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Lezecká stěna v místní sokolovně nabízí trénink všem skupinám horolezců. V lednu se
zde již tradičně koná Novoroční open.
Ida Jenková
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Mozaika z radnice…
svojí pestrostí koresponduje s letošním krásným podzimem.
Dokončování investic, oprav, úprav. Příprava na zimu
prověřená první sněhovou nadílkou. Hodnocení hlavní turistické sezony, provozu koupaliště, prohlídky našich školských
zařízení s městskou radou, volby, Polické divadelní hry,
návštěva pana starosty z Warringtonu, konference o cestovním ruchu v Kladském pomezí, výjezd s mateřskou školou
do Swidnice, jednání s řediteli škol – gymnázia Broumov a
COP v Hronově, kolaudace ČOV, námětové cvičení hasičských sborů v České Metuji, práce na změně www stránek
města, na změně Polického měsíčníku, úprava nástupních
míst v Bezděkových sadech – autobusovém nádraží, křest
knihy dr. Sádla Náchod za Protektorátu spojený s jeho odchodem z funkce ředitele Regionálního muzea v Náchodě,
Seniorské čtení se křtem knihy Aleše Fetterse o Josefu
Škvoreckém, pietní vzpomínky – na zesnulé, na oběti všech
válek, připomenutí Dne státnosti, rady města a veřejné
jednání městského zastupitelstva se třemi občany, jednání
Dobrovolného svazku Policko ve Žďáře – tentokrát o odpadech a turismu u nás v Kladském pomezí, Polické divadelní
hry, přijetí Miss Junior 2012 – Terezy Řehořové, rozloučení
se současným nejstarším občanem Police panem učitelem
Františkem Šedou, spolupráce s médii – s televizí Metuje
příprava dokumentu o řece Metuji a městech na Metuji,
návštěva domova důchodců u příležitosti setkání
s devadesátiletou
jubilantkou,
návštěva
domu
s pečovatelskou službou, kde proběhla generální změna
společenské místnosti a dr. Mathesová zde vyhodnotila další
úspěšný ročník seniorské „šlapání“ na rotopedech, 70. výročí deportace Židů z Náchodska, koncert vítězů na Žofíně,
Martinský trh, setkání s jedním z kandidátů na prezidenta
republiky panem Janem Fischerem, ukončení podzimního
semestru Polické univerzity volného času, kde bylo zapsáno
95! studentů, schůzka se seniorkami , které mají chuť založit Senior klub v Hronově, předávání Muzea papírových
modelů sl. Martině Váňové, prostorové změny v Pellyho
domech – kancelář ředitelky byla uvolněna pro paní notářku
Vysokou,…
Jen velmi stručně zmíním důvod změny ve stanovištích
na autobusovém nádraží. Asi mi dáte za pravdu, že zaparkovat v Tyršově ulici, kde je Sokolovna a úřad Pošty, je
velký problém. Zákazy překračujeme, protože spěcháme…
S vedením společnosti CDS a IREDO jsme se domluvili, že od
prosince „zmenšíme“ prostor autobusového nádraží. Budou
zrušeny zastávky naproti poště a přemístěny do Bezděkových sadů. Součástí tohoto čísla Polického měsíčníku je i
letáček s novým rozvržením nástupních míst. V Tyršově ulici
budeme parkovat legálně. V zimním období po straně jedné, v letním po obou.
Nedá mi to opětovně nezmínit dík všem, bez kterých si
svoji práci nedovedu představit. Nyní mám na mysli především „dobrovolníky a všechny ochotné“. Je pro mě víc než
příjemné, že jich přibývá. Hlavně mladých!!
Potřebuju-li fotografické služby, stačí poslat mail Štěpánovi. Potřebuju-li cokoli z historie, Míra Pichl nikdy nezklame. Potřebuju-li … Jindra Vaníčková má druhý den
hotovo.
Potřebovala jsem dát do hlasu změnu týkající se autobusového nádraží. Napsala jsem Pavlu Žákovi, jednomu ze
tří pravidelných návštěvníků jednání veřejných městských
zastupitelstev. Výsledkem je informační leták, který „vyrobil“ ve spolupráci s Boženou Vrabcovou a Jardou Soumarem.
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Smutné období loučení s Pepou Hejnyšem vystřídala radost z mobilizace mládí pod taktovkou Matěje Bráta a
Dušana Šedka. Jůlinka bude pokračovat!
Mohla bych ještě dost dlouho pokračovat. Nerada bych
však na někoho zapomněla. Už vidím ty, které jsem si dovolila zmínit, jak na mě budou černit, že jsem to napsala.
V pondělí 5. listopadu jsme na městě zažili neobvyklé
setkání. S miss. Miss Junior 2012. Stala se jí Terezka Řehořová z Police nad Metují. Krásná, mladá, příjemná a inteligentní dívka. Další radost!
O dva dny později jsme se rozloučili s panem učitelem
Františkem Šedou.
Koloběh života. Střídání radostí i smutných chvil. Generací…
Radnice má nový kabát. Z Vašich reakcí vnímám, že víc
než líbivý. Myslím, že přáním nás všech, kteří v ní pracujeme je, aby byla vstřícným, výkonným, moderním, ekonomickým a především lidským úřadem pro Vás všechny.
Ida Jenková

Zateplení bytového domu
čp. 407 v ul. Na Babí

V těchto dnech dokončuje firma KELTEX spol. s r.o. Brno
již dlouhodobě plánované udržovací práce a stavební úpravy bytového domu čp. 407 v Polici nad Metují. Jedná se o
kontaktní zateplení obvodových stěn a rekonstrukci bytových lodžií, podle projektové dokumentace zpracované
v březnu letošního roku firmou IR INSPECTIONS s.r.o. Tento
bytový dům je postavený klasickou technologií zděných
konstrukcí z cihelných bloků, není podsklepený a má celkem čtyři nadzemní podlaží (NP), která slouží jako obytná.
V 1.NP jsou navíc umístěny sklepní kóje pro jednotlivé
bytové jednotky (BJ). Na mnoha místech objektu docházelo
ke kondenzaci vodních par, k promrzání a tvoření plísní
z důvodu výskytu tzv. tepelných mostů. Celkem se v objektu nachází 15 BJ.

Pro kontaktní zateplení stěn byly v soklové části a na
soklech lodžiových stěn použity desky DEK PERIMETER, na
fasádě pak polystyrenové desky EPS 70 F, tl. 120 mm na
obvodové stěny a 20 mm na ostění otvorů. Zateplení stěn
bytových lodžií včetně boků bylo provedeno fasádním polystyrénem v tl. 80 mm. Spodní část lodžiových desek byla
zateplena rovněž polystyrénem EPS 70 F, tl. 50 mm, pochůzná část deskami z XS tl. 80 mm. Tepelně-technické
vlastnosti obvodového pláště, veškeré ostatní obálkové
konstrukce a výplně otvorů, byly navrženy v souladu s novelizovanou ČSN 730540-2, která již respektuje hodnoty platné v zemích EU. Nově byla provedena hydroizolace podlah
bytových lodžií a vyměněny staré vstupní dřevěné dveře za
plastové. Také stávající ocelové zábradlí bylo značně zkorodované a bude nahrazeno novým, žárově zinkovaným. V
souvislosti se zateplením obvodových stěn budovy byla
nezbytná úprava klempířských prvků, svodů a hromosvodu.
Děkujeme obyvatelům bytového domu za trpělivost při
provádění stavebních prací a doufáme, že nově zateplený
dům bude svými novými tepelně-izolačními parametry sloužit ke spokojenosti a přinese tolik potřebné energetické
úspory.
Ing. Pavel Scholz, investiční technik

Poděkování za volební účast
Vážení občané, děkuji touto cestou všem, kteří přišli
k volbám a v dnešní nelehké době vhodili svůj volební lístek
do hlasovací urny ve prospěch demokratických politických
stran či hnutí. Aktivní volební účast je nejen vyjádřením
názoru každého jednoho z nás, ale současně i vyjádřením a
přijetím vlastní odpovědnosti za stav společnosti, státu,
kraje, obce…
Zároveň děkuji za všechny preferenční hlasy, kterými
jste projevili důvěru v mou osobu. Byť se preferenční hlasy
nepodařilo přetavit v zastupitelský mandát v krajském
zastupitelstvu, budu se i nadále snažit o to, abych si Vaši
důvěru udržel i do budoucna.
Všem, kteří se rozhodli k volbám nejít, bych chtěl touto
cestou říci, že ač rozumím Vašemu vzkazu směrem
k politické reprezentaci státu, a vnímám Vaše rozhodnutí
nevolit jako volbu svého druhu, tak je třeba mít na paměti,
že některá – podle mnohých již přežitá - hesla o důsledku
nevolení při volbách, stále platí. Pokud je nám i toto lhostejné, pak jsme odsouzeni k opakování historie…
Jiří Škop, místostarosta

Parkování a zimní údržba
Je před námi zimní období. První sníh nás už dokonce
potrápil v závěru října, přičemž si troufám říci, že tato
prověrka zimní údržby dopadla vesměs dobře. V souvislosti
s podmínkami, které naši zimu (zatím) provázejí, se nevyhneme potížím, které nám v ulicích města bude působit
sníh.
Samotný sníh je věcí ještě technicky zvladatelnou. Nezvladatelnou se stává ve chvíli, kdy je ho víc než zdrávo
(kalamita) nebo kdy zasype nějakou trvalou překážku. Takovou překážkou pak mohou být například naši plechoví
miláčci parkující v ulicích.
Kdo s autem denně nebo ob den jezdí, ten nebrání zimní
údržbě tak jako ten, který se rozhodl po dobu trvání zimy
neprovozovat svůj automobil, nebo ten, který si kolem
automobilu neodhází nakupený, napadaný a z ulice vyhrnutý sníh. Vozidlo v druhém případě se pak stává jistým
„špuntem“, který – pokud napadne více sněhu – udělá
z obousměrné ulice jednosměrnou.
Proto bych chtěl touto cestou požádat ty, kteří v zimě
nehodlají jezdit autem, a přesto nemají jinou možnost, než
parkovat na ulicích města, aby se snažili v průběhu zimy
kolem svého vozidla udržovat ulici průjezdnou (naše technika prostě není schopna projet těsně kolem dveří vozu, a

proto vzniká vedle vozu sněhová bariera zužující průjezdní
šíři komunikace). Tímto jednáním pomohou nejen nám při
zajišťování zimní údržby, ale i ostatním řidičům a celkové
bezpečnosti dopravy. Pokud pak nehodláte v zimě vozidlo
užívat, ani kolem něj uklízet, a musíte parkovat na veřejných prostranstvích, pak se snažte najít taková místa a
zákoutí, kde budete nejméně překážet jak provozu, tak
údržbě.
Na závěr bych chtěl upozornit všechny vlastníky vozidel,
že pokud bude některé vozidlo správcem komunikace označeno za překážku zimní údržby, budeme nuceni aplikovat
postup, k němuž nás opravňuje silniční zákon. V prvé řadě
se pokusíme vyzvat vlastníka vozidla k odstranění překážky
zimní údržby. Nebude-li ve lhůtě 3 dnů překážka odstraněna, pak dojde k odtažení vozidla (včetně jeho navrácení na
místo po ukončení čištění ulice). Vzniklé náklady pak budeme po vlastníkovi vozidla vymáhat. Nicméně věřím, že
všem nám jde o stejnou věc – tedy o dobrou průjezdnost a
sjízdnost ulic – a že k takovýmto nuceným odstraněním
vozidel z ulice bude docházet jen v minimu případů.
Pokud někdo pochybuje o tom, zda je takovýto tvrdý
postup správný, pak nabízíme možnost prožít jedno kalamitní ráno v kabině traktoru. Věřím, že pak „nevěřící“
prozře.
Jiří Škop, místostarosta

Nový územní plán města
Projednávání nového územního plánu města se dostalo
do „ostré“ fáze. Dne 17. 10. 2012 bylo na úřední desce
(jakož i na elektronické úřední desce) umístěno oznámení o
zveřejnění návrhu zadání územního plánu, včetně samotného textu návrhu zadání územního plánu města.
Tento návrh je k nahlédnutí nejen na webových stránkách
města,
ale
i
na
webových
stránkách
www.mestonachod.cz, neboť procesní projednání jednotlivých fází územního plánu města zajišťuje Městský úřad
Náchod, prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování. Uvedený dokument je zároveň v listinné podobě
k nahlédnutí jak v kanceláři odboru výstavby a územního
zmíněného MěÚ Náchod (projednání zajišťuje Ing. Marie
Nývltová), ale i na Městském úřadě v Polici nad Metují (v
kanceláři místostarosty).
Řada občanů se již s návrhem zadání územního plánu na
webových stránkách města seznámila, nicméně s ohledem
na jednu připomínku z řad občanů stran špatné přehlednosti
obsahu elektronické úřední desky, došlo v průběhu zveřejnění k drobné úpravě rozvržení dokumentů umístěných na
elektronické úřední desce bez zásahu do jejího obsahu.
Návrh zadání územního plánu je důležitým dokumentem, který je po schválení v zastupitelstvu města určitým
„základním kamenem“ pro vlastní vyhotovení návrhu územního plánu města projektantem.
Připomínky k návrhu zadání je možné zasílat buď na
Městský úřad Náchod nebo je možné je předávat osobně u
mne v kanceláři (resp. na podatelně našeho úřadu), přičemž návrh zadání územního plánu města bude zveřejněn
do 5. 12. 2012.
O veřejném projednání konečného zadání územního
plánu města Vás budu včas informovat.
Jiří Škop, místostarosta

Odbor výstavby 26.11. 2012 uzavřen
Odbor výstavby Městského
úřadu Police nad Metují oznamuje, že v pondělí 26. 11. 2012
bude uzavřen z důvodu účasti
pracovnic na semináři k novele
stavebního zákona.
zast. vedoucí E. Justová
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1. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ PODPORY Z
ROZPOČTU MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
PRO ROK 2013
Obsah programu:
Finanční podpora sportovních, kulturních, společenských
aj. akcí
Finanční podpora činnosti spolků a zájmových organizací
Cíl programu:
Podpora v oblasti společenských, kulturních, sportovních, sociálních a jiných aktivit v regionu Police nad Metují.
Oblasti podpory:
 kultura, spor, sociální oblast
Oprávnění žadatelé:
 právnická osoba neziskového charakteru (spolky, soubory, občanská sdružení, nadace a další organizace),
 fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji
společenského, kulturního, sportovního života v Polici
nad Metují, či se jinak podílí na zlepšování kvality života občanů v regionu Policka.
Termín ukončení výzvy:
Ukončení příjmu žádostí je 30. listopadu 2012 (pátek).
Podání a přijetí žádosti:
Formulář žádosti o grant je nutné odevzdat v písemné
podobě na podatelně Městského úřadu nebo elektronicky na
adresu podatelna@meu-police.cz.
Formuláře žádostí jsou také k dispozici na městském
úřadě a na webových stránkách města – www.meu-police.cz
(odkaz Polická radnice – Granty, příspěvky dotace – Granty
a příspěvky města – Pro rok 2013).
Eva Pápaiová, správa dotací

ODPADOVÉ INFORMACE
Oddělený sběr čirého a barevného
skla je velmi potřebný
V loňském roce bylo i v Polici nad Metují zavedeno oddělené třídění skla na čiré a barevné. Na 10 sběrných
stanovišť byly umístěny dělené kontejnery, do kterých
mohou občané odděleně odkládat vytříděné čiré a barevné
sklo. Kontejnery byly zapůjčeny společností Eko-kom a.s.
Pro další rozšíření možnosti tohoto třídění požádalo město
v letošním roce spol. Eko-kom o zápůjčku dalších 4 kontejnerů. Zápůjčka byla schválena a tyto kontejnery městu
dodány. V současné době dochází k jejich umístění na
sběrná stanoviště. Celkový počet stanovišť, kde lze odděleně odkládat čiré a barevné sklo je nyní 14 (10 ve městě a
4 v obcích).
Oddělené třídění skla je velmi potřebné z hlediska výroby nového čirého skla, protože čiré sklo z barevných
střepů vyrobit nelze a výroba ze skleněných střepů je energeticky mnohem méně náročná než z klasických sklářských
surovin (písků). Zároveň tím tuto neobnovitelnou surovinu
šetříme. Děkujeme, že třídíte odpad.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Podávání žádostí o povolení
k pokácení dřevin rostoucích
mimo les
Podzimní čas je tu a s ním je spojeno i ukončení většiny
vegetačních a biochemických procesů - nastupuje období
vegetačního klidu. Z tohoto důvodu je období vegetačního
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klidu také nejvhodnějším obdobím pro kácení dřevin rostoucích mimo les. Takto to také požaduje zákon č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. 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 s obvodem kmene 80 cm a více ve výšce 130 cm
nad zemí a souvislé keřové plochy o velikosti 40 m2 a
více, 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 stavu, místní
situace a estetického významu dané dřeviny. Pro zmírnění
ekologické újmy za pokácený strom či větší plochu keřů, se
předepisuje náhradní výsadby nových dřevin.
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.

Plánovaná rekonstrukce
Hlavňovského rybníka
Město Police nad Metují (město) vypsalo výběrové řízení
(VŘ) na zpracovatele projektové dokumentace (PD) pro
územní řízení (UŘ), stavební řízení (SŘ) a realizaci akce
„Rekonstrukce Hlavňovského rybníka, Police nad
Metují“.
Základními body rekonstrukce předmětného
rybníka by měla být oprava návodní strany hráze (v
minulosti byla opevněna silničními panely, které však již
sjíždějí do rybníka a za nimi jsou rozsáhlé erozní kapsy),
dále realizace kapacitního bezpečnostního přelivu (který
zde chybí), odbahnění (z důvodu již značného zanesení
sedimenty a výrazného snížení kapacity rybníka) a
posouzení a rekonstrukce stávajícího nátoku vody
z Broumovských stěn. Jako nejvýhodnější byla vybrána
nabídka společnosti Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Vysoké
Mýto. Do konce letošního roku by měla být zpracována PD
pro ÚŘ, v příštím roce pak PD pro SŘ a realizaci.
Vlastní realizace této velmi potřebné rekonstrukce bude
záviset na získání finanční dotace, o kterou město plánuje
požádat v příštím roce.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Znečištění ovzduší
pálením odpadu
S příchodem chladného období se v domácnostech začalo naplno topit a ruku v ruce s tím se také zhoršila 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
především 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 škodlivé i pro přírodu, a také pozvolna působí na změny zemského klimatu (vznik skleníko-

vého 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. Dále uvádí, 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. Závěrem děkujeme všem, kteří se chovají zodpovědně a ohleduplně.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Rozpis lékařů stomatologické
služby listopad - prosinec 2012
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
17. 11. – 18. 11. MUDr. Petr Houštěk
Poliklinika Broumov

602 333 466

24. 11. – 25. 11. MUDr. Lukáš Neoral
ZS Police nad Metují

654 602 333
491 541 654

01. 12. – 02. 12. MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. M.

602 304 594

08. 12. – 09. 12 MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí

491 582 381

Usnesení rady města ze zasedání
č. 22, 23/2012 ze dne 15.10. a 30.10. 2012
RM schvaluje poskytnutí odměny ředitelce Mateřské školy
Police nad Metují Daně Balákové za přípravu a aplikaci rozvojového programu školy na realizaci inkluzivního vzdělávání a
vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním.
RM schvaluje pronájem bytu č. 11 v domě s pečovatelskou
službou panu M. B. od 1. 11. 2012.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 1 – 1+1 v domě č. p.
315 v ulici 17. listopadu paní J. K. na dobu určitou tří měsíců s
možností dalšího prodloužení nájmu, bude-li nájemce řádně
plnit povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod (darování)
pozemku p. č. 997 v k. ú. Police nad Metují z majetku České
republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města Police nad Metují. RM doporučuje ZM ke schválení znění smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitosti č. UZSVM/HNA/4262/2012-HNAM.
RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 874/1 o ploše
cca 50 m2 v k. ú. Radešov nad Metují.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zajištění výběrového řízení na
poskytovatele podlimitní veřejné zakázky „Víceúčelové hřiště“:
1. Kritéria:
nabídková cena, váha 100 %
2. Obeslané firmy:
CEP a.s., Hradec Králové;
Krkonoše a.s., Trutnov;
Ing. Tomek Jan, Malé Svatoňovice; Centrum rozvoje, Česká Skalice
3. Výběrová komise:
Mgr. Jiří Škop, místostarosta; Ing. Pavel Pohner, tajemník, Ing.
Pavel Scholz, odbor IMŽP, náhradník: Ing. Jan Troutnar, odbor
IMŽP

RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
„Předláždění prostoru u jídelny ZŠ Police nad Metují" firmu
Zdeněk Dostál - STAFIDO, IČ: 11592605, Police nad Metují s
nabídkou 60.322,- Kč bez DPH.
RM schvaluje pronájem pozemků v k. ú. Velká Ledhuje takto:
1) nájemci SK Fagone, o. s., části pozemků p. č. 212/3, 212/4
a 220/7 o celkové ploše 15587 m2 za účelem pastvin pro
koně za nájemné 0,10 Kč/m2 ročně,
2) nájemci paní H. R. části pozemků p. č. 212/3, 212/4 a
220/7 o celkové ploše 7793 m2 za účelem pastvin pro koně
za nájemné 0,10 Kč/m2 ročně, a část pozemku p.č. 165/1 o
ploše 7600 m2 s celým pozemkem p.č. 165/5 o výměře 198
m2 za účelem umístění stáje pro koně za nájemné 0,30
Kč/m2 ročně.
Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce rybníka Hlavňov, vypracování projektové dokumentace“ firmu Agroprojekce
Litomyšl spol. s.r.o., Rokycanova 114, 56601 Vysoké Mýto, IČ:
64255611, s nabídkou 141.000,- Kč bez DPH (tj. 169.200 s DPH)
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
RM bere na vědomí navýšení ceny dopravního výkonu v období
od 9. 12. 2012 do 14. 12. 2013 o 0,70 Kč/km oproti smlouvě
sjednané na rok 2012 a souhlasí s objednávkou dopravy pro
výše uvedené období.
RM schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "dodávka mobilních telefonních
služeb" od 1. 12. 2012.
1. Kritéria:
dle výzvy k podání nabídky
2. Obeslané firmy:
Telefónica Czech Republic, a.s.,
Vodafone Czech Republic a.s.
T-Mobile Czech Republic a.s.
3. Výběrová komise:
Ing. Pavel Pohner - tajemník, Mgr. Jiří Škop - místostarosta,
Rudolf Vaníček – informatik, náhradník: Ing. P. Scholz
RM bere na vědomí hospodaření města za období od 1. 7. do
30. 9. 2012. Rozborem hospodaření města byla zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Police nad Metují
za měsíc leden – září 2012. 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 ukládá odboru IMŽP připravit ve spolupráci se ZŠaMŠ technický návrh na rekonstrukci podlah, výměny oken a osvětlení 1.
stupně ZŠaMŠ, včetně rozpočtu a přípravy VŘ (třídy na jižní
straně).
RM ukládá investičnímu technikovi připravit poptávkové řízení
na rekonstrukci komunikace u firmy Hauk s. r. o. vedoucí po
parcele 995/5 v k. ú. Velká Ledhuje.
RM schvaluje jako vítěze poptávkového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění výběrového řízení
na poskytovatele nadlimitní veřejné zakázky Zajištění sběru,
třídění, shromažďování, odvozu, využití a zneškodňování komunálního a ostatního odpadu pro město Police nad Metují"
firmu Ingeniring Krkonoše a.s., Trutnov, IČ: 27472493, s nabídkovou cenou 49.500,- Kč bez DPH (tj. 59.400,- s DPH) a schvaluje uzavření mandátní smlouvy.
RM bere na vědomí řešení úkolů vyplývajících ze závěrů Zprávy č. 1/2012 Kontrolního výboru ZM Police nad Metují dle předložené důvodové zprávy.
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 171 o ploše 150 m2
v k.ú. Pěkov panu J. R. s podmínkou, že při sportovních a kulturních akcích na hřišti umožní na pronajatém pozemku parkování pro veřejnost. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné je stanoveno
ve výši 8,- Kč/m2 ročně.
RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků p.č. 31/5 a p.č.
732 o celkové ploše 30 m2 v k.ú. Hlavňov.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej pozemku p.č. 993/1 o
výměře 780 m2 v k.ú. Police n. M. firmě HAUK s.r.o. Kupní cena
je stanovena 100,- Kč/m2 a celková kupní cena ve výši 78.000,Kč bude uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
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RM doporučuje ZM schválit navýšení rozpočtu na realizaci
zakázky: „Oprava MK Pod Klůčkem Police nad Metují“ ve výši
220.000,- Kč včetně DPH.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ Police nad Metují
za 3. čtvrtletí roku 2012. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření ZUŠ Police nad Metují za 3. čtvrtletí roku 2012. Rozborem hospodaření byla zároveň
provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM bere na vědomí výsledek hospodaření Knihovny Police nad
Metují za 3. čtvrtletí roku 2012. Rozborem hospodaření byla
zároveň provedena kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veř. správě, nedostatky nebyly zjištěny.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 8 - jednotlivé položky rozpočtových opatření č. 36 - 38. Souhrnné snížení příjmů a výdajů
činí 19 050,- Kč.
RM schvaluje změnu ceníku pronájmu společenského sálu
v Pellyho domech tak, že sazba B určená pro společenské,
kulturní a sportovní spolky, sdružení, kluby a jiné podobné
neziskové zájmové organizacím sídlící ve městě Police nad
Metují je stanovena ve výši odpovídající provozním nákladům.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu rozpočtu č. 9 - jednotlivé položky rozpočtových opatření č. 39 - 43. Souhrnné zvýšení
příjmů a výdajů činí 428 720,- Kč.

Informace ze psího útulku
Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“?
Možná ho najdete v záchytných kotcích u nás.
V městském
útulku
jsou k 8. 11. 2012 tři psi.

Jedná se o jednoho
černého mladého psa,
křížence, který je v útulku
již od května 2012.

Usnesení zastupitelstva města ze
zasedání č. 05/2012 dne31.10.2012
ZM schvaluje revokaci usnesení ZM č. 05/03/2004 a schvaluje
příplatek k základnímu jmění společnosti Technické služby
Police nad Metují, s.r.o. vložením dále uvedeného HIM města
Police nad Metují v celkové hodnotě dle znaleckého posudku č.
3018/04 ve výši 575 700,- Kč bez DPH:
Nákl. automobil - nosič kontejnerů AVIA A 31.1.K
99 200,- Kč
Nákl. aut.- montážní plošina AVIA A31.1.K MP 16 SUB 90 200,- Kč
Nákl. aut.- sypač s pluhem Multicar M 25 P/ST
59 600,- Kč
Zemědělský kolový traktor ZETOR Z 7011 NA 39-23
63 400,- Kč
Vibrační deska Master M14P
23 600,- Kč
Řezač spár Progressa RS 450
49 500,- Kč
Nakladač s rypadlem kolový URSUS K 162 Ostrowek
87 500,- Kč
Malotraktor kolový UNI MT8-065
29 400,- Kč
Vibrační válec ručně vedený STA Wibrom ax W 3400
44 000,- Kč
Traktorová sekačka TC 14/102
29 300,- Kč
CELKEM (bez DPH)
575 700,- Kč

ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 9 - jednotlivé položky rozpočtových opatření č. 39 - 43. Souhrnné zvýšení příjmů a výdajů
činí 428 720,- Kč.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 993/1 o výměře 780 m2 v
k.ú. Police nad Metují firmě HAUK s.r.o. Kupní cena je stanovena 100,- Kč/m2 a celková kupní cena ve výši 78.000,- Kč bude
uhrazena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje:
a) bezúplatný převod (darování) pozemku p. č. 997 v k. ú.
Police nad Metují z majetku České republiky zastoupené
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví města Police nad Metují.
b) znění smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č.
UZSVM/HNA/4262/2012-HNAM.
ZM pověřuje KV ZM prošetřením stížnosti pana Mgr. J. Koubka
na nevhodné chování paní starostky Mgr. Idy Jenkové, kterou
postoupil KÚ Královéhradeckého kraje zastupitelstvu města
k projednání.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

 K NIH OVNA
Zřejmě několika měsíční
štěňátko, pes černé barvy,
nalezen poslední zářijový
týden v ulici 17.listopadu.

Posledním přírůstkem
v našich kotcích je fenka
křížence menšího vzrůstu
rezaté barvy, odchycena
4.10.2012 v Pěkově.
Aktualizovanou nabídku volných psů najdete i
na internetových stránkách města www.meu-police.cz pod
odkazem praktické informace - ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní
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Čtení se Senior klubem Ostaš
Sejdeme se při společném čtení v úterý 20. listopadu
2012 v 15 hodin v dětském oddělení nad knihou České
humoresky v podání našeho váženého a milého Františka
Pivoňky. Všichni senioři jsou srdečně zváni.
K poslednímu čtení v tomto roce se sejdeme v úterý 11.
prosince (dílo Miroslava Ivanova)
Věra Plachtová

Černá hodinka
Laponskem za polární kruh

O putování ekologů poslední evropskou divočinou přijde
vyprávět RNDr. Petr Rybář, s nímž jsme se již na Černých
hodinkách v minulosti sešli, a který je čestným členem
Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda.
 6000 km za přírodou Švédska, Norska a Finska
 na výzkumné lodi za tuleni
 fjordy a ledovce
 tundrou i severskou tajgou za pastevci sobů
 dotek zlatokopecké romantiky a další postřehy ze Severu

Pellyho domy v úterý 27. 11. 2012 v 19 hodin
****************************

V dětském oddělení jsme opět zahájili pravidelné čtvrtky
pro malé děti. Od 16 hodin jim knihovnice Hana Jenková předčítá a společně pak i výtvarně tvoří. Zveme rodiče – přiveďte
své předškoláky a začínající školáky. Nechte je, ať si vyzkouší
soustředění se na poslech čteného textu, samostatnost a chování se v malém kolektivu. Naší snahou je vychovávat z nich
malé čtenáře, neboť „nic člověka neobohatí tak, jako tisíce
příběhů, které vám do hlavy naservírují kreativní lidé, kteří je
píší.“ (jak napsala v rozhovoru mladá revoluční knihovnice
Olga Biernátová)
Na prosinec chystáme další Černou hodinku – s paní Dr. Eva
Koudelková, Ph.D. o nové knize, v níž se ještě jednou vrací do
oblasti tak zvaného Českého koutku na pomezí Kladska a Čech.
Částečně tak navazuje na Čtení o Českém koutku (2011),
i když koncepce této knihy bude odlišná. V první řadě reaguje
na nebývalý ohlas, jaký Čtení o Českém koutku zaznamenalo
zvláště v podobě dalších materiálů poskytnutých milovníky
tohoto kouzelného místa. Ty budou tvořit základ publikace,
v níž tentokrát budou zcela chybět pověsti. Ale o setkání se
životem svérázných kladských Čechů nebude čtenář ochuzen
ani tentokrát. Knihu opět doprovodí množství fotografií.
Sejdeme se tentokrát netradičně v pátek 7. prosince 2012
tradičně od 19 hodin v knihovně v Pellyho domech.
Věra Plachtová

Neděle 18. 11. 2012 od 17hodin, sál Pellyho domů

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA:
BAOBAB FASHION SHOW
Místní i profesionální
modelky,
zpěvačka
Marcela
Březinová,
pop-rocková houslistka
Niki. Těšit se můžete i
na bohatou tombolu.
Večerem nás provede
David Novotný.
Předprodej vstupenek
probíhá v IC Pellyho
domech.
Vstupenku
můžete získat jako
dárek
při
nákupu
v Baobabu (Police nad
Metují, Náchod).
Vstupné: 100 Kč

Nabídka knih:
Pejčoch, Ivo: Vojáci na železné oponě.
Vojáci, padlí při pokusu o přechod státní hranice, příslušníci
Pohraniční stráže, usmrceni uprchlíky, a dezertéři přes
železnou oponu 1948-1989.
Pejčoch, Ivo: Protikomunistické puče.
Historie pokusů o vojenské svržení komunistického režimu
v Československu 1948-1958.
Pejčoch, Ivo: Vojáci na popravišti.
Vojenské osoby, popravené v Československu z politických
důvodů v letech 1949-1966 a z kriminálních příčin v letech
1951-1984.
Plachý, Jiří: Kříže a hvězdy od Dunkerque.
Černá kniha Čs. samostatné obrněné brigády 1944-1945.
Bauer, Jan: Ženy z rodu Přemyslovců.
Kovanda, Lukáš: Proč je vzduch zadarmo a panenství
drahé.
Kapitoly z populární ekonomie.
Taleb, Nassin Nicholas: Černá labuť.
Následky vysoce nepravděpodobných událostí.
Sociální procesy, prognostika, teorie poznání.
Laufer, Josef: Roura od kamen a jiné povídky.
Cornwellová, P. D.: Posmrtný přístav.
Americká detektivka.
Stimson, Tess: Manželka, která utekla.
Současný anglický román pro ženy.
Jamesová, E. L.: Padesát odstínů šedi.
Úvodní díl současného erotického románu britské autorky.
Klevisová, Michaela: Čekání na kocoura.
Příběhy o kočkách a jejich lidech.
Dáša Ducháčová

PELLYHO D O MY

Sobota 24. 11. 2012 od 9,30 hodin, sál Pellyho domů

CVIČENÍ PRO
RADOST
S OLGOU ŠÍPKOVOU

Dvouhodinový program - aerobik,
formování těla (gumy, overbaly),
relaxace, strečink. Čeká na Vás i
bohatá tombola! S sebou sportovní
oblečení, podložku na cvičení, pití a
ručník s sebou.
Přihlášení probíhá v IC v Pellyho
domech.
Vstupné: 240 Kč

Pátek 30. 11. 2012, od 19 hodin, sál Pellyho domů

ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK
TANEČNÍ DOSPĚLÍ 2012

Uzavřená společnost. K tanci hraje skupina Relaxband.
Sobota 1. 12. 2012, od 20 hodin,
sál Pellyho domů Police nad Metují

PLES LYŽAŘŮ

Zvou poličtí lyžaři. Předprodej vstupenek bude probíhat na IC
v Pellyho domech.
Úterý 4. 12. 2012 od 17 hod., sál Pellyho domů

Polická univerzita volného času
Přednášková odpoledne se konají na sále Pellyho domů od
14.30 hodin. Jsou otevřena pro řádně přihlášené studenty i
pro veřejnost za 50 Kč na jedno přednáškové odpoledne.
PROGRAM:
7. 11. 2012 Jiřina Mužíková
Odskok od rozhlasového mikrofonu do Gruzie.

ČAJ O PÁTÉ ANEB VYBER SI SVŮJ
EVERGREEN

ÚTERÝ 13. 11. 2012 kandidát na prezidenta Jan Fischer
STŘEDA 14. 11. 2012 Jaroslava Janečková
Hudba v proměnách času – Nejstarší období jazzu.

svůj evergreen!
Vstupné: 30kč

K tanci, zpěvu a
poslechu
hraje
na klávesy,
kytaru
a akordeon potulný
šumař Petr Köppl.
Srdečně zveme nejenom
starší generaci! Vyberte si
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Pátek 14. 12. 2012, od 19 hodin, sál Pellyho domů

ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK
TANEČNÍ MLÁDEŽ 2012

Vstupenky na věneček budou v předprodeji na pokladně tanečních kurzů od 2. prodloužené, tedy od 24. 11. 2012. Rezervace
probíhá od tohoto data také v Informačním centru Pellyho
domů. K tanci hraje skupina Relaxband.
Vstupné: 60 Kč

KINO
Pátek 20. 11. 2012 od 19 hodin, Kolárovo divadlo

JMENUJI SE OLIVER TATE

Režie: Richard Ayoade
Hrají: Craig Roberts, Sally Hawkins, Paddy Considine, Noah Taylor,
Yasmin Paige, Gemma Chan, Ben Stiller
Patnáctiletý Oliver Tate má
dva cíle: zachránit manželství svých rodičů za pomoci
pečlivě promyšleného plánu
a přijít o panictví před svými dalšími narozeninami.
Obává se, že jeho matka
prožívá románek s new-age
pošukem Grahamem, a tak
monitoruje dění v rodičovské ložnici podle aktivity
přepínače tlumených světel
a falšuje sugestivní milostné
dopisy matky otci. Zároveň
se pokouší dvořit své spolužačce Jordaně, žhářce, která
osobně dohlíží na to, co si Oliver zapisuje do svého deníku –
obzvláště na pasáže, které se týkají jí samotné. Když se jí něco
nezdá, Oliver musí škrtat. Film vznikl podle slavné knižní předlohy Joea Dunthornea a jde o nekonvenční a podmanivý příběh
o dospívání.
Vstupné: 50 Kč
Úterý 18. 12. 2012 od 17 hodin, Kolárovo divadlo

DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU

Režie: Steve Martino, Mike Thurmeier
Hudba: John Powell

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA, 2012,
94 min

dojde i k rozdělení naší prehistorické party. Ellie a Broskvička
zůstanou na jednom kontinentu a Many, Sid a Diego jsou unášeni proudem na ledové kře hluboko do širého oceánu. Ať to
stojí, co to stojí, naši tři odvážní přátelé se musí dostat zpátky
domů a při tom na ně čeká nejedno velké dobrodružství. Při
cestě zpět jim dají zabrat nejenom mořské bouře, přílivové vlny
a mořské příšery, ale musejí zvládnout i první společné soužití
na jedné malé kře a tak se můžeme těšit na řadu komických
scén plných vzájemného špičkování. Shodou okolností a náhod
se na jejich provizorní loď, kterou si vytvořili z ledovce, dostane i Sidova babička, kterou skupinka zachrání v příboji mořských vln. Už, už se zdá, že naše partička kamarádů bude zachráněna, když se z oparu mlhy vynoří loď, jenže její podivínská posádka na palubě ani v nejmenším nehodlá našim kamarádům pomoci. Naopak, všichni jsou zajati a dostávají se do
ještě větší šlamastiky.
Vstupné: 40Kč

RŮZNÉ
Pátek 9. 11. 2012 od 17 hodin, Masarykovo náměstí

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
aneb to by bylo, aby neodjel Martin na bílém
koni pro sníh

Vezměte si lampióny a vydejte se s námi do potemnělých ulic a
uliček směrem ke klášteru, kde pro Vás bude přichystané občerstvení. Budou se prodávat domácí martinské rohlíčky ...
Občanské sdružení PoKuS ve spolupráci s městem Police nad
Metují a skauty
Sobota 10. 11. 2012 od 8 do 14 hodin, Masarykovo náměstí

MARTINSKÝ TRH

Stánkový prodej zajišťuje p. Kubín - tel.: 737 121 975

KURZ RUŠTINY pro mírně pokročilé

KDY: každý čtvrtek od 17 do 18hod. (1. lekce proběhne 22. 11.
2012)
KDE: uč. č. 306 v Pellyho domech
LEKTORKA: pí Elena Pavlínková
SKUPINA: max. 6 osob
KURZOVNÉ: 100Kč/lekci
UČEBNICE: Ruština pro samouky (nakl. Fragment, Radka
Hříbková,. Zuzana Liptáková) není v ceně kurzu, možnost okopírování a svázání
Kurz ruštiny pro mírně pokročilé je určen těm, kteří již
s ruštinou měli nějaký kontakt (střední škola, maturita, jiný
kurz) apod. Nahlášení bude probíhat na Infocentru v Pellyho
domech. V případě většího zájmu možnost otevření dalšího
kurzu (např. i pro začátečníky).

ZÁPIS - TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
- PODZIM 2013

Centrum kultury a vzdělávání
Pellyho domy v Polici nad Metují
Vás zve k zápisu do tanečních kurzů

Do kin se po třech letech vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda
Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka
Scratta, aby prožili nové napínavé dobrodružství. Právě Scratt,
se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním totiž způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Podaří se mu zasadit svůj žalud
takovým způsobem, že pradávná Pangea začne praskat a lámat
se na jednotlivé kontinenty a díky pohybu litosférických desek
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Zápis se bude konat ve dnech
26. 11. - 7. 12. 2012
v Infocentru v Pellyho domech.
(pondělí a středa 9,00 - 11,30 a
12,00 - 17,00 hod., ostatní pracovní
dny do 15,00 hod.) Přihláška je ke
stažení na webových stránkách:
www.policko.cz

Prosíme zájemce, aby si k zápisu vzali zálohu ve výši
Kč 500,-. Doplatek (Kč 700,-) bude splatný na
začátku února 2013. Kurzovné 1 200,- Kč zahrnuje 14 lekcí
včetně závěrečného věnečku.
Zvýhodněné kurzovné pro páry!
Pokud se přihlásí v tomto termínu (od 26.11. do 7.12. kompletní pár, zaplatí každý z páru pouze Kč 1 000,-!
Taneční kurzy budou probíhat v sobotu od 18,00 hod. na
sále Pellyho domů. Datum první zářijové lekce bude
upřesněn. Předběžný termín zahájení tanečních: sobota 7. září
2013. Kurz povedou taneční mistři manželé Poznarovi
z Červeného Kostelce.
Kurzovné vracíme pouze z vážných důvodů, protože bude
přihlášen stejný počet chlapců i děvčat a narušení rovnováhy
způsobuje problémy ostatním účastníkům kurzu. Při odhlášení
z kurzu si proto účtujeme stornovací poplatek 15 %, záloha je
nevratná.
Děkujeme za pochopení.
Bližší informace: 491 421 301, 602 645 332
Neděle 2. 12. 2012 od 15 hod., Masarykovo náměstí
a Pellyho domy

ADVENTNÍ NEDĚLE

Program bude upřesněn na samostatných plakátech
Neděle 9. 12. 2012, od 17 hodin,
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují

ADVENTNÍ KONCERTvystoupí

BOHUŠ MATUŠ, MICHAELA DOLINOVÁ
a MICHAELA NOSKOVÁ

Koncert připravil David Novotný za podpory města Police nad
Metují. Výtěžek koncertu putuje do Domova důchodců v Polici
nad Metují a kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad
Metují.
Vstupné: 150 Kč

KO LÁROVO D IVADL O
Středa 14. 11. 2012 v 18 hodin, Kolárovo divadlo

MOTANI – MADAGASKAR

65. ROČNÍK POL ICKÝCH
D IV AD EL NÍCH HER
Pátek 23. 11. 2012 v 19 hod.,
Kolárovo divadlo Police nad Metují

NA ÚTĚKU

Divadlo Ungelt – Praha
Claude – Jana Štěpánková
Margot – Zlata Adamovská
Režie: Ladislav Smoček
Pokud člověk odněkud utíká, většinou má alespoň rámcovou
představu o tom, k
jakému cíli jeho
útěk
směřuje.
Existují však útěky, které nikam
nesměřují – jsou to
útěky
odněkud,
nikoliv útěky někam. Cílem takové
cesty není někam
dojít: podstatné je
dostat se pryč, možná někam daleko, ale v každém případě
někam docela jinam. Pryč od rodiny, pryč od dětí, pryč z domova důchodců. A tak se setkají dvě ženy – Margot a Claude. Jejich
cílem není někam dojet, ale spíš dostat se co nejrychleji pryč.
Vstupné: 270 / 260 / 250 Kč
Hrají:

Předprodej vstupenek probíhá na IC v Pellyho domech:
infocentrum@policko.cz / 491 421 501

MUZEUM PAPÍROV ÝCH MO D ELŮ
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
Neděle 16. 12. 2012 od 14 hodin, Muzeum papírových
modelů

DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Papírová dílna pro děti i dospělé. Využijte možnost si
v předvánoční atmosféře, pod dozorem
zkušeného modeláře Ladislava Badalce
vytvořit dárek pro sebe nebo své blízké.
Dílna je vhodná pro všechny od 7
let. Mladší účastníci ji hravě zvládnou
s drobnou pomocí rodičů či prarodičů.
Vstupné: 35 Kč

Pondělí 24. 12. 2012 od 10 hodin,
Muzeum papírových modelů

ŠTĚDRÝ DEN V MUZEU PAPÍROVÝCH
MODELŮ - OD 10 DO 16 HODIN
Přijďte si ukrátit dlouhou chvíli při čekání na Ježíška prohlídkou muzea při vánoční atmosféře. Pro návštěvníky bude
připraven doprovodný program. Zdobení perníčků a výtvarná
soutěž.
Vstupné:
Dospěli: 30 Kč
Děti do 15 let, studenti a důchodci: zdarma
Nejnovější fotograficko-filmová diashow Kateřiny a Miloše
MOTANI o velmi náročné terénní cestě plné nesčetných nástrah, jedinečné přírodě, roztomilých lemurech a obyčejných
lidech s úsměvem na tváři. O ostrově, který nenechá člověka
ani na chvíli vydechnout.
Vstupné: 100 Kč

Více informací na www.mpmpm.cz, www.policko.cz
Email: info@mpmpm.cz, Tel: 777 828 657
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PŘIPRAVUJEME NA PROSI NEC
Sobota 15. a 22. 12.. 2012, Masarykovo náměstí

VÁNOČNÍ TRHY
Pátek 21. 12. 2012 v 18 hodin, Kolárovo divadlo

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ „HEJ MISTŘE“

Českou mši vánoční „Hej mistře“ zkomponoval Jakub Jan Ryba
před dvěma stoletími (v r. 1796). Během té doby se však tato
čistá a radostná hudba stala doslova symbolem českých Vánoc.
Do České mše vánoční v podání učitelů a žáků ZUŠ Police nad
Metují spolu s pozvanými sólisty z libereckého a pardubického
divadla, která velebí zpěvem a uměním hry na různé hudební
nástroje narození Božího syna, se máte možnost zaposlouchat
v Kolárově divadle 21. 12. 2012 od 18 hod. a prožít onu výjimečnou atmosféru i vy. Vstupné: 80Kč, 70Kč, 60 Kč
Předprodej vstupenek bude probíhat od 1.12. na IC v Pellyho
domech.
Neděle 23. 12. 2012 od 15 hod., Masarykovo náměstí a
Pellyho domy

PŘEDVÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ

Program bude upřesněn na samostatných
plakátech

ZIMNÍ NOVINY KLADSKÉ POMEZÍ
Zimní vydání těchto turistických novin je opět k dostání v Informačním
centru Police nad Metují (tak jako ve
všech ostatních informačních centrech
Kladského pomezí) zcela zdarma.
I letošní číslo je plné zajímavých
článků o našem kraji, tipů na výlety,
krásných fotografií i zábavy.

770 TIPŮ NA ZIMNÍ RADOVÁNKY
Spoustu tipů na víkendy na horách, indol sporty, restaurace,
wellnes, zážitky a mnohé další naleznete na stránkách tohoto katalogu.
Obsah je zaměřen na celou Českou
republiku a také na Bavorský les.
V prodeji v IC za 25 Kč

TOUR-SALON Targi Regionów
i Produktów Turystycznych

Lenka Slavíková, vedoucí CKV Pellyho domy

INFOCENTRUM
Police nad Metují
OTVÍRACÍ DOBA IC V ŘÍJNU
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
POLICE NAD METUJÍ
Otevírací doba:
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

NOVĚ V INFOCENTRU…
STOLNÍ
KALENDÁŘ

Broumovsko, Policko, Stárkovsko a Teplicko
na historických pohlednicích

I v letošním roce vydala Agentura pro rozvoj Broumovska
stolní kalendář věnovaný historickým pohlednicím z našeho
kraje. V tomto kalendáři se dočtete o spoustě zajímavých historických faktů. Kalendář obsahuje i přehled zajímavých kulturních a sportovních akcí.
Prodejní cena tohoto kalendáře je 129,- Kč.
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Ve dnech 24. – 27. října 2012 se v nádherném polském městě
Poznani konal již 23. ročník veletrhu cestovního ruchu. Společně s naším partnerským městem Radkowem, jsme se na tento
veletrh vypravili ve složení Martina Golová a Beata Radoňová
za českou stranu a polskou stranu reprezentovali zástupci
Radkówa a Hejšoviny.
TOUR-SALON je největší, všeobecně zaměřený veletrh cestovního ruchu v Polsku. Své zástupce do Poznaně vyslalo mnoho zemí z celého světa. Veletrh nebyl bohatý pouze na velké
množství prezentovaných regionů a zemí, ale i na doprovodný
program a přátelskou atmosféru.
Ačkoli konkurence exotických zemí byla veliká, zájem o náš
region nebyl o nic menší a věříme, že tato „výprava“ přiláká
k nám na Policko v příští turistické sezóně návštěvníky z Polska
a ostatních zemí.
Martina Golová

Vánoční výstava Betlémů
Po loňské výstavě hraček a předloňské výstavě osvětlení se
letos do staré polické školy „Dřevěnky“ vrací tradiční vánoční výstava betlémů. Slavnostní zahájení proběhne v
pátek 7. prosince 2012 v 16,00 hod. Výstava bude otevřena
od 8. prosince 2012 do 6. ledna 2013 denně mimo pondělky

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.

V přízemí staré školy si návštěvníci budou moci prohlédnout pestrou sbírku betlémů z Regionálního muzea
v Náchodě. Zastoupeny budou práce zhotovené z nejrozmanitějších materiálů – například vyřezávané ze dřeva, keramické, těstové, sádrové, vázané z kukuřičného šustí, voskové, papírové ap. Vedle historických vyřezávaných a polychromovaných figurek, kralických betlémů a stavěných
betlémů s rozměrnou architekturou, se tak objeví i moderní
práce ukazující nejen na proměnu výtvarného ztvárnění a
technických možností jejich tvůrců, ale i na obecnou proměnu vnímání vánočních svátků, jejich symboliky a atributů. Na výstavě bude samozřejmě také dětský koutek pro
malé návštěvníky.
Mgr. Jan Tůma

Výstava Lidová roubená architektura Kladského pomezí
V pátek 7. prosince
2012 v 16,00 hod.
bude ve staré roubené
škole „Dřevěnce“ v
Polici nad Metují slavnostně zahájena spolu
s tradiční
výstavou
betlémů také výstava
nazvaná "Lidová roubená
architektura
Kladského pomezí mizející tvář krajiny".
Výstavu bude možné
pak navštívit od soboty
8. prosince 2012 do
neděle 6. ledna 2013 každý den mimo pondělky 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.

Putovní výstava vznikla v rámci stejnojmenného českopolského projektu číslo CZ.3.22/3.3.02/11.02366, který byl
spolufinancován Evropskou Unií z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Cílem projektu realizovaného Regionálním muzeem v Náchodě ve spolupráci s
Muzeem Kultury Ludowej w Kudowie Zdroju je dokumentace zanikající lidové roubené architektury, která patří nejohroženějším objektům našeho regionálního kulturního dědictví. O důležitosti systematické dokumentace těchto
staveb svědčí nepřesvědčivěji skutečnost, že pouze během
letošního roku zanikly v nejbližším okolí Police nad Metují
minimálně čtyři historické roubené stavby. V rámci projektu jsou také vyhledávány a digitalizovány historické fotografie, skleněné negativy, kresby, obrazy, plány a modely
historických staveb. V současné době má databáze, která je
stále průběžně doplňována a rozšiřována, záznamy o více
jak 1250 číslech popisných na 52 katastrech Policka, Hronovska a tzv. Českého koutku.
Na výstavě je samozřejmě prezentován pouze zlomek
z těchto dokumentů. Představeny jsou především nejstarší
stojící stavby (Svobodný dvůr v Hronově a fara ve Stárkově),
roubené budovy škol, na prvním místě samozřejmě ta polická, kovárny, mlýny, hospody, statky ale i tkalcovské chaloupky. Historické snímky jsou doplněny fotografiemi zachycujícími současný stav, mapkami a texty. Výstava byla
již s velkým úspěchem prezentována v Hronově (27. 8. - 22.
9. 2011) a v Polsku ve skanzenu ve Stroužném/Pstrążna
(25. 9. 2011 - 9. 3. 2012). V polici bude výstava umístěna
v prvním patře roubené staré školy, která se tak sama stane
exponátem. Navíc bude doplněna o nové výstavní panely
s historickými fotografiemi Č. Vanžury, J. Kábrta či E. Katschnera, zachycujícími dnes již vesměs zaniklá zákoutí a
stavby z Police, V. Ledhuje, Suchého Dolu a jiných míst.
Jako doplněk boudou také vystaveny již historické modely
chalup ze sbírek náchodského a hronovského muzea, ale i
další
trojrozměrné
exponáty.
Vhodným
doplňkem
k tematice lidové architektury bude také výstava vánočních
betlémů umístěná v přízemí staré školy.
Ani touto výstavou však projekt nekončí a dále probíhá
shromaždování dokumentace roubené architektury. Proto
bychom rádi touto cestou požádali občany o spolupráci při
shromažďování historických i současných fotografií zachycujících roubenou architekturu.

Mgr. Jan Tůma

Městys Velké Poříčí pořádá

COUNTRY–FOLKOVÝ FESŤÁČEK

POŘÍČSKÝ PODZIM
Kdy:

sobota 17. listopadu 2012 od 18.00 hodin

Kde:

společenský sál Obecního domu na náměstí ve Velkém Poříčí

Vystoupí kapely: 1. COUNTRY COLAPS Pardubice
2. KAMION Hronov
3. CHVÍLE Hronov
4. ELIXÍR Pardubice
Vstupné: 70,- Kč.

Občerstvení zajištěno.

íce na www.velkeporici.cz.
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PETROVICKÉ ŠIKULKY ZVOU DĚTI A RODIČE NA

MALOU MIKULÁŠSKOU BESÍDKU
V NEDĚLI 2. 12. 2012 NA OBECNÍM ÚŘADĚ A NÁVSI VE VELKÝCH PETROVICÍCH
V jednom carství, v malém panství, za lesem na louce, v dřevěné chaloupce stará vdova kdysi žila, ta dvě dcerky v
domě měla. Vlastní Marfušku a nevlastní Aňušku. Že to znáte? Myslíte? Kdepak, to se mýlíte. Jen strpení chvilku
mějte, do divadla pospíchejte, tam se všechno dozvíte…..

-

14.30 LOUTKOVÉ DIVADLO – POHÁDKA „AŇUŠKA A MARFUŠKA“
HRAJE LD MAMINY Z JAROMĚŘE – tělocvična, vstupné dobrovolné
PO SKONČENÍ DIVADLA PŘEJDEME NA NÁVES K VÁNOČNÍMU STROMU, STROM OZDOBÍME A
ROZSVÍTÍME. VYSTOUPÍ DĚTI Z MŠ VELKÉ PETROVICE. PŘIJDE ČERT A MIKULÁŠ – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Děti si mohou přinést svoje ozdoby vyrobené doma, které zavěsíme na vánoční strom na návsi!

-

14.00 – 16.00 VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA – ručně vyrobené ozdoby a dekorace
Malé občerstvení zajištěno.

Akce se koná za podpory obecního úřadu.

Na Vaši účast se těší P.Š.

-

Z polické mateřinky…
…dnes společně s Vámi chceme navázat na téma, jemuž
jsme se věnovali v jednom z minulých čísel Polického měsíčníku. Jedná se o téma vývoje řeči u předškolních dětí.
Každý rok totiž přibývá dětí s nejrůznějšími vadami řeči,
což opět potvrdilo letošní logopedické vyšetření, které
v naší MŠ provedla paní Mgr. Nemešová ze Speciálněpedagogického centra v Náchodě.
V minulém článku, věnovaném logopedii, jsme se zaměřili hlavně na zodpovězení otázky PROČ vady řeči vznikají a
ČÍM se, bohužel, u dětí fixují, takže je nutná odborná náprava řeči. Jistá nejmenovaná maminka se paní učitelky
zeptala:
,,Moje dítě má vadu řeči také, a to mu denně čtu
před spaním pohádky a ani na něj moc nešišlám, jen
někdy při mazlení, jak je to potom možné?“
Milá maminko (milé maminky), pro Vás všechny jsou určeny následující řádky o tom, JAK můžete svému dítěti
pomoci, aby se jeho řeč správně vyvíjela:
- čtěte svým dětem! A to nejen pohádku před spaním,
ale i kdykoli během dne, kdy máte sebemenší chvilku
času. Čtěte SPOLU, prohlížejte si obrázky, povídejte
si o tom, co je na obrázku, čtěte si knihy nebo časopisy pro děti s tzv. ,,malovaným čtením“ (kousek věty
písmem a kousek v obrázcích), podporujte dítě ve
snaze mluvit, i když slova vyslovuje mizerně (dítě řekne: To je ondanda – maminka odpoví: Ano, to je ondatra, čímž dítě nenásilně a nenápadně opravuje). Důležité je, že dítě se do čtení a tím pádem i do mluvení
aktivně zapojuje, což při pohádce před spaním nemusí
být tak docela pravda – děti jsou po celodenních aktivitách mnohdy tak unavené, že čtenou pohádku vnímají spíš jako kulisu k usnutí, obsah pohádky jim uniká
a než Jeníček s Mařenkou zabloudí v lese, dítě spí.
V takovém případě je úplně jedno, jestli dítěti místo
pohádky recitujete Svatební košili od K. J. Erbena nebo životopis Rin Tin Tina, s budováním slovní zásoby u
dětí to má však pramálo společného.
- říkejte si se svými dětmi básničky, říkadla,
vytleskávejte do rytmu slabiky, napodobujte pohybem děj básničky! Jistě, na veřejnosti ve větší skupině lidí nebude asi nejvhodnější předvádět pohybem
děj některých říkadel (Spadla moucha do capoucha
apod.), ale pokud si dítě spojí básničku s pohybem,
snáze si ji zapamatuje.
- Opravujte u dítěte tzv. dysgramatismy, když dítě netvoří větu mluvnicky správně. Pravda, někdy je to
velmi, velmi těžké (a poličtí patrioti nám jistě promi-
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-

-

nou), protože když se někde sto let říká Máme doma
kluci (místo Máme doma kluky), Bydlíme na Petrovicích (místo Bydlíme v Petrovicích) nebo Šla na druhou
budovu (místo do druhé budovy, pokud nešla na střechu), jsou tyto dysgramatismy tak zažité, že nikoho
ani ve snu nenapadne, že by snad něco bylo
v nepořádku. Holt nářečí je nářečí…
Rozvíjejte u svého dítěte slovní zásobu! Tvořte
zdrobněliny podstatných jmen (Velké jablko – malé
jablíčko, velká bota – malá botička…), stupňujte přídavná jména (velký – větší – největší, hodný – hodnější
– nejhodnější), pojmenovávejte si společně barvy, zaměřte se na hlásku na začátku a na konci slova, apod.
Rozvíjejte sluchové a zrakové vnímání u dětí! Uslyšíli dítě výrazný zvuk, na který reaguje, využijte této situace k rozvoji fantazie (co to asi bylo? Co se asi tak
stalo?), stejně tak využijte situace, kdy dítě vidí něco,
co dosud nevidělo a je tím plně zaujato (bagr v akci,
kočička na stromě, apod.).
Na dítě nešišlejte! A nedopusťte, aby na dítě šišlaly a
ňuňaly babičky a tetičky, láska k dítěti se při mazlení
může obejít i bez toho, navíc nebudete riskovat, že si
dítě šišláním špatně zafixuje hlásky, které by jinak vyslovovalo bez problémů.
Držte se pokynů logopedické asistentky! Ta přesně
ví, které hlásky má Vaše dítě špatně vyvozené, jakým
artikulačním cvičením lze dosáhnout nápravy a opakováním kterých slov se hláska vyvodí správně.
V případě nějakých nejasností nebo nesrovnalostí se
s důvěrou obraťte i na paní učitelky, které spolehlivě odhalí logopedické vady i v případě, že rodiče
žádnou odchylku v řeči svých dětí neslyší. Navíc Vám
paní učitelky i doporučí materiály, se kterými můžete
řeč svého dítěte správně rozvíjet.

Přejeme Vám mnoho krásných a vtipných chvilek při budování slovní zásoby Vašeho dítěte a těšíme se s Vámi na
shledanou za měsíc.
Vaše učitelky z MŠ Police n. M. Fučíkova

Co jsme dělali v říjnu?

Říjen na Bezděkově nám utekl jako voda.
V pondělí 8. 10. nás navštívilo divadlo Úsměv s pohádkou
"Kašpárkovy dopravní značky." Zde jsme se dozvěděli, jak
jsou značky moc důležité a též, proč je důležité použití
výrazného oblečení a být dobře vidět.
Školkové děti během října upevňovaly svůj kolektiv a
seznamovaly se s podzimem. A
nádherně si vyzdobily školku.
Školáci se věnovali učivu a školním pravidlům. V pondělí 29. 10.
pak žáčci první třídy skládali slib
školáka a byli pasováni na školáky.
Stihli jsme též vyřezat a nazdobit nádherné dýně, které
nám teď zdobí vchod do budovy.
Marie Vaisarová

Logická olympiáda - krajské kolo
Logická olympiáda, kterou pořádá Mensa České republiky, měla pokračování v krajském kole, kam postoupilo ze
všech soutěžících, kterých v našem kraji bylo 529 i 5 našich
žáků. V krajském finále se v konkurenci 48 soutěžících
neztratili a výrazně zabodovali. Všichni soutěžili v kategorii
B, což je kategorie, do které patří žáci druhého stupně a
odpovídající ročníky víceletých gymnázií. O to více je konečné pořadí pro nás tak potěšující:
 10. místo - Jan Trojtl (6. ročník)
 15. - 16. místo - Ha Tien Toan (9. ročník)
 20. místo - Eliška Pohnerová (9. ročník)
 28. místo - Petr Breuer (9. ročník)
 32. - 33. místo Tereza Volšíková (8. ročník)
Všem našim úspěšným reprezentantům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Karel Nývlt, ředitel ZŠaMŠ

Jak se rodí vzdělanci
38 roků jsem učila na 2. stupni od 6. do 9. třídy. Ve škole jsem byla šťastná. Na pedagogických poradách jsem ráda
poslouchala učitelky 1. tříd. Vždycky jsem je uznávala,
sama bych první třídu učit nechtěla. Říkám si, že bych to
nezvládla. Letos jsem dostala nabídku dělat asistentku
právě v 1. třídě, a tak jsem to vzala, byla jsem zvědavá,
jak se rodí vzdělanci.
3. září přišlo do třídy 18 dětí v doprovodu rodičů a prarodičů. Atmosféra byla slavnostní, děti tu měly "záchranáře"
z domova.
Druhý den byl jiný. Byly samy a někde se objevily slzy.
Ale byla tu paní učitelka. Říkám si, když to každý den vidím, že herci z Národního by se mohli učit, jak učitelky
hrají, jen aby si získaly důvěru a rozptýlily obavy.
Ale osnovy nepočkají. Jak říkal Komenský: "Škola bez
kázně, je mlýn bez vody". Děti se učí připravit si správně
věci na dané hodiny. To není legrace. Je třeba, aby vydržely s pozorností vždy 45 minut, než příjde přestávka. Ta také
není legrace. Procvičují prsty, aby si je uvolnily a taky se
učí mnoho říkanek. Já už je umím taky. Víte, co dá práce
napsat jedničku? Teď už umíme i čtyřku.
Víte vy dospěláci, že malé "a" má bříško dopředu a malé
"e" pytel na zádech? Na tabuli se objevují první slabiky a
příklady. Počítáme do čtyř.
Trpělivost učitelek je nekonečná. Pak je tu tělocvik. Děti jsou k neutahání, učitelky lapají po dechu. Také pracovní
vyučování je bezva. Na čtvrtce roste strom z opravdového
listí nebo dupe ježek. Že se něco nepovede? Vždyť přeci
začínají.
Prvouka dává prostor pro poznávání světa kolem nás.
Povídají si o zvířátkách, podzimu, dopravních značkách. A
děti strašně rády vyprávějí a jsou šťastné, když je někdo
poslouchá.
Jsem ráda, že jsem účastnicí procesu, v němž se rodí
vzdělanci.
Věra Klusáčková

Vydařený sportovní podzim na polické základce.
Možná trochu nenápadně, ale zato vytrvale, shromažďujeme letos úspěchy při sportovní reprezentaci školy. Po již
zmiňovaných skvělých umístěních v okresním i krajském
finále přespolního běhu se našim žákům daří i v dalších
sportovních soutěžích.
Tradičním soupeřem našich fotbalistů bývají v prvním
vyřazovacím kole broumovští borci. A téměř tradičně pro
nás v tomto vzájemném klání končí naše pouť
v postupovém pavouku. Letos však je všechno jinak. Školní
tým poskládaný z kluků od šesté do deváté třídy nedal

broumovským šanci. Po velmi dobrém kolektivním výkonu a
jednoznačném vítězství 5:1 postupujeme do jarní turnajové
skupiny, kde nás čekají minimálně ještě čtyři zápasy. Dík
patří nejen klukům samotným, ale také jejich fotbalovým
trenérům a místnímu spolku za dobře připravené hřiště.
Podzimní náchodskou běžeckou událostí je pro školy v
našem okrese Běh do zámeckých schodů. Tradičně na tuto
akci vyrážíme. Osmičlenná smíšená družstva, běh terénem,
po asfaltu a hlavně po zámeckých schodech, silná konkurence – prostě „slušnej mazec“.
O to větší radost nám udělali naši mladší žáci a žákyně,
kteří ve své kategorii vybojovali stříbrný pohár! Obrovská
gratulace všem.
Říjen je měsícem
florbalu.
Rozjíždí se soutěže ve všech věkových kategoriích.
Máme za sebou
okrsková kola a
všechna naše čtyři
družstva postoupila do okresních
finále.
Dlouho
nevídaný úspěch.
A aby toho nebylo
málo,
mladší
holky /ale zde je

nutné přiznat velmi slabou konkurenci/ postoupily do krajského finále ve Dvoře Králové. Mladší žáci bojovali ve čtvrtek 8. 11. v náchodské plechárně. Už samotná šance zahrát
si na velkém hřišti byla zážitkem. Po vítězství ve skupině
nám v souboji o finále utekla šance o pověstný chlup. Porážka 1:2 nás může zamrzet, ale i tak kluci předvedli povedené výkony a nasazení. Jen to prostě na tak velké ploše je
všechno trochu jinak…
Čekají nás ještě okresní turnaje starších kluků
v Jaroměři a holek u nás v Polici. Koncem měsíce proběhne
již tradiční školní šachový turnaj a také řada dalších sportovních akcí a turnajů.
Věřím, že i nadále budou naši žáci dobrými výkony i
slušným chováním a vystupováním /a možná byste se divili,
jak to okolí kladně vnímá – ona ta hrozba kliků za „odměnu“ má svůj význam/ šířit dobré jméno naší školy.
Krom poděkování našim žákyním a žákům za dosavadní
reprezentaci mi dovolte vyjádřit dík i všem svým kolegyním
za tichou podporu a toleranci při neúčasti našich sportovců
ve výuce. Za to samé patří také velký dík i Vám – rodičům.
Stejně tak pokládám za nutné zde zdůraznit, že účast našich žáků na školním sportování má jasná pravidla a podmínky a pouze jejich respektování a dodržování jim otvírá
možnost účasti na akcích v době školního vyučování.
Pevně věřím, že se i nadále budeme všichni společně
snažit nejen o co nejlepší výsledky, ale také o to, abychom
z toho našeho sportování měli hlavně radost.
A to bych přál opravdu všem.
Petr Jansa, kabinet TV
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Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl, Suchý Důl 24, 54962
tel.491 541 136, 736 761 792
email: info@malaskola.cz

Šance pro vaše dítě
Vzdělávací projekt pro přípravu dětí na vstup do ZŠ dle pedagogiky Montessori

DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÝCH KURZŮ – 2012/2013
Po úspěšném startu naší ŠANCE pro předškolní děti od jara 2010 si vás
dovolujeme pozvat na další cyklus her, písniček, praktických činností a práce
s Montessori pomůckami v naší škole před vstupem do 1.ročníku. Akce je určena
všem předškolním dětem polického regionu a není podmíněna místem zařazení ve
školce.
Komu je program určen?
DĚTEM:
Program je zaměřen na děti, které mají v předškolní přípravě specifické potřeby pro některý
z důvodů:
- odložená školní docházka nebo nástup do školy před 6.rokem věku
- potřeba dostatečné vytíženosti (nadané dítě)
- oslabení oblasti v některé ze sledovaných dovedností potřebných pro učení čtení,
psaní a matematiku
- dětem napomáhá rozvíjet vnímání, pozornost a společnou práci v kolektivu
RODIČŮM:
- náměty a návod pro práci s dítětem doma
- posílení spolupráce se svým dítětem, náměty „jak pomáhat k samostatné práci“ pro
pomoc a dohled v přípravě dítěte na školní práci, nové zkušenosti v přípravě svého
dítěte na školu
- další poznání a vedení k respektování individuality svého dítěte (školní
připravenost, zaměření dítěte na určité oblasti, vyrovnávání se s neúspěchem, práce
v kolektivu dalších dětí)
- pravidelnost práce s dítětem
- sdílení s ostatními rodiči ve skupině
Kdy:
CYKLUS SETKÁNÍ - VŽDY VE STŘEDU 15-16,30 HOD

ZAHÁJENÍ – 21.listopadu 2012 do března 2013
informace www.malalskola.cz/aktuality
Přihlášky se jménem a datem narození dítěte zasílejte na info@malaskola.cz nebo
tel.736 761 792 do 20.11.2012
Kde: MŠ a ZŠ Suchý Důl
garant akce: Montessori Společnost o.s.Praha,www.montessoricr.cz
Na děti i rodiče se těší lektorky Lenka, Zdenka a Irina

ml. žáci – Rubáčková Tereza, Rotterová Lucie, Benešová
Nikol, Kosová Michaela, Zemanová Michaela, Jansa Tomáš,
Jansa Radek, Lemfeld Petr, Melichar Jan, Kolář Adam
st. žáci - Grimová Nela, Thérová Kateřina, Beková Daniela,
Pechová Karolína, Chládková Aneta, Kohlová Karolína, Binar
Jakub, Ševců Tomáš, Puschmann Jindřich, Žiga Martin,
Gregar Tomáš

Exkurze Praha

Zámecké schody byly
i letos do kopce
Jako každoročně se žáci polické základní školy 2. listopadu zúčastnili Běhu do zámeckých schodů v Náchodě.
Závody pořádá centrum volného času Déčko v Náchodě.
Tradiční trať dala zabrat všem běžcům a běžkyním, mezi
kterými se neztratili ani naši žáci. V kategorii mladší žactvo
se naši umístili na krásném 2. místě, starší pak obsadili
v konkurenci škol celého okresu 5. místo. Letošní ročník byl
rekordní počtem účastníků. Ve všech kategoriích si schody
vyběhlo, vyšlo, vylezlo a protrpělo přes 300 závodníků.
Pouze doufáme, že návrh našich dětí, aby byla příští rok
otevřena také kategorie učitelská, zůstane nevyslyšen.
Karolina Havlíčková – uč. TV
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Třídy 3.B, 4.A a 4.B navštívily ve čtvrtek 11. října Prahu. Pro třeťáky byla hlavním cílem výstava Jakuba Schikanedra s programem národní galerie „Za náladou do obrazu“. Tuto nevšední výstavu navštívili i žáci čtvrtých tříd. Ti
však chtěli především vidět co nejvíce pražských památek,
o kterých se učí ve vlastivědě. Největším zážitkem pro ně
byla katedrála sv. Víta, Zlatá ulička, Karlův most, Orloj a
jízda metrem a tramvají. Za pohodovou cestu autobusem
děkujeme panu H. Patzeltovi a CDSce.
V měsíci říjnu zvládli ještě žáci 4. B návštěvu dopravního hřiště v Bělovsi a 4.A zavítala v rámci učiva přírodovědy
o obilí do mlýna Dřevíček.

Jana Šulcová

Pohár konzula zůstal na Gymnázium
Broumov - excelentní Vojtěch Strnad!
Ve
Vědomostní
soutěži o Česku a Polsku - O pohár konzula
České
republiky
v
Polsku a konzula Polské republiky v ČR,
tentokráte na téma
Geografická charakteristika Orlické a Jesenické oblasti Krkonošsko-jesenické subprovincie na území Česka a
Slezska,
zvítězil
v
české sekci Vojtěch
Strnad, student kvinty.
V absolutním pořadí v
konkurenci 39 účastníků z 13 polských a 2 českých škol
skončil na vynikajícím 3.místě. Vojtovi zdárně sekundovala Iva Hlaváčková z oktávy , 2. v české sekci a 11. v absolutním pořadí, a Jan Gol - 3.místo v české sekci. Pohár
konzula zůstal tedy opět tam, kam patří, na Gymnáziu
Broumov. Vojtovi ještě jednou blahopřejeme a přejeme
mu, aby si hlavní cenu digitální fotoaparát a sportovní stan
co nejvíce užil.
M.Kulhánek, vedoucí družstva

Základní umělecká škola informuje…

Výkony soutěžících hodnotila mezinárodní porota, která
již tradičně má velmi vysoké nároky a nikomu nedá ani
setinu bodu zadarmo. Naši žáci v tomto přísném hodnocení
obstáli velmi dobře. Všechny soubory podaly vynikající
výkony a dosáhly těchto výsledků:
Mini Brass: (kategorie 0) 1. cena
Štěpán Kollert:
Trubka
Doubravka Čápová:
Lesní roh

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

1. cena
Trubka
Lesní roh
Baskřídlovka

Brass Band: (kategorie 2)
Jaroslav Kollert:
Tomáš Pavel:
Monika Němcová:
Jan Pavel:
Lukáš Kubeček:

2. cena
Trubka
Trubka
Lesní roh
Baskřídlovka
Tuba

Celostátní interpretační soutěž komorní hry
Vidnava 2012
18. října 2012 se konala celostátní interpretační soutěž
komorní hry v moravské Vidnavě. Naši ZUŠ reprezentovaly
tři žesťové soubory:

Mini Brass, Junior Brass a Brass Band.

Kompletní úspěšná výprava včetně pedagogů
Lenky Němcové a Josefa Fialy.
BLAHOPŘEJEME!
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Klavírní koncert Tomáše Matise - Slovensko
V úterý 20. listopadu
2012 pořádáme od 18
hodin na Koncertním sále
ZUŠ Klavírní koncert hosta ze Slovenska:
Tomáš Matis, pedagog,
koncertní umělec, doktorand na Akadémii umení v
Banskej Bystrici, uvede v
programu svého recitálu
tyto skladby:
Ludwig van Beethoven:
Sonáta Es dur op. 81a

Johannes Brahms: Sonáta fis mol op. 2
Srdečně zveme všechny
milovníky klavírní hry!

Další akce naší školy







V sobotu 17. listopadu od 20:30 hodin koncert Velkého
dechového orchestru (Bigbandu) v sále kina v Hostinném
V sobotu 24. listopadu od 14:00 hodin v Kolárově divadle
Kurz jazzové improvizace s Martinem Brunnerem v rámci
projektu "Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou"
V neděli 27. listopadu od 18:00 hodin v Kolárově divadle
„Polický poklad“ - multimediální koncert
V pátek 30. listopadu od 18:00 hodin koncert Velkého
dechového orchestru (Bigbandu) na zámku v Náchodě
Ve středu 12. prosince od 18:00 hodin v Kolárově divadle
Adventní koncert žáků ZUŠ

Těšíme se na setkání s vámi při některé z našich kulturních
akcí!
(ZUŠ)
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Předposlední ohlédnutí za
projektem „Uměleckých laboratoří“
Náš projekt, o kterém jsme Vás průběžně informovali,
se již blíží k závěru, proto je na místě krátká rekapitulace
s pozváním na veřejnou prezentaci jeho výsledků.
Tak nejdříve to ohlédnutí.
Projekt byl zahájen začátkem minulého školního roku a
končí letos posledního prosince. Zaměřili jsme se v něm na
zkvalitnění výuky ve všech vyučovaných oborech školy formou oborových „laboratoří“. Výtvarný obor realizuje „Laboratoř filmové tvorby“, na hudebním to je „Laboratoř
hudební improvizace“ a „Laboratoř zvukové tvorby“ a na
tanečním oboru „Laboratoř experimentálního tance“.

Laboratoř filmové tvorby
Tento blok, pod vedením Vladimíra Berana je nejrozsáhlejší částí projektu, protože je vlastně jeho základem, a
byl tak nejdéle promýšlen a nejhlouběji propracován. Jeho
základem je vytvoření „Metodiky filmové tvorby“, kterou
do projektu vytvořil špičkový odborník výtvarné pedagogiky
doc. Jaroslav Vančát ve spolupráci s výtvarníkem Matějem
Smetanou.
Smyslem našeho požadavku na vytvoření Metodiky bylo
vnesení výtvarných prvků a hravosti do výuky, která byla
doposud příliš svázána dokumentaristikou v pojetí, jak se
učí na FAMU v Praze. K tomu směřovaly i další vzdělávací
aktivity, které nás opět posouvaly více k výtvarnosti do
oblasti nazývané videoart, kterou v našem projektu zastupuje lektorka Pavla Sceranková a Dušan Záhoranský. Kurzy
počítačové animace, které vede Jan Slavíček ze ZUŠ Na
Střezině z Hradce Králové je také možné zařadit do tohoto
směřování k výtvarnosti. Za zmínku určitě stojí i to, že pan
Slavíček se s počítačovou technikou v uměleckém vzdělávání před mnoha lety seznámil na kurzu v naší škole, a teď
nám sem přináší to, v čem za tu dobu vynikl a můžeme se
od něj učit zase my. Animační kurz bude na závěr zakončen
workshopem s představením animace v umělecké tvorbě
pod vedením Jaroslava Vančáta a Matěje Smetany. I přes
tento výtvarný posun jsme ale na techniku a filmové „řemeslo“ nezanevřeli. Kromě toho, že jsme pro naplnění cílů
projektu mohli nakoupit jinak finančně nedostupnou technologii (nové počítače Apple, kamery, fotoaparáty, televizní videostřižnu pro vícekamerové snímání a další), tak jsme
si také mohli dovolit lektory z oblasti profesionálního filmu
a televize.
Nezávislý dokument v moderním pojetí nám představili
dva mladí umělci, střihač Ondřej Vavrečka a kameraman a
režisér Jan Šípek. Profesionální televizní praxi při vícekamerovém snímání koncertů nás učí režisér Stanislav Vaněk
z ČT. S ním jsme absolvovali dvě školení. První byly základy
a následovalo podrobné seznámení s přípravou natáčení
pořadu Concerto Bohemia a postupné exkurze na jednotlivá
natáčení, včetně pražského Žofína s možností návštěvy
přenosového vozu. Tyto okamžiky, kdy můžeme pracovníkům ČT „koukat pod ruce“, jsou neocenitelnou zkušeností,
kterou člověk nikde nevyčte. Čistou technologii pak na
úplný závěr školního roku (nebo spíš na úplném začátku
prázdnin) představil tvůrce filmu „Poseidon – podzemní
labyrint“ (natočený v Teplických skalách) pan Břetislav
Petr.
V novém školním roce se především zaměřujeme na aktivity spojené s plánovaným multimediálním vystoupením.
Byl to především zájezd na Univerzitu Palackého
v Olomouci, kde jsme se setkali s doc. Vladimírem Havlíkem, předním českým performerem a akčním umělcem,
který nám předal něco ze svého umění. Na to, že nás bylo
téměř čtyřicet (žáci výtvarného a tanečního oboru), dopadla akce výborně a byla pro žáky i učitele velmi inspirativní. Výtvarníci se především zabývali filmováním realizovaných aktivit.

Laboratoř zvukové tvorby

Laboratoř hudební improvizace
Pod vedením Gabriely Krečmerové byla zaměřena na tu oblast, která se v ZUŠkách běžně neučí (protože ji málokdo
z klasicky vzdělaných učitelů umí) – a to na improvizaci jazzovou. Když to „neumíme“, tak jsme si na to sehnali hned nejlepší odborníky. Tím, že improvizační Laboratoř vznikla ve
flétnové třídě, tak to byli samozřejmě hráči na flétny.
Stěžejní částí Laboratoře byla série improvizačních dílen
„Školení jazzové improvizace“ pod vedením lektora Martina
Brunnera, vynikajícího královéhradeckého flétnisty a jazzmana,
v nichž jsme kromě nezbytné teorie získávali především nezbytnou praxi aktivním hraním a improvizováním. Platí totiž,
že improvizaci musí mít muzikant především „odehranou“.
K prohloubení již naučeného a pro seznámení se s trochu
jiným pojetím výuky jsme se zkontaktovali s Jiřím Stivínem,
velkým improvizátorem a multiinstrumentalistou.
V rámci projektu jsme se v loňském školním roce se žáky
zúčastnili celkem tří Improvizačních víkendových kurzů ve
Stivínově Centru pro improvizaci v umění CAP-ART ve Všenorech u Prahy . Kurzy mají vždy konkrétní tématické zaměření.
První byl na téma „vinobraní“, druhý s názvem „Barborky &
blues“ a poslední byl zaměřen na „Improvizaci & swing“. Jiří
Stivín také naši školu dvakrát navštívil. Poprvé vystoupil se
svým multimediálním pořadem „Flétny všeho druhu“ a pokračoval odpolední „Tvůrčí dílnou hudební improvizace“, určenou
pro nástrojově širší okruh hudebníků.
Druhá Stivínova návštěva byla v tomto školním roce, tentokrát se vzdělávacím programem pro flétnisty „Od středověku
po současnost“ určeným žákům všech věkových kategorií, zakončeným vlastním sólovým vystoupením.
O prázdninách jsme s několika žáky a jednou kolegyní ze
ZUŠ Náchod (účastníky kurzů M. Brunnera), navštívili týdenní
Letní jazzovou dílnu Karla Velebného ve Frýdlantu.
V rámci procvičování improvizace se žáci flétnové třídy setkávali se svou učitelkou a ověřovali v praxi metodiku J. Stivína
a M. Brunnera. Martin Brunner také poskytuje individuální
konzultace pedagogům pro jejich přípravu na výuku.
Na letošních improvizačních dílnách se nám již ustálilo obsazení jazzové kapely a vybrali jsme repertoár nejoblíbenějších
skladeb z již probíraných tzv. jazzových standardů, který
uplatníme při společném multimediálním koncertu.

Aktivity této laboratoře, vedené Luborem Bořkem, lze
v rámci projektu rozdělit do tří etap.
V první etapě bylo nutné dokončit práce na výstavbě a
vybavení specializované učebny pro výuku nového studijního zaměření „Elektronické zpracování zvuku a zvuková
tvorba“ (EZHZT). To umožňuje základním uměleckým školám reagovat na bouřlivý rozvoj elektronizace a digitalizace
hudební tvorby a v případě vhodných podmínek tak nabídnout žákům studium specifického studijního zaměření, kde
se naučí umělecky a tvůrčím způsobem pracovat s hudebním materiálem v moderním prostředí digitálních nahrávacích studií. Jedním ze záměrů našeho projektu bylo právě
umožnit zavedení tohoto studijního zaměření.
Ve druhé etapě bylo třeba provést odborná školení
k seznámení s obsluhou a používání specializovaného studiového software, jímž byla učebna vybavena.
Tato školení proběhla na naší škole v měsících lednu a
únoru tohoto roku. Všechna školení vedl odborný lektor
firmy Disk Multimedia s.r.o. Ing. Jaroslav Musil a byla zaměřena na využití software na zpracování audia Sequel 3,
Cubase 6 a VaweLab 7 a také na ovládání notačního programu Sibelius 7. Školení audioprogramů probíhalo ve specializované učebně Elektronického zpracování zvuku a zvukové tvorby, školení programu Sibelius se uskutečnilo
v multimediální učebně hudební nauky.
Ve třetí etapě, která trvá dosud, bylo nutné s novou
technikou získat vlastní zkušenosti z výuky a získávat tak
podklady pro vytvoření manuálu zvukové tvorby, který by
v jednotlivých lekcích ukázal cestu ostatním školám, jak
postupovat při zavádění tohoto studijního zaměření.

Laboratoř experimentálního tance
Paní učitelka Alžběta Černá se do „Laboratoří“ zaměřila
žánrem, který také není ve školách příliš obvyklý – a to
improvizací v tanci. Ono také není mnoho lektorů, kteří by
ji mohli vyučovat, ale v rámci projektu jsme si mohli dovolit „sáhnout“ po těch nejpovolanějších. Za dobu trvání
Laboratoře experimentálního tance se měli vybraní žáci
možnost seznámit s výukou několika zajímavých lektorů na
vlastní kůži.
Prvním z nich byl Jiří Lössl, odborný pedagog z DAMU
Praha, zabývající se dětským scénickým tancem. S ním
jsme se učili hlouběji vnímat hudbu a prostor a zdokonalovali pohybovou souhru ve vzájemném kontaktu mezi sebou i
ve skupině.
Dalším pedagogem, který po několik lekcí předával své
znalosti našim žákům, byla MgA. Mirka Eliášová, PhD.
z AMU Praha. Na jejích lekcích se tanečníci snažili nalézat
pro ně nové pohybové prostředky pro taneční projev. Na
videozáznamu jim bylo vysvětleno, jakých tanečních nepřesností se dopouštějí, jak mají dále vést své snažení
v taneční tvorbě a čeho se mají vyvarovat.
Posledními lektory byla dvojice Ing. Lenka Švandová,
která se zabývá dětskou tvořivostí v tanci, improvizací a
její metodikou a hudební skladatel Edgar Mojdl, který má
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na starosti i zajištění hudebního doprovodu tanečníků pro
plánovaný závěrečný multimediální projekt.
V říjnu několik tanečníků spolu se žáky grafického studia
navštívilo Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (bývalý Konvikt), kde si pod vedením Doc. Vladimíra
Havlíka sami vyzkoušeli v několika praktických cvičeních
tanec při projekci na tanečníky či na zadní plátno.
Zatím poslední akcí tanečního oboru byla návštěva Stavovského divadla v Praze. Taneční představení pod názvem
Dialogy beze slov, ve kterém Balet Praha junior zatančil
několik choreografií, které vytvořili Attila Egerházi, Samuel
Delvaux a Vlasta Schneiderová. Bylo to velmi zajímavé a
určitě to žáky tanečního oboru bude motivovat v jejich
další práci.

Slíbená pozvánka na „POKLAD“
V předchozím
textu jsme zmínili
závěrečné multimediální vystoupení – a na to Vás
nyní
zveme.
V našem projektu
jsme se zaměřili
za zvyšování kvality
výuky
v jednotlivých
oborech, ale kromě toho i na jejich vzájemné propojení. A naše závěrečné multimediální
vystoupení by mělo představit, co jsme se za uplynulý „rok
a něco“ naučili. Společným základem všech Laboratoří je
improvizace v umění (jak ji například představuje Jiří Stivín
ve svém CAP-ARTu), kterou budeme v našem vystoupení
určitě potřebovat. Pak jsou zde jednotlivé obory, které se
představí tím, co celý projekt dělaly. Filmaři představí
projekce, hudebníci jazzově zaimprovizují, tanečníci zatančí a zvukaři to nejenom ozvučí, ale představí i svou
uměleckou zvukovou tvorbu. A všechno to bude mít společné téma – Krtičkovu pověst o pokladu v polickém klášteře.
V průběhu koncertu Vás ale kromě umění čeká i pátrání po
bájném podzemním jezeře a pokladu. V projekcích a živých
rozhovorech představíme své objevy – protože jsme přesvědčeni, že jsme toto letité tajemství odhalili. A na závěr
pak diváky čeká překvapení.
Co jsme odhalili? Jaké to bude překvapení? Na to si už
budete muset v neděli 25. listopadu od 18:00 přijít do Kolárova divadla v Polici na Metují. Jste srdečně zváni.
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Projekt „Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou,“ číslo CZ.01.07/1.1.05/04.0017 je spolufinancován z
ESF a státního rozpočtu ČR.
Připravil kolektiv garantů jednotlivých Laboratoří: Lubor
Bořek, Vladimír Beran, Gabriela Krečmerová, Alžběta Černá

Na SPŠ Hronov tiskneme ve 3D
Moderní technologie jdou stále kupředu a
je nutné, aby i výuka ve škole odrážela vývoj
v technice. SPŠ Hronov zakoupila 3D tiskárnu
PROFI3DMAKER od společnosti 3DFactories,
která bude sloužit budoucím strojařům a
najde široké uplatnění ve výuce. Tisková
plocha tiskárny je 400 x 260 x 190 a tiskové
rozlišení je možno nastavit v síle 0,08/0,125/0,25 mm.
A jak taková tiskárna pracuje? Princip 3D tisku je ve své
podstatě jednoduchý. V trysce se taví plastová struna,
která je pak nanášena v tenkých vrstvách, až vznikne požadovaný tvar. Představte si, že byste rozkrájeli nějaký
předmět na tenké plátky a pak jej lepili zpět. 3D tiskárny
PROFI3DMAKER dokáží rychle vyrábět přesné, pevné a rozměrově stabilní modely na základě 3D CAD modelů. Celý
proces práce 3D tiskárny je zcela automatický bez nutnosti
obsluhy. Počítačový CAD model se jednoduše pošle na 3D
tisk přímo z pracovní stanice žáka. Žáci tak mají možnost
ověřit si, jestli jejich návrhy součástí jsou správné a funkční.
Naše nová 3D tiskárna vzbudila zájem o náš stánek na
výstavě PRO FUTURO – Výstava středních škol regionu Kladské pomezí, která se konala 10.- 11.10. 2012 v Náchodě.
Cílem výstavy je poskytnout informace žákům 9.tříd a jejich rodičům o nabídce oborů všech typů středních škol.
Záštitu nad výstavou převzal hejtman Královéhradeckého
kraje Bc.Lubomír Franc, krajský radní PhDr.Bc. Jiří Nosek a
starosta Náchoda Jan Birke.
Věříme, že v konkurenci více než 30 vystavovatelů naše
škola obstála a zájem o námi nabízené obory vzdělávání do
budoucna poroste.
Mgr. Jana Maslikiewiczová,
Střední průmyslová škola, Hronov

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Vzpomínání na Itálii
Nedlouho po začátku školního roku se vypravilo několik
našich žáků do slunné Itálie a tady je několik jejich postřehů: „Všichni jsme byli nadšení, protože mít dva měsíce
prázdnin a ještě si udělat týdenní dovolenou u moře, no,
komu by se to nelíbilo. Náš první den v Itálii začal
v Benátkách. Ty bych zhodnotila jako překrásné město plné
romantiky a kultury. Velkou atrakcí pro turisty zde je lodní
přeprava, kterou jsme i my vyzkoušeli. Bydleli jsme ve
městě Cesenatico, což je menší město, lemované průzračným mořem a písečnou pláží, kterou jsme stále využívali.
Hned druhý den jsme si udělali výlet do nedalekého městečka Rimini, které je největším přímořským letoviskem
Itálie. Počasí nám v tu dobu ještě přálo, takže výlet byl
perfektní. V dalších dnech jsme viděli, například město San
Marino, které je proslulé tím, že bylo založeno už okolo
roku 300 a je jedním z nejstarších měst celé Itálie. Při
zpáteční cestě jsme navštívili překrásnou romantickou
Veronu. Jako správní turisté jsme zhlédli Juliin balkon a
vůbec celé městečko. Zajímavostí je, že v průchodu, kde se
balkon nalézá, milenci lepí své vyžvýkané žvýkačky, poté se
podepíší a políbí, aby měli štěstí v lásce. V parčíku před
balkonem můžeme nalézt sochu Julie. Když se sochy dotkneme, opět to přináší štěstí v lásce a v životě. Posledním
místem, které jsme navštívili, už částečně mimo Itálii, bylo
krásné místo Brixen, které je neodmyslitelně spjaté
s naším Karlem Havlíčkem Borovským, který zde byl nějakou dobu vězněn. Celý týden se velice povedl a určitě se
budeme těšit za rok znovu.
Nyní už se vrátíme do školy, i když Itálii tak úplně neopustíme. V těchto dnech se totiž jednotlivé třídy účastnily
projekce a přednášky svého spolužáka Petra Pařila, který se
v létě vydal na kole z Broumova až do Itálie. Projel šest
států, cesta trvala 56 dní a celkem Petr najel neuvěřitelných 5429 kilometrů. Vyprávění to bylo velmi zajímavé a
fotky skvěle doplňovaly celou atmosféru.
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na 1. prezentační akci
naší školy s názvem Karamelové zázraky v gastronomii,
která se uskuteční 15. listopadu od 16 hodin. Všichni jste
srdečně zváni!
Italské tiramisu
500g Mascarpone, 5 lžic cukru krupice, 5 vajec, 2x malý
panák Amaretto, šálek silné černé kávy, 1 pytlík Savoiardi
nebo cukrářských piškotů, kakao na posypání
Žloutky vyšleháme s cukrem do pěny, z bílků vyšleháme
sníh. Do žloutků přidáme Mascarpone, dobře promícháme a
nakonec pomalu vmícháme sníh. Piškoty namáčíme do kávy
smíchané s Amarettem, jen rychle, aby se nerozmáčely.
Skládáme do formy – piškoty, krém, piškoty, poslední vrstvu
krému posypeme kakaem. Necháme min 2 h zatuhnout v
lednici.
Text připravily Barbora Douchová (3. HŠA)
a Mgr. Tereza Syrová
Střední škola hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o

Jak se žije na broumovském
gymnáziu
Rozhovor s ředitelem školy PaedDr. Karlem Výravským
Hned na úvod nepříjemná otázka: „Ve školním roce
2011/2012 jste neotevřeli třídu čtyřletého gymnázia a
po broumovském výběžku se začalo povídat, že čtyřleté
gymnázium v Broumově končí. Je to tak?

Pravda je, že jsme v tom školním roce třídu čtyřletého
gymnázia neotevřeli. Ke studiu se přihlásilo 33 uchazečů,
ale zápisový lístek dalo pouze 10 z nich. I když víme, že
počty žáků vycházejících z devátých tříd základních škol
klesají, a že je velký převis nabídky volných míst na středních školách oproti počtu vycházejících žáků z devátých tříd
základních škol, na tak nízký počet uchazečů nebyla škola
ekonomicky připravena. Během školního roku 2011/2012
jsme přijali různá opatření, takže ve školním roce
2012/2013 jsme mohli třídu 1. A čtyřletého oboru vzdělání
opět otevřít i s nižším počtem žáků. A stejně tomu tak bude
i pro školní rok 2013/2014 - škola je na situaci menšího
počtu uchazečů připravena a s podporou svého zřizovatele Královéhradeckého kraje zcela jistě třídu čtyřletého gymnázia otevře.
A jak je to s osmiletým oborem?
Osmiletý obor vzdělávání, tzv. víceleté gymnázium, určené pro absolventy pátých tříd základních škol, naplňujeme a otevíráme bez problému každý rok.
V současné době má škola 8 tříd víceletého gymnázia a 3
třídy čtyřletého gymnázia, celkem k nám v letošním školním
roce dochází 305 žáků.
K čemu vůbec slouží gymnaziální vzdělání?
Gymnázium je střední škola, která v rámci sítě středních
škol České republiky poskytuje nejvšeobecnější vzdělání. Je
určena pro talentované žáky základních škol, kteří jsou
schopni takto široce pojatý obsah výuky zvládnout. Gymnázium seznámí své studenty se základy nejdůležitějších vědních oborů. Osu výuky tvoří český jazyk a literatura, cizí
jazyky (angličtina, němčina, francouzština, ruština a latina), základy společenských věd (psychologie, obecná ekonomie, sociologie, stát a právo, logika, etika, filozofie),
dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie,
deskriptivní geometrie, informatika a výpočetní technika,
hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova. K
tomu ve vyšších ročnících přistupuje systém volitelných
předmětů. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Všeobecnému charakteru vzdělání odpovídá i profil absolventa gymnázia - všeobecně vzdělaný mladý člověk,
připravený pro studium na vysoké škole, ale schopný řešit i
běžné problémy praktického života. Hlavní předností našich
absolventů jsou samostatné myšlení, tvořivost a adaptabilita.
Uplatní se takto vzdělaný člověk na trhu práce?
Trh práce je dnes podle mě trochu rozpolcen. Vyžaduje
buď úzce profesně připraveného odborníka typu elektrikář,
truhlář, obráběč kovů (prostě šikovného řemeslníka klidně i
bez maturity), nebo vysoce vzdělaného člověka na úrovni
vysoké školy. Klasická středoškolská maturitní zkouška je
dnes pro trh práce málo, ať už je z odborné školy nebo z
gymnázia. Uvažují-li žáci základní školy, že se jednou budou živit tzv. „hlavou“, měli by počítat s nutností získat
vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářské úrovně. A na
vysokou školu vede nejsnazší cesta přes gymnázium. Při
rozhovorech se žáky devátých tříd základních škol (i s jejich
rodiči) stále narážím na předsudky, že pro studium na odborných vysokých školách je vhodné absolvovat i odbornou
střední školu. Tedy např. že na vysokou ekonomickou školu
se nejlépe dostanou z obchodní akademie a na medicínu ze
zdravotní školy. Ale přijímací zkoušky mají všechny vysoké
školy nastavené podle osnov gymnázia, tedy u přijímaček
na medicínu se nezkouší přestlávání postelí, ale fyzika,
chemie a biologie a na vysokou ekonomickou se požaduje
gymnaziální matematika a cizí jazyk. Pro studium na vysoké
škole je důležitý všeobecný gymnaziální základ, odbornost
dá příslušná vysoká škola.
Jaká je úspěšnost vašich absolventů při přijímání na
vysoké školy?
Za posledních 10 let se průměrná úspěšnost našich absolventů u přijímacích zkoušek na vysoké školy pohybuje
okolo 90%.
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A co dělá těch 10%, kteří se na vysoké školy nedostanou.
Nejčastěji odcházejí na vyšší odborné školy, kde si doplňují střední odborné vzdělání. Často také chodí na jazykové školy, kde si rozšiřují svoje jazykové schopnosti. Nebo
odjíždějí na rok do zahraničí, nejčastěji jako tzv. au-pair.
Většina z nich se však o vysokoškolské studium pokouší v
dalším školním roce.
Před chvílí jste zmínil volitelné předměty. Můžete je
nějak přiblížit?
Systém volitelných předmětů je na Gymnáziu v Broumově koncipován především s ohledem na přípravu k maturitě.
Jako volitelné jsou nabízeny hlavně ty předměty, ze kterých si studenti budou muset vybírat „své“ předměty k
maturitní zkoušce a potom k přijímací zkoušce na vysokou
školu. Budou tak moci v těchto předmětech získat hlubší
znalosti nad rámec základní povinné výuky a dobře obstát u
maturity i u přijímacích testů. Nabídka těchto předmětů je
zároveň natolik pestrá, že by měla uspokojit i individuální
zájmy studentů a přispět k větší úspěšnosti u přijímacího
řízení na vysoké školy.
Volitelné předměty jsou navíc doplňovány předměty nepovinnými (zřizovány dle zájmy studentů) - např. dějiny
umění, religionistika.
V ojedinělých případech se může stát, že možnost volby
bude omezena počtem zájemců o daný volitelný předmět,
ekonomickými možnostmi školy a tzv. nepovolenými kombinacemi seminářů (rozvrhové důvody).
Výběr volitelných předmětů probíhá dvoukolově. V prvním kole si každý student zvolí libovolný předmět čistě dle
svých zájmů. Ve druhém kole se však počet volitelných
předmětů může zmenšit podle počtu zájemců, a tak někteří
studenti budou muset svou první volbu změnit, protože
právě "jejich" předmět nebude zřízen z důvodu malého
zájmu. Vzhledem k individuálním zájmům a potřebám studentů a vzhledem k přípravě na maturitu se škola bude
snažit zřizovat co nejvyšší počet volitelných předmětů i s
malým počtem studentů.
Kvinta + 1. A: Student si vybírá mezi hudební výchovou
a výtvarnou výchovou a mezi latinou a deskriptivní geometrií.
Sexta + 2.A: Student pokračuje ve studiu volitelných
předmětů vybraných v kvintě či v 1.A (latina - deskriptivní
geometrie; hudební výchova - výtvarná výchova).
Septima + 3. A: Tři dvouhodinové volitelné předměty:
seminář z českého jazyka, seminář a konverzace
z angličtiny, seminář a konverzace z němčiny, seminář a
konverzace z ruštiny, seminář a konverzace z francouzštiny,
společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, seminář
z matematiky, seminář z fyziky, seminář z chemie, seminář
z biologie, seminář ze zeměpisu, seminář z informatiky,
dějiny umění.
Oktáva + 4.A: Tři dvouhodinové volitelné předměty:
seminář z českého jazyka, seminář a konverzace
z angličtiny, seminář a konverzace z němčiny, seminář a
konverzace z ruštiny, seminář a konverzace z francouzštiny,
společenskovědní seminář, seminář z dějepisu, seminář
z matematiky, seminář z fyziky, seminář z chemie, seminář
z biologie, seminář ze zeměpisu, seminář z informatiky,
dějiny umění.
Děvčata velmi často zajímá výuka cizích jazyků. Jaká je
na Gymnáziu v Broumově?
V současné době vyučujeme na našem gymnáziu angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Znalost
cizích jazyků je pro uplatnění našich studentů po maturitě
velmi důležitá, a proto jim věnujeme velkou pozornost,
která se projevuje takto:
1. Zvýšené dotace vyučovacích hodin.
V nižším gymnáziu (prima, sekunda, tercie, kvarta) si
studenti volí dva cizí jazyky. Jako hlavní škola určuje angličtinu s dotací 4 hodiny týdně po celou dobu studia v

19

nižším gymnáziu. Druhý cizí jazyk si studenti musí vybrat od
tercie s dotací 3 hodiny týdně. Ve studiu těchto jazyků
pokračují žáci i ve vyšším gymnáziu (kvarta, sexta, septima,
oktáva) se stejnými hodinovými dotacemi jako v gymnáziu
nižším.
Ve čtyřletém gymnáziu si studenti musí zvolit povinně
dva cizí jazyky. Jako hlavní určuje škola angličtinu s dotací
4 hodiny týdně. Vedlejším jazykem může být němčina,
francouzština nebo ruština s dotací 3 hodiny týdně. Na
úrovni 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia si svoje jazykové
schopnosti mohou studenti vedle základní výuky rozvíjet
ještě ve dvouhodinových jazykových seminářích.
Velký zájem mají studenti o latinu. Potřebují ji totiž
téměř při veškerém dalším vysokoškolském studiu. Proto
jsme i tento jazyk zařadili jako povinně volitelný předmět,
a to v 1. a 2. ročníku vyššího gymnázia. Studenti si musí
vybrat mezi latinou a deskriptivní geometrií.
2. Péče o odbornost výuky cizích jazyků.
Všechny cizí jazyky na naší škole vyučují kvalifikovaní
učitelé (tzn. vysokoškolsky vzdělaní), z nichž většina je
také pro příslušný jazyk aprobována (tzn. byl předmětem
jejich studia na vysoké škole). Ovšem kvalifikovanost a
aprobovanost nejsou všechno. Důležité je, aby učitelé cizích jazyků setrvávali na škole dlouhodoběji a učili se zájmem. Postupně se mi podařilo vytvořit stabilní kolektiv
jazykářů, kterým vytvářím v rámci možností školy solidní
podmínky pro jejich práci. K těm základním patří kabinety
cizích jazyků a odborné učebny. Snažíme se neomezovat
jazykáře ve výběru učebnic, i když jsou oproti jiným učebnicím drahé.
3. Podpora praktických komunikativních aktivit studentů.
Ty vlastně představují uplatnění "naučeného" jazyka v
praxi, což je pro studenty nejcennější. K této praktické
komunikaci dochází samozřejmě i při vyučování, ale domluvit se v cizině, třeba v anglické či německé rodině, je přece
jen rozdíl. Proto podporujeme cesty studentů do zahraničí.
Buď se jedná přímo o iniciativu školy (např. každoroční
výměnný zájezd s gymnáziem v německém Rohru), nebo o
iniciativu vyučujících (zájezdy do Anglie, do Francie), či
přímo o vlastní studentské "výlety" do ciziny třeba za prací
o letních prázdninách.
Za nejlepší vizitku kvality výuky cizích jazyků na našem
gymnáziu považuji, když naši studenti jsou schopni pokračovat ve studiu v zahraničí nebo když (zvláště děvčata)
odcházejí po maturitě do Německa či Anglie jako vychovatelky do rodin a přitom zde dále studují.
A co nabídnete chlapcům, pro které jazyková výuka
nemusí vždy být to hlavní?
Rozšířenou výuku ICT, dvě velmi solidně vybavené učebny ICT, volný přístup do těchto učeben a dva skvělé učitele
ICT.
Jaké je materiální zázemí školy?
Gymnázium sídlí v centru Broumova v historické školní
budově z roku 1911, ale uvnitř je vybavena velmi moderně.
Z deseti kmenových učeben je 8 multimediálních včetně
stálého přístupu na internet. Disponujeme 4 interaktivními
tabulemi. Máme 5 jazykových učeben a 2 učebny ICT. Pro
laboratorní práce jsou k dispozici laboratoř chemie a laboratoř fyziky. V loňském roce byla dokončena rekonstrukce
tělocvičny. Škola ovšem nemá vlastní venkovní sportoviště.
Pro atletická cvičení najímáme sportovní hřiště. Od 1. září
2012 ve škole funguje kompletně zrekonstruované sociální
zařízení.
Materiální zázemí je nejlepší si prohlédnout na vlastní
oči o Dnu otevřených dveří 1. 12. 2012 nebo po dohodě
kdykoliv.
Jaký byl v podstatě již uplynulý rok 2012 pro Vaši školu?
I když ve školství hodnotíme spíše školní roky, mohu
hodnotit i rok kalendářní, zvláště když ten uplynulý byl pro

naši školu úspěšný. Hlavním záměrem broumovského gymnázia je budovat školu se spokojenými žáky a jejich učiteli
a potažmo také se spokojenými rodiči. Podle průzkumů
spokojenosti, které ve škole provádějí Česká školní inspekce, soukromé firmy i škola sama vlastními dotazníky, je
většina studentů s kvalitou vzdělávání spokojena. Jako
ředitele mě to těší, ale ještě více si vážím toho, že většina
studentů se ve škole nejen kvalitně vzdělává, ale také se tu
dobře cítí - ve škole totiž převažuje pozitivní atmosféra. Já
odvážně nazývám naši školu „gymnázium rodinného typu“ a
stále více se přesvědčuji, že většina studentů i učitelů ji
takto opravdu chápe. A to je ten největší úspěch nejen
uplynulého roku 2012, ale i výsledek dlouhodobého snažení
učitelů a žáků školy z let předcházejících.
A nějaký konkrétní úspěch, kterého si z poslední doby
nejvíce vážíte?
Tak to je zcela jistě zisk jedné z cen VIA BONA. Cituji z
http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/ kralovehradecky/clanek.phtml?id=757301: „Praha/Broumov - Premiérovou Cenu za školní dobročinnost, podporovanou fondem
miliardáře Petra Kellnera, získali studenti broumovského
gymnázia z východních Čech, kteří ve volném čase pomáhají romským dětem. Úspěch malých studentů z Broumova byl
jedním z vrcholů letošních cen VIA BONA, které již patnáct
let pořádá Nadace VIA, poslední roky společně s Nadací The
Kellner Family Foundation (KFF) a již tradičně ve spolupráci s Velvyslanectvím USA. O vítězství se podělilo hned 20
žáků, kteří svůj volný čas věnovali romským a dalším dětem
ze sociálně vyloučených rodin v broumovském výběžku.
"Často je to poprvé, kdy se o děti někdo zajímá, mohou
o sobě někomu vyprávět, svěřovat se. Zůstává v nich úplně
nový zážitek. Jeden prvňáček dokonce navrhoval, že by rád
propadl, aby za ním jistá slečna z tercie mohla dál docházet," řekla učitelka Šárka Rambousková z Gymnázia Broumov, která stála u zrodu celého počinu. "Vítězný projekt v
sobě kombinuje dobročinnost, vzdělávání a podporu minoritním skupinám. Je to projekt odvážný a nevšední", dodal
Jan Leiner z KFF, která iniciovala tuto novou školní kategorii.“
A co byste chtěl říci na závěr?
Děkuji profesorům a studentům Gymnázia v Broumově
za vše, čím v roce 2012 přispěli k rozvoji školy. Vzkazuji
uchazečům o studium na naší škole, aby se tohoto studia
nebáli - zvýšené úsilí, které je někdy k absolvování gymnaziálního vzdělání nutné, se jim vrátí v podobě zvýšených
šancí ucházet se o studium na jakékoliv vysoké škole. A
vysoká škola je dobrou vstupenkou na trh práce.
M. Kulhánek

ondulaci, barvení vlasů, melírování, chemickou preparaci,
až po česání společenských účesů. Zabývají se dokonce také
vlásenkářstvím. Samozřejmostí je to, že sledují módní
trendy, navštěvují speciální školení a odborné výstavy.
Každoročně se žáci zúčastňují různých kadeřnických soutěží. Sama škola pořádá vždy v zimě vlastní soutěž, která
probíhá v nových prostorách Obecního domu ve Velkém
Poříčí. Letos se mohou návštěvníci těšit na kreace věnované
atraktivnímu tématu svatebních účesů. Z toho vidíte, že
dříve než po tříletém studiu obdrží výuční list, musí se toho
budoucí absolventi naučit skutečně hodně.
A proč si vůbec tento obor vybrali? Nechme promluvit
některé z nich. „Už jako malá jsem ráda myla vlasy panenkám a česala jim různé účesy. Když panenky došly, vrhla
jsem se na mamku, ale ta bohužel to moje tahání moc
dlouho nevydržela. V základní škole jsme se česaly navzájem se spolužačkami, takže je jasné, že moje volba studia
padla na obor Vlasová tvorba,“ říká o počátcích své profesní
cesty žákyně 2. ročníku Kateřina Bímová. A žákyně 1. ročníku Nikola Vrbatová k tomu dodává: „Od dětství mě tento
obor moc baví, takže vím, že jsem si vybrala správnou cestu. Nejde o to, kolik námahy mě to bude stát. Hlavní je,
abych byla dobrá. Každý mi říká: Proč zrovna kadeřnice?
Vždyť to je jednoduché, chytneš nůžky a začneš stříhat! Ale
já vím, že to není jen tak. Poznala jsem to sama, nůžky teď
už držím úplně jinak, než dříve. Stačí sebemenší chyba a
nedá se nic vrátit. Možná proto jsem si vybrala kadeřnici.
Je to výzva – buď budou zákaznice odcházet s nadšením
nebo se už nevrátí.“
Přejeme tedy adeptkám a adeptům „kouzlení“ s vlasy tu
první variantu a doufáme, že jejich dovednosti a znalosti
ocení i klienti jejich cvičného salonu.
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby a polygrafie
Velké Poříčí - www.ssptp.cz

GYMNÁZIUM
BROUMOV
pořádá

Chcete být krásnější?
Pak vyzkoušejte kadeřnický salon ve Velkém Poříčí,
kde v rámci praxe pracují budoucí kadeřnice a kadeřníci ze
Střední školy propagační tvorby a polygrafie. Určitě vás
mile překvapí příjemné prostředí, které vytvořili pro své
spolužáky žáci grafických oborů spolu s aranžéry. Otevřeno
je každý pracovní den, v sudé týdny od 7 do 17:30, v liché
týdny v pondělí a v úterý od 12 do 17:30, ve středu až
v pátek od 7 do 12:30.
Nejmladší generace kadeřnic a
kadeřníků
zvládá
pod přísným dohledem učitelek odborného
výcviku
všechny
úpravy
vlasů, ať už se
jedná o stříhání
vlasů
dámské,
pánské či dětí,
foukanou i vodovou

1. 12. 2012 (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
studia:

podmínky

přijetí

do

čtyřletého

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.
Bude otevřena jedna třída s 30 žáky.
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STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A SPOLEČNÉHO
STRAVOVÁNÍ, TEPLICE NAD METUJÍ
VÝUČNÍ LIST
ČÍŠNÍK, BARMAN; KUCHAŘ;
KUCHAŘ, ČÍŠNÍK
MATURITNÍ ZKOUŠKA
www.sshssteplicenm.cz
HOTELNICTVÍ
GASTRONOMIE – nástavbové studium

PŘIJĎTE NA NÁVŠTĚVU! DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

GASTRODEN 23. 11. 2012 OD 8 DO 17 HODIN
V PRACOVNÍCH DNECH OD 8 DO 14 HODIN, PO DOHODĚ I MIMO TUTO DOBU

Střední průmyslová škola,
střední odborná škola a střední odborné učiliště
Nové Město nad Metují, Školní 1377
E-mail: info@spsnome.cz
URL:www.spsnome.cz
Telefon: 491 470 158

Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 30. 11. 2012 14:00 – 18:00 hod.
sobota
1. 12. 2012 8:00 – 12:00 hod.
Ve školním roce 2013/2014 pro žáky 9. tříd ZŠ nabízíme:
S TU DIJ N Í OB O RY:

Strojírenství
- zaměření: Počítačové konstruování
a 3D modelování
Automatizace a NC technika
Mechatronika a robotika
Ekonomika a podnikání



Informační technologie

- zaměření: Grafika a multimédia
Programování a webdesign
Ekonomika a administrativa



Technické lyceum

UČ EB N Í OB OR Y:

Strojní mechanik

Obráběč kovů

Nástrojař

Karosář (autoklempíř)

Elektrikář-silnoproud

Elektromechanik pro
zařízení a přístroje

Truhlář

Cukrář

Kuchař-číšník

Kadeřník

- zaměření: Aplikovaná informatika
Ekonomika a řízení firem
Podnikání v EU
Průmyslový design
Průmyslová ekologie




Programátor CNC strojů
Mechanik elektrotechnik

-zaměření: Programování
a počítačová grafika





Podnikání
- pro absolventy učebních
oborů

- nástavbové denní studium

Gastronomie

-zaměření: Kuchař-kuchařka
Číšník-servírka

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU -

aneb z lavic polické Alma Mater
Ve středu 3. října se po prázdninách opět otevřely brány
Polické univerzity volného času a posluchači odpočatí, opálení a plni bohatých zážitků z prázdninových cest mohli
opět zasednout do pomyslných školních lavic ve společenském sále Pellyho domů. Téma první přednášky bylo cestovatelské a tak vlastně na tyto prázdninové cesty navazovalo.
V úvodu posluchače uvítala paní starostka Ida Jenková a
potom již následoval obvyklý hudební pozdrav. Tentokrát se
nám přišla představit žačka polické ZUŠ Zuzanka Rainová,
která za klavírního doprovodu pana učitele Pavla Čapka
zazpívala velice hezky tři písně českých klasiků. Pak už se
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slova ujal náš starý známý, pan František Šesták. Ten byl
hostem Polické univerzity v loňském roce v březnu spolu
s europoslancem Edvardem Kožušníkem. Tehdy nám vyprávěli o cestě na zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku v roce 2009, kterou absolvovali společně na kole.
V této přednášce jsme podnikli s panem Šestákem poněkud
delší cestu, cestu po stopách mírového poselstva krále
Jiřího z Poděbrad pod vedením pana Lva z Rožmitálu v roce
1465, tak jak o ní píše podle vyprávění Václava Šaška
z Bířkova Alois Jirásek ve své knize Z Čech až na konec
světa. V tehdejší době, 27 let před objevením Ameriky, byl
koncem světa nazván nejzápadnější cíp severního Španělska, tedy mys Finisterre. Cestu, pochopitelně opět na kole,
podnikl pan Šesták spolu se svým přítelem Františkem Hejtmánkem v roce 2005 a je podrobně popsána v jeho knize
Z Čech až na konec světa, Svatojakubskou cestou na mys
Finisterre. Její délka byla 6 087 km, trvala 68 dnů a vedla
z jihočeské Blatné přes Německo, Holandsko, Belgii, Anglii,
Francii, přes Pyreneje pak pokračovala po trase tzv. svatojakubské poutní cesty, kterou podnikají věřící, aby uctili
památku sv. Jakuba do Santiaga de Compostela a dále na
mys Finisterre. Poté následovala zpáteční cesta přes Andoru, Francii, Švýcarsko, Rakousko a Německo do České republiky. Naše cestování bylo, na rozdíl od cesty pana Šestáka, velmi pohodlné. Cestu jsme sledovali pouze na promítaných nádherných snímcích, které doprovodil pan Šesták
zajímavým komentářem, okořeněným nejrůznějšími historkami z cesty. Přednáška to byla zajímavá a líbivá a již nyní
se můžeme těšit na případná pokračování. Pan Šesták totiž
na závěr připustil, že by mohl v budoucnosti svou návštěvu
Police zopakovat a podělit se o své dojmy i ze svých dalších
cyklistických výletů po světě, např. z cesty po známé Route
66 v USA neboStrojní
z putování
mechanikpo trase bývalé železné opony
z německého Travemünde do italského Terstu.
Obráběč
Již za týden,
10. kovů
října, pokračovala Polická univerzita
další lekcí. Na úvod se nám představily, pod vedením paní
učitelky Lenky Němcové, další skupiny žáků místní ZUŠ –
žesťové duo Mini Brass v sestavě Doubravka Čápová (lesní
roh) a Štěpán Kollert (trubka) a dechové trio Junior Brass
v sestavě Tomáš Kubeček (trubka), Markétka Jirmannová
(lesní roh) a Daniel Kubeček (baryton). Mladí muzikanti
zahráli několik děl hudebních skladatelů 17. a 18. století.
Před soutěžemi hudebních škol, které v současné době
probíhají, si tak oba soubory mohly vyzkoušet provedení
soutěžních skladeb před publikem. Poté jsme přešli
k hlavnímu tématu dne, k problémům životního prostředí.
Osvětlit tuto problematiku nám přišel odborník na slovo
vzatý, první český ministr životního prostředí prof. RNDr.
Bedřich Moldan, Dr.h.c. Ten ve stručnosti shrnul historii
akcí OSN na tomto poli. A tak jsme se dozvěděli, že první
konferenci na téma životního prostředí svolala OSN již
v roce 1972 do Stockholmu. Ve stejném roce pak vyšla
kniha Meze růstu, kde je počítačově zpracován model vývoje životního prostředí v letech 1900 – 1970 a je zde konstatováno, že sice stále roste ekonomika světa, ale
v souvislosti s tím o stejné % roste znečištění životního
prostředí. Zde se
také
po
prvé
začíná hovořit o
teorii udržitelného rozvoje. O
dvacet let později, v roce 1992, je
svolána
další
konference do Rio
de Janeira, tzv.
Summit
země.
Výsledkem tohoto
summitu je doporučení, jak při
řešení
tohoto

problému pokračovat dále. Nicméně další konference konaná o pět let později v New Yorku a konference v roce 2002
v jihoafrickém Johannesburgu konstatují, že zhoršování
životního prostředí stále pokračuje. Letos v červnu pak
následuje zatím poslední summit na toto téma, opět v Rio
de Janeiru, a zatímní hodnocení závěrů konference jsou
většinou skeptická. Zdá se tedy, bohužel, že za uplynulých
40 let se na tomto poli prakticky mnoho neudělalo. Přitom
řešení těchto problémů nelze stále odkládat, protože každý
další odklad znamená nejen zhoršení dopadů na lidstvo, na
živou přírodu a na život vůbec, ale současně náklady na
nápravu budou finančně stále náročnější. Na závěr prof.
Moldan vyjmenoval čtyři nejdůležitější problémy v této
oblasti: vliv životního prostředí na lidské zdraví, ztráta
biologické rozmanitosti a devastace přírody, nedostatek
pitné vody a globální změny klimatu.
Další přednášku absolvovali posluchači PUVČ ve středu
24. října. Hudební pozdravení polické „zušky“ s úspěchem
zajistila žačka oddělení smyčcových nástrojů, houslistka
Anička Novotná, která za doprovodu pana učitele Čapka
přednesla Sonatinu č. 4 Nicola Paganniniho a její výkon byl
odměněn zaslouženým potleskem. A pak již následovala
přednáška paní PhDr. Ireny Jirků, šéfredaktorky odborného
a společenského časopisu Sanquis, ale také autorky knížky
Příběh suchodolské kapličky. Vyslechli jsme historii nejen
této kapličky, především tu nejnovější, po požáru v roce
2010, ale také pohnutý životní příběh hlavní postavy této
historie, Kristiny Ringlové, které se dne 10. srpna 1892,
tehdy jako čtrnáctileté, měla v tzv. Šolcově lese zjevit
Panna Maria a tato zjevení se pak několikrát opakovala.
Zajímavá knížka, zajímavý příběh, příběh, který však zřejmě ještě nekončí. Tak jak to sama autorka konstatuje
v závěru:
„Suchodolská kaple se stala symbolem nejen pro události vztahující se k jevům, jež se měly odehrát v letech
1892 – 1895 v tzv. Šolcově lese, a k příběhu Kristiny Ringlové. Je zároveň právě tím rozhodujícím motivem, který
stmelil lidi různých zájmů i vyznání na začátku 21. století.
Sebrali peníze a znovu postavili kapličku Panně Marii Růžencové. Ten příběh ještě nekončí. Zdá se.“
Ano, sebrali peníze a znovu postavili kapličku. A tu se
nabízí jistá paralela, sice možná skromnější, ale ve svém
obsahu rovnocenná. Před 131 lety se konala v českých zemích podobná sbírka na obnovení jiné kapličky, Zlaté kapličky v Praze, kterou stihl stejný osud jako tu suchodolskou.
Na obou sbírkách se podíleli, a většinou s nadšením, prostí
občané. A to je na celém příběhu to silné, dojemné. Vždyť
není to krásné, že se v České republice v dnešní době najde
místo, ve kterém je člověk obklopen nejen okolní kouzelnou přírodou, ale i nádhernými lidmi, kteří neváhají přispět
ze svých, často skromných prostředků, na zhmotnění ušlechtilé myšlenky, na rozdíl od mocných tohoto světa, kteří
„odklánějí“ peníze, a většinou ne své, pro vlastní sobecké
zájmy?
Říjnový program PUVČ byl zakončen přednáškou
z oblasti zdravotnictví. Hosté MUDr. Roman Umlauf a jeho
manželka MUDr. Simona Umlaufová z Oblastní nemocnice
Náchod nám přijeli osvětlit problematiku artrózy a endoprotéz. Úvodní slovo patřilo tradičně hudbě. Vyslechli jsme
dvě náročné skladby Francoise Francoeura v úpravě Fridricha Kreislera, které za klavírního doprovodu pana učitele
Pavla Čapka v předvečer svých 10. narozenin v opravdu
skvělém provedení zahrála houslistka ZUŠ Anička Klára
Pospíšilová. Tak k těm prvním kulatým narozeninám ti přejeme, Aničko, všechno nejlepší a hodně dalších úspěchů v
muzice!
Poté následovala vlastní přednáška, sice poměrně náročná, ale přesto přednesená velmi srozumitelně. Vzhledem
k tomu, že artróza je degenerativní onemocnění kloubů,
onemocnění vzniklé vlastně opotřebením kloubů a tudíž
vyskytující se hlavně u starších lidí, byla přednáška sledována velmi pozorně. MUDr. Umlauf popsal průvodní přízna-

ky nemoci, a také metody používané při léčbě. Zde se jedná většinou o nahrazení nemocného kloubu endoprotézou.
Popsal materiály, které se pro zhotovení endoprotéz používají včetně případných povrchových úprav. Pro lepší představu byla přednáška doprovázena celou řadou jak schematických, tak reálných rentgenových snímků a také vzorky
všech druhů endoprotéz. MUDr. Simona Umlaufová pak ve
svém vystoupení posluchače poučila o některých zásadách
prevence onemocnění a také o pooperační rehabilitaci. Na
závěr pak byly zodpovězeny dotazy posluchačů.

Václav Eichler, posluchač PUVČ

STATISTIKA       
K 31.10.2012 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4276 obyvatel.

JUBILEA         
V říjnu 2012 oslavila životní jubileum 70 let paní Hildegarda Knittelová. Přejeme pevné zdraví a krásné dny plné
pohody v dalších letech.
Prosíme všechny 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.

SŇATKY 





Souhlasné svatební ANO zaznělo v říjnu 4x:
5.10. Jiří Bajnárek a Kateřina Roušarová – v kapli na Hvězdě
6.10. David Dubišar a Simona Bodková – obřadní síň
26.10. v kapli na Ostaši, nepřejí si být jmenováni
27.10. Vilém Roško a Michaela Šolcová – obřadní síň

Novomanželé Roškovi
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Odešel František Šeda    

M I S S J U N I O R 2012
Slečna Tereza Řehořová
má za sebou náročný a velmi
úspěšný rok. Dne 1. 11. 2012
se stala v Blansku vítězkou
soutěže Miss Junior České
republiky.
(více na www.missjunior.cz).
V pondělí 5.11.2012 jsme
slečnu Terezku a její nejbližší přijali na radnici, abychom
jí i za město pogratulovali a
trošku vyzpovídali.
Blahopřejeme jí i její rodině jménem vedení města,
jménem nás všech. Přejeme
úspěšné ukončení studia na
jazykovém gymnáziu v Praze
a další naplňování jejich
životních přání a snů.

Na potkání lidí se ptám, víte, kdo umřel?
Ten starý pán.
Málokomu z nás se poštěstí
dožít se vysokého věku 101
let, jako se dožil náš Pan
učitel, pan František Šeda.
Poslední říjnový den odešel a my se loučíme, vzpomínáme.
Prožil celé 20. století; vytvoření Československa, únorový převrat, období socializmu. Dočkal se i změn
v devadesátých letech, stal se
svědkem oslav nového tisíciletí.
Rozloučil se s námi člověk,
který neúnavně a s vědomím
radostného poslání, dovedl klást základní kameny ke stavbě
nejcennějších statků v životě lidské společnosti. Nadšený a
citlivý tvůrce všeho, co patří k duši dítěte, k mládí,
k budoucnosti národa. Bral na svá bedra mnohou starost o
budoucí štěstí našich dětí, byl učitelem a vychovatelem
několika generací.
Za léta prošlo jeho rukama mnoho mladých lidí. Nejen
slovem, ale i skutkem dovedl přispět k dobrým výsledkům
svých žáků. Všechna ta snažení měla jediný cíl, šťastnější a
snadnější cestu životem.
Pan učitel Šeda se narodil v Újezdu u Chocně, tam stávala jeho kolébka, tam vyrůstal. Po absolvování pedagogické fakulty nastoupil do školy na Slavném. Zde našel i tu,
se kterou šel po neuvěřitelných 73 let společnou cestou,
které byl po celý čas oporou. Později učil v Machově, Martínkovicích. Nejdelší čas ale kantoroval zde, v Polici nad
Metují. Všichni víme, že byl učitelem přísným, spravedlivým, který opravdu naučil. Ano…měl své osnovy, svůj způsob učení, občas nechyběl pohlavek.
Nikdo neprošel kolem pana Šedy nepovšimnut, pro každého měl pozdravení, úsměv, pár slov. Stačí říct Šeda a
hned se najde několik bývalých žáků se vzpomínkami na
školu. Vzpomínkami plných úcty i úsměvu.
Zas šumí okna škol a žáček říká větu.
Zvonek již ozval se, škola začíná.
Jen Tebe nevidím stát na stupínku,
na kterém učitel před žáky odedávna stál…
Panu Šedovi nebyl lhostejný ani veřejný zájem; po mnoho let vykonával funkci knihovníka v městské knihovně. Do
pozdního věku chodil „na schůzi“ s kamarády.
Nikdy nezapomněl na své rodiště, ani rodiče. Málokdo
ví, že k nim pravidelně dojížděl, aby jim pomohl na jejich
malém hospodářství.
Můžeme říct:
byl to obyčejný
prostý člověk, za
vším viděl kus
života. Měl rád
lidi, humor a
smích, ale i stráň
plnou
mateřídoušky, kvetoucí
šípek, zpěv ptactva či studánku
čisté vody. Člověk s vitalitou, která neodpovídala věku.
Nejkrásnější vysvědčení si napsal sám svým povolání,
tím, jaký byl. V srdcích svých žáků i spoluobčanů si vystavěl
pomník svou prací a láskou. Pomník trvalejší kamene.
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Ida Jenková a Dagmar Hambálková

Sněhová královna
Vracím se ve svém zamyšlení o 60 let zpět. Tehdy do ZŠ
v Polici nad Metují přišel pan Jiří Pásler – knihař a výborný
ochotník. Starší, dříve narození, určitě zavzpomínají na
jeho role nejen p. uč. Vorlíčka v Paní Marjánce matce pluku
a zamáčknou slzičku. 7 repríz!!! Hledal mladé „talenty“ pro
nastudování nesmrtelné pohádky Hanse Christiana Andersena – Sněhová královna...
Nevěřícně pročítám to smutné oznámení, že nás představitelka této hlavní role, Eva Bišková – Fulková opustila.
Svíčka dohořela a ona své místo najde mezi těmi, kteří ji
předešli. A jsem-li u nostalgického vzpomínání, to
k listopadu patří, vzpomeňme alespoň na některé, kteří
v této kouzelné pohádce účinkovali, a nezapomínejme! Míra
Vacek, Mirek Reichl, Pepa Ducháč. Bertička Řeřichová.
Hana Krejčová

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Setkání Senior Ostaš 17. 10. 2012 zahájila pí předsedkyně H. Pivoňková a předala slovo Ivance Richterové a ta
z pozice herečky pozvala na kulturní klání, a že toho je
skutečně bohatě. Jenom se dát trochu do GALA, odložit
tepláky, bačkory, oželet tu „bedničku“ a vyrazit.
Ani tentokrát náš ZUŠ
nezklamala.
Paní
uč.
Němcová přivedla svoje
žesťové muzikanty – kvinteto a zněla hudba nejen
starých Mistrů, ale i rytmický synkopický ragtime!
Paráda. A to měli den
před celostátní soutěží.
Co dodat? Stačí se otočit
o několik let nazpátek,
kdy to byli malí začátečníci, které za nástroji
nebylo téměř vidět a dnes
zde stojí slečna a mladí
pánové a díky skvělému odbornému vedení úžasná generace. Ať se jim i nadála daří, hudba je lék na duši a pozitivní
náboj... Světoběžnice pí K. Belanová, mimořádná, odvážná
žena, cestovatelka, navíc rodačka z Police n. M., dorazila
z Ostrova nad Ohří, aby nám obrazem a slovem přiblížila

místa nám neznámá, zajímavá. Bolívie, Argentina, Buenos
Aires a my téměř dvě hodiny prožívali neuvěřitelné obrazce
z vnitrozemí Jižní Ameriky, skalní masivy, vysuté železniční
mosty v nadmořské výšce až 2.400m, dopravu, průmysl,
pěstitelství živočišné i rostlinné, památky, zpracovávání
oliv, ale i stepní oblasti při dolním toku Paraná a La Platy.
Do posledních detailů odpovídala na zvídavé, ale věcné
dotazy. Čas pokročil a ti, co chodí na KUTĚ se slepicema, se
začínali loučit. Co popřát v závěru? Aby cesty a návraty jí
přinášely ty nejkrásnější prožitky, byla tak nabita kladnou
energií a k pevnému zdravíčku. To je podstatou každé činnosti i prosbu, aby se mezi nás opět někdy přijela podělit o
další zážitky z míst naší planety, pro nás neznámé!
Výlet: Postřehy odjinud, těmi uzavírám cestování Senior
klubu Ostaš v TUZEMSKU.
„Ukončete nástup, dveře se zavírají!“ dneska utopie,
ale kdo ví, co nás ještě překvapí...
Ono to cestování autobusem se sympaťákem p. řidičem
má také kouzlo... Cíl cesty? Nové Město nad Metují. Náměstíčko stále atraktivní a tak se kochalo, kochalo a hned jdeme na ZÁMEK. Procházet komnatami, vnímat patinu
z předmětů dávné minulosti, krásné, ale ani muzeum nezklamalo, obdiv nad četnými sbírkami a vůbec všeho vystaveného, co zraku dopřáno jest, zaujalo. Autobus už čekal,
rychle nasedat a kam jinam než do PEKLA! Čerti zklamali,
údajně měli náhradní volno, které později napracují. A po
dobrém papáníčku a spláchnutí zbyl čas na špacírování po
okolí. Tu krásu nelze popsat slovy, SEMAFORSKÁ, zde srdíčko zaplesalo při pohledu na architekturu, která se zrodila
díky citlivému smyslu pro krásno a LIDOVOST p. architekta
Dušana Jurkoviče. Bonus jako odměna? Vyhlídková jízda
přes Nový Hrádek, krajem spisovatelů Al. Jiráska, B. Němcové a bratří Čapků. Tenhle kout nám má stále co říci a
určitě a rádi se sem budeme vracet. Díky za hezký den
všem, kdo se na výletě podíleli, díky sv. Petrovi, že nám i
s počasím vyšel vstříc...
Mějte se krásně podzimně!
Kde nás najdete?
Aktuality SKO: http://www.meu-police.cz/ > Sport a
volný čas > Senior klub Ostaš
Fotogalerie:
http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Zprávy z domova důchodců
Opět se Vám hlásíme my všichni z domova důchodců. A
co je u nás nového? Co všechno se v našem domově událo?
Dokud bylo ještě teplé a pěkné počasí, museli jsme toho
využít a opekli jsme si na zahradě vuřty. To byla dobrota!
Vůně dýmu i opečených špekáčků nám navodila podzimní
atmosféru.
V září k nám opět zavítal náš patron, herec a režisér p.
Tomáš Magnusek, kterého jsme zase po čase rádi viděli.
Přivedl s sebou i milé hosty: herečky pí Jaroslavu Obermajerovou a Valentinu Thielovou a poslance p. Petra Pakostu,
se kterými jsme živě besedovali. Paní Obermajerová nám
líčila, jak probíhá natáčení seriálu „Ulice“ a paní Thielová
vzpomínala na film „Sněženky a machři“, kde hrála jednu
z profesorek. Jejich veselé příhody z natáčení byly opravdu
zajímavé.
Tradicí se pro nás stala i návštěva suchodolského posvícení. Ani letošek nebyl výjimkou. Podívali jsme se na slavnostní položení věnců u památníku, na průvod a potom
jsme chvíli poseděli v suchodolské hospůdce.
Naší další oblíbenou činností je zpívání s p. učitelem
Pavlem Čapkem. Zpíváme národní písničky, pamatujeme si
jich ještě spoustu. Pan Čapek nám také hraje známé skladby světových autorů. Krásně se to poslouchá! Byl tak laskav
a opět nám zahrál v našem polickém kostele několik varhanních skladeb. Děkujeme za nevšední zážitek.
Také jsme měli v domově takový „zvířecí den.“ Nejdříve
jsme si venku trochu zasportovali při šipkách, kuželkách a

házením na cíl. Potom jsme měli možnost setkat se
s potkanem Hubertem, kterého nám přinesla ukázat jedna
ze sestřiček. Překvapilo nás, jak je přítulný. Někteří z nás
by se myší třeba báli, ale on nám vůbec nevadil, všichni
jsme ho s klidem hladili. Pak nás odpoledne přišla opět
navštívit pí Hambálková se svými fenkami Dorotkou a Zojou,
moc se na ně vždycky těšíme. S pejsky se pomazlíme, pohrajeme, jsou to milí, veselí kamarádi. Paní Hambálkové
děkujeme za její ochotu k nám do domova docházet.
Protože se kvapem blíží předvánoční a vánoční čas, a to
opravdu nepřeháníme, těšíme se, že se opět setkáme
s našimi známými a příznivci na Vánoční výstavě. Proto na
závěr přijměte srdečné pozvání na naši tradiční výstavu,
která se bude konat ve společenské místnosti domova dne
29. 11. 2012 od 9 do 17 hodin. Pilně pracujeme a připravujeme nové výrobky. Přijďte se podívat na práci našich šikovných rukou, posedět a popovídat si se svými známými u
malého pohoštění.
Na shledanou se za kolektiv obyvatel
a zaměstnanců DD těší
Věra Kašíková, ředitelka

Ohlédnutí za dnem otevřených
dveří v muzeu
Na státní svátek v neděli 28. října proběhl v prostorách
Muzea města Police nad Metují již tradiční den otevřených
dveří. Již tradičně se také tato akce těšila poměrně velkému zájmu. Netradiční však byla nečekaná nadílka sněhu,
která vykouzlila v klášteře téměř vánoční atmosféru. Prostory muzea si přišlo prohlédnout bezmála devadesát návštěvníků. Oproti předchozím letům mezi návštěvníky letos
bylo i více turistů i ze vzdálenějších regionů, např. Prahy,
severních a jižních Čech. Největší zájem byl o secesní kapli, hrací hodiny a především model a obrazy kaple na
Hvězdě. Vedle prohlídky prostor a expozic muzea byla pro
návštěvníky speciálně pro tento den na chodbě znovu po
čtyřech letech nainstalována také výstava „Tváře našich
předků“.
Mgr. Jan Tůma

Klub sběratelů Policka
V sobotu 27. října se uskutečnilo 1. setkání sběratelů
v přízemí Pellyho domů. Přítomno bylo více než šedesát
sběratelů. Nejvzdálenější účastník byl z Poděbrad. Klub
sběratelů bude chtít pokračovat v této činnosti. Chtěl by
spolupracovat s Muzeem papírových modelů. K této události
také vydali filumenisté Policka dvě zápalkové nálepky velikosti DZ. Za uspořádání této akce děkuji městu Police n. M.
a Centru kultury a vzdělávání. Také děkuji pořadatelům
z KSP. Věříme, že se k nám přidají další sběratelé. Nakonec
děkuji „Náchodskému deníku“ za propagaci, přítomnost
šéfredaktora a jeho skvělé reportáži v pondělních novinách.
Za KSP Pepík Máslo
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Zatímco na loňské
I. pěkovské drakiádě
skoro vůbec nefoukalo a vítr jsme si spíš
jen
představovali,
letos (v sobotu 6.
října 2012) nám to
vynahradil a foukal a
foukal. A to tak, že
avízovaný
přelet
motorového rogala musel být pro poryvy zrušen. Proto není
divu, že tři draci se utrhli a letěli bez navigátorů a „pouštěčů“ sami. Takže se rodiče dost proběhli, než je zase chytili.
Chvílemi to vypadalo, že odletí i ty naše nejmenší dětičky,
ale statečně bojovaly jednak s drakem, ale také s větrem.
I tentokrát jsme mohli obdivovat draky různých tvarů a
velikostí. Ani tatínci nezklamali – a když se zrovna tomu
jejich drakovi létat nechtělo, dělali vše pro to, aby vzlétl.
A fakt se povedlo. Vzlétl. Porota vyhodnotila nejkrásnější
ručně vyrobené draky, nejvýše létající, nejdéle létající,
nejakrobatičtější, atd. Když už jsme byli všichni pořádně
„vyfoukaní“ a zmrzlí, přesunuli jsme se z Obšáru na místní
hřiště, kde na nás čekaly výborné špekáčky, opečené brambory a pro někoho i dobrý svařák a také úžasné „dračí“
perníčky od pí Mileny Čápové, podzimní muffiny pí Markéty
Čápové a zdravá buchta od pí Leony Zelené. Ještě jednou
moc děkujeme. A jak to celé skončilo? Každý dětský účastník drakiády odešel domů s diplomem, bublifukem a cenou.
Příští rok na III. pěkovské drakiádě na shledanou.

Ve středu 24. 10. 2012 bylo veřejné jednání osadního
výboru.
Už od 2. října 2012 opět probíhá každé úterý od 19.15
hod. v budově bývalé školy zdravotní cvičení pod vedením
pí Renaty Teichmanové.
Po letní přestávce se znovu začaly scházet místní seniorky. Příští setkání je naplánováno na středu 14. listopadu
2012, ve 13.30 hod.. A kde jinde, než v budově bývalé školy.
Ani naši loutkáři nezahálejí a začínají zkoušet pohádku
na novou sezónu 2012-2013.
Šárka Pokorná

Poděkování
Místní organizace ČSSD děkuje všem občanům Police,
Hlavňova, Pěkova a Radešova za účast v krajských a senátních volbách. S pomocí také Vašich hlasů se podařilo v Královéhradeckém kraji ČSSD těsně volby vyhrát. Věříme, že
tento výsledek a také volba Bc. Lubomíra France je zárukou, že náš region se bude i nadále rozvíjet, bude opravena
nemocnice Náchod, pokročí se s opravami silnic a bude
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splněn volební program i v dalších oblastech. Námi navržený kandidát Vladislav Friml z Velkých Petrovic do krajského
zastupitelstva zvolen nebyl, ale bude pracovat v komisích
kraje. Právě v této obci voliči dali ČSSD neuvěřitelných a
v celé republice rekordních 70% hlasů.
Marek Plný

JULINKA oživuje klášterní
zahrady
Občanské sdružení JULINKA založil v
roce 2008 regionální patriot a skautský
vůdce, neúnavně pracovitý Josef Hejnyš Kari. Sdružení čítalo devět členů a jeho
činnost se odvíjela především od aktivního přístupu zakladatele. V říjnu roku 2012
vzrostl počet členů sdružení na více než
dvacet nadšenců, průběžně se aktivně
podílejících na chodu sdružení, na připravovaných a realizovaných projektech. V širším kolektivu,
bez zesnulého zakladatele, se JULINKA dále bude snažit
naplňovat a rozvíjet dosavadní cíle.
Cílem sdružení zůstává zpracovávání a realizace námětů
občanů na zlepšení kvality života v našem městě a okolí a
získávání finančních prostředků z různých zdrojů pro pořádání akcí podporujících rozvoj regionu Policko.
Cílem projektu Oživení klášterních zahrad v Polici nad
Metují je upravit dlouhodobě zanedbané a zarostlé prostory
vnější zahrady mezi klášterem a hřbitovem, rajské zahrady
a vnitřního nádvoří tak, aby mohly sloužit občanům města
k odpočinku a relaxaci a místním spolkům a organizacím
k mnoha dalším možnostem využití. Projekt odstartoval již
v loňském roce měsíci teoretických příprav (více PM
12/2011, 1, 2, 3/2012). Po jarních terénních pracích (hrubá úprava terénu, odstranění náletových dřevin, vykopání
pařezů, hubení plevele, odklízení kamenů atd.) proběhly v
září a říjnu práce dokončovací – rovnání terénu, štěrkování
cestičky, přemístění použitelných pískovcových bloků pro
osazení čtyř lavic, osetí zahrady travním semenem a zakoupení laviček anglického typu. Mobiliář bude přes zimu
uskladněn v prostorách kláštera a použit až se zazelenáním
osetých ploch zahrad.
Projekt se uskutečňuje díky finanční podpoře 97 100,Kč z Fondu T-Mobile zprostředkovaném Nadací VIA, spolufinancováním z dalších zdrojů sdružení JULINKA a především
díky nezištné práci desítek dobrovolníků všech generací.
Velkou brigádu při hrabičkování a osívání si užili i žáci několika tříd polické základní školy.
Pevně věříme, že poklidu oživených zahrad s jarem rádi
využijí Poličáci i ostatní návštěvníci města, a to nejen poslední květnovou sobotu při 5. ročníku Dne
řemesel.
JULINKA uvítá ke spolupráci každého
s nápady nebo ochotou přiložit ruce k dílu
pro rozvoj Policka.
Kontakt: předseda
sdružení Ing. Matěj Brát – telefon
608 552 136, matejbrat@centrum.cz.
Marie Hornychová

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Na prosinec jsme si pro vás připravili dvě akce ve skautské klubovně (ul. Na Babí – vedle školní jídelny), přijít může
kdokoliv, na věku nezáleží, hlavní je chuť něco podniknout.
Informace k akcím najdete i na www.skautipolice.cz .
Klub deskových her - čtvrtek 6. 12. 16:00-20:00 (zdarma)
Vánoční dílničky - neděle 9. 12. 9:00-12:00
(vstupné 40 Kč)

Klub deskových her – čtvrtek 6. prosince
První čtvrtek v prosinci bude opět otevřená klubovna od
16:00 do 20:00 a během této doby si můžete kdykoliv přijít
zahrát některou z našich her. Ve sbírce máme např. : –
Bang!, Osadníci, Česko, Bomba!, Ubongo, Umí prase létat ,
Alhambra .... jestli tyto hry neznáte, nevadí – rádi vás je
naučíme. Klub deskových her je zdarma a opravdu pro každého, ať je vám 6 nebo 60 let.

Vánoční dílničky – neděle 9. prosince
Přijďte si s námi vyrobit něco pěkného na Vánoce.
Jestli z toho bude dáreček nebo ozdoba do bytu je jen na
vás. Začátek dílniček bude v 9:00, předpokládané ukončení
v 12:00. Pro členy střediska jsou dílničky zdarma, pro
ostatní zájemce je vstupné 40 Kč. A co budeme vyrábět?
Zkusíme si ozdobit hrneček, přívěsek na krk nebo třeba i
knoflík. Pustíme se také do výroby papírových ozdobných
koulí a hvězd z korálků.
za polické středisko Haňďa Mazancová

Astronomický klub
Police nad Metují
Meteory pojmenované podle souhvězdí Lva Leonidy můžeme v případě příznivého počasí pozorovat v noci 17. listopadu. Přelety Leonid se vyznačuje vysokou rychlostí. V
maximu můžeme za ideálních podmínek pozorovat až 10
meteorů za hodinu. V letošním roce bude 17. listopadu
Měsíc 4 dny po novu. Pozorování Leonid svým svitem neovlivní. Meteor je světelný úkaz ke kterému dochází při
průletu kosmického tělíska velikosti řádově milimetrů zemskou atmosférou. V případě Leonid pocházejí tělíska z jádra
komety Tempel Tuttle.
Polostínové zatmění Měsíce proběhne ve večerních hodinách dne 28. listopadu. Z pohledu pozorovatele vstoupí
Měsíc jen do zemského polostínu. Výsledným efektem bude
malé snížení jasnosti Měsíce. K úkazu dojde při východu
Měsíce (po 16. hodině) nízko nad východním obzorem. Jedná se o velmi nenápadný a obtížně pozorovatelný úkaz.
Orbitální stanici ISS můžeme ve druhé listopadové dekádě pozorovat na ranní obloze. Za zmínku stojí jasný přelet stanice dne 16. listopadu. Nad západním obzorem se
objeví krátce po 6. hodině a 30. minutě v souhvězdí Oriona.
Pak bude prolétat vysoko nad našimi hlavami přes souhvězdí Blíženců (6h 34min), Velkého vozu a Honícich psů
(6h 35min), Pastýře a Severní koruny (6h 36min). Pokud
budou dobré pozorovací podmínky, zmizí nám ISS z dohledu
v 6h 39min nízko nad východním obzorem.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE

MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

21. listopadu ve 22 hodin 49 minut SEČ
vstupuje do znamení Střelce, v listopadu se den
zkrátí o 1 hodinu a 19 minut,
7. v poslední čtvrti, 13. v novu, 20. v první
čtvrti, 28. v úplňku,
koncem listopadu pozorovatelný ráno
nad jihovýchodem,
ráno nad východním obzorem, končí období
dobré viditelnosti,
27. 11. bude Venuše v konjunkci se Saturnem,
těsné přiblížení obou planet,
po západu Slunce nízko nad západním obzorem,
po celou noc v souhvězdí Býka,
29. 11. ráno bude Jupiter v konjunkci
s Měsícem, těsné přiblížení obou těles,
ve druhé polovině listopadu ráno nad
jihovýchodním obzorem v souhvězdí Panny,
po celou noc v souhvězdí Ryb,
v první polovině noci v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Novinky filatelie
Umělecká díla na známkách:
Kamil Lhoták
(25. červenec 1912, Praha - 22. říjen 1990, Praha)
Dívka s dlouhými vlasy
(kolem r.1951)
Východočeská galerie v
Pradubicích)
Kamil Lhoták byl malíř,
grafik a ilustrátor. Byl
jedním ze zakládajících
členů Skupiny 42. Vystudoval Jiráskovo gymnázium.
Období jeho života až do
války bylo naplněno pilným
malováním a vstřebáváním
všeho,
co
předválečná
avantgarda přinášela světu.
V roce 1939 uspořádal v
Beaufortově galerii v Jungmannově ulici svoji první výstavu.
Během války vytvořil stovky děl.
V roce 1954 se seznámil se spisovatelem Adolfem Branaldem a to otevřelo Lhotákovi další etapu života. Svoji
dlouholetou lásku ke všemu co má kola či vrtuli shrnul ilustracemi pro knihu Dědeček automobil, dle vlastních slov
nejlepších, které za život dělal. O rok později již spolupracoval s Branaldem jako poradce při natáčení stejnojmenného filmu.
Poslední roky Kamila Lhotáka se i přes nemoc, se kterou
neúnavně bojoval, vyznačovaly byť menší, co do počtu, ale
stále kvalitní tvorbou. V roce 1990 namaloval svůj poslední
obraz s názvem "Meteor padá do moře".
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v barvách okrové, modré, červené, hnědé a černé
Jan Kupecký
(1667, Pezinok - 16. červenec 1740, Norimberk)
Autoportrét s rodinou
(1719)
Jan Kupecký byl slovenský barokní malíř,
autor řady portrétů.
Působil v Maďarsku, na
Slovensku, ve Vídni a
Norimberku.
Kupecký, jako řada lidí
tehdejší doby, byl synem
protestantů
(Českých
bratrů) z Mladé Boleslavi, kteří utekli na Slovensko před náboženskou perzekucí. Začal
studovat u švýcarského
malíře Benedikta Klause, který působil ve Vídni a Uhrách.
Ve svých dvaceti letech Kupecký odešel na studijní pobyt
do Itálie. V Římě mu pomohl proslavit se Aleksander Benedykt Sobieski, syn polského krále Jana III. Sobieského. Roku
1709 se, po 22 letech strávených v Benátkách a Římě, vrátil
do Vídně. Namaloval řadu portrétů členů královské dynastie
(prince Evžena Savojského), různých aristokratů a v Karlových Varech dokonce ruského cara Petra I. Bohatou sérii
doplňují obrazy jeho rodiny, přátel a autoportréty nebo
portréty neznámých osob. Roku 1733 odešel Kupecký se
svojí rodinou do Norimberku, kde až do své smrti v roce
1740 tvořil.
Způsob tisku: ocelotisk z plochých desek v barvách okrové, hnědé, červené, modré a černé
Stanislav Plachta
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MaMiNa >>>>>>>>>>>>
(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy ve školním roce 2012/2013
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci - pro nejmenší děti kolem
1-2 let
Středa (9.30-11.30) – Kapříci - program pro rodiče s dětmi
od 2 - 4 let. Součástí programu je malá výtvarná dílnička
s procvičováním jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci - program pro rodiče s dětmi
od 2 – 4 let s důrazem na rytmiku, tanečky a říkadla.
Na četné dotazy odpovídáme, že přihlášky na dopolední
program Malý Zvídálek prozatím nepřijímáme z důvodu
nedostatku lektorů.

Kroužky pro děti
Pondělí v 17:00 – Tanečky pro nejmenší s Martinou Macounovou
Pondělí v 18:00 – Keramická dílnička s Martinou Noskovou
Čtvrtek v 15:00 – Dramatický kroužek Korálek s Ivanou
Richterovou a Martinou Golovou.
Přihlášky na Tanečky pro nejmenší a Keramickou dílničku
přijímáme na tel.: 777 903 029 nebo mailu: katahlavkova@seznam.cz. Cena je paušálně 330,- Kč za období říjen –
prosinec.

Kroužky a kurzy pro dospělé – volná místa!!!
Pondělí v 15:30 – Cvičení na rehabilitačních míčích pro
těhotné s Mgr. Karolinou Donátovou Havlíčkovou. Cena je
dle počtu přihlášených – min. 35,- Kč/lekci.
Kurzy anglického jazyka s Martinou Golovou – pro pokročilé ve čtvrtek od 16:30 a pro začátečníky v 17:30
v mateřském centru, cena je 100,- Kč za lekci.

Doplňkový program
Kroužek Keramiky pokračuje
V pondělí 12. listopadu v 17 hodin startuje opět kroužek Keramiky pro děti předškolního věku. Pod vedením nové
lektorky Martiny Noskové si budeme hrát a tvořit z hlíny –
stále je možno se přihlásit – kontakt je uveden výše.
Děkujeme tímto Simoně Pohlové za dosavadní vedení
tohoto kroužku.
Cvičíme s dětmi
Pro rodiče a jejich děti jsme připravili ukázkovou hodinu
společného cvičení a her. Konat se bude v úterý 20. listopadu v 17 hodin pod vedením Martiny Macounové. Není
třeba se přihlašovat, sejdeme se v malé tělocvičně ZŠ.
Sebou si přineste pohodlné oblečení a boty na cvičení.
Vstupné je dobrovolné.
Sportování malých dětí
V rámci projektu MPSV jsme pro rodiče a děti připravili
přednášku s ukázkou o sportování dětí. Povídání se ujme
zkušená lektorka Martina Kovářová ve středu 21. listopadu
v 16:30 v mateřském centru. Dozvíme se, co vše je potřebné jak na sport všeobecně, tak převážně na lyžování
v nadcházejícím zimním období. Dále se také zaměříme
např. jaké je vhodné vybavení pro pohyb venku, jakou
zvolit obuv na běh, do tělocvičny, jak na prevenci přetížení
nohou a vad klenby aj. Velmi zajímavá přednáška je za
dobrovolné vstupné.
Základy první pomoci při úrazech dětí
Ve spolupráci se zdravotní sestrou z JIP Broumov, paní
Jarošovou, jsme na středu 28. listopadu v 16:30 připravili
přednášku s nácvikem pro rodiče. Při této přednášce se
rodiče dozví, jak postupovat při různých úrazech dětí –
např. popáleninách, tonutí, úrazech atd. Jak nejlépe a
nejrychleji pomoci dítěti tak, aby se předešlo možným
trvalým následkům a hlavně jak úrazům předcházet. Sou-
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částí přednášky budou odpovědi na Vaše dotazy. Je možné
a vhodné přivést sebou i děti! Vstupné je dobrovolné.
Týden pro prarodiče v MaMiNě a Vaříme s babičkou i
dědou
V týdnu od 3. – 9. prosince pořádáme v MaMiNě speciální dny otevřených dveří pro prarodiče a jejich vnoučata.
Přijďte se podívat na naše prostory a užít si dopolední programy společně. Otevřeno máme v pondělí pro děti kolem
1 roku, ve středu a ve čtvrtek pro děti starší, předškolkového věku a to vždy od 9:30 – 11:30. Společný program je
připraven nenáročný, v délce cca 0,5hodiny, poté následuje
drobné vyrábění a volná herna.
Týden bude zakončen speciální akcí – Vaříme s babičkou
i dědou, která proběhne v sobotu 8. prosince ve 14:30.
Upečeme si společně velkou dobrotu a také něco vyrobíme
zajímavého, sebou si přineste vařečku a větší misku, vše
ostatní bude zajištěno. Pro přípravu materiálu a prostoru je
třeba se na tuto akci přihlásit: na tel.: 777 903 029 nebo na
katahlavkova@seznam.cz nebo přímo v MC a to do čtvrtka
6.prosince. Těšíme se na vás.
Tyto tři přednášky a Týden pro prarodiče jsou pořádány v rámci projektu MPSV 2012 dotace pro NNO
v oblasti podpory rodiny. Děkujeme a těšíme se na Vaši
hojnou účast nad těmito zajímavými tématy.

Oznámení
S organizačních důvodů nebylo letos možné účastnit se
Martinských trhů a připravit tak pro vás martinské rohlíčky.
Bohužel se stejných důvodů neplánujeme letos ani účast na
Vánočních trzích. Děkujeme za pochopení.
Na všetečné dotazy nakupujících v minulých letech odpovídáme, že recept na rohlíčky bude zveřejněn na našich
webových stránkách, abyste o ně nepřišli ani letos 
Za mateřské centrum MaMiNa Káťa Hlávková
Mateřské centrum najdete také na www.mcmamina.cz
Nebo na www.facebook.com/MCMaMiNa

Zástupkyně Broumovského
a Polického svazu žen se
zúčastnily semináře v Hronově.
Dne 6. 10. 2012 Okresní rada Českého svazu žen
v Náchodě a hlavně její předsedkyně Eva Flousková
z Broumova uspořádaly pro své členky další seminář. Letos
na aktuální téma „Rodiny v ohrožení“.
Každoroční semináře
s kvalitními
programy
jsou hojně navštěvovány. Konají se již tradičně v Hronově v Domově
mládeže Hotelové školy
ČSMSD. Jsou oblíbeny
pro kvalitní přednášky
kvalitních lektorů i pro
velmi kvalitní doprovodný program, který Eva
Flousková již tradičně dobře zajišťuje.
Tentokráte lektoři PhDr. Zdeňka Hajná, Mgr. Jana Fiedlerová, Bc. Tereza Kocurová, Mgr.Jiří Zeman přednášeli na
témata „Rodinná politika Královéhradeckého kraje“ , dále
na „Péče o ohrožené děti“ a pak „Priority v oblasti sociálních služeb“.
Velice zajímavou přednáškou pak byla také s napětím
sledovaná přednáška „Hudba v proměnách staletí“ Mgr.
Jaroslavy Janečkové. Tato přednáška byla doplněna vystoupením žáků ZUŠ v Polici nad Metují, kteří pod vedením svého učitele pana Josefa Fialy a učitelky Lenky Němcové zahrály překrásně na dechové nástroje. Zejména se
líbila skladba z filmu Kmotr.

Jako zpestření a odlehčení programu pak usedla do
„Křesla pro hosta“ herečka Uršula Kluková. Pohovořila o
práci herecké, svých plánech v Broumově a pak sypala
z rukávu anekdoty.
Na závěr se ještě konala presentace knihy lektorky a zároveň autorky PhDr. Zdeňky Hajné – „Ženy v sametu“. Kdo
si knihu zakoupil, měl ji i s autorčiným originálním podpisem.
Že měl seminář úspěch, dokazuje i čas na něm strávený.
Od 8.30 hodin až přes 17-tou hodinu byl sál stále plný.
Nikdo neodjel. I to je vizitka práce paní Evy Flouskové.
Antonín Kohl

Sigmund Freud versus Hare Kršna
Zakladatel psychoanalýzy Sigmud Freud strávil většinu
svého života zkoumáním složitosti lidské mysli. Zakladatel
hnutí Hare Kršna Šríla Prabhupáda poukazuje na to, že
vzhledem k Freudově pojetí skutečného hmotného světa –
myslného ztotožňování já s tělem – jsou všechny jeho analýzy a léčení v konečném smyslu - marné. Freudova filosofie
spočívá v tom, že lidé mají neurózy a poruchy osobnosti,
a že vše vzniká spolu se sexuálním nutkáním. To připouštíme. Vtělená živá bytost musí mít sexuální nutkání. Freud
věřil, že ego se snaží tyto pudy potlačovat, a že veškerá
úzkost pramení z tohoto konfliktu.
Naše vysvětlení je následující: materialistický život je
velice bolestivý. Jakmile někdo obdrží hmotné tělo, musí
neustále trpět. My se v Hare Kršna učíme, jak se zbavit
materialistického pohledu na svět zpíváním maha mantry
Hare Kršna. Myslím, že kdyby ji S. Freud použil, musela by
padnout celá jeho zbytečná spekulativní teorie.
Markéta Jandová

Tři na lavičce
On a ona z Police nad Metují a on z Hronova. Sešli se a
pořídili si lavičku. A byli z toho tři na lavičce. V Kolárově
divadle v Polici nad Metují nám předvedli premiéru této hry
od Aldo Nikolaje, v dramaturgické úpravě Saši Gregara a
v režii Ivany Richterové.

Těšili jsme se na Ivanu Richterovou, Frantu Pivoňku a
Pavla Zuzka. Těšili jsme se a byli jsme potěšeni. Velice.
Jejich naprosto čistým, upřímným sdělením příběhu tří
zcela rozdílných lidí v pokročilém věku, kteří se náhodou
setkají v parku na lavičce a prožijí spolu krátký, ale dojemný kus života včetně jednoho absolutního konce.
Velmi umně podaný příběh náhodného spojení tří lidských
osudů. Přesvědčivě zahrané charaktery jednotlivých postav
příběhu byly opravdovým zážitkem, nevšedním překvapením a pohlazením po duši.

Příběh přenesený přes rampu zcela civilně, velmi úspornými a uměřenými výrazovými prostředky a hlavně bez
patosu, byl životný a skutečný a my jsme ho v hledišti žili
společně se všemi třemi protagonisty.
Helena Pivoňková

Žijí mezi námi…
Bc. Josef Kleiner – výtvarník
Kdy jsi začal malovat? Šlo Ti to už od dětství? Hrál sis
raději s pastelkami než s auty?
Maloval
jsem
stejně jako ostatní
děti, já v tom neviděl rozdíl. Myslím si,
že by se našlo víc
těch, kteří malovali
raději. Ne že by mě
to nebavilo, ale auta
byla jasná volba.
Víc
kreslím
od
střední školy, tam
jsem byl u zdroje
nových informací a
lidí, kteří se obrazy
zabývali.
Co jsi studoval a u
koho, co studuješ
teď?
Chodil jsem na střední školu polygrafie ve Velkém Poříčí. Potom chvilka váhání a dnes jsem čtvrtým rokem v Ostravě v ateliéru malby u pana Balabána.
Máš už představu co po škole? Vrátíš se?
Líbí se mi tady, ale těžko říct, co bude. Kdyby ne, budu
sem jezdit na návštěvy a na výlety.
Kde jsi vystavoval? Co Tě čeká?
Poštěstilo se mi uspořádat výstavu v Ostravě v
klubu Klid, to je takový
barový podnik v podzemí,
v centru Ostravy. Měl
jsem několik geometrických obrazů poskládaných
ze samých čtverců, které
vedoucímu toho klubu
připomněly okna, a vzpomněl si, že okna mu tam
vždycky chyběly.
Potom v rámci jednoho předvánočního veletrhu v Paláci Prosperita,
taky v Ostravě. Ta byla
trochu netradiční, protože se konala v hale mezi stoly,
každý měl vyhrazený kousek místa, se stěnami se nepočítalo, protože hala měla velká okna. Uspořádal jsem tam výstavu na malířském stojanu a věšáku na kabáty, i když to
nebyl ten hlavní námět.
A samozřejmě letní výstava „Jahodový salát“ v Polici na
terase Pellyho domů.
Jinak teď pojedu do Vyškova a v příštím roce snad Boskovice.
Zmiňovaná polická výstava se jmenovala „Jahodový
salát“. Jaký je Tvůj vztah k jídlu – co nejraději jíš?
Hmm… já rád jím všechno. Jahody jsem si vybral, protože jsou sezónní a jsou rychle pryč. Stačí být na ten týden,
kdy dozrávají, někde na cestách, a pak na ně máte celý rok
už jen chuť. Dají se koupit, ale to víte, že domácí jsou
domácí.
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Budeš vystavovat na Náchodském podzimu v Galerii
výtvarného umění v Náchodě. Na co a kdy se můžeme
těšit?
Do Náchoda na zámek jsem poslal tři obrazy: dva geometrické a jeden portrét, snad je všechny zařadí. „Podzimu“ se účastní spousta výtvarníků, doporučuju jít se na něj
podívat, bývají tam dobré věci. Výstava se bude konat
během prosince až ledna, datum vernisáže nám určitě včas
řeknou.
Máš umělecký vzor – oblíbeného malíře… a proč zrovna
on či ona?
Já nevím. Myslím, že je dobrý projít si to od pravěku až
po dnešek a každého se trochu přidržet. Teď se třeba hodně pracuje s tématem jedince ve společnosti a taky to není
špatný. Nedávno jsem si našel Monu Hatoum, a je to docela
sranda. Maluje třeba lidem pěnou na hlavu a pak to vyfotí.
Nebo nevyfotí a všechno je pryč. Nebo Andy Goldsworthy,
ten pracuje sto procent v přírodě. S listím, slámou, kamením a tak. Nejsou to už klasické obrazy, jak je známe, on
vlastně není úplně malíř, ale dalo by se říct, že je malíř
povahou a ne tím s čím pracuje.
Co maluješ?
Asi je to klišé, ale teď zrovna maluju to, co se mi honí
hlavou. Každej pes, jiná ves. Dívám se na lidi, na zvířata,
baví mě pozorovat omyly a překlepy.
Vzhledem k našemu kraji: inspiruje Tě? Máš nějaké roční
období, které zaznamenáváš radši než ostatní?
Přírodu maluju, ale s tím obdobím fakt nevím. V zimě je
dobrý, že je sníh, a v létě je dobrý, že je teplo a dá se
chodit i v noci i pěšky i bez výbavy. Jak to je, tak to beru.
Máte „výtvarno" v rodině nebo jsi první?
Já myslím, že každý někdy něco vytvářel nebo něco vytváří, když to nejsou zrovna obrazy nebo sochy. Můj praděda vyřezával obrázky z dřevěných dýh.
Cítíš se jako bohém?
To záleží na tom, koho považuješ za bohéma. Mezi lidi
chodím.
Kde vlastně momentálně žiješ - cítíš se být Ostravákem?
Ostravákem asi
nikdy nebudu. Sice
za tu chvíli, co tam
jsem, chytám nářečí, bo co, ale
pravého
„Ostravaka“
poznáte.
Nejenom
podle
řeči, prostě jiný
kraj, jiný mrav.
Pozn.:
Obrazy
Josefa
Kleinera
můžete najít na
webových
stránkách http://jklein.webnode.cz
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

Změna dodavatele energií– varování

ré jejich triky a podvodná jednání, jichž se bezostyšně dopouštějí. Mým přáním je, aby jim již nikdo z Vás „nenaletěl“ a
nepřipravil se tak zbytečně o mnohatisícové částky.
Oblíbeným a jednoduchým trikem obchodních zástupců je
to, že k Vám přijdou s otevřenými deskami, v nichž je faktura
na plyn či elektřinu a tvrdí, že jsou od ČEZ nebo RWE a že jdou
„něco“ zkontrolovat. Vy je tak pustíte domů, oni si vyžádají
Vaše faktury a pak Vám nabídnou slevu. Jsou dostatečně drzí a
neodbytní a je pak problém je vyhodit. Posléze zjistíte, že
vůbec nejsou od ČEZ či RWE, ale úplně od jiné firmy. Rádi též
chodí ve dvojicích a část této sestavy často tvoří pohledná
slečna s bujným poprsím, přiléhavým tričkem a výstřihem,
který stojí za pozornost mužských potencionálních klientů.
Zástupci firmy, která je schopna Vám zaručit snížení ceny
tzv. silové elektřiny o 5% (silová elektřiny tvoří asi třetinu
celkové ceny za elektřinu a tudíž úspora je asi 1,7% na nákladech na elektřinu), Vám bez uzardění nabídnou celkové snížení
nákladů na elektřinu 15%. Vy se pak těšíte na úsporu například
3 000 Kč a ve skutečnosti ušetříte asi tři stovky. To ale ještě
není tak hrozné, koneckonců i za 300 Kč pořídíte nákup na
neděli nebo večeři v restauraci s kamarádkou.
Horší je, když se s nimi domluvíte na sepsání smlouvy na
elektřinu, oznámíte jim, že o smlouvu na dodávku zemního
plynu nemáte zájem, protože již máte smlouvu s jiným dodavatelem. Oni jsou schopni Vaši volbu pochválit („To jste si paní
vybrala dobře“), vyžádají si fakturu na elektřinu, Vy jim podáte desky, kde je obvykle i faktura na plyn (na fakturách jsou
téměř všechny údaje, které k sepsání smlouvy potřebují),
jeden z dvojice se s Vámi začne bavit o počasí nebo o nemocích a druhý nenápadně do formuláře na smlouvy zaškrtne
jeden křížek navíc, nějaké číslo k tomu a Vy aniž byste tušili,
máte podepsanou smlouvu i na dodávku zemního plynu, a to za
podstatně horších podmínek. Pak již záleží jen na štěstí, jestli
si to dodatečně a hlavně včas uvědomíte a do jednoho měsíce
od této, podvodně sepsané smlouvy, odstoupíte. Pozdější odvolání nebo dokonce trestní oznámení za podvod nepřichází
v úvahu, neboť jste jim dobrovolně podepsali smlouvu a souhlas s jejich obchodními podmínkami. V tomto konkrétním
případě se na podvodné jednání zástupců firmy „Bohemia
energy a.s.“ přišlo včas a přibližně 8 000 Kč, o které by se
zvýšily náklady na spotřebu zemního plynu u nového dodavatele a sankce pro původní firmu za předčasné ukončení smlouvy,
se podařilo zachránit.
V dalším případě byli zástupci této firmy ještě vynalézavější, a tvrdili, když s nimi klient sepíše smlouvu, že výhody, které
jim předchozí firma nabídla, zůstanou zachovány, protože i
nadále u této firmy zůstane(!!!), jen fakturu bude posílat jinam. Dotyčný klient na tento podvod přišel až v době, kdy mu
přišel rozpis záloh na plyn od obou firem. To již ale bylo
v době, kdy lhůta pro odstoupení od smlouvy vypršela. Tato
naivita stála důvěřivého klienta cca 6 500 Kč.
Nikdy nedávejte těmto podvodníkům příležitost k tomu,
aby Vás napálili. Je na to jednoduchá rada. Nepouštějte je
nikdy domů dříve, než Vám doloží, jakou firmu zastupují a co
Vám mohou nabídnout. Než s nimi sepíšete smlouvu (řada
nabídek skutečně může být výhodná), vyhraďte si právo, že si
nejprve vše ověříte. Jsou – li seriozní, rádi k Vám přijdou znovu. Pokud nemáte možnost si jejich nabídky ověřit například na
Internetu, požádejte o pomoc své příbuzné či známé.
V případě potřeby Vám tuto službu nabízím zcela zdarma i já.
Vojtěch Kvapil - tel. 721 417 360

Stojí za to číst !!!
Vážení občané Police nad Metují a okolí. Jsem obchodním
zástupcem firmy, která nabízí dodávku zemního plynu či
elektřiny za výhodnějších podmínek, než je dodávka od distributorů, tj. RWE a ČEZ.
Některé z Vás jsem v průběhu roku navštívil. Vy, kteří mě
znáte, jste mě obvykle pozvali na kávu, případně nabídli sklenku piva, vína, rumu, slivovice, meruňkovice či hruškovice a
podle situace jste se mnou smlouvu na dodávku energie sepsali
nebo ne. Vy, kteří mě neznáte, jste mě bez výjimky od vrátek
svého domku, případně dveří bytu nekompromisně hnali. A ani
se Vám nedivím, pokud máte s mými „kolegy“ od jiných firem
takové zkušenosti, s kterými jsem měl možnost seznámit se i
já. Rád bych Vás na konkrétních příkladech upozornil na někte-
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KVÍČEROV OČIMA K. B.
Děkuji tímto všem, kteří navštívili výstavu a přispěli na
Zobalovic minizoo koupí fotografie či vhozením koruny do
pokladny.
Díky vám se vybralo 2232 Kč, z toho 2032 Kč už je
v rukou pana Zobala.
Ještě zbývá vyhlásit vítěze soutěže, a tím se stává: Libor Jenka. Poznal nejvíce obličejů, a proto si zaslouží
poukaz na dentální hygienu 
Kateřina Beranová

Čas očekávání
Něčeho dobrého i tajemného v příjemném podzimním
čase a po volbách, barevného listopadu a konečně adventu
a Vánoc. Hlavou se nám toulají i divné myšlenky, když
posloucháme všeliké rady a předpovědi a máme utkvělou
myšlenku, která je pravdivá a někde přečtená, že jediné,
co je zapotřebí k tomu, aby zvítězilo zlo, je, aby dobří lidé
nic nedělali. Tak dejme se do „dělání“!
O Poličácích se nedá říct, že by byli pasivní. Tady se
stále něco děje, dobrého koná, organizuje a kulturně žije.
Tak podívejme se třeba na divadelní hru,“ Až se zima
zeptá, nebudu se bát, aneb tři na lavičce“- autor italský
dramaturg Alex Nikolaj. Na této hře je hodně zajímavého
už proto, že ji nastudoval Divadelní soubor Kolár – Senior
klub za režie všem Poličákům známé Ivany Richterové
s třemi herci pány Františkem Pivoňkou, významným členem Senior klubu, dále Pavlem Zuzkem a samotnou režisérkou.
Zhlédnutí této hry v „ Koláru“ jsme si nemohly nechat
ujít. Obsah je blízký našemu věku a zejména bylo strhující,
že tři herci dokázali udržet pozornost diváků po celé dvě
hodiny.
Trochu jsme si dovolily srovnání s korespondenčním dialogem
V+W,
herců,
z nichž
jeden
žil
v komunistickém Československu a druhý v USA. Byl to vynikající dialog tragikomedie v podání třech herců ND Brno,
scéna Reduta. Samozřejmě, obě vynikající postavy řešily
jiné problémy než tři na lavičce, ale takovým způsobem, že
jsme výměnnou korespondenci poslouchaly u televize bez
hnutí a s dojetím.
Trialog nebo jak to máme nazvat, tří našich herců byl
vzrušující a uvedl nás do situace, kterou my, stárnoucí,
řešíme. V době vypjatého kultu mládí se někdy zapomíná,
že starší ztrácí zdraví, paměť i autoritu, a že se snaží usilovat o své místo ve společnosti a někdy i v rodině. Stárnoucí
též touží po dobrodružství, lásce a přátelství. Víme, že
vyšší věk není žádné neštěstí a pořád stojí za to o všechno
to usilovat a radovat se z každého dne. I generace teď
nastupující se týkají pocity tří protagonistů na lavičce,
bručouna Silvestra, rezignovaného Luigi a slečny Ambry. A
je to tak, že takové stáří, jaké vytvářejí děti pro své rodiče, čeká zítra i je.

Je obdivuhodné, jak tito herci z našich řad, vedli debaty, které nás diváky drželi v napětí. Zahráli to báječně, byli
tím Silvestrem, Luigiem i Ambrou, nic nepředstírali a zavedli nás do debat, které i my, staroušci, někdy vedeme.
Tak potkáme-li Františka P., slyšíme Luigiho a bručouna Z.,
jak si kuse vyměňují názory na svůj život a slečnu Ambru
R., která pro oba znamenala příjemnou změnu. Zakončení
jejich náhodného přátelství bylo bohužel smutné.
Dále byla pro nás inspirativní přednáška o spisovateli Josefu Škvoreckém, kterou organizovala Městská knihovna,
v rámci čtení se Senior klubem Ostaš. Účastníci měli možnost setkat se s panem Mgr. Alešem Fettersem, autorem

knihy „ Josef Škvorecký a Náchod“. Kniha nám byla samotným autorem představena poutavým vyprávěním o to cennějším, že se autor knihy poznal s Josefem Škvoreckým na
jaře r.1990, když ten přijel z daleké Kanady do Náchoda a
přijal pozvání ředitele k návštěvě “rodné„ školy, náchodského gymnázia. Od té doby se datovala korespondence mezi oběma muži. A právě tato korespondence byla
zdrojem pro knihu prof. Fetterse.
A protože někteří z nás, Poličáků, poznali spisovatele
Škvoreckého, co by učitele na Měšťanské škole zde v Polici
n. Metují, máme k němu bližší vztah, i když jsme nevěděli,
jak se k nám ten vzdělaný filosof dostal. Tenkrát,
v padesátých letech, byly cesty těch, kteří zcela nezapadli
do socialistických představ mocných, velice křivolaké.
Doporučujeme zmíněnou knihu pana prof. Fetterse si
přečíst (možné je i zakoupení v MK) a zejména pak knihy
Josefa Škvoreckého, např. Zbabělci, Prima sezóna, Sedmiramenný svícen a je jich ještě více a čtou se jedním dechem.
Měsíc říjen byl velmi bohatý na kulturu, a protože ten je
již v závěru, těšíme se na listopad, který bude jistě neméně
bohatý.
Přejeme všem pěkné zážitky a děkujeme těm, kteří se
na nich podílejí.
Sestry B. a J. Seidelovy

„BABI, KOLIK JE TI VLASTNĚ LET?“
Jednou večer si babička s vnukem povídala o současném
životě. Najednou se vnuk zeptá babičky: „Babi, kolik ti je
vlastně let?“
Babička odpovídá: „Nech mě chvíli přemýšlet. Narodila
jsem se před televizí, kopírkou, kontaktními čočkami, antikoncepčními pilulkami. Nebyly policejní radary, kreditní
karty, laserové paprsky. Ještě nevynalezli klimatizaci, ani
sušičky, oblečení se vypralo a pověsilo na čerstvý vzduch,
aby uschlo.
Člověk nebyl na Měsíci, neexistovala trysková letadla.
Vdala jsem se za tvého dědečka, žili jsme spolu, v každé
rodině byla matka a otec. Muži nenosili náušnice.
Dokud mi nebylo 18 let, oslovovala jsem každého muže
„Pane“ a ženu „Paní“ nebo „Slečno“. Když v té době žena
nastoupila do tramvaje nebo do autobusu, děti a mladí lidé
spěchali, aby jí uvolnili místo. Pokud byla těhotná, doprovázeli ji k sedadlu. Na schodech se ženám přenechávala
strana u zábradlí, nastupovaly do výtahu jako první.
Muži nikdy nezdravili ženu, aniž by přitom vstali, pokud
v okamžiku, když vstoupila, seděli. Vstávali od stolu pokaždé, když vstala žena, i kdyby to bylo pouze na okamžik.
Muži ženám otevírali dveře a pomáhali při odkládání kabátů. Dívky znamenaly pro svou rodinu čest.
Náš život se řídil střízlivým uvažováním, úctou ke starším lidem, chováním dle zákona, naplňovalo ho plodné
soužití s ostatními a odpovědná svoboda. Učili nás rozlišovat dobré i špatné.
Vážný vztah znamenal, že máme dobré vztahy s našimi
bratry a sestrami a s dalšími vzdálenými a blízkými příbuznými a přáteli.
Neznali jsme bezdrátové telefony, nemluvě o mobilech.
Neposlouchali jsme stereo nahrávky, FM rádio, kazety, CD,
DVD a neměli jsme elektronické psací stroje, počítače,
notebooky. Notebook znamenalo sešit.
Hodinky jsme natahovali každý den. Nic nebylo digitální, ani hodinky, domácí spotřebiče neměly světelné displeje. Nebyly ani bankomaty, mikrovlnné trouby, budíky
s rádiem, nemluvě o videorekordérech a videokamerách
apod. Neexistovaly digitální ani barevné fotografie, jen
černobílé, na jejich vyvolání se čekalo nejméně tři dny.
Made in Korea či Vyrobeno v Číně nebo v Thajsku ani
neexistovalo. Neslyšeli jsme o „Pizza“, Mc Donaldu nebo o
instantní kávě.
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V obchodě bylo možné koupit něco za 25 až 50 haléřů.
Zmrzlina, jízdenka nebo osvěžující nápoj stál 70 haléřů.
V mé době byla tráva něčím, co jsme kosili, ne kouřili.
Teď mi řekni, kolik si myslíš, že mi je let?
„Ach babi, více než 200“, odpověděl vnuk.
„Ne, ne, miláčku, pouze šedesát“, řekla babička.
Z internetu vybral František Janeček

VÁLEČNÁ PŘIKÁZÁNÍ PRO ZEMĚDĚLCE
(Rok 1917)
I.
Buďte neobyčejně šetrní při spotřebě obilí, luštěnin,
zemáků a krmiva. Stále musíte se říditi platnými předpisy o
spotřebě, a ušlechtilé obilí, které má sloužiti Vaší spotřebě,
doplňovati pokaždé předepsaným přídavkem ječmenene a
ovsa. Nesmíte zkrmiti žádného ušlechtilého obilí; ječmen,
oves (směsku), proso, kukuřici, zemáky a jiné polní plodiny
smíte zkrmiti jen v dovoleném množství. Buďte šetrní,
pamatujte stále na to, že šťastné ukončení války závisí také
na tom, abychom až do skončení jejího měli svůj denní
chléb.
II.
Nenechejte nepoužita žádného zrnka obilí nebo luštěnin
a pečujte o to, aby žádný klas, žádný prášek mouky a žádný
zemák neshnil, nezmrzl nebo jinak se nezkazil.
III.
I když jste nuceni se svými služebníky a dělníky dobře
zacházeti a je odměňovati, abyste si je udrželi, musíte také
vůči nim býti šetrní a při jejich zaopatření přísně zachovávati předpisy o spotřebě.
IV.
Jste povinni, úřadem byvše vyzváni, přesně ohlásiti
všechny své zásoby. Neohlášené zásoby prohlásí se za propadlé. Svůj katastrální list veďte přesně a svědomitě. Pro
svou vlastní potřebu nesmíte spotřebovati více, než kolik
Vám přísluší dle předpisů o úpravě spotřeby. Nečiníte-li tak,
dopouštíte se netoliko jednání, které se přísně tresce, nýbrž podvracíte tím také celý zásobovací plán a v nebezpečí
uvádíte stát, tedy také sebe samy jako státní občany.
V.
Nezapomeňte opatřiti si v pravý čas povolení ku mletí a
šrotování. Dovážeti obilí do mlýna bez povolení ku mletí a
šrotování jest velmi přísně zakázáno. Přestoupíte-li tento
zákaz, očekává Vás přísný trest.Máte-li povolení ku mletí,
smíte dovést i do mlýna k semletí jen ono množství obilí, na
které zní povolení mlecí.
VI.
Hospodařte co nejpečlivěji na svých pozemcích, využijte
každého nejmenšího kousku země, již máte, a poslouchejte
při tom bezpodmínečně nařízení a rad žňové komise a státních úřadů. Pamatujte při vzdělávání svého pole netoliko na
svůj prospěch, nýbrž i na zájem veškerenstva.
VII.
Chovejte podle svých sil a podle množství krmiva dobytek a drobná zvířata, zejména vepřový dobytek, aby vedle
výroby masa podporovala se i výroba tuku. Zachovávejte
přísně nařízení dobytek k porážce způsobilý.
VIII.
Nezadržujte ziskuchtivě zemědělských výrobků, nýbrž
přinášejte je, pokud nebyly zabaveny nebo na ně nebyly
uloženy dodávkové povinnosti, hojně do měst na trh a prodávejte je pokud možno přímo spotřebitelům. Buďte zvláště obezřetni u obchodníků, kteří Vaše výrobky chtějí koupiti, zkoumejte sami, zdali neskupují výrobky ve velkém, aby
tím později při dalším prodeji vyhnali všeobecně ceny do
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výše. Vina zdražování bude pak přec jen svalována na Vás.
Buďte zvláště opatrni u oněch obchodníků, kteří z místa na
místo přecházejí a rozšiřujíce nepravé, znepokojující pověsti, chtějí od Vás vylákati plodiny. Udejte takové osoby
neprodleně úřadům.
IX.
Čtěte noviny, abyste se dověděli o všech nových nařízeních, jakož i o nejvyšších cenách právě platných, jež za
žádných okolností při prodeji svých výrobků nesmíte překročiti, neboť neznalost nařízenínechrání od trestu.
X.
Nevyhánějte bez důvodů do výše cen zemědělských výrobků. Nevyužívejte nouze těch, kteří nemají půdy, a važte
si vysoce cti stavu rolnického. Nezapomínejte, že stavu
rolnickému jako stavu živitelů přísluší vznešená úloha, ba,
že jest jeho svatou povinností, působiti vlastní neúnavnou
pílí a rozšafností k tomu, abychom také hospodářsky mohli
s klidem hleděti vstříc konci této války. Kdo nedbá těchto
přikázání a vydaných nařízení, poškozuje vlast a prospívá
nepříteli.
Vážili jste si vždy vysoce cti stavu rolnického, jistě dovedete zachovati svou čest bez poskvrny také v této těžké
době válečné; vykonali jste zajisté dosud pro vítězné vydržení velmi mnoho za obtížných hospodářských poměrů.
XI.
Tato válečná přikázání, jež jsou úřední vyhláškou, jest
povinen pod trestem každý zemědělec vyvěsiti ve svém
hospodářství na místě přístupném a dobře viditelném a
ponechati tak dlouho vyvěšena, až místodržitelským nařízením bude dovoleno je sejmouti. Trestno je také stržení,
odstranění, roztrhání nebo pomazání těchto válečných
přikázání jinými.
V Brně dne 26.ledna 1917.
Z c. k. mor. místodržitelství
vybral František Janeček

Světci k nám hovoří …
SVATÝ MARTIN
Kdo byl svatý Martin
Martin se narodil kolem roku 316 n. l. v rodině pohanského
římského důstojníka v provincii Horní Panonie území dnešního
Maďarska). Nadaný mladík získal vzdělání v severoitalské
Pavii. Zde se seznámil s křesťanstvím a přihlásil se do sboru
katechumenů (čekatelů na křest). V patnáctiletých však byl,
stejně jako jeho otec, přijat k císařskému jezdectvu, kde strávil dlouhých sedm let. Po propuštění z armády se rozjel po
Itálii a Dalmácii, avšak jeho životním osudem se stala Francie,
tehdejší Galie.
Nechal se pokřtít a deset let žil jako poustevník. Následně
byl vysvěcen na kněze a roku 372 mu byl nabídnut biskupský
stolec v Tours. Ovšem i po svém jmenování žil prý jako „obyčejný mnich“ ve své chatrči u řeky Loiry, kde později vzniklo
opatství Marmoutier. Zemřel kolem roku 397 n. l. v Candes u
Tours. Po smrti byl prohlášen za svatého.

Legenda o sv. Martinovi

Legenda říká, že jedné chladné noci uviděl Martin – voják
římského jezdectva, v Amiens téměř zmrzlého starého žebráka,
který ho požádal o almužnu. Martin však u sebe neměl nic, čím
by ho obdaroval. Ani na okamžik nezaváhal a svým mečem
rozťal svůj vojenský plášť na dvě poloviny, z nichž jednu podal
žebrákovi. Příští noci se mu zjevil Kristus oděný do jeho pláště.
Po této příhodě se Martin nechal pokřtít.

Atributy

Svatého Martina si vybrali za svého patrona vojáci, hlavně
ti, co jezdili na koních, dragouni a husaři. A taky je ochráncem
koní. K oblíbenému světci se začali obracet i řemeslníci, jejichž práce nějakým způsobem souvisela s vojenstvím a
s koňmi, jako jsou zbrojíři a podkováři. Stal se i patronem
žebráků. V lidové víře je s. Martin považován za ochránce
domácích zvířat, a patří mezi ně také husy. Bývá zobrazovaný

nejen jako římský voják dělící se s žebrákem o plášť – oblíbený
motiv lidového umění –, ale rovněž jako biskup s husou v ruce.

Svatý Martin v lidové tradici

Svátek svatého Martina připadá na 11. listopad. Mimořádně
důležitý byl tento den v hospodářstvích. Podle tradice se uzavíraly smlouvy s novou čeledí, prodlužovaly či končily ty stávající. Vyplácela se mzda a uzavíraly se smlouvy s obecními pastýři. Ve vinařských oblastech Moravy bývalo zvykem si v tento
den přiťuknout mladým vínem. Přípitkem se zde stvrzovalo i
uzavření smlouvy s čeledíny či loučení s nimi. Byla to tedy
nejen oslava nové pracovní síly nebo poděkování při odchodu
dobrého pracovníka, ale také oslava úrody a nového mladého
vína.

popravených a umučených z náchodské židovské náboženské obce, zahrnující i širší okolí, jsou uvedena na památníku na novém židovském hřbitově v Náchodě, odhaleném 30.
října 1949. Místo si zaslouží naši úctu a pietní vzpomínku.
Společně ji chceme deklarovat na vzpomínkovém večeru
ohlášeném na přiloženém plakátu. Na něm vedle písní zazní
také autentické texty tehdejších účastníků a pamětníků.
Ani dnes – po sedmdesáti letech – nemůžeme a nechceme
zůstat k osudu židovských spoluobčanů, našich zmizelých
sousedů, lhostejní.
Lydia Baštecká

Martinská husa

V období kolem 11. listopadu bývaly prý husy již dobře vykrmené a připravené na pečinku. Svatomartinská husa byla
postupem času známější než husa svatováclavská a stala se tak
nedílnou součástí jídelníčku v tento den.
Proč právě husa vysvětlují dvě legendy: Podle první to byly
právě husy, které biskupa Martina při kázání tak rušily, že za to
teď pykají na svatomartinském pekáči. Podle druhé se sv.
Martin před svou volbou biskupem ze skromnosti skrýval
v husníku, ale husy ho svým kejháním prozradily.

Svatomartinské pečivo
Rohlíky, rohy nebo podkovy se pekly právě na tento den.
Martinskými rohlíky např. podarovávala děvčata své hochy.
Také ze služby odcházející čeledín nebo děvečka bývali podarováváni martinským rohlíkem plněným mákem nebo povidly.

Pranostiky







Na svatého Martina kouřívá se z komína
a na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí
se honí.
Martin a Kateřina na blátě – Vánoce na ledě.
Jsou-li na Martina mračna – zima je levná. Jestli je
noc jasná – zima je mastná.
Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém
Martině se vší mocí.
Na svatého Martínka bude dobrá peřinka. A po svatém
Martině schováme se v peřině.

Zdroje: Pavel Zoufar: Český rok ve vsi a na městě. Vydavatelství
Akcent, Třebíč 2004 * Milan Dušek: Pranostiky a svatí v českém
kalendáři. Turnov, 1996 * Milada Motlová: Český rok od jara do
zimy. Praha, Fortuna Libri 2010 * Portál www.ceske-tradice.cz
Kladské pomezí, turistické noviny, 2011

František Janeček

Před sedmdesáti lety
„Čtrnáctého prosince 1942 se ubíraly smutné skupiny lidí, ověšené batohy, na nádraží. Nemocní a chůze neschopní
byli dopravováni sanitním autem. Dlouhý vlak stál připraven. V tichosti se každý posadil na své místo. Z ulice nám
mávali spoluobčané na rozloučenou a mnozí z nich plakali.“
Tolik vzpomínka na nucený hromadný odchod Židů
z Náchoda, stejně to vypadalo i v okolních městech. Prvním
cílem byl Hradec Králové, konečným (alespoň pro teď)
ghetto Terezín. K neštěstí všech však skutečně posledním
místem, kde za drastických okolností skončily statisíce až
miliony životů, byly vyhlazovací tábory.
Hrůznou nacistickou rasovou diskriminaci a genocidu odstartovaly tzv. norimberské zákony z roku 1935, na území
Protektorátu po 15. březnu 1939 aplikované dalšími nařízeními a v jednotlivých městech a obcích pak místními vyhláškami. Ty postupně vyřazovaly Židy z hospodářského a
společenského života, braly jim majetek, prostor k životu a
nakonec i lidskou důstojnost. Jen těžko si dnes dokážeme
představit, co znamenalo patřit k „rasově méněcennému
obyvatelstvu“ podle ideologie vedoucí až ke „konečnému
řešení židovské otázky“, jak bylo systematické vyvražďování evropských Židů eufemisticky nazýváno.
Z těch, kteří byli donuceni před sedmdesáti lety
z Náchodska odejít, se vrátilo mizivé procento. Jména

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Závěr liturgického roku
Je tu listopad a příroda i lidská společnost se chystají na
příchod zimy. První letošní zimní vlnu už máme za sebou,
z našeho pohledu byla trochu předčasná a naštěstí netrvala
dlouho. No a předběhla také sv. Martina, jehož svátek jsme si
připomněli v neděli. V církvi nyní prožíváme poslední tři týdny
liturgického roku a 2. prosince vstoupíme 1. adventní nedělí do
doby adventní, a také do nového liturgického roku. Na počátku
tohoto měsíce jsme prožili Slavnost Všech svatých, kdy jsme
obrátili náš duchovní zrak k našim patronům a vzorům ve víře,
skrze které působil a vírou, nadějí a láskou prozařoval na svět
Všemohoucí Bůh; poté jsme v křesťanské naději vzpomněli na
naše zesnulé, kterým jsme prokázali službu modlitby a přímluvy. V průběhu tohoto měsíce nás čeká už jenom několik méně
významných památek a svátků a v jeho závěru pak Slavnost
Ježíše Krista Krále, která bude poslední slavností v tomto liturgickém roce.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
11. listopadu 13. listopadu 17. listopadu 18. listopadu 23. listopadu 25. listopadu 30. listopadu 2. prosince 6. prosince 8. prosince 9. prosince -

32. neděle v mezidobí,
(Památka sv. Martina, biskupa)
Památka sv. Anežky České
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Státní svátek - Den boje za svobodu
a demokracii
Mezinárodní den studentstva
33. neděle v mezidobí, Den Bible
Slavnost sv. Klementa I., papeže
a mučedníka, hlavního patrona
královéhradecké diecéze
neděle, Slavnost Ježíše Krista Krále
(končí cyklus B)
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
1. neděle adventní (začíná cyklus C)
Svátek sv. Mikuláše, biskupa
Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny prvotního hříchu
2. neděle adventní

Vzhledem k pooperační rekonvalescenci a následné
léčbě pana faráře s dojížděním do Hradce Králové je
pořad bohoslužeb v tomto období upraven takto:
- v úterý bohoslužba slova od 17.00 hod.
- v pátek mše svatá od 17.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.00 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod.
Úřední hodiny jsou z výše uvedeného důvodu omezeny pouze na sobotu přede mší svatou, případně podle
osobní domluvy.
Dne 11. října 2012 zahájil papež Benedikt XVI, při slavnostní mší svaté na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu,
Rok víry, který bude trvat do slavnosti Ježíše Krista Krále
v příštím roce, tedy do 24. listopadu 2013. Tato významná
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událost byla vyhlášena Apoštolským listem Porta fidei. Ne
náhodou se začátek Roku víry shoduje s výročím dvou významných událostí. Jde o padesáté výročí zahájení II. vatikánského koncilu a dvacáté výročí vyhlášení Katechismu
katolické církve. Záměrná volba tohoto data dává tušit, že
Svatý otec dává Roku víry velký význam.
Po celý Rok víry budou probíhat akce, jak kulturní a společenské, tak liturgické, katechetické a evangelizační.
Každoroční pravidelná setkání jednotlivých vatikánských
kongregací a papežských rad budou během tohoto Roku víry
věnována tématu nové evangelizace. Chystají se semináře
zabývající se dokumenty a významem II. vatikánského koncilu. V plánu jsou také ekumenické iniciativy, jejichž cílem
je podpořit obnovení jednoty mezi všemi křesťany, která je
jedním z hlavních úkolů II. vatikánského koncilu. Pro naši
zeměpisnou oblast může být zajímavý mezinárodní kongres,
který se bude týkat 1150. výročí mise svatých Cyrila a Metoděje ke slovanským národům - v únoru 2013 jej bude
hostit Papežský východní institut a Gregoriánská univerzita.
Vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého (18. 5. 2013) bude
zase patřit setkání různých církevních hnutí se Svatým otcem. Své akce budou mít i jednotlivé diecéze a farnosti.
A jak se k tématu Roku víry postavíme my?
V apoštolském listě Porta fidei Benedikt XVI. zdůraznil
nutnost znovu objevit cestu víry, tak jak o tom mluvil už od
samého začátku svého pontifikátu. Hned v druhém článku
píše: „Často se stává, že křesťané mají větší starost o sociální, kulturní a politické důsledky své činnosti a o víře uvažují jako o samozřejmém předpokladu života společnosti.
Ve skutečnosti však už tento předpoklad nejenže není samozřejmý, ale často je i veřejně popírán. V minulosti bylo
patrné jednotící tkanivo kultury, obecně přijímané jako
odkaz k obsahu víry a jí inspirovaných ctností. Dnes se však
zdá, že ve značné části společnosti už tomu tak není. Důvodem je hluboká krize víry, která postihla množství lidí.
Nelze se smířit s tím, že by sůl ztratila svou chuť a světlo
zůstalo skryto.“
Více na: http://rok-viry.webnode.cz/

ství barevných i dynamických odstínů a celkové pléno působí uspokojivým dojmem. Intonace jednotlivých rejstříků je
provedena s neobyčejný citem, a ačkoliv se u mnoha rejstříků varhanář potýkal s nesourodým píšťalovým materiálem, nelze vyrovnanosti intonace prakticky nic vytknout.
Varhanář věnoval velkou péči také opravě ladiček, které
byly vinou neodborného ladění v minulosti značně poškozeny. Díky tomu je bezchybné a trvanlivé i celkové naladění
nástroje.
Celkově hodnotím opravu varhan jako velmi zdařilou a
doporučuji nástroj převzít do užívání. Dnem kolaudace také
začíná plynout záruční doba na provedenou práci.
Závěrem chci poděkovat panu varhanáři Otcovskému a
jeho manželce za pečlivě provedenou práci, duchovnímu
správci - panu děkanovi Lewickému - za vytvoření dobrého
zázemí a milou spolupráci a panu Ing. Troutnarovi za organizační stránku.
Do budoucna ještě doporučuji odstranit nevkusnou elektroinstalaci na kůru, zejména „průmyslové“ osvětlení,
které necitlivě zasahuje do starobylé architektury kostela
a ruší zejména při pohledu na výtvarně zajímavou varhanní
skříň. Osvětlení kůru lze řešit nenápadnými halogenovými
světly, umístěnými například na bočních zdech kůru.
Václav Uhlíř, diecézní organolog
Dokončení opravy varhan bylo důstojně oslaveno koncertem v neděli 28. října 2012 odpoledne, kdy na opravené
varhany zahrál mistr Václav Uhlíř a machovský varhaník
Tomáš Weisar. Pestře zvolený repertoár varhanních skladeb
dal vyniknout bohatosti a nádheře jednotlivých zvuků i
celkovému zvukovému projevu polických varhan.
Děkujeme, že se vše s Boží pomocí dobře podařilo a
máme naději, že opravený nástroj bude i nadále spolehlivě
sloužit.
Za ŘK farnost Ing. Jan Troutnar

Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Oprava polických varhan
dokončena
V 1. polovině září 2012 byla
dokončena dlouhou dobu plánovaná oprava varhan v polickém farním kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Opravu provedl hospodárně
a ve velmi dobré kvalitě varhanář
Mgr. Jan Otcovský z Blatna u Podbořan, vybraný ŘK farností na
základě výběrového řízení. Na
opravu odborně dohlížel organolog Královéhradecké diecéze
Prof. Václav Uhlíř a uzavřel ji následujícím kolaudačním
zápisem:
Dne 14. 9. 2012 byla provedena kolaudace opravy varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují.
Po prohlídce a zvukovém předvedení přítomní konstatovali,
že oprava proběhla v souladu se smlouvou o dílo a ve stanoveném termínu.
Nástroj byl kompletně rozebrán, vyčištěn a červotočem
napadené součásti řádně nakonzervovány. Po rozebrání
vzdušnic bylo zjištěno, že při poslední opravě (podle nápisů
ve vzdušnici údajně kolem roku 1996) byly vyměněny
všechny míšky, což varhanáři ulehčilo práci, a o to víc se
mohl věnovat píšťalovému materiálu a traktuře v hracím
stole.
Celkový chod tónové i rejstříkové traktury je spolehlivý, tichý a velmi hbitý. Po zvukové stránce působí nástroj
velmi kompaktním dojmem, umožňuje nepřeberné množ-
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Městská policie v říjnu
Prováděla kontroly v restauračních zařízeních se zaměřením na konzumaci alkoholu mladistvými. Tyto
kontroly proběhly i na sportovištích a v parcích.
- zúčastnila se jednání s firmami CDS a IREDO nad novou
podobou autobusového nádraží.
- Zajistila řidičku, která po městě v odpoledním čase
řídila vozidlo pod vlivem alkoholu a způsobem jízdy
byla nebezpečná jak svému okolí, tak i sobě.
- V útulku jsou stále tři pejsci, jimž se nedaří najít domov. Škoda…
- Na podnět občanů provedla kontrolu s Krajskou veterinární správou u chovatele psa, u něhož bylo podezření
na to, že ho týrá.
- Zajišťovala úkoly spojené s průběhem voleb do krajského zastupitelstva a Senátu.
- Pomoc zajišťovala i několika seniorům, kteří ji potřebovali.
- Řídila provoz v souvislosti s dopravními nehodami či
s dočasnými uzávěrami provozu.
- Plnila celou řadu úkolů ve spolupráci s odborem sociálních věcí a terénními pracovníky Městského úřadu
Náchod.
- Kontrolovala stav veřejně prospěšných zařízení… altánu na Strážnici, autobusových zastávek…
Přát hezký listopad se snad ani nedá….počasí je všelijaké..a tak klid a pohodu do té doby, než se strhne předvánoční shon..
-

Petr Zima – vrchní strážník MP

Běh okolo Ostaše
Hora Ostaš, dominanta našeho kraje, láká nejen turisty, horolezce, milence, houbaře a borůvkáře, ale stala se již po
třicáté deváté i inspirací pro členy Lyžařského oddílu Spartaku
Police nad Metují k pořádání přespolního běhu. Připomeňme si
při této příležitosti i Mirka Hejnyše, dlouholetého trenéra
polických lyžařských nadějí. Běh okolo Ostaše se koná posledních dvanáct let jako jeho Memoriál.
Tento běh je významný tím, že se jej zúčastňují závodníci
všech věkových kategorií, od capartů, mladších 4 let, až po
vyzrálé kmety. Pro obě uvedené kategorie je tento závod příležitostí zjistit, zda se už udrží na nohou nebo se ještě udrží na
nohou. Mezitím samozřejmě žáci a žákyně nejmladší, mladší,
starší, dorostenky a dorostenci, juniorky, junioři, ženy a muži.
Tratě od 150 až po 12 500 metrů. Dlužno dodat, že tento závod
se od ostatních běhů v okolí liší mimo jiné i tím, že ženy nemají trať shodnou s mužskou, ale běží jen 5 000 m, společně
s juniory a dorostenci. Nevím, zda tím chtějí pořadatelé udělat
radost dospívajícím mládencům, vím však, že některým dívkám
se to nelíbí a tvrdí, že vstávat v neděli ráno kvůli „blbejm“ pěti
kilometrům se ani nevyplatí. Jeden rok jsem měl pocit, že se
nedělní vstávání nevyplatí ani kvůli 12,5 kilometrům a tak za
husté mlhy a neúčasti Karla Semiráda (nikdo neběžel
v dohledu) jsem v kritickém místě neodbočil dobře a vydal se
nejprve na trasu
5 kilometrů a teprve potom jsem absolvoval tu správnou, na kterou jsem byl řádně přihlášen (a to
jsem předchozího dne pomáhal trať pořadatelům značit). Tím
pádem jsem si závod patřičně užil, což nyní s oblibou v televizi
říkají borci, kteří jedou někam soutěžit a předpokládají, že
dostanou „na prdel“. I za těchto okolností na mě však tenkrát
časoměřiči
v cíli, i Olina Jarčušková s občerstvením, počkali. Ještě nyní si vzpomínám, jak se mně krásně pilo pivo, opřen
o boudu lyžařského vleku za slastného akumulování tepla
z hřejivých, podzimních slunečních paprsků. To byla idylka…
Letos, v neděli 7. října, závod provázela velká nepřízeň počasí v podobě vytrvalého a místy i vydatného deště. Účast to
samozřejmě ovlivnilo, ale i přesto se závodů zúčastnilo docela
dost závodníků. Nejvíce z lyžařského oddílu Trutnov, kteří
v mládežnických kategoriích tvořili odhadem alespoň 50% startovního pole. V jedné z dívčích kategorií pak byly závodnice
výhradně z Trutnova a bez nich se tato kategorie mohla klidně
zrušit. „Trutnováci“ také několik kategorií vyhráli. Je vidět, že
to nejsou žádní „skleníkoví“ sportovci, ale to platí i o ostatních
účastnících letošního náročného závodu, borcích z Vrchlabí,
Skuhrova, Machova, Jilemnice a samozřejmě Police. U dospělých to bylo z více míst, dokonce i zahraniční účast z Polska
běh obohatila.
Nejvhodnějším oblečením pro závodníky, alespoň pro chvíle
před startem, bylo vybavení rybářů při výlovu rybníka. Dost
krkolomný byl i samotný příchod do závodnické kanceláře.
Pořadatele zkrátka nenapadlo, že před vchod mohli položit
červený koberec pro VIP hosty, což účastníci tak významné
akce, jakou je „Běh okolo Ostaše“, bezesporu jsou. Zklamána
mohla být také trochu Olina Jarčušková, jejíž usměvavá tvář ve
dveřích provizorního bufetu je ta první radost, kterou účastníci
při příchodu do prostoru startu mohou zaregistrovat. Letos byl
obrat kvůli počasí menší a nekonalo se ani obvyklé pozávodní
posezení a hodnocení závodu. A to byl zrovna bufet skvěle
zásoben. Kromě párků a dalších pochutin také pivo, víno, rum,
zelená, starorežná, becherovka, kontušovka, vanilková a čert –
vše z ověřených zdrojů.
Ale zpět k závodům. Určitě zaujali ti nejmenší, kteří závodí
většinou v doprovodu rodičů. V této kategorii se kromě závodníků z Police zúčastnila i Stela Notková z Machova a Matyáš
Mládek (nejmladší z rozvětvené rodiny Beranů) až z Kateřinek
kdesi u Jablonce. Někteří malí závodníci dobíhají s pláčem. Do
dětské duše přece jen úplně dobře nevidíme, tak nevíme, zda
je to kvůli pádu, zamazaným botičkám nebo proto, že je maminka na trati zdržovala. Jiní naopak dobíhají s úsměvem.
Někdy se zdálo, že ten úsměv je trochu „potutelný“, jako by

měli radost, že za těchto nepříjemných podmínek donutili
k pohybu i rodiče. Výkony závodníků v dalších kategoriích byly
obdivuhodné a je až neuvěřitelné, jakých rychlostí ta dnešní
mládež při běhu dosahuje. Tak věřme, že jim to vydrží i nadále
a nepřeběhnou od nádherných zážitků při závodech v přírodě
výhradně k počítačům nebo jiným radovánkám. Výsledky jednotlivých kategorií si v mém věku již nepamatuji, takže si je
přečtěte na příslušných webových stránkách. Potěšil mě ale
výkon Patrika Mitterwalda, který je mým svěřencem v nejmladší fotbalové přípravce, a v kategorii předškoláků obsadil mezi
běžci – specialisty krásné druhé místo.
Nakonec ještě několik údajů o hlavním závodě, skutečném
běhu „Okolo Ostaše“. Běhy žákovských kategorií jsou spíše
běhy po loukách „V uctivé vzdálenosti od Ostaše“ a běh dorostenců, juniorek, juniorů a žen „Běh k Ostaši“. Závodu se zúčastnilo 39 běžců, alespoň tolik napočítal startér, pan profesor
Jansa, na startu. V průběhu závodu se na některé z kontrol
napočítalo skutečně 39 borců, na jiné dokonce 40. Naštěstí
měli na trati pořadatelé mne. Slíbil jsem jim, že budu pozorně
počítat, kolik běžců ještě běží za mnou. Pro zjednodušení jsem
za sebou nikoho nenechal a tak se na moje údaje mohli absolutně spolehnout. Za tuto službu se mi však „odvděčili“ tím, že
mi ke konci závodu zlikvidovali veškeré označení tratě, takže
jsem si nebyl jist, zda běžím správně a na poslední chvíli si
nechtěně trať nezkrátím. To by pak moje veškerá snaha byla
marná, neboť nekompromisní ředitel závodu Tonda Pohl by mě
určitě diskvalifikoval a přišel bych v cíli o zaslouženou odměnu,
jak je uvedeno dále.
Letos byla trať opravdu hodně náročná. Ono nestačí, že
samotný profil je těžký, k tomu se přidalo bahno vlivem vytrvalého deště a v nejvzdálenějším místě trati se připojili lesní
dělníci s plněním těžebních plánů za pomocí těžké lesní techniky. Tím pádem byl terén pro valnou část účastníků téměř
neschůdný, ale určitě neproběhnutelný. Zvláště pro závodníky,
kteří většinu života nebo dokonce život celý žijí v úrodné Polabské nížině a jsou zvyklí na upravené lesní pěšinky rovinného
charakteru. Naopak si v tomto prostředí liboval Jirka Beran
mladší, jemuž těžká lesní technika devastuje také prostředí
v jeho revíru v Orlických horách a je zvyklý pohybovat se výhradně v podobném terénu, připomínajícím kaliště divočáků
nebo chovný rybník po vypuštění, navíc s naházenými větévkami i pořádnými větvemi, vyzývavě trčícími proti závodníkům.
Účastníci z úrodné Polabské nížiny tak v celkovém pořadí
obsadili dvě poslední místa. Přesto se však probili na 2. a 3.
místo ve své věkové kategorii a ještě lepší místo jim zabral jen
veterán Metelka. I tak byli velmi spokojeni s předanými cenami
i způsobem jejich předání. K pivu značky „Krakonoš“ a salámu
„Vysočina“ dostali i úsměv a polibek od pořadatelky Lenky. To
bylo daleko lepší, než jak kdysi, kdesi (nejspíš v Hlasech
z Kvíčerova) o někom psali: „ … a odměnou mu byl úsměv Honzy Kulhavého“. Škoda jen, že se ocenění závodníci nemohli na
stupních vítězů dmout pýchou před větším počtem diváků,
kteří bez výjimky předčasně opustili prostor se stupni vítězů a
šli domů na oběd.
Nespokojeni však byli někteří závodníci, pro něž není účast
na stupních vítězů žádnou vzácností. Tvrdili, že toto je „Běh
okolo Ostaše“ a nikoliv „Běh Vysočinou“, takže si příště přejí
salám značky „Ostaš“ a nikoliv „Vysočina“. Pro úplnost dodejme, že v hlavním závodě zvítězil Pavel Brýdl před Honzou
Beranem a „trutnovákem“ Radkem Davídkem.
Neskromně musím dodat, že jsem se po doběhu stal terčem obdivných pohledů přítomných dívek. Ne snad kvůli výkonu
na trati nebo celkovému chlapskému vzezření, ale proto, že
jsem doběhl ze všech závodníků daleko nejčistší. Na to je
jednoduchý recept: když se na trati „šouráte“ a neběháte, tak
se nezacákáte.
Po vystoupení „spíkrů“ z minulých let Jansy a Průši, pro něž
je příznačnější spíše český překlad tohoto slova „kecal“, se
letos premiérově funkce ujala Rita Pohlová. V této funkci oslňovala, takže doufejme, že ji brzy uvidíme a uslyšíme jako
mladou, nadějnou sportovní reportérku v některé z televizí.
Naši známí sportovci nebo fotbalisté, když náhodou něco
vyhrají nebo vstřelí gól, tak reportérům říkají: „Vítězství (nebo
gól) věnuji své manželce (milence) za to, že mi porodila syna
(dceru). Já svoji účast v závodě věnuji svému věčnému soupeři
Karlovi Semirádovi, jehož výkonům jsem se letos přiblížil a
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jeho umístění z posledních let bezezbytku dosáhl. V tomto roce
jej na start nepustilo zranění, zatímco občasná neúčast
v letech minulých byla výhradně způsobena účastí na náročných společenských akcích, pořádaných v předvečer závodu,
případně neodkladnou účastí na zahrádkářské výstavě v Častolovicích.
Tak se těšme na jubilejní čtyřicátý ročník v příštím roce.
Věřme, že počasí bude lepší, účast hojnější, vybavení bufetu
pestré, ceny pro vítěze hodnotné, cesty suché a nezdevastované a elán malých a mladých i velkých a starých závodníků
neutuchající.
Vojta Kvapil

Velký úspěch Miloše Théry

Jako první se vyhlašovala kategorie závodu mistrovství
České republiky a to postupně podle objemové třídy motocyklů od 125 ccm po superbiky. Po vyhlášení mistrovství
České republiky se na stupních vítězů na pódiu kulturního
domu Koruna v Hořicích střídali jezdci, kteří byli ve svých
třídách nejúspěšnější v Českém poháru na stále populárnějších přírodních okruzích, a to ti, kteří jezdí jízdy pravidelnosti historických závodních motocyklů a i ti, kteří
s motocykly které už něco pamatují, pravidelně závodí o
prvenství pod šachovnicovou vlajkou. V kategorii klasik do
40 let 175 ccm se na prvním místě umístil jezdec Automotoklubu Police nad Metují Miloš Thér, což je vynikající výsledek. Miloši a Čváňháku díky. Ve 13 hod. byla oficiální
část vyhlášení výsledků ukončena a my jsme se poté, co
jsme si popovídali u kávy se členy Automotoklubu Hořice,
vydali zpět do místa bydliště. Jak již jsem zmínil na začátku tohoto článku, celou akci natáčela Česká televize do
pořadu Svět motorů, video najdete na adrese
www.ceskatelevize.cz/porady/10207469169-svetmotoru/212471290600040/video/.
za AMK Police – Petr Dostál

Okresní soutěž mladších
fotbalových přípravek - 2.část

Dne 27. 10. 2012 proběhlo v Hořicích v režii a pod patronací Autoklubu České republiky vyhlášení mistrů České
republiky v silničních motocyklových závodech. Akce se
konala v místním kulturním domě Koruna a komentoval ji
Karel Březina, známý moderátor motoristických podniků.
Vyhlášení natáčela Česká televize. Pozvánku na tuto akci
dostal i Miloš Thér, jezdec Automotoklubu Police nad Metují, který jezdí na historických silničních motocyklech, což
dávalo tušit, že se umístil na předních příčkách ve své kategorii. Ale nepředbíhejme. Na pozvánce bylo uvedeno, že
si Miloš může vzít sebou další dvě osoby jako doprovod. Kdo
jiný by měl jet s Milošem než jeho mechanik, kuchař a
velmi dobrý kamarád Josef Máslo alias Čvaňhák, který s ním
jezdí po závodech a je mu velkou oporou. Bohužel však na
tento termín již několik měsíců dopředu naplánoval
Čvaňhák I. setkání sběratelů všech oborů v Pellyho domech
v Polici nad Metují, kde jako hlavní organizátor nemohl
chybět. Další osobou, která by neměla chybět při vyhlášení
výsledků, měl být otec Miloše, ale opět zde osud nepřál a
kvůli svému zranění se nemohl této významné události
zúčastnit. Přejeme mu brzké uzdravení. Nakonec tedy za
organizaci jel s Milošem na vyhlášení výsledků Petr Dostál
společně s dalším členem Radanem Marelem. Na „výlet“
jsme vyrazili v ranních hodinách. Počasí nás docela zaskočilo, neboť začal padat první letošní sníh a Miloš neměl doposud přezuto. Ne nadarmo se říká, že kovářova kobyla chodí
bosa. Nicméně do Hořic jsme dorazili okolo 09:30 hod.,
tedy asi hodinu před oficiálním začátkem. Na sále jsme se
objevili mezi prvními, a tudíž si mohli vybrat nejlepší místa
k sezení. Postupně se dostavovali jezdci a jejich doprovody.
Jak jsem zjistil, Miloš je mezi touto sortou závodníků velmi
známou a váženou osobností, i když jeho „pravá ruka“ –
Čvaňhák, chyběla. Okolo 10:45 hod. na pódium vystoupil
Karel Březina a oficiálně zahájil vyhlašování výsledků mistrů
České republiky v silničních motocyklových závodech. Následně předal slovo Martinu Sodomkovi, viceprezidentu
Autoklubu České republiky a prezidentu Automotoklubu
v Hořicích. Na pódium se dostavili jezdci různých kategorií
silničních motocyklů, aby převzali poháry a věcné ceny.
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V říjnovém měsíčníku jsme příznivcům polického fotbalu, ale i ostatním čtenářům slíbili, že je i nadále budeme
informovat o zážitcích a úspěších nejmladších polických
fotbalistů. Nadešel čas, abychom přešli od slov k činům a
svůj slib splnili.
Čtvrté kolo turnajů jsme pořádali u nás, na hřišti
v Polici, v sobotu 6.října. Hřiště bylo sice po předcházejících deštících a ranních mlhách a mrazících trochu mokřejší, než za tropických letních dnů, ale jinak byl den docela
příjemný, téměř ideální fotbalové počasí. Nominaci našich
hráčů jsme pro tento turnaj nikterak neomezovali a dali
příležitost všem. Nakonec se dostavilo 15 hráčů, kteří byli
do hry zapojeni v rámci možností docela pravidelně. Litovat
mohou ti, kteří se nedostavili, neboť starší trenér ve spolupráci s manželkou Evou coby kameramankou zajistil nafilmování všech utkání a kluci tak mají památku na své fotbalové začátky. Pohyb našich hráčů byl podle slov kameramanky tak rychlý a vířivý, že ne vždy stačila oko objektivu
namířit správně na míč a podobně jako naši hráči se často
pohybovala mimo hlavní fotbalové dění.
Záznamy z utkání.
http://www.youtube.com/watch?v=Hm3MFnjg7Ps
http://www.youtube.com/watch?v=oJhWJPyF6Mo&feat
ure=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=xkB9PwZFPiI
Našimi soupeři byla družstva Meziměstí/Teplic, Velkého
Poříčí a Hronova. Po návratu z hasičského soutěžení se
v brance opět objevil Marek Ištok. Svůj výkon proti minulým
zápasům vylepšil o snahu zachytit i střely, jdoucí po zemi,
které na turnajích minulých provázel pouze upřeným pohledem.
První zápas proti soupeři z Meziměstí/Teplic jsme prohráli 3:9. To na první pohled sice nevypadá jako příliš
úspěšný výsledek, v zápase jsme ale měli docela dost šancí,
které promarnil zvláště střelec všech 3 branek Standa Rubáček, když si několikrát nechal na poslední chvíli ukopnout
míč obráncem nebo i obránkyní. A branky jsme pak inkasovali v našich obvyklých „zlých minutách“.
Další utkání, soupeř Velké Poříčí, výsledek 1:6. Naši
branku vstřelil Jirka Klíma. Kromě toho Kuba Maryška nastřelil tyč. Tentokrát ale ne u branky soupeře, ale naší. A
vůbec nejkrásnější střelu celého zápasu vyslal Míra Macek.
Po kopu z rohu, přímo z „voleje“. Jen díky obdivuhodnému
zásahu brankáře tato střela neskončila v síti. Ten brankář
se jmenuje Marek Ištok…

Závěrečný zápas proti Hronovu, výsledek 1:4, střelec
Standa Rubáček. Po rekapitulaci výsledků a srovnání s turnaji předchozími, můžeme konstatovat, že dochází
k určitému zlepšení, neboť ani jedno utkání neskončilo
dvojciferným výsledkem v náš neprospěch. Navíc 5 branek
v síti soupeřů ve 3 utkáních je vysoko nad průměrem polického „A“ mužstva. A to hrajeme každý zápas jen 30 minut.
Výsledek posledního zápasu mohl být ještě o branku
příznivější, kdyby neopakoval svoji chybu mladší trenér a
nestřídal v době, kdy měl míč soupeř a hra nebyla přerušena. Ještě, že hráčům říkáme: „Dokud rozhodčí hru nepřeruší, tak hrajte“. V tomto kritickém okamžiku však mladšího
trenéra nepodržel ani brankář, který v tu chvíli stál zcela
mimo branku a sledoval dění, nesouvisející s útokem soupeře (na obloze v té chvíli přelétalo rogalo). Ani tato nesoustředěnost brankáře však mladšího trenéra neomlouvá a
pokuta jej tentokráte již nemine. Maminko Valchařová, již
v tom nejsi sama…
O týden později, 13.října, jsme do vzdáleného Nového
Města nad Metují vyjeli velkým autobusem, takže se bez
problémů vešli všichni, včetně rodičů a dalších rodinných
příslušníků. I minipejsek manželů Hlaváčkových by se vešel.
Cesta samotná probíhala klidně až do okamžiku, kdy se
rodiče Vítovi začali vzájemně přesvědčovat, kdo přibalil
kopačky. „Já vždycky připravuju svačinu, kopačky balíš ty“,
děla maminka Vítová. „Posledně to ale bylo naopak“, odvětil tatínek Vít. A když se oba rodiče u trenérů ujistili, že se
opravdu jede hrát normální fotbal a nikoliv plážový, kde
hráči hrají bosi, začala velkolepá akce pro dovezení kopaček, rozsahem i významem se blížící záchranné misi z filmu
pro pamětníky „Kdyby všichni chlapi světa“. Do akce „Kopačka“ bylo zapojeno veškeré, blízké i vzdálené příbuzenstvo Vítovo. Nakonec se dobré dílo podařilo a děda Krmaš
žádané, vzácné zboží dovezl na místo určení včas. Nutno
ještě dodat, že do Nového Města jsme dojeli bez problémů,
až asi 100 m od stadionu. Tam jsme však „zakufrovali“ a
cestu jsme si zpestřili vyhlídkovou jízdou po úzkých novoměstských uličkách, tu a tam zaslepených masivními, neprorazitelnými květináči. Řidič se spoléhal na znalosti staršího trenéra, ten však vždy cestou k zápasům hraje karty a
přes své dlouholeté fotbalové působení zatím nezná cestu
ani k jednomu stadionu mimo Polici.
Za soupeře jsme měli samá silná družstva, v pořadí Nové
Město, Velké Poříčí a Červený Kostelec. V naší sestavě tentokráte chyběli hokejisti Ištok a Klíma a turista Maryška. Do
brány jsme na první zápas postavili Tomáše Valchaře, na
další Vojtu Rýdla a na závěr Standu Rubáčka. Kromě brankáře jsme střídali dalších 14 hráčů. Hrálo se na umělé trávě.
Proti Novému Městu jsme zahájili se čtyřkou blech, Mírou Hlaváčkem, Jardou Zemkem, Mírou Mackem a šťastným
majitelem kopaček, Matějem Vítem. Předpokládali jsme, že
naše blechy soupeře pořádně proženou a pokoušou. Leč po
ránu byly poněkud nerozskákané, včetně brankáře, a
v průběhu 2 minut inkasovali ze 3 střel 3 góly. Pak již to

bylo lepší a na další 3 góly potřeboval soupeř již minut
dvacet osm. Mezitím Standa Rubáček vsítil 2 góly naše,
takže výsledek 2:6 je ještě přijatelný, zvláště, když jsme se
v průběhu zápasu dost zlepšili a měli další šance. A nebýt
šestého gólu v závěru utkání, tak jsme 2.poločas dokonce
vyhráli 1:0.
Nádherný zápas pro hráče i diváky jsme sehráli s Velkým
Poříčím. V bráně nastoupil Vojta Rýdl, a jak se později
ukázalo, byl velikou oporou. V zápase jsme se ujali vedení
2:0 (pokolikáté už), soupeř vyrovnal, vedli jsme 4:2, soupeř
opět vyrovnal, a to i přes naše další šance Tomáše Valchaře, který s neomylnou přesností a pravidelností nastřeloval
maličkého brankáře soupeře. Kromě toho ale 2 branky vsítil. Další dvě přidal obvyklý střelec Standa Rubáček. To, že
jsme nakonec nevyhráli, nás v prvních okamžicích mrzelo,
ale posléze se ukázalo, že remíza bylo to nejlepší, co hráče
i diváky mohlo potkat. K překvapení všech přítomných rozhodčí rozhodl, že se budou kopat penalty. A to byla paráda,
nádherná atmosféra i výkony. Zde se zaskvěl brankář Vojta
Rýdl. Když tu a tam nějakou chytne Petr Čech, to je slávy.
Vojta jich ale chytil hned pět. Na rozdíl od dospělých, kterým se často do penalt moc nechce, se naopak všichni naši
hráči hlásili, takže nás trenéry mrzí, že penaltový rozstřel
skončil dříve, než se stačili vystřídat všichni. Když už jsme
u chválení Vojty Rýdla, musíme dodat, že i on penaltu coby
brankář proměnil a kromě dalších úspěšných střelců chceme
pochválit i blechu Míru Macka, jehož trefa byla také nádherná (opět před zraky dědy z Týniště).
V posledním zápase chytal Standa Rubáček, jehož občasnému přání nastoupit v brance jsme vždy vyhověli.
Standa si ale pokaždé vybere utkání se silným soupeřem a
tak má ze všech našich brankářů nejvyšší průměr obdržených branek. Když branky do naší sítě padají v pravidelném
intervalu 3 minut, pak se nelze divit, že v utkání, jehož
délka je minut třicet, dojdeme k závěrečnému výsledku
0:10. Tři branky jsme ale dostali z penalt. Jednou si Vojta
Rýdl neuvědomil, že již není brankář, podruhé se jednalo o
ruku nastřelenou a třetí penalta byla po výborném obranném zákroku Kuby Pivničky, který jak se říká „zatáhl za
záchrannou brzdu“. Jenže při tom sestřelil i útočníka soupeře (takovýho padavku). Pak Kuba dostal přímý zásah
míčem do obličeje a z turnaje s pláčem odstoupil o chvíli
dřív, než měl v úmyslu.
Věhlas našich hráčů, jejich bojovnost a výkony, nalákal
nejednoho, vlastně jednoho fanouška z okruhu mimo příbuzenstva hráčů (Marka Plného). Ten s námi jel povzbudit
naše mužstvo k poslednímu turnaji do Červeného Kostelce.
Chtěl si tak zahladit jizvy na duši fotbalového fanouška,
které mu způsobují hráči polického „A“ mužstva.
Na turnaj se důkladně připravovali i oba trenéři, neboť
nás čekal „zápas roku“ s Machovem. Příprava na tento
zápas stála trenéry několik bezesných nocí při bádání nad
nominací, sestavou a taktikou. Nakonec jsme si však řekli,
že je zbytečné dělat z fotbalu vědu a úplně stačí, když
dáme soupeři víc gólů, než on nám.
A zápas roku začal. První naše čtyřka držela bezgólový
stav, nastoupila druhá a vsítili jsme gól Jirkou Klímou. Soupeř se však nevzdával, zvýšil tlak a jeho šance přibývaly.
Samostatné úniky, závary před naší brankou, střely. Vše
stihl bez výjimky likvidovat náš osvědčený brankář Marek
Ištok a rány, které nechytil, mířily naštěstí vedle. Ještě, že
při dalším střídání naši druhou branku přidal pěknou střelou
z trestného kopu Standa Rubáček. Poločas jsme ubránili,
ale na začátku druhé půle soupeř snížil na 2:1. A je to tady,
propadali skepsi trenéři, páté naše vedení 2:0 a bůhví, jak
to zase dopadne. Ke konci ale další 2 branky přidal Standa
Rubáček, druhou opět z trestňáku. A první vítězství, navíc
v zápase roku, je na světě. Radost hráčů a nadšení fanoušků
nezná mezí. Nejvíce se raduje maminka Rubáčková, neboť
ironické poznámky od machovských spolupracovníků mohou
konečně nabrat opačný směr.
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Druhý zápas proti družstvu Meziměstí/Teplic již tolik
úspěšný nebyl. Podlehli jsme 2:9 (podle počtů ml. trenéra
jen 2:8) a kupodivu jsme v tomto zápase ani 2:0 nevedli.
Naše branky vstřelil Jirka Klíma a Tomáš Valchař. V průběhu
utkání došlo k menšímu komunikačnímu šumu mezi hráči,
rodiči a trenéry, když na zavolání maminky Švorčíkové
„Vojto, pojď se vysmrkat“, přiběhl k připravenému kapesníku místo synka mladší trenér…
Nakonec jsme nastoupili proti Červenému Kostelci, což
měl být podle názoru tatíka Maryšky „hratelný“ soupeř. No,
jak pro koho. My jsme od něho dostali ve 3 zápasech 28
branek, aniž bychom jedinou vstřelili. V posledním zápase
to ale už byla jen šestka. Za výkon na tomto turnaji bychom
chtěli vyzdvihnout Jakuba Maryšku, jehož pohyb po hřišti a
obranné zákroky chvílemi připomínaly vyzrálé hráče vyšších
věkových kategorií. Je vidět, že má míč u nohy nejen na
tréninku. A svojí dobrou míčovou technikou se začala prosazovat i „blecha“ Matěj Vít.
V průběhu celé soutěže určitě hráči ve svém fotbalovém
umu udělali pokroky (trenéři ani nic jiného říkat nemohou,
když nechtějí být od týmu odvoláni). Zlepšil se i mladší
trenér, když v posledních zápasech střídání v nevhodnou
dobu nařizoval jen zcela výjimečně a měření času na nových stopkách zvládnul téměř bezchybně.
Musíme opět připomenout úlohu fanoušků a hlavně fanynek našeho týmu. Když jsme je chválili posledně, netušili
jsme, jakých výkonů na dalších turnajích jsou ještě schopni. Neustále povzbuzují, oceňují podařené akce, vytvářejí
nádhernou atmosféru a jsou i přes kolísavé výsledky neustále věrni svému týmu. Zkrátka, jsou ze všech nejlepší!!! To
ocenili i pořadatelé z Červeného Kostelce. Takže působivá
závěrečná „děkovačka“ hráčů a naopak dlouhotrvající potlesk fanoušků jako ocenění snaživých výkonů byl zcela
namístě. V takových chvílích se člověk zasní a málem propadne naivním představám, že fotbal nemusí být jen tvrdý,
nelítostný boj, plný podvodů, podrazů, urážek a vulgárních
výrazů, ale může být i zábavou (no, to je pěkná pitomost).
Podle slov některých rodičů k výborné atmosféře zápasů přispělo mimo jiné i velice vhodné umístění bezchybně
fungujícího bufetu v těsném sousedství hlavní tribuny, kde
byli příznivci týmů soustředěni (správce je tentokrát nechtěl pustit na hřiště, aby mu nepošlapali travičku).
I my trenéři děkujeme rodičům a hluboce se před nimi
klaníme za obětavost a nadšení, s jakým přispívají
k výchově polických (nebo snad dokonce českých?) fotbalových nadějí.
Okamžiky před cestou domů trochu zkomplikovala maminka Valchařová, která vyrvala svého synka Vašíka předčasně ze spárů krutých trenérů, aniž by jim to oznámila. Ti
proto museli před odjezdem prohledat sedačky na hlavní
tribuně a zkontrolovat WC, zda se tam Vašík neskrývá. No,
abychom to zkrátili: konečný poměr pokut, maminka
Valchařová versus mladší trenér je 2:1. Teď už se ani nedivíme údajům ze sdělovacích prostředků, jak je ta výchova
mladých fotbalistů pro rodiče finančně náročná…
Vzhledem k tomu, že se náš tým začíná pohybovat na
„vítězné vlně“, považujeme za hrubý nedostatek absenci
vítězného bojového pokřiku. Vyhlašujeme tímto anketu pro
hráče, rodiče i příznivce na vymyšlení vítězného pokřiku.
Nechceme žádné „cigi caga“, ale něco vtipného, originálního. Svoje návrhy zasílejte na mailovou adresu kartarna@email.cz. Návrhy posoudí odborná porota, vítězný návrh
vítězného pokřiku bude používán při zápasech týmu a za
odměnu uveřejněn na stránkách Polického měsíčníku.
Pojem „tvrdá zimní příprava“ nepatří v současném fotbale zrovna k nejmodernějším trendům. My se však bez ní
letos neobejdeme, neboť rychlost, obratnost a vytrvalost
nejsou u našich hráčů vlastnosti, kterými by převyšovali
soupeře. Takže kluci, máte se přes zimu na co těšit!
Zážitky z turnajů sepsal a literárně zpracoval Vojta
Kvapil, mladší trenér mladší přípravky. Doplnil, doladil,
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vylepšil a redakční radě zaslal Kamil Švorčík, starší trenér
mladší přípravky.

Super výsledek Martina Frencla
V předminulém čísle Polického měsíčníku nás Martin
Frencl seznámil s tím, jak si vede na Mezinárodním mistrovství Slovenské republiky v motokrosu. Uběhlo pár
týdnů a polické periodikum může napsat tuto stručnou
větu: V celkovém hodnocení celého seriálu vybojoval
Martin vynikající čtvrté místo! Proto jsem Martina požádal, aby se s námi podělil o dojmy z posledních seriálových závodů a zároveň jsem ho požádal o rozhovor.

Předposlední závod „Mezinárodního mistrovství Slovenska MRA – AWERTOUR CUP, se jel na krásné hlinitopísčité
trati v Beckově. Pořadatelé odvedli kus dobrý práce a skoro
superkrosová trať byla skvěle připravená.
Obsahovala
mnoho dvojitých skoků a tobogány. Kvalifikace mi vyšla tak
na půl. Čtrnácté místo nebylo nic moc. Do závodu jsem
odstartoval na desáté pozici a musím říci, že se mi jelo
dobře. V cíli první rozjížďky jsem byl na osmém místě. Ve
druhé jízdě jsem odstartoval ještě lépe, ale během závodu
se porouchala spojka a tak jsem byl rád, že jsem v cíli udržel třináctou pozici a celkově vybojované body mě vynesly
na dvanácté místo.“
Poslední závod se jel pro mě na neznámé trati v Čataji.
Do závodu jsem vstupoval z celkového pátého místa. Malý
bodový odstup soupeřů mi nedával žádný velký klid. Co mě
naopak uklidňovalo, byl fakt, že trať byla spíše superkrosová se skoky a dost rychlá, což mi vyhovuje. Část trati vedla
po čerstvě sklizeném poli s hlubokými rýhami a tak trénink
na podobném úseku doma na poli se vyplatil. Den před
závodem byla trať pokropena a v noci se k tomu přidal
vydatný déšť. Na kvalifikaci jsem odjížděl s velkými obavami. Výsledný dvanáctý čas, to nebylo moc dobré. Musel
jsem spoléhat na dobrý start. Ten se podařil a do prvního
závodu jsem odstartoval na čtvrtém místě a po tvrdém boji
jsem dojel do cíle jako šestý. Ve druhém závodě jsem odstartoval na šesté pozici a chvíli jsem jel pátý. V polovině
závodu jsem bohužel upadl a propadl se na osmou příčku.
Dvě kola jsem byl otřesený, naštěstí jsem se srovnal a v cíli
jsem útočil opět na páté místo. Nevyšlo to o 1,5 vteřiny.
Celkově jsem v Čataji obsadil šesté místo a získal sedmdesát bodů, které mi velmi pomohly a v celkovém hodnocení
MMSR jsem vybojoval za Sukupem, Kasalou a Votroubkem
krásné čtvrté místo.“
Martine, nejdříve přijmi gratulaci k tak výbornému výsledku a zároveň mi dovol otázku. Loňskou sezónu poznamenaly zdravotní komplikace. Jak ses připravoval
pod touto skutečností na novou sezónu?
„V první řadě jsem vůbec nevěděl, jak bude tělo reagovat na zátěž. Proto jsem absolvoval několik důležitých
vyšetření a zátěžových testů. Ve stručnosti: Šlo hlavně o
to, aby při zátěži byla tepová frekvence co nejnižší a zakyselení organismu co nejmenší. K odstranění problémů po-

mohlo nejen kardiovaskulární vyšetření v Ostravě, ale i
speciální cvičení body rock, lyže a kolo. Na kole jezdím za
známý Pítrsbikes Police nad Metují. Účastním se Středečního poháru horských kol (v tomto seriálu byl Martin celkově
třetí) a Středečního poháru silničních kol (zde byl Martin
celkově čtvrtý). Jel jsem i silniční Sudety.
V každém
případě kolo je výborné pro nacvičení správného dýchání.
Pak tady byl psychický blok ze strachu z pádu. Na tom jsme
pracovali s trenérem Jarmilem Zelendou, u kterého jsem
byl dvakrát na soustředění. A nesmím zapomenout na zimní
tréninky v Bukovické sokolovně. Ty pomohly moc.“
Nedá se nevšimnout. Zhubl jsi. Jak se to projevilo na
fyzické kondici?
„Na kondici se pracovalo tvrdě a během sezóny se lepšila. Problém byl spíš v tom, že když jsem šel s váhou dolů,
museli jsme na motorce přizpůsobit pérování mé váze.
Nebylo to vůbec jednoduché. Pomohl nám odborník
s Tanvaldu. Po týdnu to dal dohromady. Ono se to nezdá,
ale pérování je jedna z nejdůležitějších věcí. Ovšem touto
úpravou se pak musela upravit i výkonová křivka motorky.
Nechci zabíhat do detailů. Ale vylepšení křivky vyřešila
nová vstřikovací mapa, instalace nového výfuku od firmy
Yošimura a celá nová spojka od firmy Hinson. Tím jsme
dosáhli toho, že výkon byl plynulý a já tím mohl šetřit síly.
A vlastně jsem zas u fyzičky… Při řešení tohoto problému mi
pomohlo i to, že jsem zkoušel jezdit na jiných motorkách.
Chvílema to byl docela blázinec.“
Slovenskou misi jsi nám popsal podrobně. A co závody
v Čechách?
„Letos bylo pro mě prioritou Slovenské mistrovství. U
nás jsem jezdil sérii Vysočina CUP. Tři závody jsem v tomto
podniku nejel. Kryly se se závody na Slovensku. I proto
jsem s celkovým pátým místem docela spokojený. A nesmím zapomenout na Meteor cup a Mistrovství Moravy. Zde
jsem jel ty závody, jejichž tratě byly podobné charakterem tratím MMSR.. Tyto závody posloužily jako výborný
trénink. Letošní MMČR jsem nejel. Dohodli jsme se tak
s lidmi, kteří mi pomáhají. Jak už jsem řekl, priorita bylo
Slovensko.“
Po letošním skvělém čtvrtém místě můžeme příští rok
očekávat útok na „bednu“?
„No tak to nevím. Motokros je tvrdý sport a kdykoliv se
může cokoliv stát, co vám zhatí veškeré plány. Ale hlavně,
začal jsem studovat na Technické univerzitě v Liberci. Jsem
v prvním semestru, takže zatím nejsem schopen říci, jak
bude probíhat příprava a jak vše organizačně zvládnu. Plány
máme. Vše řádně probereme, při setkání se sponzory a
lidmi, kteří mi pomáhají. Na schůzce také vyhodnotíme i
letošní sezónu. Teď by bylo opravdu předčasné něco říkat.
Martine, je jasné, že skloubit „vejšku“ s motokrosem na
takové úrovni, není vůbec jednoduché. A tak Ti přeji
hodně úspěchů nejen při závodění, ale i na Technice v
Liberci.
„Děkuji. Když jsem u toho děkování, rád bych vyjádřil
velké díky babičce, dědovi a otci. Bez nich by to opravdu
nešlo. Nesmím zapomenout ani na Sokol Bukovice, který mi
poskytl tělocvičnu, dále pak společnosti Beran tuning Pardubice a.s., firmám Honda Praha, Noka Moto Hradec Králové, Viridium, Pneu Doležal a všem dalším, kteří mě podporovali a drželi mi palce.
ps

Soutěž O putovní pohár SDH Hlavňov
V sobotu 6.října 2012 byl Hlavňov svědkem již
15.ročníku soutěže O putovní pohár Sboru dobrovolných
hasičů Hlavňov. Soutěž byla nově
přemístěna od rybníka na fotbalové hřiště, kde mají
domácí hasiči lepší podmínky pro zajištění soutěže. Na
soutěž se připravilo 10 hasičských družstev z nejbližšího
okolí Police n.M. Za příznivého počasí a se zajištěým občerstvením pro hasiče i diváky proběhla soutěž na dobré úrovni.

Výsledky soutěže:
1. Hlavňov A
2. Suchý Důl
3. Bělý – Radešov
4. Bezděkov B
5. Bedzěkov A

6.
7.
8.
9.
10.

Hlavňov B
Velká Ledhuje
Pěkov
Česká Metuje
Žďár nad Metují

Hlavňovští hasiči děkují všem soutěžícím i pořadatelům,
kteří svojí pomocí přispěli k uskutečnění této akce.
Za SDH Hlavňov - Berger Jaroslav

Podzimní soustředění

Do Pece? – Příště přibalit lyže!
Podzimní soustředění dětí z lyžařského oddílu SPARTAK
Police proběhlo ve dnech 25. až 28. 10., letos na Havlově
boudě v Peci pod Sněžkou, bez lyží. Bylo přece podzimní.
Kdo mohl čekat závěje?! Zažili jsme turistiku a trénování
v mlze a zlatavém listí, ale i ve sněhu a vánici. Krásné zážitky! Podzimně – zimní horskou atmosféru podpořilo i bezvadné ubytování a péče manželů Petry a Aleše Mitterwaldových na „Havlovce“. Děkujeme znovu.
Na prosincové soustředění už lyže zaručeně přibalíme.
Jak jinak. Bude přece zimní. Snad k tomu bude i ten sníh.
trenéři LO

Sportovní úspěchy broumovských
gymnazistů (mezi nimi řada Poličáků)
Vynikající 1.místo v Okresním finále přespolního běhu v
Polici nad Metují vybojovaly starší žákyně Dvorská,Valešová,Justová a Dušková a postoupily do krajského
kola. V dalších kategoriích získaly naše studentky 3.místo
(D-V - Riabcová, Fridrichová, Valášková) a 4.místo (D-III Machková K., Machková D.,Vojtěchová V.Leppeltová).
Chlapci Plný, Koranda, Vomáčka, Just,Valeš, Gajdoš,
Jirka, Ptáček a Háze vybojovali na Corny - středoškolském
atletickém poháru skvělé 3.místo, dívky byly ještě o stupínek úspěšnější. Stříbrnou pozici vybojovaly Fridrichová,
Lexmanová, Kratěnová, Grätzová, Riabcová, Valášková,
Pokorná a Schusterová.
-mk
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Poličák Ondra Volák
na mistrovství republiky
Na Mistrovství České republiky žákovských družstev v
orientačním běhu v Březině u Brna zvítězilo družstvo z
východočeské oblasti, za které startoval Jan Rusín z Broumova. Mistrovství se zúčastnilo 28 družstev z celé republiky
a družstva byla složena ze tří děvčat a tří chlapců. Další
družstvo, ve kterém startoval Ondřej Volák, se umístilo na
třinácté příčce. Jak Honza Rusín, tak i Poličák Ondřej Volák
studují na broumovském gymnáziu.
-mk

Vedení účetnictví, daňové evidence,
zpracování mezd, daňová přiznání

Ubytování v soukromí v obci Bělý
4km od města Police nad Metují.





5 lůžek v samostatné ložnici + případně 2 místa
v hlavním pokoji,
samostatný vchod, možnost vaření ve vybavené
kuchyni včetně sporáku,
ledničky, mikrovnky, varné konvice. Televize +
satelit a WIFI. Koupelna,
WC samostatně pro ubytované.

Možnost venkovního grilování, posezení v hospůdce i
dohoda s občerstvením. Klidné prostředí. Okolní
krásná příroda je vhodná pro relax a turistiku. Cena
1osoba/noc 280,- s DPH. Telefon 608 280 563

Stanislava Holečková
Velké Petrovice 95

Tel.: 737178406
Email: stanislava.holeckova@seznam.cz

Prodám byt 2 + 1 (68 m2)
v osobním vlastnictví v cihlovém
domě v Polici nad Metují
Kontakt: 605 148 547

VĚRA NOVÁKOVÁ
     REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu

Vyklízení bytů, domů,
půdy, sklepa apod.
Výkup pozůstalostí a nábytku
Kontakt: 606 270 421

Masérské služby - nově otevřeno
Od 1. 11. 2012 v přízemí Obecního domu v Bezděkově
nad Metují bude zahájen provoz s masérskými službami. Pod vedením diplomované fyzioterapeutky paní
Lenky Heinzl můžete zakusit kouzlo exotických masáží, ale i klasické, reflexní a relaxační masáže, nechat
si opravit tělo – záda, klouby, stavy po úrazech, chronické bolesti, vadné držení těla i u dětí, zacvičit si a
vytvarovat problémové partie a dokonce zkrášlit příjemným liftingem obličeje, který lze vyhladit vrásky.
Můžete vyzkoušet i Dornovu metodu a Breussovu masáž, cvičební jednotku šitou přímo na tělo, poradenství a mnoho dalšího...
Objednat se můžete na tel.: 722 605 877
(prosím volejte Po – Pá mezi 17 – 20 hodinou, je to
proto, že když masíruji, nechceme být já ani klient
rušeni, So – Ne celý den)
Děkuji a těším se na Vás.
Lenka Heinzl

Prodám parcelu

v k.ú. Velká Ledhuje o velikosti 1273m2
Vhodné jako stavební parcela.
Cena dohodou.
Kontakt: 737 157 690
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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

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění

A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87
Datum:
27. listopadu 2012
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
28. listopadu 2012
v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. umístěna
naproti baru „V“
(výjezd ve směru Bezděkov n. M.)
Informace na tel. číslech:
491 522 877, 777 621 552
http://autoskola-fiedler.wz.cz
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SŠZE a SOU CHKT
v Kostelci n. Orl., Komenského 873
tel: 494 323 711

E-mail: szes@szeskostelec.cz

www. szeskostelec.cz

Denotevřených
otevřenýchdveří
dveř
Den
sobota 1.12.2012 (8.00-12.00hod.) pátek 11. 1. 2013 (12.00-16.00hod.)

nabízíme ke studiu:
přírodovědné 4-leté maturitní obory

1) AGROPODNIKÁNÍ

(4141M01) - maturitní
nutné je lékařské potvrzení
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci
a), b) nebo c)

a) ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PROVOZ
b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE
c) AGROTURISTIKA A EKOAGROTURISTIKA

2) EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(1601M01) - maturitní
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci
a) nebo b)

a) RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ A MYSLIVOST
b) PŘÍRODOVĚDNĚ LYCEJNÍ SPECIALIZACE

POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Dle zákona je majitel psa povinen nechat ho očkovat proti vzteklině od
6 měsíců stáří a pak pravidelně dle vakcinačního schématu, který udává výrobce
vakcíny. Tím se tedy mění zaběhlá povinnost každoročního očkování. Dle
výrobců je možno nyní psy očkovat proti vzteklině jednou za dva až tři roky.
Přesto je doporučitelné s ohledem na závažnost této nemoci nechat psy
každoročně přeočkovat. Ne vždy může být pes plně zdráv a tím plně imunitně
odpovídat tvorbou protilátek po očkování. Možná i díky této pravidelnosti u nás
zaběhlé již několik desetiletí, je ČR již několik let prostá vztekliny. Vakcinace
v příhraničních oblastech je pak díky migraci divoké zvěře z Polska ještě
doporučitelnější.
Přeočkování kombinačních vakcín je nutné každoročně z důvodu nutnosti
přeočkování ostatních psích viróz 1x ročně, jinak toto očkování ztrácí účinek.
Během hromadného očkování si můžete zakoupit odčervovací preparáty a
preparáty proti zablešení.
Záleží tedy na Vás majitelích, kteří nechodíte psy očkovat individuálně
v průběhu roku ke svým veterinářům, jak se rozhodnete a jestli se svým psem
na toto hromadné očkování přijdete.
Doprovod psa by měl být zajištěn osobou starší patnácti let. Psi by měli být
na vodítku a méně hodní jedinci by měli být opatřeni náhubkem.

Termín hromadné vakcinace bude v sobotu 17. 11. 2012
Hlavňov:

velké parkoviště
u bývalé prodejny
Hony:
u požární nádrže
Pěkov:
u prodejny
Bukovice:
u požární zbrojnice
Police:
u autoopravny na Sibiři
u kotelny na sídlišti
náměstí u radnice
parkoviště u střediska
Radešov:
u truhlárny
Česká Metuje:
u hospody
Žďár nad Metují: u hospody
Suchý Důl:
na Pohoři u tabule
před hospodou
Slavný:
u hřiště

8.20
8.25
8.35
8.45
8.55
9.10
9.15
9,20
9.25
9.30
9.45
10.05
10.15
10.20
10.35

-

8.25 hod.
8.30 hod.
8.40 hod.
8.50 hod.
9.10 hod.
9.15 hod.
9.20 hod.
9.25 hod.
9.30 hod.
9.40 hod.
10.00 hod.
10.10 hod.
10.20 hod.
10.30 hod.
10.40 hod.

Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v průběhu
října i listopadu v ambulanci v Suchém Dole 120,- Kč.

Ordinační hodiny:

Po - Čt:
Pá:

17.00
15.00

-

18.00 hod.
16.00 hod.

Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav
tel: 602628885
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technické obory (chladicí a klimatizační technika a
tepelná čerpadla) a ekonomický obor

3)ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ
A PŘÍSTROJE (2652H01)
- tříletý učební obor s finanční podporou žáků od KÚ HK zaměřený na
MONTÁŽE A SERVIS CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
A TEPELNÝCH ČERPADEL
- kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb, lékařské potvrzení.

4) MECHANIK ELEKTROTECHNIK (2641L51)
-dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů zaměřená na
montáže a servis chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel,
denní i dálkové studium, lékařské potvrzení
-přijímání žáků jednou za 2 roky každý sudý rok, nejbližší 2014/15

5) PODNIKÁNÍ

( 6441L51)

dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů
-přijímání žáků jednou za 2 roky každý lichý rok, nejbližší 2013/14

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.
závod 10, Odborářská 118, Broumov

přijme

SEŘIZOVAČE - OBSLUHU
DLOUHOTOČNÝCH
SOUSTRUHŮ
Požadujeme: vyučení v oboru obráběč kovů,
frézař, nástrojař apod., PRAXE v některém z
uvedených oborů NUTNOSTÍ. Zkušenosti s
přestavbami dlouhotoč.soustruhů (popř. obsluhou
CNC strojů) značnou výhodou, nikoliv však
podmínkou. Trestní bezúhonnost.

Nabízíme: zázemí stabilní prosperující
společnosti, motivující mzdové ohodnocení,
dovolená navíc, příspěvky na stravování.
Splňujete-li uvedené podmínky, zašlete stručný
životopis na adresu jaskova.b r@koh-i-noor.cz,
tel. 491 509 211.

KNIHY PAPÍR
HRAČKY
Komenského náměstí
402, Police nad Metují
Nabízíme :
* Knihy s možností
objednávání bez poštovného
- v nabídce stále více jak 60.000 titulů

* Kalendáře a diáře na rok 2013
- nástěnný kalendář Kladské Pomezí 139,- Broumovsko,Policko na historických

pohlednicích 129,- lunární kalendář KRÁSNÁ PANÍ …
- designové diáře Albi od 99,-

* Kancelářské, papírenské a výtvarné
potřeby
* Vánoční pohlednice, gratulace, papír i
tašky
* Dárkové pastelky Koh-i-noor, Maped
* Prestižní psací potřeby PARKER
* Školní tašky a batohy
Herlitz, Step by Step, Still, Chiemsee

* Výtvarný program od SMT creators
* Stolní hry se slevou až 50% např:
- Kuky se vrací 299,- 149,- JAK VYCVIČIT DRAKA 299,- 149,- LEO HRÁTKY 299,- 159,- HOLLYWOOD 549,- 399,- Soubor her VEČERNÍČEK 549,- 399,-…
*
*
*
*

www.happydog-broumov.webnode.cz
email: happydog-broumov@seznam.cz

Střihová úprava psů








stříhání psa na přání zákazníka nebo
podle nejnovějších trendů, včetně
kříženců
trimování
koupání, foukání (i samostatně)
kvalitní kosmetika (IV San Bernard)
stříhání drápků, depilace chlupů z uší,
anální žlázky, rozčesávání plsti atd.
ceny od 250,- korun dle plemene,
velikosti psa a aktuálního stavu jeho
srsti, koupání od 180,-

Tel. 605 935 239 - na objednání
Stříhání po celý týden. (Broumov)

Dětské plastové boby s brzdami od 189,Dřevěné sáně české výroby od 1.250,Kočárky pro panenky ZEKIWA
TOLO – hračky pro nejmenší rozvíjející
nejen mysl
* Hřbitovní svíčky THERESIA od 16,* Stolní svíčky ze stearinu
(čistě přírodní, bez parafínu)

* Barevné stolní svíčky KCB,
vonné svíčky BOLSIUS

AKCE FOTOLAB V LISTOPADU
Zhotovte si originální, třeba již vánoční dárek
(fotoknihu, foto obraz, kalendář, hrneček, polštář,
tričko, puzzle, blahopřání…) z vlastních fotografií
s listopadovou 10% slevou! Pokud nevlastníte
počítač, nevadí, přijďte k nám na prodejnu, my Vám
poradíme a vše na našem DFM zařídíme za vás.
Možnost okamžitého tisku digitálních fotografií ze
všech médií již od 4,90 za 1 kus bez dalších poplatků.

42

43

Pietní akt
ku příležitosti
vzniku
samostatného Československa
28. října 2012

Štěpána Horáka

Starostka Ida Jenková pronesla řeč k 94. výročí
vzniku samostatné Československé republiky.

Ostrostřelecká garda vedená hejtmanem Karlem
Sýkorou přichází na polický hřbitov.

Nastoupené jednotky Ostrostřelecké gardy polické
a Spolku vojenské historie T-S 20 Pláň.

Poté jeden ze členů T-S 20 Pláň položil věnec
k pomníku padlým ve 2. světové válce.

Na závěr zazněla slavnostní salva.
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