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Rekonstrukce interiéru vstupní haly základní školy
Před rekonstrukcí

Po rekonstrukcí

Mozaika z radnice ...
• Dlouhá zima s nejistým jarem přešla
do léta. Povodně se nás dotkly lidsky.
Z nabízené pomoci jsme ve spolupráci
s ADROU uskutečnili sbírku čistících,
desinfekčních a úklidových prostředků. Poděkování Vám všem i firmě
Hauk, která zajistila odvoz sbírky do
Prahy. Mám za to, že pomoc bude víc
než tisícovka obcí potřebovat ještě
dlouho. Jsme připraveni
• Skončil další školní rok. Loučili jsme
se s předškoláky, deváťáky, absolventy
zušky. Jaro je časem i školních srazů.
Po letech… Čím víc vzpomínáme, tím
víc si vážíme lidí, kteří nás vzdělávali a
vychovávali. Už dávno vyprchal věkový rozdíl. Nastal čas, kdy se setkáváme
s životními zkušenostmi a uvědomujeme si, že každý si musí svoji životní
pouť projít sám. Čelit nepříjemnostem, řešit problémy, radovat se z každého dne.
• V neděli 10. června se v Praze v oboře
Hvězda uskutečnil koncert Polického
symfonického orchestru. V krásném
prostředí parku, před bouřkou shovívavě čekající na konec představení,
které se sekalo s příjemným ohlasem
asi pěti set přítomných. S vedením
radnice Prahy 6 se těšíme na 4. září,
kdy PSO v břevnovském klášteře odehraje koncert k letošnímu výročí benediktinů.
• Velký dechový orchestr Big band byl
v Travniku. Akce byla velmi náročná.
Teď nemyslím pouze na peníze. Dovedete si představit cestování s nástroji.
Mnohdy velmi prostorově výraznými.
Co teprve postavení a úklid aparatury.
Obdivuji všechny, kteří jsou opakovaně ochotni pro hodinu a půl trvající
vystoupení obětovat x-násobný čas
příprav a úklidu.
• Zviditelňovat město je nutnou povinností. Návštěvníci a turisté by k nám
měli přijíždět celoročně. Odjíždět
obohaceni o zážitky a poznatky. S pří-

jemnými pocity, které jsou souhrnem
mnoha faktorů – kvalitního ubytování,
stravování, nabídky využití volného
času v pěkném i nepřejícím počasí.
Nezanedbatelná je i atmosféra města,
celého Policka, na které se podílíme
my všichni. Dovedete si jistě představit, jak potěší děkovné dopisy a maily.
Jak nepříjemné pocity naopak způsobí obrácené reakce. Mnohdy velmi
oprávněné.
• Již 3. rokem je Police součástí významného projektu Dvořákův festival. Letos
se konal 58. ročník. Nebylo jednoduché město do tohoto projektu začlenit.
Podařilo se díky pochopení ředitele
festivalu Miroslava Matějky, kterého přesvědčujeme, že jsme kulturní
a vzdělaní. Po loňském vystoupení
Václava Hudečka jsme se letos setkali s Václavem Postráneckým a Alešem
Bártou. Díky nim především s Antonínem Dvořákem. Děkuju všem, kteří se
přišli zamyslet a uvědomit si. Podpořit
mnohaletou tradici úcty k fenoménu
jménem Antonín Dvořák.
• Na červnovém veřejném jednání ZM
jsme si díky fotoprezentaci, kterou tradičně připravuje kronikářka paní Jindra Vaníčková, představili život ve městě za I. pololetí letošního roku. Nejen
akce, mezi které můžeme začlenit Den
řemesel, Memoriál Pepy Hejnyše, Běh
sídlištěm, Polická stovka a Atlet roku,
Noc kostelů, závěrečné koncerty zušky, zahájení sezony cyklobusů, Hovory
s radnicí v Hlavňově, Sportovní hry
v domově důchodců, stavění máje a
barevné dny výlet v domě s pečovatelskou službou, 2 výlety Polické univerzity volného času, O krále Ostaše, Senior klub (se tradičně před prázdninami
sešel na Ostaši), otevření staré školy
dřevěnky s novou expozicí, ….
• Tradičně nás velmi zaměstnávají neplatiči! Hodně času, velké úsilí, neskutečné životní příběhy. Přetahování
rozumu s citem. Zjišťování pravdivosti informací. Ne vždy rána osudu, ale

K interiéru vstupní haly ZŠ

Na přelomu dubna a května letošního
roku byl zrekonstruován interiér vstupní haly naší základní školy. Cílem této
úpravy bylo nahradit nepřívětivý vzhled
předmětného prostoru veselým a příjemným designem. Jednalo se tedy o nové
malby, nátěry, tapetování, truhlářské
práce a osvětlení. Architektonický návrh, projektovou dokumentaci i samotné
provedení je dílem firmy Ing. arch. Jiřího

Dařbujána - D.A.D. STUDIO, s.r.o z Hradce
Králové. Elektroinstalaci a osvětlení realizovala firma Grim a synové Bukovice,
s.r.o. O letních prázdninách se bude s rekonstrukcí ve stylu vstupní haly pokračovat i v prvním nadzemním podlaží. Kýž
by tyto úpravy přispěly k pozitivnějšímu
myšlení a přístupu dětí ke škole a vzdělání.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

především osobní nezodpovědnost a
nezájem. Každoměsíční jednání bytové komise je dlouhé a náročné. RM má
úkol konečného rozhodnutí. Spravedlivého. Lidi v nouzi většinou nedávají
přednost prioritám, jako je placení nájemného, služeb a médií. Ti, kteří toto
nechápou a pochopit nechtějí, nemohou od města čekat jakoukoli podporu. V současné době není byt přidělen
žadateli, který má byť minimální pohledávku u města /neplacení poplatků
za odpady, psy, apod./.
• Jsme netrpěliví. Setkáváme se často
s nářky a kritikou… V zimě pozdě vyhrnujeme sníh. Špatně sypeme chodníky a komunikace. Jakmile sníh odejde, potřebujeme mít během dvou dnů
perfektně uklizené tuny štěrku, které
jsme několik měsíců sypaly. Ještě neskončí úklid. Vyletí tráva. A letos se jí
sakramentsky daří! Není posečeno…
Kdypak už otevřete Pellyho park? Jak
to, že je ještě plachta na beach volejbalovém hřišti? Čtyři tropické dny předposlední ho týdne v červnu rozhořčily
ty, kteří se zrovna chtěli jít koupat na
polické koupaliště. Mohla bych pokračovat ještě s dalším výčtem.
• Město Police má jednu technickou servisní organizaci. A to technické služby.
Mají na starosti čističku odpadních
vod a kanalizaci, kotelnu na sídlišti, kotelny v Kolárově divadle, na poště. Veřejné osvětlení. Bytové hospodářství.
Místní hospodářství, které zajišťuje
letní i zimní údržbu – sečení, vyhrnování, posyp, výspravu cest. V Polici, na
Radešově, v Pěkově, na Honech i Hlavňově. Koupaliště. Hřbitov.
Od 1. 7. je vyčleněn jeden pracovník
– Jaroslav Beran – pouze na údržbu a
správu sportovišť a veřejných ploch.
Pellyho park, sportoviště na sídlišti,
ve Smetanově ulici, Pampers hřiště naproti hřbitovu, dětský koutek ve dvoře
bytovek pod náměstím, beach volejbalové hřiště, dětské hřiště na fotbalovém hřišti. Od srpna mu přibude ještě víceúčelové hřiště, které je jednou
z nejnáročnějších akcí letošního roku.
Uměli bychom se o město starat
lépe. Potřebovali bychom na to více
lidí, tudíž více peněz. V současné době
počet pracovníků TS na výše uvedené
(a to není zdaleka celý výčet prací) nepřesahuje 25 lidí.
I tímto problémem se vedení města
bude muset do budoucna zabývat.
Se zmenšující se pomocí občanů přibývají povinnosti, které není možné
perfektně v tomto systému zvládnout.
Chceme však vycházet ze zkušeností.
Velmi také záleží na lidech. Jejich pra-
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covitosti, šikovnosti, odpovědnosti.
Letos máme z úřadu práce 6 lidí. Tři
muži na technických službách, tři ženy
zaměstnáváme z města.
Při volbě žen jsme měli větší štěstí než
u mužů. Ze tří chlapů pracuje a dobře,
jen jeden. Možná, kdyby se našel šikovný parťák, který by měl pevnou nervovou soustavu na úkolování, hlídání…
Ale to je už další sloka pořád stejné
písničky.
Jsme si vědomi našich nedostatků. Jen
jsem chtěla trošičku tu naši práci bránit.
• V plném proudu je již zmiňovaná realizace víceúčelového hřiště, v mateřince
na sídlišti se dokončuje projekt zahrady, přes prázdniny se zrekonstruuje
další sociálka, v základce je zmodernizovaný vestibul. Vše se chystá na výměnu oken, podlah na prvním stupni,
zateplení a novou fasádu. V ZUŠ probíhá dostavba podkroví. Na radnici jsme
vyměnili okna. Chystáme rekonstrukci
ulice K Vodojemu, cestu pod firmou

Hauk, část cesty na Radešově…
Dokončila se 2. etapa rekonstrukce
starého parku. Pro příští rok chystáme
poslední etapu – dokončení zábradlí,
rozšíření cest…
• K uzávěrce tohoto čísla – 20. 6. – našlo své „sponzory“ 6 Kvíčerovských
laviček. Ve třech případech se jedná o
rodinné dárky, o další mají zájem obyvatelé domu s pečovatelskou službou,
jednu si zaplatili absolventi polické
ZDŠ, radost si udělal si Spolek holek.
Váš zájem a hlavně pochopení projektu velmi těší. Děkuju.
• Přílohu tohoto čísla Polického měsíčníku věnujeme letní turistické sezoně.
Budeme rádi, když poslouží Vám - občanům. Vašim blízkým, kteří přijedou
na návštěvu, ubytovatelům, návštěvníkům informačního centra.
• Naše IC na náměstí je ve všední dny
otevřeno do 17 hodin, v sobotu a v neděli do 15 hodin. Muzeum papírových
modelů, které částečně i doplňuje a

Veřejná jednání městského zastupitelstva se konají nejméně 1x za 3 měsíce.
Většinou bez zájmu veřejnosti. To není
dobře. Využívejte možností setkat se
s těmi, kterým jste dali svůj hlas. S těmi,
kteří rozhodují o Polici nad Metují a spádových obcích. Každého z nás, ať si to
uvědomujeme víc nebo méně, se veřejný

život každodenně dotýká. Váš zájem je
pro nás nutnou zpětnou vazbou.
Děkuju všem, kteří čas od času svůj
zájem projeví a přijdou si pro skutečné
informace nezkreslené mnohdy násobenou interpretací.
Ida Jenková

V letošní sezóně bude otevření koupaliště oproti jiným rokům asi o týden
odloženo na čtvrtek 27. 6. 2013. Hlavním
důvodem je letošní velmi dlouhé chladné
počasí, které trvalo až do poloviny května a následně deštivé období, které nám
neumožnilo provést nutné předsezónní
opravy keramických obkladů plaveckého
bazénu a ostatních úprav v areálu koupaliště v předpokládaném termínu.
Je nám líto, že jsme Vám nemohli poskytnout osvěžení v krásných červnových
dnech. Omlouváme se za toto zdržení a
těšíme se na shledání na koupališti v průběhu letní sezóny 2013.
Petr Jenka - TS Police na Metují

Úřední dny vedení města v budově
bývalé školy se v Pěkově uskuteční letos
místo Hovorů s radnicí vždy v pondělí od
9 do 10 hodin dopoledne a odpoledne od
16 do 17 hodin v těchto termínech:
17. června          
15. července     
12. srpna
30. září
14. října
11. listopadu
9. prosinec
Využijte možnosti sdělení svých připomínek a problémů k životu v Pěkově a
na Honech.
Ida Jenková

Vlastníky a provozovatele staveb upozorňujeme na ustanovení § 4 odst. 1 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv, kde jsou v
příloze č. 1 stanoveny lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu. U komínů s připojeným spotřebičem
do 50 kW (což je běžně kotel rodinného
domu), je stanovena kontrola spalinové
cesty u pevných, kapalných a plynných

paliv 1x za období jednoho roku. Dle
ustanovení § 2 odst. 1 uvedeného Nařízení vlády kontrolu spalinové cesty provádí
odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Dle ustanovení § 1 odst. 1 si dále
každý musí počínat tak, aby při provozu
komína a kouřovodu (spalinová cesta) a
spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku
požáru.
Na základě výše uvedených ustanove-

Návštěvnost veřejných zasedání ZM

Otevření koupaliště

Úřední dny v Pěkově

supluje IC, je denně v provozu do 17
hodin.
• Průběžně jste panem místostarostou
informováni i o chystané urbanistické změně centra města. Masarykova
náměstí, Bezděkových sadu a náměstí
Komenského. Léto si budeme užívat
svými radostmi. Na září – říjen – chystáme veřejnou prezentaci návrhu
Ceny Petra Parléře a diskusi na toto
téma na sále Pellyho domů.
• Děkuju všem pracovníkům našich škol
za náročnou práci v uplynulém školním roce. Rodičům, za spolupráci a
pochopení. Přeji jim i dětem nabrání
nových sil do nekonečného příběhu
výchovy a vzdělávání.
• Na začátku léta tohoto poněkud
zvláštního roku mi dovolte popřát
Vám příjemné dny naplněné prací i odpočinkem. Bezpečné a zdravé návraty
z dovolených s radostným uvědoměním si, že u nás je dobře.
Ida Jenková

Z PSÍHO ÚTULKU
Co se událo…

V útulku byl za tento měsíc jediný
pes - Míša. Malý, asi 6 letý, pudl, který se 13. 6. našel na Mýtě u Bezděkova nad Metují. Dali jsme ho na internet a asi po týdnu se ozvala jedna paní,
že ví, kdo je majitelem. Zkontaktovala
ho a ten si pro pejska z Hronova přijel.
Jsme moc rádi, že kromě tohoto pejska,
který se šťastný vrátil do domova, jsme
už žádného v útulku neměli.
Pavlína Hilscherová

Informace stavebního úřadu
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ní proto doporučujeme vlastníkům nebo
provozovatelům staveb, aby si zajistili odbornou kontrolu spalinové cesty. Lze tak
předejít nejen vzniku požáru od komína,
ale i budoucím neshodám v sousedství z
důvodu kouřícího komína. K tomu dále
upozorňujeme, že připojený kotel je nutné užívat v souladu s pokyny jeho výrobce, jakož i v případě kotlů na pevná paliva
používat palivo určené výrobcem kotle.
Eva Justová

Červnová kultura a sport v pečovatelském domě
Další, již tradiční akcí, byl výlet „bílým autobusem“.
12. června jsme se byli podívat na pana mlynáře, kněžnu a
komtesku Hortensii v Ratibořicích. Počasí nám přálo, trochu
náročnější byl přesun mezi mlýnem a zámkem, ale všichni ho
nakonec zvládli a milé přijetí na zámku bylo zaslouženou odměnou.
Společné posezení na závěr výletu nasměrovaly pečovatelky do Penzionu 65, kam přišli i další obyvatelé pečovatelského
domu, kteří se výletu nemohli zúčastnit.

6. června jsme se již po několikáté zapojili do Her seniorů,
který pořádá Domov důchodců Police nad Metují.
Z pečovatelského domu přišlo soutěžit 20 sportovců. Mimo
vlastní soutěže jsme si s Maruškou Ryšavou zazpívali, občerstvení bylo výtečné, většina zůstala do odpoledních hodin. Styl
hippies, ve kterém se letošní hry konaly, jsme podpořili stejnou
květovanou šálkou.
Moc pěkné bylo i Vítání léta.
20. června se na zahradě pečovatelského domu sešlo 30 uživatelů pečovatelské služby. Protože je léto barevné, téměř každý
se oblékl do něčeho červeného. Na osvěžení se podávala voda
z Julinky ochucená mátou a citronem a nanukový pohár, který
v tom čtvrtečním vedru velmi osvěžil.
Paní učitelka Bětka Černá přivedla své mladé tanečnice
s moc pěkným programem.
Chtěla bych jim touto cestou ještě jednou moc poděkovat.
Kejdanová Ilona

MEZINÁRODNÍ MODELÁŘSKÉ DNY

Česko-polský projekt města Police nad Metují s názvem „Mezinárodní modelářské
dny“, evidovaný pod registračním číslem CZ.3.22/3.3.02/13.03686, byl Řídícím výborem doporučen ke schválení. Polským partnerem projektu je Gmina Radków.
Projekt spočívá především v uspořádání Mezinárodní modelářské soutěže s bohatým programem, Modelářské dílny pro děti a následné výstavy soutěžních modelů.
O jednotlivých akcích a možnosti zapojení se, budete průběžně informováni.
Celkové náklady projektu jsou 8.139,- EUR, z čehož je přislíbena dotace ve výši
6.918,- EUR. Ukončení projektu je v prosinci 2013.

„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis“
Eva Pápaiová, správa dotací

Upřesnění podílu města na rekonstrukci terasy
občerstvení Na Hrázi

Na předposlední barevné straně Polického měsíčníku červnového čísla jsme
uveřejnili fotografie z rekonstrukce terasy Na Hrázi. Chtěla jsem nejen veřejnosti
dát na vědomí ukončení další velmi zdařilé aktivity, ale především poděkovat našim rybářům za nemalé úsilí a pracovní
nasazení, které museli odevzdat. Mojí povinností je i sdělování spoluúčastí města

na mnoha a mnoha aktivitách a prezentace spolupráce se spolky, organizacemi,
institucemi, jednotlivci…. Poslední větou
Město Police nad Metují se podílelo
dodáním dřeva jsem v žádném případě
neměla na mysli přisvojení si veškerých
zásluh. Pomůže-li zklidnění situace dodání slovíčka části dřeva, budu ráda.
Více str. 28.
Ida Jenková

Rozpis lékařů
stomatologické služby
červenec 2013

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař
    Tel. č.
05.. - 06. 07. MDDr. Petr Houštěk
602 333 466
Poliklinika Broumov
07. 07.
MUDr. Dana Kapitánová 491 582 381
ZS, Meziměstí
13. – 14. 07. MUDr. Ladislav Růžička 603 479 132
Poliklinika Broumov		
20. – 21. 07. MUDr. Dana Kapitánová 491 582 381
ZS, Meziměstí
27. – 28. 07. MUDr. Libor Kapitán
491 582 381
ZS, Meziměstí
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DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ POLICKA
Dobrovolný svazek
obcí Policka požádal
o podporu společného
mikroprojektu
v rámci Euroregionu
Glacensis, jehož partnery jsou obce Žďár
nad Metují a Velké Petrovice, a dále Gmina Radków. Projekt nese název Slavnosti, řemesla a tradiční produkty
česko-polského příhraničí – Policko
a je evidován pod registračním číslem
CZ.3.22/3.3.02/13.03685. Hlavním cílem projektu je realizovat Fotografickou
soutěž, následnou výstavu soutěžních fotografií, stolní týdenní kalendář a tvorba
webových stránek s historickými fotografiemi. Celkové náklady projektu jsou
9.300,- EUR a dotace byla schválena ve
výši 7.905,- EUR.
Projekt je spolufinancován z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis“

Starostové obcí Policka se snaží, aby
se v jejich obcích dobře žilo všem. Usedlíkům i chalupářům. Samozřejmě i návštěvníkům. Zeptali jsme se jak jsou připraveni na tuto letní turistickou sezónu,
co by turistům nabídli, jaké služby jim
připravili, případně jaké změny v jejich
obcích nastaly.
Ida Jenková, Eva Pápaiová
Dobrovolný svazek obcí Policka

Machovsko

Machov je východiskem i křižovatkou
turistických cest i cyklotras vedoucích
oblastí Kladského pomezí – do oblasti
Broumovských stěn, národního parku
Stolové hory v Polsku i na Hronovsko.
K již tak husté síti značených turistických
cesty přibyla nová trasa na Hejšovinu a
do obce Pasterka. Trasa nabízí krásné
výhledy směrem na Bor, Hejšovinu a při

dobré viditelnosti i na Krkonoše. Další
turisticky zajímavou trasou je Vlastivědná naučná stezka řídícího učitele Jaroslava Petra, která začíná na machovském
náměstí a zavede návštěvníka do okolní
krásné přírody a přitom nabídne deset
zastavení s informacemi z různých oblastí
– historie Machova, zdejší fauny a flóry,
sakrálních staveb, stavby skupinového
vodovodu Bor, historie lyžování,
školství apod. Turisté vyrážející do okolí
Machova mohou využít parkoviště u machovského náměstí, občerstvit se mohou
v restauraci Obecní dům na náměstí, či
v hostinci U Lidmanů v Machovské Lhotě.
Ing. Jiří Krtička, starosta městyse

Parkoviště na Slavném

Zastupitelstvo obce schválilo dne
23. května 2013 pronajmutí záchytného
parkoviště na Slavném. Na parkovišti se
v poslední době rozmohlo venčení psů
z okolí, což bylo hlavním důvodem zpoplatnění parkoviště. Je uzavřena nájemní
smlouva na období od 1. června 2013 do
31. října 2013 s panem Lubošem Vejrem
ze Slavného. Vybíráním parkovného se
cestovní ruch na Slavném nesnížil.
SAZEBNÍK

Osobní auto

1 hodina…………………………
1 – 2 hodiny……………………
2 – 4 hodiny……………………
celý den…………………………
Osobní auto s přívěsem
1 – 6 hodin……………………
celý den…………………………
Motocykl
1 – 4 hodiny……………………
celý den…………………………
Autobus
1 – 24 hodin……………………

15,- Kč
30,- Kč
40,- Kč
60,- Kč

50,- Kč
100,- Kč
30,- Kč
50,- Kč

200,- Kč

Vítězslav Vítek, starosta obce Suchý Důl

Omezení provozu mezi obcí
Žďár nad Metují a Bukovice

V minulém roce došlo k omezení provozu
na místní komunikaci
(par.č. 983/1 k.ú. Žďár
nad Metují) spojující
obce Žďár nad Metuji
a
Bukovice
(okolo
bývalého koupaliště ve
Žďáře nad Metují).
K tomuto kroku
zastupitelé obou zmiňovaných obcí přistoupili z několika důvodů. Množící se
stížnosti místních obyvatel, kteří si stěžovali na velký provoz na této komunikaci
(mnohdy i těžké nákladní automobily, ničily nejen cestu, ale i krajnice a přilehlou
zeleň).
Tato infrastruktura nesplňuje požadavky k tomuto provozu, a měla by sloužit
jako vycházková zóna pro občany celého
Policka (cesta je úzká). Dalším z důvodů
byla bezpečnost dětí, které navštěvují
základní školu ve Žďáře nad Metují, jež s
danou komunikací přímo sousedí. Nadměrný provoz znemožňuje bezpečný přechod dětí do školy. V neposlední řadě, je
třeba zmínit, že poničenou infastrukturu
nejsou obce schopny financovat ze svých
finančních prostředků.
Proto, po konzultaci s Odborem dopravy v Náchodě, bylo doporučeno, instalovat dané omezení. Nyní mohou tuto komunikaci využívat pouze obyvatelé obcí
Žďár nad Metují a Bukovice, případně lze
tuto komunikaci využít v době provozu
rybárny (za účelem koupě ryb).
V současné době je situace na komunikaci pro občany Policka klidnější a
hlavně bezpečnější.
Děkujeme všem řidičům, kteří respektují dopravní značení.
Pavel Šubíř, starosta obce Žďár n. M.
Václav Tlapák, starosta obce Bukovice

Usnesení rady města ze zasedání č. 12, 13 / 2013 ze dne 27. 5. a 10. 6. 2013

RM schvaluje bezplatné použití znaku
města na obal propagačních krabiček zápalek vydávaných AMK Police nad Metují.
RM bere na vědomí zprávu TJ Spartak Police nad Metují, o. s., o hospodaření v roce
2012.
RM schvaluje prodloužení dohody o zprostředkování prodeje „zeleného domečku“
firmě M&M reality holding a.s. na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 30. 9. 2013 za shodných podmínek.
RM schvaluje pronájem části pozemku p.
č. 215/1 o ploše 150 m2 v k. ú. Velká Ledhuje panu J. H. ke zřízení zahrádky. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou

s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné je
stanoveno ve výši 2,- Kč/m2 ročně.
RM schvaluje záměr směny pozemků st. č.
428 o výměře 1765 m2, st. č. 805 o výměře 1213 m2, st. č. 887/1 o výměře 919 m2,
část st. č. 1/2 o ploše cca 3600m2, část p. č.
220/1 o ploše cca 3000 m2, část p. č. 220/4
o ploše cca 3000 m2 a část p. č. 1030 o ploše
cca 1000 m2 v k. ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci: „Rekonstrukce objektu
AMK Police nad Metují".
1. Kritéria: nabídková cena váha
100%
2. Obeslané firmy:
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Aleš Purtig, Machov 2, 54963 Machov - Nízká Srbská
Václav Kops – ZÁMEČNICTVÍ, Bukovice 16,
67923
Zámečnictví Martin Šedek, Machov 175,
54963 Machov
3. Výběrová komise:
Mgr. Jiří Škop - místostarosta; Eva Pápaiová
– ref. správy dotací; Ing. Pavel Pohner - tajemník , Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru
IMŽP; Ing. Pavel Scholz - investiční technik
- náhradník: Vasil Bučok - ředitel TS Police
n. Met. s. r. o., Petr Jenka - TS Police n. Met.
s. r. o.,
RM schvaluje vypracování odborného zna-

leckého posudku na zjištění příčin závady
"pronikání vlhkosti do bytů" v bytovém
domě čp. 443, Fučíkova ulice, Police nad
Metují, ve správě Bytového družstva Zbrojnoš.
RM souhlasí se zvýšením nájmu v souladu
s návrhem mandatáře (TS s. r. o.) a pověřuje
místostarostu sepsáním odpovědi na podání p. P.
RM schvaluje přidělení městského bytu č.
9 - 1+1 v domě č. p. 115 v ulici Na Babí v Polici nad Metují paní E. G. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou šesti měsíců s možností dalšího prodloužení, bude-li
nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající
z nájmu bytu.
Podmínkou přidělení bytu je, že žadatelka
doloží do 31. 5. 2013 potvrzení o bezdlužnosti městu.
RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a
MŠ Police nad Metují za měsíc leden – duben 2013. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č.
320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů,
přičemž nedostatky nebyly zjištěny.
RM požaduje zabezpečení bezplatného
přezkoumání hospodaření za rok 2013
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje. RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „ZŠ výměna konstrukce podlahy a
podlahové krytiny u 4 tříd 1. stupně a kabinetu“ firmu Ing. Jaroslav Vrabec, se sídlem
Na Babí 115, 54954 Police nad Metují, IČ:
131 99 552, s nabídkovou cenou 141.658,Kč bez DPH (tj. 171.406,- Kč s DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „ZŠ - osvětlení 12 tříd 1. stupně
a 4 tříd družiny" firmu ELEKTROIN spol.
s r.o., se sídlem Čechova 326, 547 01 Náchod, IČ: 609 30 888, s nabídkovou cenou
192.291,68 Kč bez DPH (tj. 232.672,93 Kč
s DPH) a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad
Metují přijala sponzorský dar od L. M.,
Bezděkov nad Metují, ve výši 9 500,- Kč jako
příspěvek na pokrytí cestovních náhrad
souboru Archi piccoli při cestě na hudební
festival do Belgie.
RM souhlasí s tím, aby příspěvková organizace Základní umělecká škola Police nad
Metují, okres Náchod, uzavřela s Královéhradeckým krajem Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
č. 13SMV02-0026.
RM nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 959/2 v k. ú. Velká Ledhuje, u č. p.
278, Ostašská ul., Police nad Metují.
RM souhlasí s provedením prací na poz.
parc. č. 959/78 v katastrálním území Velká
Ledhuje, u domu č. p. 239, Ostašská, Police
nad Metují, přičemž nesouhlasí s podílem
města na prováděných opravách zpevněných ploch v okolí domu, neboť tyto opravy
zpevněných ploch jsou vyvolány opravou
kanalizační přípojky domu a pracemi souvisejícími se zrušením septiku.
RM souhlasí se zúžením záměru "Doplně-

ní sítě autobusových zastávek v Hlavňově a
Polici nad Metují".
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci: „Rekonstrukce místní komunikace na pozemku p.č. 995/1" v k.ú. Police nad Metují.
1. Kritéria: nabídková cena váha - 100%
2. Obeslané firmy:
SVOBODA a.s. - Meziměstí, STRABAG a. s. Hradec Králové, S a M silnice a mosty – Česká Lípa, EUROVIA CS a.s. – Hradec Králové,
M SILNICE a.s. – Pardubice
3. Výběrová komise:
Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Scholz
Pavel - investiční technik, Michal Mucha
- TS Police n. M. s.r.o., Ing. Pavel Pohner –
tajemník, Bc. Eva Pápaiová - správa dotací
- náhradník: Ing. Jan Troutnar - vedoucí odboru IMŽP, Ing. Vasil Bučok - ředitel TS Police nad Metují s.r.o., Petr Jenka - TS Police
n. M. s.r.o.,
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci: „Oprava komunikací - vyasfaltování plácku v Pěkově, na Malé Straně
v Hlavňově, zatáčka v Radešově, rozšíření
komunikace Na Sibiři a oprava komunikace
na Žděřinu v Polici nad Metují“.
1. Kritéria: nabídková cena váha - 100%
2. Obeslané firmy:
SVOBODA a.s. - Meziměstí, STRABAG a. s. Hradec Králové, S a M silnice a mosty – Česká Lípa, EUROVIA CS a.s. – Hradec Králové,
M SILNICE a.s. – Pardubice
3. Výběrová komise:
Ing. Scholz Pavel - investiční technik, Bc. Eva
Pápaiová - správa dotací, J. Škop – místostarosta, člen OV Pěkov, člen OV Hlavňov, člen
OV Radešov - náhradník: Ing. Jan Troutnar
- vedoucí odboru IMŽP, Ing. Vasil Bučok
- ředitel TS Police n. Met. s. r.o., Ing. Pavel
Pohner – tajemník, Petr Jenka - TS Police n.
M. s.r.o.
RM doporučuje ZM ke schválení přijetí
daru spoluvlastnických podílů k pozemkům
v k.ú. Pěkov od D. K. do majetku města Police nad Metují. Jedná se o tyto pozemky pod
polními cestami:
- p.č. 1204/1 - ostatní plocha - podíl 5/34
- PK č. 1201/1 - pozemek ve zjednodušené
evidenci - podíl 37/210.
1) RM uděluje souhlas firmě Telefónica
Czech Republic, a.s., k umístění veřejné komunikační sítě (optický kabel OFS FlatRibCordage 12f) a koncového bodu (rozvaděč
ORM-12-1-T1) v budově č.p. 340 v k.ú Police nad Metují.
2) RM uděluje souhlas firmě VIRIDIUM.cz,
s.r.o. ke zřízení elektronického komunikačního zařízení "Optický kabel VIRIDIUM" v
budově č.p. 341 v k.ú. Police nad Metují.
3) RM schvaluje zřízení věcného břemene
pro oprávněného VIRIDIUM.CZ, s.r.o. Věcné
břemeno bude spočívat v právu zřídit a provozovat elektronické komunikační zařízení
"Optický kabel VIRIDIUM" na pozemcích
p.č.1161/8 a 1254 v k.ú. Police nad Metují,
a vstupovat a vjíždět při jeho údržbě a opravách na tyto pozemky. Věcné břemeno bude
zřízeno za jednorázovou finanční náhradu

ve výši 3 000,- Kč + DPH, veškeré další náklady spojené se zřízením věcného břemene půjdou na vrub oprávněného z věcného
břemene.
RM doporučuje ZM ke schválení směnu
pozemků v k.ú. Pěkov mezi městem Police
nad Metují a R. K. takto:
1) Město Police nad Metují přenechá panu
R. K. pozemek p.č. 408/8 o výměře 321 m2
a část pozemku p.č. 408/4 díl „a“ o výměře
59 m2,
2) R. K. přenechá městu Police nad Metují
pozemek p.č. 417/2 o výměře 23 m2.
Hodnota pozemků je sjednána dohodou ve
výši 30,- Kč/m2. Za rozdíl ve výměře vzájemně směněných pozemků, který činí 357
m2 ve prospěch R. K., uhradí p. K. městu
kupní cenu ve výši 10.710,- Kč.
RM schvaluje realizaci nově vytipovaných
akcí v rozpočtové kapitole "Budovy škol MŠ
a ZŠ", a to opravu schodů u jídelny ZŠ (60
tis. Kč); zpracování projektu barevnosti fasády a parku před ZŠ (20 tis. Kč); přístřešek
na p.č. 725/15 - venkovní učebna u ZŠ (100
tis. Kč) a dokončení interiéru vestibulu šatny 1.NP a obložky dveří + malování 2. NP
(80 tis. Kč). Zbylé prostředky uspořené na
akcích v ZŠ ve výši 105 921 Kč budou převedeny do rezervy odboru IMŽP.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého
rozsahu „Úprava průchodu čp. 97, Masarykovo náměstí, Police nad Metují" Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány
29, 550 01 Broumov, IČ: 465 04 303, s nabídkovou cenou 316.866,68 Kč bez DPH (tj.
383.408,76 Kč s DPH) a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového
řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava trubního propustku
- Hony" firmu SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s., Školní 201, 549 81 Meziměstí, IČ: 28796578 s nabídkovou cenou
85.156,- Kč bez DPH (tj. 103.039,- Kč s DPH)
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje realizaci projektu „Zvýšení
zabezpečení sběrného dvora v Polici nad
Metují - výměna vstupních vrat sběrné haly“
za cenu 41.239,- Kč bez DPH (49.899,- Kč vč.
DPH), s finanční podporou Fondu ASEKOL
ve výši 30.000,- Kč a schvaluje uzavření
darovací smlouvy s spol. ASEKOL, s.r.o. a
smlouvy o dílo se spol. Brikosmont s.r.o.
RM souhlasí, aby DSO Lesy Policka podal
žádost o dotaci na pořízení mobiliáře na
sezení do městského lesa na Žděřině a dále
žádost o dotaci na pořízení mobiliáře do
městského lesa "starý park", pro zkvalitnění rekreačního využití městských lesů,
v rámci dotačního grantu Program obnovy
venkova.
RM doporučuje ZM k projednání zápis z
kontroly provozu koupaliště v roce 2012
č.1/2013, provedené kontrolním výborem
ZM.
RM doporučuje ZM ke schválení návrh
Grantové komise na rozdělení finanční podpory jednotlivým žadatelům.
Ing. Pavel Pohner, tajemník
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SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI O PODPORU Z ROZPOČTU MĚSTA

Zastupitelstvo města Police nad Metují dne 26. června 2013 schválilo výše jednotlivých příspěvků žadatelům, kteří své žádosti
předložili v termínu do 31. května 2013. Přehled výše grantů:
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Občanské sdružení pro rozvoj Pěkova a Honů uspořádalo ve
spolupráci s J. Soumarem již po několikáté turistický výlet. Tentokrát jsme se vydali do kouzelných lázní Polanica Zdroj, v Dusznikach jsme si prohlédli starou papírnu. Z lyžařského areálu
Zieleniec nás lanovka vyvezla kousíček pod Masarykovu chatu,
kde jsme se občerstvili. Na závěr jsme zajeli do Neratova prohlédnout si místní zajímavý kostel. Tady nás zastihla bouřka a
silný déšť. Nikomu to ale nevadilo, právě byl přítomen p. farář a
velice zajímavě vyprávěl historii tohoto místa. Sobota se vydařila, krásných míst je tolik, a tak třeba zase někdy…
A pár slov k betlému. Vánoce jsou sice ještě daleko, ale v Pěkově se na ně připravujeme už nyní. Od nápadu k realizaci je
tak pro dospělé. Do těla si tedy dali jak děti, tak rodiče. Účastnilo
se 50 osob, z toho 27 dětí a 23 dospělých. Děti byly tak vydováděné, že cestou zpět skoro všechny usnuly. Pořadatelky děkují
za příspěvek Mysliveckému sdružení Na Kostele a společnosti
CDS za poskytnutý autobus s ochotným řidičem.
Zastupitelstvo města odvolalo k 30.6.2013 z funkce předsedy
Osadního výboru Pěkov Ing. Norberta Marela.
Vzhledem k tomu, že začíná doba prázdnin a dovolených,
zdravotní cvičení bude do podzimu přerušeno a také místní seniorky se sejdou až v září. Takže pěkné prázdniny a nezapomenutelnou dovolenou (v tom dobrém)!
Šárka Pokorná
dlouhá cesta. Skupinka místních školáků pod vedením p. učitele Soumara nakreslila figurky do betlému, který umístíme u
kapličky ve středu obce. Vyrobit takovéto „dílko“ dá spoustu
práce. V Pěkově máme řadu šikovných lidí a věřím, že se nám
společnými silami podaří tuto akci zdárně dokončit.
Za Spol. pro rozvoj Pěkova a Honů I. Vrbová
Ke Dni dětí pořádaly Pěkovské ženy dne 1. června výlet autobusem do zábavního rodinného parku Tongo v Hradci Králové,
kde se nachází spousta atrakcí – každá atrakce představuje jiný
ostrov či mořský svět – nezapomenutelné zážitky jak pro děti,

Bioodpad - biologický rozložitelný materiál,
který je potřebné vracet do půdy

nastíníme vlastní kompostování.
Bioodpad podléhá biologickému rozkladu. Podle přístupu kyslíku se bioodpad rozkládá hnitím nebo tlením.

Hnití

V minulém čísle PM jsme hovořili o
tom, co všechno lze kompostovat a jak
materiál ke kompostování v domácnostech shromažďovat. V tomto pokračování

V podmínkách bez přístupu kyslíku dochází k rozkladu, na kterém se
podílejí především anaerobní bakterie.
Při hnilobných procesech je vedle organické hmoty významným produktem
rozkladu skleníkový plyn metan (CH4).
Schopnost bioodpadu produkovat metan
se využívá v reaktorech bioplynových
stanic. Při domácím zpracování bioodpadu je ale tento proces nežádoucí, protože

vzniká pachový problém a netvoříme
vyzrálý kompost bohatý na humus.

Tlení

V podmínkách za přístupu kyslíku,
obsaženého ve vzduchu, dochází k aerobnímu rozkladu. Na procesu tlení je založeno kompostování organické hmoty,
především rostlinného materiálu. Živé
organismy, které organickou hmotu rozkládají (pojídají), uvolňují z organické
hmoty vodu. Dýcháním organismů a v důsledku probíhajících chemických reakcí a
dalších degradačních procesů se kompostovaný materiál zahřívá a do ovzduší
odchází oxid uhličitý (CO2).
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Aby docházelo ke správnému
procesu kompostování, musíme
kompostu zajistit tři základní
podmínky:

• Dospodu kompostu patří hrubší
a vzdušný materiál, který umožní

provzdušnění kompostu a odtok
přebytečné vody. Neměl by však
chybět i ve vyšších vrstvách (nadrobno
nasekané nebo nadrcené větve z
prořezávky stromů a keřů, dřevní
štěpka, hobliny, dřevnaté stonky květin
apod.).
Čím pestřejší je skladba materiálu ke
kompostování, tím lépe. Materiál ke
kompostování dobře promícháme:
 vlhké se suchým
 porézní materiál z hutným
 „hnědé se zeleným“ = uhlíkaté s
dusíkatým - čím starší, tmavší a
dřevnatější materiál máme, tím je
v něm obsaženo více uhlíku, čím
je materiál čerstvější, šťavnatější
a zelenější, tím obsahuje více
dusíku. Z toho plyne vysvětlení,
že samotnou trávu kompostovat
nelze. Jedná se o dusíkatou, málo
strukturní složku. Na kompostu
pak dochází ke hnití a zápachu,
proto je dobré míchat ji s jiným
materiálem, např. dřevní štěpkou
nebo listím z předchozího roku.
K rychlejšímu nastartování tlení
můžeme přimíchat zralý kompost,
případně chlévský hnůj.
Přidáním zeminy se organická hmota
naváže na jílovité minerály, čímž vzniká
vysoce kvalitní humus.
Pravidelně kontrolujeme správnou
vlhkost kompostu.
Pro účinný rozklad, musí být teplota v
kompostu nad 13°C.
Správně založený kompost se začne
do dvou dnů po založení zahřívat na
teplotu přes 50°C, což je způsobeno
vysokou aktivitou mikroorganizmů.
Tato tzv. horká fáze může trvat několik
dní, ale i několik týdnů. Dochází při
ní k hygienizaci kompostu, to jest
ke zničení semen plevelů a zárodků
chorob. Po dosažení maxima teplota
pozvolna klesá. Aby k hygienizaci
došlo, je potřeba na kompost přidávat
větší množství materiálu najednou.

Obecně lze konstatovat, že podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění je „plán péče“ odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě
údajů o dosavadním vývoji a současném
stavu zvláště chráněného území navrhuje
opatření na zachování nebo zlepšení stavu
předmětu ochrany ve zvláště chráněném
území. Plán péče slouží jako podklad pro
jiné druhy plánovacích dokumentů a pro
rozhodování orgánů ochrany přírody. Pro
fyzické ani právnické osoby není závazný.
Zpracování plánů péče o CHKO zajišťuje Ministerstvo životního prostředí České
republiky (MŽP) prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK),
zejména příslušné správy CHKO. Podrobnosti ke způsobu zpracování a obsahu plánů péče jsou stanoveny prováděcí vyhláškou MŽP a pro CHKO dále rozpracovány v
metodickém pokynu MŽP.

Plán péče o CHKO Broumovsko je
zpracován na období deseti let a plán na
období 2013–2022 a je druhým plánem
péče o CHKO Broumovsko. Navazuje na
předchozí plán na období 2004–2013
schválený MŽP v roce 2004 a dílčí plán
péče pro lesy CHKO Broumovsko s platností 1997–2006, schválený MŽP v roce
1997, prodloužený do roku 2013.
Plán péče byl zpracován kolektivem
autorů složeným z pracovníků Správy
CHKO Broumovsko a odboru zvláštní
ochrany přírody ředitelství AOPK. Jeho obsahem jsou statě o Ochraně přírody (Strategie ochrany přírody a krajiny v CHKO;
CHKO - návrhy na úpravu hranic, bližších
ochr. podmínek a zonace; Maloplošná
zvláště chráněná území; Soustava Natura;
Památné stromy; Rostlinná společenstva;
Významné druhy rostlin; Významné druhy živočichů, Invazní a expanzivní druhy,
Neživá příroda; Územní systémy ekolo-

Vlhkost

Správnou vlhkost určíte podle orientační zkoušky. Vezměte kompostovaný
materiál do ruky a zmáčkněte ho tak pevně, jak to jde. Při optimální vlhkosti se nesmí mezi prsty objevit voda. Při otevření
pěsti však musí materiál zůstat pohromadě ve formě „knedlíku“. Pokud je kompost
příliš vlhký, je vhodné jej přehodit a přidat suchý materiál (např. piliny). Pokud je
kompost suchý, je vhodné ho vlhčit užitkovou vodou.

•

Vzduch

Bakterie a houby potřebují velké
množství kyslíku. Pro dostatečný přísun
vzduchu je kompost vhodné po 4 – 8 týdnech po jeho založení přehodit a tím ho
provzdušníme.

Teplota

Vyšší teplota materiálu v počátečních týdnech po založení kompostu je
důkazem dobrého průběhu kompostování. Skutečnost, že se materiál zahřívá,
lze poznat vsunutím ruky do kompostu.
Pokud se materiál nezahřívá, pak je pravděpodobně hodně suchý, nemá vyhovující složení nebo ho není dostatečné
množství. Optimální teplota je (35°C až
52°C). Teplota uvnitř hromady kompostu
vám pomůže určit, kdy ho máte přehazovat. Chcete-li udržet tlení v kompostu na
maximálním výkonu, přehoďte hromadu
vždy, když teplota klesne pod cca 38°C.
Když kompost přeházíte, teplota se sice
sníží, ale časem tlení v kompostu opět
zregeneruje.

•
•
•
•
•

Základní pravidla kompostování:

• Vlivem intenzivního tlení si materiál
sedá a snižuje se i možný přísun
vzduchu. Hromadu proto po 1 až
2 měsících přehodíme a znovu
promícháme.
• Přítomnost žížal v hromadě je důkazem
dobré mikrobiální aktivity. Trus, který
žížaly produkují, je bohatý na rostlinné
živiny a je plné mikroorganismů.
• Čerstvý kompost můžeme získat za 2
- 6 měsíců, vyzrálý kompost za 6 - 12
měsíců.
Základní pravidla jako je různorodá
skladba materiálu, optimální vlhkost
a dostatek vzduchu je třeba dodržet
ve všech typech kompostérů.
Kompost
můžete
také
osadit
rostlinami jako jsou tykve, cukety,
okurky. Listy vytvoří ochranu před
letním sluncem, a pokud bude osázen,
určitě nezapomenete zkontrolovat, zda
nepotřebuje zalít. Při osazování se musí
do kompostu udělat jamky a vyplnit je
zeminou, aby měly rostlinky pro začátek
oporu a výživu.

Diakonie - kontejnerový
sběr textilu

V loňském a letošním roce umístilo
sdružení Diakonie Broumov v Polici nad
Metují kontejnery na sběr nepotřebných
oděvů a šatstva. Jeden je umístěn
v obchodní zóně u Komenského náměstí
a druhý na sídlišti, na severním okraji
Fučíkovy ulice. Pro informaci o množství
sebraného textilu uvádíme následující
přehled:
měsíc
I II III IV V celkem
2013
množství
1,5 0,4 0,7 0,5 1,6 4,7
vt

Z tabulky je patrné, že si občané tyto
kontejnery našli a využívají je. Je to dobře,
protože se tak lze zbavit nepotřebných
věcí, ale zároveň i pomoci potřebným.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Plán péče o CHKO Broumovsko na období 2013 - 2022
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gické stability; Krajinný ráz; Monitoring,
výzkum; Práce s veřejností); o Lidské
činnosti ovlivňující stav přírody a krajiny
(Lesní hospodářství; Zemědělství; Myslivost; Rybníkářství a sportovní rybářství;
Vodní hospodářství; Výstavba; Dopravní
a inženýrské sítě; Průmysl; Zacházení s
odpady; Těžba nerostných surovin; Rekreace) a přehled prioritních úkolů. Přílohou
jsou Doporučená opatření k zachování
populací druhů ptáků v Ptačí oblasti Broumovsko, Rámcové směrnice péče o les a
Přehled plánovaných obnovních a výchovných těžeb v lesních porostech zařazených
do prvních zón CHKO Broumovsko. Podkladem plánu péče jsou rozbory současné
charakteristiky území, přírodního prostředí, lidských činností a také vyhodnocení minulého plánu péče.
Informace z Plánu péče o CHKO Broumovsko na období 2013-2022 uspořádal
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Jubileum Lydie Baštecké

„Půlkulatého“ jubilea se dožívá 8. srpna (*1948) M. Lydia Baštecká, ředitelka Státního okresního archivu v Náchodě. Dětství prožívala
v Brandýse nad Orlicí, studovala a maturovala ve Vysokém Mýtě na FF
UK v Praze vystudovala archivnictví. Působila v Pardubicích, od roku
2011 je i kronikářkou města Náchod. Náchod se jí stal záhy novým
domovem, upjala se k jeho historii i současnosti. Záhy po příchodu
zorganizovala vydávání odborných sborníků Stopami dějin Náchodska
(I. sv. 1995; dosud vydáno 13 svazků a 5 supplement), v nichž nejen
archiváři, ale i širší odborná historická obec má možnost publikovat
své výzkumy. Sv 12 byl věnován jejímu životnímu jubileu, v něm je i
její bibliografie, která měla tehdy přes 400 položek. K vydání připravila i řádku vlastních samostatných publikací. V prvé řadě připomeňme
knihu Náchod z edice Zmizelé Čechy (Paseka, Praha – Litomyšl 2009),
v níž najdeme snímky někdejší výstavby i kapitolu věnovanou fotografům města. Edičně i autorsky se podílela na svazku Náchod, Historie, kultura, lidé (2004); Vývoj městské samosprávy v Náchodě (2007);
vydala knihu Jak se žilo na kladském pomezí. Čtení ze starých pamětí a
kronik (2004), zasloužila se i o vydání II. Dílu Hrašeho Dějin Náchoda
(1194, sto let po vydání dílu prvního). Pro Polici nad Metují zpracovala publikace Historik Václav Vladivoj Tomek a Policko v životě a literárním díle kněze Sigismunda Boušky (obě 1997). Zásadní jsou její
Náchoďany oblíbené seriály v Náchodském zpravodaji (od r. 1996).
Zachytila v nich mj. historii spolků, řemesel a cechů, živností, školství,
sportu, pomníků a památníků, významných událostí v historii města i
městských částí, dříve samostatných obcí, připomněla historii názvů
ulic, čestné občany města a mnoho dalšího. Neopomenutelné jsou i její
zásluhy na obohacení kulturního života města, organizování literárně
– hudebních večerů v náchodském městském divadle, některých akcí
při Náchodské Prima sezóně a mnohé další aktivity.

Pan Aleš Fetters by jistě mohl pokračovat ve výčtu mnohých dalších aktivit. A byl by dlouhý. Vy, kteří se zajímáte o historii Police a
Policka, navštěvujete Černé hodinky nebo Polickou univerzitu volného
času, energickou paní ředitelku znáte. I jako výjimečného člověka, který má své soukromé radosti i starosti.
Milá Lído, děkuji Ti za Tvoji odbornost i nadšení. Přinášely a přináší poučení a radost nám a věřím tomu, že i Tobě samé. Přejme si,
aby tomu tak ještě hodně dlouho bylo. Ve zdraví tělesném i duševním
Ida Jenková

Jubilea
V květnu 2013 slavili...
70 let paní Amálie Kracíková
75 let paní Eva Fulková
paní Marie Weisserová
pan
Osvald Urban
paní Zlata Jirásková
80 let paní Ludmila Teinerová
paní Marie Vajsarová
85 let paní Věra Zítková
pan
Bedřich Teichmann
90 let paní Miloslava Urbanová
Všem jubilantům přejeme
pevné zdraví a krásné dny
plné pohody v dalších letech.

Statistika

K 31.5.2013 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4264 obyvatel

Sňatky

Dne 17. května vyřkli své ANO na vyhlídce na Hvězdě Richard Jakl a Daniela Střihavková.

Stříbrný podvečer

Letošní první Stříbrný podvečer se konal v obřadní síni
radnice v pátek 24. kvěna. Pozvání přijaly 3 manželské
páry. Po oficiální části večer uběhl při příjemném posezení

Dagrmar Hambálková,
tel. 491 509 990

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.

Jan Týfa
a
Jana Kubínová
Sňatek v polické
obřadní síni
v sobotu
1. června 2013
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Co číst o prázdninách

Dva měsíce prázdnin jsou před námi a
vy jistě budete svým dětem vybírat vhodnou četbu pro dny volna. Trochu vám poradíme. Zajímavé informace o literatuře
můžete najít na http://www.kultura21.
cz/literetura
4. června tam paní PhDr Jana Semelková zveřejnila článek „Knížka na prázdniny – jakou vybrat?“
Citujeme: „Blíží se léto. Děti budou
mít prázdniny, spoustu volného času, a
tak si myslím, že by měly občas otevřít
knihu – ne zrovna s učivem, ale s nějakým příběhem. I tak si zopakují mnohé,
co se dosud naučily. Proč jim nějakou
před prázdninami nedarovat? Za co?
Ideální se mi stále zdá motto, které kdysi bylo vymyšleno v televizní reklamě
pana Vajíčka a navěky věků zůstane zaznamenáno v televizním večerníčkovém
animovaném seriálu O klukovi z plakátu.
Jistě si vzpomenou všichni odrostlejší( i
když ten večerníček se vysílá dodnes): na
plakátu byl namalovaný střapatý klučina,
evidentní rošťák a heslo pod ním hlásalo:
Za vysvědčení knihu! Geniální nápad. Za
vysvědčení se kniha dá věnovat za odměnu i za trest – nemyslíte?“
V naší knihovně si vhodnou knížku
určitě vyberete. Z těch novějších vám můžeme nabídnout:
Boehme, Julia: Psí trampoty – Nejmladší čtenáři se prostřednictvím pejsků
dozvědí, že psí život vůbec není jednoduchý
Drijverová, Martina: Zlobilky – Jedna si pořád vymýšlí, že ji něco kousne,
druhá se nechce mýt, jiná stálena někoho
neslušně ukazuje. A co teprve ty ostatní…
Svěrák, Zdeněk: Pan Buřtík a pan
Špejlička – Jeden vypadá jako soudek,
druhý jako tyčka. Rozpustilá knížka o nevšedním přátelství dvou kamarádů.
Holub, Jiří: Vzpoura strašidel – Knížka pro celou rodinu. Budete se trochu bát,
ale hlavně hodně smát.
Krolupperová, Dagmar: Tygří trápení – Maminka Lenky a Pavla pracuje
v ZOO. Díky tomu tam můžou oba denně chodit. Čeká je dobrodružství a nejen
v zoologické zahradě.
Lhotová, Dagmar: O zemi Tam a Jinde – Neuvěřitelná dobrodružství Týny a
Tyldy, Alžběty Mocné, černoknížete a jejich přátel i nepřátel.
Holub, Jiří: Jak se zbavit mstivý Soni
– V nadsázce napsaná knížka o věčném
„boji“ mezi třídou páťáků přísnou paní
učitelkou.
Procházková, Iva: Uzly a pomeranče
– Román pro dospívající, kde velkou roli
hrají koně. Ať už jako sny, jako vyjádření touhy po nespoutanosti, jako závazek

i jako láska.
Řeháčková, Věra: Prožila jsem něco
neuvěřitelného – Čtrnáctiletá Lenka se
ocitá uprostřed drsné přírody nedaleko
severního polárního kruhu. Tady konečně poznává samu sebe včetně svých léčitelských schopností.
Hana Jenková

k četbě, práce s textem, práce s informacemi, využití volného času, testování čtenářské gramotnosti, zábava pro děti.
Ze zkušenosti v polické knihovně
- opravdu děti aktivoval. Ty, které se zapojily, musely prokázat znalost textu a
některé se projevily výtvarně, ukázaly, že
mají fantazii.

Perlorodky

Knížky druhé šance

Jde o celoroční projekt „Lovci perel“
na podporu čtenářské gramotnosti, který vznikl ve spolupráci Knihovny města Hradce Králové, Univerzity Hradec
Králové a KDK SKIP 08 v rámci projektu
Littera. Jedná se o celoroční hru pro děti,
při které si děti vybíraly knihy – perlorodky. Po jejich přečtení odpovídaly na
otázky z děje knihy a případně doplňující
nepovinné otázky, které rozvíjely text a
podporovaly dětskou fantazii a tvořivost
(i výtvarné vyjádření). Děti tak získávaly
perla (korálky) a navlékaly si je na vlasec
jako lovci. Ty nejúspěšnější byly odměněny ve čtvrtek 6. 6. 2013 v knihovně. Vedle
diplomu získaly drobné odměny a 7 nejlepších i knížku s plyšáčkem a pastelkami
z nakl. Thovt.
Vyhlášení vítězů v rámci Východočeského Klubu dětských knihoven (zahrnuje kraje Královéhradecký a Pardubický)
proběhlo 18. 6. v nové budově Knihovny města Hradce Králové (Wonkova
1262/1a) ve 13:00 hod. Mezi pozvanými
hosty byli zástupci z vedení Univerzity
Hradec Králové, manažeři projektu Litera, zástupci tisku, atd. Pro všechny lovce
perel byl připraven krátký program s následným předáním cen všem přítomným
vítězům a vyhlášení nejlepšího sběrače
perel. Poté následovalo malé pohoštění.
Z Police nás reprezentovaly ze starších
dětí Lenka Gregorovičová a z mladších
Hedvika Ševců.
Projekt měl stanoven Cíl: motivace
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Kde všude se dá číst? Třeba na plovárně, při čekání u lékaře, na náměstí, …Co
se na takovém místě dá číst? I to je různé.
Těžko to budou filosofické spisy, ale nějaká knížka či časopis by přišly vhod. Proto
jsme se v knihovně ve spolupráci s vedením města rozhodli dát druhou šanci
knížkám a časopisům vyřazeným z fondu knihovny a zřídíme několik takových
míst, kde si budete moci vypůjčit oddechové čtení, které ukrátí dlouhou chvíli
čekání. A pokud knihu nestihnete dočíst,
nic se nestane, když si ji vezmete domů (a
vrátíte později nebo nevrátíte).
První knížky můžete nalézt na naší
plovárně nebo na chodbě před informačním centrem Pellyho domů. Podle ohlasů
zřídíme další místa knížek druhé šance.
Otvírací doba během prázdnin –
tak jako v minulých letech nás během
prázdnin čeká každoroční údržba fondu a
obměna techniky (viz minulé číslo), proto omezíme opět i půjčovní dobu
Pondělí: 12 – 17 oddělení pro děti a
čítárna se studovnou
Úterý a čtvrtek: 9 – 17,30 oddělení
pro dospělé a čítárna se studovnou
Omezení se týká pátku, kdy bude
zavřeno. Samozřejmě si děti i dospělí
mohou půjčit během celé půjčovní doby
ve všech odděleních, ovšem obsluha u
pultu bude v pondělí v dětském a v úterý
a ve čtvrtek v dospělém oddělení.
V. Plachtová
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„Hudba od Bacha po Vlacha“ aneb „Naši Pražané nám rozumějí“

V neděli 9. června přijal Polický symfonický orchestr (PSO) pozvání paní Marie Kousalíkové, starostky Prahy 6, zahrát
na jednom ze tří pravidelných koncertů.
Letohrádek Hvězda nás přivítal poledním
sluníčkem a naprosto perfektním vybavením. Na muzikanty čekalo prostorné
zastřešené jeviště se svým zázemím.
Návštěvníky v pravidelných intervalech
přivážel malý výletní vláček. Několik stovek křesílek zastřešoval lehký pavilon.
Občerstvení z příjemného stánku přišlo
každému vhod.
Ve 14,00 hodin paní Kousalíková
uvedla a přivítala naše muzikanty, starostka Police nad Metují, paní Mgr. Ida
Jenková přijela pozdravit pražské obecenstvo a samozřejmě podpořit naše hráče.

Dirigentské taktovky se chopil pan
doktor Miroslav Srna a Jakub Šaroun.
Zvukař Michal Kops se bravurně staral o
lahodný poslech.
Již při prvních tónech obecenstvo
poznalo, že nepřijel jen tak někdo.
Spontánní potlesk
po každé skladbě
a písni byl odezvou na to, že to
je ta pravá hudba,
která se líbí. Pestrá hudební škála
nenechala nikoho
v klidu. Lidé tleskali, pobrukovali
si, zpívali spolu

s muzikanty, děti tančily do rytmu.
Sluníčko se radovalo spolu s námi.
Měli jsme štěstí.
V druhé části programu uvedl mladý
šarmantní konferenciér na pravou míru
odpověď na dotaz, zda-li hrají mladí policisté. „Ne, hrají vám mladí Poličané,
Východočeši od Náchoda . Orchestr si založili sami, přípravu získali v ZUŠ Police
nad Metují a ostatní ve svých městech“.
V příjemné náladě se koncert chýlil ke
konci, lidí stále přibývalo, křesílka dávno
nestačila, lidé stáli, sedali do trávy a nikdo neodcházel. Poslední přídavek Gorale už publikum jenom tleskalo.
Lidé se rozcházeli se slovy, že to zas
byla jednou pěkná neděle.
Děkujeme všem zpěvákům a hráčům
Police symphony orchestra, oběma skvělým pánům dirigentům, Petře Soukupové
za bezchybnou organizaci zájezdového
koncertu a pánům šoférům fa Milan Brich
Radiotaxi za klidnou bezpečnou cestu.
Ludmila Jirásková
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(NEJEN) PRO
RODINY S DĚTMI
Muzeum papírových
modelů

Muzeum je místem, kde si můžete
nejen prohlédnout papírové modely,
ale i smysluplně a kreativně trávit
společný čas s rodinou a přáteli. Polické muzeum je druhým nejstarším
muzeem
svého
druhu
na světě. Na rozsáhlé expozici čítající více než 1200 ukázek modelů se
podíleli kromě modelářů také konstruktéři a vydavatelé. Autoři ukazují
historii a vývoj papírového modelářství od nejstarší známé papírové vystřihovánky ze 16. století přes modely z časopisu ABC až po současnou
tvorbu. Uvidíte tu díla téměř 80 modelářů z ČR, Polska, Slovenska i Německa.
Tyršova 341, Police n. Metují
www.MPMPM.cz
tel.: 777 828 657
Otevřeno celoročně, vč. pondělí,
9:00 - 17:00 hod.

Muzeum Merkur
Od roku 2006 odhaluje muzeum zajímavou historii slavné stavebnice.
K vidění je zde např. nejstarší stavebnice z roku 1920, kolejiště Merkur
„O“ v měřítku 1:45, Eiffelova věž,
historické rekvizity, kolejiště a
vlakové soupravy a elektrické vláčky.
Unikátem je Ocelové město postavené Jiřím Mládkem, který se inspiroval
románem
od
Julese
Verna.
Prohlídka i hrací koutek se hodí pro
děti i dospělé bez rozdílu věku.
Tyršova 340, Police n. Metují
http://www.merkurpolice.cz/
tel. 491 541 227
Červen - srpen otevřeno každý den
9:00 - 17:00 hod.

ZOO koutek

V části areálu Zahradnického centra Zobal je připraven zookoutek,
kde je dovoleno zvířata krmit a hladit. Můžete zde vidět poníka, zakrslé
prasátko, ovečky, kamerunské kozičky, domácí a okrasné kachýnky, zakrslé králíčky, morčata, fretku, papoušky, nutrie, holoubky, koroptvičky, vodní a suchozemské želvy a další
zvířátka.

Kdo ještě nikdy nerybařil, může
zde si lov ryb zkusit. Čerstvého
pstruha, kterého ulovíte, si můžete
odnést domů nebo sami připravit na
zapůjčeném grilu. Rybářské náčiní
zapůjčí v prodejně zahradnictví.
u Komenského náměstí,
Police n. M.
www.zahradnictvi-zobal.cz
tel. 491 420 507

Geokoutek
Venkovní expozice hornin, které
se vyskytují ve městě a jeho okolí.
Geokoutek informuje o výjimečnosti
Polické křídové pánve, která je velkou zásobárnou kvalitní pitné vody.
Jednotlivá stanoviště s exponáty jsou
osazena tabulkami, které informují,
o jakou horninu se jedná a o místě,
odkud pochází.
ulice Na Babí
(naproti hřbitovu)

Tipy v okolí:
ZOO farma Łaczna (PL)
Berberského lva a další exotická
i domácí zvířata mohou spatřit návštěvníci v Zoo Farmě v polské obci,
kousek za česko-polskými hranicemi.

Dinopark disponuje dětským koutkem
pro nejmladší návštěvníky.
osada Karlów v centru NP
Góry Stolowe
http://www.park
dinozaury.pl/cz.html

Lovení pstruhů
v Polsku

Oblíbeným cílem výletů jsou místa, kde si návštěvníci mohou sami
ulovit pstruha, kterého jim na místě
připraví ke konzumaci (např. Czermna, Pstrazna, Kudowa Zdroj a další
místa).

Muzeum hraček BAJKA (PL)

Muzeum zabawek - a ploše 300 m2
jsou vystaveny tisíce hraček. Jedná
se o největší výstavu hraček v Polsku
- od starožitností až po 80. léta 20.
století.
Zdrojowa 46b, Kudowa Zdrój
www.muzeum-zabawek.pl

NÁŠ TIP:
ZOO farma se může chlubit více
než čtyřiceti druhy zvířat z celého
světa (např. surikaty, africké kočkovité šelmy servalové, pštrosi, lamy,
vodní ptactvo, opice makakové, polární vlci, dikobrazi, želvy, papoušci,
zoborožci guinejští i jeleni).

Průvodce pro zvídavé děti

obec Łaczna
http://www.zoofarma.pl/
Vstupné lze platit v Kč i zlotých.

Cyklobusy Kladským
pomezím
Cykloturisté i pěší mohou využít
hlavní linku, která začíná v Hradci
Králové a jede celým regionem – přes
Náchod, Hronov, Polici n. M., Teplice
n. M., Adršpach a dále až na Pomezní
boudy Další linka spojuje Náchod,
Karlów, Radków a Broumov.
Od 1. 7. do 30. 8. Jezdí cyklobusy včetně pracovních dnů. Jízdní řády
k dispozici v IC, v turistických novinách, na www.kladskepomezi.cz

Nordic walking v okolí
Police nad Metují
Informační centrum nabízí propagační materiál s mapou a souborem
tipů na vycházky nordic walking – pět
kratších lehčích tras pro začátečníky
a sedm tras pro pokročilé.
Trasy nejsou v terénu značené
zvláštním značením. Částečně využívají značení turistických tras a cyklotras, předpokládají základní znalost
orientace v mapě.
V propagačním materiálu jsou trasy na mapě vyznačeny barevně, symbol propojená kolečka. Na většině z
nich lze počítat se zastávkami s možností občerstvení. Trasy využívají
asfaltové, lesní a polní cesty i pěšiny.
Terén je mírně zvlněný, náročnost
lze posoudit dle výškového profilu
jednotlivých tras, který je uveden u
každé vycházky.

NÁŠ TIP:

Dinopark Karlów (PL)
38 modelů prehistorických zvířat
v jejich životních velikostech – známých, ale i vzácných dinosaurů
z Austrálie, které nejsou v jiných
dinoparcích k vidění. Všechna zvířata
jsou zakomponována do prostředí, ve
kterém kdysi dávno přirozeně žila.

PRO AKTIVNÍ

Interaktivní sešitek s úkoly, čtením a
ilustracemi Jaroslava Soumara.
K zakoupení v Informačním centru.

Chcete se naučit Nordic Walking?
Pravidelné lekce NW pro začátečníky i pokročilé nabízí
Penzion Podskalí v Teplicích n.
Metují: www.podskali.cz. Hole
pro NW si můžete zapůjčit také
v polickém informačním centru.

Koupaliště
K dispozici je 25 m bazén pro
plavce, rekreační bazén pro neplavce
a dětské brouzdaliště. Další aktivity
na koupališti: stolní tenis, kuželky,
pískoviště, plavecké pomůcky. Občerstvení.
Koupaliště se nachází cca
10 minut chůze od centra,
směrem na Suchý Důl. Parkování
přímo u areálu není možné.
tel. 491 541 149

KDYŽ POČASÍ
NEPŘEJE….
Rozsáhlý přehled aktivit pod střechou naleznete na stránkách turistické oblasti Kladského pomezí, jehož
jsme
součástí
www.kladskepomezi.cz
v sekci
Sport a relaxace (kryté bazény, solné
jeskyně, fitness, sauny, bowling,
aktivity s dětmi..).
Informace Vám rádi poskytneme
také v polickém informačním centru.

ZA HISTORIÍ,
PAMÁTKAMI,
ARCHITEKTUROU
Police nad Metují

Beach hřiště
Možnost pronájmu hřiště: vhodné pro
beach volleyball, beach kopanou a
beach tenis.
V provozu od května do září.
Rezervace termínů a bližší
informace v Informačním
centru, tel. 491 421 501

Tipy v okolí:
Lanový park Janovičky
Areál nízkých lan a vysokých lan.
Janovičky u Broumova
www.taborjanovicky.cz

Lanové centrum

Areál nízkých a vysokých lanových
lávek pro všechny věkové kategorie
a skupiny.
Adršpach (u hlavního parkoviště)
www.adrcentrum.cz

AQA LAND Meziměstí

Plavecký, rekreační a dětský bazén,
víceúčelové sportoviště.
Dle povětrnostních podmínek od
června do září denně od 9.00 –
20.00 hod.
Sanitární den: pondělí do 12.00 hod
www.koupaliste.mezimesti.cz

Police nad Metují je především
branou do skalních měst – nedaleko
se nachází stolová hora Ostaš se
dvěma skalními labyrinty a hřeben
Broumovských stěn s četnými pískovcovými roklemi a vyhlídkami.
Z památek si pozornost zaslouží
především kostel Nanebevzetí Panny
Marie z r. 1294 se vzácným, raně
gotickým portálem. Dále barokní
budova kláštera s Muzeem města,
barokní budova radnice s novogotickou věží, renesanční Seelendrův
sloup z r. 1617, socha Bolestné Panny
Marie z r. 1707 na náměstí, empírová
kašna
z
r.
1819
a stará roubená škola z r. 1785.
www.meu-police.cz
www.policko.cz

Klášter 1, Police n. Metují
tel. 491 423 248 (správa muzea)
Otevřeno červen - září: úterý neděle 9,00 - 12,00 a 13,00 - 16,30
Ostatní měsíce: http://rmn.wz.cz/

Tipy v okolí:
Hvězda v Broumovských
stěnách
Na hřebenu Broumovských stěn
byla v r. 1733 vystavěna barokní kamenná kaple s půdorysem ve tvaru
hvězdy, dílo K. I. Dientzenhofera. Na
kapli navazuje kamenný ochoz, ze
kterého je pěkný pohled na Broumovskou kotlinu a okolní kopce a hory.
Nedaleko kaple stojí dřevěná chata z 19. stol. ve švýcarském stylu
(restaurace).

Suchodolská kaplička
V Ticháčkově lese nedaleko Police
n. M. stojí obnovená kaplička.
Původní kaple, která vznikla r. 1897
na místě prvního zjevení, shořela 8.
července 2010.

Muzeum města
Police nad Metují

Tradičně pojatá expozice zachycuje dějiny města Police nad Metují a
okolí. Je umístěna v historických
prostorách benediktinského kláštera
založeného ve 13. století a její součástí jsou i místnosti pro pobyt opata
a soukromá secesní opatova kaple.
Součástí prohlídky je dále i stará
patrová roubená škola postavená
v roce 1785 (Hvězdecká ulice 15).

Díky finančním příspěvkům do
sbírky byla postavena replika kapličky
a
vysvěcena
r.
2012.
V blízkosti kaple je také tzv. Soudní
brána a křížová cesta.

INFORMAČNÍ CENTRUM

Další zajímavá místa:

Masarykovo náměstí 75
549 54 Police nad Metují

•
•
•
•
•

Benediktinský klášter Broumov
Dřevěný hřbitovní kostel Broumov
Broumovská skupina kostelů
Bazilika Wambierzyce (PL)
Skansen - Muzeum lidové kultury
Sudetského mezihoří v obci
Pstrążna (místní část Kudowa
Zdrój).
• Kostnice v obci Czermna (místní
část Kudowa Zdrój).
Podrobný přehled (muzea a galerie, církevní památky, zámky, atd.) nabízejí webové stránky turistické oblasti
Kladského pomezí, jehož jsme součástí
www.kladskepomezi.cz

DO PŘÍRODY
- TIPY NA VÝLETY
Stolová hora Ostaš
Ostaš (700 m n. m.) je dominantou kraje u Police nad Metují a je
opředena řadou pověstí. Podle nich
dostaly jména i některé skalní útvary, které zde spatříte, např. Zbrojnoš, Zrádce, Mohyla smrti a další.
Skalní partie Ostaše zpřístupňují dva
okruhy – Horní a Dolní labyrint
/celoročně přístupné, bez vstupného/.
Výchozí body: Police nad Metují, Žďár n. Metují, chatová osada
Ostaš
(příjezd
z Pěkova)

Broumovské stěny
Broumovské stěny jsou pro ty,
kteří se chtějí vyhnout přívalu turistů
a vychutnat si v klidu krásy přírody a
daleké výhledy ze skalních vyhlídek
tohoto hřebene. Nedaleko osady
Slavný stojí tzv. skalní hřiby. Známým výletním cílem jsou barokní
kaple a dřevěná chata Hvězda.
Hřeben a rokle Broumovských stěn
zpřístupňuje několik turistických
značek (celoročně přístupné, bez
vstupného). Broumovské stěny nabízejí bohaté lezecké terény.

Tel. 491 421 501
infocentrum@policko.cz
www.policko.cz
www.meu-police.cz
Výchozí body do jednotlivých částí
Stěn: Police n. M., Slavný, Hlavňov,
Hvězda, Křinice, Martínkovice,
Božanov, Machov.

Tipy v okolí:
Adršpašsko-teplické
skalní město
Jedinečné pískovcové skalní město
plné fantastických tvarů je jedním z
nejnavštěvovanějších míst regionu.

Szczeliniec Wielki (PL)
(919 m n. m.)
Stolová hora s krásným skalním
městem, která vystupuje nad okolní
terén. Z mnoha vyhlídek se nabízejí
pěkné pohledy.

Bledne Skaly (PL)

Jedná se o labyrint rozsedlin
mezi mohutnými bloky skal. Rozsedliny jsou přibližně 6 – 11 m hluboké, rozdělují skalní bloky a tak
zde vytváří bludiště - síť průchodů.
Těmito průchody je vedena prohlídková trasa, která zpřístupňuje
nejzajímavější
partie
Blednych
skal.
Více informací poskytují stránky turistické oblasti Kladské pomezí.

NÁŠ TIP:
Na webových stránkách Kladského pomezí je k dispozici databáze
výletů - vybírat v ní lze dle různých
kritérií (typ výletu, výchozí místo):
http://www.kladskepomezi.cz/.
Četné tipy na výlety pro Vás máme připraveny také v polickém
informačním centru.

PROVOZNÍ DOBA o prázdninách:
PONDĚLÍ
9,00—17,00 hod
ÚTERÝ
9,00—17,00 hod
STŘEDA
9,00—17,00 hod
ČTVRTEK
9,00—17,00 hod
PÁTEK
9,00—17,00 hod
SOBOTA
9,00—15,00 hod
NEDĚLE
9,00—15,00 hod
Polední přestávka 11,30 -12,00 hod.

Chcete mít upomínku
na Polici nad Metují?
V informačním centru můžete zakoupit např. dřevěné
pastelky
s nápisem Police nad Metují, interaktivní sešitek pro děti Poznejte POLICKO,
kazetu
se
zápalkami
s kresbami Josefa Voříška, fotografie
Jana Záliše s motivy Policka, oplatky
z Policka, biodžemy z farmy Tilia
Radešov, med a medovinu z Ekofarmy
Vlkovi Vernéřovice a Včelí farmy
Rokytník apod.
Dále nabízíme „klasické“ turistické propagační předměty jako turistické vizitky a deníky, dřevěné turistické známky, prodej map atd.

Zveme Vás k posezení
na LETNÍ TERASU Pellyho
domů. Můžete si prohlédnout po-

lické náměstí z výšky a vychutnat
si tu drobné občerstvení.
Provozní doba:
ČERVENEC a SRPEN denně od
15,00 do 19,00 hodin. V případě nepříznivého počasí je terasa uzavřena
(plánované akce se pak konají uvnitř
Pellyho domů).

INFOCENTRUM NAVŠTÍVILO Stolové hory
Pátek 21. června 2013:
Exkurze do Národního parku Stolové hory
V rámci projektu Podpora ekologické
výchovy v Kladském pomezí, jenž realizovalo Centrum rozvoje Česká Skalice, se
konala exkurze, které se zúčastnilo na 40
zájemců z řad veřejnosti i regionálních
organizací s věkovým rozptylem od 2 do
40 let. :-) Národní park Stolové hory slaví
totiž letos 20 let své existence! Doprovod
nám dělali dva průvodci,zaměstnanci
národního parku: Malgorzata Fugowska
a Tomasz Mazur, kteří nám poskytovali
poutavé komentáře k místům, která jsme
navštivili. Součástí našeho týmu byla také
překladatelka, protože některé termíny
byly pro naše necvičené uši příliš odborné.
Dopoledne jsme navštívili Błedné skály. Ačkoliv ráno to tak rozhodně nevypadalo a museli jsme ač neradi vybalit deštníky a pláštěnky, počasí nám začalo přát,
takže výhledy stály za to. Proplétali jsme
se úzkými skalními uličkami a obdivovali
se skalním hřibům. Veselá byla společná
fotka u známého skalního útvaru Kurzi
Stopka (tj. Kuří nožka:-), u které jsme se
vzhledem k našemu počtu stále ne a ne
sešikovat. Cestou zpět přes území hojně
obývaná kůrovci jsme si zkusili tipnout,

jak je tento, v poslední době často
skloňovaný brouk, veliký, abychom
si potom náš tip ověřili v praxi.
Po vynikajícím obědě v Karlówě
nás čekaly Bialé skály. Poté, co jsme
se vypachtily na první vrchol Kopu
Śmierci, obeznámil nás Tomasz
Mazura s příběhem o doposud nevyjasněné vraždě, která se v těch
místech odehrála. Dále už následovaly nádherné vyhlídky i hluboké
skalní srázy, zj. v oblasti Puchaczy. Překvapily nás také udržované
„dálnice“ mezi rašeliništi i masivní
žebříky a schody po stezkách. Za
celou dobu jsme potkali jen několik málo turistů. Protože tempo
bylo relativně svižné, a nožky už
jsme měli v tom tropickém horku
unavené, chtěl nás Tomasz před
koncem exkurze trochu poškádlit
a než jsme nastoupili do autobusu,
některé z nás doslova vystrašil návrhem, že bychom na závěr mohli
zdolat ještě Hejšovinu! :-) Tu si ale
necháme na někdy příště...
Mgr. Lenka Slavíková

BĚH Z POLICE DO POLICE

V sobotu 22. června 2013 se uskutečnil 4. ročník recesistické akce „Běh z Police do Police“, který volně navazoval
na program Svatojánského jarmarku ve Žďáru nad Metují.
Počasí bylo stejně jako v loňském roce příznivé, což zvýšilo
báječnou atmosféru, o kterou se všichni účastníci běhu postarali – celkem 25 dospělých a 6 dětí. Akce se uskutečnila za
sponzoringu Českých drah, a. s.
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Výsledky jsou následující:
Kategorie – děti:
Lucka Važanová – čas 30 min. 10 s.
Simonka a Ríša Kaněrovi – čas 30 min. 13 s.
Matyáš Ther – čas 30 min. 20 s.
Kategorie – dospělí:
Pavla Pavlová – čas 34 min. 48 s.
Jirka Pavel – čas 34 min. 49 s.
Dáša Hauschková – čas 36 min. 45 s.

Bc. Eva Pápaiová

Stalo se v Hlavňově před 160 roky

Dne 1. září 1852 nastoupil na školu
v Hlavňově učitel Josef Vepřek, narozený
dne 17. července 1823 v Horní Radechové,
který, odbyv si r. 1841 učitelskou školku na
hlavní škole ve Dvoře Králové, byl předtím
„školním zastupitelem“ v Pěkově a potom
do konce srpna 1852 podučitelem v Machově. Josef Vepřek zůstal v Hlavňově dokonce
ledna r. 1864. Zde byl zároveň obecním písařem a založil pamětní knihu obecní, která
byla vedena od r. 1853 do r. 1857. V knize J.
Vepřeka: „Důležitosti obce Hlavňov“ najdeme v zápisech z roku 1853 následující zajímavosti z pamětihodností obce:

26. ledna 1853

„Josef SCHWANSE, rolník v čís. d. 34 žaloval u představenstva na Josefa SCHRUTTU, syna Vácslava Schrutty domkáře čís. 67,
že jemu v noci pár holubů z holubníku ukradl a v Broumově prodal. – Schrutt doznal se
na krádež tu. Začež jemu mimo vrácení holubů jeden den díla na obecní cestě uloženo
a držení holubů na vždy zakázáno bylo.“

19. května 1853

„Petr ČECH, syn Petra Čecha domkaře
čís. 78 uzavřel s Marií FIEDLEROVOU pod
zastoupením jejího otce Joachima Fiedlera
ze Skalek následující porovnání u místního
představenstva. Petr Čech doznal, že jest
nemanželským otcem Alžběty, dcery Marie
Fiedlerové a uvolil se, že na místo plnění

otcovských povinností nemanželské matce
40 zl. stř. nejdéle do 30. září vyplatí. Marie
Fiedlerová byla s tím ouplně spokojena. Sepsaný o tom protokol uložen jest ve spisech
obecních.“

Červenec roku 1853

„Užitek myslivosti čili honu k obci náležejících připadl patentem císařským držitelům pozemnosti. Musila však myslivost
ta na někoho věc znalého, a k nošení zbraně oprávněného pronajmutá býti; kterýžto
pronájem jednáním úředním se stal. – Při
takovém dražebním pronájmu u c. k. podkrajského úřadu v Broumově se dne 10. července odbývaným najal myslivost v Hlavňově zdejší rolník Antonín Winter čís. 27 za 17
zl. 6 kr. stř. ročně. To nelíbilo se správcovství
někdejšího dominium Polického, a zvláště
nádlesnímu, který myslivost v celém v celém okresu pro ústav najmouti obmýšlel.
A že občané nelibost tu brzy ucítili, povstal
pomalu nepokoj a sočení proti nájemníkovi Ant. Winterovi, který beztoho dražební
výminky nedodržel a dodržeti nemohl. Na
to se stalo v obci usnešení, že se myslivost
na někdejší vrchnost skrze nádlesního postoupí. Ten však uvolil se nyní toliko 6 zl. stř.
roční činže platiti.“

Říjen roku 1853

„Od roku 1848 přestali občané poplatek
na farské koně a groše z krav do důchodu

někdejší vrchnosti odváděti. Poněvadž pak
dávky ty k výkupu nepřišly, musejí se i dále
platiti. – Dluh za prošlých 5 roků, který 10
zl. 16 kr. obnášel, zaplacen jest z příjmu
obecního.“

18. října 1853

„Aby se stálému potulování cizích
žebráků přetrž učinila, připomenuto jest

od strany úřadu, že každá obec svých chudých podporovati má. Ohledně téhož bylo
při shromáždění ujednáno, kteří z občanů
co chudé považovati se mají, a jim napotom
oznámeno, by si dvakrát v týhodni almužnu
v obci sami vybírali.“

28. října 1853

„Před mnoha lety oženil se zdejší příslušník Jan FRANZ na Pecce, kdež i zemřel.
Vdova po něm Františka Franz byla napotom s třemi dětmi cestou postrkem do
Broumova a odtud do Hlavňova odeslána,
s dopisem od c. k. podkrajského úřadu, by
se o ní obec tak jako o každého jiného chudého příslušníka starala. I vyjednán pro ni
byt u Vácslava Kleinra ve výměničné světničce čís. d. 38 a později u Františka Lamky
čís. d. 56 a dovoleno jí, by si zároveň (s) jinými chudými v obci almužny sbírala.“ (Jan
Lege: Pamětihodnosti polické).
Z materiálů M. Pichla
vybral František Janeček
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Z polické mateřinky

…si dnes chceme společně s Vámi
ujasnit některá úskalí prázdninového
provozu naší MŠ. Prázdniny totiž už téměř stojí za dveřmi a většina z Vás má
touto dobou jasnou představu, jak prožít
dovolenou s dětmi, které mají prázdniny,
jak dobít energii a celkově se restartovat, abyste byli v září „téměř jako noví“.
I naše mateřská škola potřebuje každý rok určitý mezičas, aby nabrala síly
pro další školní rok a aby v září přivítala
nové děti také „jako nová“. Bohužel, stále
existuje řada rodičů, kteří tuto skutečnost nechtějí pochopit. Posuďte sami:
1) Nechápu, proč má školka o prázdninách 4 týdny zavřeno. Takovéhle zařízení by mělo šlapat bez přestávky!
- Provoz mateřské školy zajišťují zaměstnanci, kteří mají ze zákona nárok na řádnou dovolenou. Vybírat si
dovolenou v průběhu školního roku,
kdy školka pracuje s dětmi v přeplněných třídách a musí fungovat na 100
i více %, mohou jen ve výjimečných
případech, takže jediný čas pro dovolenou zbývá na prázdniny. Prázdninový provoz proto zajišťujeme tak, že 4
týdny je MŠ zavřená a ve zbývajících
týdnech se personál MŠ prostřídá,
aby byl zajištěný chod maximálně 2
tříd a aby si zaměstnanci dále vybírali
dovolenou. I učitelky jsou jenom lidi a
potřebují si dovolenou užít dle svých
představ.
2) Když o prázdninách fungují maximálně 2 třídy, proč jsou 2 zbývající
zavřené?
- Prázdniny jsou jediným obdobím,
kdy lze ve třídách provést hloubkový
úklid – „vygruntovat“ celou třídu, vydezinfikovat všechny plastové hračky
a stavebnice, vyprat a vyžehlit oblečení
na panenky, kočárky, plyšáčky, prohlédnou všechny hračky, jestli nejsou
rozbité nebo nemají ostré hrany, vyřadit všechno, o co by se mohly děti
poranit, pro nové děti nachystat značky, jmenovky a připravit všechno tak,
aby se nové děti každý rok u nás cítily
„jako doma“. Toto všechno ale nelze
uskutečnit za plného provozu. Koneckonců, každá maminka, která připravuje pokojíček pro své dítě, nám dá
za pravdu, že s 28 dětmi za zády by
se to zvládnout určitě nedalo…Navíc
všechny stavební práce a velké opravy probíhají právě o prázdninách – letos je to stavba nové koupelny a WC
ve třídě Kopretin (připomínáme koupelnu a WC ve třídě Berušek vloni a
celkovou rekonstrukci MŠ v nedávné
minulosti) – také po těchto akcích následuje velký úklid, na němž se podílí

všechen personál MŠ včetně paní učitelek a pana učitele .

3) Moje dítě chodilo dosud do školky
natěšené a spokojené, ale prázdniny ve školce většinou probrečí. Proč,
vždyť je to jako jeden velký prázdninový tábor, ne?
- Prázdninový tábor vypadá úplně jinak a už vůbec ne jako pobyt v mateřské škole o prázdninách. MŠ je stále
výchovně – vzdělávací institucí bez
ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou
prázdniny, takže režim dne zůstává
stejný. Stejný čas hry, odpočinku a
jídla. Jediné změny, které o prázdninách pro Vaše děti nastanou, jsou:
jiná paní učitelka (nebo pan učitel
v jiné třídě), jiné děti z ostatních
tříd (bez ohledu na věk a na původní třídu) a dokonce i jiné prostředí
(jiná třída, než do které Vaše dítě
dosud chodilo). V reálu to potom
vypadá i následovně: 3 leté dítě, které
bylo spokojené ve své kmenové třídě
s ostatními 3 – 4 letými dětmi, mělo své
paní učitelky, svou třídu, svou skříňku,
a svůj ručníček, se o prázdninách ocitne
ve třídě s 6-7 letými dětmi, s paní
učitelkou, kterou vidělo jen několikrát
a téměř vůbec ji nezná (a paní učitelka
dobře nezná jeho), je ve třídě ve 2.
budově, kam ani netrefí, dostane botníček a skříňku s ručníčkem s neznámou
značkou, a z celého systému je totálně
překvapené, protože předškoláci jsou
rychlí, domlouvají se pomocí piktogramů, trochu jinak si i spolu hrají,
nejen s kostičkami a mašinkou, na
jídlo se chodí do suterénu do jídelny
a nikdo se s jídlem necourá – divíte
se, že si 3 leté dítě o prázdninovém
provozu pobrečí? Někdo může namítnout, že takhle to funguje na venkovských málotřídkách běžně – ano,
ale tamní děti jsou na takový systém
zvyklé od svého nástupu do MŠ, takže prázdninový provoz pro ně neznamená žádnou velkou změnu. Naše MŠ
zajišťuje dětem pobyt ve třídě s vrstevníky v maximálně vhodném prostředí pro určitý věk, čemuž odpovídá
i vybavení třídy, věku odpovídá i výchovně – vzdělávací činnost, pomůcky, hračky, režim dne, systém stravování, odpočinku apod., což je pro děti
ideální – prázdninový provoz pro ně
ale znamená (mnohdy nepříjemnou)
změnu. Samozřejmě, že do určité míry
lze potřeby malých dětí a předškoláků
sladit a vzájemně přizpůsobit, ne však
ve všem a některé děti sociálně nevyzrálé a nepřizpůsobivé prázdninový
provoz zkrátka „obrečí“.

4) Stavíme dům, potřebujeme postavit
plot kolem pozemku, na červenec
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máme objednanou firmu na stavbu
bazénu a v srpnu nám budou dělat
zimní zahradu. Manželka je sice
v domácnosti, ale lépe se nám bude
dělat, když budou děti o prázdninách ve školce.
- Mateřská škola o prázdninách zajišťuje provoz především pro děti zaměstnaných rodičů. Znovu opakujeme, že
jsme výchovně – vzdělávací instituce
a nikoli odkládací služba nebo hlídací
koutek. Jistě, mateřská škola poskytuje vzdělání a výchovu všem dětem
bez rozdílu, ale vždy musí navazovat
na výchovu rodičů. Co myslíte, ocení
děti rodičů v tomto případě luxusní
dům s bazénem a zimní zahradou, i
když jejich vzpomínky na prázdniny
budou o tom, že ráno byly ve školce
první a odcházely poslední? A přitom
věděly, že jejich maminka a tatínek
jsou o prázdninách doma. Kdy se v takovém případě bude konat ta rodičovská výchova?(A kdy se v tom bazéně budou tyto děti vlastně koupat,
když přijdou domů téměř k večeři?!
).
- Už vůbec nechceme komentovat slova
nepracující maminky „ a co s ním jako
budu ten měsíc doma dělat, to vážně
nevím “
5) Moje dítě jde po prázdninách do
školy. Přihlásila jsem ho na prázdniny do školky až do konce srpna, ale
kamarádka mi říkala, že mu mám
nechat před nástupem do 1. třídy
aspoň pár dní volno – je to nutné?

- Musíme v tomto případě souhlasit
s kamarádkou tazatelky, protože pro
předškoláky, kteří v září nastupují do
1. třídy, je skutečně vhodné alespoň
poslední týden prázdnin zajistit odlišný program, než je v MŠ – a to z toho
důvodu, aby pro ně změna režimu
z jednoho typu školy na jiný typ školy
nebyla ze dne na den. Poslední týden
by se měl budoucí školák režimově
srovnat tak, aby mu časový režim ve
škole vyhovoval – jiná doba jídla, odbourání odpočinku po obědě, někteří
rodiče v tomto období dokonce trénují i samostatnou cestu do školy, na
zájmové kroužky apod.
Prázdninový provoz má zkrátka
svá úskalí, která někdo překoná lehce,
někdo hůře. Možná někomu naše organizační změny připadají zbytečné,
ale věřte, děláme všechno proto, aby se
Vašim dětem v naší MŠ líbilo a abyste
k nám chodili s radostí. Užívejte prázdnin
společně s Vašimi dětmi, přejeme Vám
k tomu hodně sluníčka a pěkných dní.
Vaše paní učitelky
a pan učitel MŠ na sídlišti

Ohlédnutí za celoročními
aktivitami ve školní družině
Jako každý rok i v průběhu letošního
roku provázelo děti polické ŠD zvířátko – tentokrát to byla sovička Rozárka.
Dozvěděli jsme se samozřejmě hodně
nejen o sovách, ale i o jiných zvířátkách,
a to přímo ve školní družině, ale také při
návštěvě městské knihovny, kde našim
dětem přečetla paní Plachtová soví pohádkové příběhy.
Protože sova je moudrá, chceme,
aby takové byly i naše děti, a náš projekt
jim v tom vydatně pomáhá.
Během roku jsme zhotovili různé
výrobky a zúčastnili jsme se mnoha různých aktivit. K těm zajímavým patřila
například podzimní drakiáda, a hlavně
dvě vystoupení v místním divadle – byla
to besídky ke konci zimy a druhá spojená tematicky s příchodem jara.
V naší školní družině jsou čtyři
kroužky – ručních prací, vaření, zdravotnický a sportovní.
Ve ŠD jsme hledali nejlepšího výtvarníka. Letos šlo o kresbu domácích
zvířátek. Nejlepší děti obdržely diplom.
Organizovali jsme také soutěž v puzzliádě. V Broumově jsme se zúčastnili
okresního kola ve vybíjené. Letos se zapojilo sedm družstev, naše děti obsadily
čtvrté místo.
V Náchodě probíhal čtyřboj. V tomto

roce se soutěže zúčastnilo jedenáct dětí,
které přivezly celkem deset diplomů, tři
zlaté medaile, čtyři stříbrné a tři bronzové.
K dalším velmi úspěšným aktivitám
patřily také tyto: Celkem čtyřikrát jsme
zajeli s dětmi do náchodského bazénu
(dvakrát na podzim, dvakrát na jaře).
K tradici patří naše účast na vítání jara.
Co má stále u dětí velkou oblibu, je spaní
ve družině. Program je navíc doplněný
o zábavné odpoledne a stezku odvahy.
K pěkným akcím patřila také návštěva
zdejšího muzea, kde jsme zhlédli papírové modely. Rádi jsme v družině přivítali děti z MŠ (příští rok budou žáky naší
školy), připravili jsme pro ně také pěkné
malé dárečky a program. Pro děti, které
navštěvují některý z kroužků, vychovatelky připravily tajný výlet.
Všechny tyto naše aktivity společně s fotografiemi najdete na webových
stránkách naší školy (www.zspolice.cz).
Závěr školního roku se blíží a děti se
už těší na prázdninový pobyt v Teplicích
nad Metují. Chystá se tam 71 dětí.
Věříme, že se našim dětem ve škole
i školní družině po celý rok líbilo, a že
tomu bude stejně i v dalším roce.
Vychovatelky

Okénko z činnosti
Unie rodičů při ZŠ a MŠ
Police nad Metují

Letošní sezónu jsme zahájili Plesem
rodičů, který se dle ohlasů spokojených
návštěvníků velice vydařil a to hlavně
díky vyhlášené kapele Nacopakband
z Náchoda, bohaté tombole i nové organizaci. Následovala výstava krásných velikonočních výtvorů, a to až za hranicemi,
v Polsku. V průběhu celého školního roku
přispíváme žákům z účtu Unie na akce
pořádané školou, jako jsou exkurze, plavání, školní výlety apod. Výhledově po
letních prázdninách, které utečou jako
voda, připravujeme již tradiční burzu
zimních a sportovních potřeb. Uskuteční
se přibližně na přelomu října/listopadu.
Přesný termín a místo konání budou včas
zveřejněny. Následující velkou akcí bude
příprava na jubilejní 30. ročník Plesu rodičů, který se uskuteční 18. 1. 2014 na
sále v Pellyho domech. Návštěvníky čeká
překvapení večera a opět dobrá muzika
v podání kapely Nacopakband. Odměnou
za naši celoroční práci bude Vaše účast na
tomto plese. Těšíme se na Vás.
Tolik v kostce z naší činnosti organizace. Přejeme všem dětem pěkné prožití
obou prázdninových měsíců, rodičům zaslouženou dovolenou a načerpání nových
sil. Na spolupráci s Vámi se těší a sluníčkové léto Vám přejí za Unii rodičů
Jaroslav Matěna a Iveta Tautzová

Literární a výtvarná soutěž ÚPICE BRATŘÍ ČAPKŮ

Žáci naší základní školy se již několikrát zúčastnili Literární a výtvarné
soutěže ÚPICE BRATŘÍ ČAPKŮ. Letos
probíhal 19. ročník a bylo vyhlášeno
téma POHÁDKA PSÍ. Lze zasílat také
příspěvky na volné téma. Do literární
části v obou kategoriích poslaly své
příspěvky žákyně 8. A Markéta Veverková, Daniela Vojtěchová, Karolína
Karpfová a Eva Šefcová a dále z 9. tříd
Eliška Pohnerová, Dominik Tautz, Matěj Berka a Jakub Jirásek. Vyhlášení
celé soutěže se uskutečnilo 30. května
2013 přímo v Úpici, kde Eliška Pohnerová a Markéta Veverková získaly 1.
místa a Daniela Vojtěchová 3. místo.
Všem děkujeme, oceněným gratulujeme a jejich práce si můžete přečíst.
(více na www.ubricapku.cz)
Vilma Scholzová, Hana Křišťálová

Psí moudrost

Bylo léto. Zlatý kotouč na nebi žhnul
od rána do večera. Když se inkoustově
černá barva rozlila po obloze, bylo chladno a mrazivo. Na polích nerostlo obilí, ve
studánkách netekla voda. Lidé tenkrát
byli více zlí, lakomí, ale hlavně mysleli jen
sami na sebe. Jen pár lidí bylo výjimkou!
Stalo se to ve vesnici, která se jmeno-

vala Avarus. Nedaleko Avara stála zeď,
která oddělovala náš svět a svět víl, čarodějnic a různých hrozivých tvorů. V Avaru žili ti nejhorší z nejhorších. Například
paní Molestie, která by pro pětník oloupila žebráka, nebo pan Pigritia, který by zas
dítě nechal pracovat, aby on nemusel. Ale
nejhorší byl hejtman Pessimus, pro groš
by si nechal vrtat koleno.
Na kraji Avaru stála dřevěná chaloupka. Chalupa byla na spadnutí. Uvnitř žilo
hodné děvče Klára a její nemocný otec.
Kláře maminka už umřela, tak jí zbyl jen
ten tatínek. Klára byla velmi pracovitá. Ve
dne se starala o pole a o dobytek, večer
pečovala o otce.
Jednoho dne se tatínkovi zvýšila teplota, a tak musela Klárka odejít ke kořenářce. „Otče, za chvíli se vrátím. Jdu jen
pro bylinky na zábal,“ řekla u dveří Klárka. Došla ke kořenářce a všimla si, že na
náměstí je rozruch. Nejistě se zastavila a
změnila směr k náměstí. Protáhla se davem a podívala se na žebračku, která odolávala návalu nadávek: „Žebráku! Nikdo
tě tu nechce! Běž pryč!“ Klára jí podala
laskavě ruku a odvedla ji pryč od rozzuřeného davu. „Děkuji ti, Klárko. Teď za to, že
byli ke mně tak zlí, zaplatí.“ Najednou se

žebračka proměnila ve velkého psa s šesti nohama a dvěma ocasy. Tvor podobající
se psovi se vznesl před Klárčinýma očima
na oblohu. „Toto zlé, lakomé a sobecké
město si zaslouží trest!“ křikl pes. Tvor
švihnul dvakrát ocasy jako s biči a celá
vesnice zkameněla. Děti ztuhly na hřišti,
rozzuření lidé se na náměstí proměnili
v sochy. Jen Klárka nevěřícně kroutila hlavou. Tvor se k ní přiblížil a řekl: „Klárko,
jen ty ses mě zastala, proto si zasloužíš
žít!“ „Co budu dělat sama ve městě zkamenělin? A co můj tatínek, ten taky zkameněl? Jak je mám všechny zachránit?“
ptala Klárka. Tvor se na ni s úctou podíval
a řekl: „Máš dobré srdce, tak ti poradím.
Musíš přijít do mého sídla do hor. Tam
ti povím co udělat pro záchranu města i
tvého otce.“ Klárka se nadechla a spolkla
otázku, když zajímavý tvor zmizel.
Klára celou cestu přemýšlela o prapodivném tvoru a o sochách, které byly
ještě před chviličkou živoucími lidmi. Konečně byla doma, rozeběhla se k chaloupce, která tam stála, jako by se nic nedělo.
Děvče přiběhlo ke dveřím, zarazilo se. Se
smutným a ustaraným obličejem vstoupila dovnitř. Najednou jí z jejích modrých
očí vytryskla slza jako z vodotrysku. Ta-
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tínek bez hnutí ležel v posteli. Klárka se
k němu naklonila a řekla: „Tatínku, neboj,
půjdu za tím tvorem a udělám vše, abych
zachránila tebe i celé město.“ Vstala a sbalila si do uzlíku chleba a čutoru s vodou.
Vzala si z hrníčku dva krejcary, kdyby náhodou. Ještě jednou se podívala směrem
k otci a vyrazila.
Věděla přesně kam jít. Dorazila k hranicím světa, který dobře znala, a neznámého světa plných nestvůr, smutku a
bolesti, alespoň to takhle slyšela z vyprávění. Vykročila nohou, přelezla zeď a
už tam byla, v tajemném světě. Podívala
se vzhůru na ovečky tančící na nebi a na
majestátné hory skryté v peřinách sněhu.
Na vrcholku se tyčil hrad, sídlo toho podivného tvora. Kolem velikého hradu byla
hluboká propast a nad ní se klenul dlouhý
most.
Vydala se tedy na cestu. Došla do jedné třetiny hory. Připadala si nepřemožitelná. Byla na sebe pyšná, že to vyšla až
sem. Vybalila si chleba a čutoru. Najedla
se a sama pro sebe si řekla: „Musím to dokázat, nikdo jiný to za mě neudělá. Záleží
na mě osud celého města, ale hlavně tatínka.“ Vstala a znova se vydala na cestu.
Asi v polovině hrozivé hory Klárka
něco zaslechla. Jakoby ji někdo sledoval.
Otočila se a pohlédla za sebe. Nikdo tam
nebyl. Znova ten zvuk. Znova se obrátila
a otázala se: „ Je tam někdo? Jestli ano,
ukaž se.“ U mohutného kamene se krčil
malý chlapec, kterého potkávala ve vesnici. „ Co tu děláš? Máš rozum? Chodit sem
za zeď, když se ve vesnici stala taková
hrůza?“ Chlapec jménem Iro se zarazil:
„O jaké hrůze mluvíš? Ráno jsem vyrazil
na louku pást ovce. Najednou mi jedna
ovce odběhla. Protáhla se skulinou ve zdi
a vyrazila k těmto horám! Celou tu dobu
jsem tu a hledám ji.“ Zoufalé děvče mu vyprávělo celý příběh. O žebračce, která se
proměnila v podivného psa, a také o zkamenělinách lidí. Mnohem mladší chlapec
nevěřícně koukal na Klárku, jako by byla
blázen, ale na konec jí uvěřil, když jí vytryskly slzy. Iro řekl: „ Půjdu s tebou, aby
ti nebylo smutno. Klára nejprve nesouhlasila, ale po mnoha prosbách nakonec
usoudila, že to bude lepší, když půjde s ní.
Tma se pomalu blížila. Byli teprve
ve dvou třetinách cesty. Objevili malinkou jeskyni. Klárka šla pomalu dovnitř.
„ Je sice malá, ale pro nás to bohatě stačí,“ řekla spokojeně. Rozložila si deku na
malý plácek, který vypadal celkem útulně. Lehla si na ni a řekla Irovi, ať si lehne k ní. Klára ještě dlouho přemýšlela, co
bude dál, ale potom konečně usnula.
Ráno se probudili brzy. Hned se pustili do posledního kousku chleba. Když
dojedli, opět šli zdolávat horu. Oproti
včerejšku šli pomalu a klidně, jako by je
nic nesvazovalo.
Kolem poledne konečně dorazili na
vrcholek vysoké hory. Z vrcholku vstoupili na dlážděný most. Podezřele dlouho šli

k hradu. Vyšli z mostu a před nimi se objevily obrovské dveře s ještě větší klikou.
Klárka nejistě zaklepala. Mohutné dveře
se otevřely a něco řeklo: „Pojďte dál. Nebojte se! Zatím vám nic nehrozí!“ Klárka
a Iro tedy vešli. Na konci dlouhé chodby
byl stín něčeho, co Klárka už spatřila. Byl
to ten tvor. „Promiňte, že jsem se zprvu
nepředstavil, ale rozzuřilo mě město Avarus. Jmenuji se Prudentibus a nechci se
chvástat, ale jsem nejmoudřejší tvor na
světě.“ Klárka hned vyhrkla otázku, která
jí celou cestu vrtala hlavou: „Jak všechny
zachráním?“ „Musíš splnit tři těžké úkoly, s kterými něco získáš. Něco pro mne
a něco pro sebe, ale ten chlapec tě nesmí
doprovázet,“ odvětil Prudentibus. Musí tu
zůstat se mnou, když budeš plnit úkoly.“
„Kdysi dávno mě dvě hrozivé příšery
něco sebraly. Já chci, abys to získala zpět.
První úkol bude těžký, ještě můžeš odejít!“ Klárka jen zavrtěla hlavou. „Tak tedy
dobře. Půjdeš do první místnosti, která je
plná jídla, ale ty ho nesmíš okusit! V místnosti je truhlice, tam najdeš jakousi věc.
Přineseš mi ji, ano?“ Klárka opět kývla a
vyrazila.
Jídlo na stole vypadalo velmi lákavě.
Dívka rychle pohlédla na konec stolu. Seděla tam nestvůra, před ní byl postaven
tác a na něm byly malé dětské botičky.
Klárkou projela myšlenka, kterou radši
rychle zapomněla. U nestvůry, přímo u
jejích nohou, stála truhlice. Dívka se rychle rozeběhla, ani se nedívala na svůdné
jídlo. Odemkla truhlici, byla tam lahvička
s vodou a jakýsi kámen. Sebrala je a rychle se vrátila ke dveřím, ale ty nešly odemknout. Najednou se nestvůra zvedla a
postupovala pomalu k ní. Klárka hledala
cosi, čím by je mohla otevřít. Klíč byl na
stole s jídlem. Vzala ho a otevřela dveře.
Klárka dorazila zpět k tvorovi a nemohla uvěřit svým očím. Na stole naproti
oknu stála malá skříňka, která byla plná
zlata. Prudentibus řekl: „Jestli chceš,
vezmi si ji a utíkej pryč!“ Klárka koukala
na zlato a diamanty, pak se vzpamatovala
a odvětila: „Ne, nemůžu, co bude s lidmi
ve městě a s mým tatínkem!“ Dala mu lahvičku s kamenem, které ukradla démonovi. Prudentibus řekl: „Výborně, nebyla jsi
chamtivá ani sobecká. Přesvědčila jsi mě,
že jsi čistá jako bílá lilie.“
„Teď budeš asi chtít vědět další úkol,
že? Půjdeš do druhých dveří. Je tam divný
přízrak. Věc, kterou mi přineseš je přímo
na očích. Jsi připravena?“ řekl tvor. „Ano!“
křikla Klárka.
Otevřely se další dveře. Šla dlouho. Po
kolena se brodila v bahně. Po chvilce se
za ní něco hnulo. Otočila se a byl to obrovský brouk, dvakrát tak větší než ona.
Na krku měl pověšený železný řetízek se
skleněnou lahvičkou s kuličkou. Brouk se
podívá na děvče a povídá: „Dám ti hádanku. Když odpovíš dobře, dám ti lahvičku i
kuličku, když špatně, zůstaneš tu se mnou
navždy.“ Klárka se třásla strachem. Brouk

říká hádanku: „Chodí s tebou, nikdy tě
neopustí, voda ho neutopí, oheň nespálí
a duši nemá. Co je to?“ Klárka dlouho přemýšlela. Bylo slyšet kapání vody z nedalekého krápníku. Kapičky potu jí stékaly
po obličeji. Byla připravena se vzdát, ale
svitla jí myšlenka. Křikla: „Už to vím. Je
to přece stín.“ Brouk jí zklamaně podává
lahvičku s nějakým práškem a skleněnou
kuličkou. Zanedlouho odskákal zpátky do
temnoty. Klára se opět vrátila k Prudentibovi a podala mu lahvičku s kuličkou.
Tvor se na ni usmál a mohutnou prackou
jí poplácal na rameni na důkaz uznání a
Iro se radoval se slzami v očích.
„Tak teď přijde další úkol,“ řekl Prudentibus. Najednou se prudce vznesl
až ke stropu a popadl Ira za ruku. „Abys
mohla zachránit město, potřebuješ živou
oběť, tedy Ira!“ Klárka křikla na Prudentiba: „Nemůžeš obětovat zrovna Ira!“ „
Tak koho? Snad tebe?“ Klárka se zamyslila. Koukala se na nevinného chlapce,
jak vyděšeně visí Prudentibovi za ruku.
Dlouhou dobu bylo ticho. Bylo jen slyšet
slabé vzlykání ustrašeného Ira. Po dlouhé době ticha řekl Prudentibus: „Tak co,
obětuješ se za chlapce a za celé město,
nebo mám použít Ira jako oběť?“ Klárka
nakonec řekla: „Tak tedy dobrá, obětuji se
za všechny!“ Prudentibus se zpátky snesl
na zem a položil Ira na studenou podlahu. Tvor dvakrát švihl ocasy a Iro zmizel.
„Kde je? Cos s ním udělal?“ křikla Klárka.
„Přenesl jsem ho zpět do vesnice. Bude to
tak lepší. Klárka kývla hlavou na důkaz, že
má tvor pravdu. „Pojď sem!“ řekl Prudentibus. Klárka poslušně poslechla. Snažila
si naposledy vybavit tatínka a jarní trávu,
jak chutnají jahody a další podobné věci.
Došla k tvorovi. Prudentibus jí dal malou
fialovou lahvičku a řekl, ať to vypije. Klárka se se slzami v očích vzchopila a vypila
lahvičku do dna. Zavřela oči a čekala, co
se bude dít.
„Výborně!“ zařval Prudentibus. Klárka otevřela očí a uviděla tvora se usmívat.
„To byl poslední úkol. Chtěl jsem zjistit,
zda se obětuješ pro blaho jiných. A musím
říci, že jsem tě podceňoval. Teď konečně
můžeš zachránit město,“ řekl usměvavě
tvor. Klárka si vydechla a začala štěstím
plakat.
Prudentibus vyndal lahvičku s jakousi vodou, lahvičku s práškem, kámen a
skleněnou kuličku. Vše kromě skleněné
kuličky hodil do kádě s lektvarem. Chvíli
míchal, pak to nalil do bezedné lahve a podal Klárce. „Tu máš, tím zachráníš město.
A tady máš bylinky pro uzdravení otce,“
řekl Prudentibus. Pak do lektvaru hodil i
kuličku. Opět si to pečlivě zamíchal a celé
vypil. Vzápětí hrad zmizel a ve vzduchu
se ozývalo: „Děkuji ti, Klárko, děkuji!“
Najednou se octla na místě, které znala, v Avaru. Vzala lahvičku a začala kapat
směs na sochy. Zkameněliny se pomalu
probouzely k životu. Děti si opět hrály na
hřišti, jako by se nic nestalo. Lidé na návsi
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už nezuřili, naopak kypěli radostí. Z boku
se na ni přiřítil Iro a objal ji. Byl štěstím
bez sebe. Všichni volali: „Sláva, sláva Kláře!“ Klárka se jen červenala. Když dokončila Klárka svou práci ve vesnici, utíkala
honem domů.
Už viděla kamennou cestu vedoucí
k polorozpadlé chalupě. Cestou jí tekly
po tvářích malé perličky slz. Zastavila se.
Už uviděla domov. Chaloupku, ve které
žila od svého narození. Podívala se do
oken. Uviděla tatínka ležícího na posteli.
Šla dovnitř. Pokapala tatínka posledními
kapičkami směsi z vody, prášku, kouzelného kamene a lektvaru, který připravil
Prudentibus. Tatínek obživl. Pohladil dceru po vlasech a řekl: „Kde si byla tak dlouho?“ Klárka mu vše vyprávěla od žebračky až po tři tajemné a těžké úkoly. „Ach,
málem bych zapomněla!“ vyhrkla Klárka.
Ohřála vodu a dala tam bylinky od Prudentiba. „Na, tatínku, vypij to!“ řekla Klárka. Tatínek poslechl a vzápětí byl zdravý
jako řípa. „To snad není možné!“ povídal
si sám pro sebe. „Tatínku, musím ještě do
města!“ řeklo děvče. Tatínek jen mlčky
přikývl a navrhnul, že půjde s ní.
Dorazili do města. Všichni byli šťastni,
že se mohou hýbat. Klárka jim pohrozila:
„Musíte mi slíbit, že už nikdy nebudete
zlí, lakomí, sobečtí ani chamtiví. Jinak se
tvor vrátí a všechny vás opět promění
v kámen a zpátky se to nevrátí!“ Klárce
trochu zrudly tváře od toho vymýšlení,
ale co měla jiného dělat? Všichni odpřísáhli, že už takoví nebudou, dokonce i
hejtman si klekl a prosil o odpuštění!
Od té doby v Avaru už nikdo není zlý,
lakomý, sobecký ani chamtivý. Od té doby
je svět hezčí. Ptáte-li se na Klárku, jak se
jí daří? Se svým uzdraveným otcem se
starají o pole a dobytek a po večerech si
povídají nové zážitky.
autorka: Markéta Veverková, 8. A

Léčivý Heřmánek

Uběhlo již mnoho času od doby, kdy se
udál tento příběh. Už si nepamatuji, kdy
to vlastně bylo, ale vím, že po světě ještě kráčeli císaři a králové. Žili v přepychu
a nad poměry, oproti obyčejným lidem
prostého původu, kteří častokrát neměli
ani kousek chleba nebo krajáč mléka. Ač
tato doba nebyla ideální, daly se nedostatky snést, dokud se obyvatelstvo těšilo dobrému zdraví. To se ale velmi brzy
změnilo, když na celé panství dopadl mor.
Lidé umírali ve vysokém počtu a nikdo
neměl lék nebo jakoukoliv medicínu, která by je ochránila před nebezpečnou nákazou. Pouze jedna vesnice v celém kraji,
byla uchráněna od nevybíravého řádění
epidemie. Jen v jedné vesnici byli všichni zdrávi. A světe div se, zachránil je pes.
Bylo to docela malé roztomilé štěňátko.
Byl starší než chlupatá kulička nehnoucí
se od své maminky, ale neuplynulo mnoho času od doby, kdy se poprvé postavil
na nožičky. Rasou to byl zlatý retrívr, ale
jeho srst byla bílá, jako čerstvě napadaný

sníh, když se snáší na zem z nebeských
peřin. Byl chundelatý a stále neposedně
vrtěl ocáskem. Černýma očima si neustále prohlížel okolí a jeho pohled vyjadřoval všechny pocity. Jako kdyby rozuměl
všemu, ale nic nechápal. Jako by byl šťastný, ale přeci koukal smutně.
Toto krásné malé stvoření nebylo však
jen obyčejným pejskem. Lidé ho pojmenovali Heřmánek, pro jeho léčivou moc.
Stačilo, aby se svým růžovoučkým jazýčkem dotkl nemocného člověka a on hned
přestal být oslaben a uzdravil se. Tato nanejvýš záhadná zpráva se brzy rozkřikla
po celém císařství a mnoho nemocných
vydalo se do této vesnice, kde na louce
za vsí odpočíval Heřmánek. I císař Argar
šestnáctý, častokrát přezdívaný churavý
kvůli svým nekončícím nemocem, toužil
zmocnit se tohoto nejmocnějšího léku,
a tak se dostáváme ke dni, který ohrozil
Heřmánkovo bezpečí.
Bylo léto. Krásný letní den. Slunce
zářilo jako maminčin úsměv a mraky, ty
nebyly jako chmury, které ho často pokrývají. Ne, mraky byly nadýchané jako
našlehané mléko a barvou připomínaly
právě vybělené prádlo. Pod takovouhle
krásnou oblohou se skrývala ještě krásnější zem. Rozrostlé stromy byly obaleny
mladými zelenými lístky a úponky a louky plné kvítí voněly svěží trávou a skvěly
se tisíci barvami sytějšími než všechny
palety Světa. Mezi těmito květinami, jako
byly drchnička, kakost, hořec, kopretina,
pampeliška, sedmikráska nebo třeba čekanka, odpočíval náš Heřmánek, natažený na zádech a převalující se z jedné strany na druhou. Uši mu divoce pleskaly o
čumák a pacičky umazané hlínou kopaly
ve vzduchu. Byl šťastný. Na téhle louce si
vždy hrál a pochrupoval a někdy jen tak
ze srandy žvýkal květinky kolem a ochutnával ty rozmarně barevné kvítky. Možná
proto měl tu záhadnou moc léčit. Asi sežral moc bylinek.
Heřmánek ucítil člověčinu a vyděšeně vyskočil na všechny čtyři a začal se
rozhlížet po příchozím. Na kraji lesa, kde
končila louka, stál jeden voják. V ruce
kopí namířené ke štěňátku a na tváři
opatrný výraz, aby snad zvíře nevyděsil. Heřmánek ale nebyl hloupý, a tak se
rychle otočil a pelášil pryč. Stihl ale jen
udělat pár krůčku a pevná síť ho přišpendlila k zemi. „Teď už nám neutečeš,“ smál
se vítězoslavně druhý voják, přicházející
z opačné strany a nedbal na Heřmánkovo
kňučení a jeho snahu rozkousat nebo rozdrápat silná vlákna. A tak bylo zázračné
štěně zajato a dopraveno v drožce tažené
dvěma koňmi na císařský zámek.
Heřmánek se zvědavě rozhlížel kolem sebe, když vystoupili na nádvoří a
vydali se k hlavnímu vchodu. Po každé
straně dveří postával jeden velký bílý
pes a s výrazem sochy hleděl vpřed. Byli
to dva chundelatí bílí retrívři, ale to Heřmánek nevěděl. Byl ztracený, a tak žil celý
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svůj kraťoučký život sám a kromě věčně
naštvaného jezevčíka Arnošta a dobráckého buldoka Lojzy, nikdy žádného psa
neviděl. Podivil se tedy, co jsou ti dva zač
a jak krásní jsou, a ze slušnosti vyštěkl
pozdrav: „Dobrý den.“ Než ale stihl počkat na odpověď, voják i s ním v náruči
vešel dovnitř a pak po chvíli bloudění ve
spletitých chodbách se ocitli ve veliké a
vysoké síni. Byla celkem prázdná až na
vyvýšený trůn na odlehlé straně, na kterém posedával vyzáblý vousatý muž se
zlatou korunou.
„Pane,“ oslovil ho voják a poklekl i
s pejskem v náručí.
„Vy jste ho našel!“ zvolal nadšeně císař a velmi rychle vstal z trůnu. Hned jak
se ale postavil, posadil se zase zpět a ruka
mu vystřelila ke kříži a druhá zase ke kolenu, aby zmírnily bolest pulzující v jeho
těle.
„Pojď blíž, vojáku, a ukaž mi ho,“ přikázal císař a jeho rozkaz se neminul s reakcí. Heřmánek byl položen císaři k nohám a zbaven sítě, aby na něho bylo lépe
vidět.
„Skvostně, skvostně!“ radoval se císař
a natáhl ruku Heřmánkovi pod čumák.
„Tak pejsku, uzdrav mě.“ Heřmánek jen
velmi nerad vystrčil jazýček z tlamičky
a olízl císaři ruku. A korunovaný muž se
znovu pokusil vstát z trůnu. Ve tváři se
mu nejprve objevil výraz nadšení, ale po
chvíli se změnil v bolest a posléze ve zlobu, když mu ruka vylétla tentokráte k rameni a k temeni hlavy. „Ty jsi mě podvedl,
vojáku!“ křičel hlasitě a vytáhl z pochvy
svůj meč.
„Přísahám, pane, tohle je ten zázračný
pes. Chytil jsem ho na louce, přesně tam,
kde vždycky je, a odpovídá i popisu místních lidí. Třeba vás jen vyléčit nechce. Nezabíjejte mě.“
Císař meč uklidil a se skuhráním se
posadil do vystlaného trůnu. Kopl směrem ke psovi a vydal rozkazy. „Zavřete
toho psa. Však on si to rozmyslí neléčit
mě. Až pojde hlady, nevyléčí už nikoho!
Do klece s ním.“
Heřmánek byl tedy zavřen do klece
a nedali mu ani kost, ani kousek masa, a
dokonce ani bylinky. Bylo mu smutno a
chyběla mu volnost. Místo rozlehlé louky
se teď tísnil v malinké klícce a žalářník po
něm stále pokukoval, jako kdyby mu ho
snad bylo i líto.
Najednou se však z temné chodby
ozvalo vrčení a hlasitý štěkot velmi naštvaného psa. Žalářník byl poněkud obézní, a tak jen co stačil vyskočit ze židle, už
mu velký pes přistál na prsou a srazil ho
k zemi. Nebyl ale sám. Druhé čtyři tlapky
už utíkaly ke kleci a jejich majitel chytal
do zubů žalářníkovy klíče, kterými posléze odemkl. Byli to ti dva psi od hlavních
dveří.
„Já jsem Fira. Pomůžeme ti. Tak honem, Heřmánku, pojď,“ volala na něho
fenka a postrkovala ho čumákem ven

z klece.
„Pomoc,“ volal starý žalářník, ale ostré zuby vedle jeho obličeje mu asi připadaly jako dobrý důvod mlčet.
„Gangare, pojď!“ volala psa fena, která
i s Heřmánkem už utíkala chodbou pryč.
Bílý labrador ještě jednou zavrčel na hlídače a vydal se za nimi.
Nezastavovali se, když vyběhli ven,
ale běželi dál a dál, dokud je neskryl rozsáhlý les, kde by se i člověk s nejlepší orientací ztratil.
„Děkuju,“ šeptal vlídně Heřmánek ke
svým zachráncům a vděčně jim podával
tlapku.
„Nemáš zač,“ odpovídal Gangar, „vlastně jsme to udělali kvůli sobě.“
„Sobě?“ ptal se Heřmánek nechápavě
a vrtění jeho ocasu ustalo.
„Víš, Heřmánku,“ promluvila Fira,
„není tomu dávno, co jsme měli takové
pěkné malé štěňátko. Pak se ale ztratilo
a my, ač jsme ho hledali všude možně, nemohli jsme ho najít.“
„Aha,“ nechápal stále Heřmánek.
„Myslíme si, že ty jsi naše štěňátko.“
A tak našel Heřmánek svoji ztracenou
rodinu a Gangar s Firou zase své ztracené
štěně. Snažili se pomáhat nemocným, jak
jen mohli, ale k císaři se už nikdy nevrátili. Možná proto, že věděli, že hypochondrie se vyléčit nedá.
autorka: Eliška Pohnerová, 9. A

Zatoulané štěně

Byla jednou jedna rodina, která žila
poklidným životem na venkově. Měli obrovský statek, kde chovali spoustu zvířat.
Starali se o králíky, koně, kozy, krávy a
taky měli psy. Nejmenší štěňátko se jmenovalo Flíček. Bylo to dost neposedné štěně. Bylo celé bílé, sem tam se objevil černý flíček. Flíček rád prozkoumával okolí
statku. Rád chodil a pozoroval ostatní zvířata. Pozoroval krávy, jak odpočívají na
louce, koně, jak cválají po kopcích, kozy,
jak se pasou v ohradě. Nejradši pozoroval
králíky. Když náhodou nějaký utekl, Flíček za ním běhal a štěkal na něj ze všech
sil, než si toho všiml někdo z rodiny.

Školní výlet žáků
5.B a 6.B

V pondělí 10.6.2013 jsme vyrazili
s dětmi (5.B+6.B) na školní výlet. Pěšky
jsme šli přes Ostaš, Klučanku a Dědov na
„Bišík“(Jiráskovy skály).
Aby cesta dětem lépe ubíhala, hledaly
a luštily zašifrovaná slova, ze kterých pak
sestavily zprávu o pokladu. Získat poklad
nebylo vůbec jednoduché. Děti musely nejdříve vymyslet básničku pro „strašidla od
jezírka“ a pak vyrazit na stezku odvahy. Pokud úspěšně prošly kolem sedmi strašidel,
dočkaly se sladké odměny. Některá strašidla sice vypadala hrůzostrašně, ale například ježibaba rozdávala dětem vlastnoručně upečené výborné perníčky.
Druhý den jsme si prošli Teplické skály,

Jednou se toulal Flíček po vsi, když
před ním zastavil velký, zlý pes Hugo,
který patřil hrozně lakomému sedlákovi.
„Kam jdeš?“ zeptal se Hugo Flíčka děsivě. „Jen tak se toulám po vsi,“ odpověděl
Flíček nejistě. „Nemám rád malé psy, jako
jsi ty!“ zavrčel Hugo. Flíček se vyděsil tak,
že se rozběhl neznámo kam. Když urazil
dost dlouhou cestu, všiml si, že zaběhl do
hlubokého, temného lesa. „Haló! Je tu někdo?“ zavolal nejistě Flíček. Ale z lesa se
ozývaly pouze strašidelné zvuky. Jelikož
už byla skoro tma, rozhodl se, že počká
do rána a pak se vydá hledat cestu zpátky
na statek.
Když se ráno probudil, uviděl zajíce,
jak si ho prohlíží svýma hnědýma očima.
Nejprve se ho Flíček zalekl, ale zajíc mu
vysvětlil, že mu nechce ublížit. Flíček se
ho tedy zeptal, jak se dostane zpět na statek. Zajíc mu odpověděl: „ Rád ti pomůžu,
ale nevím, kde je statek, na kterém bydlíš. Něco pro tebe přeci jen udělat můžu.
Dovedu tě na kraj lesa, tam už si musíš
poradit sám.“ Flíček poděkoval a vydali se
na cestu. „Já mám hlad,“ říká smutně Flíček. „Já taky,“ přidal se zajíc. Tak bloudili
lesem, až našli hromádku lesních plodů,
jako jsou maliny, jahody a ostružiny. Zazářily jim oči a pustili se do jídla. „Jak si
dovolujete jíst jídlo, které vám nepatří?“
ozvalo se za nimi. Byl to divočák, který si
tam ukládal jídlo na oběd. Oba dva se zarazili a zajíc začal vysvětlovat: „My jsme
nevěděli, že to jídlo někomu patří. Omlouváme se.“ Divočák ale nechtěl omluvu.
Chtěl donést dvakrát více lesního ovoce,
než mu snědli zajíc s Flíčkem. „My vám ty
plody doneseme,“ sliboval Flíček a zmizeli se zajícem v křoví. „Jestli mi je nepřinesete, tak si vás najdu a pěkně si to s vámi
vyřídím,“ dodal ještě divočák. A tak začali
hledat plody, které by odnesli divočákovi.
Trvalo jim to dlouho, ale přece jich našli
dostatek a donesli je zpět na místo, kde
se znovu setkali s divočákem. „ Že vám to
ale trvalo. No nic. Odejděte, ať vás tady už
nevidím,“ řekl divočák oběma.
Bylo skoro poledne, když dorazili na
kraj lesa. Zajíc se rozloučil s Flíčkem, po-

přál mu hodně štěstí a zase zmizel v lese.
„Ach jo, jak jen se mi stýská po domově,“
posteskl si Flíček a vydal se neznámou
cestou. Šel a šel, až potkal velkého černého psa. „Ahoj, jmenuju se Flíček a hledám
cestu domů na statek. Nevíš, kde jsem a
kudy mám jít dál?“ zeptal se Flíček. Pes
vypadal přátelsky a odpověděl mu: „
Ahoj, říkají mi Monty. Jsem pes z ulice.
Moc dobře to tady znám, jsme ve městě.
Mám na jednom dalekém statku známé,
jestli chceš, vypravím se tam s tebou, třeba je to ten samý statek, kde bydlíš.“ Flíček zjistil, že ti známí, o kterých mu začal
vyprávět opuštěný pes Monty, jsou jeho
rodiče Perdita a Timmy.
Na cestu se vydali ještě ten den. Navečer došli ke starému opuštěnému domu,
kde bydlel Montyho starý známý pes
Oskar. „Ahoj, můžeme tady přespat, Oskare? Máme ještě dalekou cestu a potřebujeme nabrat síly,“ zeptal se Monty. Oskar
nic nenamítal a ještě jim poskytl vodu a
nějaké to jídlo se také našlo.
Druhý den vyšli brzy ráno. Cesta jim
ubíhala docela rychle. Monty vyprávěl,
jak se seznámil s Flíčkovými rodiči, jak se
mu krásně žilo, když bydlel v bohaté rodině, a jak ho jeho majitelé museli prodat,
protože měli dluhy, kam se jen podívali.
Jeho noví majitelé ho neměli rádi, a tak se
jednou rozhodl, že uteče. Povedlo se mu
to hned napoprvé. Flíček byl zvědavý, jak
se mu to povedlo. Monty tedy vyprávěl
dál: „Plánoval jsem to hodně dlouho dopředu. Každou středu nám nosil listonoš
poštu. Napadlo mě, že proběhnu, až budou otevřené dveře, a nikdo mě už nechytí. A taky se mi to povedlo. A od té doby
se toulám po ulici. Teď je řada na tobě,
Flíčku. Vyprávěj mi, jak ses dostal až do
města ty.“ Flíček mu vyprávěl svůj příběh
a než ho dokončil, byli na statku.
Na statku je hrozně rádi všichni viděli.
Jak Flíčka, tak Montyho. Perdita a Timmy
nabídli Montymu, že u nich může bydlet.
Od té doby žili všichni spolu šťastně a už
se nikdy nikdo z nich neztratil.
autorka: Daniela Vojtěchová, 8. A

vystoupali na Střmen a vlakem dojeli domů.
Z ohlasů dětí je vidět, že
největším zážitkem byla právě strašidelná stezka. Proto
moc děkujeme obětavým
maminkám( R. Steinerové, J.
Křepelkové, E. Bukovanové
a jejich dětem Honzovi, Daniele, Monice a Míše), které ji
pro děti připravily.
Musíme ale pochválit i
naše děti za chování a výdrž.
Počasí nebylo vůbec ideální
(pršelo, všude bláto), přesto
jsme nachodili cca 25 km.

R. Teichmanová (tř.uč. 5.B),
K. Nekvindová (tř.uč. 6.B)
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Závěr školního roku v Bezděkově

Měsíc červen patří ve školách i školkách k těm hodně hektickým. Pořádají se
výlety, uzavírá se hodnocení žáků a uklízí se třídy. Žáci již v zádech cítí blížící se
prázdniny a tak je někdy velmi těžké si
získat jejich pozornost.
I my na Bezděkově jsme letos finišovali ze všech sil. Protože se v polovině

června udělalo konečně hezky, stihli jsme
dětem závěr roku zpříjemnit několika akcemi.
Děti ve školce navštívily Náchodský
zámek, hronovské Domino a při Non-stop
společně přespaly ve školce.
Ani školáci neměli závěr roku lehký.
Nejen, že museli obhájit známky na vy-

svědčení, ale i jim jsme konec roku zpestřili několika akcemi: např. výletem na
hrad Kunětickou horu, Odpolednem nad
knížkou, Non-stop družinou.
Teď již se všichni těšíme na prázdniny
a dovolené, a pevně doufáme, že budou
plné jen příjemných zážitků.
Marie Vaisarová

Knihy nás baví

knihovny slouží a co je to knihkupectví.
Už víme, proč si nekupovat každou knihu,
která se nám líbí. Víme, že polická knihovna pečuje o menší vesnické knihovny,
včetně machovské. V té naší se knihy půjčují každý čtvrtek odpoledne. Knihovnice
v machovské knihovně se jmenuje Vlasta
Plná. My jsme paní Plachtové vyprávěli
o naší nové školní knihovně, kde máme
spoustu pěkných knih a novou interaktivní tabuli. V další části jsme si povídali o
tom, jak vzniká kniha. Vysvětlili jsme si, co
dělá spisovatel, co dělá básník, co jeto nakladatelství a kde se kniha tiskne. Víme,
že obrázky kreslí do knihy ilustrátor.
Dobře také víme, jak se s knihou zachází.
Vyprávěli jsme si o známých pohádkách
a k obrázku na tabuli jsme přiřazovali
postavy z pohádek. I tento úkol nám šel
velice dobře. Poznali jsme Křemílka a
Vochomůrku, krtečka, Rumcajse, Manku
i Cipíska. Přiřadit k chaloupce Červenou
karkulku, vlka, myslivce a babičku bylo také
jednoduché. Po splnění všech úkolů jsme si
prohlédli knihy v dětském oddělení. Viděli
jsme, že jsou knihy
označeny
různými
barvami podle věku
dítěte. Protože v naší
knihovně používáme
stejné značení, věděli
jsme hned, kde hledat
knihy pro nás. Za odměnu jsme si každý
mohli jednu knihu na

chvíli půjčit a u stolu si ji prohlédnout.
Pak už jsme měli velký hlad a s chutí snědli svačinu. Čas určený k návštěvě
knihovny vypršel. Rozloučili jsme se proto s paní knihovnicí a předali jí malou primulku, aby měli v knihovně kousek jara,
které právě začalo. Zatím pouze podle
kalendáře, za oknem v tu chvíli padal
sníh a venku bylo chladno. Nám však bylo
v knihovně dobře a už se těšíme na další
návštěvu. Možná se některý z nás už brzy
stane pravidelným návštěvníkem knihovny, dostane čtenářský průkaz a bude si
moci z knihovny půjčovat knihy i domů.
Nejdřív se však musíme naučit všechna
písmena a slova, abychom všemu, co se
v knihách píše, také dobře rozuměli.
Děkujeme paní ředitelce a všem knihovnicím Městské knihovny v Polici nad
Metují za jejich práci, za ochotu a laskavý
přístup ke čtenářům.
H. Martincová

1. třída - 21. března 2013
Žáci základní školy Machov se letos zapojili do projektu „Čtení pomáhá“.
Čtením tak nepomáháme jen sobě, ale i
potřebným dětem, které nemají to štěstí být zdraví jako my. Na konto Lucie,
která potřebuje nová sluchadla, jsme 4.
dubna odeslali částku 10 580 Kč. Každý
z nás teď doma pilně čte, abychom před
odchodem na prázdniny mohli podpořit
další dítě.
Knihy nás baví. Navštěvujeme proto
pravidelně školní knihovnu, ale poznáváme i knihovny v okolí.
Naposledy jsme si vyjeli do Police nad
Metují. Čekala nás beseda s knihovnicí,
prohlídka knihovny a povídání o knihách,
čekalo nás tzv. knihovnické minimum.
V 7.30 hodin jsme již klepali na dveře
Pellyho domů. Otevřít nám přišla pracovnice Informačního centra, které tu
také sídlí. Seznámila nás s celým domem
a řekla nám, co je náplní práce informačního centra. Poté jsme vyšli do prvního
patra a ocitli jsme se v městské knihovně.
Pozdravili jsme se s paní ředitelkou Věrou Plachtovou. Hned na úvod nám paní
ředitelka vysvětlila, komu knihovna slouží a z jakých oddělení se skládá. Prohlédli
jsme si oddělení pro dospělé, dětské oddělení, půjčovnu časopisů a studovnu. A
protože my jsme začínající čtenáři, zamířili jsme po prohlídce do dětského oddělení. Tam jsme si s paní knihovnicí povídali například o tom, jaký rozdíl je mezi
domácí a veřejnou knihovnou, k čemu

Polický měsíčník - červenec 2013 - strana 21

Možnosti spolupráce rodičů a školy – dotazníkové šetření

Unie rodičů připravila pro rodiče,
kteří se zúčastnili třídních schůzek dne
16. dubna krátký dotazník monitorující
možnosti spolupráce mezi školou a rodiči. Cílem dotazníku je snaha zvýšení spolupráce mezi rodiči a školou, konkrétně
aktivnější zapojení rodičů do programu
školy a ochota školy s rodiči na společných projektech spolupracovat. Dotazník
anonymně vyplnilo přes 200 rodičů (celkový počet žáků v ZŠ Police nad Metují je
441). Dotazník byl koncipován formou tří
uzavřených odpovědí, ve kterých si respondenti vybírali mezi několika variantami (nebo několik variant současně
První otázka se týkala výběru oblasti,
která by podle rodičů měla být přínosnější pro vzájemnou spolupráci. 64 rodičů
na prvním stupni volilo oblast vzdělávání, 41 volilo oblast mimoškolních aktivit.
Na druhém stupni také volilo více rodičů oblast vzdělávání (68), méně potom
mimoškolní aktivity (34). Pro celkové
zhodnocení prvního i druhého stupně
je přiložen následující graf, z něhož lze
vyčíst vyšší zájem o oblast vzdělávání
(přibližně 2/3 odpovědí), méně pro
oblast mimoškolních aktivit (přibližně
1/3 odpovědí).
Graf 1 – Možné oblasti spolupráce mezi
školou a rodiči

Druhá otázka se týkala výběru konkrétní formy spolupráce v interakci tří
subjektů (UČITEL – ŽÁK – RODIČ). Na
prvním i druhém stupni zvítězilo sportovní odpoledne (51 respondentů z prvního stupně, 50 respondentů z druhého
stupně). Rodiče prvního stupně by dále
preferovali společný výlet dětí, rodičů a
učitelů, jarmarky a řemeslné dílny, další
v pořadí se umístily aukce prací žáků.
Na druhém stupni se rodiče rozhodli pro jarmark a řemeslné dílny a dále
potom pro společný výlet dětí, rodičů
a učitelů. Mnozí z rodičů (na druhém
stupni) mají zájem pomáhat při organizaci akcí. Následující graf podává celkové zhodnocení forem spolupráce mezi
učiteli, rodiči a žáky na obou stupních.
Z uvedeného grafu je patrná snaha rodičů o spolupráci v oblasti vzdělávání – 28
respondentů uvedlo, že by rádi využili
své odborné znalosti pro přípravu přednášky.

Graf 2 – Konkrétní formy spolupráce mezi
učitelem, rodičem a žákem

Závěrečná otázka nabízela formou výběru konkrétní spolupráci mezi
dvěma subjekty a to UČITELEM A RODIČEM. Rodiče na obou stupních mají největší zájem o diskuse s učiteli nad tématy,
která znepokojují např. šikana, drogy aj.
(68 respondentů z prvního stupně, 63 respondentů z druhého stupně. Na prvním
stupni by rodiče uvítali ukázkové hodiny.
Téměř stejný počet rodičů (na prvním
stupni) by rád získal více informací o akcích školy (on-line nástěnky) a rád by se
sešel s učitelem nad šálkem kávy.
Na druhém stupni by rodiče také
rádi získali více informací o akcích školy
(28). Podobný počet rodičů na druhém
stupni je pro pořádání vzdělávacích kurzů pro rodiče ve škole a pro ukázkové hodiny. Podle závěrečného grafu by rodiče
nejvíce uvítali diskuse s učiteli nad tématy, která znepokojují. Další přínosnou formou spolupráce by byla vyšší informovanost o akcích školy (on-line nástěnka),
jako třetí v pořadí se umístily ukázkové
hodiny.
Graf 3 – Konkrétní formy spolupráce mezi
učitelem a rodičem

Závěr :
Z předloženého dotazníkového šetření
lze
usoudit, že rodiče mají
snahu se školou
spolupracovat. Do
spolupráce v oblasti vzdělávání by se
rádo zapojilo 28 rodičů, kteří uvedli, že
by rádi využili své
odborné znalosti pro
přípravu přednášky.
V oblasti vzdělávání
by také sami rodiče
chtěli být vzděláváni a seznamováni
s aktuálními tématy
–
např.
šikana,
drogy, nebo internetové hrozby (kybergrooming, sexting, kyberšikana aj.), které
jsou pro některé rodiče velkou neznámou. Rodiče by dále rádi zhlédli ukázkovou hodinu. Jde především o to, aby
ukázková hodina odpovídala skutečnému
průběhu běžné hodiny, práce učitele by
měla být přirozená - zkrátka taková, jaká
by byla ve skutečnosti bez přítomnosti
rodičů.
V oblasti mimoškolních aktivit by
rodiče preferovali sportovní odpoledne,
dále společný výlet rodičů, učitelů a dětí a
nebo jarmark/řemeslné dílny. Zájem byl
také o aukce prací žáků, zahradní slavnost, rodiče by sami vypomohli při organizaci akcí, někteří by přispěli materiální
pomocí (odměny do soutěží).
Za Unii rodičů zpracovala Kateřina
Šrůtková
Prosíme rodiče žáků, kteří by rádi využili své odborné znalosti pro přípravu
přednášky pro žáky ZŠ Police nad Metují,
aby se zkontaktovali s vedením školy a
prodiskutovali konkrétní možnosti spolupráce pro příští školní rok. Děkujeme.
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Základní umělecká škola informuje…
Fantastický úspěch našich žesťových
sólistů na mezinárodní soutěži !
Během prvního červnového víkendu
(1. – 2. 6. 2013) se konala v Brně Mezinárodní interpretační soutěž žesťových
nástrojů.
Z naší školy se jí zúčastnila výprava 8
žáků rozdělených do dvou kategorií.
Tato soutěž se již stala prestižním
mezinárodním hudebním kláním a naši
žesťaři zde obstáli uprostřed obrovské
konkurence naprosto skvěle.
V kategorii A /do 11 let věku/ soutěžili
tito úspěšní malí muzikanti:
Lesní roh:
Doubravka Čápová/8 let/ 3. cena
Markéta Jirmannová /11 let/ 1. cena
Baskřídlovka:
Daniel Kubeček /11 let/ 3. cena
Tomáš Hruška /9 let/ 2. cena
Tuba:		
Simona Taucová /8 let/ 1. cena
Michal Sirko /10 let/ 1. cena

Na začátku května proběhla též tato
soutěž pro profesionální level /studenti
konzervatoří, akademií múzických umění
a profesionální hráči/.
Zde se zúčastnila naše bývalá žákyně
a nynější studentka 2. ročníku konzervatoře v Brně Monika Němcová.
Soutěžila v 1. kategorii /studenti konzervatoří do 4. ročníku včetně/. Mezi velmi silnou konkurencí podala zcela mimořádný výkon a získala 1. cenu.
Všem moc blahopřejeme a těšíme se
na váš další muzikantský růst !!!
Lenka Němcová
(pedagog úspěšných žáků)

V kategorii B /12 – 13 let/ byli úspěšní
tito o trochu starší muzikanti:
Baskřídlovka:
Michal Lelek
		
/13 let / 3. cen
Tuba: 		
Marek Zítka
/13 let / 1. cena
		

Studánka na FESTA MUSICALE
2013 - dvě stříbrné medaile!

Naši houslisté na
ARCHETTI IN MORAVIA

Ve dnech 2. - 3. června proběhl v Kroměříži již čtvrtý ročník houslové soutěže
ARCHETTI IN MORAVIA.
Naši školu reprezentovalo šest houslistek, které nás skvěle reprezentovaly a
přivezly tato umístění:
Kategorie »Začátečník«
3. cena - Eliška Novotná
Kategorie »Pokročilý«
1. cena - Anna Lichá
2. cena - Anna Klára Pospíšilová
Kategorie »Budoucí Mistr«
2. cena - Anna Novotná
Čestné uznání
Karolína Karpfová
Kateřina Karpfová
Zvláštní ocenění poroty:
Čestné uznání za klavírní
spolupráci - Pavel Čapek (ZUŠ
Police nad Metují ČR)
Všem gratulujeme!
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Před několika dny jsme se vrátili z
Olomouce, z města, které se jednou do
roka promění na velké setkání pěveckých sborů z celého světa.
Statutární město, Univerzita Palackého Olomouc a sbor Campanella letos pořádaly už 41. ročník Soutěže pěveckých
sborů Festa Musicale. Přijely stovky
zpěváků z nejrůznějších koutů světa. 70
sborů z desíti zemí od Norska až po Filipíny.
Díky dvojitému absolutní vítězství
(plný počet bodů v obou kategoriích)
v národní úrovni soutěže českých
dětských a mládežnických sborů v loňském ročníku jsme byli letos nominováni
přímo do mezinárodní úrovně soutěže Mundi Cantat.
Zde Studánka startovala opět ve
dvou kategoriích.
První – Světové mládežnické sbory do
19 let.
Druhá – Světový folklór s instrumentálním doprovodem pro mládežnické a dospělé sbory.
V první kategorii jsme byli oceněni
stříbrnou medailí. Od zlaté nás dělily
pouhé dva body! (Pozn.: Hodnotící stupnice mezinárodní poroty má 100 bodů.)
Ve druhé zmíněné kategorii jsme
soutěžili s oficiálním sborem Univerzity
De La Salle ve filipínské Manile!!! Vysokoškoláci si vyzpívali zlato, my stříbro.
Musíme říct, že nás umístění hned vedle
univerzitního sboru těší opravdu dost!
Krásným vyjádřením přejícné atmosféry v této kategorii byli rozzáření
Filipínci, kteří nás v předsálí Moravské
filharmonie po našem soutěžním vystoupení vítali potleskem.
(zpěváci ze Studánky)

Závěr školního roku

Celý červen byl nabitý různými akcemi:
- závěrečné večírky žáků ze tříd jednotlivých pedagogů
- soutěže, koncerty
- Absolventský večer
- závěrečné vystoupení tanečního oboru
a mnoho dalších aktivit. A to v den, kdy píšeme tyto řádky, odjíždí
takřka šedesátičlenná výprava našeho Velkého dechového orchestru,
řečeného Bigband, na hudební festival do partnerského města Travnik v Bosně a Hercegovině.
Hektické období června ale také znamená závěr školního roku.
Dalšího roku, který byl naplněn prací a dřinou, ale také úspěchy a
radostí z dosažených výsledků. Chci tak na tomto místě poděkovat
všem žákům za jejich dosažené výsledky, mým kolegům za vynikající práci, nasazení a obětavost, a v neposlední řadě vám rodičům i
širší veřejnosti, protože bez vaší podpory a spolupráce by naše práce
nemohla nést takové ovoce, které je hodnoceno s uznáním i ve vzdálenějších částech naší země. Takže jménem vedení školy velké díky!
(Lubor Bořek, ředitel ZUŠ)

Polická univerzita volného času
- aneb z lavic polické Alma Mater
Ve čtvrtek 6. června zakončili posluchači Polické univerzity volného času jarní
semestr výletem. Námět cesty za poznáváním vyšel z autorské dílny osvědčené dvojice Jenková – Klapalová a týkal se především dvou významných osobností našich
dějin – Jana Amose Komenského a Maxe
Švabinského. Vyjíždělo se nezvykle brzy,
již v 6 hodin ráno od radnice, po obvyklé
trase Bezděkov, Hronov do Náchoda, odtud pak přes Nové Město a Rychnov nad
Kněžnou jsme zamířili do cíle první části
výletu, do Brandýsa nad Orlicí. Toto městečko bylo vyhledávaným letoviskem již
na konci 19. století. Mezi významné hosty
patřili např. T. G. Masaryk, spisovatelé J.
Zeyer, K. V. Rais nebo A. Jirásek, ale třeba
také polický rodák, violoncellista Hanuš
Wihan.
My jsme však sledovali vzdálenější historii. V letech 1622 – 25 zde pobýval Jan
Amos Komenský, kterému tu po Bílé Hoře
poskytl azyl majitel panství, Karel starší ze
Žerotína. A proto naše první kroky vedly
na radnici, kde byla už v roce 1957 otevřena Pamětní síň J. A. Komenského. Zde jsme
si prohlédli zajímavé dokumenty o životě a
díle učitele národů, velkého myslitele, filosofa, spisovatele, pedagoga a teologa. Poté
jsme si udělali malou procházku do místní
části Klopoty, kde byl v roce 1865 odhalen
tomuto géniovi pomník. V těsné blízkosti
pomníku pak bylo v roce 2008 otevřeno
přírodní bludiště - labyrint. Je vybudováno z dvoumetrových habrových stromků,
uprostřed pak je umístěno výtvarné dílo
symbolizující ráj srdce. Celý komplex je
vlastně inspirován knihou Labyrint světa
a ráj srdce, dílem, které Komenský sepsal
právě v Brandýse nad Orlicí. Samozřejmě
jsme bloudění labyrintem také vyzkoušeli
a po dosažení onoho symbolického středu
jsme kupodivu všichni opět „dobloudili“
ke vstupu. Pak následoval rychlý přesun
na opačný konec města, kde pro nás byla

připravena exkurze v Rehabilitačním
ústavu. Ústav slouží především k rehabilitaci pacientů s onemocněním pohybového
ústrojí nebo k rehabilitaci po operacích a
úrazech pohybového ústrojí. Byl dán do
provozu již v roce 1898 a v současné době
prodělal velmi náročnou rekonstrukci. A
výsledek rekonstrukce je opravdu vynikající. Viděli jsme krásné bazény sloužící
pro vodoléčbu, hezky i účelně vybavená
pracoviště pro elektroléčbu a ergoterapii,
praktické tělocvičny, k disposici je sauna,
dvoulůžkové pokoje pacientů jsou vybaveny velmi prakticky, stejně tak i jídelna
a nechybí ani kavárna. A tak jsme z Rehabilitačního ústavu odcházeli s dobrým
pocitem, že až náš pohybový aparát začne
stávkovat, možná najdeme úlevu právě v
tomto příjemném prostředí.
Tím skončila první etapa našeho výletu a my jsme se vydali na další cestu. Autobus nabral kurz na Českou Třebovou a
odtud jsme po menším bloudění zamířili
k vesničce Kozlov. V této malebné vesničce
v letech 1896 – 1919 často pobýval malíř
Max Švabinský v chaloupce, která patřila jeho tchánovi Rudolfu Vejrychovi (viz
foto). Po vystoupení z autobusu jsme se
tedy vydali právě k
této chaloupce, ležící na úplném konci
vesnice. Dnes je zde
umístěna expozice,
připomínající zdejší pobyty umělce a
životní osudy členů
Vejrychovy rodiny.
Celý areál působí
velmi idylickým dojmem, stejně jako
okolní krajina a člověk se ani nediví, že
právě tady umělec
nacházel
inspiraci ke svým dílům.

A jedno z jeho děl, kompozice „Sv. Václav
přijímá dary“, zdobí i štít chaloupky. Po
prohlídce muzea se vracíme k autobusu
a cesta nás vede zpět do České Třebové.
Tam nás čeká dobrý oběd a po obědě další
program. Tím je jednak krátká prohlídka
vlakového nádraží, které prošlo v letech
1995 – 2005 velkou rekonstrukcí a pak
Městské muzeum. Tady se nám naskýtá
předem neplánovaná možnost zúčastnit
se vernisáže výstavy „Kozlovsko – chudý kraj Maxe Švabinského“. Po vernisáži
následuje prohlídka jeho děl a pak už jen
zpáteční cesta do Police.
Na závěr nezbývá než poděkovat autorům, resp. autorkám programu výletu a
také řidiči, panu Josefu Svatošovi za bezpečnou jízdu. Teď pro posluchače nastává
období prázdnin, období k načerpání nových sil do dalšího semestru. Přeji všem
spolužákům, a nejen jim, krásné počasí,
abychom mohli většinu času trávit venku,
v přírodě a ne u televizorů při sledování
nekonečných komediálních a kriminálních seriálů, ať už smyšlených nebo reálných, kterými nás vytrvale zásobují naši
politici. Na shledanou.
Václav Eichler, posluchač PUVČ
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Vernisáž U Mistra s palmou

V posledním květnovém týdnu proběhla v náchodské galerii U Mistra s palmou vernisáž výstavy studentských
prací Střední školy propagační tvorby a
polygrafie Velké Poříčí. Ten den se všechny prostory galerie zaplnily doslova
k prasknutí. Sešli se zde jak žáci školy, tak
jejich pedagogové, aby zhlédli výsledky
společné celoroční práce. Úvodem ředitel
školy Mgr. Rudolf Volhejn přivítal všechny hosty, jmenovitě členku Školské rady
a Rady Královéhradeckého kraje PharmDr. Janu Třešňákovou. Svůj slavnostní
proslov věnoval především rekapitulaci
mnoha významných úspěchů žáků školy
na různých soutěžích. Student 3. ročníku
oboru Propagační design Jan Kašpar potěšil návštěvníky svou svěží a okouzlující
interpretací akordeonových skladeb, za
kterou byl odměněn upřímným potles-

kem usmívajícího
se publika.
Ve
vstupní
části galerie byly
na stěnách rozvěšeny práce žáků
ze všech ročníků.
K vidění zde byly
figurální kresby,
letošní klauzurní práce žáků 2.
a 3. ročníku oboru
Propagační
design, fotografie, suché jehly a
linoryty.
Zájem
vyvolaly také vystavené prostorové objekty. Další místnost byla věnována tvorbě hostitelů, MgA. Václavy Henclové a
Milana Hencla. Velmi zajímavým výstavním
prostorem
byl také malebný
dvorek s prezentací pláten žáků
3. ročníku. Všude
se ozýval ruch a
smích, vzduchem
se vznášely Múzy
a proudila zde
pozitivní energie
slavnostně naladěných mladých
nadějných autorů i obdivovatelů
jejich výtvarných

Střední průmyslová škola, Hronov,
Hostovského 910
www.spshronov.cz
Nebojte se elektřiny… a postavte si:

děl a dílek.
Se svými dojmy z vernisáže se svěřila
studentka 3. ročníku oboru Propagační
design Karolína Kozáková: „Na výstavě
byly i dvě mé fotografie a jedno plátno.
V tu chvíli jsem na sebe byla pyšná a uvědomovala jsem si, jak se má píle vyplatila.
Každou práci jsem si pečlivě prohlížela a
přemýšlela jsem, jak bych ji vytvořila já.
Z vernisáže jsem odcházela mezi posledními a cestou domů jsem si užívala vlnu
euforie.“
Výstava byla v galerii U Mistra s palmou k dispozici náchodské veřejnosti
celý měsíc. V září se přesune do Hronova
a bude otevřena ve foyeru Čapkova sálu.
Mgr. Renata Lelková
SŠ propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí - www.ssptp.cz

vítěz republikové soutěže za rok 2011

nejjednodušší zabezpečovací zařízení – alarm

K postavení alarmu budeme potřebovat součástky doslova za pár korun. Zapojení se skládá z rezistoru
10000Ω (10KΩ), tranzistoru NPN, např. BC546, bzučáku (sirénky, buzzeru) a čidla, které představují
třeba dva kousky zkrouceného slabého drátku. Drátek můžeme vyplést z nějaké staré elektrické šňůry.
Čidlo bude umístěno v hlídaném prostoru, při přerušení (po otevření dveří, okna) se alarm aktivuje.

A tohle je schéma zapojení:

Alarm na nepájivém poli se sirénou – čidlo je spojené

Čidlo je rozpojené, dioda svítí

Pozor! Baterii musíte připojit správně,
jinak může dojít k poškození
součástek!
S pokročilejšími druhy zabezpečovacích zařízení obytného domu nebo bytu se můžete seznámit ve 2. a 3. ročníku
předmětu Praxe oboru Elektrikář. V příštím díle si postavíme barevnou hudbu.

Celý návod s více obrázky, filmem a podrobnějším popisem najdete na:
www.spshronov.cz/navody.html
Seriál připravují žáci a učitelé Střední průmyslové školy z Hronova
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Dopravní soutěž mladých cyklistů – 2. místo v kraji pro Polici

Družstvo čtyř žáků prvního stupně naší základní školy (Šárka Fulková, Bára Meierová, Vilda Petříček a Adam Werner) se po
úspěšném zvládnutí okresního kola probojovalo do kola krajského, které probíhalo ve dnech 29. a 30. 5. 2013 na dopravním hřišti
v Náchodě a posléze v rekreačním areálu ve Sněžném v Orlických
horách. Náchodské hřiště totiž jako jedno z mála v našem kraji
nabízí podmínky ke konání soutěží této už vyšší úrovně. Dovednosti a znalosti museli soutěžící prokázat tradičně v jízdě podle
pravidel a s danými úkoly po dopravním hřišti, při jízdě zručnosti, při praktické první pomoci, v testech z pravidel silničního provozu a oproti okresnímu kolu navíc v práci s mapou. Soutěživý
duch, zodpovědnost a poctivá příprava dovedly naše družstvo
k nádhernému druhému místu. Vítězství uniklo Polici jen velmi
těsně, patřilo nakonec vambereckému družstvu. Výkony obou
týmů byly velmi vyrovnané a vztahy i přesto velmi kamarádské.
Máme radost. Pohár doplní sbírku úspěchů naší školy.
L. Meierová

DEN ŘEMESEL – OHLÉDNUTÍ

Poslední květnový víkend jste si
mohli v areálu kláštera už popáté zblízka
prohlédnout i vyzkoušet mnohá tradiční,
dnes už málokde vídaná řemesla a
zhodnotit také postup prací na obnově
klášterních zahrad…
Patříte mezi téměř 700 letošních
návštěvníků? Líbil se vám Den řemesel?
Poděkování za velkou kupu práce a
všechno, co se pro tentokrát podařilo,
patří hlavně Monice Hrnčířové, Martině
Gottwaldové a členům i příznivcům
občanského sdružení Julinka. Snad se
bylo na co dívat, přestože nedorazili
všichni inzerovaní řemeslníci. Počasí
všechny zúčastněné hodně postrašilo i
pozlobilo, ale vzhledem k následujícím
záplavám v Čechách se vlastně nic tak
dramatického nedělo.
Máte ke Dni řemesel konstruktivní
výhrady, napadají vás podněty, které
by pomohly příští ročníky vylepšit?
Neváhejte kontaktovat organizátorky!
Letos návštěvníkům podle ohlasů
chyběla hlavně živá hudba k posezení
nebo tanci, která by podtrhla náladu
akce a prostředí - pokusíme se ji pro

příští rok zajistit…
Co jiného v krátkosti? Stánky se vším,
co se dalo zkonzumovat, byly v největším
obležení a nejrychleji vyprodané, signál,
že jich klidně může být víc… stejně jako
stánků prodejních… květinová výzdoba
firmy Zobal se moc líbila… nejvděčnější
dětskou atrakcí byla voda u dřevěných
okapů… velká část řemeslníků a stánkařů
odnesla studené počasí nemocí… lidé
přicházející odpoledne byli překvapení,
že ovce Dáša je už ostříhaná…
Neměli jste možnost nebo chuť
na Den řemesel zajít? Atmosféru akce
si můžete prohlédnout ve fotogalerii
webu www.julinka.polickej.net. Třeba
vás přesvědčí k návštěvě nebo podpoře
dalšího ročníku…
PS: speciální díky Renatě „Maxovce“
Steinerové za pomoc se zajištěním velkého
párty stanu a ještě větší poděkování
radešovským hasičům za jeho zapůjčení
a postavení v nevděčnou pátečně
podvečerní dobu!
M. Hornychová

Činnost Nadačního fondu
HOSPITAL v průběhu roku 2013

Vážení
spoluobčané,
dovolte mi, abych
vás informovala o
činnosti Nadačního
fondu HOSPITAL Broumov v průběhu
první poloviny roku 2013.
V měsíci březnu 2013 se konalo
společné jednání správní a dozorčí rady
fondu s vedením broumovské nemocnice.
Jednání bylo spojené s prohlídkou areálu
nemocnice i s následnou debatou o
prioritách nemocnice z pohledu vedení
nemocnice a nadačního fondu.

V měsíci dubnu 2013 byla předložena
na vědomí „Výroční zpráva nadačního
fondu za rok 2012“ Zastupitelstvu města
Broumov, zakladateli fondu.
Výroční zpráva obsahovala i zprávu
dozorčí rady, která v průběhu roku dohlíží
nad činností správní rady, s výsledkem
„Bez připomínek“.
Nadační fond po dohodě s vedením
nemocnice i nadále pokračuje v úhradě
nákladů spojených s polovičním úvazkem
pracovnice, která se věnuje v rámci
volnočasových aktivit klientům oddělení
Lůžek následné péče broumovské

nemocnice.
Nadační fond dále soustřeďuje
finanční prostředky na obměnu křesel,
která by pomohla lepší manipulaci se
staršími a nemohoucími lidmi, zejména
s lidmi po mozkových příhodách.
V současné době má fond na tuto aktivitu
shromážděno cca. 300 tis.Kč. Realizaci
nákupu a následné předání majetku
do výpůjčky broumovské nemocnici
předpokládáme na podzim tohoto roku.
Nadační fond by nemohl podobné
činnosti realizovat bez podporovatelů.
Proto velký dík za pomoc s
financováním aktivit fondu patří už
tradičně zejména zastupitelům měst a
obcí v regionu. Velice si vážíme toho,
pokud konkrétní aktivitu jsou ochotni
podpořit i zástupci podnikatelského
sektoru. Konkrétně je třeba vyzdvihnout
příspěvek společnosti VEBA, textilní
závody, a.s., jejíž vedení se rozhodlo
přispět na nákup křesel částkou 60 tis.
Kč. Jmenovitě patří dík zejména paní Ing.
Miluši Houskové, obchodní ředitelce, za
její vstřícný přístup k žádosti fondu.
Velký dík za podporu činnosti
fondu patří i členům správní a dozorčí
rady, kteří podporují aktivity fondu při
jednání zastupitelstev a šíří povědomí
o aktivitách fondu
při různých
společenských a sportovních akcích
Mgr.
v regionu. Díky aktivitě paní
Idy Jenkové, starostky Police nad
Metují, bude možno informační plakát
nadačního fondu v nejbližší době najít
i při Mezinárodním mistrovství České
republiky v endurosprintu terénních
motocyklů, které se
bude konat
v termínu 6.7. – 7.7. 2013 v Radvanicích.
Dobrovolné vstupné z této prestižní
akce bude věnováno Nadačnímu fondu
HOSPITAL.
Podrobnější informace o historii i
činnosti nadačního fondu najdete na
stránkách:
www.nf-hospitalbroumov.cz.
Ing. Eva Blažková, MPA
předsedkyně správní rady NF
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Seniorské aktuality aneb senioři se scházejí

Tam, kde se hora Ostaš ze skal k nebi
pne podobná stolu mystického obra, tam
nad tím krajem obloha je modrá, jak toho
šťastného, nešťastného dne, kdy Múzy
nevím proč, vzaly mě do učení. Výuční list
v mých rukou dodnes není. V tom kraji
prožil jsem svůj mladý čas, který byl nespoutaný jako hříbě. Dnes mi to připadá
jak krásný příběh, jak čísi tlumený a známý hlas, který se z toho kraje vrací. Tak
tiše tichounce, že se až téměř ztrácí...
Ta trocha poezie prý nikoho nezabije,
doufám, že ani neublíží, vzpomenu – li

jednoho z mládenců TOTÁLNĚ NASAZENÝCH na práci, ubytovaných u prarodičů
v Hostinci „U Vacků“ tzv. NA LÁGRU! My
děti jsme v jejich společnosti v té válečné době prožily pěkné chvíle. Jedním
z nich byl p. Zdeněk Sláma – pseudonym
Jiří Ostaš, „srandista“, recesista, který se,
vzhledem k vážné nemoci a šestiletému
pobytu v LÉČEBNĚ v sádrovém lůžku
změnil v poetu! Pánbíčkem obdarovaný
si náš kout zamiloval…
Náš Senior klub s LOGEM Ostaše měl
výjezdní setkání opět zde, kde se u Malíků cítíme moc dobře. Pěkovák a řidič pan
Kozár vyjeli, nezklamali. Po uplakaných,
smutných dnech sluníčko ukončilo svoje
protesty a teplota kolem 350 C rozpalovala. „Jsem zpocený jako dveře od chlíva!“
To se neslo z mnohých úst. Zdejší pan
doktor razil teorii: „Kam slunce nechodí,
tam chodí Hála“ Vedro, vedro, musíme se

Pozvánka

Cesta s Lotry na Úpě. Přijďte podpořit hendikepované děti při
sjezdu jejich první řeky.

Babiččino údolí bude 20.
7. 2013 od 13 hodin dějištěm
významné akce pro hendikepované děti z Občanského
sdružení Cesta. Za doprovodu
svých kamarádů z vodáckého oddílu Lotři
podniknou svou první plavbu na raftu po

NAMAZAT! Ale také dodržovat pitný režim. A ten se dodržoval. Paní předsedkyně H. Pivoňková promluvila k blížícím se
prázdninovým dnům, popřála hezké prožití ve zdraví. Také mezi nás přišla paní
starostka a i ona potěšila. Hospodářka J.
Němečková sáhla do „PRASÁTKA“ na přilepšenou, ale vzápětí inkasovala oněch
250,- Kč na zářijový výlet za vládcem hor
do jeho panství – KRKONOŠ!
Cílem je středisko zimních radovánek,
zejména „Skokanů“ Harachov. Emeritní
uč. paní H. Tremčinská nezklame a ve
svém rozvrhu uvede
vše, co nás turisty
z Kvíčerova zajímá.
Vyšlapeme si na ČERŤÁK – zahřejme ve
SKLÁRNĚ a zchladíme u PANČAVSKÉHO
VODOPÁDU. Hlavně,
aby nás nezradilo počasí jako pí Homolkovou, ta se chtěla
kochat PANORAMATAMA a víte, co chudák viděla;
Na Ostaši bylo
kouzelně, hučelo tu
jako v úlu a tak obavy jsou oprávněné.
Pokud to brebentění vyrušilo redakční
radu Hlasů z Kvíčerova, ta má působiště
ve Sluji českých bratří, omlouváme se pánové. Znovu jsme si tady v přírodě uvědomili, jak je tenhle kout země české krásný! Jsme rebelanti, přestože moc dobře
víme, jak je ten život relativně krátký, just
děláme vše, aby ubíhal rychle a lidi ty se
nejvíc nudí doma, mezi sebou. Zima byla
nekonečná, dlouhá, je třeba vyrazit, čas
tomu přeje, užijte vše ve zdraví, radosti
a veselí! Veselí je nebem, pod kterým se
vše daří! My se uvidíme až v září! Mějte se
prázdninově, nenechte se ničím a nikým
„otrávit!“ A sluší vám to!
Kde nás najdete?
Aktuality SKO:
http://www.meu-police.cz/  > Sport a
volný čas > Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová
řece. Naloďování proběhne v Ratibořicích
pod Viktorčiným splavem, plavba bude
dále probíhat úsekem mezi Panským
mlýnem a zámkem, dále směrem k vodní
nádrži Rozkoš. Odvahu hendikepovaným
dětem přijde svou aktivní účastí dodat i
starosta města Náchoda, pan Jan Birke.
Přijďte nás povzbudit také.
Více informací na www.spolecnysvet.
com
Zdeňka Císařová
Telefon: 733 117 576
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Astronomický klub

Police nad Metují
Přelety ISS

patří mezi nejběžnější „astronomické“ úkazy. K úspěšnému pozorování nepotřebujeme
dalekohled. ISS je velké a jasné těleso. Přelety na obloze jsou proto velmi nápadné.
Časy přeletů včetně dráhy mezi hvězdami
můžeme vyhledat pro dané pozorovací místo na internetu.
V první polovině prázdnin uvidíme přelety ISS mezi 21. až 31. červencem každou
noc. Dále uvádím pouze nejjasnější přelety
stanice. Časy platí jen pro Polici a znamenají okamžiky průletu ISS poblíž zenitu (tj.
„nad hlavou“).
24. července
25. 		
26.		
nad Měsícem
26.		
27.		
28.		
28.		
29.		
30.		
31.		

4 h 31 min 16 sec
3 h 41 min 40 sec
2 h 52 min 05 sec severně
4 h 28 min 42 sec
3 h 39 min 02 sec
2 h 49 min 22 sec
4 h 26 min 07 sec
3 h 36 min 24 sec
4 h 23 min 28 sec
1 h 57 min 04 sec

Poslední uvedený přelet ISS je zajímavý tím, že nám stanice vystoupí ze stínu
Země přímo nad hlavou.

Konjunkce planet

22. července a ve dnech následujících
uvidíme v časných ranních hodinách nad
východním obzorem konjunkci (přiblížení)
planet Mars, Jupiter a Merkur.

Noční svítící oblaka NLC

V červenci vrcholí období výskytu nočních svítících oblaků, která vznikají ve výškách 80 km nad povrchem Země. Nejčastěji
se pozorují kolem 22. hodiny večerní a 2.
hodiny ranní nízko nad severozápadním až
severovýchodním obzorem. Mají přízračný
namodralý svit a jsou téměř bez pohybu. Jejich vznik není stále dostatečně objasněný.
Oblaka nejsou pozorovatelná každou jasnou noc.

Pohledy do vesmíru

SLUNCE - 22. července v 17 hodin 56 minut
SELČ vstupuje do znamení Lva, 5. července
je Země od Slunce nejdále, v červenci se den
zkrátí o 1 hodinu a 1 minutu,
MĚSÍC - 8. v novu, 16. v první čtvrti, 22. v
úplňku, 29. v poslední čtvrti,
MERKUR - mezi 25. červencem a 15. srpnem
nízko na ranní obloze nad východním
obzorem,
VENUŠE - večer nízko nad severozápadním
obzorem,
MARS - nízko na ranní obloze nad
východním obzorem v souhvězdí Býka a
Blíženců,
JUPITER - v závěru měsíce nízko na
ranní obloze nad východním obzorem v
souhvězdí Blíženců,
SATURN - v první polovině noci v souhvězdí
Panny,
URAN - ve druhé polovině noci v souhvězdí
Ryb,
NEPTUN - po celou noc souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Výzva k předkládání
žádostí o značku
„BROUMOVSKO
regionální produkt®“
Agentura pro
rozvoj Broumovska o. s. zahajuje
příjem žádostí o
značku
„BROUMOVSKO regionální produkt“. Řemeslníci, zemědělci
a další výrobci působící v hranicích
CHKO Broumovsko mohou své produkty přihlašovat do 5. července 2013.
Výrobky certifikované v této, v pořadí
čtvrté výzvě, rozšíří řadu stávajících 20
regionálních produktů Broumovska. Od
zahájení projektu v roce 2011 byla značka udělena zemědělským, řemeslným a
přírodním výrobkům, které jsou výjimečné svou vazbou na region, na jeho charakter, tradice, kulturu či historii. Mezi
tyto výrobky patří například:neperlivá
minerální voda Toma Natura, výrobky ze
železného drátu paní Kateřiny Smutné,
hovězí bio maso z ekofarmy Bošinových,
léčivá Lotrandova mast nebo fotografie s
motivem Broumovska Jana Záliše.
Projekt regionální značky je realizován ve spolupráci s Asociací regionálních
značek. Ta v současné době sdružuje dvacet regionů, kde mohou zájemci regionální produkty zakoupit. „Samotným výrobcům značka pomáhá v propagaci jejich
produktů a podporuje prodej prostřednictvím prodejních míst v regionu. Díky
zapojení se do národní sítě regionálních
značek mají výrobci příležitost účastnit
se pod záštitou Asociace veletrhů nebo
prodejních výstav. Značka také přináší
možnost propagace na národní úrovni a
spolupráci s ostatními regiony“, říká Markéta Hanušová, regionální koordinátorka
projektu. „V regionu hledáme výrobce,
kteří se věnují tradičním řemeslům, vyrábí hezké věci a chtějí o sobě dát vědět
místním obyvatelům i turistům. Máme
radost z každého nového produktu, který
se projektu zapojí“, dodává Markéta Hanušová.
Žádosti o regionální značku včetně
relevantních příloh se odevzdávají v sídle Agentury pro rozvoj Broumovska o. s.,
Klášterní 1 Broumov.
Formuláře a veškeré podrobné informace o projektu jsou zájemcům k dispozici na internetových stránkách projektu
www.regionalni-znacky.cz/broumovsko
nebo v tištěné podobě v sídle Agentury
pro rozvoj Broumovska.
Kontaktní údaje:
Markéta Hanušová,
e-mail:marketa.hanusova@broumovsko.cz,
telefon: 733 739 728.

NOVINKY FILATELIE
V říjnovém Polickém měsíčníku jsme
psali o známkách s kresbami světových
aut od vynikajícího a světově uznávaného výtvarníka Václava Zapadlíka. Nyní
vycházejí další dvě známky z jeho autorské dílny. Jsou to Historické dopravní
prostředky:

Železniční osobní drezína
Tatra 15/30.

Námět známky: Tatra 15/30 je unikátní čtyřmístná motorová drezína (automobil na železničním podvozku) se
čtyřmi dveřmi. Má motor vpředu a náhon
zadních kol. Na Tatře 15/30 je nejzajímavější především to, že díky otočné vzpěře
umístěné pod vozidlem bylo možné otočit vůz o 180° bez použití točny či výhybny a drezína tak mohla jezdit mezi dvěma
železničními stanicemi po jedné koleji
tam i zpět. Drezína Tatra z Technického
muzea v Praze a z nové známky „hraje“
v oscarovém filmu Jiřího Menzela – Ostře
sledované vlaky.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

riové výrobě došlo později. Jednalo se o
třímístný stroj o obsahu 600 ccm a pro
malé rodiny sloužil jako náhrada drahých automobilů, které nebyly běžně
dostupné. Díky velké oblibě, spolehlivosti a nízké ceně servisních úkonů se
ke konci 20. let nedaří uspokojit poptávku zákazníků a proto pan Liebisch
v roce 1931 zakoupil starou továrnu
na zemědělské stroje a začal motocykly sériově vyrábět zde. Do konce roku
bylo vyrobeno kolem 3000 exemplářů.
Veřejnost Čechii přijímala s rozpaky.
Jedni ji velebili kvůli ceně a spolehlivosti, druzí se jí posmívali pro neobvyklou
konstrukci motoru a hliníková kola místo
tehdy běžných drátěných. Avšak společně
s firmou Porsche to byla vůbec první hliníková kola na světě. V případě dlouhých
verzí jde o nejdelší sériově vyráběné motocykly na světě.
Do dnešních dnů je jich údajně dochovaných pouze 75 kusů, z toho 50 v České
republice a z toho zhruba 38 v dobrém
technickém stavu. Odhadovaná cena kvalitně zrekonstruovaného motocyklu dnes
neklesá pod jeden milion korun.
Způsob tisku: plnobarevný ofset

Motocykl Čechie 33 – Böhmerland

Námět známky: Dílnu na motocykly
Čechie - Böhmerland zbudoval v roce
1925 v Krásné Lípě pan Albin Hugo Liebisch (1888 – 1965). Výroba motocyklů
byla ze začátku pouze na zakázku. K sé-

Podle časopisu Filatelie a webových
stránek www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval
S. Plachta

Zhotovení nové terasy v Hlavňově na Hrázi
Chtěl bych
se
několika
slovy ohlédnout a upřesnit údaje o
rekonstrukci
terasy na Hrázi v Hlavňově, které byly zveřejněny v minulém měsíčníku.
Na podzim v roce 2012 došlo k vybourání terasy, která po 10 letech dosloužila. Bylo rozhodnuto o stavbě
nové. V průběhu loňského roku MO ČRS
koupila prkna na podlahu včetně všech
sloupků na zábradlí, materiál je sibiřský
modřín, vše bylo dvakrát natřeno. MěÚ
v Polici n. M. jsme požádali o modřínové
trámky o průřezu 14 x 16 v celkové délce

125 m. MěÚ nám vyhověl a v dubnu 2013
byly trámy k dispozici, včetně fošen o šířce 5cm a délce 4 m. V tu dobu byl prostor
k realizaci. A nyní rekapitulace. MěÚ Police n. M., trámy, fošny a lak v ceně 22.540,Kč. MO ČRS Police n. M. – Sibiřský modřín
49.480,- Kč. Nátěr 2 x 2.685,- Kč, hoblování a spojovací materiál 1.758,- Kč, odpracováno 245 brig. hodin. Celkem částka včetně práce 78.423,- Kč. Dohromady
hodnota celého díla včetně MěÚ Police n.
M. je 100.963,- Kč.
Tímto bych chtěl poděkovat MěÚ
Police n. M. za jeho nezištnou pomoc a
dobrou spolupráci. Dále poděkovat členům MO ČRS Police nad Metují, kteří se
podíleli na stavbě terasy.
ZA MO ČRS Jaroslav Obršál
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S KAU T SK É OK ÉN K O
Krajské kolo
Svojsíkova závodu

Naše hlídky v dívčí i chlapecké kategorii uspěly v základním kole závodů pořádaných v květnu v Jaroměři a postoupily tedy do krajského kola, které se konalo
o víkendu 7. 6. - 9. 6. 2013 u Jinolických
rybníků. Závod se skládal ze čtyř modulů
(částí) a testu z pravidel SZ. První modul
- před závodem. Zde představily jednotlivé družiny svoji činnost, většinou nějakou scénkou nebo jen vyprávěním, ale i
to vyžadovalo velkou odvahu, neboť na to
dohlížela porota složená z 18 vedoucích
a všichni ostatní účastníci závodu – tedy
okolo 150 diváků. Dalším modulem byl
závod. Na trati asi 3,5 km dlouhé prošly
hlídky přes sedm stanovišť, na kterých
společně plnily různé úkoly jako například 1. pomoc, rozdělávání ohně, také je
čekala stavba stanu a další prověřování
jejich znalostí. Nechyběl ani modul brány. Ten je určen pro jednotlivce. Na osmi
stanovištích plnili zástupci družin úkoly,
ve kterých jsou dobří nebo si na ně troufnuli. Mezi stanovišti byl například vědomostní kvíz, jízda na kajaku, manuální
zručnost a asi nejobávanější stanoviště
s názvem „Překonej sám sebe“ – kde bylo
zapotřebí z krabiček vylovit skleněné kuličky, avšak v těch krabičkách byli slimáci,
myši, červi i cvrčci a závodník samozřejmě nevěděl, co ho kde čeká. Posledním
modulem byl modul přežití. V rámci něho
proběhl noční orientační běh na trati asi
2,5 km dlouhé. Naštěstí se nikdo neztratil a všichni se vrátili v pořádku do cíle.
V neděli ráno všichni netrpělivě čekali
na vyhlášení výsledků, věděli jsme, že
se nám ne všechno podařilo a tak jsme
byli zvědaví, jak se umístíme. Dopadlo

to nakonec nad naše očekávání a to tak,
že skautky i skauti se umístili shodně na
pěkném čtvrtém místě z celkového počtu
18 družin. Myslím, že jsme se tedy rozhodně v krajské konkurenci neztratili, a
už jen to, že jsme v každé kategorii měli
svého zástupce, je pěkný výkon. Závody
se konají vždy jednou za dva roky a je to
již potřetí co jsme měli v krajském kole

dívčí i chlapeckou hlídku. Na závěr bych
chtěla poděkovat jak členům jednotlivých
hlídek za dobrou reprezentaci střediska,
tak i vedoucím, kteří věnovali svůj čas
přípravě hlídek na závody.
Fotky ze závodu lze nalézt na skautky.
skautipolice.cz
za polické skauty a skautky
Haňďa Mazancová

Ve dnech od 5. 6. do 9. 6. 2013 jsme
se jako roveři (věková skupina 15 - 21
let) mohli zúčastnit celostátního roverského setkání zvané „Obrok“. Bohužel

Vydali jsme do obce Rudník nedaleko
Trutnova, kde škody byly opravdu
veliké. Ubytování nám poskytli skauti
z Hostinného a pomohli nám s organizací

kvůli náhlým povodním byla akce zrušena. Jelikož už jsme měli zařízené volno ve školách, a protože heslo roverů
je „sloužím“ rozhodli jsme se vyjet na
pomoc s odklízením škod po povodních.

pomoci v Rudníku. Lidé na nás byli milí a
byli velice vděční, když jsme jim pomohli odklidit třeba bahno ze sklepa nebo z
garáže.
za polické rovery David Špaček

fov a dále pak KT Flosenburg. Předchozí
dlouhodobé utrpení vězňů a vyčerpávající zimní přesun po silnici se stal osudným pro 140 vězňů, kteří již neměli sílu
pokračovat dále. Nacisté je pak postříleli
v blízkosti Choustníkova Hradiště a jejich
těla jsou tam pochována u silnice v hromadním hrobě. Na tomto místě pak byl
po válce vybudován Památník pochodu
smrti. Konají se zde každoročně vzpomínkové slavnosti pod patronací institucí
Královéhradeckého kraje. Ta letošní se
konala v sobotu 18. května 2013.
Toho dne se někteří členové naší
Okresní organizace ČSBS Náchod a pozvaní hosté vydali autobusem do Rogožnice,
kde jsme dopoledne s poutavým výkladem polské průvodkyně prohlédli a pro-

šli celý objekt Gross-Rosen. Viděli jsme,
v jakých těžkých podmínkách tamních
žulových kamenolomů pracovali moderní otroci, vězni. Poté jsme vyrazili zpět po
trase Pochodu smrti na odpolední pietní
vzpomínkovou slavnost v Choustníkově
Hradišti.
Dopoledne. Už dávno před námi, vyrazilo z Rogožnice na kolách i 21 účastníků „Cyklojízdy historické paměti“ po
stopách „Pochodu hladu a smrti“. 104 km
dlouhá cesta kopírovala jeho válečnou
trasu. Chtěli tím uctít památku obětí. Někteří účastníci se této cesty účastnili již
po několikáté. Všichni dorazili včas, nevzdali jízdu a ještě pak položili kytice u
Památníku v Choustníkově Hradišti.
U Památníku stáli čestnou stráž v uni-

Pomoc po povodních

Jak vzpomínalo Náchodsko

Každoročně začátkem května si připomínáme uprostřed již rozkvetlé přírody slavné dny osvobození naší vlasti a
konec 2. světové války.
Naše Okresní organizace ČSBS Náchod
si to letos opět připomenula v několika
akcích, a to na místě nacistického koncentračního tábora Gross-Rosen v Rogožnici
v Polsku a na našem území u Památníku
pochodu smrti v Choustníkově Hradišti a
účastí u místních pomníků osvobození.
Začátkem r. 1945 před postupující
Rudou armádou nacisté přesunovali zástupy tisíců vězňů koncentračních táborů
na západ. Přiblížením se fronty byl evakuován i tábor Gross-Rosen. Část vězňů
byla evakuována po železnici, ti zdatnější
pochody po silnicích. Cílem měl být Jose-
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formách voáků spojeneckých armád 2.
světové války i členové naší Okresní organizace ČSBS, členové Spolku vojenské
historie TS 20 Pláň z České Metuje.
Vzpomínky se zúčastnilo mnoho občanů Hradecka, Náchodska i Trutnovska.
Účastnili se i diplomatičtí zástupci Ruska
a Polska, kteří přijeli z Prahy. Zavazuje
nás odkaz obětí 2. světové války. Nedopustit znovu něco podobného v budoucnu. A bránit mír ve světě.
Co nás však nejvíc toho dne potěši-

lo, že se bratru
Miroslavu Holčovi
podařilo pozvat
na náš zájezd a
vzpomínku paní
Alici Šupinovou
z Ostravska, manželku
jednoho
z bývalých vězňů
koncentračního
tábora Gross-Rosen, dnes již zemřelého. Ta nám
pak vyprávěla příběh svého muže.
Jan
Šupina,
rodák z Ostravska, narozen 1922. V roce
1942 byl totálně nasazen na práci do
Německa. Pracoval v továrně na výrobu
munice. Setkal se tam s dalšími mladými
lidmi, skamarádili se a spolupracovali.
Jmenovali se Hlavatý a Kapeluch. Domluvili se i na sabotážích ve výrobě. Nevydržel však Kapeluch, který se k sabotážím
přiznal a ostatní udal. Šupina a Hlavatý
byli v r. 1943 posláni do KT Gross-Rosen
s označením „návrat nežádoucí“. Šupina

však přestál i těžkou práci v koncentračním táboře. Na konci války se mu podařilo při pochodu smrti v okolí Jaroměře
z transportu utéci. Za pomoci našich lidí
se pak skrýval až do osvobození. Tolik
stručná informace z úst jeho dnes 90leté
manželky, která s námi jela a osobně pak
položila velkou kytici na základy bloku 22, kde byl vězněn její muž. Statečně
s námi prošla celým táborem s pocitem
štěstí, že se mohla zúčastnit zájezdu a
poznat toto místo utrpení svého muže.
Proto dík patří Miroslavu Holčovi z Meziměstí, který zajišťoval pobyt
v Jetřichově jí i její dceři paní Blance
Homolové. Obě ženy odjížděly domů
s pocity životního zážitku. A patří mu i
dík za zajištění hladkého průběhu a organizaci cyklistické jízdy z Rogožnice do
Choustníkova Hradiště.
Sestra Šupinová vyslovila uznání a
poděkování též panu Novotnému za fundovaný výklad po celé trase jízdy
Text: Jindřich Novotný, ČSBS Náchod
Foto: Miroslav Holča, ČSBS Náchod

ROZHOVOR ...
ČÁP BÍLÝ - Ciconia ciconia

Kolem 15. června se na komíně keramiky vylíhla dvě mláďata čápů. Usoudili
jsme, že v danou chvíli není lepší námět
pro rozhovor, než mluvit o čápech.
Oslovili jsme tedy pana Petra Kunu ze
Správy CHKO a ten naše otázky konzultoval s ornitologem panem Petrem Kafkou.
Možná lze – s trochou nadsázky – tvrdit,
že rozhovor je víc s čápy a o čápech, než
o lidech…
Často se mluví o věrnosti čápů, ale slyšeli jsme, že věrnost je spíš k místu, než
věrnost čápa k partnerce. Je to pravda?
Ano, věrnost čapích partnerů je dosti
přeháněná. Jak se zjistilo kroužkováním,
čápi se sice většinou vrací na stejné hnízdiště a je tedy pravděpodobné, že se opět
oba sejdou na stejném hnízdě. Pokud se
však některý z nich na své jarní cestě
z Afriky zpozdí (nebo zahyne), jeho místo mezitím zaujme jiný. Opozdilec se pak
následně snaží „vetřít“ do již utvořeného
páru a může dojít i k vážným potyčkám
a zraněním. Nebývá tomu ale často. Spíše
se pak stane, že tento jedinec hnízdí na
nějakém blízkém hnízdě s jiným partnerem.
Máte informace o tom, kam „naši čápi“
odlétají na zimu?
O zimovištích čápů přímo z Police či
z Broumovska není dosud žádný doklad.
Naprostá většina čápů z Čech ale letí přes

Balkán, Turecko,
Malou Asii (obletují moře), do východní Afriky. Přímá zimoviště leží
jižně od rovníku.
Tam čápi přeletují
po savanách podle
potravní nabídky.
Výjimečná nejsou
ani zimování našich čápů v Jihoafrické republice
(více než 9.000
km daleko).
Jak probíhá jejich
návrat? Odlétají ze zimoviště spolu a
po cestě se rozdělí, nebo odlétá každý
zvlášť?
Čápi bílí se při tahu rádi sdružují do
hejn a létají pak společně. Je jim jedno,
kdo hejno tvoří, hlavně, že mají společnost. I na zimovištích se zdržují v menších skupinkách, lze tedy předpokládat,
že taková skupina pak letí společně. Na
tzv. migračních zastávkách, kde je dostatek potravy a čápi tam několik dní odpočívají, se pak mohou utvořit i velká hejna
o stovkách nebo tisících jedinců. Pak čápi
letí klidně najednou nebo se opět rozdrobí na menší hejna. Teprve na hnízdištích
se pak jednotliví ptáci oddělují, jak zrov-

na potřebují.
Vrací se loňská mláďata do místa, kde
se narodila, nebo se „zastaví“ kde se jim
zrovna chce?
Loňská mláďata se zpravidla nevrací.
Mohou celé léto trávit i na zimovištích
v Africe, případně někde na cestě, podle
toho, kde je dostatek potravy (třeba Balkán). Mláďata, která dolétla až do ČR, pak
byla nalezena v průměru 40 km od svého
rodiště. Po dosažení dospělosti zahnízdí
mladí samci v průměru asi 15 km daleko, samice desítky i stovky km daleko od
rodného hnízda. V tomto ohledu je loňské
pozorování čápa bílého původem z Chorvatska v CHKO Broumovsko spíš raritou.
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Jak velká jsou čapí vejce?
Na délku asi 7 cm a na šířku 5. Objemově je tedy asi 2x větší než vejce slepičí.
Poslední dva roky se na komíně keramiky narodilo vždy po čtyřech mladých.
Je to „normální“ počet, nebo nějak převyšuje jakýsi standart?
Po dvou neúspěšných hnízděních v letech 2008 a 2009 (požár hnízda) se v následujících třech letech vždy Polickým
čápům podařilo odchovat 4 mláďata. Průměrný počet je nižší, přibližně 3 mláďata.
Lze tedy říci, že čápi v Polici měli nadprůměrně úspěšné sezóny. V letošním roce
je na hnízdě možné vidět mláďata pouze
dvě.
Za jak dlouho je mládě schopné poprvé
vzlétnout?
Mláďata opouští hnízdo přibližně po
dvou měsících od vylíhnutí. Několik týdnů před vylétnutím je ale možné je pozorovat, jak cvičí křídla, nadskakují a krátce
se nad hnízdem vznáší.
Máte zmapované, jak dlouho už tento
pár hnízdí v Polici? A je znám jejich věk?
O dlouhodobější historii čápů v Polici
nevím. Snad by poradili místní pamětníci. Čápi hnízdící v Polici nemají kroužky a
nelze je tak vizuálně identifikovat. Hnízdo
původně bývalo v areálu VaKu, odkud se
čápi přesunuli na keramičku. Je ale prav-

děpodobné, že se za celou dobu nejedná
o stejné jedince. Čápi se po překonání
prvních nejkritičtějších let života dožívají zpravidla okolo 10 let, jsou ale známy i
případy čápů starých 20 a více let.
Jinak obecně o čápech v CHKO: Čápům
bílým se tu daří, letos hnízdí na všech 12
hnízdech v oblasti. Z tohoto počtu v loňském roce vznikla 4 nová! Jde o výrazný
nárůst početnosti. Na jiných místech (pokud párů vůbec přibývá) se počet zvyšuje
pouze pomalu. V ostatních oblastech Náchodska, např. kolem Rozkoše, čápů naopak kvapem ubývá. Nenachází zde dostatek potravy, tak jako v CHKO na četných
loukách a pastvinách.
V kolika letech čáp pohlavně dospívá?
Čápi zahnízdí nejdříve ve věku tří let.
Může to být ale i později.
V celé CHKO žije samozřejmě spousta
divoké zvěře. Máte nějaký „top žebříček“ těch nejvýznamnějších druhů?
Asi většina z nás považuje za „top“ ty
nejvíce vzácné a přitom i velmi zajímavé
druhy. Jedná se o ohrožené druhy chráněné podle zákona v různých kategoriích
ohrožení: rys ostrovid, vydra říční, plch
velký, plšík lískový, netopýr velký, výr
velký, sokol stěhovavý, čáp černý, mlok
skvrnitý, ropucha obecná, vranka obecná,
otakárek fenyklový, vážka jasnoskvrn-

Mistrovství České republiky
v jízdě spřežení

SK FAGONE, Police nad Metují pořádá v termínu 2. – 4. 8. 2013 Mistrovství České republiky v jízdě spřežení v kategoriích jednospřeží pony,
jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží velkých koní. Diváci tak budou moci
vidět kompletní českou špičku. Podrobnosti celého mistrovství budou
zveřejňovány na www.skfagone.cz.
Srdečně zvou pořadatelé
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ná, modrásek očkovaný. Jedná se sice o
republikově vzácné druhy, ale v CHKO
Broumovsko je docela možné je spatřit
na vlastní oči a nejedná se přitom jen o
zcela ojedinělé záznamy. Jsou to takové
naše místní „ikony“ ochrany přírody.
Některé z nich zachytily naše fotopasti a tyto obrázky lze najít na www.broumovsko.nature.cz pod odkazem vpravo
„Nová videa z fotopasti v CHKO Broumovsko“.
Na závěr k rozhovoru rádi připojujeme dovětek pana Josefa Vrány ze Zprávy o čápech za rok 2012: „Původní čapí
hnízdo bylo založeno v roce 1986 na komíně obytného stavení v areálu VČVAK.
Okolo roku 1989 bylo hnízdo přemístěno
na nově instalovaný kovový stožár. Čápi
změnu přijali a hnízdo obsazovali až do
roku 1998. Po tomto roce čápi přesídlili
na komín keramičky firmy Hauck v centru města Police nad Metují, kde v roce
2000 odchovali 1 mládě. V dalších letech
bylo hnízdo několik let neobsazené, ale
od roku 2006 zde čápi pravidelně hnízdí
až do současnosti. V roce 2009 zachvátil
hnízdo požár, při kterém uhynula 3 čápata. V roce 2012 se první z čápů na hnízdě
objevil až 17. 04.2012 a o den později byli
na hnízdě již oba čápi. V dalších dnech se
zdržovali na hnízdě a 27. 04.2012 byla
pozorována kopulace. Dne 06. 06.2012
byla na hnízdě vidět 4 čápata. Přímou
kontrolu provedl p. Jiří Kult za účelem
značení mladých čápů a 16. 06.2012
označil 4 mladé čápy. Mláďata byla úspěšně vyvedena.“
Ptali se: Martina Váňová
a Pavel Frydrych

Tak je tu opět neděle
Po delší době pěkná, slunečná a
klidná neděle. Každý ji využívá po
svém, někdo lenoší, někdo jede na
výlet, někdo se věnuje svým zálibám
a nemalá část lidí vyrazí na své zahrádky. A tady končí ta klidná neděle
a začíná koncert. Koncert sekaček na
trávu, křovinořezů, motorových kos,
motorových pil. Konec konců proč ne
je neděle… Co napsat závěrem, stačilo
by málo, aby ta neděle byla opravdu
klidná, i když si jí bude každý užívat po
svém.
Petr Martinec
„Vydejte vyhlášku, ať je klid!“, slýchávám často. Copak vydat vyhlášku. To není nic, co bychom nezvládli.
Nabízí se otázka, zda vyhláška bude
řešit podstatu problému. Nebylo by
jednodušší pouhé uvědomění si a
ctění nepsaného zákona, že v neděli
a ve svátek nebudu obtěžovat okolí?
Zkusme to!
Ida Jenková

Tam, kde nestačí slova, přichází na řadu hudba!
Tímto mottem byl u nás v kostele Nanebevzetí Panny Marie uveden 58. ročník
„ Dvořákův festival“ , probíhající v různých městech Středočeského , Severočeského a Východočeského kraje v období
od 1.- 23.6.2013.
Uvedení koncertu v polickém kostele
Nanebevzetí Panny Marie bylo famózní
a důstojné za účasti pana Miroslava Matějky, ředitele společnosti “České doteky
hudby “, paní Idy Jenkové, starostky města, která převzala záštitu nad koncertem
a samozřejmě za účasti Mons. Mariana
Lewického.
Už to, že před několika týdny slavilo
město osmisté výročí příchodu Benediktinů k nám na Policko, navozovalo
slavnostní náladu Laudatio – díkuvzdání
- pro Antonína Dvořáka, tohoto jedinečného, světově uznávaného hudebního
skladatele. A právě spojení slov a hudby
v podání pana Václava Postráneckého,
kterého máme v povědomí jako znamenitého herce, člena Národního divadla v
Praze a pana Aleše Bárty, jednoho z nejlepších našich varhaníků, dalo tomuto
večeru duchovní atmosféru.
Vstoupíte-li do tak jedinečného místa, jako je stánek boží, mysl se zklidní,
oprostí se od všelijakých neklidných myšlenek a upne se k tomu, co nás pozvedne,
v našem případě hudbou a slovem.
Díkuvzdání bylo sestaveno z děl, kterými nás provázela nejen varhanní díla
Antonína Dvořáka. Pro vnímavého posluchače bylo Preludium D dur a Fuga D dur,
Preludium G dur a Fuga G moll vrcholným
prožitkem, umocněným průvodním slovem Václava Postráneckého. A tak tomu
bylo i u poslechu Larga ze Symfonie č. 9
e moll „ Z Nového světa“, toho slavného

Larga „vlasti má milená, já se vrátím zas
…,“ která vznikla za pobytu A. Dvořáka ve
Spojených státech amerických. Nahrávku
tohoto díla vzal na Měsíc kosmonaut Neil
Armstrong, když tam Apollo přistálo poprvé roku 1969.
Líbezná melodie Slovanského tance
č. 10 nás pohladila s průvodním slovem,
předneseným Václavem Postráneckým
z díla Antoine de Saint Exupéry. Možná,
že přesně neinterpretuji, co bylo vysloveno, ale ten můj oblíbený spisovatel, který
z tohoto světa odešel v roce 1944 jako
válečný letec, napsal: vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné, správně
vidíme jen srdcem. Vše, co je důležité, je
očím neviditelné.
Poprvé jsem pochopil, napsal, že velikost modlitby spočívá především v tom,
že na ni nepřichází odpověď. Učit se modlitbě znamená učit se tichu. Že láska začíná teprve tam, kde už nelze čekat žádný
dar. Láska je především modlitba a modlitba je ticho. Tak to jsou výňatky z knih
Malý princ a Citadela. Určitě je naleznete
v naší městské knihovně!
Dále zazněla dále díla Léona Boëllmanna, francouzského skladatele druhé
poloviny 19. století - Priére á Notre Dame
(Suite Gotique), mezi touto skladbou a
další jeho skladbou Toccata (rovněž Suita
gotická) zaznělo dílo Felixe Mendelssohna –Bartholdy, žijícího rovněž v 19. století
a to Finále ze Sonáty č. 1 f moll. Vše znělo
krásně a velebně. A čtená slova Františka Novotného, rozhlasového redaktora a
básníka, textaře písní souboru Spirituál
kvintet a průvodce nedělními „Dobrými jitry“ hladila po duši a uklidňovala v
tomto rozbouřeném světě, přinášejícím
neklid a obavy z dění kolem nás.
Tento dramaturgický celek hudby a
slova pokračoval varhanní hudbou Biblické písně A. Dvořáka „Hospodin jest můj
pastýř…“. Poslech této jímavé hudby stojí

za připomenutí části Starého zákona,
jeho 23. žalmu Davidova, který pokračuje „...nebudu mít nedostatek. Dopřává mi
odpočívat na travnatých nivách, vodí mě
na klidná místa u vod, naživu mě udržuje,
stezkou spravedlnosti mě vede pro své
jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou
jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují“.
Tato píseň nevyvolává strach z konce života, naopak posiluje a uklidňuje.
A dostáváme se ke konci tohoto
vpravdě svátečního prožitku. Je to Adagio
Leoše Janáčka- Postludium z Glagolské
mše. Poslední část této mše.
Pan Václav Postránecký též citoval
slova Stanislava Kubína, jinak člena Obce
spisovatelů a Kruhu autorů Liberecka.
Básníka a autora filozofických a polemických článků. Pro tohoto básníka je pravda duše.
Na závěr vzpomněl V. Postránecký
na Sonety v překladu prof. Hilského, který u nás nedávno účinkoval. Mám tyto
Shakespearovy Sonety v překladu Jana
Vladislava, také výborného překladatele, netroufám si panem Postráneckým
vzpomínaný sonet č. 65 věrně tlumočit.
Aspoň začátek sonetu: Vše, kámen, kov i
zem i nekonečnost moří, propadá zkáze a
zániku – celý svět. A jak má bojovat s tou
rozběsněnou bouří krása, jež sotva má
síly co vonný květ?
Ten závěr není tak pesimistický. Vždyť
slavný dramatik a básník slova napsal
před necelými pěti sty lety a svět přetrvává a snad bude i dále, pokud se my, lidé,
budeme chovat k zemi, ke všemu živému
ohleduplně a s láskou.
A že byl ten večer 7. června 2013
strávený s umělci hudby a slova úžasný a
krásný?
J@rca Seidelová

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Čas prázdnin a dovolených

Krátce před letním slunovratem k nám dorazilo horké
počasí a potvrdilo příchod léta. Léto je tu a s ním i očekávaný čas prázdnin a dovolených. Děti převzaly ocenění za
práci ve školním roce a prázdniny mohou začít. Odpočinek,
letní radovánky u vody, tábory a dovolené s rodiči či jiná
dobrodružství k tomuto období patří a Bohu díky za ně.
Vždyť odpočinek a odreagování jsou pro nás pro všechny
velmi potřebné a zdravé. Tak ať tento čas dobře využijeme
a ať si ho také užijeme. Důležité je i přání, aby se nikomu
nestalo nic zlého a šťastný návrat domů. Nezapomínejme
proto na Boží pomoc a ochranu při všech našich cestách,
pobytech a dobrých konáních.
V církvi bude měsíc červenec ve znamení liturgického mezidobí. Prožijeme několik památek a svátků a
především významnou Slavnost svatých Cyrila a Metoděje,
slovanských věrozvěstů, jejichž 1150. výročí příchodu na
Velkou Moravu si letos připomínáme.
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Cyril a Metoděj

Věrozvěsti ze Soluně (Tesaloniky)
v řecké Makedonii - Cyril a Metoděj, byli
apoštoly Slovanů, kteří v 9. století položili
základy slovanského Pravoslaví.
Oba ovlivnili tehdejší Velkou Moravu
a také Rusko, Bulharsko, Srbsko, Bělorusko, Chorvatsko či Polsko. Na Velké Moravě
vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.
Povoláni byli knížetem Rostislavem, který chtěl šířit křesťanství v jazyce, kterým
se na Moravě mluvilo, protože mše a další obřady svátostné praxe byly slouženy
kněžími a misionáři pouze v latině nebo
řečtině. Rostislav si uvědomil, že pokud
má být křesťanství lidmi plně přijato,
nemůže být do země uváděno misionáři,
kteří kážou v cizím jazyce. Po neúspěšné
žádosti o pravé učitele víry u římského
papeže, požádal Rostislav o misionáře z
Cařihradu, aby položili základy vlastní
církve na Velké Moravě. Měl strach z politického a náboženského vlivu německých
kmenů, a proto nechal ze země latinsky
mluvící kněze vyhnat.

Svatý Cyril (Konstantin)

Konstantin, zvaný též Konstantin Filosof nebo jen Filosof, mladší bratr svatého Metoděje, se narodil kolem roku
826 v Soluni. Byl profesorem filosofie
v Konstantinopoli, roku 855 vstoupil
do kláštera. Byl pouze mnichem, ačkoliv celý středověk byli oba bratři považováni za biskupy. Na Velkou Moravu
přišli s bratrem dne 5. července 863.
V důsledku nátlaku „latinských“ misionářů a kněží museli posléze odejít do
Říma. Protože byl vyčerpaný neustálými hádkami se západním klérem (který
trval na tom, že bohoslužby se smějí
konat jen hebrejsky, řecky a latinsky)
po cestě do Říma onemocněl a roku
869 zde umírá. Před svou smrtí ještě
vstoupil v Římě do kláštera, kde přijal
řeholní jméno Cyril.

ka byla slovanského původu. Konstantin
před odjezdem na Velkou Moravu sestavil písmo pro slovanský jazyk - hlaholici
a společně s Metodějem přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy pro konání
bohoslužeb. Byli velmi úspěšní, protože
kázali a vyučovali v domácím jazyce. Pokřtily také knížete Bořivoje a jeho ženu
Ludmilu, prarodiče sv. Václava. Během
několika let vychovali řadu duchovních,
kteří byli vysvěceni na kněze a biskupy.
K překladu evangelií vytvořil sv. Cyril
předzpěv (Proglas), který začíná těmito
slovy:
Jak proroci již dříve předpověděli, Kristus přichází shromáždit národy, neboť je
světlem celého tohoto světa. To se stalo v
tomto sedmém věku. Neb oni řekli: Slepí
prohlédnou, hluší uslyší slovo Písma. Je
tedy třeba poznat Boha. Proto slyšte, Slované, toto: Dar ten je věru od Boha daný,
dar Boží je to údělu na pravici, dar duším
nikdy se nekazící, těm duším, které jej
přijmou. Matouš, Marek, Lukáš a Jan učí
všechen lid a praví: Vy všichni, kdož svých
duší krásu vidíte a milujete a rádi byste
temnotu hříchů zapudili a hniloby tohoto světa se zbavili a rajský život nalezli a
unikli ohni horoucímu, slyšte nyní svým rozumem, slyšte všichni lidé slovanští, slyšte
Slovo, od Boha přišlo, slovo, jež krmí lidské
duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to,
jež vede k poznání Boha. Jako bez světla
radost mít nebude oko patřící na všechno
stvoření Boží, neb vše ani není krásné ani
viditelné, tak i každá duše bez knih, neznající zákona božího, zákona Písem duchovního, zákona zjevujícího ráj Boží. …
V roce 1980 Cyrila a Metoděje prohlásil papež Jan Pavel II. za spolupatrony
Evropy a jsou také hlavními patrony Moravy.

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

Svatý Metoděj

Metoděj se narodil v roce 815 také
v Soluni. Starší bratr Konstantina byl
zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem a roku 869 byl
vysvěcen na prvního moravského biskupa, posléze arcibiskupa. V důsledku
nátlaku latinských kněží museli s bratrem odejít do Říma. Po smrti knížete
Rostislava se vrátil na Moravu a dokončil zde překlad Bible. Kvůli své těžké nemoci jmenoval svým nástupcem
biskupa Gorazda. Roku 885 Metoděj
umírá.
Bratři pocházeli z rodiny hodnostáře
Byzantského císařství. Podle některých
pramenů a na základě jejich znalostí slovanského jazyka se soudí, že jejich mat-

6. července 7. července 11. července 14. července 21. července 22. července 23. července 25. července 26. července 28. července 31. července 4. srpna -
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Svátek sv. Tomáše, apoštola
Památka sv. Prokopa, opata
Slavnost sv. Cyrila, mnicha
a Metoděje, biskupa, patronů
Evropy, hl. patronů Moravy,
státní svátek
Jan Hus, státní svátek
14. neděle v mezidobí (C)
Svátek sv. Benedikta, opata,
patrona Evropy
15. neděle v mezidobí
16. neděle v mezidobí
Památka sv. Marie 		
Magdalény
Svátek sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy
Svátek sv. Jakuba, apoštola
Památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
17. neděle v mezidobí
Památka sv. Ignáce z Loyoly,
kněze
18. neděle v mezidobí

         
Pan děkan Marian Lewicki oznamuje, že ve dnech 8. července - 2. srpna bude mít dovolenou. V tomto čase
se v naléhavých případech obracejte
na P. Jaroslava Jiráska, kněze v Hronově, nebo P. Martina Lanžiho, kněze
v Broumově.
         
Pořad bohoslužeb v období dovolené
bude následující:
 v úterý a v pátek od 17.00 hod.
bohoslužba slova
 v sobotu od 17.00 hod. mše svatá s
nedělní platností
 v neděli od 8.00 hod. mše svatá.


První srpnovou sobotu, tedy 3. srpna 2012, se koná pouť na Hvězdě u
kaple Panny Marie Sněžné. Program
začíná v 10.00 hod. modlitbou růžence,
od 10.30 hod. bude sloužena mše sv.
Hlavním celebrantem bude P. Petr Prokop Siostrzonek, benediktinský převor
z Břevnova.

Dne 7. července 2013 se na Bezděkově koná pouť. Poutní mše svatá začíná v 9.30 hod. v kostele sv. Prokopa.


Obec Suchý Důl a Římskokatolická
farnost Police n. M si dne 7. července
2013, společně s dalšími zájemci, připomenou 1. výročí vysvěcení obnovené
suchodolské „zelené“ kaple P. Marie v
Ticháčkově lese, a to slavením mše svaté
za obec, všechny dobrodince a poutníky
k tomuto místu. Bohoslužba začíná ve
14.00 hod. u kaple.


Tradiční polická pouť se slavnostní poutní bohoslužbou se koná 18.
srpna 2012.
Rádi bychom všem dětem a mládeži popřáli krásné prázdniny a dospělým klidnou a požehnanou dovolenou.
Za římskokatolickou církev
Ing. Jan Troutnar

V měsíci červnu městská policie :
 zajišťovala ve spolupráci s SDH Police a
AMK Police průjezd závodu Rallye Sudety
Tour.
 Společně s hasiči vybírala humanitární
sbírku určenou pro lidi postižené povodněmi. Celá sbírka pak byla odvezena k distribuci do sídla nadace Adra v Praze. Všem
Vám, kteří jste obětem povodní přispěli, patří poděkování…
 kontrolovala a jednala na Vaše telefonická upozornění s agenty energetických
společností, kteří opět v několika vlnách obcházeli město. Doporučili jsme přijmout vyhlášku o zákazu podomního prodeje, kterou
již některé obce v našem regionu přijaly.
 V Hlavňově neustále dochází k odkládání odpadu na kontejnerová stání. Mimo
kontejnery. Tento velkoobjemový odpad
patří jednoznačně do sběrného dvora. Hrozit nějakým postihem, není to pravé..lépe
by bylo, kdyby se ti, kterých se to týká, zamysleli a neopakovali to, ale když to jinak
nepůjde..
 Ve městě máme několik jednosměrných
ulic, všechny jsou řádně označeny a čas od
času se najde někdo, kdo tento zákaz poruší a jede v protisměru. V některých místech
častěji, jinde zřídka. Jednosměrnou ulici je
i ulice Smetanova, tam je v současné době
zákaz porušován nejčastěji. Upozorňujeme,
že ti, kteří zákazu nedbají a zkracují si cestu jízdou v protisměru, vystavují všechny
účastníky provozu velkému nebezpečí, sebe
nevyjímaje.

 K 20. červnu bylo vydáno 132 parkovacích karet, ale stále je ještě dost těch, kteří
dělají, jako když se jich to netýká.. Městská
policie zvýší v následující době kontrolní
činnost v prostoru náměstí. Za přestupek
tohoto rázu lze uložit až 2000 korun v blokovém řízení, což představuje hodnotu karet na 13 let. Prosíme, respektujte nařízení
obce a využívejte nabídek slev. Závěrem pak
několik letních rad před odjezdem na dovolenou…
Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do
obydlí nejrizikovějším obdobím roku. Velká
část občanů v tomto čase tráví rekreaci v tuzemsku či v zahraničí a jejich obydlí bývají
bez dohledu a často nedostatečně zabezpečená.
Přinášíme některá doporučení, jak snížit riziko vykradení domu či bytu. Obecně
může bezpečnost domu či bytu každý z nás
ovlivnit tím, že bude dodržovat základní
jednoduchá organizační opatření, která
nevyžadují žádné finanční náklady. Měli
bychom znát užitečná pravidla a osvojit si
dobré návyky, které budeme pečlivě dodržovat:
1) Když odcházíte z domu nebo bytu, ať
již krátkodobě, vždy zavírejte všechna
okna a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani
do květináče.
2) O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. Nikdy
nenechávejte vzkazy na dveřích o své
nepřítomnosti. Dobu své nepřítomnosti

nesdělujte do telefonního záznamníku,
natož na sociálních sítích. Požádejte
důvěryhodnou osobu, aby v době vaší
nepřítomnosti dohlédla na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník,
pravidelně vybírala schránku na dopisy apod. Byt či dům se nebude jevit
jako opuštěný, prázdný. Můžete také byt
nebo dům zabezpečit elektronickým
zařízením, které v nepravidelných časových intervalech zapínají světla, televizi atd., a tím vytvářejí zdání, že byt je
obydlen.
3) Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu vniknout do obydlí, protože by mohl být
viděn. Dbejte na to, aby keře a stromy
nezakrývaly velkou část objektu, to by
mohlo zlodějům umožnit pracovat ve
skrytu. Keře vhodně prostřihávejte.
Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši
sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v
pořádku.
4) Na zahradě nenechávejte volně ležet
věci jako je např. žebřík, nářadí či sekačka. Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či
do garáže. Posekaný trávník a udržovaná zahrada ukazuje na skutečnost, že je
objekt obýván.
Zdroj internet
Důležité informace pro cestu automobilem
do zahraničí načerpáte na internetové adrese www.ibesip.cz
Hezký červenec…
Petr Zima, ved. strážník

Mladší fotbalová přípravka, jarní turnaje – 2.část

V pořadí již pátý jarní turnaj, pořádaný
ve Velkém Poříčí, skončil pro nás málem fiaskem. Teď nemáme na mysli jen výsledky.
Z důvodu 11 omluv hráčů z různých důvodů
to nakonec vypadalo, že do základní sestavy
budou muset naskočit oba přestárlí trenéři, kteří mají zenit své výkonnosti již dávno
za sebou. Jen díky rodičům Vítovým, kteří
výrazně museli omezit bujarost večírku
předchozího dne a tím pádem na hranici sebeobětování vyzvedli od babičky z Březové
svého synka Matěje a Kubu Maryšku, jsme
turnaj mohli začít s dostatečným počtem
hráčů. Ve spolupráci s Evou Švorčíkovou potom ještě Vítovi „naháněli“ prostřednictvím
mobilu rodiče Vojty Riedla a Vildy Gaveleka,
aby své ratolesti na turnaj dopravili. No, povedlo se až na 2. zápas. Tím jsme téměř dosáhli dokonalosti polického „B“ a „A“ mužstva, jehož hráči se také shánějí telefonem
na poslední chvíli.
Informace pro rodinné příslušníky Vildy:
Fotbal je hra, která se až na výjimky hraje na
venkovních hřištích. Takže někdy svítí slunce,
jindy ne, někdy fouká vítr a občas prší. Například lyžaři to mají ještě horší, těm často
při závodech dokonce mrzne nebo padá sníh.

Většinou se ale za výše uvedených podmínek
soutěže konají. V případě mimořádně nepříznivých podmínek (průtrže mračen, bouřky,
krupobití, povodně, sněhové vichřice) se zápasy nebo závody odvolají. O tom však rozhoduje buď pořadatel soutěže nebo operativně
na místě rozhodčí. Nikdy však rodiče hráčů!
Navíc si myslíme, že by se ani při vydatnějším
dešti Vilda jen tak snadno nerozpustil.
Nakonec jsme turnaj odehráli s 10 hráči. Prvním soupeřem bylo mužstvo Meziměstí/Teplic, s kterým jsme již o poločase
prohrávali 0:5. Po trestném kopu Standy
Rubáčka snížila z dorážky Hanka Slezáková,
ale porážka 1:8 je dost výmluvná pro hodnocení našeho výkonu.
Druhý zápas proti Velkému Poříčí. Naše
slabina při bránění rohových kopů soupeře
se opět projevuje a již od 1. minuty prohráváme 0:1. Do poločasu dostáváme ještě
jeden gól. Na začátku 2. půle Standa snižuje, chvíle slávy zmařením vyložených šancí
odmítají Matějové Vít (vis foto) a Danihel,
Matyáš John i Hanka Slezáková. Nakonec
nám soupeř přidá ještě 4 góly a konečný
výsledek 1:6 dává vzpomenout na začátek
podzimu, kdy takovéto výsledky byly pro

nás běžné.
S Hronovem jsme již jednou dokázali
remizovat, tentokráte poločas 0:3 příliš naděje na úspěch nedává. První náš gól vsítí až
za stavu 0:5 Vilda, jeden přidá ještě Hanka.
Další hráči se ale nepřipojují a prohráváme
2:7. V zápase zklamala naše první, elitní
čtyřka, která svůj mini zápas prohrála 1:5.
Aby nebyl všemu zlému konec, tak ještě
soupeř šlápne Standovi na nohu tak nešťastně, že mu naštípne palec a pro Standu
s nohou v sádře jarní sezóna končí. To, že jej
pak starší trenér nosí na rukou, je pro něho
jen slabou útěchou.
Vzhledem k tomu, že na nátlak rozhodčího se musel starší trenér Kamil přejmenovat na vedoucího mužstva a mladší trenér je
spíše tiskový mluvčí, tak tým je momentálně bez trenérů. „Malej Muríňo“ ještě nemá
licenci a kondiční hezčí trenér působí u
týmu jen asi 2 - 3x do roka. Tak uvidíme, zda
příště, bez trenérů, budou výkony mužstva
lepší.
Na další turnaj jsme odcestovali až do
Červeného Kostelce, abychom změřili síly
s místními borci
a týmy z Nového Města
a Velkého Poříčí. Na zápasy odjelo 12 hráčů,
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samozřejmě bez zraněného Standy. Zdravotní komplikace nedovolily účast brankářské opoře Vojtovi Riedlovi a hokejisti Marek
Ištok a Jirka Klíma dali přednost pobíhání
v keckách s hokejkou v ruce před fotbalem.
Jak se později ukázalo, ani přejmenování
trenérů na jiné funkce výrazné zlepšení výsledků nepřineslo.
Zahájili jsme proti Novému Městu.
Předchozí utkání s nimi jsme prohráli těsně 1:2. Teď se nestačili divit ani hráči, ani
trenéři a v poločase byl stav 0:6. Ve stejném
stylu jsme pokračovali i v poločase druhém,
takže to vyšlo pěkně souměrně na konečných 0:12 za přičinění všech čtyřek. Snad
nám kluci nezačínají před zápasy flámovat.
Teď jsme i my trenéři pochopili, proč jsou
trenéři jiných mužstev někdy na své hráče
rozzlobeni do té míry, že vykopnou téměř
do oblak lahve s občerstvením nebo dveře
od šatny. My jsme k těmto výjevům neměli
daleko. Snad jen jedna příznivější zpráva:
tatínkové si museli v bufetu jedenáctku zaplatit, zatímco my jsme dvanáctku dostali
zcela zdarma.
Další zápas proti Velkému Poříčí byl již
trochu lepší. Do poločasu jen 0:2, potom
snížení Vildou na 1:2. Následoval skvělý
obranný zákrok Kuby Maryšky, který zastoupil brankáře a míč vykopl z prázdné
brány, samozřejmě do tyče, čímž zabránil
jistému gólu v naší síti. Matěj Vít pak nedokázal prolomit své prokletí a téměř z brankové čáry nedopravil míč do branky soupeře. Když se mladší trenér chystal na závěr
zápasu poslat na hřiště nejzkušenější hráče
ve snaze vyrovnat, obdrželi jsme nečekaně
rychle další 3 branky a Kuba Maryška jen
stihl snížit na konečných 2:5. Tomuto zaváhání ze strany trenéra se asi říká „prokoučování“ zápasu.

Před posledním
zápasem s domácím
týmem jsme si velké
naděje na úspěšný
výsledek nedávali. I
když jsme nakonec
podlehli 1:7, docílili jsme historického
úspěchu a tomuto
mužstvu vstřelili konečně gól. Dlouho se
zdálo, že výsledek
bude ještě příznivější.
Naši hráči konečně začali běhat a příkladně
bojovat o každý míč.
Ukázalo se, jakým přínosem pro mužstvo
jsou fanoušci, kteří
dokážou vyburcovat
své oblíbence k mimořádnému výkonu.
Příkladem bojovnosti
všem
spoluhráčům
byl Kuba Maryška,
kterému se na tomto
hřišti dařilo i v minulém roce. V bráně celý
turnaj odchytal Tomáš
Valchař a podal výkon
velmi dobrý. Na základě jeho výkonu teď mají trenéři starost,
koho v dalších zápasech do branky nominovat. Čekají je zase bezesné noci, zvláště,
když je na obzoru soupeř z Machova.
O občerstvení hráčů se na tomto turnaji
staral nejvíce tatík Maryška, který mezi střídáními dodával tajně, bez souhlasu trenérů
a lékaře týmu, hráčům energii v podobě
slaných tyčinek, takže se nejednou stalo, že
hráči nastupovali na hřiště s plnou pusou.
Jak si všimli trenéři i fanoušci, naše
mužstvo sice v některých činnostech za
soupeři zaostává, výrazně je ale převyšuje v četnosti rozvázaných tkaniček na jeden zápas. Žádáme proto rodiče: zavazujte
svým ratolestem tkaničky pořádně, nejlepší
je po dokončení klasické kličky přidat ještě
jeden uzel. Bližší instrukce, případně názorný výklad, provedou ochotně oba trenéři po
kterémkoliv tréninku. Funkci zavazovače
tkaniček dočasně převzal náš příznivec a
snad budoucí trenér Marek Plný.
A je zde posun o další týden a turnaj
v Meziměstí. Zbývá nám změřit své síly a
schopnosti s Machovem, Teplicemi/Meziměstím a to nejlepší nakonec, s Červeným
Kostelcem. Předpověď počasí je velice nepříznivá, nakonec se však zápasy odehrají
za docela obstojných podmínek na hřišti
s umělým povrchem. Nás reprezentuje 13
hráčů. Do brány na 1. zápas s Machovem
nastupuje opět Tomáš Valchař. První naše
čtyřka si nevypracovala jedinou šanci a
prohráváme 0:1. V jejich stopách jde i naše
čtyřka druhá a je to 0:2. Jedině naše 3.čtyřka
plní, co se od ní očekává a žádný gól neinkasuje. Po poločase několik závarů před soupeřovou brankou, které soupeř zastavuje až
na brankové čáře. Dvě promarněné šance
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Hanky Slezákové a je konec. Takže si malej
Muríňo může pouze postesknout: „Tak dnes
jsme neporazili ani Machov“. Za zmínku stojí zákrok Tomáše, když při jedné akci soupeře v závěru zápasu likviduje nejen tuto
šanci, ale zároveň chytá i míč, přilétnuvší
z vedlejšího hřiště. Obdivuhodné!
V dalším zápase vystřídal Tomáše v bráně Marek Ištok. Teplice nám dávají zabrat,
sice se snažíme, ale šance Hanky a Jirky
Klímy zůstávají neproměněny a po nadějném začátku prohráváme do poločasu 0:4.
A opět hezky souměrně další čtyři góly v
2.půli a výsledek 0:8 snad raději více nekomentovat. Za zmínku stojí pouze využití
letitých zkušeností staršího trenéra Kamila,
který za stavu 0:7 nabádal hráče k pomalému rozehrávání trestných kopů a autů. Díky
této skvělé taktice jsme tak zdaleka neobdrželi ani 10 gólů.
Před posledním zápasem proti Červenému Kostelci nás povzbudila informace
od „machováků“, kteří s tímto soupeřem
prohráli jen 2:4. A skutečně jsme začali statečně, za stavu 0:0 Jirka Klíma po samostatných akcích nastřelil 2x tyč. Bohužel však
ani jednou netrefil bránu, i když je daleko
širší, než tyče. Pak jsme se dlouho drželi, ale
neudrželi. I přes výborné zákroky Tomáše
v bráně, kde opět vystřídal Marka, jsme prohráli 0:9.
Marně si trenéři hlavu lámou, čím to, že
po dobrých výkonech i přijatelných výsledcích na začátku jara dostáváme brankové
příděly, jako při našich prvních vystoupeních na podzim. Částečně může být na
vině nepochopení vždy skvělých taktických
pokynů trenérů. Jeden příklad za všechny:
Jirka Klíma dostal za úkol napadat brankáře soupeře při jeho rozehrávce. Divili jsme
se, že Jirka coby útočník se celé střídání
nevydal k soupeřově brance a zdržoval se
výhradně na vlastní půlce hřiště, v blízkosti
vlastní branky. Po vystřídání svoje počínání vysvětlil tím, že měl přece za úkol hlídat
brankáře…To ale bylo jen jedno pětiminutové střídání. Co však dalších několik hodin
hry? Je to snad životosprávou hráčů nebo
malou bojovností a důrazem v soubojích,
slabou kondicí, pomalým během a nedostatky v práci s míčem? Pokud analýza trenérské rady dojde k závěrům, že je to právě
tím, tak nás čeká přes léto hóódně práce…
Je zde však ještě jedna šance na nápravu, a sice memoriál Antonína Prouzy, pořádaný ve Velkém Poříčí v sobotu 8. června za
účasti všech 8 týmů, zapojených v okresní
soutěži. Jak se později ukázalo, na tomto
turnaji nás potkala řada zážitků, která by
stála za samostatný článek. Bohužel však
veškeré podrobné poznámky trenérů se
proměnily vlivem přívalových dešťů v průběhu turnaje ve žmolek nepoužitelného papíru a tak je nutné se spolehnout pouze na
jejich paměť, což je v jejich letech již trochu
problém.
První překvapení nás čekalo již při srazu na polickém hřišti, kde se objevil Standa
Rubáček bez sádry a s odhodláním nastoupit do zápasů. Na náš údiv reagoval slovy:

„Bez fotbalu se nedá žít, život bez fotbalu je
jako život bez manželky“. Tak jsme jej vzali
s sebou a po prvním utkání z něho udělali brankáře. To se nakonec projevilo jako
prozíravý tah. Jen máme obavy, abychom
neměli víc zájemců o post brankáře, než o
hráče v poli.
Turnaj jsme absolvovali se 14 hráči,
hrálo se systémem každý s každým, takže
nás čekalo 7 zápasů po 15 minutách. První
zápas proti pozdějšímu vítězi Velkému Příčí
jsme prohráli 0:3, když se o výsledek přičinili svorně všechny čtyřky. Každá dostala
1 gól. Z naší strany to byl zápas téměř bez
šancí, s výjimkou jedné možnosti Káji Vlčka.
Druhý zápas proti Červenému Kostelci,
průběh podobný, Vilda 1 gól, konečný výsledek 1:3. Čekala nás dvojice soupeřů, s kterými jsme hráli vyrovnané zápasy, Zábrodí
a Machov. V hlavách trenérů začala bloudit
myšlenka, že bychom konečně mohli začít
tým „koučovat“, upustit od pravidelného
střídání všech hráčů a pokusit se nasazením našich nejzkušenějších hráčů do hry o
vítězství. Proti Zábrodí se zpočátku zdálo,
že naše snaha byla marná, neb jsme opět
0:1 prohrávali. Potom Kuba Maryška vyrovnal, Vilda vstřelil vítězný gól a naše první
vítězství nad tímto soupeřem bylo na světě.
Podle zásady, že vítězná sestava se nemění,
jsme nastoupili proti Machovu. Jak to již
s tímto tradičním soupeřem bývá, utkání
bylo dramatické, šance se střídaly na obou
stranách, branka však padla jen jediná, a to
zásluhou Vildy. Takže naše druhé vítězství
v turnaji a šance zopakovat si vítězný pokřik, který jsme již málem zapomněli. Hrdinou zápasu se stal Vojta Švorčík, který v závěru zápasu zneškodnil na brankové čáře
útok dvou hráčů soupeře, kteří obešli i našeho brankáře Standu. O slíbený nanukový
dort za „vychytání nuly“ se tak Standa jistě
s Vojtou rozdělí. Utkání vzbudilo emoce na
straně vedení týmu Machova, když rozhodčí
neodpískal faul po jednom, jak s oblibou říkají televizní komentátoři, mezním zákroku
našeho brankáře.
V dalším zápase nastoupili výhradně
hráči, kteří v předchozích utkáních odpočívali. Měli úkol přetěžký, obstát proti Novému Městu. S jejich přístupem k zápasu i výkonem byli trenéři velmi spokojeni, i když
porážce 0:7 nezabránili. Za zmínku stojí počínání Míry Hlaváčka, kterému po jednom
z obdržených gólů přesun od vlastní branky
do půlky hřiště trval téměř minutu. Rychlostí svého pohybu se v této chvíli vyrovnal
bývalému prvoligovému hráči Markovi Jandíkovi, který se stejně rychle pohybuje po
hřišti při mistrovských utkáních polického
„A“ týmu.
V průběhu zápasu však začalo pršet. „To
nic, to přejde, to je jen přeháňka“, utěšovali
se všichni. Důsledkem tohoto deštíku byla
skutečnost, že ze hřiště byl záhy rybník a
místo zbylých asi deseti zápasů se pouze
kopaly penalty. Standu, který byl psychicky zlomen z posledního zápasu, vystřídal
v brance Marek. Určení hráči, připomínající zmoklé, zimou se třesoucí slepice, se tak

shromáždili pod deštníkem a začalo se. Proti Meziměstí/Teplicím jsme proměnili 2 penalty Kubou Maryškou a Vildou a prohráli
2:3. Proti Hronovu za nás kopali hráči menšího vzrůstu, kteří nedali na rady trenérů,
aby kopali „bodlem“. Snažili se o přízemní
střely, které však díky kalužím v cestě k bráně nedoletěli a zastavili se 3 – 4 metry před
brankou. A to se ještě rozhodčí vlastníma
rukama i nohama před každou střelou snažil vodu z cesty odehnat. Jedině střela Míry
Hlaváčka k bráně doletěla a tak jsme prohráli 1:3. Je škoda, že jsme nevyužili „přízně Bohů“ a nedosáhli na laciné vítězství při
penaltových rozstřelech nad soupeři, s kterými bychom v zápase vybojovali vítězství
jen stěží.
I tak je ale konečné 6. místo z osmi
účastníků lehce nad očekáváním a stali

jsme se překvapením turnaje. Je vidět, že
jsme turnajové mužstvo, neboť 6. místo
jsme již obsadili několikrát
Na závěr žádáme rodiče: využijte nastávajících vlahých letních nocí a romantických večerů ke zrození dalších fotbalových
talentů, ať je nehynoucí sláva polické kopané zajištěna na dlouhá léta dopředu. Takže
hezkou dovolenou po všech stránkách. A
vy, kteří již doma vlastníte synka či dcerku,
kterým je 4 – 5 roků, přiveďte je po prázdninách na hřiště. Při dostatečném zájmu
vytvoříme „speciální oddíl“ z talentů této
věkové kategorie, kterému bude věnována
trvalá, mimořádná péče.
Vojta Kvapil,
mladší trenér a tiskový mluvčí
Kamil Švorčík,
starší trenér a vedoucí mužstva

FOTBALOVÝ NÁBOR
Bude probíhat od 06. 08. 2013 každé úterý a čtvrtek
od 15:45 hodin po celý podzim, na fotbalovém hřišti
TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s.

Pokud máte zájem, přiveďte svoji ratolest (dívku či chlapce) na trénink přípravek.
Jedná se o ročníky 2000 - 2008.
Podrobnosti Vám zodpoví na místě nově složená trenérská skupina popřípadě
na email - police.fotbal@seznam.cz

Dejte děti sportovat

MMČR v endurosprintu 2013

Jak již jsme avizovali v předešlém
čísle měsíčníku, závody terénních motocyklů Mistrovství České republiky v
endurosprintu motocyklů v Radvanicích v
Čechách pořádané Automotoklubem Police nad Metují se nezadržitelně blíží. Termín závodu je 6. - 7. 7. 2013. Po oba dny
jezdci startují v 8:00 hod. a končí v 18:00
hod. Občerstvení po celý víkend zajištěno.
V sobotu je rozpis závodu následující:
• od 8:00 hod. do 11:00 hod. – třída
MMČR (tzv. mistrák)
• od 12:15 hod. do 14:45 hod. – třída PČR
a Přebor C
• od 16:00 hod. do 18:00 hod. – třída
Hobby
V neděli:
• od 08:00 hod. do 10:30 hod. – třída PČR
a Přebor C
• od 11:45 hod. do 14:45 hod. – třída
MMČR
• od 16:00 hod. do 18:00 hod. – třída
Hobby
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Po těchto závodech nás čeká další velká akce a to přestavba svépomocné dílny.
Na její opravu jsme dostali dotaci od města. Po několika desítkách let bychom se
mohli dočkat nového a důstojného zázemí
pro naše členy.
Co se týká aktivních jezdců jezdících
na terénních motocyklech, velmi skvělého
výsledku dosahuje v minulém měsíčníku
zmiňovaný Petr Matěna startující s číslem
225. Petr Matěna se pravidelně zúčastňuje motokrosového závodu pod názvem
SMS motokros Pardubice „Materia Cup
2013“ ve třídě Hobby Open. Po 4 závodech je průběžně na skvělém 6. místě s
96 body, kdy na prvního jezdce ztrácí pouhých 8 bodů. Celkem v této třídě jede 28
jezdců. Po uzávěrce tohoto čísla se ještě
jedou tyto závody: 22. 6. 2013 v Opatově,
13. 7. 2013 v Žamberku, 24. 8. 2013 v Holicích, 31. 8. 2013 v Ledči nad Sázavou, 21.
9. 2013 v Rudníku a 5. 10. 2013 v Březové
nad Svitavou.
za AMK Police – Petr Dostál

Hořice a hořický Fanklub

AMK Hořice pořádal Českou Tourist Trophy v sobotu 15. a 16. června závod „Klasik“ historických motocyklů a MČR Supermono a Twin.
Z Petrovic odjíždíme odpoledne do
Hradce pro benzín a přes Plotiště do
Hořic. Na spodním depu nás čekal
Venda Holásek a Míra Tázler. Postavili jsme karavan na místo. Miloš šel
na formálku a já připojit proud a přinést vodu. Potom přišla na řadu technická přejímka a srdečný pozdrav
s techniky. Večer nás přišel navštívit
hořický fanklub, který je dost početný. Ráno, vstávat a cvičit. Vyneseme
motorky z auta na koberečky. Nervózně čekáme, jestli stopětadvacítka
vydrží a dvaapůla po opravě jede poprvé. První trénink a pilot je druhý
ve třídě do 175 cm. Pak najíždí ČZ
260 a výsledek třetí čas. Spokojeni
a dělá se drobná údržba a převody.
Odpoledne přišla studené sprcha na
naše hlavy. ČZ 260 – banální závada,
padlá jehla v karburátoru. ČZ 125 –
prasklý a udrobený píst. Miloš Thér,

pilot AMK Police n. M. není žádná
bábovka, ale dobrý mechanik; Do
večera bylo všechno v pořádku. Vyčerpán okolo desáté usnul. Zůstalo
na mne, abych vydržel s fanklubem
do půl jedné.
Je nedělní ráno. Vycvičeni sobotou, jdeme na start třídy do 175 ccm.
Stroj se špatně rozjíždí, ale Miloš nesleví. Ve druhém kole, už je čtvrtý.
Postupně se prokousával a v šestém
kole je cíl a druhé místo. Pohled na
stupeň vítězů je vždy hezký, a když
tam stojí Lišák, je to o to hezčí.
Před polednem, jdeme na start
třídy do 350 ccm. Zetka jela slušně,
ale čtyři Yamahy a Ducati byly rychlejší. Přece jen téměř sto kubíků,
které chybí, jsou znát. Na naše možnosti, šesté místo, také není špatné.
Večer jsme oba odjížděli docela spokojeni. Děkujeme fanklubu z Hořic
z našeho okolí za podporu.
Za AMK Lišáky
Čvaňhák

Hledáme paní na občasné hlídání.

Kontakt: 608 568 736
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OKNA A DVEŘE
slevy až 49%
Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

Je čas na výměnu !
Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.
Tel.: 491 520 241, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz
Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., T.G.M. 133, 549 31 Hronov
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov

Police n. Metují

Datum:

Datum:

30. červenec 2013 25. červenec 2013

v 15.00 hod.

v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
http://autoskola-fiedler.wz.cz
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VĚRA NOVÁKOVÁ

     REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu

Informace, poradenství,
sjednání nezávazné schůzky

RVA - Realitní vzdělávací agentura, s.r.o.

Řešení exekucí.

Nabídka vzdělávacích kurzů a školení
na mobilu: +420 608 280 563
Email: novakova@rva.cz www.rva.cz

Polický měsíčník - periodikum
města Police nad Metují
•
•
•
•

Autor obálky: Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Termín uzávěrky:
vždy 20. den v měsící do 15 hod.
• Distribuce: první pracovní den v měsíci
• Vychází v nákladu: 950 ks
• Registrační číslo: MK ČR E 11974
• Tisk: Tiskárny B.N.B., spol. s r.o.,
• Velké Poříčí
• Adresa redakce:
MěÚ Masarykovo nám. 98,
Police nad Metují 549 54
IČO 272 949
tel: 491 541 113
• E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Ceník inzerce:
• (stránka bez 1,3 cm okrajů)
1000,- Kč + DPH
• velikost 1/2A4 - A4
500,- Kč + DPH
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
250,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
2000,- Kč + DPH
• množstevní slevy se neposkytují
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TP INTERIÉR

údržba domů a bytů (vnitřní i venkovní)
opravy a nátěry oken a okapů
drobné zednické práce
sklenářské práce
montáže zakoupeného nábytku
truhlářské práce
malby a nátěry (vnitřní i venkovní)
shrnovací stěny a dveře
čalounění vchodových dveří
možnost zajištění kompletního úklidu
včetně mokrého čištění sedacích souprav a koberců
• možnost zajištění podlahářských prací

Tomáš ŠILHÁN
Kontakt: 605 716 594,
mail: tom972@centrum.cz

INVESTIČNÍ AKCE POKRAČUJÍ
Víceúčelové hřiště v Polici nad Metují

Na základě výběrového řízení provádí firma PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s. Zlín výstavbu víceúčelového
hříště ve sportovním areálu v ulici Malá
Ledhuj. Jedná se o sportovní zařízení s
multifunkční herní plochou, doplněnou
na okraji o betonový základ pro možnost
ukotvení nafukovací haly.
Již proběhla likvidace stávajícího starého skladu, terénní úpravy, úprava pláně
a je vybudována nová opěrná zeď z pohledového betonu, do které bude zakotveno nové oplocení. Na polovině budoucí
hrací plochy byl položen drenážní systém
pro její odvodnění, který bude zaústěn
do stávající šachty, napojené na zatrubený vodní tok. Na podkladní vrstvy herní
plochy hřiště z drceného kameniva, bude
položena speciální ochranná ET podložka
a na ni vrstva umělého povrchu Polytan
SE. Nyní probíhá výstavba nového objektu, který bude jednak skladem a zároveň
tribunou, o kterou bude zvětšena kapacita stávající tribuny pro návštěvníky ko-

pané. Součástí obou hřišť bude osvětlení
výbojkovými svítidly ze šesti stožárů. Na
závěr bude provedena demolice stávajícího oplocení, betonové podezdívky a
instalace ocelových sloupků s pletivem.

Na základě uzavřené smlouvy o dílo a
dle časového harmonogramu výstavy by
mělo být víceúčelové hřiště dokončeno
6. srpna 2013.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Rekonstrukce podkroví v ZUŠ Police nad Metují

s chodbou. Stavbu provádí na základě výběrového řízení firma MOVIS Hronov, s.r.o.
Nyní se dokončují sádrokartonové příčky pro rozdělení na jednotlivé místnosti a
nové rozvody elektroinstalace, vody, kanalizace a plynu. V počítačové grafice a sálu
výtvarného oddělení bude osazena vzduchotechnika. Prostor podkroví bude vytápěn jedním plynovým kotlem umístěným
v technické místnosti a budou provedeny
nové rozvody pro vytápění včetně otopných těles. Součástí stavby je také položení
podlahových krytin a zhotovení sádrokartonových podhledů, včetně tepelné izolace
a protipožárních opatření. Stavba bude dokončena do poloviny července 2013.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

V loňském roce byla z havarijních důvodů opravena střešní konstrukce (včetně výměny střešní krytiny, oplechování a osazení
střešních oken) budovy Základní umělecké
školy Police nad Metují, čp. 107 na Komenského náměstí. V rámci této rekonstrukce
byl také vyzděn nový vikýř (směrem do Komenského náměstí), bylo vybudováno nové
železobetonové schodiště a nad původní
stropní konstrukcí byl proveden nový ocelo-betonový strop, ukončený betonovou
deskou.
Do letošního rozpočtu města byla zařazena realizace 2. etapy uvedené rekonstrukce, a to především 3. nadzemního podlaží, kde bude umístěna učebna počítačové
grafiky, videostřižna, kabinet, sklad, sál výtvarného oddělení a přístupové schodiště
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