlo  přitom k  změně  architektů 
(Zítek  –  Schulz).  Provoz  Národního  diva-
dla byl opět zahájen  již v zimě roku 1883.
Budova  je  vyzdobena  sochami  Šnircha, 

Wágnera  a  Myslbeka.  Vnitřní  stěny  jsou 
zdobeny  obrazy  a  lunetami  Ženíška,  Alše, 
Hynaise, Mařáka a Brožíka. V době výstavby 
patřilo  pražské  Národní  divadlo  k  nejhez-
čím  budovám  svého  druhu  v  Evropě  a  je 
ozdobou Prahy dodnes.

13. červen 1881 - Narozen v Jaroměři 
český  sochař,  řezbář  a  medailér  Otakar 
Španiel.  Studoval  na  rytecké  škole 

v  Jablonci,  pak 
na  medailérské 
škole  ve  Vídni 
a nakonec na praž-
ské Akademii u J. V. 
Myslbeka.  Pro  for-
mování  jeho  stylu 
měl veliký význam 
několikaletý  po-
byt  v  Paříži,  kde 
se  osobně  stýkal 
s  A.  Bourdellem 
a nechal se ovlivnit 
jeho dílem. V nové 
republice  se  stal 

profesorem  Akademie  výtvarných  umění 
v Praze a od roku 1927 byl i členem České 
akademie věd a umění. Stal se téměř oficiál-
ním státním sochařem, tvořil hlavně reliéfy 
a portrétní busty (Smetana, Suk, Švabinský, 
Mánes  atd.)  a  pomníky.  Jeho  dílem  jsou 
reliéfní  dveře  na  chrámu  sv.  Víta;  vytvářel 
i  návrhy  mincí  a  medailí.  Zemřel  v  Praze 
ve věku 74 let.

14.  červen 1798 – Narozen v rodině evan-
gelického  farářev  Hodslavicích  u  Nového 
Jičína český politik, historik a „otec národa“ 
František Palacký.  Studoval  na  evange-
lických  školách  v  Trenčíně  a  v  Prešpurku 

(Bratislavě).  Po  pří-
chodu  do  Prahy 
v  roce 1823 se  začal 
intenzivně  zabý-
vat  českými  ději-
nami.  Své  životní 
dílo  Dějiny  národu 
českého  v  Čechách 
a na Moravě neustále 
rozšiřoval  a  defini-

tivně upravil až na sklonku života.  Je rodi-
lo, které rozsahem významem nemá v čes-
kém  dějepisectví  obdobu.  Jeho  smysl  pro 
historickou  pravdu  vyjadřuje  známé  rčení 
„padni  komu  padni“.  V  roce  1847  předse-
dal Slovanskému sněmu a následně vstou-
pil  do  říšského parlamentu  ve Vídni.  Svou 
snahu o vydání české encyklopedie částeč-
ně  realizoval  prací  na  Riegrově  slovníku 
naučném.  Byl  stoupencem  pasivního  od-
poru vůči  říšské radě a zemskému sněmu. 
Zemřel v Praze ve věku 78 let.

15. červen 1754 – Postavil český kněz, 
přírodovědec  a  vynálezce  Prokop Diviš 
nedaleko  svého  příbytku  v  Přímětcích 

u  Znojma  konstrukci,  kterou  nazval  stro-
jem meteorologickým. Byl to první hromo-
svod na světě (šest let před Franklinovým). 

Zprávy o jeho účincích na „odvrácení bouř-
ky“ zasílal do Prahy, Brna a Stuttgartu, kde 
vycházely v tehdejším tisku. Diviš se obrá-
til  na  císaře  Františka  s  prosbou,  aby  dal 
ku  prospěchu  poddaných  postavit  takové 
hromosvody na několika místech. Vídeňská 
komise však jeho návrh zamítla. Venkované 
Divišův stroj v roce 1760 strhli, protože mu 
začali  připisovat  katastrofální  sucho.  Když  
za  rok  bouřky  zničily  jejich  úrodu,  prosili 
ho, aby stroj opět postavil.

19. červen 1905 – Narozen  v Sázavě-
Budech český herec, dramatik a režisér Jiří 
Voskovec. Na gymnáziu v Praze se seznámil 

s  Janem  Werichem, 
ale  než  se  sešli  v  di-
vadle,  studoval  ještě 
ve  Francii  a  na  práv-
nické fakultě v Praze. 
První  společná  hra 
Voskovce  a  Wericha 
West  pocket  revue 
(1927)  se  dočkala 
překvapujících  sto 
repríz  a  byla  počát-

kem  popularity  Osvobozeného  divadla, 
jeho  Voskovec  nikdy  nebyl  členem,  pouze 
spolupodnikatelem.  Svoje  hry  doplňovali 
slavnými  forbínami, při nichž se publikum 
doslova  válelo  smíchy.  Spolu  s  Werichem 
natočil  několik  filmů  (Pudr  a  benzin,  Hej 
rup a další). Z emigrace v Americe, kam ode-
šel  spolu s Werichem a  J.  Ježkem, se vrátil 
už jen na krátkou dobu a potom nespokojen 
s politickým vývojem odešel do Spojených 
států, kde hrál v televizi, ve filmu (Dvanáct 
rozhněvaných mužů)  i  v  divadle,  kde  také 
režíroval,  ale  hvězdou  se  nestal.  V  tomto 
smyslu  byla  jeho  spolupráce  s  Werichem 
vrcholem. Zemřel v Kalifornii v roce 1981.

20. červen 1848 – Narozen  do  revo-
lučního  roku  český  sochař  Josef Václav 
Myslbek. Pocházel z  rodiny malíře pokojů 

a ze střední školy na-
stoupil do sochařské-
ho  ateliéru  za  učně. 
Svými  sochami  si  vy-
dobyl uznání už v po-
čátcích  tvorby,  jeho 
Krucifix  je  umístěn 
v chrámu Sacre Coeur 
v  Paříži.  Myslbekovy 

sochy  ozdobily  Národní  divadlo,  vídeň-
ský  parlament  a  Palackého  most  v  Praze. 
Později  vedl  Uměleckoprůmyslovou  ško-
lu  a  Akademii  výtvarných  umění  v  Praze. 
K  jeho  nejznámějším  sochám patří  Hudba 
v  Národním  divadle,  snad  nejkrásnější 
ženská  postava  novodobého  českého  so-
chařství,  a hlavně monumentální  socha sv. 
Václava  na  Václavském  náměstí  v  Praze, 
na  které  pracoval  30.  let.  Svatováclavské 
sousoší  se  stalo  významným  symbolem 
hlavního  města.  V  jeho  okolí  se  odehrá-
lo  mnoho  dramatických  událostí,  pod 
Václavem se konaly manifestace, které do-
pomohly  k  pádu  komunistického  režimu, 
ale  i  místem  úplně  prostých  schůzek  jako 
nejznámější orientační bod.

Připravil František Janeček
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DĚJINY TRAMPINGU
VELKÁ ŘEKA
Jak ta VELKÁ REKA život utíká, 
ten kdo dlouho čeká, pozdě naříká -
mládí trvá chvíli, záhy ztratíš síly, 
marno volat zpátky to, co zaniká ... 

Jarka Mottl (píseň) 

Tramping mi připadá jako naše krásná Vlta-
va - VELKÁ ŘEKA. Zpočátku je jen malým po-
tůčkem, jehož tok můžeme snadno zastavit. 
Potůček nabývá síly, roste, mohutní, promění 
se v bystřinu, šíří se, šepot a bublání změní se 
v hukot mocného proudu a vln - jehož síla se 
jen těžko dá zastavit ...

(ze zápisků trampa od ZLATÉ REKY)

VZNIK PRVNÍ OSADY ZTRACENÁ 
NADĚJE 
Každý, kdo z nás osadu má rád, 
za pravdu nám musí jistě dát, 
že už není maličká 
naše zlatá matička; 
kam pohlédneš, všude je to znát. 
Před časem, kdy každý se nám smál, 
na prstech bys trampy spočítal - -
teď kdejaký astrachán 
chce si říkat stepí pán, 
rád by s námi na trampy si hrál ...

Jarka Mottl (píseň)
S určitostí se ví, že mezi prvními, kdo tá-

bořili na „ZTRACENCE“, byli: Johny Drábek, 
Amca, Moučka, Rudla, Krysa, Frank, Němec, 
Chanda, bratři Paskové a Kramle, ale přesto 
tito první průkopníci trampingu přizná vají, 
že  ještě  před  nimi  tábořili  na  onom místě 
dva trampové, jejichž jména nejsou bohužel 
známá.  Je  v  tom  kus  jisté  tragédie  hlavně 
pro  samotnou  „ZTRACENKU“,  že  neví,  kdo 
vlastně byl jejím zakladatelem, ale na druhé 
straně čarovným vědomím, že to jejich mi-
lované místo je obetkáno tajem stvím vzni-
ku,  což  jen  zvyšuje  celkovou  cenu  osadní 
patiny. 

Začátky  ZTRACENÉ  NADĚJE,  jak  jsem 
již řekl, vznikly v místech ROARING CAMP 
U  (Tábora  řvavých),  na  lesním  pozemku 
Strahovských  premonstrátů  a  datují  se 
v  osadní  knize  teprve  od  r.  1919,  ačkoliv 
již  před  válkou  bylo  ono  místo  útočištěm 
průbojného  mládí.  První  chata  postavená 
Frankem  a  Krysou  z  chvojí  a  klacků  byla 
milým  útočištěm  v  době  nepohody,  neboť 
kus  celty  byl  tehdy  nedostižně  drahým 
přáním.  A  spát  v  divokých  kapradinách, 
plných  klíšťat,  přikrytý  starým  kabátem 
nebo také nejčastěji (spali-li trapper na zá-
dech)  doslova  přikrytý  břichem,  bylo  více 
než  napodobování  Karla  Maye,  Divokého 
západu nebo otužování. K tomu musela být 
opravdová  láska  k  přírodě,  spojená  určitě 
s nutnou dávkou odvahy! V té době jezdila 
do  ZTRACENÉ  NADĚJE  stále  bývalá  parta 
z  ROARING  CAMPU,  rozšiřována  neustá-
le o další a další členy. Tak přišel do osady 
Venca Šlajs (starší bratr populárního tramp. 
komika  Karla  Ká-Kala  ze  Song  Clubu) 

a Svěďa (mladší bratr Franka).  Jezdil  Jarka 
Mottl, Laštovka, Janoušek, Martínek, Proda, 
Čenda  Kopáček  (Páček),  Jirka  Vodička, 
Racek,  Kuthan,  Grádvohl,  Vilda  Náhlík, 
Dodal,  Parbus,  Novotný,  Vodičková,  Švec, 
Franta Mašek, Cikán, Mrskoš atd. atd. 

Na osadu se chodilo, jak se dalo. Pěšky, 
koníčkováním kanoí, vlakem do Davle, par-
níkem,  anebo  na  kolech.  Kolečkáře  vedl 
mistr  Martínek  a  šampión  za  vodičem  - 
Proda  s  Laštovkou.  Laštovka  si  pronajal 
louku, postavil chatrč v místech, kde se říká 
„Na Hradčanech“. 

Osada  ZTRACENÁ  NADĚJE  měla 
ve svém středu mnoho známých sportovců, 
a ještě více populárních trampů. Brejla, leh-
ký  atlet,  Ženíšek,  fotbalový  internacionál. 
neboli  Zlatý  Hoch,  Louskáček,  krasojezdec 
na  ledě, mistři Martínek  a  Proda,  ti  všich-
ni mluví za sport. Za tramping Švec a Jarka 
Mottl  jako  první  skladatelé  trampských 
písní, k nimž se řadil také Čenda Kropáček-
Páček. Dále Grádvohl, stářím a mechem ob-
rostlý  tenor, nejdříve  zpívající  v proslulém 
sboru Ztracenkářů, později v neméně slav-
ném Song Clubu atd. Každý člen se stal bě-
hem let známým. 

Čenda, Jarka Mottl a Švec mají také nej-
větší zásluhu o  to, že v osadě začal vychá-
zet  časopis  Proudník,  měsíčník  o  jediném 
exempláři!  Bohužel  tohoto,  pro  tramping 
historického  dokumentu,  osada  vlastní 
jen malou část. Záhadnými cestami se část 
dostala do Brna, kde byl koupen jako kuri-
ozita  a  bibliofilská  zvláštnost  redaktorem 
Kopřivou  za  velký  peníz.  Časopis  psaný 
na  stroji  obsahoval  vážné  úvahy  i  satiru, 
v níž jsou „Ztracenkáři“ dodnes známí. 

Roku  1924  byla  ZTRACENÁ  NADĚJE 
za  četnické  asistence  nucena  se  vystěho-
vat,  ale  podařilo  se  získat  od  štěchovické-
ho starosty Sakaře pozemek, na němž stojí 
dnešní  ZTRACENÁ  NADĚJE.  Tam  postavil 
první důkladnou boudu Vodička. Toho roku 
pořádala  osada  ZTRACENÁ  NADĚJE  první 
shromáždění  u  táborového  ohně,  kterému 
se počalo říkat „slejziny“ - ,,sleziny“, později 
„potlach“! 

Roku 1929 zničily téměř polovinu osa-
dy plující  ledy. Tuto spoušť ukazují  zacho-
vané fotografie. 

Osada ZTRACENÁ NADĚJE udávala vždy 
tón ostatnímu trampingu. Byla a je vzorem 
toho, jak má vypadat osadní život. Zpočátku 
se u ohňů četly spisy K. Maye, Londona, poz-
ději, zásluhou písničkářů, se zpívalo, dále se 
pořádaly nejrůznější zábavy; vždy plné těž-
ko napodobitelné originality, ať se  jednalo 
o divoký potlach, nebo o maškarní mumraj 
v lese, taneční věnečky pro změnu v „salón-
ním  obleku“,  opravdové  cirkusy  nebo  im-
provizované kabarety. 

ZTRACENÁ  NADĚJE  byla  dostaveníč-
kem  všech  populárních  trampských  sbo-
rů  (Camp  Boys  -  Song  Clubu  -  Settlerů) 
i  ostatních  sborečků.  Pro  všechny  bylo 

opravdovou radostí zpívat v tak nádherném 
a kamarádském prostředí. 

„Na  světě  netrvá  nic  věčně,“  hlásal 
Sokrates, řecký. filozof, učitel Platonův, pro-
rok a šiřitel lidskosti, a to již asi 470 let před 
Kristem. Možná, že to řekl, ale to jistě nepo-
čítal se „Ztracenkáři“.

I  když  se  má  v  nejbližší  době  vyplnit 
proroctví stařičkého děduly Sokratese tím, 
že posvátné místo ZTRACENÉ NADĚJE má 
být  zatopeno  při  vzedmutí  vodní  hladiny 
štěchovické  přehrady  (pravděpodobně  již 
r. 1940), osada bude dále snít svůj sen pod 
dvacetimetrovou hladinou. Ano, pod hladi-
nou  bude  snít,  i  někde  nedaleko  bude  žít 
dál, tak jak káže „ztracenkářský duch“, tra-
dice „ztracenkářský dorost“. Ten bude dbát 
o to, aby měl stále na očích posvátné místo 
svých otců a matek. Vždyť trampské  lásky, 
přátelství, končily sňatkem a trampští man-
želé  dali  osadě  trampíky,  kteří  se  mohou 
pochlubit, že trampovali již v peřince! 

Tak  tedy,  vážený  pane  Sokrate,  musíte 
ze  svého  proroctví  poněkud  slevit,  proto-
že  dokud  bude  žít  poslední  tramp,  bude 
také  žít  ZTRACENÁ  NADĚJE  -  třeba  jen 
ve vzpomínkách.

***
ZTRACENÁ NADĚJE byla první osadou, 

která i přes cowboyské výstřelky dala nám 
krásný a ušlechtilý záměr, jímž se brali poz-
ději  jiní  a  jiní,  zvláště  ti,  kteří  po  několika 
letech  skautingu  (pravé  to  školy  pro  život 
v přírodě), vešli na cestu trampingu připra-
veni a držíce se v něm směru vytvořeného 
průkopníky, rostli v pravé trampy-zálesáky, 
jinými slovy - stali se dalšími učiteli svého 
okolí, kde teprve noví trampové začínali. 

Trampské průkopníky může hřát vědo-
mí, že pro tramping n ě c o  v y k o na l i, a že 
za  to postavili  sobě krásný pomník. Mladý 
život z roku 1919 žije dál v našich vzpomín-
kách, které jdou od úst k ústům, od jednoho 
táborového ohně k druhému a jako zkazky 
prvních  trampů  půjdou  s  námi  celým dal-
ším životem.*)



19Polický měsíčník   ČERVEN 2022

POHLEDY DO HISTORIE / ŠKOLSTVÍ

OSADA RAWHIDE
V  době  „divokých  skautů“  (1919-20) 

se  ještě  nikdo  neodvažoval  jít  k  ROARING 
CAMPU. Pověsti kolující u táborových ohňů 
přímo  varovaly  před  touto  odvážlivostí. 
A  přece  se  našel  jeden  „odvážný“  trapper, 
který  nedal  na  žádné  řeči  a  jednoho  so-
botního  večera  se  přikradl  k  proslulému 
tábořišti,  aby  „obhlédl  situaci“.  S  nastáva-
jícím večerem vtrhl do  tábora, následován 
svojí smečkou a byl uvítán, místo hvízdotu 
revolverových  kulek,  radostným  voláním. 
Tímto mužem nebyl nikdo jiný než populár-
ní tramp Iren Osendorf zvaný později šerif 
Farnum. 

Po zhlédnutí  „posvátného místa“ dovo-
lil se, ne úřadů, ale vůdce tábora Chandyho, 
a začal stavět druhou osadu v Proudech, a to 
osadu  RAWHIDE.  Měla  asi  patnáct  členů, 
počítaje  v  to  i  známého  Ujama,  Dlouhého 
Toma (Špilinga) Zalabáka, později zvaného 
Traverza,  Žofku, Wintropa,  Frantu  Rouska 
z  Kampy  (syna  proslulého  zachránce  to-
noucích) atd.

*) Odchod ledů v březnu 1940 zle zpus-
tošil toto historické místo našeho trampin-
gu, ale osadníci již připravují nové plány 
k výstavbě milované osady na vyhlédnutých 
pozemcích.

Osada  RAWHIDE  se  mohla  klidně  ho-
nosit  tvrzením,  že  v  ní  stála  vůbec  první 
prkenná  chata  v  Proudech  -  ovšem  bez 

střechy. O tom, jak ji Iren zvaný Parnum sta-
věl, a jak to vše dopadlo, by se dala napsat 
celá kapitolka; vím, že se staří pamětníci při 
čtení těchto řádek neubrání úsměvu a vzpo-
menou na vzniklé pořekadlo: ,, ...prodal ved-
lejší osadě chatu i s Ujameml“

OSADA MRTVÝ MUž
U  osady  ZTRACENÁ  NADĚJE  stála  

p r o u t ě n á osada MRTVÝ MUŽ. O této chý-
ši vzniklo mnoho pověstí. Jedna z nich tvr-
dila, že název byl osadě dán proto, že sku-
tečně byl v její blízkosti nalezen mrtvý muž, 
ale  není  tomu  tak.  Pojmenování  vzniklo 
z přezdívky šerifa J. Pechara, jemuž se říka-
lo Mrtvý muž. Později představovali osadní-
ky většinou „mladší“ chlapci ze Ztracenky.

HIAWATA
Těsně  před  dvacátým  rokem  vznikla 

nová  osada  HIAWATA.  Šerif  Nosek,  Rud. 
Brandy,  Dodal,  E.  Kornel,  Eisner,  Pepa 
Dvořák  zvaný  Sepinda.  Kumpera  (viz 
ARIZONA na Medníku), Venca Šlajs, Muska 
(viz Libřici), Novák, Rozboud zvaný Ukulele 
(viz Měsíční údolí na Zlaté řece), Vyhnálek, 
Pilát a později Ujam, Gotlieb, Rousek, tvořili 
posádku této slavné osady. Osada HIAWATA 
měla  chaty  dvě.  První,  vyrobené  z  chvojí, 
se  říkalo  TRAMPS  LORÉNC,  druhé,  vytvo-
řené  z  proutí  pod  hvězdnatou  oblohou 
u řeky, se jinak neřeklo, než SALLON (bar), 
kde  se  besedovalo.  Chlapci  zřídili  opodál 

na  písečném  prostranství  táborový  kruh, 
v němž každou sobotu plál oheň. V čele tá-
borového kruhu stálo šerifovo křeslo a nad 
ním byl gong, do kterého šerif, když se zlo-
bil,  třískal  paličkou  nebo  pěstí.  U  ohně  se 
četly spisy J. Londona a probíraly se knihy 
o amerických zvědech.

Roku  1922  byli  osadníci  zachváceni 
arabským „Džinem Samáhi“, tj. pudem tou-
lavosti a stěhování - udělali vor, rozbili chaty 
a vše splavili do osady ZTRACENÁ NADĚJE 
(při  tomto  plavení  se  vyznamenal  Venca 
Šlajs. kapitán a mužstvo v jedné osobě).

OSADA STŘÍBRNÍK
Pár osadníků v čele s Jardou Rozboudem 

vzalo  své  vaky  a  vydalo  se  hledat  nové 
campy.  Po  dvouletém  stanaření  postavil  
(r.  1924)  Jarda  s  Tondou  Vyhnálkem, 
J.  Pilátem,  Pepou  Dvořákem,  Pepou 
Poláků  a  Karlem  Mullerem  první  chatu 
na  Kokořínsku  (a  to  u  obce  Vojtěchodol), 
kterou pojmenovali STRÍBRNÍK!!! 

Tři léta tam stála tato osada jako výspa 
českého  trampingu,  až  roku  1927,  kdy  se 
zastesklo  těmto  pěti  věčným  nespokojen-
cům  po  starých  tábořištích  a  plni  divoké 
touhy  sbalili  své  vaky,  vzali  sekery,  chatrč 
rozebrali a převezli na někdejší místo jejich 
rodné osady - HIAWATY.
Z knihy Boba Hurikána "Dějiny trampingu"

vybral Vladimír Linhart

Z polické mateřinky...
Inovace ve vzdělávání 

Cílem  MŠMT  je  inovace  ve  vzdělávání  v  kon-
textu  digitalizace  a  proto  se  zaměřilo  na  finanční 
i metodickou podporu  škol  v  této  oblasti. Od  roku 
2022  v  rámci  Národního  plánu  obnovy  poskytuje 
MŠMT  finanční  prostředky  na  digitální  technolo-
gie pro všechny školy. Finance bude škola oprávně-
na použít za účelem pořízení učebních pomůcek vy-
užitelných pro rozvoj    informatického myšlení dětí 
a jejich digitálních kompetencí. Finančním zdrojem 
pro tyto finanční prostředky jsou prostředky fondu 
Evropské  unie  –  Next  Generation  EU.  Na  jednoho 
učitele s plným úvazkem připadá 8000 Kč. U nás to 
vychází na 8 úvazků, celkem tedy obdržela naše MŠ 
64 000 Kč. Za tuto částku jsme nakoupili notebooky, 
multifunkční tiskárnu, obal na schoolboard a robo-
tické hračky a pomůcky. Notebooky a tablety, které 
mají  nainstalované  pěkné  vzdělávací  programy,  se 
již plně využívají hlavně k práci s dětmi se speciální-
mi vzdělávacími potřebami. 

Dne  26.  dubna  nám  přivezla  školitelka  z  firmy 
Educatice  Toys  s.r.o.  robotické  hračky  a  pomůcky. 
Následovalo  školení  všech  našich  pedagogických 
pracovníků  a  kolegyň  z  okolních  školek.  Školení 
bylo velmi praktické, takže si všichni mohli vyzkou-
šet  programování  robota  a  ovládání  robotických 
hraček. Ve třídě předškoláků již paní učitelky začaly 
děti  s programováním na pochozí  síti  seznamovat. 
Děti se takto jistě  zlepší také v orientaci v prostoru, 
v pravo-levé orientaci, v matematických dovednos-
tech, logickém myšlení a také trpělivosti.

Vaše paní učitelky a pan učitel 
z MŠ na sídlišti
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Setkání s profesionalitou:
Studenti  2.ročníku  navštívili  broumovskou 

firmu Hobra - Školník. Společnost HOBRA-Školník 
je významný evropský výrobce řešení v oblastech 
filtrace a izolace. Firma klade důraz na špičkovou 
kvalitu  izolačních  a  filtračních  produktů  vyvíje-
ných  a  vyráběných  za  použití  nejmodernějších 
technologií a přísných standardů kvality. Studenti 
si prohlédli  jak provoz,  tak  i  laboratoř. Celou ex-
kurzi,  včetně  perfektně  provedené  prezentace 
a závěrečného videa, vedl pan Vojtěch Školník z ve-
dení rodinné firmy. Děkujeme tímto za umožnění 
návštěvy firmy, která má globální přesah. Ve svém 
oboru má 4 % světového trhu. Jak je vidět, podni-
kání na Broumovsku jde, když se umí. Doufejme, 
že některý ze studentů zde najde budoucí uplat-
nění. Setkání s profesionalitou nás potěšilo. 

Milan Kulhánek

Co nového na broumovském gymnáziu?
Oslavy  77.  výročí  založení  školy  v  so-

botu 18. června proběhnou v komorní po-
době.  Od  15  hodin  bude  prohlídka  školy, 
v 16 hodin vernisáž obrazů Jany Wienerové 
a od 17 hodin hudba na dvoře, vše se zajiš-
těným cateringem. Pokud máte v tomto ter-
mínu zájem o zajištění prostoru k setkání se 
spolužáky, napište co nejdříve na reditel@
gybroumov.cz. 

STUDUJÍ NA GYMNÁZIU
Johana Jirmanová,  
talentovaná zpěvačka

V  1.ročníku  studuje  Johana  Jirmanová, 
dívka se se zajímavým hlasem. Co o své vel-
ké lásce, zpěvu, říká sama Johana:

„Já zpívám v podstatě od doby, kdy jsem 
se naučila mluvit. Zpívala jsem si různé pís-
ničky  z  pohádek  a  filmové melodie  a  jed-
noho dne jsem přišla za mamkou s tím, že 
bych chtěla chodit na zpěv. Začala jsem tedy 
chodit  na  sbor  do  ZUŠ  Broumov  a  o  dva 
roky později i na sólové hodiny k paní uči-
telce  Kláře Nentvichové  (absolventka  GB). 
Na prvních soutěžích byl můj výkon hodně 
ovlivněn stresem, ale postupem času  jsem 
si  asi  zvykla.  Jako  jeden  ze  svých  prvních 
úspěchů  považuji  hlavní  roli  v  dětských 
operkách,  to bylo v mých  jedenácti  letech. 
V tomtéž roce jsem po okresním a krajském 
kole postoupila do finále v celostátní soutě-
ži Karlovarský skřivánek, což se mi později 
povedlo  ještě  dvakrát.  Také  považuji  jako 
velký  úspěch  účast  ve  finále  soutěže  Live 
Art  v  Liberci,  kde  jsem získala,  jako  jednu 
z  cen  poroty,  hodinu  u  porotkyně  Elišky 

Hrubé  Toperczerové  (hlasová  pedagož-
ka  z  Prahy).  Zúčastnila  jsem  se  konkurzu 
do  sboru Dětské  opery Praha  v Národním 
divadle a poté jsem s nimi absolvovala ně-
kolik zkoušek, ale vzhledem k časové nároč-
nosti a ke skutečnosti, že opera není úplně 
nic pro mě, jsem se s nimi rozloučila. V době 
covidové probíhala soutěž Hlas Slezska on-
line,  to znamená,  že  jsme si každý natočili 
své soutěžní video a poslali ho porotě, což 
byla  zajímavá  zkušenost.  Minulý  víkend 
jsme  spolu  s  komorním  zpěvem  (Matyáš 
Machek, Dorota Šikutová, Michaela Říhová) 
vybojovali 3. místo v celostátním kole sou-
těže v Turnově. Také  jsem účinkovala  jako 
předskokan  známé  youtuberce  Veronice 
Spurné. Nyní si občas zazpívám na koncer-
tech ZUŠ Broumov, někdy  i u nás na gym-
náziu,  nebo  na  akcích  s  paní  učitelkou 
Nentvichovou.

Soutěže  jsou  fajn,  ale  stejně mám  nej-
větší  radost,  když  můžu  vyjít  na  pódium 
a zazpívat vám.“

Už se těším na nějakou školní akci, kde 
nám Johana zazpívá. 

Jaroslav Kubiš  
by chtěl studovat na ČVUT

Nenápadný  sextán  má  nejen  výborné 
studijní  výsledky,  ale 
i zajímavé zájmy.

Student  sexty  zví-
tězil,  jak  jsme  již  in-
formovali,  v  krajském 
kole  Astronomické 
olympiády.  V  celé  re-
publice  skončil  v  ka-
tegorii  CD  -  kvinta 
a sexta - na velmi sluš-
ném  45.místě  z  223 

účastníků. Jaroslav se ve volném čase věnu-
je částicové  fyzice, kterou by  také rád stu-
doval na ČVUT v Praze. Mimo  to  rád  jezdí 
na kole a také se věnuje karate.

Jeho zájem o fyziku se projevil i ve slo-
hové  práci,  kde  parafrázoval  citát  Nikoly 
Tesly:  „Co  jeden  považuje  za  Boha,  druhý 
může  nazvat  zákony  fyziky.“  Pokud  bude 

Jaroslav  pokračovat  ve  svých  výborných 
studijních výsledcích, na určitě si splní svůj 
sen studia na ČVUT.                                    -mk-
Tour de Broumov

V  rámci  hodiny  anglického  jazyka  si 
mohli  sextáni  vybrat  jedno  z  témat  pre-
zentace. Tři  studenti  využili  svou kreativi-
tu a stali se z nich průvodci po zajímavých 
místech  Broumova.  A  tak  jsme  vyslechli 
něco  o  broumovském  klášteře,  kostele  sv. 

Vojtěcha, kostele sv. Václava, původním pi-
vovaru,  hladomorně  ale  i  o  parku  Alejka. 
Vše samozřejmě v angličtině. A jako správní 
průvodci, deštník nesměl chybět. 

AM
Maturantka Kateřina Ehlová - 
jezdecký úspěch studentky 4. A

„Mezi písemnou částí a ústní částí ma-
turit  jsem  si  “odskočila”  pročistit  hlavu 
na  drezurní  závody  do  Slatiňan,  kde  jsme 
si  zajeli  dvě  drezurní  úlohy  a  obě  jsme 
vyhráli.“

-mk-
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Ohlédnutí za praktickými maturitami
M a t u r i t n í 

zkouška  je  za-
končením  úpl-
ného  středoškol-
ského  vzdělání. 
Často  je  označo-

vaná  jako  zkouška  dospělosti.  Můžeme  se 
na  název  podívat  také  z  pohledu  latinské 
terminologie, pak bude výsledným pojmem 
„zralost“. 

Možná si vzpomeneme, jak jsme proží-
vali svou zkoušku dospělosti my. Na trému, 
obavu,  těšení  se  na  dobrou  otázku,  na  ra-
dost  z  úspěchu…  Naše  uvědomění  si  stej-
ného  prožitku  nám  lépe  pomůže  pochopit 
současné maturanty.

Aktuálně  mají  za  sebou  slohové  práce 
z  českého  a  anglického  jazyka,  společnou 
část maturitní zkoušky v podobě didaktic-
kých  testů  a  s  ohledem  na  zařazení  školy 
také praktické maturitní zkoušky. 

Maturanti v oboru Sociální činnost sklá-
dali  tradičně  praktickou  maturitní  zkouš-
ku  ve  škole  z  Metodik  výchov,  do  kterých 
řadíme  literárně  dramatickou  výchovu, 
hudební  výchovu  s  metodikou,  tělesnou 

výchovu s metodikou a výtvarnou výchovu 
s metodikou.

Druhý májový týden se zapíše do histo-
rie naší školy. Praktickou maturitu skládaly 
praktické sestry z náchodské zdravotnické 
školy! Připadá nám to jako včera, kdy 3. září 
2018 zasedli do lavic první žáci oboru prak-
tická  sestra.  Město  Náchod  a  Oblastní  ne-
mocnice  Náchod,  a.  s.,  mají  po  dlouhodo-
bém úsilí a vyjednávání svou zdravotnickou 
školu. 

Tímto  významným  krokem  mohou 
na práh  své dospělosti  vstoupit  první ma-
turanti tak žádaného oboru, jakým je prak-
tická sestra. A neměli to vůbec jednoduché! 
Do studia zasáhla distanční výuka, byla po-
zastavena  praktická  příprava  ve  škole,  ale 
i v nemocnici. 

Zodpovědnost  každého  z  nich  a  sou-
časně  nastavení  pomyslné  laťky  pro  další 
ročníky, a bez pochyby také snaha, co nejlé-
pe obstát nejenom před sebou, ale i učiteli 
a pracovníky nemocnice, to vše hrálo důle-
žitou  roli  v  celkovém přístupu k praktické 
maturitní zkoušce.

Znalosti  a  praktické  dovednosti  před-
vedli  maturanti  v  Oblastní 
nemocnici  Náchod  na  inter-
ním  a  chirurgickém  oddělení. 
Na  příslušných  odděleních  po-
skytovali  svěřenému  paciento-
vi  komplexní  ošetřovatelskou 
péči,  plnili  ordinace  lékaře, 
včetně vypracování ošetřovatel-
ského plánu poskytované péče. 
V  závěrečné  části  svou  prak-
tickou  zkoušku  obhajovali  pod 
přísným  dohledem  maturitní 
komise  v  čele  s  předsedkyní 
Mgr. Petrou  Juřeníkovou, Ph.D., 
která  je  metodickou  vedoucí 
odborných předmětů a vedoucí 
učitelkou  odborných  praxí  pro 
zdravotnické  obory  na  SZŠ  – 
EA Brno. Paní předsedkyně má 
dlouholeté zkušenosti s výukou 
odborných  předmětů  a  praxí 
nejenom na střední zdravotnic-
ké škole, ale zejména na vysoké 
škole.  Je  autorkou  odborných 
článků, učebnic, e-learnigových 
kurzů,  odborných  publikací 
z oblasti  ošetřovatelství  a  edu-
kace.  V minulosti  byla  i  řeši-
telem  výzkumných  projektů 
z oblasti  ošetřovatelství  s celo-
národním dosahem. 

O  to  více  nás  zahřála  její 
slova  i  slova  hodnotící  komise 
k vynikajícím výsledkům všech 
maturantů.  Budoucí  sestřičky 
předvedly skvělý výkon a tomu 
právem  odpovídají  výborná 
hodnocení. 

Maturantům po skončení je-
jich zkoušky přišel poblahopřát 
k  vynikajícím  výsledkům  ředi-
tel  náchodské  nemocnice  Jan 

Mach a hlavní sestra Markéta Vyhnanovská.  
Všichni  obdrželi  jako  poděkování  květinu, 
vyslechli  optimistická  slova  podporující 
další profesní rozvoj, včetně nabídky na je-
jich  pracovní  uplatnění  v  náchodské  ne-
mocnici. Slavnostní akt se odehrával ve vel-
mi  příjemné  atmosféře.  Z  výrazu  učitelů 
odborného  výcviku  se  dala  přečíst  hrdost 
a  vděčnost,  budoucím  sestřičkám  a  jejich 
učitelkám odborného výcviku ukáply doje-
tím i slzy radosti.

S  vývojem  školy  a  rozšiřováním  zdra-
votnických  oborů  se  posouváme  nejenom 
v  oblasti  modernizace  prostorů  školy,  její 
budovy včetně jejího vybavení, ale měníme 
také svou image vůči veřejnosti. Vedení ško-
ly  schválilo nové  logo a  školská  rada nový 
název školy: jsme Střední zdravotnická ško-
la – Evangelická akademie Náchod.  

David Hanuš, ředitel školy vyjádřil všem 
svůj obdiv a neskrýval radost nad vynikají-
cími výsledky svých maturantů.

Všem  ještě  jednou  srdečně 
blahopřejeme.

Ústní maturity jsou za dveřmi! Přejeme 
vám, abyste využili svatý týden k dopilování 
vědomostí a již nabytých znalostí.

„Pro život, ne pro školu, se učíme.“ 
Seneca římský filozof 

Renata Dušková, PR manažer
Střední zdravotnická škola 

– Evangelická akademie Náchod
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ACADEMIA MERCURII úspěšně zakončuje své Erasmus+ projekty
Náchodská  střední  škola  ACADEMIA 

MERCURII  úspěšně  zakončuje  své  Erasmus+ 
projekty,  spolufinancované  z  fondů  programu 
Erasmus+  Evropské  Unie.  Ačkoliv  pandemie 
Covid  cestování  nepřála,  škole  se  přesto  poda-
řilo  své  projekty  i  přes  roční  pozdržení  aktivit 
realizovat.

V  projektu  určeném  pro  cestování  žáků 
do  partnerských  zemí  (Dánska,  Španělska 

a Malty) s názvem „European Citizenship – Cultural Heritage Unites 
us“ se koncem loňského roku podařilo zorganizovat společné škole-
ní učitelů v Náchodě, kde si učitelé předali své zkušenosti s preven-
cí předčasného ukončování vzdělávání. Následovalo setkání učitelů 
v Dánsku, kam bohužel kvůli stále probíhající pandemii Covid ne-
mohli vyjet i žáci, kde učitelé měli možnost seznámit se s dánským 
systémem  školství.  Následně  zmírňující  se  Covid  opatření  umož-
nila  uskutečnit  3  setkání  žáků  partnerských  škol,  a  to  v  březnu 
v Náchodě, v dubnu ve španělském Madridu 
a v květnu na Maltě, na ostrově Gozo. Náplní 
těchto setkání žáků bylo co nejvíce poznat 
kulturu  těchto  evropských  zemí,  navštívit 
kulturní  památky  (např.  v  Toledu,  Praze, 
Vallettě), ochutnat místní gastronomii  jako 
součást kultury a osvojit si základy místních 
jazyků. Součástí bylo ubytování v rodinách 
žáků  partnerských  škol,  což  podpořilo  po-
znání  místní  kultury.  Žáci  měli  možnost 
promluvit  s  místními  politiky  o  výhodách 
členství našich států v Evropské Unii a uvě-
domit  si,  jak  nás  kulturní  dědictví  spojuje 
a členství v EU obohacuje. Žáci během pro-
jektu pracovali v mezinárodních skupinách 
na  webových  platformách  Evropské  Unie 
s názvem eTwinning/TwinSpace, které uží-
vali  při  různých  projektových  aktivitách. 
O  těchto  aktivitách  i  našich  setkáních  se 
můžete  více  dozvědět  na  Instagram  pro-
filu  „eucitzen“  a  webu  projektu:  https://
twinspace.etwinning.net/70782/pages/

page/733408. Žáci navázali nová přátelství, která budou pokračo-
vat  i po skončení projektu v srpnu  tohoto roku, partnerské školy 
také plánují další spolupráci v rámci Erasmus+ projektů.

V druhém Erasmus+ projektu, určeném pro zvyšování kompe-
tencí učitelů, s názvem „Rozvojem kompetencí učitelů k evropské 
škole 21. století“, a  taktéž spolufinancovaném EU, se  také podaři-
lo  realizovat všechny plánované aktivity – osm vzdělávacích kur-
zů  pro  učitele  a  stínování  v  partnerské  škole  v Madridu.  Jednalo 
se o metodické kurzy výuky angličtiny, němčiny, španělštiny, dále 
o užití digitálních technologií pro školní účely, o jazykové kurzy an-
gličtiny pro učitele odborných předmětů a o stínování učitelů bilin-
guálního oddělení partnerské školy v Madridu, kde výuka probíhá 
v angličtině. Projekt se podařilo i přes roční zdržení kvůli pandemii 
Covid zdárně plně realizovat a učitelé již své nově nabyté kompe-
tence využívají ve výuce na naší škole. Projekt v květnu 2022 končí.

Mgr. Ivana Šimková, koordinátorka projektu

Ukázka dravých ptáků v polické základní škole
Ve čtvrtek 12. 5. 2022 se žáci naší školy zúčastnili vzdělávacího 

programu společnosti Zayferus. V rámci programu mohli na vlastní 
oči spatřit živé exempláře dravých ptáků domácí i zahraniční pro-
venience.   Tuzemští dravci byli  zastoupeni například  sovou pále-
nou, sokolem stěhovavým či poštolkou obecnou. Mezi zahraničními 
ptáky pak vyčnívali velcí dravci, jako třeba výr západosibiřský, sup 
krahujový či všeobecně známý symbol Spojených států amerických 
orel bělohlavý.

V  průběhu  programu  se  žáci  dozvěděli  spoustu  zajímavostí, 
týkajících  se  způsobu  života  těchto  ptáků,  a  také  o  jejich  schop-
nostech,  z  nichž  některé  jsou  unikátní  pro  ten  který  ptačí  druh. 
Bezprostředně poté dostaly děti příležitost nově nabyté zkušenosti 
zúročit ve znalostním kvízu. Ty nejpohotovější si pak mohly odnést 
domů vzpomínku ve formě hodnotných cen.  

Program  byl  zakončen  ukázkou  sokolnictví,  to  jest  disciplíny, 
která se zabývá lovem za použití schopností a dovedností dravých 
ptáků.  V  této  fázi  programu byly  teoretické  poznatky,  se  kterými 
jsme byli seznámeni dříve, demonstrovány v praxi. Mohli  jsme se 
tedy mimo jiné přesvědčit, že orli nepatří mezi nejobratnější letce 
a spíše než na obratnost se spoléhají na svou rychlost, že karančo 
jižní preferuje dinosauří chůzi před vlastním letem či že draví ptáci 
skutečně nejsou ochočená zvířátka, která k nám s chutí přiletí zpět 
po prvním zavolání.

Vyvrcholením  celého  programu  pak  byla  ukázka  letu  jedno-
ho z nejrychlejších tvorů, kterým byl při této příležitosti k vidění, 
sokola šahina. Ten dokázal, navzdory nepříznivým povětrnostním 
podmínkám,  elegantně  polapit  realisticky  vypadající  motorovou 
vránu,  letící  rychlostí  až 148km/h. Užití  této vrány pro účely de-
monstrace „stíhacích“ dovedností sokolovitých ptáků je dle sdělení 
sokolníků skupiny Zayferus v rámci ČR ojedinělé, a my bychom jim 
proto chtěli poděkovat, že jsme mohli spatřit tento unikátní kousek 
(a nejen ten!) na vlastní oči.

Za pedagogy: Mgr. Petr Jirman
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Základní umělecká škola informuje….........................................
Co všechno máme za sebou a co nás ještě čeká…

Koncert v klášteře
Ráda  bych  touto  cestou  poděkovala  dvěma  báječným  lidem. 

V úterý 10.5.2022 nám bylo umožněno zahrát si v nádherných pro-
storách Opatského bytu,  nacházejícím se v klášteře v Polici nad 
Metují,  které  provozuje  Muzeum  Náchodska.  Tuto možnost  nám 
umožnila paní Bc. Drahomíra Večeřová, správkyně těchto prostor.

  Žáci  ze  třídy  Kristiny Hübschtové  (Jůlie Knillová, Kateřina 
Burešová, Roman Polášek, Matěj Burian, Kateřina Suchá, Anežka 
Františka Macháčková, Aneta Vajsarová, Viktor Kinl a Antonín Tauc) 
si zde mohli zahrát mimo jiné skladby z období, kdy byl tento nád-
herný prostor postaven.

Mnohé technické problémy s námi řešil pan Roman Pavlínek, 
kterému tímto také velmi děkuji. Děti si odnesly nevšední zážitek, 
který byl podpořen i kostýmy, ve kterých vystupovaly.

Za ZUŠ Police nad Metují 
Kristina Hübschtová

Finále soutěží
V květnu také vyvrcholily soutěže ZUŠ celostátním finále, kam se 

sítem okresních a krajských kol probojovali ti nejlepší v republice.
13. a 14. května se konalo v Olomouci republikové finále sou-

těže smyčcových orchestrů,  kde nás  reprezentoval  náš  orchestr 
ARCHI PICCOLI.  Po  skvělém  výkonu  pod  vedením  paní  učitelky 
Michaely  Michalové  přivážejí  pomyslné  „stříbro“,  tedy  druhou 

cenu v obrovské konkurenci špičkových orchestrů. Gratulujeme!
O týden později, 20. a 21. května, proběhlo v Praze finále sou-

těže  dechových nástrojů.  Naši  školu  reprezentovalo  pět  žáků  -  
Václav Troutnar, Doubravka Čápová, Alenka Tyčová (lesní roh), 
Vítek Ducháč (trubka) a Adam Kubeček (baskřídlovka).

Těsně po uzávěrce  tohoto čísla přišly výsledky z Prahy, které 
nás velmi potěšily:

Naši žáci vybojovali 4 první místa a jedno druhé! 

Paní učitelka Lenka Němcová navíc dostala Zvláštní cenu po-
roty za vynikající pedagogickou práci.

Gratulujeme!

Světy české animace a návštěva Národní 
galerie
Zájezd výtvarného oboru  
ZUŠ Police nad Metují

Ve  čtvrtek  19.  května  jsme  se  vydali  na  výpravu  za  animací 
a uměním do Prahy.

Naše poměrně početná  skupina  (64 osob) navštívila unikátní 
výstavu Světy české animace, která  je  instalována do 3. 7. 2022 
v  prostorách Pražské tržnice.  Nabízí  komplexní  vhled do historie 
české animace od předválečných let až po současnost. 

Viděli jsme artefakty z mnoha loutkových filmů včetně instala-
cí prostředí, loutek i konkrétních scén. Rovněž výtvarnou přípravu 
i etapy realizace známých kreslených filmů i večerníčků. Rozdělili 
jsme  se do  tří  skupin a využili možnosti    komentovaných prohlí-
dek. Česká animace je jednou z našich výstavních skříní, která nás 
reprezentuje po celém světě. I tato výstava se chystá dál přemístit 
na různá místa napříč světem. Jsme rádi, že  jsme měli možnost  ji 
navštívit na její první zastávce ještě u nás doma v Praze.

Po hodinové přestávce na občerstvení na Pražské tržnici jsme se 
vydali do Veletržního paláce, kde sídlí Národní galerie, konkrétně 
sbírky umění 19. a 20.  století. Tyto sbírky obsahují unikátní díla, 
která se podařilo získat zejména v období intenzivní hospodářské 
i kulturní spolupráce Československé republiky a Francie v období 
mezi světovými válkami.

Francouzští umělci měli tehdy rozhodující vliv na rozvoj světo-
vého moderního umění. Naše sbírka je i ve světovém měřítku uni-
kátní. Můžeme zde vidět díla impresionistů Clauda Moneta, Auguste 
Renoira, Camille Pissarra, Alfreda Sisleyho, ale i Vincenta van Gogha, 
Paula Cézanna, Paula Gauguina, Pabla Picassa, Joana Miróa a mno-
ha dalších známých světových i českých malířů. 
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V expozici jsme vybírali díla konkrétních malířů, které jsme si 
vytáhli z připravených záložek a nakreslili malé skici. V ateliérech 
výtvarného  oboru  budeme  následně  k  těmto  obrazům  vytvářet 
krátké animace a zhotovíme si tak vlastního interaktivního průvod-
ce Národní galerií. Spojíme takto tyto dvě výstavy v jedno. Na prá-
ci se moc těšíme. Zájezd se nám vydařil a můžeme návštěvu dopo-
ručit všem milovníkům umění.

Srdečně zdraví vaši výtvarníci ze ZUŠ

Zápisy žáků pro nový školní rok
Jako každoročně bude probíhat v měsíci květnu a červnu ZÁPIS 

nových žáků pro školní rok 2022-23.
Jak můžete přihlásit své dítě ke studiu?
Vyplňte elektronickou přihlášku na stránce www.izus.cz, kde si 

zvolíte termín přijímacích zkoušek, které se na naší škole budou ko-
nat v týdnu od 13. - 17. června. To je praktické pro lepší organizaci 
přijímacích zkoušek především na hudebním oboru.

Zájemci o studium na výtvarném oboru mohou v tomto týdnu 
navštívit výtvarné ateliéry v době od 14:00 do 17:00, kde se  jich 
ujmou naši výtvarníci, provedou  je výstavou dětských prací a  se-
známí je s podmínkami studia.

Taneční obor má pro tyto přijímací zkoušky vyčleněn čtvrtek 
16. června od 15:00 do 17:00 hodin.

Pokud se potřebujete nejdříve poradit a seznámit s prostředím 
naší školy, neváhejte nás kontaktovat. Domluvíme si s vámi schůzku 
a budeme se vám individuálně věnovat.

Těšíme se na vás!
Pracovníci ZUŠ v Polici nad Metují

A co nás ještě čeká do konce školního roku?
Především to jsou dvě velké akce v Kolárově divadle:
Koncert Bigbandu
V pátek 3. června zde pořádáme od 19:00 hodin koncert Velkého 
dechového orchestru – BIGBAND.
Po dvouleté vynucené pauze se orchestr představí divákům pod ve-
dením dirigentů Lubora Bořka a Pavla Čapka.
Těšíme se na vás!

Taneční večer
Žáci tanečního oboru, pod vedením paní učitelky Alžběty Černé, 
vás co nejsrdečněji zvou do Kolárova divadla dne 20. 6. 2022 
od 18:00 hodin. 
Po více jak dvouleté přestávce se nyní nemohou dočkat, že potěší 
svými choreografiemi všechny příznivce tohoto umění. Představí 
se všichni žáci od 5 do 19 let a mají připravené ukázky baletní 
techniky, moderního tance a tance lidového.
Nenechte si ujít protančený večer!

Ostatní akce školy:
Závěr školního roku tradičně patří třídním koncertům 
a absolventským vystoupením, které proběhnou v Koncertním sále 
naší ZUŠ. Zde je aspoň rychlý přehled:
2.6. od 18:00  Koncert žáků ze třídy S. Hájka (klarinet, saxofon)
6.6. od 18:00  Absolventské vystoupení Nikolase Letzela
  (Zvuková tvorba a kompozice)
7.6. od 17:00  Koncert žáků ze třídy A. Kozlovské (klavír)
8.6. od 17:00  Koncert žáků ze třídy P. a T. Ševců (kytara)
9.6. od 18:00  Koncert žáků ze třídy J. Fialy (žestě)
12.6. od 17:00  Koncert žáků ze třídy M. a L. Němcových (žestě)
13.6. od 17:00  Koncert žáků ze třídy P. Čapka (klavír)
14.6. od 17:00  Koncert žáků ze třídy R. Goslinské (klavír)
15.6. od 17:00  Koncert žáků ze třídy K. Sorokinové (klavír)
16.6. od 18:00  Koncert žáků ze třídy J. Fialy (žestě)
19.6. od 18:00  Absolventské vystoupení žáků ze třídy  
 R. Goslinské (klavír)
20.6. od 17:00  Absolventské vystoupení žáků ze třídy  
 M. a L. Michalových (smyčce)
21.6. od 17:00  Koncert žáků ze třídy  
 D. Machkové a E. Čapkové (flétna)
22.6. od 16:30  Koncert žáků ze třídy  
 J. Pastorka (akordeon, klávesy)
25.6. od 16:00  Absolventské vystoupení žáků ze třídy 
 A. Kozlovské (klavír)
27.6. od 16:00  Koncert žáků ze třídy J. Koláře (bicí)



25Polický měsíčník   ČERVEN 2022

ŠKOLSTVÍ / ZE SPOLKŮ A SPOLEČNOSTÍ 

 

Základní umělecká škola v Polici nad Metují vás zve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikolas Letzel 
Absolventský večer  
s autorskou skladatelskou tvorbou 

Obor: Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba 
 

Pondělí 6. června v 18:00 hodin - Koncertní sál ZUŠ 
 

Slavnostní rozloučení s absolventy
A  ve čtvrtek 23. června od 15:30  proběhne 

na Koncertním  sále  ZUŠ  slavnostní  rozloučení  s  absolventy 
školy za přítomnosti starosty Města Police nad Metují.

(ZUŠ)

390 Náchod – Kudowa Zdrój – Karlów 

3) 3) 3) 3) 3) 3)
8:10 10:10 13:10 Náchod, aut. st.   9:29 12:49 15:49
8:20 10:20 13:20 Kudowa Zdrój, dw. kol.   9:19 12:39 15:39
8:24
8:26

10:24
10:26

13:24
13:26

  Kudowa Zdrój 9:15
9:13

12:35
12:33

15:35
15:33

8:37 10:37 13:37 Karlów, Bledne skaly 9:00 12:20 15:20
8:49 10:49 13:49 Karlów 8:50 12:10 15:10

3) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích, od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 také v pracovní dny 

38×

394 Náchod – Červený Kostelec – Trutnov  
– Pec p. Sněžkou – Malá Úpa

3) 1) 3)
8:20 Náchod, aut. st.   15:37 17:37
8:30 Velké Poříčí, Krausova 15:28 17:28
8:35 Hronov, aut. st. 15:23 17:23
8:50 Červený Kostelec, aut. st. 15:09 17:09
8:56 Rtyně v Podkr., aut. st. 15:02 17:02
9:05 Úpice, most II. odboje 14:54 16:54
9:07 Úpice, most F. L. Riegra 14:52 16:52
9:17 Trutnov, Bohuslavice 14:40 16:40
9:24 Trutnov, Poříčí, Ječná 14:34 16:34
9:30 Trutnov, žel. st.   14:30 16:30
9:31
9:35

Trutnov, aut. st.
14:29
14:26

16:29
16:26

9:51 Svoboda n. Úpou, aut. st. 14:11 16:11
9:58 Horní Maršov, most 14:06 16:06
10:03 Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa 14:01 16:01
10:09 Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám. 13:58 15:58
10:13

Pec p. Sněžkou, aut. st.
13:54 15:54

10:16 13:51 15:51
10:19 Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám. 13:46 15:46

| Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, odb. Malá Úpa 13:41 15:41
10:33 Malá Úpa, Spálený Mlýn 13:35 15:35
10:43 Malá Úpa, Pomezní Boudy 13:25 15:25

1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích. 
3) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích,  
od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 také v pracovní dny.

38×

395 Deštné v Orl. h., Šerlich – Olešnice v Orl. h. – Nový Hrádek  
– Nové Město n. Met. – Náchod

1) 1) 2) 1) 3) 1) 1)
10:20 10:20 16:20 Deštné v Orl. h., Šerlich 9:55 14:05

| | | Deštné v Orl. h., Zákoutí hotel Orlice 9:45* 13:55*
10:29 10:29 16:29 Deštné v Orl .h., sjezdovka 9:40 13:50
10:31 10:31 16:31 Deštné v Orl. h., Národní dům 9:37 13:47
10:33 10:33 16:33 Deštné v Orl. h., Jitřenka | |
10:34 10:34 16:34 Deštné v Orl. h., odb. Špičák 9:33 13:43
10:36 10:36 16:36 Sedloňov, Horní Sedloňov | |
10:38 10:38 16:38 Sedloňov, ObÚ 9:29 13:39
10:40 10:40 16:40 Sedloňov, Polom, lípa 9:26 13:36
10:41 10:41 16:41 Sedloňov, Polom, kaplička 9:24 13:34
10:43 10:43 16:43 Olešnice v Orl.h., skiareál 9:22 13:32
10:45
10:47

10:45
10:47

16:45
16:47

Olešnice v Orl.h., nám. 
9:20
9:16

13:30
13:26

10:49 10:49 16:49 Olešnice v Orl. h., dolní | |
10:52 10:52 16:52 Nový Hrádek, Rzy, odb. Dlouhé 9:11 13:21
10:54 10:54 16:54 Nový Hrádek, Rzy, u Andršů | |
10:56 10:56 16:56 Nový Hrádek, Rzy, u Pařízků | |
10:58 10:58 16:58 Janov, Tis, odb. Sněžné 9:05 13:15
11:04
11:05

11:04
11:05

17:04
17:05

Nový Hrádek, nám.
9:00
8:55

13:10
13:05

11:13 11:13 17:13 Slavoňov, kostel 8:47 12:57
7:30 11:22 11:22 17:22 Nové Město n. Met., Na Rychtě 8:35 12:45 18:07
7:35 11:25 11:25 17:25 Nové Město n. Met., žel. st. 8:27 12:37 18:05
7:45 11:35 17:35 Náchod, Staré Město, rozc. | | |
7:47 11:37 17:37 Náchod, Okresní soud | | |
7:50 11:40 17:40 Náchod, aut. st. 8:05 12:20 17:50

1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích. 
2) Jede od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 v pracovní dny. 
3) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích, od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 také v pracovní dny.
*) Možný pouze výstup.

38×

396 Deštné v Orl. h., Šerlich – Nové Město n. Met.  
– Česká Skalice – Jaroměř

1) 1) 1) 1)
10:00 15:20   Deštné v Orl. h., Šerlich 9:35 14:00

| | Deštné v Orl. h., Zákoutí hotel Orlice 9:25* 13:50*
10:09 15:30 Deštné v Orl. h., sjezdovka | |
10:11 15:32 Deštné v Orl. h., Národní dům 9:20 13:45
10:14 15:35 Deštné v Orl. h., odb. Špičák 9:16 13:41
10:18 15:39 Sedloňov, ObÚ 9:12 13:37
10:23 15:44 Sněžné, Na Krahulci | 13:32
10:26 15:47 Bystré 9:05 13:30
10:29
10:30

15:50
15:52

Bačetín, ObÚ
9:01
9:00

13:26
13:25

10:36 15:58 Ohnišov, U Jelena 8:54 13:19
10:37 15:59 Bohdašín, Vanovka | 13:16
10:43 16:05 Nové Město n. Met., nám. Republiky 8:45 13:10
10:45 16:07 Nové Město n. Met., Na Rychtě | |
10:46
10:47

16:08
16:09

Nové Město n. Met., žel. st.  
8:35
8:25

13:00
12:50

10:53 16:15 Provodov-Šonov, Šonov, hostinec 8:20 12:45
10:55 16:17 Provodov-Šonov, Provodov, náves | |
10:59 16:21 Česká Skalice, Rozkoš 8:14 12:39
11:02
11:03

16:24
16:25

Česká Skalice, nám.
8:10
8:05

12:35
12:30

11:06 16:28 Velký Třebešov, hostinec | |
11:10 16:32 Dolany | |
11:15 16:37 Jaroměř, pod náměstím 7:50 12:15
11:16 16:38 Jaroměř, Husova | |
11:20 16:42 Jaroměř, Terminál HD   7:40 12:05

1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích.
*) Možný pouze výstup.

38×

423 Úpice – Malé Svatoňovice – Malé Svatoňovice, Odolov

1) 1) 1) 1)
8:37 Úpice, Veselka 13:18
8:38 11:38 Úpice, most F. L. Riegra 13:16
8:40 11:39 Úpice, most II. odboje 10:15 13:14
8:42 11:41 Úpice, Sychrov 10:13 13:13
8:44 11:43 Batňovice, Na Mýtě 10:11 13:11
8:45 11:45 Batňovice, kostel 10:10 13:10
8:47 11:47 Velké Svatoňovice, Valy 10:08 13:08
8:48 11:48 Malé Svatoňovice, Polytex 10:07 13:07
8:50
9:05

11:50
12:05*

Malé Svatoňovice, žel. st.  
10:05
9:51

13:05
12:51

9:07 12:07* Malé Svatoňovice, J. Masaryka 9:50 12:50
9:09 12:09* Malé Svatoňovice, odb. Kyselá hora 9:48 12:48
9:10 12:11* Malé Svatoňovice, Petrovice 9:47 12:47
9:12 12:12* Malé Svatoňovice, Strážkovice 9:45 12:45
9:14 12:14* Malé Svatoňovice, Odolov 9:43 12:43

12:15* Jívka, odb. Tmavý Důl 12:41
12:16* Rtyně v Podkr., Tmavý Důl 12:40

1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích. 
*) do 11. 6. jede o 15 minut dříve

6×

  

TURISTICKÉ AUTOBUSY

 

Od konce května jezdí turistické autobusy 
s přepravou kol

Kladské pomezí je díky svému rozmanitému reliéfu rájem cyklis-
tů. K přepravě na atraktivní místa našeho regionu nebo pro zpáteční 
cestu můžete v turistické sezóně využít několik linek turistických au-
tobusů s přepravou kol, které se poprvé rozjely v sobotu 28. května 
2022! 

Klasické cyklobusy s vlekem pro přepravu až 38 kol jsou vypravovány 
na 4 pravidelných linkách. První z nich je vedena z Jaroměře, přes Českou 
Skalici, Nové Město nad Metují  až do Deštného v Orlických horách. Další 
linka do Orlických hor jezdí z Náchoda, opět přes Nové Město nad Metují. 
Pravidelný spoj do Krkonoš je v letošním roce veden po nové trase z Náchoda, 
přes Hronov, Červený Kostelec, Trutnov a Pec pod Sněžkou až na Pomezní 
Boudy. Tato změna zajisté potěší především cykloturisty, kteří mají namí-
řeno do Jestřebích hor. Ani v letošním roce cestující nepřijdou o oblíbenou 
linku k našim polským sousedům na trase Náchod – KudowaZdrój – Karlów.

Cyklisté mohou na svých toulkách naším regionem využívat také víken-
dovou autobusovou linku z Úpice do Odolova s tzv. „cyklobatohem“ pro pře-
pravu maximálně 6 kol a dále pravidelné vlakové spoje, jejichž kapacita je 
omezena na cca 6-10 kol.

Turistické autobusy budou v provozu až do konce září vždy o víkendech 
a o státních svátcích. V průběhu letních prázdnin budou vybrané linky bráz-
dit Kladské pomezí denně.

Více informací a jízdní řády najdete na www.kladskepomezi.cz/aktivi-
ty/cyklistika  a na webu www.dopravakhk.cz.  Tištěné materiály,  které  vy-
dává Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, budou k dostání 
v informačních centrech našeho regionu.

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapra-
cování, pracoviště Červený Kostelec / Velké Poříčí. 

specialista gumárenské výroby – seřizovač, 
mzda 40 000 Kč až 55 000 Kč měsíčně.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výro-
bě vytlačovaných pryžových těsnění pro au-
tomobily, hledá zaměstnance na pozice:

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443

25 dní dovolené + 12 dní bonusového volna 
ročně navíc.
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Dobrovolníci spolku JULINKA pomáhají proměňovat naši krajinu
Na  podzim  jsme  informovali  o  aktivitách  a  plánech  spol-

ku  JULINKA  v  oblasti  péče  o  krajinu. Od  té  doby  se  nám podaři-
lo  zrealizovat  několik  dalších  krajinných  prvků  na  území  CHKO 
Broumovsko. Budeme rádi, když si jich budete při svých výpravách 
do přírody užívat.

Jako první můžeme zmínit soustavu tří nových tůní v katastru 
obce Velká Ves poblíž modré turistické trasy nazývané Rožmitálská 
cesta. Soustava tak doplnila čtveřici tůní zbudovaných o rok dříve 
a o pár set metrů výše. K nim teď přibyla i nová alej z 18 vzrostlejší 
listnatých stromů, převážně dubů. 

Vydáte-li se z Rožmitálu po zelené turistické značce k Šonovu, 
pak po 1,5 km narazíte na strouhu – jeden z přítoků nepojmenova-
ného potoka. Zhruba o 300 m níže leží nová velká tůň.

Nové  aleje  jsme  vy-
sázeli  i  ve  Vižňově.  První 
z nich, 600 m dlouhá, z pěti 
různých  druhů  listnatých 
stromů a doplněná o různé 
druhy keřů, vede rovnoběž-
ně  s  východním  okrajem 
Dvorského  lesa  a  končí 
u kaskády čtyř tůní, kterou 
od  severu  chrání  též  nově 
vysázený lipový hájek. Mezi 
rozsáhlými půdními bloky tak byl vytvořen 5 m široký mezní pás, 
který poskytne útočiště i drobné zvěři.

Další dvě rovnoběžné aleje, každou půl kilometrů dlouhou, se-
stávající z dubů, klenů a lip (a které jsou dále proloženy ovocnými 
stromy a keři)  jsme za po-
moci  mnoha  dobrovolníků 
z Policka ale i vzdálenějších 
míst  vysázeli  během  sně-
hem  okořeněného  víken-
du na  začátku dubna. Tyto 
aleje  se  táhnou  po  okraji 
pastvin horského skotu po-
lického rodáka Radko Kříže 
na  východ  od  vižňovského 
kostela sv. Anny. 

Na konci března,  souběžně s  festivalem  Jeden svět Police nad 
Metují,  jsme  celý  víkend  věnovali  i  výsadbě  stromů  a  keřů  jakož 
i budování broučích náspů na experimentální  farmě Wonder Full 
Life Centrum makrobiotika Boba Carra v Horních Teplicích, poblíž 
cesty ke Kříži smíření. 

Během  jarních  měsíců  jsme  vysázeli  i  140  keřů 
v  Hejtmánkovicích.  Ve  spolupráci  s  naším  spolkem  děti  ze  ZŠ 
Bukovice vysadily 100 sazenic buku u Žďáru nad Metují.

Tam jsme zakončili i naše jarní sázecí aktivity zalesněním jižní-
ho svazu Ostaše – akci  zorganizovala Benediktínská hospodářská 
správa spolu s Městem Police n/M za podpory firmy CDS a členové 
a příznivci našeho spolku se k ní v hojné míře přidali. Za účasti oko-
lo 200 osob se podařilo vysázet na 5000 sazenic buků a jedlí. Kromě 
obyvatel Police a okolních obcí se připojili i dobrovolníci ze vzdá-
lenějších míst jakož i mnozí návštěvníci Ostaše, ať už Češi, Poláci, 
Němci či Švýcaři. 

Navázali jsme tak na říjnovou akci, kdy jsme za pomoci více než 
50 dobrovolníků z okolí i mnoha koutů republiky a opět ve spolu-
práci se spolkem Home for Trees vysázeli cca. 2000 sazenic buků 
a jedlí, čímž dojde k obnovení přirozeného smíšeného lesa na místě, 
které bylo letos vykáceno vzhledem ke kůrovcové kalamitě podpo-
řené suchem. 

Všechny tyto naše aktivity byly možné jak díky finanční podpoře 
Správy CHKO Broumovsko, tak i Nadace Via, Nadace Ivana Dejmala, 
Nadace  České  spořitelny,  Agentury  pro  rozvoj  Broumovska, měst 
Police  n/M  a  Broumov,  Královéhradeckého  kraje, Moneta Money 
Bank  a  hlavně  díky  času  a  úsilí  mnoha  místních  i  přespolních 
dobrovolníků.   

Na  letošek  JULINKA plánuje budování dalších  tůní  i podzimní 
výsadby. Rádi bychom se tak přiblížili stavu, kdy každá obec na úze-
mí CHKO Broumovsko bude mít konkrétní příklad toho,  jak se dá 
k  zádrži  vody,  omezení  eroze  a  posílení  biodiverzity  a  ochrany 
ohrožených druhů živočichů a rostlin svépomocí přispět. Uvítáme 
i vaše náměty, příp. nabídky vhodných pozemků, kde by se daly dal-
ší tůně budovat.

Za spolek JULINKA (julinka.polickej.net), Pavel Pinkava



27Polický měsíčník   ČERVEN 2022

ZE SPOLKŮ A SPOLEČNOSTÍ 

Učíme se na Náchodsku 
Projekt  Rozvoj  vzdělávání 

na  Náchodsku  MAP  2  po  čtyřech  letech 
plynule přešel do nového projektu   Učíme 
se  na  Náchodsku  MAP  3.  Od  roku  2018 
do března 2022 se pro více než čtyři tisíce 
účastníků  zrealizovalo  necelých  230  akcí. 
Od  tematických  seminářů  a  workshopů, 
pracovních  skupin,  lázní  pro  asistenty,  se-
tkání vedení škol,  seminářů pro školní ku-
chařky, až po tři velké konference Učení pro 
život v Broumově a v Ratibořicích. Aktivity 
byly určeny všem pedagogům  i nepedago-
gickým pracovníkům, aby přinesly  inovace 
do výuky a inspiraci pro práci se žáky a stu-
denty. Velmi vítaná byla hlavně možnost se 
potkat a sdílet své potřeby, podpořit se na-
vzájem v tom, že dobře učit a mít rád proces 
učení, je to hlavní. 

Děkujeme všem, kteří se na rozvoji vize 
MAP podíleli a podílejí. 

Informace  o  všech  aktivitách  najdete 
stále  na  webu  www.mas-stolovehory.cz/
mistni-akcni-plan-vzdelavani/map-ak-
tivity  a  na  facebooku  „Rozvoj  vzdělávání 
na Náchodsku – MAP 2“.

Všem,  kterým záleží  na  vzdělávání  bu-
doucí generace, jsou v projektu MAP 3 ote-
vřeny  možnosti  se  zapojit  do  pracovních 
skupin a společně tvořit. 

V  průběhu  prázdnin  bude  spuštěn 
nový web www.map2school a facebookové 
stránky. 

Přejeme krásné léto, fajn prázdniny 
a v září se budeme zase těšit.

Rodičovské kavárny  
na Náchodsku

Jak  si  budovat  autoritu  v  očích  dětí  a  žáků,  kde  se  tvoří 
a boří sebevědomí dětí? 

To byly otázky, na které názornou formou přijel předat své 
know how lektor z Liberce Zdeněk Okleštěk. O téma byl obrov-
ský zájem, sál byl zcela zaplněn a účastníci si odnesli praktické 
tipy, jak například změnit svůj slovník vyjadřovaní rodiče a pe-
dagoga  tak,  aby  děti  reagovaly  konstruktivně  a  podpůrným 
způsobem na naše výzvy. Jak říká jeden z účastníků: „Všechny 
informace byly podstatné, nejvíce asi vztah mezi formální a ne-
formální autoritou. Přešlapy a chyby v komunikaci, které člověk 
dělá, aniž by si je uvědomoval. Autorita se buduje dlouhou dobu, 
takže být trpělivá a netlačit na pilu. Ujasnila jsem si, co je v mé 
komunikaci špatně a na čem bych měla pracovat“

Svým  přístupem,  jednáním,  způsobem  komunikace,  jak 
si věříme, jak o sobě přemýšlíme, to vše se odráží v komuni-
kaci dětí s dospělými. Zkuste to sledovat a postupně trénovat 
společně s námi. Setkání se mohlo uskutečnit díky projektu 
Rozvoj vzdělávání na Náchodsku MAP 2 realizovaném organi-
zací MAS Stolové hory a MAS Mezi Úpou a Metují.

Jednou z posledních akcí MAP 2 bylo slavnostní 
setkání kuchařek ze školních jídelen, kterým byl 
udělen Řád zlaté vařečky a vytištěný Receptář

SDH Velká Ledhuje  
zve širokou veřejnost  
na 28.ročník soutěže v 
požárním útoku družstev 
 

O POHÁR STAROSTY MĚSTA 
POLICE NAD METUJÍ 
 

Místo:  cvičiště - louka v Ochozi,  
směr Police - Suchý Důl 

Termín konání soutěže: Sobota 25.června 2022 
Zahájení: dopoledne, v 9.00 hod. 
 

 

Co uvidíte: Soutěž v požárním útoku, dle pravidel 
požárního sportu. Souboj o putovní pohár. 

Občerstvení v místě zajištěno. 
Srdečně zve sbor dobrovolných hasičů Velká Ledhuje. 
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Ze ZO Českého zahrádkářského svazu v Polici nad Metují
V  dubnu  jsme  na-

vštívili MŠ Police nad 
Metují,  Fučíkova  328, 
kde  jsme  pokračovali 
v navázané spolupráci. 
Společné  setkání  se 
uskutečnilo ve středu 27. 
dubna v třídě Berušek. 

Děkujeme  za  velmi  vřelé  přijetí  v  mateř-
ské  škole a těšíme se na další společné 
projekty. 

V mateřské škole jsme se setkali s třídou 
předškoláků. Děti pro nás měly připravený 
krásný a bohatý program. Písničky, říkanky 
a  hranou  pohádku,  vše  na  zahrádkářské, 
květinové téma. Ukázaly nám také svoji sad-
bu. V rámci projektu Malý zahradník děti vy-
pěstovaly sazenice rajčat. My jsme pro děti 
měli připravené květináčky s napěstovaný-
mi sazenicemi slunečnic, které vypěstovala 

přítelkyně  Marie Vítková. Ke každému 
květináči jsme přidali kreslený návod 
na jejich pěstování, který připravila 
přítelkyně Martina Frydrychová. Ten si 
děti samy vybarví.  Domluvili  jsme  se,  že 
děti nakreslí výkresy s rostlinou tématikou 
a společně se sejdeme na Podzimní výstavě, 
kam nám děti přinesou své výtvory. My  je 
samozřejmě  vystavíme,  abyste  také  viděli, 
co ti malí šikulkové dovedou.

Na září v termínu čtvrtek 22. a pátek 23. 
září 2022 plánujeme tradiční Podzimní vý-
stavu. Ta se uskuteční opět na sále v Pellyho 
domech. Místní zahrádkáři na ni představí 
své výpěstky a nebude chybět doprovodný 
program, který nyní připravujeme.

Každé  první  úterý  v  měsíci  pořádáme 
konzultace a poradenství členů výboru zá-
kladní  organizace.  Scházíme  se  pravidel-
ně v čítárně polické knihovny od 16 do 17 
hodin. Poličtí zahrádkáři před několika lety 
založili  a  spravují  regionální  Semínkovou 
banku.  Přijít  si  tak  můžete  třeba  směnit 
nebo získat regionální semena.

Akce  pro  veřejnost,  které  v  letošním 
roce pořádáme, se konají s finanční podpo-
rou Města Police nad Metují v rámci dotač-
ního programu Akce pro veřejnost.

Fotografie, naše aktivity a další podrob-
nosti najdete na naší facebookové stránce.

Za polické zahrádkáře 
Martina Frydrychová

Mateřské centrum Ma Mi Na
ZVÍDÁLEK

Pro  malé  Zvídálky 
(děti  mezi  druhým 
a  třetím rokem) máme 
volná  místa.  Scházíme 
se  každou  středu 

od 9  – 11 hod. Děti  čas  stráví  v MC aktiv-
ně  za  doprovodu  dvou  lektorek  a  bez  ro-
dičů.  Společně malují,  vyrábějí,  zpívají,  učí 
se s obrázky a hrají si. V případě zájmu nás 
kontaktujte.

PÁTEČNÍ DOPOLEDNE
všechny maminky s dětmi bez rozdílu 
věku

Páteční  dopoledne  (od  9  -  11  hodin) 
v MC jsou vítány všechny maminky s dětmi 
bez rozdílu věku. Vede Jana Hrušková.

PROJEKTOVÉ DNY 
Uspořádali  jsme  další  projektové 

dny.  Merkurhrátky  s  Pavlem  Frydrychem 
v  Muzeu  stavebnice  Merkur.  Jaro  na  vsi 
s  Hanou  Váňovou  v  mateřském  centru 
a  Hudební  tradice  v  Polici  s  Markétou 
Maršíkovou  v  Muzeu  papírových  modelů. 
Připravujeme další. Účast na projektových 
dnech je zdarma.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
I v letošním roce bude přes letní prázdni-

ny program v centru pozastaven a prostory 

budou  využívány  k  příměstských  tábo-
rům.  Tři  tábory,  Putování  s  Večerníčkem, 
Loutkohraní,  a  Superhrdinové,  se  usku-
teční  v  rámci  projektu  Příměstské  tábory 
v Polici nad Metují. Tradičně pořádáme také 
Příměstský tábor s angličtinou.

Za MC Andrea Plná
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Senior klub Ostaš
Po měsíční pauze jsme se opět sešli v úterý 17. května  na sále 

Pellyho domu,  tentokrát venku pršelo, a  tak si alespoň odpočine-
me od prací na zahrádkách a společně s našimi jubilanty strávíme 
příjemné odpoledne. Na  stolech  jsme měli  připravené občerstve-
ní. Naši senioři si pochutnali na výborných obložených chlebíčcích 
a lahodných zákuscích. Tuto delikates pro nás vyrobil tým cukrárny 
„ Gourmet Bára „ z Tomkovi ulice v Polici nad Metují.

Přivítala nás naše předsedkyně paní Helenka Pivoňková  a  sdě-
lila několik organizačních pokynů k výletu do Olomouce.  Popřála 
všem pěknou zábavu.

Pozdravit  nás  přišel  také 
pan  starosta  Jirka  Beran  a  ve-
doucí  sociálního  odboru  paní 
Olga  Landová,  oba  popřáli 
dnešním  oslavencům  hlavně 
hodně  zdraví    a  spokojenosti 
do dalších let.

Ivanka  Richterová  nás  po-
zvala  na  páteční  představení 
Kyjevského  divadla  VIZAVI, 
které získalo Velkou cenu Mezinárodní akademie umění.

Hlavní náplní dnešního odpoledne bylo přání 19 oslavencům, 
kteří letos dovršili 70, 75, 80, 85 a 90 let. 

Ještě  před osobní  gratulací  jednotlivým  členům přednesl  pan 
František Pivoňka 
OPTIMISTICKOU  BÁSEŇ  SENIORŮ.

Napijme se vínka zvolna, než přejdeme na vodu.
Sešli jsme se spolu znovu ze slavnostních důvodů.
Zkoumáme a konstatujem, ač je nám to nemilo, 
za  ty roky, co se známe, že se hodně  změnilo.
Máme brýle – nejmíň dvoje, z porcelánu protézu,
V uších vatu, v kyčlích nerez, na zápěstí ortézu.
Přece jen už nejsme mladí, přemáhá nás únava.
Když skleróza hodně řádí, depka s námi zamává.
Přibyla nám kila, vrásky, a ubyly radosti.
Prořídly nám zuby, vlásky, došlo už i na kosti.
Sedíme už doma klidně, prostě jak kus pařezu.
Svaly měknou, páteř tuhne, radši nikam nelezu.
Nebudeme si den kazit, zvolejme jak jeden muž:
„Neztrácejme klid a humor, nezoufejme – bude hůř!“
Víme dobře – nepomůže naříkat a bědovat.
Ještě přece zbylo hodně, z čeho se dá radovat!
Ještě jsme tu, ještě žijem, hřejem se na sluníčku.
S chutí jíme, s chutí pijem, zpívejme si  písničku! 
„Už mi, lásko,  není dvacet let…“
Potom  již  nastoupi-

li  jednotliví    oslavenci, 
dostali bonboniéru a ky-
tičku,  členky DAM   TRIA 
jim zahrály písničku a na-
konec  se  společně  vyfo-
tografovali.  A  pak  nám 
již  celé  odpoledne  DAM 
TRIO  vyhrávalo  jednu 
písničku  za  druhou,  ně-
které jsme si i zanotovali s nimi. Opět jsme prožili krásné odpoled-
ne, ani se nám nechtělo domů.  A tak už se těšíme na výlet a další se-
tkání, které bude  tradičně  na Ostaši u Malíků – 21. června.  Odjezd  
ve 13 hodin z náměstí a  nebo  každý po vlastní ose.

Mějte se všichni krásně, hodně slunečných dnů a opatrujte se!
Výbor senior klubu Ostaš 

SKAUTSKÉ OKÉNKO

Užili jsme si vlčácko-světlušácké závody v Červeném Kostelci
Dne 7. května 2022 jsme odjeli vlakem s oddílem vlčat a světlu-

šek do Červeného Kostelce, kde se konaly závody světlušek a vlčat.
Když jsme tam dorazili, tak jsme čekali, než se začne něco dít. 

Najednou  zazněl  signál  píšťalky  a  my  jsme  se  postavili  do  řady 
po  jednotlivých  hlídkách,  zazpívali  jsme  Junáckou  hymnu  a  pak 
jsme se rozdělili do týmů. Chopil se nás  Asterix a Obelix, s kterými 
jsme  šli  lovit  divočáka.  Při  této  činnosti  se  jim  ztratil  pes  Idefix 
a tím začala naše hra. Hledat pejska jsme museli tak, že jsme chodili 
na různá stanoviště pro indicie.  Úkoly se nám moc líbily. Když jsme 
nasbírali všechny nápovědy, tak jsme se dozvěděli, že Idefixe ukra-
dl Caesar. Pak jsme vyměnili pejska za náhrdelník bohů, který jsme 
našli  pod mostem  v  truhle.    Ta  byla 
zamčená  mnoha  zámky,  takže  jsme 
museli plnit úkoly (ošetřit zraněného 

Římana,  přichystat  jídlo,  dalekohledem  poznat  zvířata  a  květiny 
atd.),  aby nám dali  klíče.  Po  tomto boji  byl  oběd,  který nám moc 
zachutnal. Vše završilo vyhlášení výsledků. Světlušky z Police nad 
Metují měly dvě hlídky - tým Havraspáru skončil na senzačním 3. 
místě, tým Mrzimoru dokonce ještě o pozici výš (takže postupuje 
do krajských závodů světlušek a vlčat). Vlčata z polického Oddílu 
bratra Františka skončila druhá, což ale vzhledem k menšímu počtu 
klučičích hlídek na postup nestačilo.

Každopádně se nám to všem moc líbilo. 
Za oddíly napsal 

Vojta a Kateřinka Burešovi
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Astronomický klub  Police nad Metují

OBLOHA V ČERVNU
Na mapce vidíme část hvězdné oblohy v červnu nad jihem ko-

lem  půlnoci.  Nízko  nad  obzorem  vidíme  souhvězdí  Střelec, Štír 
a Váhy, která náleží k souhvězdím Zvěrokruhu. V souhvězdí Štíra je 
také zakreslena poloha Měsíce dne 12. června.

Nad ránem 21. – 23. června uvidíme nad východním až jihový-
chodním obzorem zajímavé seskupení Měsíce, Jupiteru a Marsu.

16. května v ranních hodinách jsme úspěšně pozorovali částeč-
né zatmění Měsíce o kterém jsme psali v minulém PM. Počasí nám 
přálo, úkaz jsme pozorovali až do 4 hodin 56 minut kdy byl Měsíc 
těsně nad západním obzorem. Doufejme že stejně úspěšně dopad-
ne i pozorování částečného zatmění Slunce dne 25. října.

3. června večer proběhne na letišti ve Velkém Poříčí závěreč-
ná  akce  projektu Vesmírná 3. třída.  Pro  děti  z  místní  Základní 
školy připravila jejich paní učitelka zábavný, ale také poučný pro-
gram. Na požádání organizátorů akce připraví AK Police pro děti 
premiérové  pozorování  hvězdné  oblohy  novým  astronomickým 
dalekohledem. 

V říjnu letošního roku uplyne 60 let od založení 
Astronomického klubu v Polici nad Metují. Na projekt údržby 
astronomické pozorovatelny na Havlatce byla poskytnuta do-
tace z dotačního programu města Police nad Metují Spolková 
činnost.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE  vstupuje  do  znamení  Raka  21.  června  v  11  hodin  
  14 minut SELČ, nastává astronomické léto, 
  letní slunovrat.
 Den se ještě o 18 minut prodlouží, ale do konce 
 měsíce již o 5 minut zkrátí,
MĚSÍC  7. v první čtvrti, 14. v úplňku, 21. v poslední čtvrti, 
  29. v novu,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE  ráno nízko nad východním obzorem,
MARS  ráno vysoko nad  východním obzorem 
  v souhvězdí Ryb,
JUPITER ráno vysoko nad  východním obzorem 
  v souhvězdí Ryb,
SATURN  ve druhé polovině noci v souhvězdí Kozoroha,
URAN na konci června ráno nad východním obzorem 
  v souhvězdí Berana,
NEPTUN ve druhé polovině června ráno nad východním 
  obzorem na hranici souhvězdí Vodnáře a Ryb

Karel VACEK, Astronomický klub Police

Náchodská porodnice má novou výzdobu!
Rozsáhlé  prostory  po-

rodnice a novorozeneckého 
oddělení  se  téměř  po  roce 

od přestěhování obou oddělení do společných prostor dočkaly nové 
výzdoby. Stěny i posuvné dveře pokryly velkoplošné umělecké foto-
grafie novorozených dětí, které dodaly prázdným chodbám a zdím 
emotivní něžný nádech a celý prostor vhodně zútulnily. Překrásné 
fotografie připomínají zázrak zrození a dar života, čistotu novoro-
zených duší a křehkost našich nejmenších. Povedenou proměnou 
prošla také tělocvična pro budoucí maminky.  Jednu ze stěn ozdo-
bila šedobílá mandala znázorňující květ života, přibyl  také stojan 
na  gymnastické  míče.  Novou  výzdobu  oceňují  nejen  maminky. 
Uznání se dočkala také na sociálních sítích. Po zavedení rautových 
snídaní na porodnici je to další krok k tomu, abychom se pro ma-
minky stali přívětivou porodnicí.  Postupně chceme zútulnit i další 
patra nových pavilonů, aby se v nich cítili jak naši pacienti, tak také 
naši zdravotníci co nejlépe.

Dětské oddělení má novou primářku
První  červen  je  pro  naše  dětské  oddělení  významným  dnem 

hned z několika důvodů. Jednak slavíme den dětí předáváním drob-
ných dárků našim malým pacientům,  navštíví  nás  také  zdravotní 
klaun,  sfoukneme  první  svíčku  na  dortu  k  příležitosti  stěhování 
do nových prostor, ale také letos v tento den přivítáme novou paní 
primářku dětského oddělení MUDr. Alici Mílovou, která k nám při-
chází z pozice vedoucí dětské JIP Fakultní Thomayerovy nemocnice. 
Nová paní primářka má specializaci v oboru dětské endokrinologie. 
Těšíme se, že budeme dále rozvíjet naše dětské oddělení a oboha-
tíme  svojí  odborností  spektrum  našich  dětských  ambulancí,  kte-
ré vybudoval bývalý primář MUDr. Luděk Týce a které  jsou svým 
rozsahem v rámci okresních nemocnic našeho regionu výjimečné. 
Na rozhovor s novou paní primářkou se můžete těšit v dalším čísle.

Lucie Chytilová, tisková mluvčí ON Náchod, a.s.
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Na Prvního máje a další dny
Pamatuju  si,  že  na  Prvního  máje 

bývaly  průvody.  Kdysi  ty  s  mávátky 
a  s  transparenty  oslavující  politickou 
stranu, která měla věčně žít, aniž by byla 
živým  organismem,  společně  s  neroz-
lučným  přátelstvím  a  láskou  atd.  Tyhle 
průvody  zmizely  v  okamžiku,  kdy  jsme 
pochopili, že neživý organismus tady není 
od  toho,  aby  žil  na  věky.  Pak  bylo  chvíli 
ticho. Maximálně  se den předem stavěla 
májka  a  třeba  na  Prvního máje  se  fotila 
pokácená a rozřezávala se na topení.

Průvody  se  vrátily  asi  před  dvaceti 
lety.  Už  bez mávátek  a  transparentů,  ale 
podobně uřvané, a ještě ke všemu smrdící 
spalovaným benzínem. To, když se vlekla 
kolona  aut  z  vnitrozemí  k  Adršpašským 
skalám,  aby  ji  policie  zarazila  už 
v  Teplicích  nad Metují  a  posílala  zpátky, 
aniž by kdokoliv z auta viděl aspoň jednu 
skálu Teplicko-adršpašských skal.

Pokud  si  dobře  pamatuju,  tak  letos 
to  snad  bylo  poprvé,  kdy  se  to  změnilo. 
Možná za to může kalendář a skutečnost, 
že První máj vyšel na neděli, možná za to 
může  rezervační  systém  Adršpašských 
skal. Ale zdá se mi, že letos se průvody tu-
ristů do Ádru prostě nekonaly. Začalo mě 
to  zajímat  a  objevil  jsem,  že  důvod  není 
ani v kalendáři, ani v rezervačním systé-
mu. Důvod je jinde a jasně ukazuje předví-
davost  a  šachistickou  schopnost  českých 
úředníků být o několik tahů napřed.

V předchozích letech nezabralo varo-
vání  Police  ČR,  varování Ministerstva  ži-
votního prostředí ani rozdané pokuty pro 
auta parkující po pangejtech kolem silnice 
z Teplic do Ádru. Nezabralo nic. A tak se 
akce chopili úředníci.

Nejprve  nenápadně.  Uzavřením  jed-
noho  směru  silnice  kolem autobusového 
nádraží v Náchodě. Takové malé varování 
pro  turisty:  jestli  nepřestanete  blbnout, 
bude  hůř.  Ale  lidi  jsou  nepoučitelní… 
takže  se přikročilo k  silnějším argumen-
tům.  A  zavřela  se  silnice  od  Železňáku 
do  Hronova,  která  mimo  jiné  způsobila 

radost  z možnosti  pozorování  kolon  aut 
lidí žijících ve Velkém Poříčí. Ale ani tohle 
nestačilo.

Tak  úředníci  vytáhli  další  těžký  ka-
libr.  Uzavřeli  hlavní  příjezdovou  cestu 
z Broumova. Tady se už začal projevovat 
pokles turistů mířících z Polska do Ádru. 
Ale člověk je tvor vynalézavý a často tvr-
dohlavý. Přijíždějící turisté začali objevo-
vat zkratky a kdo je nenašel, tak trpělivě 
ničil podvozek svého plechového miláčka 
na objízdné  trase. Takže úředníci vytáhli 
kalibr z nejtěžších. Kromě hlavní příjezdo-
vé cesty do a z Broumova uzavřeli i hlavní 
objízdnou trasu v Jetřichově podpořenou 
výlukou vlakového spojení! A máme klid!

(I  když  jsem  začal  s  těmi  průvo-
dy  s  mávátky,  tak  tady  nemyslím  klid 
na práci.)

Máme  klid  na  to,  abychom  vyřešili 
své potíže, které máme. A necpal se nám 
do  toho  kdejaký  turista  toužící  po  tom, 
aby viděl Milence, Starostu a Starostovou, 
Maják,  Ledního  medvěda,  Krakonošovo 
párátko,  Biskupa,  Zbrojnoše,  Kočičí  hrad 
nebo Kamennou bránu.  Tenhle  klid  nám 
totiž umožní v klidu propracovat seznam 
skal, které bude potřeba částečně odstra-
nit,  aby  mohl  proběhnout  bezeškodný 
odvoz  dřeva  po  kůrovcové  kalamitě  (co 
na  tom,  že  rezervace  je  vyhlášena  kvůli 
skalám),  abychom mohli mapovat pohyb 
vlčích  smeček  a  počítat  škody  na  ovcích 
a  dalším majetku,  abychom mohli  v  po-
klidu hlídat před zbytky turistů hnízdiště 
sokolů na místě, kde hnízdí výr velký (ale 
koho by zajímal takový detail: musí stačit, 
že tady hnízdí vzácné ptactvo a  jestli má 
rozpětí  křídel  180  nebo  100 cm  a  jestli 
loví  v  noci  nebo  ve  dne  nikoho  zajímat 
nemusí…)

Vlastně  až  více  jak  třicet  let 
po Sametové revoluci jsme se díky úspěš-
né  a  kvalitní  práci  úředníků  definitivně 
zbavili  průvodů  na  Prvního  máje.  A  to 
za trochu toho nepohodlí snad stojí.

Pavel Frydrych

Vyběhla bříza běličká jak ze stáda ta kozička
vyběhla z  lesa na pokraj,  že prý už  táhne 

jara  báj.  Tak  přivítal  básník  Vítězslav  Hálek 
jaro.  A my  ho  vítáme  také,  konečně  dorazilo 
do  Police,  ale  zrovna  prožíváme  válečné  ob-
dobí,  i  když  ho  Rusové  nazývají  specielním 
obdobím.  Domnívali  jsme  se,  že  druhou  svě-
tovou  válkou  končí  zabíjení  a  lidstvo  bude 
rozumnější. Válčí se však na Ukrajině a mocní 
páni v Rusku se zřejmě chystají na další bojo-
vé a uchvacovací návštěvy. Nedej bože, aby nás 
chtěli poctít zachraňováním, protože všechno, 
co  se  jim  nelíbí,  nazývají  fašismem  a  nacis-
mem,  ačkoliv  u nich  se  to podobnými nešva-
ry hemží. Prostě se cítí se svou velikostí země 
a nerespektováním desatera „nezabiješ“, pány 
světa.

Vzpomínám,  jak  jsme  se  radovali  v  květ-
nu  1945,  že  jsme  se  zbavili  nacismu  a  fašis-
mu,  zabíjení,  a  vítali  svobodu. Byli  však mezi 
námi  i  pochybovači,  kteří  věděli,  co  nás  čeká 

vítězstvím  SSSR.  Nastaly  tristní  časy,  dostali 
jsme  se  pod  „ochranu“  země,  která  vyvážela 
násilím to své socialistické budování. Zaslechla 
jsem v  rozhlase,  že  jsme sloužili  jako kolonie 
tomuto,  jak  ho  nazvali,  darebáckému  státu. 
Ten v této podobě existuje a je těžké zařadit ho 
mezi státy mírumilovné, schopné sebereflexe, 
tedy  přemýšlející  o  své  existenci  a  zařazení. 
Schopní lidé tuto zemi opustili a opouštějí.

K jaru se však hodí veselejší úvahy a vzpo-
mínky. Já si říkám v tomto čase, že přesluhuji, 
protože řada mých vrstevníků se na nás dívá 
z nebíčka. Vzpomínám na učitele ze ZDŠ, nebo 
jak  se  tehdy  škola  jmenovala.  Kus  vyučování 
jsme zažili  ještě v době před „vítězným“ úno-
rem, ale nás to nezneklidňovalo, protože jsme 
věřili  rodičům  a  kantorům.  Páni  učitelé  byli 
naším vzorem a neexistovalo, abychom je ne-
respektovali,  jak  se  to dnes občas  stává. Páni 
učitelé  Šeda,  Baudyš,  Petr,  Brožová,  Kopřiva, 

Hejlek, Schmidt, Lukavský,  to snad byl už  ten 
po  únorový  ředitel  školy,  byli  našimi  vzory. 
Všechny jsme respektovali i jejich pojmenová-
ní v žákovské hantýrce, ale nebyla mezi námi 
zloba  a  ani  stížnosti  doma  na  vyučující.  Paní 
učitelku Brožovou jsme často měli „v parádě“. 
Ona  uměla  francouzskou  hymnu  v  originále 
a  tak, když  jsme se chtěli  „ulejt“ z hodiny vy-
učování, bystře nám posloužil spolužák Vašek 
Hrubý,  takový  třídní  bavič.  Ten poprosil  paní 
učitelku,  aby  nám  v  originále  zazpívala  fran-
couzskou  hymnu  a  ona  ochotně  a  radostně 
zapěla k naší velké radosti, pro nás tak nastal 
čas k bavení a nepozornosti a my jsme se „ulili“ 
z vyučovací hodiny, myslím, že to byla čeština.

Dnes  je  30.  4.  a  čarodějnice  mají  svátek 
a chystají se rejdit na Policku a po „vůkolí“, a i já 
jsem přichystána vzlétnout na koštěti.

Jarca Seidelová 

Název měsíce červen
Červen je šestý měsíc gregoriánského kalendáře 

v roce, má 30 dní. Kolem 21. června začíná na sever-
ní polokouli léto. 

Co  se  názvu měsíce června  týče,  není  úplně 
jasné,  zda vznikl podle  červené barvy a  červenají-
cích se plodů ovoce  jako  jsou  třešně,  jahody,  rybíz 
nebo maliny. Trochu odvážnější jsou tvrzení, že čer-
ven je odvozen od červů, kteří v tomto období dělají 
škody právě na ovoci. Podle jiné verze má v názvu 
tohoto měsíce prsty dokonce hmyz červec, z něhož 
se vyrábělo barvivo. Je zajímavé, že už staří Římané 
považovali tento měsíc za nejpříznivější k uzavírání 
sňatků.

Měsíc červen nese v mnoha jazycích název od-
vozený z  latinského  iunius,  což se dává do souvis-
losti s bohyní Junonou anebo též se slovem „junior“, 
tedy „mladší“ (tj. měsíc růstu).  I v češtině se kdysi 
červen  nazýval  „malý  červen“  a  „červnem“  byl  až 
červenec. 

Co  se  týče  počasí,  červen  by měl  být  teplý  až 
žhavý, jak to dosvědčuje lidová pranostika:

 y Když červen sluncem pohostí, úroda bude v hojnosti.
 y Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy 
blažný.
Většina  červnových  pranostik  varuje  před 

chladným počasím, mezi ně patří i tyto: 
 y Červen studený – sedlák krčí rameny.
 y V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný 
snadno.
 y Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy.

Vybral František Janeček

Hrátky s čísly a číslicemi
K napsání všech čísel od 1 do 26 nepotřebu-

jeme nutně všechny číslice od 0 po 9. Vystačíme 
také s jednou číslicí např. 2, ale pro každé číslo po-
užitou pětkrát. Pokuste se řešit tuto úlohu:
Pomocí pěti dvojek, čtyřech základních počet-
ních operací, umocňování a závorek vyjádřete 
všechna přirozená čísla od 1 po 26. (Číslo 27  už 
není možné za těchto podmínek vyjádřit.)

Řešení  úlohy  není  příliš  obtížné,  stačí  se  jen 
trochu zamyslet a popřemýšlet. 

Výsledky najdete na str. 37
Vybral František Janeček
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Příručka pro současný život a následující léta
1.  Pij hodně vody.
2.  Jez snídaně jako král, obědy 

jako princ a večeř jako žeb-
rák.

3.  Jez  víc  jídla,  které  roste 
na  stromech  a  keřích  a  jez 
méně  jídla, které  je zpraco-
vávané.

4.  Žij se třemi E - Energie, En-
tuziasmus, Empatie.

5.  Medituj (křesťané se modlí) 
a věnuj tomu čas.

6.  Hrej více her.
7.  Čti  více  knih,  než  v  roce 

2020.
8.  Seď  v  tichosti  alespoň  10 

minut každý den.
9.  Spi 7 hodin.
10. Procházej  se  20-30  minut 

každý  den  a  usmívej  se  při 
tom.

Osobnost
11. Nesrovnávej  svůj  život 

s  druhými.  Vůbec  nemáš 
tušení o  čem  je  jejich  cesta 
životem.

12. Nechovej negativní myšlen-
ky nebo věci, které nemůžeš 
kontrolovat. Místo  toho  vě-
nuj svou energii přítomným   
pozitivním momentům.

13. Nepřepracovávej  se. Udržuj 
si svou hranici.

14. Neber  se  tak  vážně.  Nikdo 
jiný  Tě  tak  vážně  nebere. 
(úsměv)

15. Nevynakládej svou vzácnou 
energii na pomluvy.

16. Sni více, dokud nespíš.
17. Závist je ztráta času. Už máš 

všechno, co potřebuješ.
18. Zapomeň  na  to,  co  se  sta-

lo  v  minulosti  (odevzdej 
to  vesmíru).  Nepřipomínej 
svým  blízkým  chyby  z  mi-
nulosti.    To  zničí  Tvou  pří-
tomnou radost.

19. Život  je  příliš  krátký  na  to, 
abychom  nenáviděli  druhé. 
Přestaň nenávidět.

20. Vyrovnej  se  se  svou  mi-

nulostí,  aby  neovlivňovala 
Tvou přítomnost.

21. Nikdo nemá moc nad Tvou 
radostí kromě TEBE.

22. Uvědom si, že život je škola 
a  jsi  zde,  aby  ses  učil.  Pro-
blémy  jsou jednoduše sou-
částí  životopisu,  které  se 
objevují a mizí jako algebra, 
ale  lekce,  kterou  se  z  toho 
naučíš bude na celý život.

23. Usmívej se a směj se víc.
24. Nemusíš vyhrát každý spor. 

Souhlas s nesouhlasem.

Společnost
25. Volej často své rodině.
26. Každý den dej něco dobrého 

druhým.
27. Odpusť  všem  všechno.  Ale 

hlavně sám sobě.
28. Trav  čas  s  lidmi  nad  70.let 

a pod 6 let.
29. Pokus se každý den vykouz-

lit úsměv na tvářích alespoň 
3 lidí.

30. To co si o Tobě myslí druzí, 
nechť Tě vůbec nezajímá.

31. Tvá  práce  se  o  Tebe  nepo-
stará,  když  si  nemocný.  Tví 
přátelé  ano.  Buď  s  nimi 
v kontaktu.

život
32. Dělej správné věci!
33. Vyhoď všechno, co není ná-

pomocné,  krásné  nebo  po-
těšující.

34. Příroda léčí všechno.
35. Jakkoli dobrá nebo špatná je 

situace, změní se v dobrou, 
pokud budeš chtít.

36. Nezáleží na tom jak se cítíš, 
vstaň, obleč se a ukaž se.

37. To nejlepší teprve přijde.
38. Když  se  ráno  vzbudíš 

živý(á), děkuj za to Přírodě-
-Vesmíru (Bohu...).

39. Tvé nejhlubší  já  je vždy  ra-
dostné. Tak buď radostný.

Vybral František Janeček

Medardovy pranostiky
Nejznámější  Medardovou 

pranostikou  je Medardovo  kápě 
–  čtyřicet  dní  kape.  Odborníci 
pravdivost  medardovské  kápě 
potvrzují;  kolem  Medarda  sku-
tečně  často  prší,  ale  utěšují, 
že  „čtyřicet  dní“  je  obrazným 
vyjádřením.  Tvůrcové  pranos-
tik  je  zřejmě  převzali  z  bible 
(biblickou  potopu  vyvolal  déšť 
trvající  čtyřicet  dní).  A  stalo  se 

symbolickým  označením  pro 
delší dobu. 
K Medardovi se váže mnoho dal-
ších pranostik: 

 y Medard nemá mrazů více, by 
nezmrzly nám vinice. 

 y Jasný  den  na  Medarda  tiší 
rolníkovo naříkání. 

 y Jaké  počasí  na  sv.  Medarda 
bývá, takové jest o žních.

Vybral František Janeček

Liturgické mezidobí 
Uplynulý  měsíc  květen  byl  příjemný 

a  přinesl  krásně  rozkvetlou  přírodu  kolem 
nás,  rozvinutou  do  nové  vegetační  sezóny. 
Také církev znovu rozkvetla, a to především 
z  Velikonočních  událostí.  Načerpala  z  nich 
novou naději a sílu žít vírou ve vzkříšeného 
Krista. Slavností Seslání Ducha svatého v ne-
děli  5.  června  uzavřeme  velikonoční  dobu 
a vstoupíme do liturgického mezidobí. Měsíc 
červen  bude  opět  liturgicky  velmi  bohatý 
a přinese šestici pestrých tradičních liturgic-
kých slavností. 

Liturgický kalendář:
5. června -   Slavnost SESLÁNÍ DUCHA  
  SVATÉHO, cyklus C
13. června -   Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ 
  TROJICE, Památka sv. Antonína 
  Paduánského, kněze a učitele  
  církve  
19. června -   Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ  
  (přeložená z 16. června)
23. června -   Slavnost NAROZENÍ SV. JANA  
  KŘTITELE

24. června -  Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO  
  SRDCE JEŽÍŠOVA
26. června -  13. neděle v mezidobí
29. června -  Slavnost SV. PETRA A PAVLA,  
  apoštolů,     
3. července - 14. neděle v mezidobí

Přehled bohoslužeb v červnu:
 ¾ v úterý a v pátek mše svatá od 18.00 hod.     
 ¾ ve čtvrtek mše svatá od 8.00 hod.
 ¾ v  sobotu mše  svatá  s  nedělní  platností 
od 18.00 hod. 

 ¾ v neděli mše svatá od 9.30 hod. 

Úřední hodiny: 
V úterý, ve čtvrtek a v pátek po bohoslužbě, 
nebo po domluvě s knězem.
V případě naléhavé potřeby duchovních 
služeb, volejte knězi - kontakt je uveden 
na stránkách farnosti. 

Noc kostelů
V pátek 10. června se bude konat tra-

diční akce - Noc kostelů 2022. 

Program bude následující:
16.30 – 17.30  prohlídka zvonice na 
  hřbitově s historickými  
  zvony
16:30 – 17:30   komentovaná prohlídka
  kláštera s Mrg. Janem   
  Tůmou
18:00 – 19:00   komentovaná mše svatá
19:30 – 20:15  koncert k Noci Kostelů 
  zakončený Svatováclavským 
  chorálem
20:30 – 21:30   komentovaná prohlídka  
  kostela
21:30   zakončení

V neděli 19. června, v rámci slavnosti 
Těla a Krve Pána, se bude konat První svaté 
přijímání dětí z polických farností.  

V neděli 3. července se na Bezděkově 
bude konat Prokopská pouť. Slavnostní bo-
hoslužba začíná v 11 hod.

Internetové stránky farnosti: 
www.farnostpolice.cz

Za ŘK farnost Jan Troutnar 

Římskokatolická farnost v Polici nad Metují informuje

NO Církve československé husitské 
pro Vás opět připravila

KONCERT PRO RADOST, 
který se uskuteční 

ve čtvrtek 23. června 2022 v 18.00 hodin. 
Připravíme hezký hudební zážitek a těšíme se na Vás.

Za NO CČSH  Police nad Metují  Jaroslav Trojtl 



33Polický měsíčník   ČERVEN 2022

Z CÍRKVÍ / MĚSTSKÁ POLICIE / SPORT    

Informace z AMK Police
Automotoklub Police nad Metují obdržel 

od města Police nad Metují finanční podporu 
v  rámci dotace na spolkovou činnost v  roce 
2022,  za  což  děkujeme. Dotace  bude  využi-
ta na provoz a údržbu naší dílny a klubovny, 
na  podporu  našich  jezdců,  kteří  v  letošním 
roce úspěšně reprezentují náš automotoklub 
a  město  Police  nad  Metují,  na  různé  akce 
v rámci našeho výročí. 

Ve  dnech  9.  a  10.4.2022  se  náš  jezdec 
Václav  Kohl  se  startovním  číslem  323  zú-
častnil dalšího závodu Mistrovství České re-
publiky Cross Country Open 2022 a Poháru 
CAMS  v  Šiklově  Mlýně  se  svým  terénním 
motocyklem zn. KTM, kde se v sobotu umístil 
ve své kategorii MČR II. na 5. místě a v neděli 

na 4. místě. Těchto závodů se zúčastnil i náš 
nejmladší člen Jan Vajsar ml., který se ve své 
kategorii MČR Junior 65 na svém motocyklu 
zn. KTM se startovním číslem 99 umístil v so-
botu na 3. místě a v neděli na 2. místě. A po-
sledním  zástupcem  našeho  automotoklubu 
na  těchto  závodech  byl  Karel  Janda,  který 
na svém motocyklu zn. Yamaha se startovním 
číslem 457 se v kategorii Veteran Open umís-
til v sobotu i v neděli na 13. místě. 

Ve dnech 7. a 8.5.2022 se naši výše uve-
dení jezdci zúčastnili dalších závodů ze seriá-
lu Mistrovství České republiky Cross Country 
Open  2022  a  Poháru  CAMS  a  to  tentokrát 
v  Liberci.  Václav  Kohl  se  v  sobotu  umístil 
na 3. místě a v neděli na 4. místě, Jan Vajsar 

ml.  po  oba  dny  na  5.  místě 
a Karel Janda v sobotu na 17. 
místě a v neděli na 18. místě.

Průběžné  výsledky 
po dvou závodech  tohoto se-
riálu, Václav Kohl je na 2. mís-
tě,  Jan Vajsar ml.  na 3. místě 
a  Karel  Janda  na  11.  místě, 
což  jsou  skvělé  výsledky  na-
šich borců. Gratulujeme. 

Bohužel  nás  v  květnu 
zasáhla  velice  smutná  zprá-
va.  V  pátek  dne  13.5.2022 
zemřel  náš  dlouholetý  vý-
znamný  člen  Miloš  Klimeš. 
Upřímnou  soustrast  jeho 
rodině.  Z  almanachu  vyda-
ného  k  50.  výročí  založení 
polického  automotoklubu 
vybíráme  úryvky,  které  se 
týkají  právě  Miloše.  „V  roce 
1964  začíná  s  motokrosem 
ve  třídě  50  ccm  také  Miloš 
Klimeš na motocyklu, v němž 

je  výkonný  motor,  připravený  úspěšným 
ladičem motorů  Josefem Randákem z mezi-
městského Strojtexu... Miloš Klimeš se i ten-
to  rok  zúčastňuje  motokrosů  a  se  stejným 
motocyklem  také  několika  motocyklových 
soutěží  a  nakonec  se  stává  v  padesátkách 
soutěžním  přeborníkem  kraje.  Na  základě 
tohoto  výsledku  je  povolán  na  vojenskou 
prezenční službu do Dukly Benešov, k vojen-
skému útvaru, který se zabýval pod vedením 
pplk.  Rudolfa  Reicha  přípravou  soutěžních 
jezdců... Během své základní vojenské služby 
v Dukle obsadil na Mistrovství ČSSR v moto-
cyklových soutěžích (r. 1966 a 1967) ve třídě 
75  ccm dvakrát  druhé místo. Roku 1967  se 
jako člen klubového týmu Povážských strojí-
ren v Považské Bystrici zúčastnil Šestidenní 
motocyklové soutěže v Zakopaném v Polsku. 
Jeho  tovární motocykl  –  slovenský  TATRAN 
75  ccm však  vydržel  pouze dva dny.  Po ná-
vratu z Dukly Benešov se stal jezdcem Rudé 
hvězdy v Hradci Králové. Roku 1968 absolvo-
val Mistroství ČSSR v motocyklových soutě-
žích ve třídě 175 ccm a obsadil čtvrté místo. 
Roku 1969 jezdil krajský přebor v motokro-
su tř. 250 ccm a získal 6. místo, o rok později 
místo  7.  Se  svou  bohatou  závodní  kariérou 
se rozloučil účastí v krajském přeboru roku 
1971 ve třídě 500 ccm na stroji ČZ 360.“

za AMK Police – Petr Dostál

Městská policie
Městská  policie  společně  pro-

vedla  kontroly  veřejného  pořádku 
v  návaznosti  na  obecní  vyhlášky. 
Kontrolovány  byly  zábory městských 
pozemků,  chodníků  a  ostatní  plochy. 
Výsledky  budou  zpracovány  a  po-
stoupeny příslušným odborům města 
k dalšímu řízení.

Průběžně  je  kontrolováno  parko-
vání po městě. Stále se mnohdy na ně-
kterých  místech  jedná  o  pořádnou 
„holomajznu“  více,  než  o  kultivované 
využití ploch s použitím rozumu.

Obchodníky ve městě děsí postava 
jednoho  zlodějíčka,  který  si  při  ná-
vštěvě jejich provozoven bez skrupulí 
ukládá zbožíčko do kabely… a pak  bez 
placení  a  slůvka  rozloučení  odchází. 
Má  toho  na  svědomí  v  blízkém  okolí 
hodně moc, tak snad už brzy „spadne 
klec“.

Hodně  diskutovaná  postava  ital-
ského důchodce s velkým psem, měs-
to  na  naše  doporučení  opustila…ale 
není vyloučeno, že zde opět bude chtít 
trávit  něco  ze  svého  času.  Za  účasti 

hbité  překladatelky,  jsme  zjistili  co 
je  pán  zač.  Mnohé  jsme  si  vysvětlili 
a vydali jsme směrem k němu i nějaká 
doporučení.

Blíží  se  čas,  kdy  se  opět  v  našem 
městě  a  jeho  okolí  bude  pohybovat 
stále více ne odtud zdejších. Jako vždy, 
to bude vyžadovat více času, který  je 
nutno v tomto směru vyčlenit.

Poslední  měsíc  bylo  odchyceno 
několik  pejsků,  ale  všichni  se  vrátili 
ke  svým  páníčkům.  Děkujeme  paní 
Francové  z  Broumova,  která  nevá-
hala  a  jednoho  pejska  zachránila 
v  Petrovických  zatáčkách,  kde  mu 
opravdu šlo o život. Pejsek, trvale by-
tem na Velkých Petrovicích se za vel-
mi  účinné  a  rychlé  pomoci    tamního 
pana starosty ocitl brzo ve své domov-
ské obci u svého páníčka.

Do osmnácti let je ochranná přilba 
pří jízdě na jízdním kole povinností…
prosíme dohlédněte na to.

Hezké jaro...
 Petr Zima, ved. strážník MP

Šástry
Vysvětlivky:  šástry – svaté písmo
  šůdra – nejnižší z lidí

V  moderním  věku  demokracie  hlasuje  mnoho 
vládních zástupců o podobě zákonů. Každý den vydá-
vají  nový  zákon.  Jelikož  jsou však  tyto  zákony pouze 
mentálními výmysly nezkušených podmíněných duší, 
nemohou  lidské  společnosti přinést úlevu. Dříve byli 
sice  králové  autokraté,  ale  přísně následovali  zásady 
dané  velkými mudrci  a  světci.  Zemi  vládli  zcela  bez-
chybně  a  vše  probíhalo  hladce.  Občané  byli  zbožní, 
králové vybírali daně oprávněně, a situace byla tehdy 
velice příznivá. V současnosti jsou takzvaní vládci vy-
bíráni z hmotně ctižádostivých lidí, kteří si hledí pouze 
svých osobních zájmů a nemají žádné poznání šáster. 
Čelní  představitelé  států  jsou  tedy  hlupáci  a  darebá-
ci  v pravém slova  smyslu a obyčejní  lidé  jsou  šůdro-
vé. Toto spojení hlupáků a darebáků na  jedné straně 
a šůdrů na druhé nemůže světu přinést mír a blaho-
byt. Proto ve společnosti pravidelně dochází k různým 
nepokojům v podobě bitev, lidových povstání a bratro-
vražedných  sporů. Vůdci  za  těchto okolností  nejenže 
nedokáží  vést  lidi  k  osvobození,  ale  ani  jim  neumějí 
zajistit  klid  mysli.  V  Bhagavadgítě  je  řečeno,  že  ten, 
kdo se řídí šástry, nikdy nedosáhne úspěchu, štěstí či 
osvobození po smrti.

Ze Śrīmad-Bhāgavatamu opsala 
M. Jandová
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Květen je lásky a fotbalu čas
V případě fotbalu totéž platí i o dubnu. 

Jak je to ale v dubnu s tou láskou, to si již my 
pamětníci bohužel nepamatujeme.

Další  zápas  krajského  přeboru  odehál 
polický “A” tým v Novém Bydžově s vedou-
cím  a  doposud  neporaženým  mužstvem 
soutěže, RMSK Cidlina, zcela stranou zájmu 
fanoušků  z  Police.  Za  nevlídného  počasí 
zápas  sledovali  pouze  tři  příznivci  důcho-
dového věku, kteří takto riskovali zhoršení 
svého, již tak dost podlomeného zdraví.

Hráčům Spartaku  se mimořádně vyda-
řil začátek zápasu. Ujali se vedení 1:0, když 
Pepa Klapkovský přehodil domácího bran-
káře.  Zanedlouho  v  podobné  situaci  bran-
kář  střelu  Kuby  Matějky  dokázal  tečovat 
mimo bránu. Soupeř z našeho rohu vytěžil 
rychlým  protiútokem  vyrovnání  a  místo 
našeho vedení 2:0 byl stav nerozhodný 1:1. 
Druhý gól přidali domácí po jejich rohovém 
kopu  (je  málo  zápasů,  kdy  nedostaneme 
gól  po  centru  z  rohového  nebo  trestného 
kopu)  a do poločasu  stihli  přidat  ještě  gól 
třetí. Tím dramatičnost zápasu zcela zrušili 
a bylo jen otázkou, kolik vyhrají. Nakonec to 
bylo 6:2. Jirka Kuneš si na svůj svátek doce-
la dost zachytal.

Hned  následující  středu  byla  na  pro-
gramu  dohrávka  z  úvodního  jarního  kola 
soutěže proti Rychnovu nad Kněžnou, kte-
rý na  jaře hraje  velmi dobře a prohrál  jen 
s  RMSK  Cidlina  a  Slavií  HK.  Nečekal  nás 
tudíž žádný lehký zápas. V prvním poloča-
se  měly  několik  příležitostí  oba  týmy,  ale 
branka nepadla žádná. V poločase druhém 
jsme  měli  více  příležitostí  my,  výsledek 
našeho  snažení  však  byl  stejný.  Zápas  tak 
skončil  v  Polici  dlouho  nevídaným  skóre 
0:0.  Následoval  tudíž  penaltový  rozstřel. 
Oba brankáři dvě penalty chytili, první stře-
lec Rychnovských navíc netrefil bránu, tak-
že jsme vyhráli 3:2 a získaný bod navíc nás 
posunul před Jaroměř na průběžné 3.místo 
krajského přeboru.

V  neděli  na  1.máje  nás  čekalo  další 
kvalitní mužstvo,  a  sice  Libčany,  kde  jsme 
na  podzim  3:2  prohráli.  Hosté  se  již  v  7.
minutě  zápasu  ujali  vedení  1:0,  z  čehož 
jsme  se  celý  první  poločas  nemohli  vzpa-
matovat. V poločase druhém náš tlak zesí-
lil, gól však ne a ne vstřelit. Zlom nastal až 
po příchodu Musy,  který naši  hru  “rozhej-
bal”  a  po  dvou minutách  pobytu  na  hřišti 
vstřelil  gól  hlavou.  Totéž  zopakoval  za  12 
minut znovu a rázem jsme 2:1 vedli. Potom 
ještě nastřelil tyč, Kuba Matějka se pokusil 

napodobit Patrika Schicka a dát gól 
z půlky hřiště, což se jen těsně ne-
povedlo.  I  tak se zdálo, že  je o vý-
sledku  rozhodnuto.  V  posledních 
pěti minutách zápasu se však děly 
neuvěřitelné věci. Naši kluci  se už 
zřejmě  viděli  v  bufetu  na  párku 
a pivu a mohli dostat čtyři branky. 
Výhru pomohl uhájit i Musa, který 
ve  3.minutě  nastavení  vykopl  míč 
z  brankové  čáry!  Kdyby  se  jako 
v  NHL  určovala  1.hvězda  zápasu, 
stal by se jí určitě Musa, i když na hřišti po-
byl necelých 25 minut. 

Další  týden,  výjimečně  v  sobotu,  jsme 
odcestovali do Dobrušky, kde jsme na tráv-
níku prvoligové  kvality  sehráli  další  zápas 
krajského přeboru. Hrál se zajímavý, útočný 
fotbal, v jehož úvodu jsme se dostali do ve-
dení 2:0. Na akce našich hráčů byla radost 
pohledět.  Potom došlo  ke  kuriózní  situaci, 
ke  zranění  hlavního  rozhodčího.  Vyléčit 
se ho snažil  i za pomoci Alláha náš africký 
šaman Musa.  Leč nepovedlo  se  a  rozhodčí 
musel  z  utkání  odstoupit.  Na  jeho  místo 
nastoupil  asistent  a  jeho  nahradil  domácí 
funkcionář. Jak se později ukázalo, tato změ-
na měla částečně vliv na ráz zápasu. Po vy-
rovnání  na  2:2  (ofsajd,  faul?)  atmosféra 
poněkud “zhoustla” a tradičně dobré vztahy 
klubů byly na  chvíli narušeny. Pro zranění 
z našich hráčů nedohrál David Nessoumou 
a  Kuba  Matějka.  Nakonec  jsme  přece  jen 
zvítězili 4:2. Dvě naše branky vstřelil Felix, 
jednu  Pepa  Klapkovský  a  jednu  si  domácí 
po centru Felixe vstřelili sami. 

Další týden k nám přijeli hráči z Vysoké 
nad Labem, která se sice pohybuje ve spod-
ní  části  tabulky,  ale  soupeř  je  to  zdat-
ný  a  na  podzim  ve  Vysoké  jsme  za  celý 
zápas  nedokázali  vstřelit  ani  jeden  gól 
a  prohráli  0:1.  Již  v  10.minutě  jsme  nyní 
také  prohrávali  1:0.  Gól  jsme  tentokrát 
nedostali  ani  po  rohovém  nebo  trestném 
kopu,  ale  po  autovém  vhazování.  Naštěstí 
se  nám  povedlo  zanedlouho  skóre  během 
jedné  minuty  otočit  na  2:1  a  od  té  doby 
jsme  byli  výrazně  lepším  týmem.  Zaujala 
míčová  kouzla  především  Felixe  Awuku 
a  Pepy Klapkovského.  Ten  jednu  ze  svých 
tří  branek  vstřelil  po  fintě,  ve  fotbalových 
kruzích  známých  jako  “zidanovka”.  Další 
naše  branky  vstřelil  Tomáš  Mucha,  Felix 
Awuku  a  Jakub  Hauschke.  Konečný  výsle-
dek 6:2.

Polické “B” mužstvo se 23. dubna před-
stavilo na domácím hřišti 
proti  vedoucímu  týmu 
okresního přeboru, Velké 
Jesenici  (možná  správně 
Velkým  Jesenicím). 
Neočekávalo  se  vítězství 
našich  hráčů.  To  se  také 
potvrdilo,  prohráli  jsme 
sice těsně, ale spravedlivě 
1:2, když několikrát vynikl 
matador  v  naší  bráně, 
Luboš  Jansa.  Z  polického 
týmu  lze  ještě  pochválit 

zkušené hráče. Jirku Kollerta, Slávu Riegra, 
Tomáše  Gregara  a  z  nejmladší  generace 
Davida Prouzu. Zklamáním jsou (minimálně 
pro autora článku) výkony mladých hráčů, 
pro které se “béčko” znovu založilo, a kteří 
by  měli  být  připraveni  v  nejbližší  době 
hrát za “A” tým. Se současnou jejich výkon-
ností  by  Spartak  Police  byl  z  krajského 
přeboru  hodně  rychle  pryč.  Jeden  příklad 
za všechny, Vilda Gavelek. V žákovské kat-
egorii  svým  fotbalovým  uměním  výrazně 
převyšoval všechny svoje vrstevníky a zdá-
lo se, že krajský přebor dospělých bude pro 
něho příliš nízká soutěž. Nyní je však sotva 
průměrným hráčem okresního přeboru. 

Dalším zápasem bylo derby v Machově, 
které sledovalo asi 40 diváků, přibližně rov-
ným  dílem  z Machova  a  Police. Machovští 
hráči si vytvořili více šancí, v každém polo-
čase nám vstřelili gól a vyhráli 2:0. Za nás 
nastoupil  v  1.poločase  Felix  Awuku.  Jeho 
3  střely  však  brankáře  domácích  příliš 
neohrozily.  Zbytek  týmu  ale  za  celý  zápas 
dohromady ani 3 střely na bránu nevyslal. 
Jedním z nejzajímavějších momentů zápasu 
byla  slovní  přestřelka  mezi  polickým  ná-
hradníkem Jirkou Taucem (obdržel na stří-
dačce červenou kartu a dokonce musela za-
sahovat pořadatelská služba) a rozhodčím. 
Podrobnosti jsou v zápise o utkání, v solid-
ním  periodiku  nelze  uvádět.  Snad  jen  po-
střeh budoucího předsedy  fotbalového od-
dílu Spartaku, pětiletého Káji Klimeše: “Ten 
rozhodčí ale taky mluvil sprostě…” Jirka do-
stal za tuto přestřelku stop na 6 soutěžních 
utkání, o trestu pro rozhodčího nevíme. 

Napravit dojem z utkání v Machově jsme 
mohli  o  týden  později  na  domácím  hřišti, 
v duelu s Babím. My jsme se po vydařeném 
útoku vlivem faulu brankáře dostali do ve-
dení  střelou  z  penalty.  Pro  tým byli  k  dis-
pozici  i  hráči  “áčka”, Marek  Jandík  a  Sláva 
Riegr. Každý hrál však jen poločas, což bylo 
pro  normálního  diváka  nepochopitelné. 
I toto rozhodnutí mělo za následek prohru 
1:2. Prohráváme sice těsně, leč vytrvale… 

Za  týden  do  Provodova,  který  v  celé 
soutěži zatím získal pouze jediné vítězství, 
a to na podzim v Polici. Radost jsme soupeři 
svým výkonem udělali i nyní a v utkání pos-
ledních  celků  okresního  přeboru  podlehli 
1:2. Těšit nás může jedině fakt, že Provodov 
má na nás tak velkou bodovou ztrátu, že nás 
již dostihnout nemůže a my tak neskončíme 
úplně poslední…

Starší žáci nastoupili na svátek svaté-
ho Jiří pod vedením trenéra Jiřího Kollerta 



35Polický měsíčník   ČERVEN 2022

SPORT    

za  vydatného  a  vytrvalého  deště  k  další-
mu  zápasu  krajského  přeboru  doma  proti 
Hořicím.  Zpočátku  se  nezdálo,  že  bychom 
měli  prohrát.  Leč  soupeři  se  do  poločasu 
podařilo vstřelit branku, po přestávce ještě 
dvě  další,  takže  jsme  prohráli  0:3  a  přes-
ně  okopírovali  průběh  zápasu  i  konečný 
výsledek  krajského  přeboru  dospělých. 
Trenérovi  tak  tým  k  jeho  svátku  vítězství 
nedaroval.

Až do Miletína kluci cestovali k dalšímu 
zápasu.  Poprvé  ve  skupině  o  prvenství 
vstřelili  gól!  A  sice  Jirkou  Taucem  nejm-
ladším z  trestného kopu. Ani  tento úspěch 
však k vítězství nevedl a prohráli jsme 1:13. 
Nutno ale říci, že proti nám nastoupili kluci 
o 1 až 2 roky starší a nejméně o dvě hlavy 
vyšší.  

V  “Den  vítězství”,  8.května,  nastoupili 
kluci a dívka Stázinka proti dalšímu silnému 
a  fyzicky  vyspělejšímu  týmu,  Kostelci  nad 
Orlicí/Častolovicím. Tento tým je v čele kra-
jského přeboru a kráčí od vítězství k vítěz-
ství. Svůj krok nepřerušil ani u nás a vyhrál 
5:1 po poločase 4:0. Nás od vyšší porážky 
zachránil  několika  výbornými  zákroky 
Jirka Peška v bráně.  Jediný náš gól vstřelil 
v  poslední  vteřině  zápasu  Šimon  Friml 
po trestném kopu Jirky Tauce nejmladšího.

Za týden do České Skalice, s kterou jsme 
nedávno prohráli 0:9. O úspěšné odvetě se 
rozhodně  mluvit  nedá,  i  když  jsme  tento-
kráte prohráli méně, “jen” 0:7.    

Mladší žáci měli  na  úvod  jara  soupe-
ře  nižší  výkonnosti  a  dosáhli  jednoznač-
ných výsledků. Nejprve v Teplicích vyhráli 
9:3 a následně doma porazili nekompletní 
Meziměstí 14:0, když po sedmi gólech dali 
v obou poločasech. V tomto zápase vstřelili 
po  třech  brankách  Tomáš  Gennert,  Šimon 
Krtička a Patrik Hušek.

Následoval  zápas  se  soupeřem  daleko 
kvalitnějším,  s  Hronovem.  Začátek  zápa-
su, ačkoliv výkop byl až v 10 hodin, zastihl 

naše hráče v hlubokém spán-
ku  a  během  necelých  deseti 
minut prohrávali  0:3. Potom 
se  začali  pomalu  probouzet, 
několik  úspěšných  zákroků 
předvedl  Lukáš  Kaufman 
v brance a do poločasu jsme 
snížili  na  2:3.  To  vyvolalo 
u  všech  sedmi  přítomných 
polických  fanoušků  optimis-
mus  a  víru  v  obrat  zápasu. 
Bohužel,  jak  jsme  začali,  tak 
i skončili, v posledních minu-
tách 3x inkasovali a prohráli 
2:6.

Příliš se kluci ze zápasu s Hronovem ne-
poučili  ani  za  týden v Zábrodí. V poločase 
prohrávali 0:4 a to se potom výsledek těžko 
honí. Takže po závěrečném hvizdu rozhod-
čího prohra 2:6.

Starší přípravka nejprve doma sehrála 
odložený  zápas  s  Babím/Zábrodí  a  na  ne-
příznivý  výsledek  si  “zadělala”  v  prvním 
poločase,  který  prohrála  2:5.  V  poločase 
druhém se téměř dotáhla, těsné prohře 5:6 
se však již nevyhnula. 

Další  zápasy  sehrála  v  Náchodě.  Tam 
poněkud  překvapivě  podlehla  Rasoškám 
vysoko 2:10 a stejně překvapivě remizova-
la se silným Náchodem 3:3. Stávající trenér 
Jirka Kollert dostal trenérskou posilu v po-
době Davida Hauschkeho.

Následující  dvojici  zápasů  v  Machově 
jsme  příliš  oslnivě  nezahájili.  Domácím 
(kombinovaným s Hronovem) jsme podleh-
li, stejně jako v předchozím kole Rasoškám, 
2:10. S Českou Skalicí to bylo jen o něco lep-
ší, prohra pouze 6:9. 

V neděli 15.května za příjemného jarní-
ho počasí  jsme v České Skalici  změřili  síly 
nejprve s Velichovkami. Naše síly byly větší 
a vyhráli jsme 8:2. Totéž již nemůžeme říci 
o dalším zápase s Českou Skalicí, z kterého 
jsme odešli poraženi poměrem 2:5.

Mladší přípravka další  část  jarní  se-
zóny  zahájila  v  Náchodě  dvěma  výhrami. 
Nejprve  s  Náchodem  “B”  4:2,  následně 
s  Jaroměří dokonce 7:2. V dalším kole ne-
musela  cestovat příliš daleko a v Machově 
ve vyrovnaném zápase porazila domácí tým 
5:4 a Českou Skalici 14:3, když o výsledku 
bylo rozhodnuto již o poločase, který skon-
čil 10:1. 

Další kolo soutěže jsme v Polici nejprve 
nastoupili k duelu se Stárkovem, který pod-
porovalo několik hodně hlučných příznivců. 
Zahájili jsme dobře, vedli 3:1, potom se roz-
chytal  jejich  brankář,  o  našem  se  to  úplně 
tvrdit nedá, a nakonec jsme podlehli 6:10.

V dalším zápase nás čekal Hronov, kte-
rý před tím porazil Stárkov 5:1, takže jsme 
věděli, že nás nic lehkého nečeká. My jsme 
však po většinu zápasu hráli výborně, formu 
chytil i brankář Artur Hauck, a několik mi-
nut před koncem jsme vedli 8:1! Co se dělo 
potom, kdo neviděl, neuvěří. Hronov dotáhl 
až na 8:7 a jen díky přesným stopkám časo-
měřiče a trenéra v jedné osobě Huga se duel 
ukončil  pro nás v pravou  chvíli. Hrát  ještě 
minutu, tak jsme nejspíš prohráli…

Cestu  jarní  soutěží  zahájila  i dvoji-
ce týmů minipřípravky,  a  to  v  Náchodě, 
na umělé trávě v areálu ZŠ Plhov. Soupeřem 
byly  dva  týmy  domácích  (modří  a  bílí). 
Lachtani si oblíbili číslo osm a podlehli 1:8 
a 4:8. Tuleni vsadili na šťastnější sedmičku 
a  vyhráli  7:3  a  7:5.  K  trénování  minipří-
pravky se nově přidal  Jirka Hercík z osady 
Radešov. 

K  dalším  zápasům  odjely  oba  týmy 
do  Nového  Města  nad  Metují,  kde  rov-
něž  na  “umělce”  změřily  síly  s  hráči  Velké 
Jesenice a domácími. Ti  se do soutěže při-
hlásili na jaře dodatečně a na jejich herním 
projevu  bylo  znát,  že  s  fotbalem  začínají. 
Lachtani  nad  nimi  zvítězili  11:2  a  Tuleni 
dokonce  19:1.  Hráči  z  Velké  Jesenice  byli 
již  zkušenější,  ale  i  nad nimi  jsme  vyhráli. 
Nejprve Tuleni  11:2  a  následně  i  Lachtani 
8:6. 

Ve  čtvrtek  13.května  přijely  do  Police 
dva  týmy  z  Náchoda  s  výběrem  jejich  ne-
jlepších devíti hráčů, ostatní nechali trenéři 
doma  trénovat.  Naši  Tuleni  byli  sestave-
ni  ze  zkušenějších  hráčů  a  drželi  s  tímto 
kvalitním  soupeřem  krok.  Nad  “Modrým 
Náchodem”  zvítězili  8:6,  “Bílým”  podlehli 
jen  těsně  9:10.  V  sestavě  Lachtanů  nas-
toupili i úplní nováčci, takže to měli hodně 
složité.  Zapisovatel  zápasu  Honza  Jirman 
ze Stračího ocasu měl co dělat, aby stihnul 
zapsat  všechny  góly,  které  jsme  obdrželi. 
“Bílým” Lachtani podlehli 2:13 a “Modrým” 
rekordně 1:25.  

Za  týden  jsme  odjeli  do  Jaroměře  bo-
jovat  proti  domácím  Lvíčatům  a  Káčatům. 
Soupeř byl na naší úrovni, takže zápasy byly 
vyrovnané  a  dramatické  až  do  samotného 
konce.  Vymykal  se  duel  Lvíčata  –  Tuleni, 
který skončil výrazně v náš prospěch, 15:6. 
S  Káčaty  Tuleni  remizovali  8:8,  zatímco 
Lachtani  jim  podlehli  6:8.  Remízou  pak 
skončil duel Lachtanů se Lvíčaty, a to 6:6.

O  zbývajících  zápasech  jarní  soutěže 
všech  polických  týmů  budeme  informovat 
v prázdninovém čísle měsíčníku.

Vojtěch Kvapil, příznivec polické kopané 
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Květnový  program  našeho  klubu  byl  nabitý.  Soustředění 
1.,  2.  a  5.  skupiny  ve  Vižňově  bylo  hlavně  cyklistické.  Po  oko-
lí  jsme  také  běhali,  většina  vyběhla  v  rámci  vytrvalostního  tré-
ninku  i  na Ruprechťák. Děkujeme Renče Melicharové  za pomoc 
s vařením.

Aktivitami  nabité  soustředění  na  Benecku  13.-  16.5.  si  uži-
li děti a trenéři z 3., 4., 6. a 7. skupiny. Chata Karolínka poskytla 
super zázemí a okolní příroda prostor pro různé typy tréninků: 
běh, brusle, kolečkové lyže, orientační běh. Neplánovaná, ale za to 
vítaná, účast na přespolním běhu, který pořádal Hančův sportov-
ní  klub  Benecko,  přinesla  několik  úspěchů  našim  závodníkům. 
Gratulujeme.

Celkem  narychlo  jsme  ve  středu  11.  5.  uspořádali  4.  roč-
ník Běhů na Havlatku,  sprint do vrchu k 70. narozeninám Míry 
Šmída. Netradiční závod pořádaný nepravidelně, přesněji řečeno 
příležitostně:  1.  ročník  uspořádaly  spolky  OZO,  SPLAV-HOBUK 
11.5.1994 jako vzpomínku na „barona z Havlatky“, 2. ročník po-
ličtí lyžaři 11.5.2012 u příležitosti šedesátin a 3. ročník poličtí ly-
žaři 11.9.2018 25 let od Mírova úmrtí. Letos nás překvapila silná 
kategorie žen! 

Na konci května pak budeme běhat na sídlišti. Report příště.

Plánované závody červen 2022:
1. 6. - Výjezd na Klůček (kolečkové lyže, brusle, nejmenší běh). 
Po závodě proběhne vyhlášení SP Běžkové středy!
15. 6. Od Pípě k Pípy.  Start ve Lhotě u Lidmanů a cíl u Krčmy 
v Polici.
25. 6. Běh na Hvězdu - Velká cena východních Čech v bězích 2022, 
závod  MARATONSTAV  ČESKÉHO  POHÁRU  V  BĚHU  DO  VRCHU 
2022 a Mistrovství firmy WIKOV v běhu do vrchu 2022. 
Zveme organizované i neorganizované sportovce!

Rádi  bychom  poděkovali  všem,  kteří  naši  činnost  a  závo-
dy v roce 2022 opět  finančně podporují: NSA – Můj klub, SLČR, 
Královéhradecký kraj – dotace na závody i činnost, Město Police 
nad Metují podporuje závody a činnost klubu. 

Rádi  bychom  aktuálně 
využili  také  podporu  MAS 
Stolové  hory,  kde  plánuje-
me  podat  žádost  v  dotační 
výzvě Program rozvoje ven-
kova.  Naším  projektem  je 
Zajištění zázemí pro pořádání veřejných akcí, především 
sportovních.  Pro  tyto  příležitosti  potřebujeme  nakou-
pit nůžkové  stany pro  zázemí organizátorů  i  účastníků 
a také přenosné dopravní značky, které jsou vyžadovány 
Dopravním  inspektorátem Náchod  pro  silniční  závody. 
Věříme, že se povede podporu získat.

Za SKI Police nad Metují, z.s.
Helena a Jan Pohlovi 

Činnost  klubu  a  námi  pořádané  závody  finančně  pod-
porují: MŠMT, Královéhradecký kraj a Město Police nad 
Metují.

SKI Police nad Metují – klub běžeckého lyžování



37Polický měsíčník   ČERVEN 2022

SPORT / INZERCE 

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ČALOUNĚNÉHO 
NÁBYTKU, SEDAČEK, KŘESEL, 

žIDLÍ A MATRACÍ
Čištění mokrou cestou  

(doba schnutí minimální).
Ceny dle velikosti plochy a znečištění. 

MARTINA HULÍNOVÁ – Police nad Metují
e-mail: m.hulinova@seznam.cz

tel.: 608 775 813

www.nabytek-polo.cz

POLO NÁCHOD  s.r.o

Na Písníku 206 - Náchod

tel.: 491 427 748

židle
stoly

kuchyneobývací stenyNÁBYTEK POLO

NÁBYTE
K

NÁBYTE
K

www.nabytek-polo.cz

POLO NÁCHOD s.r.o.

Kladská 206

Náchod

tel.: 774 850 052

Otevřeno: 

po–pá  8–17, so 9–12

•	 veškerý	z
ákaznický	

servis,	

	 rozvoz	zbo
ží,	montáž	náby

tku

•	 kuchyně
	od	návrhu

	až	po	montáž

•	 v	sortimentu	kvalit
ní	české	se

dací	soupr
avy

•	 postele	a
	matrace,	židl

e,	stoly,	ob
ývací	stěny

•	 dětské	p
okoje,	kan

celářské	ži
dle	a	stoly	

•	 předsíně
,	šatní	skřín

ě,	bytové	d
oplňky

NÁBYTEK 
u hranic s Polskem

1997

založeno
v roce

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

 
ve spolupráci s městem Police nad Metují, podporou sponzorů,  

pochopením CHKO Broumovsko a vlastníků pozemků 
 

pořádá 36. ročník běhu do vrchu 
 

BBĚĚHH  NNAA  HHVVĚĚZZDDUU  
 

Velká cena východních Čech v bězích 2022  
MARATONSTAV Český pohár v běhu do vrchu 2022 

Mistrovství firmy WIKOV v běhu do vrchu 2022 
 

SOBOTA 25. 6. 2022 
 
Přihlášky: předem na email skipolice@seznam.cz do 24.6. 18 hodin.  

Přihlášky na místě s příplatkem 50 Kč. 
Prezentace: od 12:00 v radnici v Polici nad Metují. Ukončení prezentace 

mládeže ve 12:45 h, dospělých ve 14:10. 
Startovné: mládež 0,-      hlavní závod 100,- Kč, vybírá se u prezentace 
  
Kategorie:  mládež, START ve 13 h 

 do 6 let 2016 a ml.   cca    80 m   13.00 
  do 8 let 2015 a 2014  cca 400 m    13.10 
  do 10 let       2013 a 2012  cca 400 m  13.20 
  do 14 let       2008 až 2011 cca 800 m  13.30 

Hlavní závod - 8,7 km: START ve 14:30 h 
  junioři, juniorky do 19 let,  

 ženy, veteránky 35, 45, 55,   
  muži, veteráni 40, 50, 60, 70, 80, 90 let  
  juniorky a muži nad 80 let mají trať dlouhou 5 km!!! 
Trať: 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), stoupání/klesání +505/-271m. 

Start: Masarykovo náměstí v Polici nad Metují 
Cíl:   hlavního závodu – u chaty HVĚZDA v Broumovských stěnách 
Informace: Jan Pohl, tel: 608 476 058, mail: skipolice@seznam.cz 
  web: ski.polickej.net   
Vyhlášení výsledků: mládežnických kategorií bezprostředně  

po doběhu poslední kategorie na náměstí a hlavního 
závodu po doběhu na Hvězdě.  

 
Parkujte prosím pouze na místech k tomu určených. 
Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům  
za jejich podporu. 

Fotbalové prostředí  
pro polický SPARTAK

Ve  čtvrtek  14.  4.  2022  proběhl  v  sále 
Dr.  Čížka  v  náchodském  Beránku  11. 
Galavečer  KFS  Hradec  Králové.  V  jedné 
z  udělených  cen  pro  rok  2021  figuroval 
i polický Spartak. Bylo vyhlášeno 14 kate-
gorií a polický oddíl kopané ovládl anketu "Fotbalové prostředí".

„Toto  ocenění  je  odměna  pro  funkcionáře,  hráče,  trenéry, 
příznivce,  Fan  dub,  dobrovolníky,  místní  podnikatele  a  vůbec 
pro  všechny,  kdo  o  polický  fotbal  věnuje  zájem  a  podporuje  ho. 
Nesmírně si  tohoto ocenění vážím, hlavně proto,  že  to  je poprvé, 
kdy  náš  oddíl  kopané  v  tomto měřítku  dosáhl  takového  ocenění 
z rukou KFS HK a je to ta nejlepší reklama pro náš oddíl, ale hlav-
ně i pro celé naše město Police nad Metují„ uvedl předseda oddílu 
kopané Karel Klimeš. V určité nostalgii vzpomněl i na předchůdce 
v oddíle kopané a vyjádřil jim úctu a vzpomínku na to, že mají po-
kračovatele a jistě by ocenili, že úspěšně pokračujeme v tom, co oni 
vybudovali. Jiří Kollert - sekretář oddílu kopané

Hrátky s čísly a číslicemi – řešení úlohy ze str. 31
1 = 2 + 2 - 2/2 - 2                26 = 2 . (22/2 + 2)

F.J.



38 Polický měsíčník   ČERVEN 2022

SPORT 

SVATOJÁNSKÝ 
JARMARK 18. 6.2022

9.00
zahájení 

trhů

9.30
vystoupení 
dětí ze ZŠ

11.00–11.45 

pohádka 

13.30–15.00 
„POCTA WALDOVI“

revival 
Waldemara Matušky

14.30–15.30   
 „KUZELNÍK  

A MÁG“

15.30–16.30   
VOJTA NEDVĚD  

S KAPELOU 
„VZPOMÍNKY NA TÁTU“

17.00  FLYING BOYS  akrobatická show

18.00–19.30  
INFLAGRANTI 

A  
JOSEF VOJTEK

Na návsi:
myslivecká kuchyně, 
klobásy a grilování

ve Žďáru nad Metují

PROGRAM A TECHNIKU  ZAJIŠŤUJE UMĚLECKÁ AGENTURA ART PRESTO, s.r.o.

Během dne přivítáme účastníky akce: „Běh z Police do Police“

NA RYBÁRNĚ 
OPéKÁNÍ RYB

U kovárny     od 9.00 ukázky tradičních řemesel
  výstava „veteránů“ 
  kavárna
  prohlídky staré kovárny
  zahrají SLAVEňáCI

20.00–24.00   

HOLIDAY 

EXPRESS  
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STAŇTE SE I VY SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU
ZABÝVÁME SE :

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

PRACOVNÍK/CE VÝROBY

Popis práce: 
Montáž a kompletace kabelů, tj. ručně nebo s použitím nástrojů.

Požadujeme:
Pečlivost, spolehlivost , manuální zručnost.

Nabízíme:
Smlouvu na HPP nebo DPP , jednosměnný provoz , příspěvek na 
dopravu, stravenky, čisté pracovní prostředí, proplácené přesčasy, 
zázemí stabilní společnosti.
Zkušenosti s pájením výhodou.
Nástupní mzda od 18 000 Kč
Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Životopisy zasílejte na e-mail: info@adapt-electronic.cz nebo 
telefonicky na telefonním čísle  733 125 661

NAŠE SPOJENÍ JSOU JEDINEČNÁ – STEJNĚ JAKO NAŠI LIDÉ

• Sestavováním , zapojením a elektrickým testováním 
elektronických sestav

• Elektrickou kontrolou kabelů a kabelových svazků 

• Kabelovou konfekcí ,zpracováním kabelů , krimpováním
( ručním i strojním) , cínováním , letováním , montáží konektorů 
, vyvazováním kabelových stromů
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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:  700 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974   
Tisk: Tiskárny B.N.B. spol. s r.o. Velké Poříčí
Vydavatel: Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54
  IČO 272 949
Telefon:  491 541 113
E-mail:   polickymesicnik@policenm.cz  
Autor obálky: Jan Flieger
Ceník inzerce: (stránka bez 1,3 cm okrajů)
Velikost 1/2A4 - A4 2000,- Kč + DPH
Velikost ¼ A4 - 1/2A4 1000,- Kč + DPH
Velikost 1/8A4 – ¼ A4  500,- Kč + DPH
Velikost do 1/8A4 250,- Kč + DPH

Množstevní slevy se neposkytují

FIEDLER s.r.o.

Broumov 28. 6. 2022 v 15.00 hod. 

30. 6. 2022  v 15.00 hod.

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

AUTOŠKOLA

Police n. Metují 

Zahajuje kurzy: 

Police nad Metují zpravodaj 183x63 mm 4B 2022 „Půjčovna – žába“

Chcete půjčit žábu?
V naší prodejně stavebnin v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou
jsme pro vás nově otevřeli PŮJČOVNU STAVEBNÍ TECHNIKY!

800 404 010Hutnicí a vibrační desky

OZNÁMENÍ
REDAKCE

1. 7. 2022 vychá-
zí prázdninové 
dvojčíslo PM, 

následující zářio-
vé číslo vyjde  

1. 9. 2022 
s uzávěrkou 
20. srpna.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY NÁCHOD  
A OKOLÍ 

Přijedeme až k Vám domů. 
Nabízíme jak jednorázové, tak i pravidelné úklidy 
domů, bytů, firem i ubytování pravidelný úklid = 
výhodnější cena). Úklidy i domácí práce všeho 

druhu, vše je jen o domluvě. Několikaletá 
zkušenost, spolehlivost, pečlivost. Objednávky na 

čísle 722 954 134  
nebo e-mail uklidy.kostelec@seznam.cz 



Vstupné na akce je dobrovolné. 
Vstupné do Muzea během soboty a neděle dobrovolné.

Kontaktujte nás:
e-mail: info@mpmpm.cz
Mobil: +420 777 828 657

Tel.: +420 498 100 910 

Muzeum papírových modelů
Tyršova 341
Police nad Metují 549 54
www.mpmpm.cz

i

Muzea papírových modelů
Police nad Metují

PROGRAM

narozeniny
2.– 5. června 2022

Čtvrtek 2. 6.
18:00   Vernisáž výstavy výtvarníka Adama Panáčka: Vílová / Zelený domeček

Pátek 3. 6. 
15:00   Vystoupení skupiny historického šermu Antares / Bezděkovy sady (autobusové nádraží)

19:00   Koncert  Štěpána Přibyla s Pavlem Čermákem / Terasa před Muzeem

19:30    Koncert kytaristky a zpěvačky Zuzany Dumkové / Terasa před Muzeem

Sobota 4. 6.
10:00   Den otevřených dveří ve firmě Merkurtoys / Merkurtoys, Husova 363

   Po celý den. Začátek prohlídky vždy v celou hodinu.

15:00   Vernisáž výstavy Petra Knotka: Kouzlo papírových modelů / Muzeum papírových modelů

   Křest publikace o autorech spolupracujících s časopisem ABC  

   Papírový ohňostroj / Terasa před Muzeem

17:00   MrCarlo, vystoupení kouzelníka pro nejmenší / Terasa před Muzeem

19:00   Koncert Vladimíra „Hendrixe“ Kalvacha / Terasa před Muzeem

19:30   Koncert kytaristky a zpěvačky Jany Šteflíčkové / Terasa před Muzeem

Neděle 5. 6.
10:00    Vláček pro děti, po celý den / Bezděkovy sady (autobusové nádraží)

14:00    Kája a Bambuláček, vystoupení populární dvojice pro nejmenší / Sál Pellyho domů

15:00    Slavnostní nakrojení dortu, Kája a Bambuláček / Sál Pellyho domů

       

 * V případě nepříznivého počasí se koncerty uskuteční na sále Pellyho domů



http://www.barcode-generator.de

KULTURA
ČERVEN 
2022

POLICE NAD METUJÍ

Pellyho domy

KONCERT VELKÉHO 
DECHOVÉHO ORCHESTRU
Pátek 3. 6. 2022 od 19:00 
Koncert orchestru Základní 
umělecké školy v Polici nad 
Metují. Vstupné: 100 Kč / 80 Kč

TANEČNÍ VYSTOUPENÍ 
ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU
Pondělí 20. 6. 2022 od 18:00 
Závěrečné vystoupení žáků 
tanečního oboru Základní 
umělecké školy v Polici nad 
Metují. Vstupné: 100 / 80 Kč
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Další akce na   WWW.POLICKO.CZ

VSTUPENKY ON-LINE NA WWW.PELLYHODOMY.CZ

Ostatní akce

Připravujeme

Kolárovo divadlo

DIVADELNÍ ŠRAML 
EL TRES PISOARES 
Středa 29. 6. 2022 od 19:00  
/ Terasa  
Pohodový hudební večer na terase 
s kapelou z Hronova.
V případě nepříznivého počasí 
se akce přesouvá na sál Pellyho 
domů. Vstupné: dobrovolné 

Měl štěstí, protože ho jako malého 
adoptoval král Petr, slavný zaječí 
dobrodruh. 
Chicky i přes své odlišnosti chce 
to, co každý: zapadnout mezi 
ostatní a mít kamarády. To, že je 
pořádný nešika, pro něj není žádná 
překážka. Celý svůj život touží 
zažít pořádné dobrodružství!  
A jedno opravdu velké na něj právě 
čeká! Z vězení uprchne největší 
padouch v Království, Chickyho 
zlotřilý strýc, který chce krále Petra 
připravit o trůn. 
Se svými dvěma společníky, 
jízlivým želvákem Abem a 
odvážnou odbornicí na bojová 
umění, skunkem Meg, se 
neohroženě vydávají vstříc 
nebezpečí. 
Animovaný / dobrodružný / 
Rodinný. Belgie / Francie, 2022, 
92 min,  
Vstupné: 80 Kč
 

DĚTSKÝ DEN
Sobota 4. 6. 2022 od 14:00  
/ areál Sokolovny a přilehlé okolí
Od 14:00 do  15:00 hod průběžný 
start na trasu okolo Sokolovny, 
na které bude pro děti připraveno     
mnoho stanovišť s úkoly. Během 
odpoledne sokolské vystoupení 
- skladba Odrostenky, ukázka 
cvičení oddílu gymnastiky, 
malování na obličej, kolotoč, 
kýta na rožni a mnoho dalšího.  
Zahraje skupina DAMTRIO
Akce se koná za každého počasí.
 

POLICKÁ ZELŇAČKA 
Sobota 11. 6. 2022  
/ Masarykovo náměstí 
5. ročník soutěže ve vaření polévky 
s doprovodným programem
8:15 - 8:30 slavnostní zahájení 
salvou Ostrostřelecké gardy 
polické, hymna Polické zelňačky, 
odstartování soutěže ve vaření
9:00 - 11:00 soutěže pro kuchařské 
týmy
11:30 ukončení soutěže ve vaření, 
odběr vzorků pro porotu a následně 
prodej polévky veřejnosti
13:00 vyhlášení výsledků soutěže
Po dobu konání akce bude na 
náměstí k dispozici skákací hrad 
pro děti. 
V průběhu akce hraje mezinárodní 
česko-polská kapela CÉLTICA. 
Moderuje Jana HÁZOVÁ. 
Náměstí vč. přilehlých ulic je 
po celý den dopravně uzavřeno. 
Akce se koná za každého počasí. 
Uvedené časy jsou pouze 
orientační. Změna programu 
vyhrazena.  
Akce se koná v rámci projektu Stále spolu, reg. 
č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002258.
Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

UŠÁK CHICKY  
A ZLOKŘEČEK
Úterý 14. 6. 2022 od 17:30 
Mladý Chicky je jiný než ostatní.  
Je tak trochu neobyčejný. Narodil 
se jako napůl kuře a napůl zajíc. 

LETNÍ KINO
červenec - srpen 2022 
Projekce pod širým nebem v areálu 
Víceúčelového sportoviště.

POLICKÁ POUŤ
13. - 14. 8. 2022
Atrakce, trh, doprovodný program.
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