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REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
PODÉL AREÁLU SPOLEČNOSTI HAUK S.R.O.

V měsíci říjnu byla zahájena rekonstrukce místní komunikace
na pozemku parcelní číslo 995/1 podél areálu společnosti HAUK
s.r.o. v k. ú. Police nad Metují. Na tuto rekonstrukci obdrželo město
Police nad Metují investiční dotaci ve výši 1 300.000,- Kč z rozpočtu
Královéhradeckého kraje.
Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovala
firma PROMOS SOSNOVÁ spol s.r.o. Rekonstrukci provádí firma SMI
- ČR group s.r.o. Broumov, vybraná na základě výběrového řízení
vypsaného městem. Dle smlouvy o dílo, a pokud to umožní počasí,
by oprava měla být dokončena nejpozději do 6. prosince 2013.
Komunikace byla v rámci návrhu rozdělena na 2 větve. Větev č.
1 začíná od ulice 17. Listopadu úsekem, tvořeným stávajícím betonovým krytem a pokračuje štěrkovým povrchem podél provozovny

spol. Hauk. Větev č. 2 tvoří úsek od křižovatky směrem do areálu
bývalé cihelny a má rovněž štěrkový povrch. Z toho vyplynuly 2
návrhy opravy komunikace. V místech stávající betonové vozovky
dojde k odfrézování části povrchu a položení nové ložné a obrusné
vrstvy, ve zbytku komunikace se provádí nová konstrukce asfaltové
vozovky. Veškeré upravované plochy budou plynule navazovat na
okolní terén a budou uvedeny do řádného stavu. Součástí stavby
je i provedení odvodnění povrchu asfaltové komunikace a zemní
pláně.
Děkujeme obyvatelům této lokality za trpělivost při provádění stavebních prací a doufáme, že nová komunikace bude sloužit
ke všeobecné spokojenosti.

Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Mozaika z radnice ...

Je listopad. Tedy v době psaní tohoto
příspěvku ještě říjen. Před chvílí jsem dopsala úvodník ke kalendáři POLICKO 2014.
Čas je opravdu relativní….
Po čase se v tomto čísle vrátím k časové
chronologii pracovních povinností, mnohdy
i radostných.
Polický symfonický orchestr se zodpovědně připravoval na slavnostní koncert
28. 9. Bezmála 450 návštěvníků odcházelo
spokojeno. Dasha a Milan Kumžák děkovali
se superlativy za podporu a nadšenost hudebního mládí. Určitě si těžko dovedeme
představit nasazení muzikantů, p dirigentů
a „managementu“. Především Péti Soukupové. Samozřejmě i Lubora Bořka a všech
v naší zušce. Již nyní se můžeme těšit na
Novoroční koncert 5. ledna 2014 v Kolárově divadle.
Další etapa rekonstrukce zušky je ukončena. Jak to tak bývá, objevily se neplánované skutečnosti. Dřevomorka. Takže další
náklady. Ztráta času. Velké organizační problémy se začátkem výuky. Opět pochopení,
kreativita a porozumění ze strany vyučujících výtvarným oborům.
Naše školská zařízení se během prázdnin opět hodně změnila. Investicemi, úpravou, údržbou. Jsme rádi, že jako zřizovatel
můžeme – i díky rozpočtovému určení daní
– pomoci k potřebné modernizaci. Požádala
jsem vedení škol o organizaci Dnů otevřených dveří, abychom se mohli seznámit se
změnami, které v uplynulých dvou letech
v našich školách nastaly. O termínech budete včas informováni, asi až na jaře.
V polovině října byla započata rozsáhlá
akce – výměna oken a zateplení Základní a
mateřské školy Police nad Metují. Po Dnech
architektury, kterých se účastnilo i naše
město, se objevila diskuse nad návrhem barevnosti fasády budovy školy. Jako laik jsem
si uvědomila nutnost komunikace, tolerance a aspekt subjektivity. Vlastně jsem doposud nenašla recept na správné pochopení
a rozhodnutí. Nejsem odborník a vnímám
pocitem. Chci ctít architekty a bojuji se zodpovědností za každodenní realitu. Obdivuji
ty, kteří mají ve všem jasno.
Rada města po souhlasném stanovisku
z odboru a stavební komise jednohlasně odsouhlasila návrh barevné studie fasády naší
školy. Po Dnech architektury jsem byla oslovena s jiným názorem. Odborným. Svolala
jsem setkání. Vedení školy, vedení města, investiční technik, projektová manažerka, architekt návrhu, architekt praktik a student,
dva zastupitelé… Pro mě další zkušenosti.
Pan architekt Dařbuján, autor schváleného
návrhu, a vedení školy se souhlasem pedagogických i nepedagogických pracovníků,
samozřejmě i žáků, jsou plně pro realizaci
návrhu. Barevného. Korespondujícího s interiérem.
Věřím, že barevné řešení pomůže žákům, ale především učitelům, kteří chodí
díky tomu do školy s větší chutí a odhod-

láním k nelehkému poslání. Moje podpora
je. I z pohledu potřebnosti loajality. Byť můj
šálek kávy je zcela jiný.
Barevný podzim se co nevidět může
změnit v bílou zimu. Oslovila jsem veřejnost, osadní výbory. Na základě připomínek
RM schválí Plán zimní údržby pro nadcházející období. Budeme se snažit. Každá Vaše
pomoc je vítána a ceněna.
Máme za sebou volby. V době psaní
těchto řádků byl jejich výsledek velkou neznámou. Nevím tedy, jak dopadly…. Jen bych
si přála, aby volby nevolby, byla práce nás
všech smysluplná. Logicky úsporná.
Viditelným problémem této doby je finanční gramotnost. Především sociálně slabých. Snadno zranitelných. Uspořádali jsem
pro ně, ale i pro další, v Pellyho domech
poradenskou službu. Přišli dva mladí lidé….
Dívám se na svůj pracovní kalendář.
Popsaný. Přemýšlím, co by bylo přínosem
zveřejnit.
Jednání s DV a panem Vackem o potřebných zemědělských pozemcích? Strategie
rozvoje Policka ruku v ruce s regionem
Broumovsko? Či snad Kladské pomezí, jehož značku v rozsahu turisticky významné
oblasti, propagujeme již více než deset let?
Podařilo se mi navázat kontakty s Centrem
spolupráce polsko,česko,slovenské. Zúčastnila jsem se jednání v náchodském Beránku u příležitosti 10 let česko-polské spolupráce. V Polanici Mezinárodní konference
česko-polského pohraničí. Naše turisticky
významné území – bývalý okres Náchod –
je v oblasti cestovného ruchu prezentováno
Brankou o.p.s. Území je nazýváno Kladským
pomezím. Kolik z nás toto ví? Nejedná se o
výmysl nové doby, ale o historickou skutečnost. Příští rok na jaře se u nás ve městě uskuteční mezinárodní setkání na toto
téma.
Rada města ráda přijala pozvání k setkání s radou města Broumov a vedením
Veby a.s. Setkání samospráv se opakovalo,
podnikatelské prostředí bylo důkazem potřebnosti spolupráce a nutné informovanosti.
V uplynulém období jsem se setkala i
s dalšími významnými zaměstnavateli v regionu – fy Hauk, Xavergen, MADE. Společným problémem je zájem kvalitních žadatelů o práci. Z našeho pohledu je příjemné
zjištění nabídky pracovních příležitostí.
Ne ve všech regionech obvyklé. I my máme
zajímavé zkušenosti. Např. s pracovníky
veřejně prospěšných prací. Jsou nám těžko
pochopitelné vycházky v diagnóze zánětu
průdušek. Jsou-li rozšířeny o výkon práce
v soukromých službách, o to více. Opět bojujeme. S názory, skutečnostmi, šlápnutím
na kuří oka. Případným ohrožením výhod,
zaběhnutých praktik, letitých stereotipů.
Na začátku října jsme se ve Swidnici zúčastnili setkání se spisovatelem Mariusem
Szczygielem. Polákem, redaktorem, glosátorem, publicistou, spisovatlem, který žil u

POZVÁNKA

na 5. veřejné zasedání
zastupitelstva města
v roce 2013,
které se koná ve středu
6. listopadu 2013
od 17.00 hodin
na sále Pellyho domů.

nás. Žil, vnímal, učil se, četl, studoval. Jeho
pohled je víc než zajímavý, objektivní, neurážející…. Přečtěte si třeba Gottland.
S blížícím se koncem roku zúročujeme naše snažení ve vydání prací, které
vznikaly delší dobu. Mirek Pichl dokončuje
aktualizovaná Data. Tentokrát v exkluzivní
podobě, cca 1 200 stran. Listování v kronikách. V úterý 12. 11. budeme křtít dětskou
knihu Jardy Soumara Pírko. V listopadu
Vám nabídneme reprezentační knihu fotografií Broumovské a Polické stěny. S Helenkou Matyášovou připravujeme brožury o
Hanuši Wihanovi a Bohuši Heranovi. Rozpracovaná je i publikace o Hlavňově. Ta by
měla vyjít v říjnu 2014.
V plném proudu jsou Polické divadelní hry. Zveme na Adventní koncert s Jitkou
Zelenkovou. Velmi dobře si vede Muzeum
papírových modelů. Obohatit zajímavými
zážitky se můžete na Polické univerzitě volného času. Oddáváme, vítáme nové občánky, loučíme se se zesnulými, navštěvujeme
jubilanty u příležitosti životních výročí či
sňatků. Zlatých i diamantových svateb.
Celonárodním problémem je parkování
v obcích. Bydlíme a mnohdy nemáme místo
pro své automobily. Zcela sebejistě žádáme
obecní prostor pro jejich parkování. Na
místních, okresních komunikacích. Nechce
se nám respektovat pravidla. Těžko se nám
chápe objektivní a nestranné rozhodování.
Jedna z mnoha stížností a žádostí se týká
parkování v Soukenické ulici. Chci-li být
nestranná, objektivní a spravedlivá, musím nechat posoudit situaci v celé oblasti. I v ulici Nádražní. V kontextu s dalšími
stížnostmi, tentokrát dopravců, kteří se
potýkají s nepřehledností dopravní situace
díky množství zaparkovaných aut a stížené
situaci v předjíždění a viditelnosti. S blížící
se zimou si opětovně dovoluji apelovat na
naši ohleduplnost k bezproblémové zimní
údržbě. Chceme-li mít průjezdné komunikace, musíme vytvořit podmínky pro jejich
rychlé vyčištění. Vaše zaparkovaná auta
jsou překážkami, které operativnost velmi
narušují. Zde děkuji za pochopení. V reálu
budeme nesmlouvaví.
Milí spoluobčané, naším společným cílem je náš spokojený život. Snažíme se a děkujeme za Vaši pomoc a podporu.

Ida Jenková
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Polická radnice umožní občanům ušetřit za energie
prostřednictvím E-aukce

Podobně jako mnohá jiná města a obce
České republiky, se nyní i radnice našeho
města rozhodla nabídnout svým občanům
možnost zúčastnit se elektronické aukce na
dodavatele energií. Ve spolupráci se společností A-TENDER s.r.o., která celou E-aukci
pro občany zabezpečuje, se tak radnice snaží svým občanům zprostředkovat možnost
se E-aukce zúčastnit a ušetřit tak na nákladech za elektřinu a plyn. Hned na začátku
je třeba zmínit, že účast občanů v E-aukci
je bezplatná. Pro úplnost přinášíme odpovědi na nejčastější otázky vztahující se k e-aukcím.

Co to vlastně je tzv. E-aukce?

Velmi krátce řečeno jde o výběrové řízení pořádané on-line pro velký počet zákazníků s cílem získání nejlepší možné ceny.
Přihlášení dodavatelé tak soutěží nikoli o
jednotlivé domácnosti, ale o všechny domácnosti najednou, jako jeden velký balík, o který je mezi nimi pochopitelně velký
zájem. Navíc v elektronické aukční síni vidí
on-line svou nabídku a aktuálně nejnižší
nabídku a jestli tedy chtějí zakázku získat,
musí svou cenu snížit. Velký soutěžený
objem a on-line průběh výběrového řízení
jsou dvěma klíčovými faktory k získání nejnižší ceny na trhu.

Co je předmětem E-aukce?

Bohužel nikoli celková cena, kterou nyní
občané platí. Do E-aukce nelze zahrnout
platby za distribuci, poplatky za obnovitelné zdroje a další regulované platby. Občané
ovšem mohou počítat, že z celkové ceny
elektrické energie je možné v E-aukci
soutěžit cca 50 %, u zemního plynu cca
75 % z celkové ceny, kterou nyní platí.
V průměru dosahované úspory činí
20–30 % ze stávajících cen silové energie
a zemního plynu. Za rok tak dosahované
úspory činí několik tisíc korun.

Jaký je průběh celé E-aukce?

V případě zájmu se občané musí v průběhu listopadu dostavit, v níže uvedených
termínech, na městský úřad, kde s pracovníky společnosti A-TENDER s. r. o. sepíšou
smlouvu o realizaci E-aukce. Sběr dat bude
trvat tedy přibližně měsíc, samotná E-aukce proběhne začátkem prosince a bude
promítána na městském úřadě. Poté budou
předána data vítěznému dodavateli, který
připraví pro občany smlouvy o dodávkách
a zároveň zahájí potřebné kroky k ukončení
dodávek u současného dodavatele. Podepsané smlouvy si pak občané vyzvednou
od pracovníků A-TENDER s.r.o., a to opět v
budově městského úřadu.

Kde a kdy bude probíhat samotný sběr dat?

Sběrné místo bude zřízeno přímo v budově radnice (tedy v sídle Městského
úřadu) na adrese Masarykovo nám. 98,
Police nad Metují. Samotný sběr dat pak
bude probíhat ve dnech 11. 11. 2013 a 18.
11. 2013 (podrobnosti budou zveřejněny
prostřednictvím výlepových ploch, prostřednictvím webu města, městského rozhlasu a prostřednictvím městského informačního servisu).

Jaké výhody tedy E-aukce občanům přináší?
Především jde o:
1

2

3
4

5

6

Získání nejnižší možné ceny na trhu
(vůči všem dodavatelům);
Zafixování této ceny po celou dobu
trvání smlouvy (2 roky), dodavatel
nemá možnost cenu měnit
Účast v E-aukci je zcela ZDARMA;

Společnost A-TENDER s.r.o. pro
občany zajistí 100% administrativní
a právní servis

Garance minimální úspory 15 %
(v případě nižší úspory je přechod
k novému dodavateli na rozhodnutí
občana);

Občan neplatí žádné další poplatky
spojené s ukončením smlouvy se
stávajícím dodavatelem ani za podpis
smlouvu s dodavatelem novým.
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Harmonogram E-aukce:

• Zahájení sběru dat (11. 11. 2013)
• První veřejná prezentace pro všechny
zájemce v prostorách Pellyho domů
(listopad)
• Ukončení sběru dat (18. 11. 2013)
• První elektronická aukce pro občany
Police nad Metují v prostorách MěÚ
(prosinec 2013)

Co musí občané vzít s sebou?

Je třeba mít fakturu za poslední roční
vyúčtování a stávající platnou smlouvu
či dodatek ke smlouvě o dodávkách elektrické energie či plynu se svým stávajícím
dodavatelem.

Kdo se může aukce zúčastnit?

Vedle občanů města Police nad Metují
se E-akce mohou pochopitelně zúčastnit
i občané z obcí okolních a rovněž je to
skvělá příležitost i pro živnostníky, podnikatele, dobrovolné spolky, zájmová
sdružení, apod. Prostě pro všechny, kteří
chtějí na energiích ušetřit.
Více informací o E-aukcích energií zájemci naleznou na stránkách www.a-tender.
cz a www.setrime-lidem.cz.

Jiří Škop, místostarosta,
David Hrůza, A-tender s. r. o.

Lipová alej ve Hvězdecké ulici

V průběhu měsíce října byla provedena kontrolní prohlídka aleje ve
Hvězdecké ulici, v úseku
podél městského hřbitova. Tato rozsáhlá alej
s původně bezmála 50-ti
stromy, čítá v současné
době 25 vzrostlých lip a lze říci, že jde o
jednu z nejstarších alejí na území města.
Samozřejmě tak jako ostatní živá příroda
i tyto organismy pomalu stárnou a zhoršuje se jejich stav. Jak z uvedených počtů
vyplývá, polovina stromů musela být
v minulosti již pokácena a byla zde provedena řada různých zákroků a opatření
- redukční řezy, zakrytí dutin, instalace
obručových vazeb a jejich odstranění,
další různé druhy řezů, instalace nových
bezpečnostních dynamických vazeb. Stav
aleje je kontrolován více méně pravidelně a v několika posledních letech byla
potřebná arboristická opatření placena
z finančních prostředků Správy Chráněné
krajinné oblasti Broumovsko. Vzhledem
k tomu, že alej byla vysazena v poměrně
hustém sponu, jsou dnes její jednotlivé
stromy cca 30m vysoké, poněkud přeštíhlené a s vysoko nasazenou korunou.
Poslední provedená kontrola konstatovala, že uvedená dispozice, v kombinaci
s vícekmenným tlakovým větvením většiny stromů, začíná být pro alej problematická, i když vitalita většiny z nich se

jeví jako dobrá. Vícekmenné stromy jsou
sice zajištěny bezpečnostními vazbami,
ale řada těchto vazeb bude pozbývat trvanlivosti, jsou již napnuté a bude proto
potřeba je vyměnit. V korunách se také
každoročně objevuje určité množství
uschlých větví druhého a třetího řádu,
které nejsou prozatím nijak velké, ovšem
při pádu z výšky mohou být pro lidi a majetek v pěší zóně nebezpečné. Podle provedeného posouzení jednotlivých stromů
bude v průběhu podzimu 2013, případně
na jaře 2014 proveden bezpečnostní řez
a výměna starších a napnutých vazeb.
Momentálně největším problémem
je ale razantně zasychající provozně
nebezpečná lípa v pravé části aleje,
tedy blíže ke hřbitovu, v pořadí předposlední odspoda. Je tvořena dvěma
kmeny, z nichž jeden je zcela zaschlý a
hniloba postupuje i do druhého kmene, jak je patrné na velké zarostlé ráně
z minulosti, na bázi kmene. Tento strom
bude muset být pokácen a kácení je již
objednáno.
Chtěli bychom proto požádat občany, aby při průchodu alejí dbali
zvýšené opatrnosti, a aby se příliš nezdržovali v horní části aleje, zvláště za
větrného počasí. Po pokácení nebezpečné lípy, provedení bezpečnostního řezu a
výměně vazeb, by měla být alej na nějaký
čas opět relativně bezpečná.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Znečištění ovzduší pálením odpadu

Přichází chladné
počasí a v domácnostech se pomalu začíná naplno topit. Ruku
v ruce s tím se také lokálně projevuje zhoršená kvalita ovzduší.
Při provozu kotlů na
spalování tuhých paliv se určitému znečištění ovzduší nevyhneme ani při používání správného paliva (dřeva a uhlí) a řádném
provozu domácích topenišť. Zcela zbytečné
je ale znečištění, které vzniká spalováním
materiálů, které nejsou řádným palivem, a
to zvláště spalováním odpadu. Spalování
odpadu je velký nešvar a stále přetrvává.
Škodlivost tohoto konání je v tom, že při
nízkých spalovacích teplotách v domácích
topeništích dochází k nedokonalému spalování a k tvorbě jedovatých látek, které
zamořují okolní ovzduší a pozemky. Tyto
škodliviny, nejen že obtěžují sousedy, kteří
nemohou mnohdy ani vyvětrat, ale především způsobují nejrůznější zdravotní potíže a onemocnění. Mnohé z těchto škodlivin
se dlouhodobě ukládají v tkáních a mohou
být toxické a rakovinotvorné. Jsou škodli-

vé i pro přírodu, a také pozvolna působí na
změny zemského klimatu (vznik skleníkového efektu a oteplování). Nejškodlivější
látky vznikají spalováním plastů.
Důvodem tohoto bezohledného chování
je buď lenost, nebo snaha ušetřit za řádné
palivo. Zákon o ochraně ovzduší stanovuje,
že každý je povinen omezovat a předcházet
znečišťování ovzduší a snižovat množství
jím vypouštěných znečišťujících látek a
dále, že jako palivo nelze používat odpad.
Apelujeme proto na všechny, kteří pálí
odpad, aby s tímto nešvarem přestali a
s odpadem řádně nakládali tak, jak to stanovuje městská odpadová vyhláška. To znamená, třídili ho a ukládali na místa k tomu
určená a do kotlů aby používali řádné palivo (čisté dřevo, uhlí). Zároveň vyzýváme
ke kontrole technického stavu kotlů a komínů a k jejich provozovávání tak, aby ani
při spalování řádného paliva, nedocházelo
ke zbytečnému znečišťování a obtěžování okolí.
Děkujeme všem, kteří se chovají zodpovědně a ohleduplně.

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Vánoční strom
pro polické náměstí

Blíží se nám konec roku a město Police nad Metují bude opět vybírat vhodný vánoční strom pro vánoční výzdobu náměstí. S určitým předstihem se proto
obracíme na občany, kteří mají v letošním roce v plánu
pokácet smrk (nejlépe smrk pichlavý, tzv. stříbrný), případně jedli s prosbou, zda by tento strom mohli městu
nabídnout. Předpokládá to, aby místo růstu stromu bylo
přístupné pro jeřáb. Pokácení a převoz vybraného stromu zajistí město, prostřednictvím technických služeb.
Za případné nabídky předem děkujeme.

Město Police nad Metují

Informace stavebního úřadu

Od 1. ledna 2013 vstoupila v platnost
rozsáhlá novela zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
– stavební zákon, která je publikovaná ve
Sbírce zákonů pod č. 350/2012 Sb. Součástí této novely stavebního zákona je
změna zákona o správních poplatcích.
Došlo k poměrně rozsáhlým úpravám
položek 17 – 18 přílohy (sazebníku) zákona o správních poplatcích. Tyto položky upravují správní poplatky za úkony
provedené dle stavebního zákona. Podstatně se rozšířil rozsah zpoplatněných
úkonů, za které správní orgán správní poplatky vyměřuje. Rovněž se výrazně změnily i sazby poplatků za konkrétní úkony.
Například za stavbu rodinného domu
o zastavěné ploše do 150 m2 je za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou stano-

ven správní poplatek 1.000,- Kč (do 31.
12. 2012 bylo ohlášení bez poplatku), za
stavbu rodinného domu nad 150 m2 je
za vydání stavebního povolení stanoven
správní poplatek 5.000,- Kč. Zpoplatněny jsou rovněž veškeré územní souhlasy
a to poloviční částkou příslušné sazby za
vydání územního rozhodnutí. Ke stavbám
např. provozních objektů jsou pak správní poplatky za vydání rozhodnutí o umístění stavby stanoveny ve výši až 20.000,Kč a za stavební povolení takovéto stavby
10.000,- Kč. Za vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických
požadavků na stavby je stanoven správní
poplatek ve výši 5.000,- Kč. Novelou zákona je rovněž zpoplatněno uzavření veřejnoprávní smlouvy a to ve výši poloviny
sazby příslušného poplatku.
Za odbor výstavby Eva Justová

Podávání žádostí o
povolení k pokácení
dřevin rostoucích
mimo les
S
přicházející zimou ukončují
dřeviny
většinu
vegetačních a biochemických procesů a nastupuje období vegetačního
klidu. Toto období je nejvhodnější pro
kácení dřevin rostoucích mimo les.
Tak to také požaduje vyhláška č.
189/2013 Sb. o ochraně dřevin a
povolování kácení, která provádí zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. U nás je
období vegetačního klidu stanoveno
od 1. listopadu do 31. března kalendářního roku. V souvislosti s kácením
dřevin proto připomínáme, že podle
výše uvedených právních předpisů je
k pokácení

• dřevin, které jsou součástí
stromořadí,
• dřevin s obvodem kmene 80 cm a
více ve výšce 130 cm nad zemí,
• zapojených porostů dřevin o
ploše větší než 40 m2,

potřebné povolení. Na území
našeho města vydává toto povolení
(formou rozhodnutí podle správního
řádu) Městský úřad Police n. M., na
základě žádosti. Formulář žádosti o
povolení k pokácení je k dispozici na
městském úřadě nebo je možné si ho
stáhnout na internetových stránkách
města. Podle zákona je možné pokácení povolit pouze ze závažných
důvodů, po vyhodnocení funkčního
a estetického významu dřeviny. Pro
zmírnění ekologické újmy za pokácené dřeviny se předepisuje náhradní
výsadby nových dřevin.

Povolení není potřebné pro

• dřeviny, které nedosahují výše
uvedených parametrů,
• dřeviny, pěstované na pozemcích
vedených v KN ve způsobu využití
jako plantáž dřevina
• dřeviny rostoucí v zahradách
u bytových nebo rodinných
domů v zastavěném území obce,
které jsou stavebně oplocené a
nepřístupné veřejnosti.
Nenechávejte podávání žádostí
o povolení ke kácení dřevin na poslední chvíli, protože je možné, že se
nestihne do 31. března vyřídit a budete muset s kácením počkat až na příští
dobu vegetačního klidu

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.
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jak snadno zajistit ideální účinnost spalování
krbových kamen?
Stačí si pořídit teploměr, nejlépe magnetický v ceně do 350 Kč,
instalovat jej na kouřovod a udržovat teplotu spalin za kamny
mezi 150°C až 250°C, u teplovodních kotlů do 200°C.
Zároveň je nezbytné mít dokonale funkční všechna těsnění
a zcela omezit falešný vzduch.
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TIP

přikládejte častěji menší
dávku paliva
onepořizujte si kamna s vyšším
výkonem než potřebujete
osprávně dimenzovaná jsou
levnější
onechcete-li pracně přikládat,
pořiďte si automatický nebo
zplyňovací kotel
opři roztápění první dávkou
paliva vždy topte na plný výkon

TIP
Energetické konzultační
a informační středisko
Kancelář IR INSPECTIONS, s.r.o.
(vedle prodejny „Krásné věci“)
Masarykovo náměstí 93
549 54 Polici nad Metují
Poradenství pro veřejnost:
PO, ST / 13 - 17 hod
bZdarma poradenství a kontrola
systému vytápění
bZměříme vlhkost dřeva,
komínový tah, účinnost spalování
bZpětné volání zdarma (telefon
608 552 136, 608 903 456)

Pozor při inverzi
opři špatných rozptylových
podmínkách obzvláště
neduste kotel
a nezamořujte tak okolí
ostejné riziko platí
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období (podzim, jaro)
o “vražedné” škodliviny,
které vypustíte z komína,
musíme všichni
nedobrovolně dýchat

jak snadno vyčistit sklo krbových kamen?
Neutrácejte za drahé chemické prostředky. Stačí vzít
vlhký hadřík, „namočit“ jej do studeného jemného
popela (hrubý by mohl poškrábat), sklo hadříkem očistit
a čistým vlhkým hadrem dočistit.
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ZE PSÍHO ÚTULKU
Drakiáda (III. ročník)

Datum a místo konání: 20. říjen 2013,
kopec „U Břízy“ v Pěkově.
Průběh: Po 14. hodině výstup na větrný kopec. Majitel prvního draka, který
vzlétl a po celou dobu létal nejvýš: Šimon.
Vlastníci draka, který se utrhl (jako
ze řetězu) a letěl nejspíš za princeznou
(a to hodně daleko): Šrytrovi. Pozn.: drak
byl majitelem zachráněn, znovu uvázán a
vypuštěn (a že létal…).
Byly vyhodnoceni ručně vyrobení

draci: létající krabice a klasický drak
Knittelových, vymalovaní draci Dana
Thera, Lucky a Michaela Važanových a
Vény Rydla.
Vážíme si sponzorů: děkujeme Krejsům a pak Mileně Čápové a Leoně Zelené
za upečená výtvarná díla, po kterých se
jen zaprášilo.
Děti opět ochutnaly brambory pečené
v ohni, byly odměněny diplomem za vyvenčení draka a samy si vybraly odměnu.
Šárka Pokorná

Událo se...

Tento měsíc máme v útulku fenku,
která byla ve čtvrtek 17.10. nalezena
v Polici nad Metují na ulici Ostašská u
benzínky. Myslím, že jí jsou asi 2 roky. Je
světlé barvy rasy mops. Lidí se bojí a je
smutná, že je v útulku. Hledáme její původní majitele! A prosíme o jakékoliv informace.
V útulku byl asi čtyři dny jezevčík,
který byl nalezen na Nebíčku v Polici nad
Metují. Byl vrácen jeho majitelům do Žďára nad Metují.
Pavlína Hilscherová

Rozpis lékařů
stomatologické služby
listopad 2013

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum Lékař

     Tel. č.

02. - 03. 11. MUDr. Jaroslava Neoralová 491 581 394
Horní 109, Teplice nad Met. 602 333 460
09. – 10. 11. MUDr. Jaromír Kopecký 602 304 594
17. listopadu 387, Police n. M.
491 502 425
16. – 17. 11. Bc. J. N. Ogriščenko
ZS Veba – Olivětín 66, Broumov
23. – 24. 11. MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491 502 525
ZS Veba – Olivětín 66, Broumov
30. 11. – 01. 12. MUDr. Lukáš Neoral 491 541 654
ZS Police nad Metují
602 333 427
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Usnesení rady města ze zasedání č. 18 - 20 / 2013 ze dne 23., 25. 10. a 7. 11. 2013
RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a
MŠ Police nad Metují za měsíc leden – srpen
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 doporučuje ZM uzavření Rámcové
smlouvy o obchodování na finančním trhu
mezi městem Police nad Metují a Komerční
bankou a.s.
RM doporučuje ZM ke schválení úvěrovou
smlouvu registrační číslo 99006838323
uzavíranou mezi městem Police nad
Metují a Komerční bankou, a.s. za účelem
předfinancování a spolufinancování akce
„Soubor opatření ke snížení energetické
náročnosti ZŠ Police nad Metují“, která je
spolufinancována Evropskou unií - Fondem
soudržnosti a Státním fondem životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
RM schvaluje:
a) jako vítěze podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném
řízení podle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, „Soubor opatření ke snížení
energetické náročnosti ZŠ Police nad
Metují“ společnost Stavební firma
Ječmínek, spol. s r. o., Dražkovická 1732,
530 02 Pardubice V, Zelené Předměstí, s
nabídkovou cenou 18.144.973,81 Kč vč.
DPH a délkou záruční doby 120 měsíců,
a současně také schvaluje uzavření
smlouvy o dílo.
b) pořadí uchazečů podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce zadávané v
otevřeném řízení podle § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, „Soubor opatření ke
snížení energetické náročnosti ZŠ Police
nad Metují“, a sice:
1) Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o.,
IČ 25925768
2) MARHOLD, a. r., IČ 15050050
3) MOVIS Hronov, s. r. o., IČ 25983181
4) STYLBAU, s. r. o., IČ 25957481
5) Delta Velké Poříčí, s. r. o., IČ 25283383
6) Průmstav Náchod s. r. o., IČ 25275062
c) vyřazení uchazečů podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce zadávané v
otevřeném řízení podle § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, „Soubor opatření ke
snížení energetické náročnosti ZŠ Police
nad Metují“, a sice:
1) Broumovské stavební sdružení s. r. o.,
IČ 46504303
2) Kerson spol. s r. o., IČ 45536040
3) BROUMSTAV společnost s ručením
omezeným, IČ 42228433.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu
nabídkové kupní ceny při prodeji tzv.
„Zeleného domečku“, tj. budovy č. p. 345 s
pozemkem st. č. 386/2 o výměře 105 m2 a
pozemkem p. č. 1254/2 o ploše 142 m2 v k.
ú. Police nad Metují, na 1.360.000,- Kč.
RM
schvaluje
výpůjčku
pozemku
p. č. 959/80 v k. ú. Velká Ledhuje
spoluvlastníkům domu čp. 254 v Ostašské
ulici - Bytovému družstvu Ostaš. Smlouva o
výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou, podmínkou

výpůjčky je, že pozemek zůstane přístupný
i pro vlastníky a uživatele garáží za domem.
RM schvaluje pronájem nebytových
prostor - jedné místnosti o ploše 18 m2
ve druhém nadzemním podlaží domu č.
p. 341 v Tyršově ulici v Polici nad Metují
(budova Muzea papírových modelů místnost 1A) panu Ing. Jaroslavu Vrabcovi
za účelem uskladnění podlahových krytin
k jeho podnikatelské činnosti. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné je
stanoveno ve výši 200,- Kč/m2 ročně.
RM doporučuje ZM ke schválení přijetí
pozemku p. č. 640/10 v k. ú. Velká Ledhuje
darem od Karla Adámka do majetku města
Police nad Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení
bezúplatný převod pozemků st. č. 1/4 o
výměře 1353 m2, st. č. 435 o výměře 314
m2 a st. č. 436 o výměře 38 m2 v k. ú. Velká
Ledhuje z majetku města do vlastnictví TJ
Spartak Police nad Metují, o. s., náhradou za
odstraněnou budovu č. p. 519 v k.ú. Velká
Ledhuje.
RM doporučuje ZM ke schválení budoucí
odkup částí pozemků dotčených úpravou
místní komunikace - zatáčky v Radešově od
vlastníka firmy AGRIN, spol. s r.o. Jedná se
o části pozemků p. č. 860/1, 860/2, 859/2,
864/1 a 996/3 o celkové výměře cca 100
m2 v k. ú. Radešov nad Metují. S vlastníkem
dotčených nemovitostí bude uzavřena
smlouva budoucí kupní a po dokončení díla
a zaměření skutečného stavu bude uzavřena
smlouva kupní. Kupní cena je stanovena
dohodou ve výši 100,- Kč/m2 pozemku pod
komunikací a 70,- Kč pod krajnicí vozovky.
RM neschvaluje vypovězení nájemní
smlouvy na užívání zemědělských pozemků
města Police nad Metují, uzavřené mezi
městem Police nad Metují a panem
Vladimírem Vackem, IČO 18855326, Pěkov
31, 549 54 Police nad Metují, dne 4. 12.
2000, včetně jejích dodatků č. 1 – 3.
RM neschvaluje navýšení nákladů na
realizaci stavby „Rekonstrukce místní
komunikace na pozemku p. č. 995/1, k. ú.
Police nad Metují“, trvá na tom, aby bylo
uvedené dílo realizováno podle schválené
projektové dokumentace stavby, a souhlasí
s tím, aby byl uzavřen dodatek smlouvy o
dílo upravující rozsah záruky za dílo v místě
úseku č. 1 (stávající betonové podloží).
RM ruší výběrové řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na akci
„Propojovací chodník, oprava chodníku
ve Smetanově ulici, oprava chodníku v
Ostašské ulici“ z důvodu nepředložení
žádné nabídky a schvaluje zadání provedení
jednotlivých oprav samostatně vhodným
zájemcům na základě předložení nabídky.
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu „Rekonstrukce objektu
AMK Police nad Metují“ společnost
METALLGASS CZ, s. r. o, IČ 25917579, se
sídlem Hostovského 184, 549 31 Hronov, s
nabídkovou cenou 436.062,- Kč bez DPH (tj.
523.274,- Kč včetně DPH) a současně také
schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého
rozsahu
„Úprava
místních
komunikací v Radešově, Pěkově a
Hlavňově“ společnost SVOBODA - dopravní

a inženýrské stavby, a. s., IČ 28796578, se
sídlem Školní 201, 549 81 Meziměstí, s
nabídkovou cenou 855.744,- Kč bez DPH
(tj. 1.035.450,20 Kč včetně 21% DPH) a
současně také schvaluje uzavření smlouvy
o dílo.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu
rozpočtu č. 6 - položky rozpočtového
opatření č. 20 - 26. Zvýšení příjmů o
650.431 Kč, zvýšení výdajů o 1.650.431 Kč
a financování ve výši 1.000.000 Kč (položka
8113).
Rada města:
a) doporučuje ZM schválit podání žádosti
o dotaci na opravu místní komunikace
Ke Žděřině z dotačního programu
Ministerstva financí ČR;
b) souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy
se společností SOVIS Hradec Králové s.
r. o. ve věci podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo financí ČR v případě, že
podání žádosti schválí ZM
c) schvaluje za podmínky schválení
podání žádosti o dotaci ZM následující
parametry výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu s
názvem: „Oprava místní komunikace Ke
Zděřině“
Kritéria: nabídková cena váha - 100%
Obeslané firmy:SOVIS,
a.
s.,
Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec
KrálovéSTAVREMO-PCE,
a.
s.,
V Mlejnku 608, Staré Hradiště, 500 11
PardubiceSTAVOKA Kosice, a. s., Kosice
116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop, Ing.
Pavel Scholz, Michal Mucha, Bc. Eva
Pápaiová, Ing. Pavel Pohner
náhradníci:
Mgr. Ida Jenková, Ing. Jan
Troutnar, Ing. Helena Ištoková, Ing. Vasil
Bučok, Eva Justová
RM schvaluje:
a) jako vítěze podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném
řízení podle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění, „Soubor opatření ke snížení
energetické náročnosti ZŠ Police nad
Metují“ společnost Stavební firma
Ječmínek, spol. s r. o., Dražkovická 1732,
530 02 Pardubice V, Zelené Předměstí, s
nabídkovou cenou 18.144.973,81 Kč vč.
DPH a délkou záruční doby 120 měsíců,
a současně také schvaluje uzavření
smlouvy o dílo.
b) pořadí uchazečů podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce zadávané v
otevřeném řízení podle § 27 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, „Soubor opatření ke
snížení energetické náročnosti ZŠ Police
nad Metují“, a sice:
1) Stavební firma Ječmínek, spol. s r. o.,
IČ 25925768
2) MARHOLD, a. r., IČ 15050050
3) MOVIS Hronov, s. r. o., IČ 25983181
4) STYLBAU, s. r. o., IČ 25957481
5) Broumovské stavební sdružení s. r. o.,
IČ 46504303
6) Delta Velké Poříčí, s. r. o., IČ 25283383
7) Průmstav Náchod s. r. o., IČ 25275062
c) vyřazení uchazečů podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce zadávané v
otevřeném řízení podle § 27 zákona č.
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137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, „Soubor opatření ke
snížení energetické náročnosti ZŠ Police
nad Metují“, a sice:
1) Kerson spol. s r. o., IČ 45536040
2) BROUMSTAV společnost s ručením
omezeným, IČ 42228433.
RM
schvaluje
pronájem
prostoru
Masarykova
náměstí
pro
umístění
pouťových atrakcí v době konání tradiční
Polické pouti firmě Jan Janeček Lunapark
v letech 2014 až 2016 dle podmínek
nájemní smlouvy (viz příloha). Nájemné je
stanoveno částkou 105 000,- Kč ročně, v
případě písemné výpovědi jedné ze stran
s udáním důvodu činí výpovědní doba 10
měsíců.
RM schvaluje záměr výpůjčky části
nebytových prostor o ploše 80m2 (nový
sklad na fotbalovém hřišti) na pozemku st.

č. 1074 v k. ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje přidělení městských bytů v
Polici nad Metují:
1) byt č. 2 - 1+1 v domě č. p. 309 v ulici 17.
listopadu paní Haně Stibbové na dobu
určitou šesti měsíců,
2) byt č. 1 - 1+1 v domě č. p. 315 v ul. 17.
listopadu paní Daně Úlehlové na dobu
určitou tří měsíců,
3) byt č. 6 - 2+1 v domě č. p. 340 v Tyršově
ulici panu Robertu Romanovi na dobu
určitou šesti měsíců.
Nájemci doloží potvrzení o bezdlužnosti
městu a nájemní smlouvy mohou být
prodlouženy, budou-li nájemci řádně plnit
povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 9
v domě č. p. 443, Fučíkova ulice, Police nad
Metují, ze současného uživatele paní Mileny
Stűrmer, nar. 4. 7. 1958, bytem Fučíkova

Opět pochvala do Police...

Ano, přibližně před měsícem začaly letošní taneční kurzy
pro mládež a už jsme na první prodloužené slyšeli pochvalu
od tanečních mistrů Poznarových. A není to jen tak vystřelená pochvala od někoho náhodného! Tito taneční mistři mají
současně čtyři taneční kurzy po okolí a právě polické kurzy
vyhodnotili v sobotu 12. 10. 2013 jako nejlepší a na nejvyšší
úrovni ze všech čtyř kurzů. Pochvala patří všem účastníkům
kurzu, pracovníkům starajícím se o hezký a příjemný průběh
tanečních. K těmto pochvalám musíme přidat i vzornou péči
p. Exnera s kolekt. o občerstvení a pochopení většiny doprovodů a návštěvníků, aby udržovali vhodné společenské oblečení, které dodává těmto kurzům kulturní ráz.
Mistři Poznarovi též kladně hodnotili vzrůstající úroveň
kultury v Polici a to by nás mělo těšit všechny, kdož si Police
vážíme a máme jí rádi. Takže ještě jednou děkujeme za vyjádřenou pochvalu a my si udržme vzrůstající kulturu v Polici
nad Metují.
Zdeněk Beran
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443, Police nad Metují, na nového nájemce
Pavla Macháčka, nar. 11. 5. 1973, bytem
Bukovice 122, 549 54 Police nad Metují.
RM schvaluje poskytnutí příspěvku na
vydání X. svazku Kladského sborníku ve
výši 4 tis. Kč.
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce
zadávané v řízení v režimu § 18 odst.
5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, „Oprava
místní komunikace Ke Žděřině“ společnost
SOVIS, a. s., Pardubická 852/10a, 500 04
Hradec Králové, která v rámci soutěže
nabídla nejnižší nabídkovou cenou ve výši
2 894 014,95 Kč bez DPH, a současně také
schvaluje uzavření smlouvy o dílo.

Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ

Výsledky fotosoutěže za říjen

Co je to? Kde je to?

Na obrázku v říjnovém čísle Polického měsíčníku byl detail vrchní
části konstrukce stožáru veřejného osvětlení
na Masarykově náměstí.
Ze čtyř správných
odpovědí jsme vylosovali tři účastníky J. S., J.
Č a J. M. Dovolujeme si
požádat úspěšné řešitele, aby se po 4. listopadu dostavili do našeho
IC v Pellyho domech,
kde dostanou malou
pozornost společně s
aktuálním číslem PM.
Děkujeme
všem,
kteří se soutěže účastní.
FOTO Štěpán Horák

- soutěžní fotografie na listopad

Své odpovědi můžete zasílat prostřednictvím e-mailu na
adresu infocentrum@policko.cz nebo napsat na lísteček s Vaší
adresou a přinést do Informačního centra Pellyho domů vždy do
15. dne příslušného měsíce. Ze správných odpovědí budou vylosovaní tři výherci, kteří obdrží drobné ceny.
Ida Jenková

Jubilea

V září 2013 slavili...
70 let

75 let
80 let
85 let

paní Růžena Pfeiferová
pan Vladimír Vacek
pan Václav Frydrych
pan Antonín Vacek
pan František Karpf
paní Hana Krejčová
pan Heinz Schirlo
pan Miroslav Škop
paní Marie Škopová
pan František Schmidmayer
paní Ludmila Švorčíková
pan Jan Hofman

Vš em j u b i l ant ů m p řejeme
pev né zdrav í a k rá sné d ny
pl n é p o ho dy v dal ších l etech .
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.

VZPOMÍNKA na Jardu

Sňatky

Souhlasné ANO zaznělo v září 6x:
7.9. Pavel Jirát a Marie Pazourová – obřadní síň
13.9. před kaplí sv.Kříže na Ostaši
14.9. Jiří Bernard a Hana Patakiová - sňatek ve Velkých Petrovicích
14.9. Tomáš Kalus a Pavla Večerková –
před kaplí na Hvězdě
21.9. Dvojsvatba v obřadní síni
Lukáš Wendl a Romana Kalašová
Daniel Kubík a Helena Hromádková

Statistika

K 30. 9. 2013 mělo město Police nad
Metují dle dostupné evidence 4245 obyvatel

Zlatá svatba

V pátek 27.9.2013 oslavili v rodinném
kruhu 50 let manželského života pan Antonín Leppelt a paní Marie Leppeltová.

Diamantová svatba

V sobotu 21.9.2013 si připomněli 60
let manželského života, tzv. Diamantovou

svatbu, pan Slavomír Duba a paní Marie
Dubová z Dědova. Gratulujeme a přejeme
zdraví a pohodu do příštích let
Dagrmar Hambálková,
matrikářka

Vážení spoluobčané, dne 30. 9. nás bohužel opustil ve věku 84 let pan
Jaroslav Řehák. Vzpomeňme na tohoto kamaráda, milovníka sportu a velkého fanouška Slavie Praha.
Na člověka, který byl členem poválečné sociální demokracie a na jednoho z více než 200 tisíc odvážných členů, kteří v roce 1948 odmítli sloučení
sociální demokracie s komunistickou stranou po jejich únorovém převzetí
moci.
Jarda Řehák živě diskutuje v září loňského roku na Polickém náměstí s
předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou. Jeho výborné znalosti především
z historie sociální demokracie přítomné překvapily. Za dlouhodobou podporu tohoto hnutí děkuje MO ČSSD Police nad Metují.

Marek Plný

Ivan Hambálek a Jaroslav Řehák

se letos v létě sešli na polickém náměstí. Každý se již nějaký
čas trápil se svými zdravotními problémy. Oba se s nimi statečně vyrovnávali. Ze života, i z toho polického, odešli na věčnost
zanedlouho po sobě. Oba dva zůstanou v našich vzpomínkách,
kterých je opravdu požehnaně!
Ida Jenková
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Knihovna ve spolupráci s místní organizací Českého zahrádkářského svazu
uspořádala již 9. ročník soutěže v aranžování suchých rostlin Kouzlení s květinami. Soutěž je určena dětem základních
škol Policka. Dětské práce byly vystaveny
na Podzimní výstavě v Pellyho domech
ve dnech 26. - 28. září 2013. Každý rok
obdivujeme, co děti pod vedením svých
učitelek předvedou. Vystavené práce si
připomeneme obrázkem:
Na děti čeká odměna v podobě výtvarných pomůcek, které budou moci využít při dalším výtvarném tvoření. A my
se budeme těšit na příští už 10. ročník
soutěže.
*********
5. listopadu se sejdeme na dalším
společném čtení se Senior klubem
Ostaš. Čekají na nás stránky knih pana
Miroslava Horníčka a hlas pana Františka
Pivoňky. Těšíme se na setkání.

Černá hodinka

Slavnostní křest knihy pro děti
„Pírko“, kterou napsal i nakreslil pan
Jaroslav Soumar, učitel výtvarného odboru polické ZUŠ. Přijďte si poslechnout,
jak vzniká dětská knížka a jak si vyplnit
sen a knihu vydat. Své vyprávění autor
doplní ukázkou ilustrací.
Knihu vydalo nakladatelství BOR
Liberec. Během večera si budete moci
knihu koupit. V Pellyho domech,
úterý 11. listopadu 2013
v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.
Věra Plachtová

Nabídky knih:

• Solovská, Vendula: Rozvoj dovedností
dospělých lidí s mentálním postižením.
• Rozvíjení komunikace, sociálních a praktických činností.

• Říčan, Pavel: S dětmi chytře a moudře.
• Psychologie výchovy dětí pro rodiče a
prarodiče.
• Flandera, Stanislav: Tejpování pevnými
a pružnými tejpy.
• Příručka pro maséry a fyzioterapeuty,
prevence a korekce poruch pohybového
aparátu.
• Doležalová, Alena: Stévie místo cukru.
• 365 receptů s použitím stévie sladké.
• Drda, Adam: Zdálo se, že Bůh je lhostejný.
• Osudy českých Židů přeživších holocaust.
• Čerpáno z rozhlasového pořadu Příběhy
20. století.
• Dukan, Pierre: Muži to rádi oblé aneb
Proč se přirozená krása stala tabu.
• Dějiny sexuality, partnerské vztahy, vývoj
názorů na ženské tělo.
• Franc, Régis: Zajatec Londýna.
• Pohled na Angličany francouzskýma očima.
• Baštecká, Lydia: Broumov.
• Fotografická publikace o zaniklé tváři
města, edice Zmizelé Čechy.
• Gounelle, Laurent: Filozof, který nebyl
moudrý.
• Francouzský román o střetu dvou pojetí
života, o rozvoji osobnosti a o lidské duši.
• Fuchsová, Irena: Když světlo projde špínou, zůstane čisté.

• Vzpomínky na začátky práce v kolínském divadle.
• Haan, Linda de: Princ & Princ.
• Jednoduchý pohádkový text pro malé
děti o toleranci a lidské různosti.
• Ždánský, Marek: Gorilí táta.
• Vzpomínky ošetřovatele zvířat v ZOO.
• Maléřová, Zuzana: Šťastná hodina.
• Krátké vzpomínky na české osobnosti.
• Casey, Jane: Oheň.
• Současný anglický detektivní román.
• Extence, Gavin: Vesmír versus Alex
Woods.
• Současný anglický román o dojemném
nečekaném přátelství.
Dáša Ducháčová

Muzeum města Police nad Metují

Výstava loutek z řezbářské dílny Jarmily Haldové a jejích synů
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Regionální muzeum v Náchodě srdečně zve 3. prosince 2013 v 16,00
hod. do staré polické školy „Dřevěnky“ na slavnostní zahájení výstavy loutek z řezbářské dílny Jarmily Haldové a
jejích synů. Výstavu bude poté možné
navštívit denně mimo pondělky od 4.
12. 2013 do 5. 1. 2014 od 9,00-12,00
a 13,00-16,30 hod. (zavřeno bude také
24. a 25. 12., 31. 12. 2012 a 1. 1. 2013).
Práce současné profesionální výtvarnice ze Sedloňova představují to
nejlepší, co bylo v našem kraji v sou-

časnosti tohoto oboru vytvořeno. Jarmila
Haldová navazuje na trnkovskou a ladovskou tradici české výtvarné tvorby i svými
loutkami. Vedle klasických loutkových postaviček vytvořila Jarmila Haldová i loutky z
dějin umění, zejména hudby. Na výstavě tak
budou k vidění například postavy z Prodané nevěsty, Rusalky, Lazebníka sevillského,
Dona Giovanniho, Čerta a Káči, Jakobína,
Kouzelné flétny ale i z pohádky Františka

Hrubína Zvířátka a loupežníci.

Mgr. Jan Tůma

INFOCENTRUM
NABÍZÍME K PRODEJI:
TRHACÍ BLOČEK

PUBLIKACE

TEPLICKÉ SKÁLY 2014

Nástěnný měsíční kalendář formátu A3
V prodeji za 149 Kč.

Dějepis kláštera břevnovského a broumovského

Autorem publikace je benediktin Jeroným
Růžička, který zemřel r. 1884. Původní spis
vyšel v českém jazyce už ve 40. letech 19.
století. Kronika byla edičně zpřístupněna,
opatřena historickým komentářem a obrazovým doprovodem.
V prodeji za 300 Kč.

Trhací bloček z ručního papíru s motivem
polické radnice nabízí IC k prodeji ve dvou
velikostech. Větší s magnetem za 70Kč,
nebo menší bez magnetu za 50Kč. Součástí
obou balení je i praktická tužtička. Bločky si
můžete zakoupit také v Muzeu papírových
modelů.

PRODUKTY KITL

Od srpna se na našem pultu objevují výrobky firmy KITL, jejíž výrobky získaly
v loňském roce ocenění spotřebitelů.

SIRKY

Klub sběratelů Policka ve spolupráci
s Městem Police nad Metují vydává tuto
novou „čtyřku“ s fotkami Štěpána Horáka
u příležitosti 760 let výročí založení Police
nad Metují. V prodeji na IC za 15Kč.

KALENDÁŘE 2014

POLICE NAD METUJÍ A OKOLÍ
ZA STARÝCH ČASŮ
Z pera grafika a kreslíře Petra Čuhaniče.
K prodeji za 99Kč.

*ŠLÁFTRUŇK ZLATÝ
*ŠLÁFTRUŇK RUDÝ

VÍNO NA DOBROU NOC
Vyrobený z hroznového vína,
7 léčivých bylin s uklidňujícím účinkem
a hroznového moštu. Pomáhá uklidnit
a uvolnit od stresu. Doporučené
dávkování: 50ml 1-2hod. před spaním.
Cena: 159Kč

*MEDUCÍNKA

SIRUP PRO OBDOBÍ CHŘIPEK
A NACHLAZENÍ
Obsahuje: propolis, léčivé byliny, vitamín C, pouze ovocný cukr, bez alkoholu. Výrobek roku Libereckého kraje
2012. Cena: 109 Kč a 169 Kč

*ŽIVOTABUDIČ

SIRUP NA POVZBUZENÍ
Místo
energetického
drinku
v plechovce můžete využít přírodní
alternativu: sirup z hroznové šťávy a
5 léčivých bylin. Jedna 500ml lahev
odpovídá zhruba 20 plechovkám.
K prodeji na IC za 119 Kč a 179 Kč.

*SIRUP PRO VÝROBU DOMÁCÍ
LIMONÁDY
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Sirupy jsou k dostání ve dvou
variantách – s příchutí bezu a zázvoru.
Jsou vyrobeny dle tradičních receptur

Polický měsíčník - listopad 2013 - strana 10

z čerstvých bio bylinek. Květ bezu má
silné antioxidační účinky a zázvor se
v lidovém léčitelství užívá při chřipkách
a nachlazení.
Cena: 119,- Kč
PŘIJĎTE OCHUTNAT!

REGIONÁLNÍ PRODUKTY

Stávající sortiment Med z Rokytníku a Bio
džemy z Radešova se rozrostly o další
přírůstky. Jsou jimi regionální produkty z
Vernéřovic. Sklenice s medem o rozdílném objemu i různých tvarů (soudek,
medvídek), společně s medovinou nabízíme rovněž v našem IC za příznivé ceny.

• otevřeno sezónně nebo celoročně,
minimálně 5 dní v týdnu, min. 30
hodin týdně
• pracovníci hovoří min. 1 světovým
jazykem
• eviduje počet klientů (návštěvníků)
písemným, nebo elektronickým
záznamem
• má vlastní informační databázi
v elektronické podobě, u které
provádí průkaznou aktualizaci
• poskytuje informace o místě svého
působení (obec, město, kulturní,
případně přírodní památka)
Více informací ohledně certifikace
naleznete na: http://www.aticcr.cz/.

IC INFORMUJE:
OTEVÍRACÍ DOBA:

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM

POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba v LISTOPADU:
Pondělí
9:00 – 17:00
Úterý
9:00 – 15:00
Středa
9:00 – 17:00
Čtvrtek
9:00 – 15:00
Pátek
9:00 – 15:00
Polední přestávka od 11:30 do 12:00

e-mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501

UDĚLENÍ CERTIFIKACE

Asociace českých turistických center
(A.T.I.C. czechtourism) přidělila na
základě jednotné klasifikace turistických center našemu IC certifikát příslušné třídy. Každé IC je hodnoceno
dle rozsahu a šíře poskytovaných služeb. Naše IC bylo po důkladném přezkoumání zařazeno do kategorie C:
• splňuje minimální standardy pro
činnost turistických informačních
center

z celé ČR, přirepubliky, přičemž ve
všech proběhla pouze jedna kontrolní
návštěva a to během srpna/září 2013.
Celkové výsledky projektu Mystery
shopping 2013 budou vyvěšeny na
webových stránkách CzechTourism v
průběhu
měsíce
října.

Naše infocentrum dosáhlo vynikajícího výsledku 97%.

NÁVŠTĚVNOST IC

Od 1. 1. 2011 musí povinně všechna oficiální turistická centra zadávat data návštěvnosti do počítačového programu,
který zajistil a distribuoval CzechTourism.
Tento program umožňuje celorepublikový
monitoring návštěvnosti a celkově snadnější přístup k datům. Prezentovaná data
jsou převzata a zpracována z tohoto monitoringu.
V letošní turistické sezóně (květen – září
2013) evidujeme 8 189 návštěvníků polického informačního centra.
Pokud srovnáme údaje za stejné období
s rokem 2012, zjistíme, že návštěvnost IC
se zvýšila o 3 400 návštěvníků, přičemž
96% návštěvníků tvořili Češi, 4% cizinci.
Je důležité nezapomínat na to, že tato čísla
nesvědčí o návštěvnosti regionu (ne
všichni turisté přijdou do TIC).
V potaz je také důležité brát tu skutečnost,
že čísla jsou do programu zadávána
ručně, tudíž nejsou 100% přesná. Ne vždy
zvládne pracovník IC u obsluhy návštěvníků zadat všechny počty osob a typy dotazů
do programu….

KINO

MYSTERY SHOPPING

I v letošním roce se polické IC dobrovolně
účastnilo tzv. mystery shoppingu. Neznámý návštěvník z agentury CzechTourism,

profesní organizace A.T.I.C ČR a výzkumné agentury NMS Market Research hodnotil (tajně) kvalitu služeb
našeho TIC.
Smyslem tohoto projektu je pomoci při
celkovém zlepšení služeb, upozornit
na to, co je možné, případně žádoucí
zlepšit. Každé TIC, kterého se projektu
účastnilo bylo celkově ohodnoceno tzv. Indexem, který nabývá hodnoty
od 0%-100% a vyjadřuje kvalitu obsluhy TIC (čím vyšší hodnocení, tím
lepší). V celkovém hodnocení byly
sledovány tyto parametry: značení TIC
a otevírací doba, exteriér TIC, první
dojem zákazníka, interiér a vybavenost TIC, výkon pracovníka TIC a celkový subjektivní dojem klienta z návštěvy informačního centra a nabídka
služeb TIC. Do projektu měření kvality
služeb se zapojilo celkem 183 TIC

Polický měsíčník - listopad 2013 - strana 11

POLICKÝ FILMOVÝ KLUB
Středa 27. 11. 2013 od 19 hodin

BÍDNÍCI

Velká Británie, 2012, 157 min.
Muzikál / Drama / Romantický
Režie: Tom Hooper
Předloha: Victor Hugo (kniha)
Scénář: William Nicholson, Alain Boublil,
Claude-Michel Schönberg
Hrají: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne
Hathaway, Amanda Seyfried, Helena
Bonham Carter, Eddie Redmayne, Sacha
Baron Cohen, Aaron Tveit, Colm Wilkinson,
Isabelle Allen, Edward Lewis French, Lily
Laight, Samantha Barks, Charlotte Hope,
Andy Zelary, Julian Seager, Karol Steele

Když bývalého galejníka Jeana Valjeana
(Hugh Jackman) propustí na podmínku,
netuší, že za zády bude mít jako věčný stín
posedlého inspektora Javerta (Russell
Crowe). Ten ctí zásadu, že zloděj zůstane
vždy zlodějem a Valjean se zdá být jasným
příkladem, zvlášť když pravidla podmínečného propuštění záhy poruší. Jenže
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Valjeanovi se daří unikat, začne žít pod
změněnou identitou, stane se ctihodným
občanem a dokonce starostou, jenže ani
tehdy není před slídivým Javertem v bezpečí. Po smrti tovární dělnice Fantine (Anne Hathaway), kterou si klade za vinu, se
ujme její dcerky Cosette. Společně s ní pak
před Zákonem utíká do anonymity francouzské metropole. Tam na ně po pár
letech relativního klidu čeká kromě Javerta
i další nebezpečí – ulice bobtnající revolucí,
kterou připravují mladí kluci. Jeden z nich,
Marius (Eddie Redmayne), se při letmém
setkání zamiluje do dospívající Cosette
(Amanda Seyfried) a ta jeho city opětuje.

* VIP: Vstup na profesionální divadlo,
všechny amatérské soubory, představení
Racci a koncert (vstup na koncert a představení Racci zdarma)
* OCHOTNÍK: Vstup na dvě vybraná amatérská představení (nahlášení představení
je nutné při objednávce permanentky),
představení Racci a koncert (vstup na
koncert zdarma)
PERMANENTKY JSOU PŘENOSNÉ!

Ceník permanentek:
SEDADLA

VIP

I. Přízemí řada:
1 - 5 a balkon
řada: 1 -2

530,-

210,-

III. Přízemí: 14
– 16. řada a
balkon: 3 – 4.ř.

450,-

170,-

II. Přízemí řada:
6 -13

490,-

OCHOTNÍK

66. POLICKÉ
DIVADELNÍ HRY

!!PELLYHO DOMY!!

RACCI

ZR
po UŠ
úz EN
áv OJana Raila
Dramatizace, režie, choreografie:
Suchá
ěr
Kytara: Jan Borek
ce Samuel
Hrají a tančí: Petra Slavíková, Jan

Divadlo v pohybu a tanečnice ze STUDIA
Nová scéna - Lidé v pohybu působící pod
Laternou Magikou, Praha

190,-

PROGRAM

Neděle 3. 11. 2013 od 16 hod.
uč. č. 306, Pellyho domy

WORSKHOP
ZR POHYBOVÉ/
KONTAKTNÍ
p UIMPROVIZACE

o

Lekce je určena pro tanečníky i netanečníky všech věkových kategorií, individuálně i
v párech, trvá 90 minut a povede ji zkušená
taneční lektorka Petra Slavíková.
Vstupné: 50 Kč
Neděle 3. 11. 2013 od 18 hod.,

Program naleznete také na www.policko.cz
a samostatných plakátech.
Předprodej vstupenek, permanentek a
rezervace míst na jednotlivé workshopy
probíhá na Infocentru v Pellyho domech.
Polické divadelní hry se uskuteční s
finanční podporou Královehradeckého
kraje.

Kvůli své dceři a jejímu štěstí se Valjean
rozhodne riskovat, dokonce se vydá na
barikády v předvečer rozhodujícího souboje mezi revolucionáři a armádou, aby z
předem prohrané bitvy zachránil Mariuse.
Na místě, kde historie napsala jednu ze
svých krvavých kapitol, se zároveň odehraje finální souboj mezi ním a Javertem.
Vstupné: 50Kč.

v prostoru spojené s kontaktem a vnímáním nejen našeho těla, ale i ostatních tanečníků. Budeme se zaměřovat především
na práci s váhou a centrem těla. Pohybová/Kontaktní improvizace rozvíjí naši
důvěru, sebeuvědomění a kreativitu.

Halm, Jana Raila Suchá a Jan Borek.
... když už vás omrzí odpadky a rybí hlavy,
je třeba vystoupat na poslední schod a
letět.. Není nad to, podívat se na svět pěkně
z nadhledu. Konec honění se za rybí hlavou...
Věčný příběh o touze po svobodě, vlastní
identitě a síle přátelství. Volně inspirováno
příběhem Richarda Bacha: Johathan Livingston - Racek.
Divadlo na schodech, trochu se slovy, trochu beze slov...
Vstupné: 50 Kč

Š
úz EN
áv O
ěr
ce

Sobota 9. 11. 2013 od 14 do 18 hod.,
uč. č. 306, Pellyho domy

AUDIOVIZUÁLNÍ
WORSHOP –
„Jak vytvořit film“

PERMANENTKY 2013:
V rámci předplatného si můžete zakoupit
zvýhodněné vstupné na 66. Polické divadelní hry, které se budou konat od října do
listopadu 2013. V letošním roce jsme pro
Vás připravili dva druhy permanentek:

Polický měsíčník – srpen 2013 – strana 3

Chcete se odreagovat od každodenních
povinností a zaměřit se na svůj osobní
rozvoj emocí, duše i těla? Právě toto vám
nabízí pohybová/kontaktní improvizace.
Jedná se o jednoduché a přirozené pohyby

Workshop je určen všem zájemcům
o tvorbu domácího videa, kteří ve 4 hodinové lekci získají základní znalosti a dovednosti při práci s videokamerou, importem dat do počítače a jejich zpracováním
ve střihovém programu. V první části semináře se seznámíme se základními manuálními funkcemi přístrojů - ostření,
expozice a vyvážení bílé - a situacemi, kdy
je využít, případně kdy pracovat v automa-
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tickém režimu, včetně ukázek. Ve druhé
části následuje snímání připravených
situací se zaměřením na práci s kamerou s
využitím manuálních i automatických
funkcí - držení, švenk (panoráma), kompozice, zoom, různé světelné podmínky. Třetí
část uzavře celý produkční řetězec importem dat do PC, jejich organizací a zpracováním. Ve střihovém programu bude představena jeho filozofie a základní funkce.
Každý si svoje záběry sestříhá do krátkého
"filmečku" a opatří ho úvodním a závěrečným titulkem.

Účastníci z workshopu odejdou vybaveni základními kompetencemi, které
jim umožní vytvořit krátký film z několika
záběrů
včetně
sestřihu,
ozvučení a exportu do výsledného formátu připraveného k distribuci na
internetu. A jako bonus vlastní "dílo" k
tomu.
Počet účastníků je omezen! V případě
velkého zájmu možnost otevření stejného
kurzu 23. 11. v tentýž čas.
Kurzovné a občerstvení: 250 Kč
UPOZORNĚNÍ: Lekce trvá 4 hodiny
a v ceně kurzovného je zahrnuté i občerstvení.

Pondělí 18. 11. 2013 od 19hod.

FILUMENA MARTURANO

ANEB MANŽELSTVÍ PO ITALSKU
V hlavních rolích slavné tragikomedie, která
patří k tomu nejlepšímu z italské tvorby:

Simona Stašová
& Svatopluk Skopal
Co všechno musí podstoupit prostá žena,
aby dostala k oltáři zhýralého boháče a
pro své syny zabezpečila rodinu. Vždyť
děti jsou přece děti!

Režie: Zdeněk Kaloč
Hrají:
Filumena Marturano Simona Stašová
Domenico Soriano Svatopluk Skopal
Alfredo Amoroso Čestmír Gebouský
Rosalia Solimene Jaroslava Pokorná nebo
Jaroslava Obermaierová nebo Jaroslava
Tvrzníková
Diana Malvína Pachlová nebo Anna Fialová
Umberto František Skopal
Riccardo Karel Heřmánek ml. nebo Jan
Ťoupalík
Michele Petr Srna nebo Michal Čeliš
Nocella Libor Hruška nebo Zdeněk
Hruška
Farář Petr Vančura nebo Václav Legner
Maskérka Eva Hrušková
Kostymérka Radka Šedová

KOLÁROVO DIVADLO

Středa 13. 11. 2013 v 18 hod

!VIVA M EXICO!

live multimedia show
Kateřiny a Miloše MOTANI

Mayské pyramidy, tajemný mayský kalendář, aztécký tanec, sluneční kámen, stále
živé indiánské rituály, do kterých se mísí
tóny pulsující mexické hudby. Barvami
hýřící země. Velmi různorodá krajina od
hustých deštných pralesů až po kaktusovou poušť. Moře překypující podmořskými
poklady. Nosálové, tarantule, giboni, rejnoci, krokodýli, barvené rybičky, delfíni,
velryby a mořské panny…

Pátek 15. 11. 2013 od 19hod.

STRAŠIDLO
CANTERVILLSKÉ

Divadelní soubor F. A. Šubert, Dobruška
Vtipná komedie z pera mistra Oscara Wildea, která nás zavede na současný anglický
venkov. Zde, na zámku Canterville, sídlí
slavný duch sira Simona. Velvyslanec USA
pan Otis se nemovitost rozhodne, i přes
varování, že na zámku straší, koupit a se
svou rodinou se v něm usadí. Brzy se však
o existenci ducha přesvědčí na vlastní oči.
Těžko však říct, jestli je více vyděšené
strašidlo, nebo rodina p. Otise... :-)
Nečekané zvraty, komické situace a vtipné
dialogy. Střet dvou kultur - anglické a americké, které jsou si sice blízké řečí, ale
odlišné ve všem ostatním. V hlavních rolích
se předvedou Luboš Řehák, Gabriela Svědíková a Jiří Mach pod režijní taktovkou
nadějného mladého režiséra Václava Macha.
Vstupné: 80,- / 70,- / 60,-

jednom neapolském nevěstinci uprostřed
druhé světové války. Pak se jejich cesty
nakrátko rozešly, aby se však po válce
náhodou potkali znovu a tehdy se zrodil
vztah, který vydržel 22 let. Filumena se
stala jeho milenkou a v době, kdy byl Domenico na cestách, dokonce vedla jeho
obchody. A po všech těch letech si jednoho
dne ten starý kocour přijde, že se ožení s
nějakou mladou holkou! To tedy Filumena
nemůže nechat jen tak!
V ideálně namíchaném dění se střídají
humorné scény s dramatickými. Nesmrtelnou filmovou adaptaci s názvem Manželství po italsku natočil v roce 1964 slavný
italský režisér Vittorio De Sica a do hlavních rolí obsadil Sophii Lorenovou a Marcella Mastroianniho.
Vstupné: 290,- / 280,- / 270,-

Vstupné: Kč 100,Technická spolupráce Luboš Loubal, Aleš
Hanzlíček, Václav Skalník, Jiří Beneš
Překlad Oldřich Kautský
Úprava scénáře Zdeněk Kaloč
Scéna Kateřina Baranowská
Kostýmy Kateřina Baranowská
Hudební spolupráce Petr Mandel
Pohybová spolupráce Petr Pachl
Délka představení s přestávkou cca 2 hodiny 15 minut

Domenico Soriano je úspěšný obchodník a
též neodolatelný ctitel ženských půvabů.
Mladičkou Filumenu Marturano potkal v
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PELLYHO DOMY

Úterý 5. 11. 2013 od 17 hodin
sál Pellyho domů

ČAJ O PÁTÉ

K tanci a poslechu opět s p. Langrem z
Hronova.

Občerstvení zajištěno. Upozorňujeme
návštěvníky této akce, že vnášení a
konzumace vlastních nápojů a potravin
není dovoleno!
Vstupné: 30 Kč
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Čtvrtek 14. listopadu od 17.30 hod
Pellyho domy, učebna č. 306
ČTVRTEČNÍ TVOŘENÍ III.

ČERTÍCI Z PEDIGU

Cena Kč 100,- (vč. materiálu)
Lektorka: Martina Nosková
Přihlášky a platba do 5. 11. 2013 v IC.
Počet míst omezen.

pro parkování svých vozidel dolní část
náměstí.
Děkujeme za pochopení, CKV Pellyho domy.

VÝSTAVY
18. 10. - 22. 11. 2013

foyer Pellyho domů

Úterý 3. 12. 2013 od 17 hodin
sál Pellyho domů

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
z fotosoutěže

ČAJ O PÁTÉ

OSTATNÍ AKCE
listopad 2013 (termín bude upřesněn)
sál Pellyho domů

Křest knihy BROUMOVSKÉ A POLICKÉ STĚNY
Pátek 22. listopadu od 17.00 hod
Sál Pellyho domů

Přijďte si vybrat originální dárky z nabídky
ručně vyráběných věcí, regionálních produktů apod.: malovaný textil, keramika,
dřevěné hračky, ručně tkané koberce atd.
Dílnička pro děti.

„Benediktinské dědictví: přínos
nebo břímě“

Panelová diskuse s výraznými osobnostmi
veřejného života.

Sobota 23. 11. 2013 od 10.00 hod
sál Pellyho domů

Dvouhodinový program cvičení s Olgou
Šípkovou a Radkou Kubečkovou: aerobik,
formování těla (gumy, overbaly), relaxace,
strečink a TOMBOLA!
Sportovní oblečení, podložku na cvičení,
pití a ručník s sebou!
Vstupné: 240 Kč
Přihlášení PŘEDEM - probíhá v
Infocentru v Pellyho domech.

Taneční kurzy 2013

Rozpis lekcí na sále Pellyho domů:
SO 2. 11. od 18.00
SO 9. 11. od 10.00
SO 16. 11. od 18.00
SO 23. 11. od 18.00: PRODLOUŽENÁ
SO 30. 11. od 10.00
Vstupné: 40 Kč/lekce

ZÁPIS DO TANEČNÍCH
kurzů pro mládež 2014
Závazné přihlášky jsou k dispozici
v Infocentru nebo na www.policko.cz

Kurzovné: 1 400,- Kč
Záloha 700,- Kč je splatná ihned při přihlášení do kurzu. Doplatek 700,- Kč splatný
v únoru 2014.
Zvýhodněné kurzovné: 1 200,- Kč
pouze při přihlášení celého páru (Podmínkou je jednorázová úhrada částky 1200 Kč,
zároveň za každého z přihlašovaného páru).
Taneční se budou konat vždy v sobotu na
sále Pellyho domů. Zahájení v září 2014.
Kurz povedou Poznarovi z Č. Kostelce.
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Pátek 6. 12. 2013 od 10 do 17 hodin
sál Pellyho domů

MALÝ MIKULÁŠSKÝ TRH

VIA BENEDICTINA

CVIČENÍ
s OLGOU ŠÍPKOVOU

K tanci a poslechu opět s p. Langrem z
Hronova.
Občerstvení zajištěno. Upozorňujeme
návštěvníky této akce, že vnášení a
konzumace vlastních nápojů a potravin
není dovoleno!
Vstupné: 30 Kč

Soboty 7. 12. a 21. 12. 2013 od 8,00 do
14,00 hod
Masarykovo náměstí
Nakladatelství JUKO připravuje novou
výpravnou obrazovou publikaci BROUMOVSKÉ A POLICKÉ STĚNY s fotografiemi
Oldřicha Jenky.
Kniha bude doplněna také fotografiemi
Oldřicha Jenky staršího a Libora Jenky.
Kniha o rozsahu 232 stran a rozměrech
300 x 220 mm bude představena na křtu
v Pellyho domech. Knihu bude možné na
křestu zároveň zakoupit.
sobota 9. 11. od 8,00 do 14,00 hod
Masarykovo náměstí

MARTINSKÝ TRH

Stánkový prodej na náměstí. Zajišťuje pan
Pavel Kubín (kontakt pro prodejce: tel.
737 121 975)

VÁNOČNÍ TRHY
Stánkový prodej. Zajišťuje pan Pavel Kubín
(kontakt pro prodejce: tel. 737 121 975)

Pátek 13. 12. 2013 od 19 hodin
Kolárovo divadlo

VÁNOČNÍ KONCERT
orchestru Václava Hybše

Hosty tradičního koncertu budou tentokrát: Pavlína Filipovská, Karel Štědrý,
Marie Lulková, Lucie Zemanová, Václav
Dufek a Štěpán Růžička.
Vstupné: 230,- / 220,- / 210,-

PŘIPRAVUJEME
NA PROSINEC

Neděle 1. 12. 2013

Masarykovo náměstí

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

Rozsvícení vánočního stromu s doprovodným programem.
Podrobné informace budou uvedeny na plakátech
a www.policko.cz
Dovolujeme si
požádat občany,
aby tuto neděli
v podvečerních
hodinách využili

Předprodej vstupenek bude probíhat
v Infocentru (e-mailem, osobně či telefonicky) od 13. 11. 2013.
Do 13. 11. 2013 žádné požadavky na rezervaci nepřijímáme!!
Děkujeme za pochopení.
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OHLÉDNUTÍ ZA MEZINÁRODNÍMI MODELÁŘSKÝMI DNY 19. - 20. 10. 2013
Vernisáž výstavy soutěžních modelů, komentované prohlídky, tvůrčí dílny.
Do soutěže vyhlášené Muzeem papírových
modelů se přihlásilo celkem167 modelů z toho
64 modelů z Polska. Během celého víkendu
muzeum navštívilo přes dvě stě návštěvníků.
Modely hodnotila mezinárodní pětičlenná
komise s předsedou Jiřím Křivohlavým.
Hodnotila ve dvou tematických okruzích v
sedmi kategoriích. Zvlášť byla udělena cena
v každé kategorii ženské vítězce. Oceněny byly vždy tři nejlepší
modely. Zvláštní cenu porota udělila modelu francouzské katedrály
v Chartres od Ondřeje Hejla a cenu diváků získal model hasičské
cisterny třináctiletého Matěje Pavla, který si mimo jiné odnesl
za své vítězství dort. Vernisáž spojenou s vyhlášením výsledků
doprovodilo hudební uskupení pod vedením Matěje Pátka. Tým
sedmi lidí se staral o komentované prohlídky a výtvarné dílny.
Tlumočila paní Dorota Budařová. Mezinárodní modelářské dny
v Polici nad Metují pokračují do středy 23. října. Od pondělí 21. 10
jsou zaměřeny na edukativní programy pro školní skupiny.
Projekt Mezinárodní modelářské dny je spolufinancován z
prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
fotogalerie:https://www.facebook.com/
MuzeumPapirovychModelu

Diašou posedmé
- hledám nové tváře...

Martina Váňová

Ve dvouletém cyklu se schází příznivci zajímavých a pohodových záběrů
v Kolárově divadle. Za těch dvanáct let
jsme měli možnost nabídnout celou řadu
opravdu zajímavých a tématicky pestrých
prezentací celé řady lidiček, kteří fotí pro
radost a potěšení nebo i s trochou toho
profesionálního přístupu. Přeci jen se za
ta léta vytvořila skupina skalních autorů,
ke kterým bych rád na jaře přidal i nové
tváře. Každý totiž vidíme svět kolem nás
trochu jinak – a to je dobře.
A tak, máte li zájem, chuť a odvahu
nebo víte li o někom, kdo by se nám hodil „do sestavy“ – ozvěte se, budu rád. Informace o Diašou a kontakt naleznete na
webovkách SSK Pedro.
Děkuji a přeji hezký den.
Petr Jansa

Městys Velké Poříčí
pořádá 2. ročník

ˇ ˇ
Country – folkový festácek

ˇ ˇ
Porícský
podzim
v sobotu 23. listopadu 2013 od 18.00 hodin
v sále Obecního domu na náměstí
Představí se kapely:
KOYOTI Rtyně/Pardubice
BOHADLO BAND - DUO Náchod
CHVÍLE Hronov
OTISK Nový Rychnov
Vstupné 70,- Kč

Srdečně zvou pořadatelé
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Základní a Mateřská škola Suchý Důl
ve spolupráci s obcí Suchý Důl
pořádá

dne 30. 11. 2013
v 17.00 hodin

slavnostní
rozsvícení
vánočního
stromu.

Součástí bude vánoční jarmark.
Občerstvení zajištěno.

Světci k nám hovoří …
Svatý Ondřej

Narodil se v Palestině u Genezaretského jezera. Původně byl rybář, tak jako jeho
mladší bratr Šimon. Zprvu byl jeho učitelem Jan Křtitel. Nedlouho po tom, co se stal
Ježíšovým apoštolem, jeho bratr Šimon ho
následoval. Ten později přijal jméno Petr a
je z Bible znám tím, že Ježíše třikrát zapřel,
když byl dotazován, zda ho zná.
Ondřej po Ježíšově smrti putoval do
dalekých zemí a šířil mezi lidmi křesťanství. Usadil se v Řecku na Peloponéském
poloostrově ve městě Patrasu, ale jeho stáří
nebylo příliš klidné. Za svou víru byl pronásledován římským císařem Nerem i jinými
vysokými úředníky. Byl uvězněn a mučen,
ale svého vyznání se nevzdal. A protože i

Říjen na Bezděkově

přes všechno mučení setrval ve svém vyznání, římský místodržitel ho odsoudil ke
smrti. Podle legendy byl stejně jako Ježíš
kolem roku 60 ukřižován. Ovšem na jiném
kříži, a to ve tvaru písmene X. Proto se tomuto kříži říká „Ondřejův“ nebo „ondřejský“ kříž.
Svatý Ondřej je patronem sedláků, rybářů a nevěst, dále Ruska a Skotska. O přímluvu je vždy žádán při bolestech v krku, proti
dně, křečím, růži (Ondřejově nemoci).
Umělci Ondřeje zobrazují jako starého
muže s dlouhými bílými vlasy a vousy, s
knihou evangelií v pravici, opírajícího se o
kříž ve tvaru X, na němž byl podle podání
umučen.
Postava tohoto světce je pro církev důležitá. Mimo jiné dnem jeho svátku (30. listopadu) začíná liturgický rok, který se začal
slavit v 6. století. Důležitější ovšem je, že
Ondřej byl prvním učedníkem Ježíše.
Den (ale i předvečer svátku) kdy se
slavil svátek svatého Ondřeje patřil mimo
Štědrého večera k nejdůležitějším věšteckým dnům v roce. Věštby směřovaly k milostným a manželským problémům, k předpovědím povětrnosti, zdraví a úmrtí.

Pranostiky na svatého Ondřeje

Ondřej patří v listopadu ke dnům, na
který se vztahuje nejvíce pranostik a je zajímavé, že si pranostiky často úplně odporují:
• Na svatého Ondřeje se někdy člověk
ohřeje.
• Na svatého Ondřeje ještě se zem ohřeje.
• Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje,
ale na svatého Mikuláše už je zima celá
naše.
• Na svatého Ondřeje mruz, chystej sedláče vůz.

Nové děti se ve školce již trochu rozkoukali a noví školáčci si již
vyzkoušeli, jak to ve škole funguje. Proto jsme se mohli plně obout
do různých akcí.
Hned na kraji měsíce – ve středu 2. 10. jsme uspořádali
Drakiádu. Zúčastnilo se 36 dětí s rodiči. Počasí nám přálo, draci
lítali a tak byla všeobecná spokojenost. Nejlepší odměnou bylo
malé občerstvení, které připravili školáci.
V úterý 8. 10. nás navštívil pan Macků s hudební pohádkou
„Babička chrta vypravuje“. Během ní ukázal a představil dětem
mnoho nástrojů, některé známé a jiné i neznámé. Vyprávění bylo
velmi zajímavé.
Školáci na něj navázali ukázkami hudebních nástrojů, na
které hrají naši žáci. Děti si po domluvě s rodiči a učitelem v
hudební škole mohly nástroj přinést do školy a svým spolužákům
jej předvést. Takto jsme viděli a slyšeli trubku, lesní roh a flétnu.
Ve středu 9. 10. jsme byli na krásném představení „Včelí
medvídci“ v Polici nad Metují. Představení bylo sehráno s
velkým nasazením, jeden vtip střídal druhý. A děti se skutečně
bavili. Myslím, že velkou výhodou bylo i to, že v současné době
jsou Včelí medvídci i jako Večerníček a dětem toto téma není
neznámé.

• Přijdou-li větry s Ondřejem, dobré zimy
se nadějem.
• Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
• Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
• Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
• Sníh svatého Ondřeje oziminám nepřeje.
• Na svatého Ondřeje špatný hospodář,
který neseje.
• Sníh na svatého Ondřeje vzešlému žitu
mnoho nepřeje.
• Sníh svatého Ondřeje ozimům a vzešlému žitu nepřeje.
• Sníh svatého Ondřeje žitu velmi prospěje.
• O Všech svatých větry-li jsou,
znamenají
zimu
proměnlivou;
přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se
nadějem.
• Svatý Ondřej tichý - nebude len lichý.
• Poletují-li na svatého Ondřeje včely,
bude neúrodný rok.
• Má-li Ondřej na stromech kapky, bude
příští rok hodně ovoce.
• Svatého Ondřeje slzice naplní ovocem
truhlice.
• Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme.
• Svatý Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
• Na svatého Ondřeje hoď dřívko na
vodu: přeplyne-li, bude mokrý rok;
zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý
rok.
Literatura
SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael.
Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997
MOTLOVÁ, Milada. Český rok od jara do zimy. Fortuna Libri, 2010

František Janeček

Koncem měsíce nás čekají nejen podzimní prázdniny, ale ještě
jeden hudební pořad, který bude v polické škole ve čtvrtek 24.10.
Marie Vaisarová
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Z polické mateřinky…
...dnes chceme reagovat na téma, které se
v poslední době hojně objevuje v televizi,
v tisku, hýbe internetovými diskuzemi na
portálech mladých rodičů a své si k němu
nedávno řekl i ombudsman. Jedná se o téma
odpočinek po obědě v mateřské škole.
Jistě, z pohledu dnešních dospěláků, kteří
chodí na 8 hodin denně do práce, není nic
lepšího, než si dát po obědě šlofíka – kdyby
to šlo. Ale divili byste se, jak se takový názor
může obrátit, pokud se jedná o předškolní
děti:
1) Musí děti v mateřské škole spát?
Pojem spaní v naší mateřské škole nevedeme. U nás děti po obědě pouze
odpočívají, což konkrétně znamená, že
kdo je unavený a usne, spí, a komu se
spát nechce, ten jen v klidu odpočívá na
lehátku a jestli má nebo nemá otevřené
oči, je čistě na něm. Takže v naší MŠ děti
spát nemusí, pouze v klidu odpočívají
na lehátku.

2) Proč jsou v klidu, nemohou na lehátku odpočívat akčněji?
Z hygienických a ryze praktických důvodů není možné, aby si děti braly na
lehátka modelínu, barvy, nůžky, lepidlo, autíčka, stavebnice a podobné
akční záležitosti. Z bezpečnostních důvodů nelze na lehátku skákat, metat
kotrmelce apod. Navíc žádná z těchto
aktivit nemá s odpočinkem nic společného, protože všechny tyto aktivity děti
dělají během dne. A velká většina dětí je
právě z těchto aktivit tak unavená, že po
obědě ani nevyslechnou celou pohádku
a usnou dřív, než řeknete švec. A není
nic výjimečného, že tříleté děti usínají
u oběda – a jsou to právě ty děti, o kterých jejich maminky tvrdí, že „od dvou
let nezamhouřil(a) oko!“

3) Naše děti jsou zvyklé doma hodně spát, navíc do školky chodí ráno
hned v 6.30, to znamená, že vstávají
po 5. hodině ráno, abychom se stačili
vypravit. Jsem ráda, že ve školce mohou spát, a děsím se různých „moderních“ názorů – viz právě záběr na toto
téma v televizi: 3 děti spaly a 5 jich
běhalo, cválalo a přeskakovalo lehátka kolem.
Reportáž z televize nebudeme komentovat, ale faktem zůstává, že děti, které
do školky nastupují hned ráno v 6.30 a
tudíž musí vstávat po 5. hodině, potřebují odpočinek po obědě víc než děti,
které vstávají kolem 8. hodiny.A jsme
vlastně u toho: Někteří rodiče chtějí,
aby si jejich dítě po obědě odpočinulo,
protože je na to zvyklé z domova a oni
si chtějí ze školky přivést dítě spokojené a odpočinuté, se kterým si mohou
užít zbytek dne až do doby, kdy jejich
dítě chodí spát. A na druhé straně jsou
rodiče, kteří by odpolední odpočinek
nejraději zrušili a pranic jim nevadí, že
si domů odvádějí dítě mrzuté, unavené,
které usne hodinu po příchodu ze škol-

ky. „No co, aspoň máme klid!“ pravila
maminka z této skupiny rodičů.

4) Ale jsou přece školky, které mají program pro děti, které prostě neusnou.
Ano, hodně školek praktikuje systém,
kdy např. všechny děti vyslechnou pohádku a děti, které nejsou unavené a
neusnou, po krátkém odpočinku vstávají a jdou do jiné místnosti, kde mají
připravený program. Tento systém je
ideální, protože vyjde vstříc každému
dítěti podle jeho potřeb, ale má jeden
háček: Je potřeba jiná místnost, kde
by děti nerušily své odpočívající kamarády, a dále je potřeba další pedagog, který by na tyto neodpočívající
děti dohlížel. A to je v naší MŠ problém,
protože žádnou jinou volnou místnost,
než jsou spojené ložnice se třídou, nemáme, a každá třída má jen 2 pedagogy,
1. je s dětmi dopoledne a 2. odpoledne
a jejich pracovní doby se nepřekrývají
přes dobu odpočinku –není tedy nikdo
kvalifikovaný, kdo by v rámci své pracovní doby mohl pracovat s dětmi, které odpočívat nechtějí. Navíc je potřeba
podotknout, že denní režim v naší MŠ je
nabitý činnostmi – každý den cvičíme,
zpíváme, povídáme si v komunitním
kruhu, kreslíme, chodíme na vycházky,
kde se proběhneme – a to všechno malé
děti unaví a vyčerpá mnohem víc, než
když se doma dívají na televizi nebo si
hrají s maminkou. Omezení odpoledního odpočinku by připadalo v úvahu u
předškoláků a u dětí s odkladem školní docházky, kteří mají větší rezervoár
energie, ale v žádném případě ne u dětí
3 – 4 letých, které ve školce usnou ještě dřív, než si všichni řekneme Dobrou
noc, ačkoliv maminky tomu nechtějí

věřit.

5) Mně taky vadí, že moje děti musí ve
školce ležet a odpočívat, ale vadí mi
i jiné věci – třeba ty jejich procházky
ven: do školky je vozím autem a kvůli
vycházkám musím brát s sebou bundu a pořádné boty a čepici a rukavice,
ačkoliv jinak to moc neupotřebíme. A
taky mně vadí, že obědvají najednou,
moje děti jsou zvyklé mít mezi polévkou a druhým jídlem pauzu, třeba i
hodinku…
Režim dne v mateřské škole je daný, je
zohledněný v Rámcovém vzdělávacím
programu pro předškolní vzdělávání a
přizpůsoben podmínkám naší mateřské školy, což je pro naši práci závazný
dokument, s režimem dne počítáme i
při plánování činností na jednotlivé dny
podle Třídního vzdělávacího programu.
I z hlediska zdravého vývoje dítěte a
zdravého životního stylu je přesně dána
doba jídla, hry a odpočinku. Není tedy
možné, aby se kolektiv dětí přizpůsoboval požadavku jednotlivců a navíc požadavku, který je vysloveně v rozporu
s poznatky vývojové psychologie dítěte, co je a co není pro vývoj psychiky dítěte dobré. Nelze vyjít vstříc rodičům,
kteří chtějí zrušit odpolední odpočinek, jako nelze vyhovět rodičům, kteří chtějí zrušit pobyt venku a stejně
tak nelze vyhovět rodičům, kterým
vadí systém stravování. Vždycky jsou
totiž na druhé straně rodiče rozumní
a tolerantní, kteří se snaží stávající
systém pochopit a co je hlavní – VYHOVUJE PŘEDEVŠÍM JEJICH DĚTEM.
A o děti nám jde především!!
Vaše paní učitelky a pan učitel
z MŠ na sídlišti

Školní rok 2013 – 2014
ve školní družině s včelkou Květkou

Letos je do družiny přihlášeno 103
dětí (36 dětí z I. tříd, 21 dětí z II. tříd, 33
dětí z III. tříd a 13 dětí z IV. tříd). Pracují
s vychovatelkami Řehákovou, Mohelníkovou a Rudolfovou. Snažíme se pro ně připravovat takové aktivity, aby je to zaujalo
a navštěvovaly družinu rády.
V září za příjemného počasí jsme pobývali v parcích, na hříšti nebo chodili na
vycházky. Za nevlídného počasí jsme se
věnovali projektu Včelka Květka. Snažíme
se, aby činnosti byly různorodé – malujeme, vystřihujeme, hrajeme si společenské
a didaktické hry, soutěžíme, zpíváme. Nezapomněli jsme ani na opakování bezpečnosti pohybu ve škole i mimo ni. 11. 10
jsme využili krásného podzimního dne
k pouštění draků. Této akce se zúčastnilo
73 dětí. Drakiáda se vydařila. V říjnu nás
ještě čeká návštěva Muzea papírových
modelů a první letošní plavání v krytém
bazénu v Náchodě.
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Kroužky při školní družině 2013 - 2014:
• Sportovní kroužek – v pondělí od 15 do
16 hodin (přihlášeno 26 dětí)
• Kroužek ručních prací – v úterý od 15
do 16 hodin (přihlášeno 14 dětí)
• Kroužek vaření -(I. skupina) – ve středu od 15 do 16:15 hodin (přihlášeno
10 dětí) - (II. skupina) – ve čtvrtek od
15 do 16:15 hodin (přihlášeno 12 dětí)
Tyto kroužky vede vychovatelka Mohelníková
• Zdravotnický kroužek – ve čtvrtek od
15 do 16 hodin – vede vychovatelka Řeháková (přihlášeno 10 dětí)
• logopedickou péči v ranních (pro školní děti) a v odpoledních hodinách (pro
děti z MŠ) - zajišťuje vychovatelka Řeháková
Doufáme, že těmito kroužky pomáháme vyplnit volný čas i nedružinovým dětem z 3. až 5. ročníků.
vychovatelky paní Řeháková
a paní Mohelníková

Základní škola informuje...
Téma hladu a plýtvání s potravinami

Díky nabídce pořadatelů
festivalu filmů Jeden svět se naše škola
zapojila do projektu „Naše posvícení“, který
se uskutečnil v týdnu od 14. do 18.10. u
příležitosti Světového dne výživy (16.10.).

Aktivity žáků byly zaměřeny na téma celosvětového hladu a plýtvání potravinami.
Promítaly se dokumentární filmy, diskutovalo se, sháněly se informace na internetu.
Ale věnovali jsme se i plýtvání jídlem v našich vlastních řadách, mapovalo se vyhazování svačin a obědů ve školní jídelně. Byla
vyhlášena i tipovací soutěž. Děti z nižších
ročníků zpracovaly tuto tematiku výtvarně. V hodinách angličtiny vznikly projekty.
Vždycky je dobré začít u sebe, právě třeba
hospodaření s jídlem můžeme docela dobře
ovlivnit – jen si to uvědomit! Snažili jsme se
o to.

Slohová práce – Žížala a brigáda
(Nikolas Letzel, 5.A )
Jsem žížala a bydlím v rajské zahradě v klášteře v Polici nad Metují.
Bylo to tam ošklivé, všude byl plevel.
Jednoho dne sem však přišla nějaká třída.
Podle velikosti to byla pátá třída. Měli s sebou různé náčiní. Když jim paní učitelka
dala povel, rozutekli se a vyrývali kořeny,
vybírali kameny a odpadky. Když odešli,
zanechali za sebou nádherný plac. Po pár
dnech přišli zase. Když zase odešli, byl ten
plácek ještě větší. Když však přišli potřetí,
měli trochu jinou taktiku. Rozdělili se do
skupinek a každá udělala určitý kus. Udělali
toho mnohem víc než předtím. Bylo to úžasné, konečně jsme při prolézání nemuseli dávat pozor, abychom se o kořeny a kameny
nepraštily.

Rozvíjíme spolupráci a vzájemné hezké vztahy mezi žáky
první a páté třídy.

Občas se setkají při společných aktivitách, páťáci připraví malým školákům zajímavé činnosti a sami je řídí. Zatím k potěše
obou stran. Zkusíme v tomto nápadu nenásilně pokračovat.

Renata Teichmanová, Jitka Michálková

Vědomostní soutěž Co víš o
Česko – polském pohraničí.

V pátek 27.září jsme se zúčastnili v Červeném Kostelci vědomostní soutěže. Co
víš o Česko – polském pohraničí. Soutěže
se kromě našich žáků zúčastnili i žáci a
studenti ze ZŠ Červený Kostelec, Machov
a za polskou stranu studenti ZŠ a Gymnázia Zabkowice Slaskie, Nowa Ruda. Okruh
otázek se zabýval všeobecnými znalostmi
z euroregionu Glaciensis, Česko – polským
pohraničím /přírodní poměry, historie,
kultura, turistika, současnost…/. Děkujeme
paní starostce Idě Jenkové a panu řidiči Rutarovi za organizaci a bezpečný odvoz dětí
na soutěž.

Školní poradenské centrum

Žáci ZŠ pomáhají s rekultivací
klášterní rajské zahrady

Po úspěšném zkulturnění zarostlé a
zpustlé zahrady mezi klášterem a hřbitovem, které má „v patronaci“ občanské
sdružení Julinka, došlo i na rajskou zahradu ukrytou mezi zdmi kláštera. Divočinou
zarostlý prostor začaly s nářadím v ruce
navštěvovat některé třídy naší školy v rámci hodin pracovního vyučování. Vyrývání
kořenů, vytrhávání trávy, sbírání kamenů a
odpadků pomůže k přípravě tohoto zatím
pro návštěvníky nelákavého a trochu strašidelného prostoru k jarnímu osetí trávou.
Smysluplnost této práce a očekávaný výsledek v podobě příjemného travnatého koutku s lavičkami přirozeně vzbuzuje zájem
dětí o práci. (Tento zájem bohužel s přibývajícím věkem někdy klesá.)

se Suchého Dolu, Bukovice , Bezděkova a
Žďáru nad Metují . V každé třídě je 31 dětí.
Proto v září proběhly seznamovací výlety
6.A a 6.B. Výlet byl dvoudenní, každá třída
jela samostatně. Pobývali jsme v táboře
Pstruzí potok v Nízké Srbské. Na pomoc
jsme přizvali pracovnici Pedagogicko-psychologické poradny paní Helenu Kudelovou,
která pracuje jako okresní metodik prevence a s těmito kurzy má bohaté zkušenosti.
Strávila s námi odpoledne a připravila aktivity, při kterých se děti vzájemně poznávaly,
učily se naslouchat, spolupracovat… I pro
nás, třídní učitelky, byl pobyt přínosný.

Seznamovací pobyt šestých
ročníků

Letošní šesté ročníky jsou hodně početné. Ke stávajícím páťákům přibyly děti

Poradenské centrum naší školy funguje letos ve složení: Výchovný poradce- Mgr.
Petra Langhamerová a Metodik prevenceMgr. Kateřina Nekvindová. Naleznete nás v
kanceláři vedle sborovny. Nebojte se přijít,
případně vložit vzkaz do schránky důvěry
nebo zavolat na č. 491 580 089.
V rámci předmětu volba povolání navštěvují žáci 9. tříd střední školy našeho regionu. Zároveň postupně od 6. ročníku výše
probíhají preventivní přednášky pana Petra
Adame.
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Základní umělecká škola informuje…
Podzimní úspěch žesťových komorních souborů !

Již tradičně se každý podzim účastní
žáci žesťového oddělení naší ZUŠ celostátní
soutěže komorních souborů v severomoravské Vidnavě.
Tento školní rok se připravovaly na soutěžní klání čtyři soubory, které uprostřed
obrovské konkurence a před nekompromisní porotou obstály velmi dobře a vybojovaly několik cen.
Již dvě desetiletí patří naši trumpetisté,
hornisté, barytonisté i tubisté k republikové špičce a 17. října svými vynikajícími výkony opět potvrdili, že patří mezi ty nejlepší
i v komorní hře.

Junior Brass: (kategorie 1)
Tomáš Kubeček
Markéta Jirmannová
Daniel Kubeček

1. cena
trubka
lesní roh
baryton

Brass Band: (kategorie 3)
Chananel Sichrovský
Tomáš Pavel
Josef Sichrovský
Jan Pavel
Marek Zítka

3. cena
trubka
trubka
baryton
baryton
tuba

Mini Brass: (kategorie 0) 1. cena
Josef Hlaváček
trubka
Eliška Jirmannová
lesní roh

Baby Brass: (kategorie 1)
Štěpán Kollert
Doubravka Čápová
Tomáš Hruška

2. cena
trubka
lesní roh
baryton

Všem souborům moc gratulujeme
a přejeme mnoho dalších úspěšných vystoupení
Lubor Bořek
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Omezení v okolí
základní školy

7. října započaly práce na přípravě staveniště, které vzniká u
základní školy z důvodu stavebních
prací, které jsou spojeny se zateplením a výměnou oken na všech budovách základní školy.
Z tohoto důvodu je omezen pohyb v okolí školy. Parkoviště za školou bude uzavřeno až do ukončení
stavby, kdy je konec plánován na
srpen 2014. Kolem školy bude vždy
určitá část uzavřena pro uskladnění
materiálu. Lešení se bude stavět postupně tak, jak se budou postupovat práce na jednotlivých budovách.
Věříme, že všichni rodiče i žáci,
pochopí tato omezení a budou je
i respektovat. Budeme se snažit,
aby tato omezení, která potrvají až
do konce příštích letních prázdnin,
byla co nejmenší.
Děkujeme všem za pochopení a
trpělivost. Nyní se již můžeme těšit
pouze na nový vzhled naší školy.
Karel Nývlt, ředitel školy

Letní tábor žesťů KŘINICE 2013

Letos v srpnu se konal již druhý ročník
tábora dětí hrajících na žesťové nástroje.
Tábor byl uskutečněn na základě spolupráce pedagogů žesťových nástrojů ZUŠ
Police nad Metují a ZUŠ Broumov.
Program každého dne byl velmi pestrý
a od jiných táborů se lišil především v tom,
že se zde hrálo na všechny druhy trumpet a
nacvičovalo na závěrečný koncert. Všechno
hudební úsilí bylo prokládáno rozmanitou
táborovou činností tak, jak ji známe z tzv. „
normálních táborů“ : nejrůznější pohybové
a oddychové aktivity probíhaly přímo v areálu ubytovny, pěší výlety do okolí blízkého i
vzdálenějšího, táborové ohně…
Muzikantská činnost směřovala k nacvičení programu na závěrečný koncert, který
byl uskutečněn v krásném prostředí broumovské „Alejky“ . A protože šlo i o muziku,
podařilo se nám zúčastnit jednoho nádherného koncertu ve Vernéřovicích v roli
posluchačů.
Celý týden proběhl ve fantastické atmosféře spolupráce nejen pedagogů, ale i žáků
obou zušek.

Na závěrečném koncertě vystoupilo několik komorních souborů a orchestr, které
předvedly skladby nacvičené za pouhý týdenní pobyt. Děti se svými pedagogy připravili pro posluchače nádherný zážitek,
na kterém se podílela nejen hudba v podání
mladých muzikantů, ale i již zmíněná skvělá

Co mají společného?

Alexandra Nosková je moderátorkou České televize, Dagmar
Klimovičová šéfredaktorkou prestižního magazínu o luxusních
automobilech Top Cars, Jana Murugunathan Štrausová je ředitelkou ADC College v Londýně. Co mají společného? Všechny úspěšné
mladé ženy získaly základy vzdělání na broumovském gymnáziu.
Alexandra Nosková vzpomíná na kvalitní výuku angličtiny, Dagmar
Klimovičová „měla štěstí na kantory“, Jana Murugunathan Štrausová
oceňuje individuální a pozitivní přístup učitelů, jak sama říká, „bez
gymnázia bych nebyla tam, kde jsem dnes.“ Úspěšných absolventů jsou desítky, výše zmiňované mladé dámy jsou jen špičkou ledovce. V současné době studuje na gymnáziu 300 studentů v 11 třídách.
V příštím školním roce by chtěla škola otevřít další dvě třídy, jednu
pro osmileté gymnázium, druhou pro čtyřleté. O tom, v jakém prostředí studenti studují, jak jsou vybaveny učebny, jaké se používají
učebnice, jak je na tom škola s výpočetní technikou, kteří učitelé pracují na gymnáziu, jaké škola pořádá akce, kam jezdí do zahraničí –
tohle všechno, a ještě i něco navíc, se můžete dozvědět v sobotu 30.
listopadu od 9.00 do 12.00 na Dni otevřených dveří Gymnázia
Broumov. Bohužel v posledních letech musíme často čelit různým
fámám, dohadům a polopravdám,které se velmi špatně vyvrací a
hlavně naši školu poškozují v očích veřejnosti. Přijďte se tedy podívat, jaký je skutečný stav. Zveme nejen budoucí zájemce o studium,
ale také širokou broumovskou veřejnost, která často ani netuší, co se
za zdmi školy ukrývá.

M.Kulhánek

atmosféra celého společně prožitého týdne.
Zveme srdečně všechny naše malé muzikanty – žesťaře – na příští ročník tohoto
tábora, který se uskuteční ve dnech od 10.
8. do 17. 8. 2014 !

Lenka Němcová

Střední průmyslová škola,
Hronov, Hostovského 910

Nový učební obor
na SPŠ Hronov
je výsledkem spolupráce s Vebou a.s. Broumov
Od školního roku 2014/2015 nabízí Střední průmyslová
škola Hronov nový obor vzdělání s výučním listem Výrobce
textilií. Absolventi tohoto oboru získají vědomosti a dovednosti
v přípravě textilních surovin a materiálů ke zpracování, obsluze
textilních strojů, zařízení a linek. Uplatnění najdou především
ve firmě Veba Broumov, textilní závody, a.s.. Nový učební obor je
výsledkem jednání a spolupráce hronovské průmyslovky s Vebou, největším zaměstnavatelem na Broumovsku.
„Rádi bychom navázali na tradici textilních učebních oborů,
protože potřebujeme zaměstnance, kteří budou odborníky ve
své profesi“, řekl Ing.Jiří Myšák, personální ředitel Veby. „Broumovský výběžek má dlouholetou textilní tradici a v současné
době žádná střední škola v regionu nenabízí textilní obory“,
uvedl Ing. Myšák. Do jednání s Vebou, Krajským úřadem práce
v Hradci Králové a se svým zřizovatelem, Královéhradeckým
krajem vstoupila Střední průmyslová škola Hronov, zastoupená
ředitelem Ing. Josefem Matyášem. „Naší snahou bylo zavedení
nového učebního oboru, který by odpovídal požadavkům a potřebám Veby Broumov. Naše škola bude zajišťovat teoretickou
výuku a Veba Broumov nabídne pomoc při zajištění praktické
výuky. To je zárukou součinnosti a propojení teorie a praxe. Žáci
se tak hned v prvním ročníku seznámí s textilním provozem a
zkušení zaměstnanci Veby se budou samozřejmě podílet na
tvorbě učebních dokumentů pro nový obor“, uvedl Ing. Matyáš.
„Čeká nás spousta práce, ale věříme, že všechny problémy,
které čas přinese, se nám podaří zdárně vyřešit, a že nový obor
skutečně přinese na Broumovsko kvalifikované pracovní síly
v textilním průmyslu“, shodli se J. Myšák s J. Matyášem.
Jedno je jisté už teď. Oběma stranám nechybí elán a zájem
podpořit nově nabízený obor a zacelit tak mezeru na pracovním
trhu. Věříme, že se obor výrobce textilií bude rozvíjet a že osloví
žáky základních škol v regionu.

Jana Maslikiewiczová
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Projekt Gross-Rosen - Historie, která se nás týká

Věnováno vzpomínce na ty,
kterým byla odepřena svoboda,
kterým bylo souzeno strádat vyčerpáním,
zimou a hladem,
kterým bylo znemožněno naplnit své city,
přání a touhy,
kterým bylo znemožněno vrátit se k lidem,
které milovali.
V roce 2015 si bude celý svět připomínat 70. výročí konce 2. světové války. V této
souvislosti vyvstává otázka, jak přiblížit
mladé generaci tuto část naší historie. Mají
vůbec současní mladí lidé možnost něco o
této válce pochopit? Vždyť to je pro ně tak
dávno... Pamětníci pomalu vymírají a současný svět je tak odlišný. Ale zapomenout
bychom neměli!
Málokdo z nás už dnes ví, že nejbližší
koncentrační tábor Gross-Rosen se nalézal
necelých 60 km od našich hranic, nedaleko
polského města Rogoźnica. Prošlo jím mnoho český vězňů a mnoho se jich také nikdy
nevrátilo domů. I na našem území, dokonce
v našem regionu, měl tento tábor několik
poboček. A v blízkosti Choustníkova

Hradiště došlo v únoru 1945 k masakru
179 vězňů při „pochodu smrti“ právě
z Gross-Rosen.
Tato fakta vedla pracovníky Střední
školy propagační tvorby a polygrafie Velké
Poříčí k rozhodnutí spojit síly s okresním
výborem Českého svazu bojovníků za svobodu Náchod a pokusit se díky projektu přiblížit současné mládeži osudy konkrétních
lidí, kterým 2. světová válka zasáhla do života. Mezinárodním partnerem projektu se
stalo Muzeum Gross-Rosen Wałbrzych.
Výstupem projektu bude putovní
výstava a publikace, se kterými budou seznámeni žáci středních a základních škol
našeho regionu. Výstavu po výtvarné a
grafické stránce zpracují žáci maturitních
ročníků Střední školy propagační tvorby a
polygrafie Velké Poříčí jako svou maturitní
práci, která bude zahrnovat návrh, scénář a
maketu výstavy. Výběr maturitních návrhů

na realizaci projektu proběhne za účasti
pracovníků Muzea Gross-Rosen a okresního
výboru Českého svazu bojovníků za svobo-
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du Náchod.
Polská strana se nejen zavázala ke spolupráci, ale navrhla také možnost prezentace výstavy v prostorách památníku Gross-Rosen, případně i ve školách a kulturních
střediscích příhraničních měst Kudowa,
Kłodzko aj.
Odborným garantem projektu je historik PhDr. Václav Sádlo, který se dlouhodobě
zabývá dějinami 2. světové války a regionální historií. Součástí projektu je také výzva
k veřejnosti v médiích za účelem získání
nových informací o koncentračním táboře Gross-Rosen, jeho pobočkách na našem
území a o průběhu „pochodu smrti“ na počátku roku 1945. Za tímto účelem byla oslovena regionální média a zhruba 100 obecních úřadů v Královéhradeckém kraji.
Jsme přesvědčeni, že tento projekt splní
jak výchovné, tak i osvětové cíle a dovede
nejen mladé lidi k hlubšímu poznávání naší
historie a míst, která s ní souvisejí.
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí

www.ssptp.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A SPOLEČNÉHO
STRAVOVÁNÍ, TEPLICE NAD METUJÍ
VÝUČNÍ LIST
ČÍŠNÍK, BARMAN; KUCHAŘ; KUCHAŘ, ČÍŠNÍK
MATURITNÍ ZKOUŠKA
HOTELNICTVÍ
GASTRONOMIE – nástavbové studium
PŘIJĎTE NA NÁVŠTĚVU! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

www.zajimavaskola.cz

GASTRODEN 22. 11. 2013 OD 8 DO 17 HODIN
V PRACOVNÍCH DNECH OD 8 DO 14 HODIN, PO DOHODĚ I MIMO TUTO DOBU

GYMNÁZIUM
BROUMOV
pořádá

30. 11. 2013 (sobota)

9.00 - 12.00

tel. 491 521 276; mob. 731 159 961

www. gybroumov.cz

Během dne otevřených dveří si můžete prohlédnout školu a získat informace o studiu.
Mimo den otevřených dveří je možno si prohlídku školy domluvit individuálně.

Předpokládané podmínky přijetí do čtyřletého studia:
a) Vykonání přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka.
b) Při stanovení pořadí uchazečů se bude také přihlížet k prospěchu na základní škole.
K přijímacím zkouškám budou pořádány přípravné kurzy.
Bude otevřena jedna třída s 30 žáky.

Předpokládané podmínky přijetí do osmiletého studia:
a) Vykonání přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka.
b) Při stanovení pořadí uchazečů se bude také přihlížet k prospěchu na základní škole.
K přijímacím zkouškám budou pořádány přípravné kurzy.
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Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater
Čas oponou trhnul - řečeno slovy klasika – a z kopců zadul podzimní vítr, který
odvál nejen značnou část naší nejvyšší politické reprezentace, ale také čas letních
prázdnin, a žáci či posluchači všech stupňů
vzdělávacích zařízení opět zasedli do školních lavic. Samozřejmě a rádi tak učinili i
posluchači Polické univerzity volného času
a netradičně, v úterý 8. října, se sešli opět
ve Společenském sále Pellyho domů, aby
zde na zahájení podzimního semestru 13.
ročníku přivítali herečku Ninu Divíškovou
a spisovatelku Petru Braunovou. Paní Divíškovou známe nejen z filmů, ale především z posledních televizních seriálů Ulice
či Vyprávěj a s paní Braunovou jsme měli
možnost se setkat na půdě Polické univerzity již dříve, v listopadu roku 2010, kdy
doprovázela paní Kamilu Moučkovou při
prezentaci své knihy Nejsem žádná lvice,
která líčí životní osudy této populární televizní hlasatelky.
Na úvod přišla potěšit přítomné žačka polické ZUŠ Eliška Novotná, která za
klavírního doprovodu pana učitele Pavla
Čapka přednesla na svých housličkách dvě
skladby - Valčík od Carl Maria von Webera a Sonatinu Bohuslava Martinů. Pak už
následoval hlavní program, ve kterém nás
obě dámy seznámily se svou knihou Nina,
životopisem Niny Divíškové. Podobně jako
před lety s paní Moučkovou i tentokrát prezentace knihy probíhala formou rozhovoru
obou aktérek, ve kterém paní Divíšková
líčila některé episody svého života a paní
Petra Braunová vyprávění doplňovala čtením pasáží z této autobiografické knížky. A
stejně jako v případě paní Moučkové to bylo
vyprávění nadmíru zajímavé a posluchače
jistě zaujalo.
Hned následující den, ve středu 9. října,
se posluchači sešli k další akci v rámci PUVČ
a hostem byla zase herečka, paní Sylva Daníčková. V úvodní části jsme si vyslechli
skladbu pro tubu Giovanna Battista Per-

Pozdě, ale přece

se vracíme k naší polické plovárně a
proběhlé letní sezóně.
Začali jsme sice trochu později (ne tak
vlastní vinou), ale snad se nám podařilo

golessiho s názvem Nina v podání Simony
Pancové z polické „zušky“, kterou opět doprovázel pan učitel Čapek. I když se interpretka za svým nástrojem téměř ztrácela,
ovládala jej zcela bezpečně a provedením
skladby si posluchače jistě získala.
Paní Sylva Daníčková pak ve svém vystoupení zavzpomínala na dobu před 55
lety, na Světovou výstavu EXPO 58 v Bruselu, kde působila jako konferenciérka v tehdejší světové novince
– Laterně magice. Její
vyprávění pamětníkům osvěžilo vzpomínky na tehdejší
dobu a hlavně právě
na EXPO 58. Ve svém
vystoupení podrobně
popsala československý pavilon a především se rozhovořila o
kulturním programu,
který zde byl pro návštěvníky připraven,
tedy i o Laterně magice. Osvětlila posluchačům její princip a
zdůraznila zejména
roli autora představení, režiséra Alfréda
Radoka, který ve spolupráci se scénografem Josefem Svobodou uchvátil tehdejší
svět novinkou ve filmové tvorbě. Jestliže se
až do té doby film ubíral směrem technického vylepšování, od filmu němého přes film
zvukový a později i barevný, režisér Radok
ukázal novou cestu – spojení promítání filmu s živým vystoupením herců, zpěváků
a tanečníků. Laterna magika tak zajistila
Alfrédu Radokovi světovou pověst a tím i
značnou propagaci celému tehdejšímu Československu, což se pochopitelně odrazilo i
v domácích médiích. Z vyprávění paní Daníčkové zaznívala radost a hrdost nad tím,
že naše republika dokázala takovým způsobem upoutat pozornost světa. A je jistým

paradoxem, že zatímco tehdy, za totalitního
režimu, svět oceňoval vystoupení našich
umělců, dnes se svět spíše baví eskamotérskými kousky s plnicím perem v provedení
nejvyššího představitele demokratického
státu, náhlým atakem virózy, který postihl jiného státníka při slavnostním aktu na
Pražském hradě, případně soudním procesem s „podnikateli“ MUS ve švýcarské Bellinzoně. Je to škoda, protože i dnes máme

uspokojit většinu návštěvníků polické
plovárny. Snažili jsme se mít otevřeno,
co nejvíce to šlo, bohužel plánované otevření i v září nevyšlo pro špatné počasí.
Asi se nepodařilo vyhovět všem, ale i pochvaly nechyběly, a to nás
těší a motivuje do další
sezóny. Letos jsme zavedli několik novinek
- rozšíření bezplatného
parkoviště, tzv. knihovnu z druhé ruky, provoz
WiFi, nabídku info propagace o Polici a okolí,
aj. Bohužel občerstvení
neběželo úplně podle

našich představ, ale dále budeme pracovat na tom, aby se i tato výjimka dočkala
zlepšení. Opět se objevily technické problémy, zejména na obložení plaveckého
bazénu, ale i toto jsme s pomocí TS a svépomocí několika mladíků (Martin Ž., Honza S. …) z řad návštěvníků, pohotově řešili.
Doufejme, že se v jarním období tyto
problémy nebudou opakovat a vše
bude včas připraveno na Vaši návštěvu, v sezóně roku 2014. Případné připomínky a nápady k zlepšení
chodu naší plovárny rádi uvítáme.
Za letošní přízeň, pochopení a návštěvu
děkuje
Zdeněk Beran
s kolektivem plovárny

osobnosti, kterými bychom se mohli chlubit
pro jejich pozitivní výsledky v oblasti vědy,
techniky či umění. Bohužel, média dnes dávají přednost spíše propagaci negativních
jevů, korupčních a jiných afér politiků či
„podnikatelů“ před zprávami pozitivními.
Nicméně, zakončit můžeme trochu příjemnějším pohledem na současnost. Vždyť
ještě tady něco funguje tak, jak má - třeba
Polická univerzita volného času, která stále úspěšně pokračuje a již třináctým rokem
představuje zajímavé osobnosti se zajímavými tématy a tak svým způsobem zpestřuje život posluchačům, především seniorům.
Můžeme se tedy oprávněně těšit na další
program.

Václav Eichler, posluchač PUVČ
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ZE SENIOR KLUBU OSTAŠ

Police nad Metují 16.10.2013 - jako každý měsíc se členové Senior klubu Ostaš sešli
v Pellyho domech. Nejdříve si všichni jako
vždy pochutnali na výborných chlebíčcích a
moučníku pana Exnera. K tomu si dopřávali
kávu, čaj, vínečko, pivečko a další dobroty.
Ve 14 hodin paní Pivoňková zahájila naše
setkání, Ivanka Richterová nás seznámila s
kulturními akcemi v Polici nad Metují v měsíci říjnu a listopadu.
Hlavním hostem našeho setkání byla
přední česká harfenistka paní Lydie Härtelová. Pozvání přijala ráda, protože má
hezký vztah k Polici nad Metují, kde má
také svoji blízkou rodinu. Paní Härtelová od
svých 7 let se věnovala klavíru. Ve 14 letech
se začala učit na královský nástroj - harfu.
V 15 letech byla přijata na konzervatoř. Po
maturitě přestoupila na Hudební fakultu
pražské Akademie muzických umění. Byla
členkou souboru „Musica Bohemica“, solo
harfistkou Smetanova divadla (nyní Státní
opera). Členkou Symfonického orchestru
Československého rozhlasu (nyní Českého
rozhlasu), kde působí dodnes. Činnost solová i komorní - členka „tria cantabile“.

15.10. proběhl na sále Pellyho domů
dětský bazárek –maminky zaplatily 50,za prodejní místo, které samy obsluhovaly, z vybraných peněz byl uhrazen pronájem prostor. Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili, ať už prodávali (19 osob) nebo
nakupovali.
Podle dosavadních ohlasů se nápad líbil, i když každý prodávající neměl očekávaný úspěch a odbyt. Nabrané zkušenosti
se nám všem budou příště hodit. Budeme rádi za každý názor a připomínku!

Nahrála desky, uskutečnila stovky koncertů doma i v zahraničí. Od září 2012 vyučuje harfu na pražské konzervatoři.
V jejím jeden a půlhodinovém programu se střídaly skladby pro harfu od baroka
po současnost. Velmi přístupnou formou
nám přiblížila historii vzniku harfy a její
vývoj. Také jsme se dověděli o technické
konstrukci nástroje. Měli jsme možnost si
nástroj prohlédnout zblízka a trochu si zabrnkat. Poté paní Härtelová odpovídala na
otázky účastníků.
Setkání nás obohatilo o mimořádný hudební zážitek a příjemné seznámení s úžasnou a skromnou umělkyní.
Potěšila nás také přítomnost paní starostky Idy Jenkové, pana ředitele ZUŠ Libora Bořka a dirigenta „Police symphony
orchestra“ pana Miroslava Srny.
Naše příští setkání se uskuteční 20. 11.
2013 ve 14.00 hod.
Web. stránku S.K.O. najdete: meu-police.cz (oficiální stránky města) klik na město, klik na sport a volný čas. klik - Senior
klub Ostaš.

Na shledanou Hana Tremčínská

Akci plánujeme zopakovat opět na
jaře, pravděpodobně stejnou formou…
Během dopoledního programu 7.11.
2013 (9.30 – 10.30) proběhne v prostorách centra Přednáška o Zelených potravinách. Uvítáme maminky i z jiných dopolední. Prosíme zájemce o přednášku,
aby se předem ozvali. V případě většího
zájmu akci uskutečníme ještě jednou v
jiný termín.
Ve čtvrtek 7.11.
v 17h promítneme ve
spolupráci s městem
Police n/M. a o.s. Julinka v aule ZŠ v rámci
projekce pro širokou
veřejnost švédský dokument
MANŽELKA
ZA 50 OVCÍ (50min.),
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vstup zdarma, zájemci o pohlídání dětí
v herně mateřského centra se ozvěte mailem nebo sms! Více v kulturním přehledu
PM.
Podrobné informace k chystaným
akcím a průběžné aktuality na: www.
mcmamina.cz, www.facebook.com/MCMaMiNa.
Marie Hornychová

Výlet

V sobotu dne 21. září 2013 se uskutečnil další výlet, který pořádal Fond pro
pozůstalé v Polici nad Metují. Tentokrát
to bylo do Pardubic a okolí.
Zúčastnilo se 35 členů. Program byl
rozvržen na celý den. Cesta vedla nejprve
do Šestajovic u Jaroměře. Do Muzea motocyklů a hraček. Celá expozice 70 motorek je v bývalém vesnickém statku. Každá
ta motorka je jiná, všechny nablýskané
a s popiskou. Cestovní, závodní, enduro,
plochodrážní, skútry, mopedy, pionýry
apod. Bylo to velice zajímavé – speciálně
pro chlapy.
Druhá půlka prohlídky se nacházela
po schodech nahoru. A tam se zase potěšily oči všech žen. Kočárky, panenky,
hračky dřevěné, plechové, nádobíčko a
taky houpací koně a kohouti. A také sbírka svatých obrázků, které bývaly dříve na
vesnici v každém stavení.
Nakonec jsme se všichni vyfotili a budeme na internetu jako vizitka pro další
návštěvníky. Nám všem se to moc líbilo.
Další naše cesta vedla do vesnice
Ráby u Pardubic do „Perníkové chaloupky“. Původně jsme měli navštívit Kunětickou Horu, ale protože tam bylo „Vinobraní“ – letos první ročník. a vstupné bylo
jednotné pro všechny 150,- Kč, tak jsme
tuhle návštěvu nechali na někdy jindy.
V Perníkové chaloupce je umístěno
Muzeum perníku. Měli jsme prohlídku

s průvodcem. Výklad byl velice zajímavý
a hodně legrační. Pobavili jsme se všichni. Jsou tam vystaveny všelijaké perníkářské práce. Moc krásné, přímo umělecká díla. Viděli jsme i jak se ručně vyrábí
perník, jak se plní formičky a jak se peče
a potom zdobí. Zdobení je bílé nebo i barevné. Jsou tam nejenom chaloupky, ale i
celý velký betlém. Jsou tam různá srdce,
koníčci, holubičky apod.
Každý si měl možnost koupit něco na
památku. Prohlídková trasa vede lesem,
mýtinou až k Ježibabě, co peče perník.
Dále jsme se dostali také do Nebe, ale i do
Pekla k čertům. Moc se nám to líbilo.

A využili jsme nabídky Občerstvení u
Čertů. Někdo měl guláš, někdo česnečku
a někdo jen kávu nebo pivo. A každý dostal perníček ještě na cestu.
Další program byla cesta lodí po Labi.
Měli jsme ale trochu času, protože byli
všichni dochvilní a všude byli včas. A po-

časí nám přálo. Tak jsme si ještě udělali
procházku po Pardubicích. Někdo jenom
tak, někdo vystoupal na věž, někdo šel do
parku a někdo do kostelíčka. Každý na co
stačil. Trochu jsme si protáhli nohy.
A ve tři hodiny jsme se sešli na přístavišti u lodi Arnošt. Opět tam byli všichni
včas. Mohli jsme být dole v kajutě, nebo
na horní palubě. Jak si kdo přál. Ale stejně jsme se během plavby, která trvá 3,5
hodiny různě přesouvali nahoru a dolů.
Bylo pěkně a celou plavbu je pořád na co
se dívat. Měli jsme i komentář přímo od
kapitána lodi. Dokonce dvakrát, protože
ten první neslyšeli všichni.
Velký zážitek bylo proplutí zdymadlem nahoru a zpátky zase dolů. Podle
břehů jsou postaveny různé chatky. Některé moc pěkné. Viděli jsme i labutě a
vydry. I ten pohled na Kunětickou Horu
byl z paluby lodi takový jiný.
A když jsme šťastně dopluli do přístavu, už na nás náš pan řidič Jirka Kutík
čekal. Bylo už navečer a tak jsme se vydali
k domovu.
Byl to moc hezký den. Celý tenhle výlet nám na kameru natočil Mirek Vávra
a můžeme si objednat DVD. A až bude
v zimě metelice, tak si ho doma pustíme
a bude nám opět hezky. Příště pojedeme
zase…
Marie Chaloupková

NOVINKY FILATELIE
200. výročí bitvy u Lipska – aršík

Námět známky: Bitva u německého
Lipska, která se odehrála 16. – 19. října
1813, byla největší a rozhodující bitva
napoleonských válek. Stála zde proti sobě
armáda francouzského císaře Napoleona
a spojenecká armáda Rakouska, Pruska,
Ruska a Švédska. Této velkolepé bitvy se
zúčastnilo celkem půl milionu vojáků a

nasazeno bylo přes dva tisíce
děl. Až do první světové války
to byl největší válečný konflikt
světa. Koaliční armáda pod
vedením Karla Filipa Schwarzenberga a několika dalších
vysokých šlechticů čítala přes
300 tisíc mužů. Napoleonova
slabší armáda čítala téměř 200
tisíc mužů.
První den bitvy byl pro obě
strany neúspěšný a skončil patem. Druhý den obě strany organizovaly přeskupení a čekaly
na posily. Francouzům přišlo
na pomoc 14 tisíc vojáků a spojencům 145 tisíc. Třetí den bitvy koaliční armáda zaútočila
na všech frontách. Tento střet trval přes
devět hodin a vyžádal si obrovské ztráty
na obou stranách. Když Napoleon viděl
neúspěch své armády, chystal se ustoupit přes řeku Elster. Bohužel vinou vlastních vojáků došlo k předčasnému zničení
mostu, který byl jedinou možnou cestou
k úniku. Zbytek přeživší armády začal pr-

chat směrem k Francii. Tato porážka měla
katastrofální dopad na Napoleonovu nadvládu a výsledkem byla jeho definitivní
porážka o dva roky později u Waterloo.
Krátce na to se stal Napoleon vyhnancem
na ostrově Elba.
České země tuto výhru považovaly
za svoji zásluhu, protože konfliktu u Lipska předcházela Napoleonova porážka u
Chlumce u Ústí nad Labem. Kromě toho
byl vrchní velitel spojenecké armády
polní maršál Karel Filip Schwarzenberg.
Ten byl považován za českého šlechtice.
V žádné bitvě před tím ani potom nebylo
zastoupeno tolik Čechů na vysokých velitelských postech, včetně těch nejvyšších
(náčelníkem štábu byl maršál Jan Josef
Václav hrabě Radecký z Radče). V roce
1913 byl odhalen u Lipska Památník bitvy národů.
Způsob tisku: ocelotisk z ploché desky v barvě černé kombinovaný plnobarevným ofsetem

Podle časopisu Filatelie a
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie
zpracoval S. Plachta
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Astronomický
klub

SKAUTSK É OK É NKO
Slavnost Babího léta Cesta na severní pól

O třetím zářijovém víkendu jsme pořádali Slavnost Babího léta, na které se
sešlo okolo 100 skautů z Police, Hronova,
Náchoda a Úpice. Ti nejodvážnější vydrželi od pátku do neděle a ostatní dorazili
na hlavní sobotní program. V sobotu dopoledne museli členové expedic vydělat
dostatek vloček (- polární platidlo), za
které po obědě nakupovali vybavení na
putování k severnímu pólu. Pokud jim
něco z vybavení chybělo, museli to na
cestě na severní pól dohnat nějak jinak,
kdo neměl lékárničku musel nasbírat
léčivé byliny, kdo nekoupil šály musel
každých 20 minut říct jazykolam, aby si
zahřál krk apod.. I přes obtíže způsobené
nedostatkem vybavení se podařilo všem
dosáhnout severního pólu. Ti, co zůstali
do neděle, se vydali na brigádu do sadů,
které patří výkupně polárních jablek na
sběr jablíček, avšak nebylo to jen tak, po
sadech pobíhali i pytláci a také strážci,
kteří kontrolovali platnost sběračských
licencí. Na závěr byli nejlepší sběrači odměněni speciální jablečnou nutelou.
Akce se vydařila a i přes ne úplně příznivé počasí se našlo zhruba 30 odvážlivců, kteří zůstali celý víkend a nebáli
se zimy ani deště. Na závěr bych chtěla
poděkovat Ostrostřelecké gardě Václava
hraběte Radeckého za poskytnutí zázemí
jejich střelnice pro pořádání této akce.
Haňďa Mazancová

Postavme školu v Africe

Naše středisko letos už po třetí pořádalo sbírku na pomoc stavění škol v Africe. Tuto sbírku pořádá nadace Člověk v
tísni. V sobotu 5.října jsme se sešli časně
ráno na polickém náměstí abychom společně připravili program pro návštěvníky.
Jako i v minulých letech jsme postavili
tradiční atrakci ,,Lezení na palmu“,kdy
návštěvníci kteří vylezli až nahoru přispěli do sbírkové pokladničky vstupenkou, kterou následně proplatili sponzoři.
Dalšími aktivitami byli: rukodělné dílničky kde si děti a dospělí za příspěvek do
sbírky mohli vyrobit rumbakoule, buben
nebo papírovou ozdobu. Mimo lezení na
palmu byl připraven i běh ,, větší než hyena“ kde se běžci snažili překonat danou
trať s dřevem nad hlavou. Skautky opět
napekly perníčky - černoušky a školy a
přímo na náměstí pak roveři pekli africké
placky.
I přes raní chladno se počasí nakonec
umoudřilo a všichni jsme si dopolední
program užili.
Odpolední program nám zpestřila
skupina Denbaya z Brna která připravila

kurz afrického tance a hry na tělo. Ti, kteří přišli zajisté načerpali spoustu energie
z energické hudby a tance.
Večer náš program pokračoval v klášteře promítáním fotek z Afriky, které
připravil a svým poutavým vyprávěním
doplnil Milan Karpf – Červ. Od 20.30 pak
následoval koncert seskupení KORAJUNGLEJAZZ, aneb africké melodie harfy
– kory s akustickou kytarou.
Nádhernou hudbou jsme tak zakončily náš celodenní program. Více o kapele najdete na www.korajunglejazz.cz.

Děkujeme všem skautům a skautkám za
pomoc při přípravě a také městu Police
za poskytnuté prostory a vybavení. V neposlední míře také Vám všem, kteří jste
přišli přispět na dobrou věc a samozřejmě všem sponzorům, kteří nás podpořili
materiálně a finančně. Při třetím Dni pro
Afriku se nám podařilo vybrat 11 339 Kč
a za to vám všem patří velký dík.
Aleš Krista

Klub deskových her:
čtvrtek 7. listopadu
16:00-19:00

První čtvrtek v listopadu otevřeme
opět klub deskových her ve skautské
klubovně v ulici Na Babí (vedle školní
jídelny). Zveme mezi nás každého, kdo
rád hraje deskové hry, vstupné se žádné
neplatí, stačí mít odvahu překročit práh
naší klubovny. Ve sbírce máme např.:
Bang!, Osadníci, Česko, Bomba!, Ubongo,
Umí prase létat, Alhambra a mnoho dalších
.... jestli tyto hry neznáte, nevadí – rádi vás
je naučíme.
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Police nad Metují
OBLOHA V LISTOPADU
Nevlídné podzimní počasí omezuje
všechna astronomická pozorování. Večer
ještě svítí na západě všechna známá letní
souhvězdí: Labuť, Orel, Lyra. Nad jihem
najdeme souhvězdí podzimní: Pegas, Andromeda, Ryby, Vodnář a Velryba. Po půlnoci spatříme nad východem předzvěst
blížící se zimy: souhvězdí Orion, Býk,
Vozka a Blíženci.
Na jasné večerní obloze upoutá naši
pozornost planeta Venuše, která září nízko nad jihozápadním obzorem. Ve dnech
6. a 7. listopadu spatříme v blízkosti Venuše dorůstající srpek Měsíce.
26. listopadu uvidíme ráno nízko nad
jihovýchodním obzorem těsné u sebe
planety Saturn a Merkur. Saturn bude
jasnější a lehce pozorovatelný i bez dalekohledu. Merkur nejlépe vyhledáme pomocí turistického triedru (cca 0,5° jižně
od Saturnu).
Kometa ISON o které jsme psali v minulém PM se po průletu kolem Marsu
stále přibližuje ke Slunci. Pozorovat ji
zatím můžeme jen v astronomickém dalekohledu jako zcela nenápadný objekt.
Meteorický roj Leonidy můžeme každoročně pozorovat v průběhu tohoto
měsíce. Letošní maximum nastane 17.
listopadu. Měsíc bude v úplňku a pozorování meteorů bude rušit svým světlem.
Pokud bude dobré počasí a jasná obloha,
mohli bychom nějaký ten jasnější meteor
zahlédnout.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

MĚSÍC

22. listopadu ve 4 hodiny
47 minut SEČ vstupuje do z n a mení Střelce, v listopadu se den
zkrátí o 1 hodinu a 19 minut,

3. v novu, 10. v první čtvrti, 17.
v úplňku, 25. v poslední čtvrti,

MERKUR ve druhé polovině listopadu
ráno nízko nad jihovýchodním
obzorem,
VENUŠE
MARS

večer nad jihozápadním obzorem,

v druhé polovině noci v souhvězdí Lva,

JUPITER pozorovatelný celou noc v s o u hvězdí Blíženců,

SATURN na konci listopadu ráno nad
jihovýchodním obzorem,
URAN

většinu noci v souhvězdí Ryb,

NEPTUN na večerní obloze v souhvězdí
Vodnáře

Karel VACEK,
Astronomický klub Police

Cyklobusy v Kladském pomezí přepravili
letos rekordní počet cestujících

Poslední zářijový víkend se letos naposledy rozjely cyklobusy, které společnost pro rozvoj cestovního ruchu Branka,
o.p.s. organizuje a propaguje již desátou
sezonu. Letošní letní sezona 2013 byla
v historii počtu přepravených osob nejúspěšnější. Od května do září přepravily
cyklobusy na obou linkách přesně 10 518
osob. To je zhruba o tisíc cestujících více
než v loňském roce.
První trasa vedla z Hradce Králové
přes Náchod do Adršpachu a dále až na
Pomezní boudy. Druhá trasa byla připravena pro ty, kteří se chtěli dostat z Náchoda do oblasti Stolových hor v Polsku.
Výhodou této služby je, že můžete pod-

niknout krásný výlet, aniž byste použili
auto. Jednoduše se dostanete do turisticky nejpřitažlivějších míst v regionu a pak
na kole nebo pěšky zpátky domů. Cyklobusy využívají také dovolenkáři, kteří
si tak mohou zpestřit svůj pobyt v Kladském pomezí. Při zvolení vhodné trasy
je to služba vítaná také rodinami s dětmi
, které by ještě nezvládli dlouhý náročný výlet. Projekt je finančně podporován z dotace Královéhradeckého kraje a
za finančního přispění obecně prospěšné
společnosti na rozvoj cestovního ruchu
Branka, o.p.s
V zimní sezoně plánuje Branka, o.p.s.
podpořit provoz skibusů . Příznivci bě-

Kdo byl Lubomír Zeidler

Narodil se 18. března 1931 v Hlavňově. Otec vlastnil zemědělskou usedlost a
také les, který Lubomíra vždycky přitahoval. V Hlavňově navštěvoval obecnou školu, potom měšťanku v Polici nad Metují.
Byl průměrným žákem, ale ve výtvarných
předmětech průměr převyšoval. Malování
a kreslení ho bavilo, bylo to asi po otci. Po
matce měl silné sklony k četbě a k literatuře
vůbec. Četl velmi rád, oblíbil si romantiku,
dobrodružství, cestopisy, později i historii.
Literatura ho v pozdějším věku táhla ještě
více k filozofickým úvahám a směrům.
Po skončení povinné školní docházky
měl zůstat po válce jako nejstarší sedlákův
syn doma na statku hospodařit. Své odborné vzdělání si doplnil absolvováním zemědělské školy v Polici, vždy v zimním období
v tříletém běhu, a čtyřleté zemědělské školy
s maturitou v Poděbradech. Ale upřímně
řečeno – práci v zemědělství si příliš neob-

líbil. „Nesnášel jsem dřinu s motykou či pluhem. Jak jsem mohl, tak jsem z pole utíkal.
Radši jsem se toulal po lesích, zvláště po
naší hoře, a maloval.“
Komunistický převrat a združstevňování změnilo pochopitelně i život Lubomíra
Zeidlera. Rodina přišla takřka o celý majetek; neměla ani les, ani pole, na kterých by
musel hospodařit. Vlastně se mu ulevilo.
Po vojenské základní službě našel práci
na druhé straně republiky, v zemědělském
učilišti v Bělči u Kladna. Zde působil jako
vedoucí odborného výcviku, jako učitel a
posléze jako vychovatel. „Tuhle práci jsem
bral jako východisko z nouze. Dávalo mi
peníze na obživu a měl jsem dost času pro
sebe. Tedy na malování. A Kladno bylo jen
pár kilometrů od Prahy.“
Od svých 17 let se pokoušel malovat
technikou olejomalby venku v přírodě. Les
byl jeho pravý domov. Houštiny, stinná lesní
zákoutí, ptactvo a zvěř, panoráma lesů, kopce, lesní interiéry a myslivost – to vše, podbarveno četbou spisů Jana Vrby a romantickou básnivou představivostí, bylo jeho
světem. Maloval, u sebe měl flintu a vedle
něho pobíhala nebo ležela jeho srnka, se
kterou chodil po lese jako se psem. Z myslivosti dělal v Broumově v roce 1949 zkoušky a obstál jako první
z asi 52 uchazečů.
Výtvarné snažení
ho po vojně dovedlo
k nutnosti dalšího
odborného vzdělávání. Dojížděl, zvláště
o nedělích, do Prahy,
kde absolvoval různá
školení, dálkové kurzy kresby a malby.
Byl žákem i významného českého malíře
Františka
Muziky,
právě Muzikův vliv je

žeckého sportu se budou moci každou
sobotu pohodlně dostat na oblíbená místa do Jestřebích hor a do Stolových hor
v Polsku. Předpokládaný provoz by měl
být zahájen poslední prosincovou sobotu
a ukončen v únoru. Podrobné informace
včetně doporučených tras, jízdních řádů
naleznete na http://ski.kladskepomezi.
cz/.
Markéta Venclová
ředitelka - BRANKA, o.p.s

v Lubomírových dílech patrný. Absolvoval
také cyklus přednášek – tzv. Lidovou konzervatoř – výtvarný obor. Po několika letech cíleného sebevzdělávání se přihlásil ke
zkouškám na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Vlivem nepříznivých posudků a z
důvodu jeho třídního původu však na školu
nebyl přijat. Dlouho, velmi dlouho, se s tím
nemohl smířit. Pracoval a maloval však dál.
Vlivem vnějších okolností se jeho situace
změnila - absolvoval ještě dálkově střední
pedagogickou školu v Berouně, kde znovu
maturoval v oboru esteticko-výtvarném.
Musel absolvovat i hudební nauky a hudební nástroj – klavír. Jeho maturitní přednes
byla Beethovenova sonatina. Beethoven,
staré Řecko a celá helénistická kultura byli
balzámem na jeho duši. Filozofie starého
Řecka ho vždy silně ovlivňovala a inspirovala.
Pak přešel na Stavební průmyslovku do
Mělníka. A tady vstupuje do hry jeho další
Láska – klasický zpěv. Ema Destinová byla
pro něho největším pěveckým sluncem.
Tíhnul k Beethovenovým a Schubertovým
písním.
V těch letech již příležitostně vystavoval
na společných výstavách v rámci pražského
Amsalonu – na Kladně, v Praze na Vinohra-
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dech a na výstavách v okresních městech
středočeského kraje.
Z Mělníka odešel v roce 1975 do Lomnice nad Popelkou. Tady pro něho začala nová
éra v zaměstnání i v zájmové činnosti. Začal
totiž pracovat na lesnickém učilišti jako vychovatel a kumšt se stal součástí jeho každodenní pracovní náplně. Vedl výtvarný kroužek, jehož program samozřejmě přizpůsobil
mentalitě a schopnostem učňovské mládeže a orientoval ho na reálné projevy, které
navazovaly a vycházely z lesnické praxe a
odborného výcviku: kresby, linoryty, často
tempery a kvaše s náměty stromů, zvířat
apod. Výsledkem byla každoroční účast
v soutěžích zájmové umělecké činnosti učňovské mládeže v oblasti lesnických učilišť
v národních kolech ve Vimperku, ale i v celostátních kolech v tehdejším Gottwaldově.
Samostatnou výstavu uspořádali v Lomnici n. Popelkou a na ministerstvu lesního a
vodního hospodářství v Praze. K výtvarným
technikám, pěstovaným v kroužku, patřila i
tvorba netradičních tapiserií – koláží z velkých starých koberců. Dále ještě dělali i práce ze dřeva, a to buď řezy nebo jakési koláže
ze samorostových prvků.
Výtvarnou činnost na učilišti postupně omezoval a změnil orientaci. Krátce po
nástupu do lesnického prostředí se v něm
zrodila myšlenka vytvořit jakousi hudební
poezii lesa, myslivosti a přírody. Jak? Formou lesního rohu nebo borlice. Posléze na
ně učil hrát budoucí lesníky z podkrkonošských učilišť v Lomnici a ve Svobodě nad
Úpou. Jejich soubor Eustach patřil k nejlepším v republice. Účastnili se soutěží loveckých trubačů, kynologických akcí, byli i
několikrát v Polsku a v Rakousku. Největ-

ší poctu jim prokazovala Společnost Jana
Václava Sticha – Giovanni Punta na zámku
v Žehušicích, kam byli každý rok zváni k zahajování Slavnosti lesního rohu.
V Lomnici byl členem pěveckého sboru
Bořivoj a také členem Podkrkonošského

Každoročně se zúčastňoval Náchodských
výtvarných podzimů, samostatnou výstavu
mu uspořádalo město Dvůr Králové nad Labem, jeho obrazy byly k vidění ve Šporkově galerii na Kuksu. Měl ještě otce, kobylku
Lucku, kočky, stromy, knihy … Rodinný život

symfonického orchestru, kde hrál na lesní
roh. Několikrát také sólově zpíval na koncertech s Bořivojem. K jeho padesátinám
uspořádalo město Lomnice nad Popelkou
ve zdejším muzeu v roce 1981 samostatnou
výstavu.
Přiblížil se nejen rok 1989, ale také
1991, kdy končila jedna životní éra Lubomíra Zeidlera – šel do důchodu. Převzal po
otci nemovitost včetně lesa. V tom lese hospodařil, založil čtyři hektary lesa nového,
kolem domu dotvářel skromné arboretum.
Věnoval se četbě, hrál na lesní roh a dával
soukromé hodiny několika svým žákům.
V neděli odpoledne pravidelně maloval.

ho nelákal, nelitoval, že se neoženil.
Život svérázného malíře a hudebníka
skončil 8. listopadu 2003.

Poděkování
hlavňovským ženám

Český svaz žen v Hlavňově uspořádal v pátek
11. října 2013 od 19 hod. v místním malém kulturním stánku - víceúčelové klubovně již tradiční
„Posezení pro seniory“, ale nejen pro ně. Na posezení byli pozváni jak místní senioři, tak i senioři
– chalupáři.
Akci organizačně zajišťovala sehraná trojice
hlavňovských žen: Dáša Krausová, Renata Špuláková a Ilona Kejdanová, pomáhal jim pan Jan
Špulák. Na úvod pěkně zahrála na klarinet žákyně
Lucka Krausová. K poslechu i k tanci hrála na harmoniku paní Maruška Ryšavá z Pěkova, na klávesy
paní Jaroslava Janečková – hlavňovská chalupářka
z Holic, na housle pan Jan Osoba z Bukovice.
Kdo měl chuť si přijít popovídat o problémech
současného života ve vesnici i ve společnosti, o
tom, co se nám libí, co nás trápí, kdo si chtěl zazpívat nebo i zatančit, přišel a byl jistě spokojen. Mezi
účastníky zavítala i ředitelka Domova pro seniory
v Polici nad Metují paní Věra Kašíková s manželem.
Hlavňovsští senioři děkují za pozvání, vzorné
zajištění kulturního programu, občerstvení a příjemně prožitý večer s přáteli.

F. Janeček

Městská policie v říjnu:

Dílo Lubomíra Zeidlera bude součástí
letošního Náchodského výtvarného podzimu – 16.11 20134 - 5.1.2014 – Galerie
výtvarného umění v Náchodě, zámecká
jízdárna
28.6. – 31.8.2014 proběhne v Galerii
výtvarného umění v Náchodě samostatná
výstava: - Lubomír Zeidler (1931-2003)
- obrazy.
Jste srdečně zváni.
František Janeček
Hanka Němcová (Zeidlerová), neteř

• Prováděla kontroly sportovišť, veřejných prostranství a objektů.
• Zjistila několik přestupků, které
z větší části vyřizovala ihned na
místě.
• Manévry proběhly v Penny Marketu, kam do skladu zabloudilo kotě.
Převážely se palety z místa na místo, nakonec se kotě podařilo odchytit. Je pravdou, že se značně bránilo, a tak i o kousance nebyla nouze.
• Napomenuta byla řada neosvětlených cyklistů, ale upozornění a
prosby se míjí účinkem.
• Městská policie řešila porušování
pravidel silničního provozu, a to
především pravidel pro stání vozidel. Pro rozptýlení diskuzí přinášíme přesné znění zákona:
„Při stání musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden

jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
oba směry jízdy“
Tolik tedy znění zákona, je třeba si
tyto věci uvědomit a dodržovat je.
• MP prováděla kontroly parkování
na náměstí. V souvislosti s tím znovu upozorňujeme na možnost zakoupit si parkovací kartu, a tím snížit na minimum možnost postihu.
• MP zajistila ošetření pro autem
sraženého pejska v Nádražní ulici.
• S podzimním časem, kdy se tma
stěhuje do odpoledních hodin, prosíme o poučení děti o bezpečném
pohybu kdekoli po venku. Mějte o
svých ratolestech přehled a pokud
chodí někam dále, zajistěte jim přiměřený doprovod. V poslední době
se rozmnožily případy, že děti byly
kýmsi oslovovány a byl jim nabízen odvoz. Ukázalo se, že většina
z těchto věcí nebyla pravdou, ale
opatrnosti není nikdy nazbyt.
Hezký podzimní čas.
ved. strážník Petr Zima
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INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Závěr liturgického roku

Máme tu měsíc listopad a je nám dopřáno prožívat krásný vlahý podzim. Většinu
hospodářských činností máme již za sebou,
a pokud ne, vypadá to, že bychom to ještě
začátkem listopadu mohli stihnout. Uvidíme, jak se k tomu letos postaví sv. Martin. V
církvi nyní prožíváme poslední měsíc liturgického roku a 1. prosince vstoupíme dobou adventní do liturgického roku nového.
Na počátku tohoto měsíce jsme prožili Slavnost Všech svatých, kdy jsme obrátili náš
duchovní zrak s poděkováním a prosbou o
přímluvu k našim vzorům ve víře - světcům,
skrze které působil a prozařoval na svět
Bůh a poté jsme v křesťanské naději vzpomněli na zesnulé, kterým jsme prokázali
službu modlitby a přímluvy. Tato zastavení
jsou pro náš život důležitá jednak proto,
abychom si uvědomili, že nejsme pány nad
životem ani smrtí, a že naše pozemská pouť
je dočasná, ale také proto, abychom objevili
naději a Boží nabídku na spásu a věčný život. V průběhu tohoto měsíce nás pak čeká
už jenom několik méně významných památek a svátků a v jeho závěru Slavnost Ježíše
Krista Krále, kterou ukončíme liturgický
rok

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
3. listopadu - 31. neděle v mezidobí (C)
10. listopadu - 32. neděle v mezidobí
11. listopadu - Památka sv. Martina,
biskupa
13. listopadu - Památka sv. Anežky České
17. listopadu - 33. neděle v mezidobí
- Den Bible
- Státní svátek - Den boje za
svobodu a demokracii
23. listopadu - v královéhradecké diecézi
Slavnost Sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka, 		
hlavního patrona
24. listopadu - Slavnost JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE (končí cyklus C)
30. listopadu - Svátek sv. Ondřeje, apoštola
1. prosince - 1. neděle adventní (začíná
cyklus A)
6. prosince - Svátek sv. Mikuláše, biskupa

POŘAD BOHOSLUŽEB
v tomto období:

2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
• 8.00 hod. mše svatá ve farním kostele
• 16.30 hod. bohoslužba ve hřbitovní kapli
• 17.15 hod. mše svatá s nedělní platností

Dále jako obvykle:
• v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod.
• ve středu mše svatá od 8.00 hod.
• v sobotu mše svatá s nedělní platností od
17.00 hod
• v neděli mše svatá od 8.00 hod..

ÚŘEDNÍ HODINY:

• v úterý a v pátek 15.30 - 16.30 hod.,
ve středu 9.15 - 10.00 hod.

Neděle před Slavností Ježíše
Krista Krále je již tradičně vyhlášena DNEM BIBLE
Sv. Jan Zlatoústý (světec pocházející ze
4. století z Malé Asie, patriarcha a učitel
církve) prohlásil při jednom ze svých kázání: „Vyzývám vás, abyste svatá Písma brali
do ruky nejenom zde v chrámě, ale i doma,
a s pečlivostí přijímali užitek, který je v nich
obsažen. Neboť veliký je zisk, který z nich
můžeme získat. První užitek je v tom, že se
člověk vzdělává, další v tom, že duše dostává křídla a vznáší se do vzduchu, poněvadž
ji osvěcuje slunce spravedlnosti a přitom se
zbavuje moru zlých myšlenek a těší se z velkého pokoje a ticha. To, co znamená jídlo
pro udržení našich fyzických sil, to je pro
duši četba Písma svatého. Je to duchovní
pokrm, který posiluje myšlení. Duše se jím
stává silnější, odolnější a naplňuje se stále
více životní moudrostí.“ Nechť tato výzva
promlouvá i k nám a přinese své ovoce.

Rok 2014 - 350. výročí vzniku
Diecéze královéhradecké a Rokem kněžství a kněžských povolání

Královéhradecká římskokatolická diecéze byla
založená 10. listopadu 1664. Téměř
celá se nachází v severovýchodních Čechách a její rozloha
je 11 650 km2. Počet
obyvatel
diecéze
je 1,26 milionu, z toho se při sčítání v roce
2001 přihlásilo ke katolické církvi asi 307
tisíc lidí, odhad počtu katolicky pokřtěných
je 450 tisíc. Sídlem biskupa je Hradec Králové. V čele diecéze stojí od 14. května 2011
sídelní biskup Mons. Jan Vokál.
Diecéze je členěna do 14 vikariátů, každý vikariát zastupuje kněz, který má funkci
vikáře. Je prostředníkem mezi duchovními správci jednotlivých farností a biskupstvím. Každý vikariát tvoří několik farností,
celkem je jich v diecézi 265. Farnost může
být buď zřízena v rámci jedné obce či její
části, nebo může být tvořena několika obcemi dohromady.
V roce 2014 bude královéhradecká
diecéze slavit 350. výročí svého vzniku. Při
této příležitosti proto biskup Mons. Jan Vokál vyhlásil rok 2014 - Rokem kněžství a
kněžských povolání.

Stručná historie diecéze

Církevní organizace existovala na východě Čech již od počátku křesťanství, v
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českých zemích a byla součástí pražské
diecéze, ustavené na konci 10. století. Hradec Králové pak zaujímal významné místo
v této struktuře jako sídlo arcijáhna. Část
území východních Čech byla ve 14. a začátku 15. století součástí nově ustanoveného
biskupství litomyšlského (1344), které ale
zaniklo během husitských válek.
Zřízení samostatného biskupství v 17.
století souvisí s obnovou katolické církevní
organizace během katolické reformace, neboť toto území bylo jednak poměrně vzdálené od dosavadního střediska této správy
v Praze, jednak se katolická církev snažila
obnovit svou strukturu na území, které z
větší části přestalo být katolickým. Diecéze
byla zřízena papežem Alexandrem VII. 10.
listopadu 1664 bulou Super universas, v níž
je také hradecký kostel Svatého Ducha povýšen na kostel katedrální.
V 2. polovině 20. století zůstávala diecéze po úmrtí Mořice Píchy neobsazená,
protože státní správa neumožnila běžnou
správu a jmenování diecézního biskupa. Na
začátku roku 1990 byl diecézním biskupem
jmenován Karel Otčenášek, který biskupské
svěcení obdržel již roku 1950.
Bulou Episcoporum Poloniae coetus papeže Pavla VI. ze dne 28. června 1972, bylo
z území diecéze vyňato území Kladska a
včleněno do vratislavské arcidiecéze.
6. června 1998 byl sídelním biskupem
jmenován Mons. ThLic. Dominik Duka OP,
26. září 1998 přijal biskupské svěcení. Generálními vikáři byli do února 2010 Tomáš
Holub a Josef Socha. Dne 13. února 2010 byl
stávající biskup Dominik Duka jmenován
arcibiskupem pražským a 14. května 2011
se vedení diecéze ujal nový biskup Jan Vokál, jmenovaný papežem Benediktem XVI.
3. března 2011.

Za římskokatolickou farnost
Jan Troutnar

Zpráva náboženské obce
Církve československé
husitské
v Polici nad Metují
Náboženská obec CČSH Vás
zve do sboru apoštola Pavla
v pátek 1. listopadu 2013
v 17.00 hodin na podvečerní
vzpomínku na naše drahé
zesnulé s bratrem farářem
St. Švarcem.
Zároveň Vás zveme na další
„KONCERT PRO RADOST“,
který se koná v pátek
8. listopadu od 18.00 hodin.
Za Radu starších CČSH Jar. Trojtl

Fotbalová přípravka v září

Upozorňujeme čtenáře, že od minulého vydání měsíčníku naše týmy zažily nejen
slavná vítězství, ale i kruté porážky. A pokud
chceme o všech důležitých událostech objektivně a vyváženě informovat, museli jsme
sepsat dosti dlouhý článek. Pokud jej chcete
dočíst až dokonce, doporučujeme nejprve
uvařit velký šálek kávy nebo otevřít velkou
láhev piva.
Turnaj na hřišti v Polici pro mladší i starší
přípravku se uskutečnil 21.září i přes vydatný déšť předcházející noci. Vzhledem k rozsahu turnaje, účast 7 družstev, bylo nutno
postavit 3 hřiště, která zabrala téměř celou
hrací plochu. To mělo výhodu pro následující
víkendová utkání dospělých, protože jim dětské kopačky většinu hřiště uválcovaly. Tam,
kde jejich vliv nezasáhl, se odpoledne dospělí
hráči bořili téměř po kotníky. Znalosti terénu
využil starší trenér Kamil, který dobře věděl,
že pádem v pokutovém území do měkkého si
v žádném případě nemůže ublížit. Jeho pád,
doprovázený zvukovými efekty, byl natolik
sugestivní, že mu neodolal ani rozhodčí a
z nařízené penalty polické „B“ mužstvo vyrovnalo, což byl základ k jeho konečnému
vítězství. I Kamilova právoplatná manželka
Eva měla v prvních okamžicích obavy, zda
se jejímu manželovi skutečně něco nestalo.
Instruktážní záběry z jeho pádu by si měli
prohlédnout amatérští herci z 1.ligy! Systém
hry “B“ mužstva může být inspirací i pro naši
reprezentaci, hrající pouze na jednoho útočníka. Polický „B“ tým hraje na útočníků pět,
což bylo názorně k vidění v některých fázích
zápasu, kdy se v blízkosti trestného území
soupeře „vydejchávalo“ najednou 5 našich
borců, zatímco všech deset hráčů soupeře
dobývalo branku naši.
Ale zpět k borcům podstatně mladším.
Turnaj pro nás začal menšími komplikacemi, neboť 2 naše opory, Vilda Gavelek a
David Prouza, na poslední chvíli odjely s
družstvem mladších žáků do Broumova.
Tím pádem jsme doplnili starší přípravku
o Míru Hlaváčka a Jirku Klímu z přípravky
mladší, takže oba týmy nastoupily do turnaje poněkud oslabeny.
Lépe se s touto změnou vypořádala přípravka mladší, která v úvodním zápase porazila Machov 4:1. V prvním poločase naše
vedení 3:0 zařídily trefy Vaška Valchaře,
Marka Ištoka a Matěje Víta. Zápas od zápasu se lepší Vojta Švorčík a nezadržitelně se
blíží doba, kdy bude podávat lepší výkony,
než jeho taťka. Náznak byl již v tomto utkání. Vojta vstřelil gól z půlky, a sice přesnou
střelou k tyči z trestného kopu (a ne, jak
by si snad někdo mohl myslet, odrazem od
jeho zadní části těla). Naopak jeho taťka odpoledne trefil jen tyč. Oporou byl i tentokrát
v bráně Kuba Pivnička, který téměř udržel
čisté konto. Soupeř pouze snížil po rohovém kopu, když se střela záhadným způsobem došourala až do branky.
Starší kluci nastoupili proti Dolanům a

v poločase drželi nadějný výsledek 2:2. Po
mnoha zkušenostech z minula, kdy jsou
v průběžném výsledku dvojky, to opět nemohlo dopadnout dobře. Ve druhém poločase jsme se sice dlouho drželi, ale nakonec
prohráli 2:7. Za naše družstvo skóroval
Kuba Maryška a po dorážce i Michal Štancl.
Další gól mohl přidat Kuba z penalty. Krtka
tentokrát nevykopl, ránu dal pořádnou, bohužel nad bránu. Za zmínku stojí, že soupeř
tvrdou střelou do tyče zbořil naši nafukovací branku.
Ve druhém utkání proti Meziměstí jsme
prohrávali 0:1, podařilo se nám vyrovnat,
když Jirka Klíma dorazil do branky střelu
Kuby, ale nakonec jsme odešli poraženi 1:6.
Mladší kluci ještě nastoupili, a to dokonce 2x, proti Hronovu. Soupeřův trenér
si vyškemral zkrácení zápasů ze strachu,
že by jeho hráči takové zatížení proti našim
borcům nevydrželi. První zápas jsme však
prohráli 0:4, aniž bychom si vypracovali nějakou výraznější šanci. Ve druhém zápase
nás posílili navrátilci Jirka Klíma a Míra Hlaváček. Příliš však mužstvu nepomohli, svůj
minizápas prohráli 0:2, když jejich hra bez
přihrávek k úspěchu nevedla. V brance vystřídal Kubu Marek Ištok, který by se určitě
prosadil jako „Borec nakonec“ ve sportovním zpravodajství TV Nova. Mezi nohama
pustil do brány neuvěřitelně pomalou střelu (vážná konkurence pro plzeňského brankáře Kozáčika). Potom ale již byl bezchybný. K vítězství však ani jeho celkově dobrý
výkon nevedl. Prohráli jsme i druhý zápas,
tentokrát poměrem 1:4, když náš jediný gól
vsítil náš nejmenší a nejmladší hráč Matěj
Danihel.
Po dvou porážkách starších kluků na
domácím hřišti věřili všichni příznivci, hráči i realizační tým, že příští týden již vyhrají,
neboť zajíždějí do Velichovek, jehož hráči
zatím na žádné vítězství nedosáhli. Mladší
kluci hráli v Červeném Kostelci. Odpoledne
se oba týmy spojily a zúčastnily se turnaje
ve Velkém Poříčí v rámci oslav 100 let tamní
školy.
Předpoklad se nám vyplnil a s Velichovkami jsme skutečně vyhráli, a to dosti výrazným rozdílem, 8:0. Druhý zápas proti
Dolanům byl již podstatně vyrovnanější,
bohužel po našem vedení 1:0 jsme nakonec
prohráli 1:3, když jsme několik vyložených
šancí promarnili. Podle zpráv z bojiště byl
naším nejnebezpečnějším hráčem Kuba
Maryška, který nejenže vstřelil 5 gólů , ale
několikrát i tvrdou, dobře mířenou ranou
sestřelil hráče soupeře. Jediná naše dívka,
Háňa Slezáková, nikoho nesestřelila, ale
dala 3 góly. Trenér Michal Steiner se nechal
natolik unést hrou, že svoje svěřence nabádal „nahraj Háňoj“. Háňa však ani přihrávku nepotřeboval, na polovině hřiště si vzal
míč, v rohu hřiště obešel 2 protihráče a tak
vstřelil svůj první gól. Do celkového součtu
branek nám chybí ještě jeden a ten dal Vilda

Gavelek.
Mladší kluci nejprve nastoupili proti
Červenému Kostelci. Téměř celý první poločas drželi díky velmi dobré obranné hře
výsledek 0:0, o který přišli až v čase 16.36,
i když poločas trvá jen 15 minut. Rozhodčí
si totiž pravděpodobně nezakoupil hodinky renomované značky a neukazovaly mu
správný čas. Po přestávce se již soupeř prosadil více a přidal nám ještě 3 góly. Za nás
snížil až v závěru zápasu na konečných 1:4
Jirka Klíma.
Ve druhém utkání proti Zábrodí naši
hráči opět zapadli do vyjetých kolejí, jejich
obranná činnost byla bídná a Zábrodí nám
sázelo jeden gól za druhým. Po poločase
2:3 jsme nakonec odešli poraženi 2:7. Naše
branky Míra Hlaváček a Jirka Klíma.
Nakonec nás čekalo ještě další utkání
s domácími borci, coby náhrada za zrušený
zápas před 14 dny. Naši hráli opět docela
dobře a na rozdíl od výsledků z minulého
roku jsme prohráli přijatelným poměrem
2:5. Opět se střelecky dařilo Jirkovi, který
vsítil obě naše branky. Svůj náskok před
svým tatíkem, co se počtu vstřelených branek týká, však nezvýšil Vojta Švorčík a je
nebezpečí, že jej taťka dožene, až promění
nějakou penaltu.
Odpolední turnaj zahájili zápasem proti
Poříčí starší kluci a po vyrovnaném průběhu skončil zápas 0:0. Další 2 zápasy již hráli kluci mladší, kterých bylo 2x více. Jak se
později ukázalo, nebylo to rozhodnutí úplně
nejšťastnější, neboť proti našim žlutočerným vosám nastoupili o několik let starší, několik hlav vyšší a výrazně těžší hráči
z jednoho spřáteleného polského města.
Náš brankář Marek Ištok se soustředil výhradně na vytahování míče z branky, kteréžto činnosti se věnoval celkem 15x. Bylo
to, jakoby dospělí borci z Police nastoupili
proti FC Barcelona. I když na polické „A“
mužstvo v jeho současném rozpoložení nemusí přijít ani Barcelona, bohatě stačí například Vysoká nad Labem, která nad ním
bez problémů vyhrála 8:0.
V posledním zápase proti Hronovu nastoupil v brance Vilda Gavelek, vystřídavší
rozmrzelého Marka. I díky jeho dobrému
výkonu jsme prohráli proti výrazně starším klukům jen 0:4 a obsadili tak pěkné
4. místo. Tím jsme výrazně vylepšili turnajová umístění z minulého roku, kdy jsme
byli vždy šestí.
Tím však podzim nekončí, hráli jsme i
v říjnu. Ale o tom až v dalším článku, abychom čtenářům umožnili oddych a uvaření
další kávy.
Zážitky nejen ze zápasů přípravek sepsal
a před starším trenérem Kamilem důkladně
utajil

Vojta Kvapil,
mladší trenér mladší přípravky
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Fotbalová přípravka v říjnu

Mistrovská utkání v říjnu zahájili mladší kluci na domácím hřišti proti Velkému
Poříčí a Machovu, starší v neděli v Zábrodí
proti dvěma místním týmům.
V sobotu se zápasy odehrály za krásného podzimního počasí a opět za vydatné
podpory našich věrných fanoušků. Zápas
proti Poříčí jsme zahájili velmi dobře a zakrátko se ujali vedení 1:0 Mírou Hlaváčkem.
Naše radost však netrvala dlouho a ještě do
poločasu jsme dostali 3 góly, přičemž jeden
přímo z rohu. Naši kluci se však vzchopili a
vyrovnali na konečných 3:3, když podruhé
v zápase skóroval Míra a vyrovnávací gól
vstřelil Matěj Vít.
A je zde penaltový rozstřel. Zkušenosti
našich hráčů se začínají projevovat. Vašek
Valchař 1:0, soupeř vedle, Vojta Švorčík 2:0,
soupeř překonává Pivňu, 2:1, Pivňa netrefuje branku a soupeř zrovna tak. Penaltový
rozstřel poprvé v historii tohoto týmu
končí pro nás úspěšně!!!
Následující zápas mezi Poříčím a Machovem (konečný výsledek rovněž 3:3)
dává tušit, že s Machovem, posíleným o
hráče starší přípravky, to nebude nic jednoduchého. Z toho si však nic nedělá náš
hráč Matěj Vít a vstřelí jim 3 góly i díky dobrým nahrávkám svých spoluhráčů, Šimona
Šrůtka a Vojty Švorčíka. Soupeř ke konci jen
snižuje na 1:3, když přehodí opět výborného Kubu Pivňu. Takže vítězný pokřik si naši
hráči mohou poprvé za jejich fotbalové kariéry užít hned dvakrát za sebou.
První zápas starších kluků v Zábrodí
pro nás nezačal dobře. Hned po rozehrávce
se na vlastní polovině opřel do míče soupeřův pořízek s přezdívkou Drogba a ve
2.vteřině zápasu jsme prohrávali. A v tomto
duchu se odvíjely oba naše zápasy. Do poločasu 0:6 a na konci zápasu 0:8. S týmem, se

kterým jsme minule prohráli jen 2:3, jsme
sehráli zápas druhý a věřili v lepší výsledek,
než v zápase úvodním. Také se nám to částečně vyplnilo, neboť první půlku jsme prohráli „jen“ 0:5. Zato poločas druhý… Soupeř
přidal ještě gólů deset a součet snad ani nebudeme uvádět. Každý si to může spočítat
sám. Ve ztichlých ochozech tak bylo slyšet
pouze zoufalé volání našeho brankáře Vojty
Riedla: „Pojďte mi na pomoc, jsem tu sám“!

Dlužno dodat, že většina hráčů soupeře
byla o několik let starší, výrazně větší a těžší, takže za rok, za dva, může být všechno
úplně jinak. Dílčím neúspěchem se nesmíme nechat odradit a musíme pokračovat
v pravidelném, náročném tréninku.
Pozitivní posun v povzbuzování svých
ratolestí jsme zaznamenali u některých rodičů. Například ještě loni jedna z maminek
na svého synka uprostřed lítého boje volala „Tomáši, potáhni si
trenýrky“. Letos byl již
pokyn zcela opačný:
„Tomáši hrej a neupraTJ Spartak Police nad Metují
vuj se, nejseš modelpřivítá do družstva dívky i chlapce ka!“
O týden později
5.,6. a 7. tříd.
hrála starší přípravka
Noví zájemci se mohou hlásit každé
doma, opět po vytrvalém dešti. Soupeři byli
pondělí od 14.00-15.30
Meziměstí/Teplic
z
v tělocvičně ZŠ v Polici n/Met.
a z Machova. Zápasy
Případné dotazy ráda zodpovím
však příliš radosti fanouškům nepřinesly.
na tel. 604169448 (K. Holubová)
Proti Meziměstí jsme
se jakž takž drželi v
VOLEJBAL OP NÁCHOD ŽEN - podzimní část 1.poločase, který jsme
p. družstvo
utkání V P sety míče
body
prohráli jen 1:2. Cel1. TJ ZŠ Česká Skalice
9
8 1 26:8 770:615 17
kový výsledek však
2. TJ Sokol Opočno
9
8 1 26:8 789:677 17
byl 2:9, když za nás
3. SK Ruchadlo Zájezd
9
7 2 23:12 800:688 16
vstřelil gól Vilda Ga4. TJ Spartak Police
9
6 3 23:15 825:686 15
velek a Jirka Klíma.
5. TJ Sokol Velký Dřevíč 9
6 3 19:14 723:657 15
S Machovem jsme na
6. TJ Sokol Jezbiny B
9
4 5 16:17 679:658 13
úvod sezóny hráli 1:1,
7. TJ Slavoj Teplice B
9
3 6 11:21 639:731 12
8. TJ Slavoj Teplice A
9
2 7 12:22 651:759 11
takže jsme se těšili na
9. TJ Červený Kostelec D 9
1 8 6:24 521:709 10
dramatický zápas. Ma10. TJ Sokol Josefov
9
0 9 6:27 593:810 9
chovští kluci však od
K. Holubová
léta nějak povyrostli a

VOLEJBALOVÝ ODDÍL
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naši na ně nestačili. Například Vojta Riedl
bránil soupeře, kterému byl sotva po pás.
Výsledek 0:7 hovoří za vše. Ze zápisků trenérů lze vyčíst, jaké jsme v obou zápasech
dostávali góly: od tyče do brankáře a od
něho do branky, po našem rohu sólo soupeře, po autovém vhazování, brankář si srazil
do branky centr z rohu, obrana vyklusávala
vedle soupeře, obránci zalezli až do brány
a nebránili, trestný kop z půlky hřiště…
Odpoledne ještě porážka
„A“ mužstva od posledního
týmu 1.A třídy a černá fotbalová sobota je završena.
Naděje příznivců polické kopané se tak upínaly
na nedělní dopoledne, kdy
mladší přípravka zajížděla
ke dvěma zápasům do Hronova. Proti Velkému Poříčí
jsme začali nadějně a vedli
1:0 po gólu Míry Hlaváčka.
Potom jsme prohrávali 1:2,
opět Mírou vyrovnali, dokonce se po individuální
akci Matěje Víta ujali vedení 3:2, ale závěr zápasu
jsme nezvládli a odešli poraženi 3:6 i přes odvážný
zákrok našeho brankáře
Kuby Pivničky, který jednu
tvrdou střelu zneškodnil hlavou. Když proti
nám konečně nastoupil soupeř, který neměl
výškovou a váhovou převahu, tak jsme si
nechali vstřelit 4 branky od dívky.
Proti Hronovu opět naše vedení 1:0,
když gól dal opět Míra po našem autovém
vhazování, potom bohužel nepozornost
brankáře při střele z dálky (další tip pro
nekonečný seriál „Borec nakonec“), naše
vedení 2:1 po tvrdé střele Vojty Švorčíka
(nad taťkou už vede 3:1), ale hned po rozehrání soupeř srovnává na 2:2, což je i výsledek konečný.
A je zde opět penaltový rozstřel. Míra
Hlaváček vedle, soupeř rovněž, Vojta Švorčík do brankáře, soupeřovi Kuba penaltu
chytá, Matěj Vít tvrdě pod břevno, vedeme
1:0, soupeř zrovna tak, 1:1. Takže se pokračuje až do rozhodnutí. Naši hráči Vašek Valchař, Matěj Khun, Sebastian Hlaváček
i specialista na penalty Míra
Macek kopou vedle brány nebo do brankáře, soupeř naštěstí zrovna tak. A přichází již
8.série penalt. Soupeřově brankářce Kuba
penaltu chytne a sám se chystá rozhodnout.
Ani nečeká na pokyn sudího, rozběhne se a
nezadržitelně skóruje. Vzhledem k tomu, že
sudí spěchá na vlak, penaltu nenechá opakovat a vítězství v penaltovém rozstřelu je
opět naše!!! Na rozdíl od loňska jiný pocit,
než vítězný, po penaltách neznáme.
Kávu či pivo jste již nejspíš dávno vypili
a tak je nejvyšší čas povídání o našich úspěších i nezdarech ukončit.
S použitím zápisků trenérů starší přípravky sepsali

Vojta Kvapil a Kamil Švorčík
trenéři přípravky mladší

Vydařený čtrnáctý Pivní triatlon.

Nic moc počasí. Poměrně zima. Uzavřená silnice přes Lachov. To je ale asi všechno
špatné z letošního ročníku. Skoro sedmdesát účastníků, mezi nimi pětice německých
reprezentantů, vyměnilo pohodlí domácího gauče za běh, kolo a trochu toho piva.
Letošní vynucenou novinkou byla změna
cyklistické trati a tak se nám okruh místo
plánovaných pětadvaceti o deset kilometrů
natáhl. Cyklisty to potěšilo a ostatní trochu
rozladilo. Slibuji – za rok bude zase všechno
při starém ….
I tak po pohodovém průběhu sportovní
části akce se všichni vrhli i do té závěrečné pivní s odhodláním a nakonec všichni

dokončili se ctí. Z vítězství se ve veteránských kategoriích radovala Heike Bardtke a
v mužích Bedřich Klimeš. Hlavní kategorii
žen vyhrála Renáta Vajsarová a mezi muži
dominoval letos Lukáš Jánský. Hod pivním
sudem nejlépe vyšel Slávovi Riegrovi a
Andree Matyskové. Všechny výsledky i fotografie naleznete na webových stránkách
SSK Pedro.
Velké poděkování Měďochovi a Čuškovi
za čepování, všem rozhodčím a Ireně za výsledky a také všem účastníkům za pohodový průběh.
Tak zase příště …

Počasí v září neumožnilo odehrát čtvrtý ročník Poháru plného písku – trojkového
volejbalu na písku. Náhradní termín jsem
posouval a posouval, až jsem se rozhodl pro

sobotu 12. října a byla to šťastná volba. V pátek večer lilo jako z konve a v sobotu večer
pršelo zase. Ale mezitím - mezitím byla slunečná a teplá sobota, při které jsme v šesti
týmech odehráli
bezva turnaj plný
pohody ! Mydlili
jsme do balonu
celý den, odehráli 15 zápasů a
hlavně jsme si to
užili. Třetí místo obsadili loňští
šampioni z Áčka
/Kristýna Lantová, Pavel Macek,
Jan Jirman /, stříbrní byli mlaďáci
z Los Wydlos/

Petr Jansa – SSK Pedro Police n.M.

Když na plážák – tak v půli října!

SSK PEDRO Police nad Metují

Petr Jansa – SSK Pedro Police n.M.

Marie Brodzianská, bytem
Radimovská 45,
Police nad Metují

pořádá třináctý ročník akce nazvané

halový tenis s líným míčkem – čtyřhry
23. – 24. 11. 2013 tělocvična ZŠ Police n. M.
250,- Kč na dvojici – k pokrytí pronájmu tělocvičny a na ceny
otevřený turnaj pro všechny milovníky pohybu a pohody, bez rozdílu věku,
pohlaví a výkonnosti …hraje se podle platných tenisových pravidel, upřesnění a
změny budou společně s rozlosováním zaslány
přihlášky : písemně do 17. 11. 2013 na adrese jansapetr@seznam.cz nebo osobně
omezený počet týmů, startovné plaťte současně s přihláškou
pro radost a v přihlášce uveďte, do které ze skupin chcete být nasazeni – bude-li to možné,
soutěžáci
budete nasazeni podle Vašeho přání, abychom si turnaj všichni užili v pohodě –
a o to tady jde …
termín:
startovné:
pravidla :

Přijďte pobejt !

Marek Pošmura, Petr Kejdana, Jakub Ježek
/ a celkovými a zaslouženými vítězi se stala
Kousadla / Míla Frýbová, Jakub Teichman a
hlavně Pavel Švejdar /. Gratulace vítězům
a poděkování všem zúčastněným za prima
turnaj.
Také z této akce naleznete vše na webovkách. Turnaj soutěžáků letos neproběhl…
Touto vydařenou akcí asi skončila letošní sezóna na polickém hřišti pro plážový
volejbal. Je velmi příjemné konstatovat, že
si tato hra našla spousty příznivců a po celé
léto bylo na písku živo. Kolikrát prostě nebyla šance najít v týdnu volný termín – a to
je jenom dobře!
Takže zase někdy na písku se na vás těším.
Hezký den všem vinšuje

Petr Jansa

nabízí
PROVEDENÍ
FLORISTICKÝCH
KVĚTINOVÝCH ARANŽMÁ
• svatební floristika
(včetně výzdoby interiéru)
• adventní a vánoční floristika
• trvalé květinové vazby
k nejrůznějším příležitostem

Kontakt: 737 451 681

více informací, výsledky, termíny, nasazení, najdete na: www.sskpedro.policenadmetuji.cz

PRONÁJEM BYTU

Nabízím byt 2+1 v ul. Bělská,
Police nad Metují k pronájmu,
možnost nastěhování ihned, cena
rozumná dohodou.

Tel: 602 117 156

Prodám nebo pronajmu

GARÁŽ

u zdravotního střediska
v Polici nad Metují.
Info na tel. č. 736713524
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Webový portál Piskari.cz chystá velké změny

Hlavním cílem webových stránek
www.piskari.cz je šíření tradičních hodnot pískovcového lezení, které kladou důraz na etické chování člověka k přírodě.
V roce 2013 uspělo občanské sdružení Pískaři s projektem „Piskari.cz: propagace tradičního pískovcového lezení v
Polické pánvi a Górach Stolowych“, který
byl doporučen ke spolufinancování z prostředků ERDF a bude zrealizován do konce roku 2013.
Hlavními aktivitami, které se v rámci
projektu realizují, jsou:
• zřízení německé a polské jazykové
verze webových stránek, které zlepší
dostupnost informací o možnostech a
pravidlech skalního lezení v regionu i
pro zahraniční návštěvníky
• profesionalizace a modernizace vzhledu a funkčnosti www
• tvorba mapy lezeckých oblastí Adršpachu
• poskytování kvalitních pravidelně
aktualizovaných informací, osvěta a
zvýšení informovanosti o lezeckých

lokalitách v česko-polském příhraničí
s cílem snížit masové působení lezců
pouze v nejznámějších a nejatraktivnějších místech,
• rozšíření www o informace o polských
lezecký oblastech Gór Stolowych
• vydání tištěného česko-polsko-německého materiálu (1000 ks) a realizace
propagačních předmětů k publicitě
projektu
Realizace projektu probíhá ve spolupráci s těmito partnery: Park Narodowy
Gór Stolowych, Skalní záchranná služba
Broumovsko.

piskari.cz

Realizace výše uvedených aktivit je
spolufinancována z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis
v rámci projektu „Piskari.cz: propagace
tradičního pískovcového lezení v Polické
pánvi a Górach Stolowych“ (registrační číslo:
CZ.3.22/3.3.02/12.03472)

Pískaři, o. s.

Nabízíme
k prodeji:

• statek v obci Bělý.
Možnost jednat o prodeji dalších cca 14 ha
pozemků.
• penzion v Teplicích nad
Metují s možností ubytování v soukromí.
• chalupu s větším hospodářským stavením a cca
2 ha pozemku v České
Metuji.
• byt 1+1 o velikosti 45
m2 v bytovém domě v
Bukovici.
• chatu u Batňovického
rybníku v okrese Trutnov. Pozemek 139m2.
• RD v Martínkovicích v
okrese Náchod.
• ubytování v části RD
v Bělém, vhodné pro
dělníky i na delší dobu.
Informace na tel.
608280563, email:
novakova@rva.cz,
www.rva.cz

PRODÁME
řadový rodinný dům
ve Smetanově ulici.
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Kontakt:
606 075 350 nebo
775 255 160
Cena dohodou.

PRODÁM

družstevní byt
3+1
v Polici nad Metují,

ulice Ostašská.

Tel.: 725 728 944

KNIHY PAPÍR HRAČKY
Komenského náměstí 402, Police nad Metují

NOVINKA
terminál

Poličtí lyžaři
si dovolují
poličtí
lyžaři
pozvat
si
dovolují
své příznivce
pozvat
na... své

NOVINKY
Knihy

Michal Viewegh - Můj život po životě
Zdeněk Svěrák - Po strništi bos
Jo Nesbo - Levhart
Danielle Steel - Všechny matčiny hříchy

příznivce na

18.
PLES LYŽAŘŮ
pátek 29. listopadu 2013 od 20 hodin
společenský sál Pellyho domů
k tanci a poslechu hraje skupina
SONG z Kostelce nad Orlicí
vstupné 80 Kč, místenka 20 Kč
nekuřácké prostředí, bohatá tombola; mládeži do 16 let nepřístupno
předprodej vstupenek začíná 18. 11. od 9 h v předsálí Pellyho domů

-přijímání sázek a výplaty výher
-dobíjení kreditu mobilních tel.
-vstupenky - Ticketing
-hotovostní platby - placení faktur,
pojištění či složenek
-prodej stíracích losů

NOVINKY
Papír

-velký výběr kalendářů 2014

NOVINKY
Hračky

-hřejivý plyšáci - originál od Albi

(Broumovsko na historických pohlednicích,
Police nad Metují za starých časů...)

VÝPRODEJ

(po 2 min. v mikrovlnce vás budou 2 hodiny hřát)

Stále pokračuje výprodej školních tašek
a batohů Stil. (např. školní taška DINO,

či SUPER BIKE 2014, pc 1499,- nová cena 899,-)

AKCE

Tisk orig. Vánočních přání z vašich fotograﬁí
za cenu běžné fotograﬁe na počkání !!

Nabízím pronájem
pěkného nového bytu
v Polici nad Metují

Bytová jednotka v kategorii 2+1 o výměře 56m2 za cenu
5 500 Kč + energie. Nízké náklady na topení. K tomu navíc
nadstandardně velký sklep a
jedno vyhrazené parkové stání.
Vybavení: plně vybavená
koupelna a WC, nová kuchyňská linka bez spotřebičů, kuchyňská vestavěná skříň a šatní předsíňová skříň, podlahové
krytiny.
Kontakt na e-mail:
novebyty11@gmail.com nebo
mob. 776 855 749.

OCHUTNÁVKA
PRO VAŠE DOMÁCÍ MAZLÍČKY
Na měsíc listopad jsme pro Vás připravili
široký sortiment krmiv pro Vaše domácí zvířátka.
V tomto měsíci mohou Vaši domácí mazlíčci
zdarma ochutnat různá krmiva od různých
výrobců.
Krmiva bude možné nakupovat za zajímavé ceny.
Ochutnávka bude probíhat v těchto termínech:
5.11. – 7.11.
v prodejně Slunečnice v Teplicích nad Metují
12.11. – 14.11.
v zahradnické prodejně u hřbitova v Broumově
19.11. – 21.11.
v zahradnické prodejně v Hronově
26.11. – 28.11.
v zahradnickém centru v Polici nad Metují
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Rychlé občerstvení Pellyho domy
Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY,

Kominík
Jiří Meier
Kostelní 103
Police nad Metují
Tel. 723 684834
jirimeier@seznam.cz, http://meier.kvalitne.cz
Nabízím kontrolu a čištění spalinových cest (tuhá paliva,
plyn) v souladu s nařízením vlády č. 91/2010 Sb.,
poradenství v oboru, přijatelné ceny, seriózní, kvalitní a
rychlé jednání.

které se konají v sobotu
16. listopadu
Rádi Vás obsloužíme
mezi 10. - 16. hod.
Rezervace míst na tel. 777 828 343
nebo v bistru.
Prodej též přes ulici...
Na Vaši návštěvu se těší Martin Exner
a kolektiv zaměstnanců!

Novinka v Polici nad Metují!

SOUKROMÁ
HUdEBNÍ ŠKOLA
LUCKY
Klávesové nástroje, piano
doprovodná, sólo kytara
Baskytara
Hudební teorie
-

pro děti i dospělé
1x týdně
individuální hodiny dle dohody
v učebně nebo u Vás doma
kytary k zapůjčení

Netradiční způsob vyučování, základy hry
v hudební kapele!!
Lukáš dostál
Masarykovo Náměstí 20, Police nad Metují
tel: 608 036 826
www.hudebniskolalucky.webnode.cz
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21. 10. 2013 byla otevřena nová pobočka
České pojišťovny a.s. v Kostelní ulici 9
v Polici nad Metují. (naproti Komerční bance)
Provozní doba od pondělí do čtvrtka.
Pondělí: 9 – 11:30 12:30 – 17:00
Úterý:
9 – 11:30 12:30 – 17:00
Středa: zavřeno
12:30 – 18:00
Čtvrtek: 9 – 11:30 12:30 – 17:00
Pátek:
zavřeno
zavřeno
Kontaktní osoby:
A. Kaválková, tel: 605/986 520 (úterý)
R. Beranová, tel: 777/124 149 (pondělí)
M. Pošepná,
tel: 728/493 059 (čtvrtek)
M. Dusílek,
tel: 606/561 071 (čtvrtek)
M. Šimková,
tel: 603/954 924 (středa)

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov

Police n. Metují

Datum:
26. 11. 2013
v 15.00 hod.

Datum:
28. 11. 2013
v 15.00 hod.

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

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
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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 měsíci 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
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
250,- Kč + DPH
125,- Kč + DPH
• velikost do 1/8A4
• 1 x A4 v každém čísle barevně
2000,- Kč + DPH
• množstevní slevy se neposkytují

MONOLOGY
VAGÍNY
25. 11. 2013
Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

v Náchodě

Předprodej v síti Kupvstupenku.cz

jen!
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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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