POLÁNECKÁ ROČENKA

0
2
20

ROK 2020 NA PLÁNICKÉ VRCHOVINĚ V LESE KAKOVĚ
OBEC POLÁNKA • www.polankaunep.cz

Ohlédnutí za rokem 2020

Váženíspoluobčané,
stalo se příjemným zvykem sejít se každoročně na
oslavě Mezinárodního dne žen. Akce byla i předzvěstí
konce zimy a začátkem veselejšího období, kdy se dny
prodlužují, můžeme se více pohybovat na čerstvém
vzduchu a užívat sluníčka. Nedílnou součástí
společně stráveného odpoledne bylo připomenutí
předešlého roku prostřednictvím fotografií. Bohužel,
nepříznivá situace, která panovala v celé naší krásné
zemi, nedovolila MDŽ uspořádat.
Proto vznikl nápad, připravit pro vás toto
ohlédnutí za rokem 2020, který byl pro nás všechny
jiný a velice náročný. Při přípravě tohoto textu, si

stále více uvědomuji, že rok 2020 nebyl tak
neúspěšný, jak by se mohlo zdát, a nebo jak bude
v budoucnu hodnocen směrem k začátku pandemie
Covid 19. Nákaza se nevyhnula ani naší malé obci, ale
všichni nemoc přečkali bez vážnějších následků.
V probíhajícím roce 2021, který nezačal zrovna
optimisticky, Vám přeji hodně zdraví, pevnou vůli
a sílu v dodržování všech nařízení, které snad
přinesou očekávaný výsledek a budeme moci opět
všichni bez obav navštěvovat, pozdravit své blízké,
přátele a známé.
Takže pozitivní mysl, úsměv a všechno půjde mnohem lépe.

Starosta obce Jaroslav Trojánek
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BLAHOPŘEJEME

JAROSLAV HOLÝ
Připomenutí jednoho velkého životního jubilea,
v tomto věku jsou každé narozeniny opravdovým jubileem.
VŠEM PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ,
ŠTĚSTÍ A ŽÁDNÉ STAROSTI, CO NEMAJÍ ŘEŠENÍ.

LEDEN A ÚNOR
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Tříkrálová
sbírka
V sobotu 4. 1. 2020 proběhla v naší
obci Tříkrálová sbírka.
Za farnost Myslív bylo vybráno
přes 17.000 Kč.
Všem dárcům a dětem moc děkujeme.

Výlov KOUPALIŠTĚ
V únoru jsme vypustili a vylovili
koupaliště. Tak brzké vypuštění
nám dovolilo počasí a zároveň
panovaly obavy, zda koupaliště
po suchých a horkých letech stačí
natéct.

Ryb, které původně žily v rybníku
u hasičárny, přezimovaly
v koupališti a bylo jich
opravdu hodně.
Ještě že máme šikovného Václava.
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Oslavy MDŽ

POLÁNECKÁ ROČENKA 2020

7. 3. 2020 jsme uspořádali již tradiční MDŽ. Setkání všech žen se stále
těší velké účasti. Tradičně nás pan JUDr. Václav Straka seznámil
s historií obce, děti předvedly co se naučily, promítli jsme fotky za
předešlý rok a ochutnali spoustu dobrot, které přinesly přítomné ženy.
V příštím roce se budeme těšit, že se opět setkáme u příležitosti oslavy
MDŽ.

Čištění koupaliště

Hned druhý den jsme využili slušného počasí. Za pomoci zaměstnanců SÚS Plzeň-jih, kteří v neděli přijeli
s technikou a koupaliště důkladně strojově zametli, započalo velké čistění. Po odvezení nameteného
materiálu jsme koupaliště spláchli vodou. Důvodem tak brzkého čištění byla obava, jestli nádrž po tak mírné
zimě nateče. Dnes víme, že jsme obavy mít nemuseli.
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Rekonstrukce povrchu parketu
V noci z 12. na 13. března 2020 Vláda ČR poprvé
uzavřela hospody a restaurační zařízení. Nikdo
pořádně žádným nařízením nerozuměl a vůbec
netušil, jak dlouho to bude trvat. Trochu s obavami
jsme se zúčastnili dodavatelem Jiřím Havlíkem
narychlo svolané brigády na položení nového
povrchu parketu u hasičské klubovny. Vše klapalo jak
mělo a nový povrch se podařilo položit během
odpoledne. Po skončení brigády se klubovna
uzamkla. Nikdo neměl ani tušení, že ji odemkneme
až v červnu.
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Stavění májky
Májku se podařilo postavit za
pomoc i traktoru, ale nikoliv
v tradičním datu 30. 4., n ý brž
později v sobotu 2. 5. 2020.
Po postavení májky jsme se rozešli
do svých domovů.
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Úprava garážových vrat
Jak je vám známo, od 14. 6. 2020 máme vyšší. Šikovní zastupitelé spolu s Pepíkem, upravili
v Plzeňském kraji nového poskytovatele veřejné vrata podle potřeby a protože Pepík nenašel klíče,
dopravy. Naši garáž jsme pronajali firmě BusLine. Petr a Vašek zabrali a dobrá věc se podařila.
Autobusy jsou v interiéru příjemnější, ale také jsou
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Hry bez hranic
V sobotu 27. 6. 2020 jsme se jako v posledních úspěšná jízda. Jedna vyhraná disciplína a několik
letech zúčastnili v Myslívě Her bez hranic. Nejsme již umístění mezi prvními pozvedlo náladu.
žádnými nováčky a na výkonech to bylo znát. První
disciplína se nám nepovedla, ale dál to již byla
Děkuji zúčastněným za výkony a reprezentaci obce.

Plechová kavalérie
O týden později se za uplakaného počasí vydala atmosféře. V jízdě dovednosti se zástupci Polánky
PLECHOVÁ KAVALÉRIE opět do Pohoří na sraz umisťovali ve všech kategoriích, ve kterých jsme měli
traktorů a domácích samohybů. Nakonec se počasí zastoupení, na předních místech.
trochu umoudřilo a všechno proběhlo v příjemné
Krásná akce, děkujeme SDH Pohoří za pozvání.
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Oprava hráze rybníka u hasičárny
V průběhu srpna a září probíhala II. etapa opravy
hráze rybníka u hasičárny. Důvodem opožděného
zahájení prací byla opakovaně odkládaná zasedání
zastupitelstva Plzeňského kraje, které rozhodovalo
o přidělení a výši dotace.

Vše se nakonec podařilo, dotaci jsme obdrželi
a mohli dokončit II. etapu opravy hráze. I když jsme
práce dokončili na konci léta, rybník byl brzy plný
vody. Děkujeme Plzeňskému kraji za finanční
podporu a dobrovolníkům za pomoc při brigádě na
dovozu kamene.
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Polánecký triatlon
V sobotu 1. srpna 2020 se nám společně se
sdružením Cyklan Kakov podařilo uspořádat
8. ročník poláneckého triatlonu. Zúčastnilo se více jak
70 závodníků v 6 kategoriích dospělých a přes 30 dětí
ve 3 kategoriích. Jak vidíte na fotografiích, opět nám
přálo počasí, možná až příliš. Za úmorného vedra
byly výkony nejlepších na vysoké úrovni a hlavně byla
skvělá atmosféra. Bez nadsázky můžeme konstatovat, že to už je u nás zvykem. Sportovci z řad
domácích se mezi silnou konkurencí neztratili
a odnesli si několik pódiových umístění. Po vyhlášení
výsledků, předání medailí a rozdání tomboly jsme
uspořádali pouťovou taneční zábavu. Do tance
i k poslechu nám přijel zahrát PLÁN B. Počasí nám
stále přálo, účast na zábavě byla nad očekávání
vysoká, chvílemi si nebylo kam sednout. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem hasičům a dobrovolníkům za pomoc při přípravě a organizaci akce,
která byla ve všech ohledech velice náročná. Velké
poděkování patří SOKOLU MYSLÍV a SDH POHOŘÍ
za pořadatelskou a technickou podporu. Měsíc srpen
začal jak nejlépe mohl a byl nejúspěšnějším měsícem,
podařilo se vše, co jsme naplánovali.
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Dětský den 2020
V druhé půlce srpna jsme uspořádali tradiční
odpoledne pro děti, rodiče, prarodiče a všechny, co
nám během roku pomohli při nejrůznějších akcích
a brigádách. Připraveno bylo skvělé pohoštění ve
formě grilovaných kuřat, bramborov ých spirál,
ořechů v cukru a dalších dobrot. Nejmenší si
zadováděli na skákacím hradě, díky zapůjčenému

hasičskému autu z Vrčeně mohly děti řádit v pěně,
oblíbené bylo malování na obličej i střílení ze
vzduchovky, kánoe na koupališti se nezastavily. Celé
odpoledne začalo vtipnou a poutavou přednáškou
Františka Ptáka o dravcích, do které nás všechny
zapojil. Škoda, že počasí nevydrželo a soutěže pro
děti neproběhli. Děkujeme všem za pomoc.
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Unikátní archeologický
Dne 9. srpna 2020 byl v okolních lesích obce
Polánka nalezen cenný archeologický artefakt z XIII.
století. Jedná se o poutní odznak svatého Stanislava
z Krakova. Svatý Stanislav byl polský katolický biskup
a mučedník, v letech 1072 – 1079 biskup krakovský.
Zemřel v kostele sv. Michala ve Skalce, kde jej při mši
vlastní rukou zavraždil polský král Boleslav II. Smělý.
Je patronem krakovské i řady dalších diecézí a celého
Polska, kde patří k nejuctívanějším svatým. Roku 1253
byl papežem Inocencem IV. kanonizován. Od téhož
roku se stal Krakov poutním místem. Odznak je
dvoustranná olověná plaketa (o průměru 43 mm
s deformovanými čtyřmi oušky na okraji. Na aversu
lemovaném po obvodu jednořádkovým částečně
poškozeným nápisem je umístěna v nízkém reliéfu
v čelném pohledu částečná postava biskupa s mitrou
na hlavě a v ornátu, na němž se vyjímá Pallium. V levé
ruce je zdůrazněno žezlo, pravice žehná divákovi.
Postava biskupa je zasazena v architektuře tvořené
na obvodu hradební zdí s věžemi s cimbuřím
a uprostřed pod jeho tělem se pravděpodobně
nachází sakrální stavba s třemi stupňovitě
komponovanými kopulemi. Po stranách obklopují
biskupa na každé straně dva nad sebou stojící orli
natočení rozpjatými křídly a rozevřenými zobáky do
středu. K mitře biskupa směřuje proud pěti paprsků,
které vycházejí z půloblouku s osmicípou hvězdou
uprostřed. Reversní strana má třířádkový opis
a středem prázdné plochy probíhá tenká vystupující
linka. Jedná se o pátý exemplář z česko – moravského
prostředí. Prvé dva, pocházející původně z českých
soukromých sbírek, ale není známo místo jejich
nálezu, jsou ve sbírkách Národního muzea. Třetí
poutní odznak shodného typu byl objeven při
archeologickém výzkumu v roce 1973 v Černé Hoře
v okrese Blansko. Čtvrtý odznak byl nalezen při
archeologickém výzkumu v Hradci Králové v roce
1994. Po zavraždění biskupa Stanislava Szcepanského králem Boleslavem II. v roce 1079 v kostele
sv. Michala Archanděla na Skalce, dnes na území
Krakova, se postupně rozvíjela jeho úcta, která
dostávala intenzivnější podobu od počátku 13. století.

V kronice Vincence Kadlubka a ve Vita maior a Vita
minor, v legendách o životě a mučednické smrti
biskupa Stanislava byly zachyceny zázraky, které se
staly předmětem zvýšeného kultu a přípravy ke
svatořečení. Úsilí tehdejšího biskupa krakovského
Prandota bylo korunováno úspěchem v roce 1253, kdy
papež Inocenc IV. v Assisi prohlásil Stanislava za
svatého. Spojení biskupova těla rozčtvrceného
královskými ozbrojenci a stráženého čtyřmi orly se
objevuje jako ústřední terna zázraků provázejících
pozemský a posmrtný život světce a je zvláště
aktuální ve 13. století. Později ustupuje částečně do
pozadí. Zmíněná papežská bula vyhlášená v Assisi
akcentuje u nového světce zásah Boží moci při zcelení
těla, které neneslo žádné znaky porušení. Ikonografický typ sv. Stanislava, který přináší nalezená
plaketa, patří k nejstarším. Zachycuje tu část legendy,
která vypráví o pohození rozčtvrceného těla
Stanislava Szcepanského dravým ptákům. Na jeho
ochranu se slétli 4 orli, kteří hlídali ostatky biskupa
dnem i nocí. Z nebes se náhle rozlila prudká oslňující
záře, která zasáhla části těla. Když světlo opadlo,
leželo tělo biskupa spojené a neporušené, beze stop
fyzických zásahů. Obraz na poutním odznaku
zachycuje pomocí symboliky výjev z legendy
a průvodní znaky raného ikonografického typu –
čtyři orli, světelné paprsky z nebes a biskupa, který
stojí se všemi atributy jako nový světec v Nebeském
Jeruzalémě vyjádřeném architekturou věží, které jej
v dolní části obrazu obklopují. Svatořečení biskupa
Stanislava se stalo významnou událostí a to nejen pro
rozdělené Polsko. Kult nového národního patrona
sehrál důležitou roli v posílení pozice Krakova mezi
ostatními piastovskými sídly, ale i vůči dalším
polským biskupstvím a arcibiskupství ve Hnězdně.
Projevil se však i v přilehlé části střední Evropy,
v Čechách a Uhrách. Český panovník získal v roce
1254 rameno sv. Stanislava a uherský král Štěpán V.
navštívil Krakov v roce 1270 jako poutník. Ostatky
světce se dostávaly i do dalších míst. Úcta sv.
Stanislava šířící se v této části kontinentu založila
slávu Krakova jako nového poutního místa na mapě
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nález u obce Polánka
Evropy a s ním je spojen i vznik poutního odznaku.
Představuje nejstarší ikonografický typ sv.
Stanislava, který je doložen ve čtyřech exemplářích
poutních odznaků nacházejících se na našem území.
Poutní odznak vznikl v roce 1254 nebo krátce po té,
kdy do Krakova přicházejí první poutníci. Pro
uvedenou dataci by svědčila ikonografie, aktuální
v období krátce po svatořečení, ale ukazuje na ni
i provedení obrazu biskupa, v němž doznívá částečně
výtvarná tradice první poloviny 13. století. Také
dvoustranný typ poutního odznaku je ještě
charakteristický pro 13. století. V dalším vývoji se od
14. století prosazuje jednostranný a prolamovaný typ.
Poutní odznak byl vytvořen jako slitina olova
s příměsí cínu a mohl být i pozlacen. Odznaky jsou
svědectvím dobové zbožnosti a víry spojené
s návštěvou hrobu světce v Krakově, ale také
s hledáním možnosti uzdravení. Zázračné působení
místa se přenášelo na tyto drobné devocionálie, které
si poutníci připevňovali na oděv a odnášeli do svých
domovů. Bylo zaznamenáno v dobových svědectvích
o zázračném působení ostatků sv. Stanislava osobu
Čecha Předvoje, který byl u hrobu světce uzdraven.
Léčivou funkci pro nemoci a různé rány měla také
voda ze Skalky, kde byl biskup zavražděn. Svědčí
o tom zvláště velký rozmach tohoto poutního místa
v 17. a 18. století, v jehož centru stál bazén se
zázračnou léčivou vodou. V polském prostředí zaujal
mimořádně důležité postavení ještě jeden aspekt –
úcta ke sv. Stanislavu jako národního symbolu,
národnímu světci, k němuž se obraceli v nejtěžších
chvílích o pomoc. Výskyt poutních odznaků se sv.
Stanislavem v Čechách ukazuje na postavení Krakova
jako významného dobového poutního místa ve
střední Evropě, které se těšilo v našich zemích úctě
a návštěvnosti věřících. Poutníci přinášeli odznaky
do svých domovů nejen jako památku a doklad
o vykonané pouti, ale také jako cennou devocionálii.
Sloužily mnohdy jako ochranný amulet majitele
a obyvatel domu a dávaly se někdy i pod práh obydlí.
Nalezený poutní odznak byl odevzdán do Muzea
jižního Plzeňska v Blovicích. Po konzervaci

a evidenčním procesu by měl být vystaven v příhodné
expozici. Po prozkoumání a dohledání místa nálezu
archeologem p. Mgr. Jiřím Boudou došlo k nálezu
keramických střepů a železných segmentů, které jsou
předmětem zkoumání, ale bylo vyloučeno, že se jedná
o hrob. Pro původ nálezu nemá zatím p. Bouda
vysvětlení.
Nálezce a autor textu Ota Souček

16

www.polankaunep.cz

ZÁŘÍ

POLÁNECKÁ ROČENKA 2020

Rybářské závody
Další velice oblíbenou zábavou jsou rybářské
závody pořádané většinou v průběhu září. Vítězství
obhajoval Honza Lankaš a nutno podotknout, že
nikomu ze soutěžících nedal příliš velkou šanci.
Společně se svou Naďou jsou postrachem všech
rybářů. Honza je schopen chytit rybu snad i v louži
a Naďa vyndavá háčky tak jemně, že ryby se perou,

k terá se nechá chytit dříve. Uvidíme, jestli se
v letošním roce bude vítězi dařit, jako v předešlých
ročnících. Při prohlížení putovního poháru ještě
musím zmínit, že všichni dosavadní vítězové jsou
takzvaní HO Ř EJŠÁCÍ, tak výzva pro leto š ek:
DOLEJŠÁCÍmátecodohánět.
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Návrh znaku a vlajky pro obec Polánka
Úvodem je vhodné stručně zmínit, že dle základních
heraldických pravidel se v každém znaku používají i popisují
tzv. tinktury, tj. kovy (zlato a stříbro, zobrazované v praxi žlutě
a bíle) a barvy (červená, modrá, zelená, černá), výjimečně
(odůvodněně) i doplňková tzv. přirozená barva (např. hnědá
u kmene stromu, nebo srsti některých zvířat atd.). Přičemž platí
poměrně striktní podmínka o (kontrastním a střídavém)
kladení „kovů na barvy a barev na kovy“ (čili kovových figur
v barevných polích štítu anebo naopak barevných figur
v kovových polích štítu).
Heraldické figury dělíme na tzv. heroldské (tj. geometrické,
pole štítu členící) a obecné (tj. všeobecně známé), vždy ale
náležitě (pouze dvourozměrně) stylizované. Stranově (vpravo,
vlevo) se znak odborně blasonuje (tj. terminologicky přesně
slovně popisuje) jen z pohledu štítonoše (jeho pravé ruky),
nikoliv pozorovatele štítu, proto (zdánlivě) obráceně, takže
figura hvězdy se ve znaku obce nachází heraldicky vpravo
nahoře (na nejčestnějším místě).
Kresba znaku i vlajky se může v průběhu času (desetiletí
i staletí) měnit a mírně autorsky odlišovat (nejde o logotyp či
chráněný průmyslový vzor a značku), ale právě popisem
v dekretu předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky závazně definovaná podstata zůstává (všechny
uvedené tinktury a figury v dané kompozici štítu znaku i listu
vlajky či praporu) a musí být takto přesně a důsledně vždy (nyní
i v budoucnu) dodržena.
Ikonografický význam navrženého obecního znaku je
následující: Heroldská figura stříbrného čili bílého vlnitého
břevna (tj. vodorovného pruhu) dělí šít na dvě pole, která tak
vyjadřují název Polánka (coby nepřímé tzv. mluvící znamení,
tedy název obce vyjádřený symbolem ve smyslu latinské
sentence „nomen omen“ tj. „jméno znamení“), přičemž stříbrná
(tj. bílá) tinktura, modrá a zelená jsou barvami víry a naděje,
okolní krajiny lesů, luk a polí, ale i drobných vodotečí a malých
rybníků (viz přírodní rezervace Polánecký mokřad a památka
V Houlištích), také však dobrého povětří a rekreace.
Tři zlaté čili žluté obecné figury pak mají tento ucelený

význam. Osmihrotá (tj. osmicípá) hvězda pochází z rodového
erbu Šternberků i spřízněných Martiniců, bývalé významné
vrchnosti Polánky v rámci zelenohorského a posléze plánického
panství. Také připomíná hvězdnou svatozář sv. Jana
Nepomuckého, neboť nejstarší písemné zprávy o obci jsou
spojené s cisterciáckým klášterem v nedalekém Nepomuku.
Mlýnského kolo jasně zastupuje Polánacký mlýna a květ kosatce
veškerou vzácnou květenu v katastru.
Blason (tj. odborný heraldický slovní popis, podle kterého je
každý zkušený heraldik schopný znak správně nakreslit, aniž by
nutně musel vidět prvotní předlohu) proto může znít takto:
Modro-zeleně stříbrným vlnitým břevnem dělený štít,
vhorním poli vedle sebe osmihrotá hvězda a mlýnské kolo,
vdolnímkvětkosatce,všezlaté.
Návrh (na stožár vztyčované) obecní vlajky nebo praporu
(pevně spojovaného s žerdí) opakuje všechny výše popsané
tinktury i obecné figury jejich převedením ze (svislého) štítu
znaku do (vodorovně) obdélníkového listu vlajky (praporu)
o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (daném státní vlajkou
České republiky). Pouze znakové vlnité břevno nahrazuje (pro
vlajky typický) rovný pruh, jehož vlnění zajišťuje přirozené vlání
ve větru. Takže vzájemný poměr tří vodorovných pruhů,
modrého, bílého a zeleného je 4:1:4.
Jedná se proto o tzv. vexilologicko-heraldickou vlajku,
shodnou právě díky figurám hvězdy, mlýnského kola a kostatce
se znakem, a proto snadno i laikem identifikovatelnou
a poznatelnou, že náleží obci Polánka.
Při popisu vlajky (praporu) se ale, na rozdíl od blasonu
znaku, nikdy nemluví o zlaté či stříbrné tinktuře kovu, jako
u hmotově pevného štítu (kde se plátkový kov kdysi skutečně
používal), ale vždy žluté a bílé barvě (vlající) tkaniny, z níž se
vyrábí. Přičemž není nutné používat černé obrysové kontury
(zcela zbytné při tisku vlajky nebo vyšívání praporu), zatímco
v případě štítu znaku jsou vhodné, např. v souvislosti
s černobílým provedením na razítku atd. apod.
V Brně a Bystřici nad Pernštejnem 28. 2. 2021
PhDr. Zdeněk Kubík
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Otužilci v požární
nádrži
Až se v příštích letech bude VZPOMÍNAT na
průběh pandemie COVID 19, určitě si vybavíme
otužování, které se v průběhu podzimu i následující
zimy stalo velice oblíbené. Naše požární nádrž neboli
koupaliště se stalo hojně navštěvované otužilci
z širšího okolí. Na fotografiích jsou chlapci
z Kramolína, kteří se nebojí žádných výzev a tímto
způsobem se rozloučili se starým rokem.

Akce v roce 2021
Jsme na konci bilancování roku 2020, věřím, že snad byl alespoň v něčem uplynulý rok úspěšný. Nezbývá,
než se dívat dopředu a doufat s nadějí v příznivější budoucnost. Ještě krátký přehled co nás čeká v roce 2021.
Duben – stavění máje 30. 4. 2021, pátek
Květen – závod v silniční cyklistice, 22. 5. 2021, sobota, za plného provozu
Červen – okrskové cvičení v Kramolíně 19. 6. 2021, sobota
Červenec – automobilové závody 4. 7. 2021, neděle, uzavřená obec
Srpen – Polánecký triatlon 7. 8. 2021, sobota, večer taneční zábava, hraje PLÁN B
Srpen – dětský den 21. 8. 2021, sobota
Akce se budou konat pouze, když to bude epidemiologická situace umožňovat.
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