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Není štrúdl jako štrúdl… Říká se, že když uvaří dvě kuchařky
podle stejného receptu stejné jídlo, každé bude jiné. A to můžeme
potvrdit. Při letošním „pěkovském štrúdlování“ (26. září 2015) se
nám sešlo deset různě naplněných štrúdlů. A každý chutnal úplně
jinak, i když měl náplň třeba stejnou se sousedem. V silné konkurenci vyhrála „certifikát na nejchutnější štrúdl roku 2015“ s moc
dobrým výtvorem Adélka Therová se svou maminkou Hankou. Jest-

li pomáhala mamka Adélce nebo naopak, to si holky nechaly jako
tajemství. Díky všem účastníkům – soutěžili i dva hoši. Všechny
záviny byly opravdu moc dobré, a to myslím fakt vážně (ne jen ze
slušnosti, aby příští rok nějaký soutěžící vůbec dorazil). Porotci byli
všichni přítomní, takže úsilí soutěžících patřičně ocenili a ochutnávali a ochutnávali a zároveň dávali hlasy. Během odpoledne si děti
mohly zahrát i kuličky. Díky všem, kteří pomohli: Jakubovi, Tereze,
kamarádce Janě a vynikající a ochotné obsluze sportoviště Tondovi
Jansovi a Jirkovi Rösselovi st. (nenechali nás v tom ani při drakiádě,
kde dětem zajistili zdarma špekáčky a pití).
A co dodat k páté pěkovské drakiádě (sobota 10.10. tr.)? Draci
létali (k vidění byli ponejvíce ti kupovaní), vítr foukal, jeden drak
ulétl, taťkové opět prožívali, jestli ten jejich vlastnoručně vyrobený drak poletí… Snad to bylo příjemně strávené odpoledne jak pro
děti, tak pro dospělé. A kde se draci vyráběli? Na Honech u Machů,
tradičně u Knittelů v Městečku a u Jelínků v Hynčicích. Díky za
sponzorství Krejsům.
Šárka Pokorná

společné foto - Milan Knittel

Mozaika za radnice...
Pondělní dopoledne je v kanceláři starosty věnováno poradám. S vedoucími
odborů městského úřadu, s řediteli škol a
knihovny, s technickými službami, s pracovníky centra kultury a vzdělávání, s těmi,
kteří mají zodpovědnost za budoucí čerpání
dotací… Chce se mi věřit, že vzájemná informovanost napomůže nám všem v práci,
v orientaci při řešení úkolů, které nás spojují.

Sociální oblast

Letos nás značně zaměstnává několik
jedinců. Obtížně přizpůsobivých. Pravděpodobně i psychicky nemocných. Jsou to
lidé svéprávní. Nejsou však schopni žít
sami. Hospodařit s penězi. Většinou jsou
nesoudní, nezodpovědní. Samozřejmě vyžadují pomoc. Nátlak na svá práva stupňují a
svými požadavky vydírají. V reakcích jsou
nevyzpytatelní. Obtěžují nás osobně i telefonicky v denních i nočních hodinách, ve
dny pracovní i o víkendech. Vedoucí sociálního odboru, městskou policii, státní policii,
rychlou záchrannou službu. Odmítají dlouhodobější lékařskou pomoc. Brání se hospitalizaci, nebo podepisují reverzi a beznadějný kolotoč práce s nimi se opakuje.
Snažíme se v rámci svých možností a
kompetencí mírnit bezdomovectví. V našem
městě opravdu nikdo být bezdomovcem nemusí. Všichni, o kterých se neadresně zmiňuji, jsou státem zajištěni. Důchodem řádným či invalidním. Těm zdravým nabízíme
práce ve spolupráci s úřadem práce. Záleží
tedy na každém, zda se chová řádně či nikoli.
Je paradoxem, že tyto lidi na jedné straně musíme chránit a plnit jejich přání, volají-li o pomoc. Na straně druhé nemáme žádná práva nárokovat k nim naše oprávněné
požadavky.

Bezpečnost, pořádek, čistota

Každodenní náplň městské policie ve
spolupráci s policií státní. Co nás trápí je
vandalství. Na dětských hřištích, u Cikánky,
v altánu nad městem. Altán je denně uklízen. Možná, že jste se opakovaně setkali
s tím, že v něm sedí parta lidí konzumujících
alkohol. Věřte, že minimálně třikrát denně
je toto místo kontrolováno…
Parkování ve městě je problémem nejen
naším. Většinou je o kázni. U zdravotního
střediska o kapacitě. Parkoviště Veby je
především pro pracovníky závodu. Dále pro
pacienty a pracovníky zdravotnických zařízení. Každodenně městská policie pomáhá
parkování a dopravu koordinovat. V říjnu
u zdravotního střediska vzniká dalších 10
parkovacích míst právě pro zdravotníky.
Zvyšuje se počet řidičů, lidí dojíždějících
do zaměstnání automobily. I u masny. Ani
zde parkoviště nestačí a auta parkují Pod
Kaštanem, na Malém Rynku, v Soukenické,
V Rokli…
Zaznamenáváme potřebu přechodného
parkování pro tranzitující nákladní
automobily.
S blížící se zimou a předpokládanou

zimní údržbou si Vás dovolujeme požádat
o spolupráci, pochopení. Parkování v garážích, na Vašich pozemcích. Zimní údržbě, ale
i každodennímu čištění vozovek, zaparkovaná auta na komunikacích opravdu nepomáhají. Volné kapacity mají odstavné plochy
u spodního kruhového objezdu v Nádražní
ulici, u MILPA, u Kolárova divadla.

Bytové záležitosti

Většina našich obyvatel bydlí ve svých
bytech nebo domech. Město Police vlastní poměrně dost bytů, včetně bytů v domě
s pečovatelskou službou, o které se musí starat. Opravy a údržba jsou prováděny z mandátního účtu, který spravují ve spolupráci
s městem technické služby. Vy, kteří se musíte starat o své nemovitosti, víte, že mnohdy
je péče o ně náročná. Především finančně.
Musíte přemýšlet, kdy a jak údržbu Vašeho
majetku uskutečníte. Nemůžete vynakládat
víc, než máte.
V posledních letech se rozmohl kult, řekněme, nájemnické nesoudnosti. Nájemníci
– samozřejmě ne všichni – nesoudně nárokují a mnohdy doslova vyhrožují. I z těchto
důvodů dochází k průběžnému přehodnocování potřebnosti bytového fondu. Letos
s největší pravděpodobností dojde k ukončení prodeje nájemního domu čp. 209 v Nádražní ulici. Jednáme o předčasném převodu
čp. 443 a čp. 444 v ulici Fučíkova. Město by
si mělo zachovat několik bytů sociálních,
startovacích, pro mladé začínající rodiny a
pro seniory. Ve městě se zvyšuje počet neobsazených soukrpmých bytů, především
ve středu města. Ráda konstatuji, že většině
lidí stačí pomoci do začátku. Následně se již
postarají sami. Důležitá je pomoc města i
těm, kteří se dostali do životních nepříjemností, které mohou potkat každého z nás. I
zde musím napsat, že jen letos jsme pomohli
osmi jednotlivcům či rodinám. Velkou práci
zde odevzdává bytová komise, která by si
zasloužila rozšíření názvu na sociálně-bytovou. Mnohdy není jednoduché přijmout i negativa současné doby, zvlášť když se s nimi
každý den setkáváte a musíte je řešit.

Spolupráce s technickými službami

Pan ředitel Pavel Kalibán má za sebou
čtyři měsíce práce. Spolupráce s městem
je každodenní. Nejedná se pouze o řešení aktuálních problémů, ale i o společné
hledání cest v letní a zimní údržbě města,
provozování veřejného osvětlení, kvalitu
a opravu kanalizační sítě, rekonstrukci
bytového fondu, provozování ČOV, kotelen.
Máme za sebou další sezonu na koupališti,
na zimu – snad trošku sněhovou je připraven
lyžařský vlek, ve spolupráci s Martinem
Balákem TS udržují i sportoviště, dětská
hřiště a parky. V současné době vedení TS
připravuje i systém informovanosti občanů,
který by měl být ku pomoci k ještě čistějšímu městu.

Odpadové hospodářství

Sběrný dvůr jsme rozšířili. Prostorově,
v sezoně i o otvírací dobu. Při vyhodnoce-

ní se společností SHL i dle Vašich reakcí ke
spokojenosti.
S Ing. Troutnarem, Vítem Hynkem
chystáme i sběrné místo bio odpadu na
Radešově. Rozšířili jsme počet kontejnerů.
Připravujeme i další místa k umístění odpadkových košů. Samozřejmě s vědomím
nutnosti jejich vyvážení, které opět zatěžuje
TS časově a město finančně. Víme, vidíme.
Jen si všichni musíme uvědomit, že každá
práce něco stojí. Je věcí rozhodnutí, kam peníze zacílíme.

Hřbitov

Příští rok bychom chtěli věnovat pozornost hřbitovu i prostoru před ním. Přivítáme
každou Vaši radu a názor. Naším společným
cílem je důstojné, čisté a vzhledné pietní
místo. Parková plocha před hřbitovem je
navržena k osázení zahradním architektem.
Oprava komunikací, dopravní obslužnost, objízdné trasy, zábory veřejných míst,
nepovolené reklamy… tady bych se taky
mohla zastavit. Reklamy nás provázejí každodenně. Chápu, že jsou nutné. Mnohdy
však nevkusné, omezující, a hlavně nepovolené.
Věřte, že mě osobně v současné době
nejvíc trápí, zaměstnává, zdržuje nastolení
řádu. Do všeho. Ruku v ruce se zodpovědností a přesvědčením potřebnosti a samozřejmosti. Všichni bychom pořádek a řád
chtěli, ale málokdo je chceme ctít a dodržovat. Zvlášť, když se týká nás samotných.
Čím dál víc mě překvapuje nekvalitní
práce při opravách, údržbě, investicích. Nepamatuji tolik reklamací, jako v posledních
dvou letech. Určitě svou roli hraje i hlavní
kritérium – cena – při výběrových řízeních…. Ale to už je další písnička.
A radosti? Vítání občánků, setkávání
s dětmi základní školy na radnici, kulturně-sportovně-společenský život ve městě, života vznik – byť náročný – nových regionálních knih Listování v polických kronikách,
Data Police v DVD podobě, kniha o Hlavňově. Nasazení dobrovolníků, trenérů, ochotníků, vedoucích pro věci veřejné, pro děti,
rodiny s dětmi, seniory. Zájem o naši práci.
Rozumná, konstruktivní diskuse. Upřímnost. Slušnost. Nezáludnost. Otevřenost
Děkuju Vám za to, že jste tyto řádky dočetli s vědomím, že jsem je nepsala k obdivu,
vlastně ani ke kritickému hledání čehokoli,
ale k prachobyčejnému zamyšlení nad každodenní zodpovědností, kterou jsem od Vás
dostala. S vědomím, že sama můžu dát směr.
Bez spolupracovníků na radnici, v příspěvkových organizacích, školách, technických
službách, bez spolupráce s Vámi, se prostě
dařit nebude.
Na radnici jsem skoro denně, na mbt
607 673 617 a mailu idajenkova@meu-police.cz taky.
Jinak však jsem jednou z Vás a jsem
tomu ráda.
S úctou Ida Jenková
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Technické služby informují...
Zimní údržba místních komunikacích města.

V minulém číslem Polického měsíčníku jsem se věnoval letní údržbě města, kterou prováděly technické
služby. Dnes bych se chtěl krátce zmínit o přípravách
na zimní údržbu v sezoně 2015 – 16.
Zimní údržbou místních komunikací se rozumí
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto
komunikací, které jsou způsobeny zimními povětrnostními vlivy. Naším cílem je dosáhnout takového stavu
komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu vozidel
a bezpečný pohyb chodců. Zde je třeba brát zřetel na
společenské potřeby na jedné straně a ekonomické a
technické možnosti vlastníka komunikací na straně
druhé. Společenské potřeby vždy převyšují ekonomické možnosti rozpočtu města. Proto se zimní údržba řídí
pravidly uvedenými v Operačním plánu zimní údržby
místních komunikací města. Tento operační plán schvaluje Rada města. Jsou zde specifikované základní povinnosti vlastníka i správce místních komunikací, ale také
základní povinnosti uživatelů místních komunikací.
Dále jsou zde uvedeny časové limity a množství sněhu
pro zahájení prací. Důležitou součástí dané směrnice
je také stanovení přesného pořadí údržby jednotlivých
komunikací a prostranství a základní technologické
postupy, které smějí být na jednotlivé komunikace aplikovány.
Kromě komunikací je zde i kapitola věnovaná odstraňování sněhu a posypu chodníků. Opět přesně specifikuje pořadí a technologii údržby chodníků. Kromě
chodníků přímo vyjmenovaných ve směrnici, se na
ostatních komunikacích pro chodce údržba neprovádí.
Samozřejmě vítáme každou občanskou iniciativu a jakoukoliv pomoc při prohrnování chodníků.
Technické služby disponují následující technikou:
traktor Zetor Proxima s radlicí, úklidové vozidlo Ladog
s radlicí a posypovým příslušenstvím, Multikára M25
s posypovým příslušenstvím, malotraktor Hinomoto
s úzkou radlicí a posypem na prohrnování chodníků
a dvě sněhové frézy na údržbu chodníků a hřbitova.
Techniku obsluhuje 7 zaměstnanců TS, kteří drží pohotovost v mimopracovní době, o víkendech a svátcích. Na
údržbu komunikací odlehlejších lokalit jsou nasmlouvány soukromé firmy.
Zimní údržba komunikací je časově i finančně
náročnou záležitostí. Proto bych chtěl tímto na vás
na všechny apelovat, pomozte našim pracovníkům a
usnadněte jim jejich práci, například tím, že budete dodržovat pokyny města při parkování, tak aby měly stroje volný pohyb a možnost plynulého odklízení sněhu.
Na závěr chci popřát občanům města pěkné podmínky pro zimní radovánky, hodně sněhu na Nebíčku,
okolo Ostaše a Klůčku.

Ing. Pavel Kalibán, ředitel TS

ZMĚNA NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU
MUDr. Marie Kopecká ukončila
k 30. 9. 2015 svoji činnost
a její ordinaci převzal od 1. 10. 2015
MUDr. Svatopluk Řehák.
Ordinační hodiny jsou zachovány.

MUDr. Kopecké za mnoho let praxe děkujeme a přejeme spokojený život v další etapě
života

Ida Jenková
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Strategický plán rozvoje města
V minulém čísle Polického měsíčníku jsem Vás informoval o snaze města vytvořit strategický plán rozvoje
města na období příštích deseti let.
Nezbytnou součástí přípravy strategického plánu je získání informací
z území města. Krom tvrdých statistických dat, či informací, kterými disponuje „radnice“, je nezbytnou součástí
prací na strategickém plánu rovněž
spolupráce s veřejností, a získání náhledu veřejnosti na věci veřejné, jakož
i na její potřeby. Toto zjišťování se žel
neobejde bez dotazníkového šetření.
Proto je součástí tohoto čísla vložený
dotazník, o jehož vyplnění Vás tímto
zdvořile žádáme.
Jsme si vědomi, že i přes veškerou
snahu o stručnost a jednoduchost Vám
možná přijde dotazník obsáhlý. Věřte
ale, že Vám jeho vyplnění nezabere víc
jak patnáct minut Vašeho času. Doufám tedy, že Vašich patnáct minut Vám
bude stát za tu možnost ovlivnit další

směřování Vaší obce z hlediska jejího
dalšího rozvoje.
Často slýchávám, co jsme rozhodli
či udělali špatně. Pojďte tedy využít
své možnosti podílet se na rozhodování o Vaší obci. Dnes v médiích panuje
všeobecná mantra transparentnosti,
ale trochu se zapomíná na to, že aktivní občan má mít možnost participovat
(podílet) se na správě věcí veřejných.
Proto doufám, že tuto svou možnost
plně využijete a předem Vám za to děkuji!
Informace o způsobu vyplnění
dotazníku a informace o sběrných
místech jsou součástí dotazníkového
listu. Samozřejmě, pro ty z Vás, kterým
není cizí elektronický způsob vyplnění
dotazníku, nabízíme na webu města i
tuto možnost.
Vyhodnocení dotazníků bude následně veřejně prezentováno.
J. Škop, místostarosta

S přicházejícím zimním obdobím
ukončují dřeviny většinu
vegetačních
a biochemických procesů a nastupuje období
vegetačního klidu. Toto období je
nejvhodnější pro kácení dřevin rostoucích mimo les. Tak to také požaduje
vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování kácení, která provádí zákon č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny, v platném
znění. U nás je období vegetačního
klidu stanoveno od 1. listopadu do 31.
března kalendářního roku.

povolit pouze ze závažných důvodů,
po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny. Pro zmírnění
ekologické újmy za pokácené dřeviny
se předepisuje náhradní výsadby nových dřevin.

Podávání žádostí o povolení k pokácení
dřevin rostoucích mimo les

V souvislosti s kácením dřevin
proto připomínáme, že podle výše
uvedených právních předpisů je k pokácení:
yy dřevin, které jsou součástí stromořadí,
yy dřevin s obvodem kmene 80 cm
a více ve výšce 130 cm nad zemí,
yy zapojených porostů dřevin o ploše větší než 40 m2,
potřebné povolení.
Na území města Police nad Metují 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

Povolení není potřebné pro:

yy dřeviny, které nedosahují výše
uvedených parametrů,
yy dřeviny, pěstované na pozemcích
vedených v KN ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
yy ovocné dřeviny rostoucí v zahradách u bytových nebo rodinných
domů v zastavěném území obce,
které jsou stavebně oplocené a
nepřístupné veřejnosti,
yy kácení z pěstebních důvodů za
účelem obnovy nebo výchovy
porostů, z důvodů zdravotních
nebo při výkonu oprávnění podle
zvláštních předpisů; takováto kácení ale musí být 15-dní předem
oznámeny městskému úřadu
yy dřevin, je-li jejich stavem zřejmě
a bezprostředně ohrožen život či
zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu; takovéto kácení
ale musí být do 15-ti dnů od jeho
provedení oznámeno městskému
úřadu.
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.

Informace k termínu
oprav komunikací

Znečištění ovzduší pálením odpadu

V souvislosti s realizací některých oprav komunikací se na mne obrátilo několik občanů s dotazem, proč ta
která stavba nepokračuje dál, případně, proč se prodlužují termíny avizované na začátku stavby.
Stejně jako v loňském roce jsou na vině potíže s dodávkou vrchní živičné vrstvy (asfaltu). Tentokrát je naší
výhodou, že je generálním dodavatelem společnost, která má vlastní obalovnu, nicméně celou letošní stavební
sezonou se jako červená nit táhne postesk dodavatelských firem nad tím, že je realizováno takové množství
silničních stavebních zakázek, že je velice obtížné sehnat
termíny na obalovnách.
Pro motoristy je to jistě dobrá zpráva, neboť je zřejmé, že se jak města a obce, tak kraje i stát neustále snaží
bojovat se stavem dopravní infrastruktury, nicméně pro
nás – zadavatele – je tento stav noční můrou, neb v prvé
řadě se bojíme toho, zda vůbec nějaká firma bude mít pro
naši zakázku „výrobní kapacity“, a když už nějaká firma
v našem výběrovém řízení zvítězí, tak žijeme v obavách
z toho, zda se této firmě díky potížím s dodávkami živičných vrstev podaří vůbec zakázky dokončit.
Doufejme, že počasí bude na nás i letos milostivé, a
umožní nám všechny v současnosti rozjeté silniční stavby včas před nástupem zimy dokončit.
Vám, kteří jste stavbami, či technologickými přestávkami na nich jakkoliv dotčeni, tímto děkujeme za trpělivost.
Jiří Škop, místostarosta

Přišlo chladné počasí a v domácnostech se začalo naplno topit.
Ruku v ruce s tím se také pomístně
projevuje zhoršená kvalita ovzduší. Při provozu kotlů na spalování
tuhých paliv se určitému znečištění
ovzduší nevyhneme ani při používání správného paliva (dřeva a uhlí) a
řádným provozem topeniště. Zcela
zbytečné je ale znečištění, které
vzniká spalováním materiálů, které
nejsou řádným palivem, a to zvláště
spalováním odpadu. Spalování odpadu (vyjma speciálních zařízení) je
zakázáno, přesto jako velký nešvar
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
skleníkového efektu a oteplování).
Nejškodlivější látky vznikají spalováním plastů.
Důvodem tohoto bezohledného
chování je buď lenost, nebo snaha ušetřit za řádné palivo. Zákon o
ochraně ovzduší stanovuje, že každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat
množství jím vypouštěných znečišťujících látek a dále, že jako palivo
nelze používat odpad. Apelujeme
proto na všechny, kteří pálí odpad,
aby to nedělali a s odpadem řádně nakládali tak, jak to stanovuje
městská odpadová vyhláška a k vytápění používali řádné palivo (čisté dřevo, uhlí).
Zároveň vyzýváme ke kontrole technického stavu kotlů a komínů a k jejich provozovávání tak,
aby ani při spalování řádného paliva, nedocházelo ke zbytečnému
znečišťování a obtěžování okolí.
Děkujeme všem, kteří se chovají
zodpovědně a ohleduplně.
Ing. Jan Troutnar, ved. odboru IMŽP

Usnesení rady města ze zasedání č. 19 a 20 /2015 ze dne 29. 9. a 12. 10. 2015
RM schvaluje jako vítěze veřejné zakázky
malého rozsahu „Rekonstrukce kanalizačních
přípojek pro čp. 340 v Polici nad Metují“
společnost BROUMSTAV, s. r. o. se sídlem
Žižkova 53, 550 01 Broumov, s nabídkovou
cenou 365 066,- Kč bez DPH (tj. 441 730 Kč
včetně DPH) a současně také schvaluje uzavření
smlouvy o dílo.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření
Smluv o navázání vzájemné mezinárodní
spolupráce a partnerství:
a) mezi městem Oleśnicí a městem Police nad
Metují
b) mezi městem Swidnicí a městem Police nad
Metují.
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
Českému rybářskému svazu na činnost svazu
ve výši 5 000,- Kč a současně s nimi schvaluje
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace.
RM souhlasí s převodem nájmu bytu č. 5
v domě čp. 444, ulice Fučíkova v Polici nad
Metují, ze současné uživatelky bytu paní V. S.,
nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují
na nové nájemce pana J. S. nar. xx.xx.xxxx a paní
V. S., nar. xx.xx.xxxx, oba bytem xxxx, Dobruška.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej
pozemku p. č. 301/2 v k. ú. Police nad Metují
o výměře 46 m2 manželům Ing. E. Ž, nar. xx.xx.
xxxx a Ing. P. Ž., nar. xx.xx.xxxx, oba bytem xxxx,
Police nad Metují. Kupní cena je stanovena na
30,- Kč/m2. Celkovou kupní cenu ve výši 1.380,Kč uhradí kupující při podpisu kupní smlouvy.
RM doporučuje ZM, od pana X. X., nar. xx.xx.
xxxx a paní X. X., nar. xx.xx.xxxx, oba bytem
xxxx, Police nad Metují:
1) odkoupit pozemek p. č. 715/108 (oddělen
od pozemku p. č. 715/3) o výměře 4779
m2, v k. ú. Velká Ledhuje. Kupní cena je

stanovena na 200,- Kč/m2,
2) bezúplatně přijmout pozemky p. č. 715/92
o výměře 3937 m2 a p. č. 715/109 (oddělen
od pozemku p. č. 715/3) o výměře 159 m2,
oba v k. ú. Velká Ledhuje.
RM mění usnesení č. 11/17/2015 a schvaluje
záměr směny pozemku p. č. 220/4 v k. ú. Velká
Ledhuje o výměře cca 1111 m2.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
pozemku p. č. 172/3 v k. ú. Police nad Metují o
výměře 176 m2 mezi městem Police nad Metují
jako půjčitelem a vlastníky pozemku Ing. V.
H., CSc., nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Vokovice,
160 00 Praha, J. J., nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Chodov, 149 00 Praha, I. J., nar. xx.xx.xxxx,
bytem xxxx, Záběhlice, 141 00 Praha, Mgr.
M. D., nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Kolovraty,
103 00 Praha a Z. Š., nar. xx.xx.xxxx, bytem
xxxx, Malšovice, 500 09 Hradec Králové jako
vypůjčiteli. Výpůjčka bude uzavřena od 1. 11.
2015 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce.
RM doporučuje ZM ke schválení prodej domu
čp. 209 v Nádražní ulici v Polici nad Metují,
se stavebním pozemkem p. č. 266 o výměře
403 m2 v k. ú. Police nad Metují panu A. K.,
narozenému xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police
nad Metují. Kupní cena je stanovena ve výši
2.450.000,- Kč. Kupní cena bude uhrazena z
účtu zřízeného bankou po zápisu vlastnického
práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva
bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního
práva; toto zástavní právo bude vymazáno až
po uhrazení kupní ceny a po zápisu zástavního
práva banky poskytující úvěr panu A. K.. Dále
bude mezi městem Police nad Metují, A. K. a
Komerční bankou jako zprostředkovatelem
uzavřena dohoda o správě kupní ceny.
RM doporučuje ZM ke schválení změnu

rozpočtu č. 7 - položky rozpočtového opatření
č. 29 - 32. Zvýšení rozpočtových příjmů a
výdajů o částku 895.700 Kč.
RM schvaluje rozšíření zakázky na akci:
„Úprava kanalizace pro čp. 151, Divadelní
klub Police nad Metují“ o opravu narušené
kanalizace pod schodištěm v plynové kotelně a
vymalování prostor Divadelního klubu.
RM schvaluje oznámené vícepráce na akci
„Oprava křižovatky ulic Na Bělidle, Dvořákova“
spočívající v odebrání části stávajícího povrchu
vozovky a její štěrkové vrstvy a v novém
vyasfaltování podkladní vrstvy.
RM schvaluje pronájem bytu č. 51 v domě
s pečovatelskou službou panu J. Š. od
1. 11. 2015.
RM schvaluje přidělení bytu č. 7 v domě čp.
340 v Polici nad Metují panu J. Ř, nar. xx.xx.
xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují, a to od 1.
11. 2015 na dobu určitou 3 měsíce s možností
dalšího prodloužení, bude-li nájemce řádně
plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.
RM bere na vědomí realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Oprava chodníku v ulici
Husova, Police nad Metují“ firmou SMI - ČR
group s.r.o., Broumov 550 01, IČO: 288 27 627,
s nabídkovou cenou 151.869,- Kč vč. DPH a
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
RM souhlasí s výjezdem zástupců z Police n.
M. do Velkých Bílovic a účastí v soutěži o vaření
zelňačky.
RM doporučuje ZM:
1) schválit pořízení změny územního plánu
č. 1 obsahující projednání žádostí L. K. a L.
N., J. J. a M. K., P. Ž. a E. Ž., a P. J. s tím, že se
žadatelé budou podílet 50% na nákladech
změny ÚP;
2) schválit pořízení změny územního plánu
č. 2 obsahující projednání žádostí L. S., I. T.
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a K. Š.; a J. M. s tím, že se žadatelé budou
podílet 100% na nákladech změny ÚP
3) nepořizovat změnu územního plánu k
žádosti K. CH. a J. CH.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy na dotačním
poradenství se společností VČR s. r. o. na dobu
6ti měsíců s možností prodloužení a pověřuje
místostarostu uzavřením smlouvy.
RM nedoporučuje ZM ke schválení obecně
závaznou vyhlášku o zákazu provozu výherních
hracích přístrojů a jiných podobných loterií a
her na celém území města Police nad Metují v
předloženém znění.
RM schvaluje Jednací řád RM účinný od 12. 10.
2015.
RM schvaluje Operační plán zimní údržby
místních komunikací města Police nad Metují
účinný od 1. 11. 2015.
RM souhlasí s podáním grantových žádostí
do výzev zveřejňovaných Královéhradeckým
krajem pro rok 2016: cestovní ruch, kultura
RM souhlasí s uzavřením smlouvy na
vybavení sanitárním zařízením TORK.
RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č.
2 Zřizovací listiny organizační složky města
Police nad Metují Centrum kultury vzdělávání a
sportu Pellyho domy, platný od 1. 1. 2016.
RM doporučuje ZM ke schválení zřízení
organizační složky města Police nad Metují s
názvem Muzeum papírových modelů, včetně
návrhu zřizovací listiny, s účinnosti od 1. 1.
2016.
RM odkládá rozhodnutí o podání žádosti DSO
Lesy Policka o dotaci na rekonstrukci lesní cesty
na Žděřině, ze SZIF, dotačního titulu Program
rozvoje venkova a žádá o předložení dalších
podkladů, které by blíže vysvětlily nezbytnost
této investice.
RM schvaluje za vítěze soutěže o veřejnou
zakázku malého rozsahu - „Dodávka silové
elektřiny - město Police nad Metují“ firmu
Amper Market a.s., IČ 24128376 a schvaluje

uzavření smlouvy o sdružených dodávkách
elektřiny.
RM doporučuje ZM ke schválení uzavření
Smlouvy mezi obcí Radków a městem Police
nad Metují o navázání vzájemné mezinárodní
spolupráce a partnerství.
RM schvaluje změnu rozpočtu č. 6 - položku
rozpočtového opatření č. 28. Přesuny mezi
paragrafy rozpočtové skladby.
RM schvaluje uzavření smlouvy o běžném účtu
a dodatku č. 1 se Sberbank CZ, a.s.
RM schvaluje vypracování PD „Terénní úprava
úložiště zeminy v k. ú. Radešov“ v Polici nad
Metují
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují
pořídila z prostředků svého Investičního fondu
investiční majetek – klavír PETROF IV. v ceně
180 000,- Kč.
RM schvaluje přidělení městských bytů:
1) byt č. 5 v domě čp. 309 v Polici nad Metují
paní Š. T., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují
2) byt č. 3 v domě čp. 315 v Polici nad Metují
panu B. Š., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují, a to od 1. 10. 2015 na
dobu určitou 3 měsíce,
3) byt č. 13 v domě čp. 407 v Polici nad Metují
paní D. S., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují, a to od 15. 10. 2015 na
dobu určitou 6 měsíců,
4) byt č. 6 v domě čp. 314 v Polici nad Metují
panu J. H., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx,
Police nad Metují, a to od 1. 10. 2015 na
dobu určitou 3 měsíce.
Nájemní smlouvy mohou být prodlouženy,
budou-li nájemníci řádně plnit povinnosti
vyplývající z nájemní smlouvy.
RM schvaluje darování nepotřebného majetku
města Police nad Metují, inv. č. 154 - sestava
leštěného nábytku, do majetku TJ Spartak
Police nad Metují, o. s., Velká Ledhuje 249, 549
54 Police nad Metují IČ: 15046851

RM schvaluje výpůjčku pozemku p. č. 730/2
o výměře 85 m2, části pozemku p. č. 730/58
o výměře 82 m2 a části pozemku p. č. 152 o
výměře 152 m2, vše v k. ú. Hlavňov, panu P.
Ť., nar. dne xx.xx.xxxx, bytem xxxx, 550 01
Broumov, za údržbu, a to od 1. 10. 2015 na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
RM schvaluje okamžité ukončení nájemní
smlouvy ze dne 18. 11. 2002 a všech dodatků
této smlouvy uzavřených mezi městem
Police nad Metují a firmou LUAPA s.r.o., IČO
25280597, se sídlem Radimovská 68, Police
nad Metují, zastoupená jednatelem Pavlem
Švejdarem, a to ke dni 1. 10. 2015. Důvodem
výpovědi je dlouhodobé neplacení nájemného
a nevyužívání předmětu nájmu.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.
1163/2 o výměře 17 m2 a části pozemku p. č.
1163/3 o výměře cca 980 m2, oba v k.ú. Police
nad Metují.
RM schvaluje rozšíření předmětu zakázky u
akce „Oprava vozovky MK Hlavňov“ spočívající
v provedení větší plochy oprav ve formě
tzv. frézování, tj. výřezů povrchu poškozené
komunikace vč. Kompletní výměny podloží, než
předpokládala zadávací dokumentace, celkem
o cca 400 m2.
RM bere na vědomí Výroční zprávu ZUŠ Police
nad Metují za školní rok 2014-2015.
RM schvaluje záměr změny pachtovní smlouvy
mezi městem a společností Technické služby
Police nad Metují s. r. o. spočívající v rozšíření
souhlasu propachtovale s oprávněním pachtýře
přenechat část věci, která je předmětem pachtu,
za úplatu do užívání třetí osobě.
RM schvaluje poskytnutí daru Nakladatelství
JUKO, Krkonošská 850, 547 01 Náchod, IČ:
11049961, ve výši 10 000 Kč na vydání knihy
„Vysoká hra o lezení v Teplicko-adršpašských
skalách v datech“. Zároveň schvaluje bezplatné
užití znaku města v této publikaci.

ZM schvalujZM schvaluje uzavření Smluv o
navázání vzájemné mezinárodní spolupráce a
partnerství:
a) mezi obcí Radków a městem Police nad
Metují
b) mezi městem Oleśnicí a městem Police nad
Metují
c) mezi městem Swidnicí a městem Police
nad Metují
ZM schvaluje zřízení organizační složky
města Police nad Metují s názvem Muzeum
papírových modelů, včetně návrhu zřizovací
listiny, s účinnosti od 1. 1. 2016.
ZM schvaluje Dodatek č. 2 Zřizovací listiny
organizační složky města Police nad Metují
Centrum kultury vzdělávání a sportu Pellyho
domy, platný od 1. 1. 2016.
ZM schvaluje změnu rozpočtu č. 7 - položky
rozpočtového opatření č. 29 - 33. Zvýšení
rozpočtových příjmů a výdajů o částku
1.133.288 Kč.
ZM neschvaluje vydání obecně závazné
vyhlášky o zákazu provozu výherních hracích
přístrojů a jiných podobných loterií a her na
celém území města Police nad Metují ve znění
návrhu č. 1.
ZM schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky
(č. 02/2015) o zákazu provozu výherních
hracích přístrojů a jiných podobných loterií
a her na celém území města Police nad
Metují ve znění návrhu č. 2, tj. s přechodným

ustanovením.
Zastupitelstvo města:
1) schvaluje pořízení změny územního plánu
č. 1 obsahující projednání žádostí L. K. a L.
N., J. J. a M. K., P. Ž. a E. Ž., a P. J. s tím, že se
žadatelé budou podílet 50% na nákladech
změny ÚP;
2) schvaluje pořízení změny územního plánu
č. 2 obsahující projednání žádostí L. S., I.
T. a K. Š.; aj. M. s tím, že se žadatelé budou
podílet 100% na nákladech změny ÚP
3) neschvaluje pořízení změny územního
plánu dle žádosti K. Ch. a J. Ch.
ZM schvaluje prodej domu čp. 209 v Nádražní
ulici v Polici nad Metují, se stavebním
pozemkem p. č. 266 o výměře 403 m2 v k. ú.
Police nad Metují panu A. K., narozenému xx.
xx. xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují. Kupní
cena je stanovena ve výši 2.450.000,- Kč. Kupní
cena bude uhrazena z účtu zřízeného bankou
po zápisu vlastnického práva do katastru
nemovitostí. Kupní smlouva bude obsahovat
ujednání o zřízení zástavního práva; toto
zástavní právo bude vymazáno až po uhrazení
kupní ceny a po zápisu zástavního práva banky
poskytující úvěr panu A. K.. Dále bude mezi
městem Police nad Metují, A. K. a Komerční
bankou jako zprostředkovatelem uzavřena
dohoda o správě kupní ceny.
ZM schvaluje vzájemný odkup pozemků v k.ú.
Hlavňov takto:

1) Pan J. Š., nar. xx. xx. xxxx, bytem xxxxx,
prodá městu Police nad Metují část
stavebního pozemku p.č. 21 o výměře 5 m2
(bude sloučeno s pozemkem p.č. 730/58),
2) Město Police nad Metují prodá panu J. Š.
pozemek p.č. 730/65 o výměře 133 m2
(oddělen od p.č. 730/58).
Hodnota pozemků je sjednána na 20,- Kč/
m2. Za rozdíl ve výměře vzájemně prodaných
pozemků, který činí 128 m2 ve prospěch pana J.
Š., uhradí pan Š. městu Police nad Metují kupní
cenu 2 560,- Kč.
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 301/2 v k.
ú. Police nad Metují o výměře 46 m2 manželům
Ing. E. Ž., nar. xx. xx. xxxx a Ing. P. Ž., nar. xx. xx.
xxxx, oba bytem xxxx, Police nad Metují. Kupní
cena je stanovena na 30,- Kč/m2. Celkovou
kupní cenu ve výši 1.380,- Kč uhradí kupující
při podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje od pana X. X., nar. xx. xx. xxxx
a paní X. X. , nar. xx. xx. xxxx, oba bytem xxxx,
Police nad Metují:
1) odkoupit pozemek p. č. 715/108 (oddělen
od pozemku p. č. 715/3) o výměře 4779
m2, v k. ú. Velká Ledhuje. Kupní cena je
stanovena na 200,- Kč/m2,
2) bezúplatně přijmout pozemky p. č. 715/92
o výměře 3937 m2 a p. č. 715/109 (oddělen
od pozemku p. č. 715/3) o výměře 159 m2,
oba v k. ú. Velká Ledhuje.

Ing. Pavel Pohner, tajemník

Usnesení zastupitelstva města ze zasedání č. 06 / 2015 ze dne 21. 10. 2015
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Ing. Pavel Pohner, tajemník

VÝSLEDKY ŘÍJNOVÉ
SOUTĚŽE

Listopadová soutěžní
otázka PTÁME SE?

OTÁZKA: KDY BYLA POSTAVENA

CO STÁLO NA MÍSTĚ KAŠNY UPROSTŘED
MASARYKOVA NÁMĚSTÍ DO ROKU 1818?

STARÁ ŠKOLA VE HVĚZDECKÉ ULICI , TZV. DŘEVĚNKA?

ODPOVĚĎ: DŘEVĚNKA BYLA POSTAVENA V ROCE 1785.
V průběhu října jsme zaznamenali
7 správných odpovědí.
Vylosovanými výherci jsou:
Gabriela O.
Břetislav H.
Pro vylosovaného výherce máme v
Infocentru Pellyho domy připravenu drobnou pozornost.

Své odpovědi můžete zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu infocentrum@policko.cz nebo napsat na lísteček
s Vaší adresou a přinést do Informačního
centra Pellyho domů vždy do 15. dne příslušného měsíce.

Budeme rádi, když k nim přiložíte
i pár řádek Vašich postřehů, námětů k danému území, které by mohly
být podnětem k následné realizaci. Ze
správných odpovědí budou vylosováni
výherci, kteří obdrží drobné ceny.
Ida Jenková

Rozpis lékařů
stomatologické služby
listopad 2015

Služba je zajištěna v době od
9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař
01. 11.
07. – 08. 11.
14. – 15. 11.
17. 11.
21. – 22. 11.
28. – 29. 11.

     Tel. č.

MUDr. Ladislav Růžička ml.
Poliklinika Broumov
MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police nad Metují
MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 387, Police n. M.
MUDr. Libor Kapitán
ZS Meziměstí
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS Veba – Olivětín 66, Broumov
MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují

603 479 132
491 541 654
602 333 452
602 304 594
491 582 381
491 502 425
491 541 654
602 333 427

JAK ZÍSKAT KOTLÍKOVOU DOTACI V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI?
Veřejnosti poradí informační semináře

Královéhradecký kraj se připravuje na
novou vlnu kotlíkových dotací. V následujícím dvouletém období může mezi obyvatele rozdělit až 200 milionů korun. Jak se na
žádost o dotaci připravit a co všechno musí
zájemce splňovat? Veřejnosti poradí informační semináře, které se budou konat na
patnácti místech po celém kraji.
„Plánovaná výzva nových kotlíkových
dotací se od poslední v několika věcech liší.
Chceme tak obyvatelům kraje nabídnout
možnost zeptat se, co je ohledně příspěvku
na nový kotel zajímá, ale také poradit, jak na
žádost o dotaci, co vše musí zájemce splňovat, a tak dále,“ řekl náměstek hejtmana pro

oblast grantů a dotací Otakar Ruml. Informační semináře se budou konat v listopadu
v patnácti městech, jejichž seznam s daty
konání naleznete níže.
Královéhradecký kraj podal oficiální
žádost o dotaci na výměnu kotlů k 30. září
2015. Žádá v ní o prvních 200 milionů korun na příští dva roky. „Pokud bude proces
hodnocení naší žádosti ukončen do konce
října 2015, jak avizuje Ministerstvo životního prostředí, bude obratem připravena první
průběžná výzva pro předkládání žádostí fyzických osob na výměnu zastaralého kotle na
tuhá paliva. K vyhlášení této výzvy dojde začátkem ledna 2016. Díky dvousetmilionové

Vyřazené světelné zdroje nepatří do popelnice

Zákon o odpadech nám ukládá vracet ke
zpětnému odběru vyřazené světelné zdroje.
Pokud svítidla skončí v běžném odpadu, je
to neekologické a protiprávní.
V červenci letošního roku proběhl průzkum společnosti Ekolamp (která provozuje kolektivní systém pro nakládání s vyřazenými světelnými zdroji), zaměřený na
způsob nakládání s nefunkčními světelnými
zdroji v českých domácnostech. Do průzkumu se zapojilo 1219 lidí, kteří odpověděli
na položené otázky. Z průzkumu je patrné,
že:
yy na 1 českou domácnost připadá necelých 15 světelných zdrojů (toto číslo je
stabilní už od roku 2009, kdyspol. Ekolamp začala šetření provádět.

žárovky, 1,5 zdroje s LED diodami a 1
trubicová žárovka,

yy lidé jsou ochotni dojít až 1382 m, aby odložili úsporku na sběrném místě.

dotaci budeme smluvně zavázáni vyměnit na
území kraje minimálně 1340 kotlů,“ upřesnil
náměstek hejtmana Ruml.
Termíny informačních seminářů
pro veřejnost:

2. 11. 16:00 Trutnov – Městský úřad, Slovanské nám. 165
3. 11. 16:00 Broumov – Infocentrum, Mírové nám. 105
9. 11. 16:00 Náchod – Hotel U Beránka,
Masarykovo nám. 74
26. 11. 16:00 Hradec Králové – Krajský
úřad KHK, Pivovarské nám. 1245
Zdroj: http://www.kr-kralovehradecky.cz/

V Polici n. M. jsou sběrná místa, kde je
možné odložit vyřazené světelné zdroje - u
prodejců, ve sběrném dvoře a při mobilním
svozu elektrozařízení.

Celkový počet úsporek v českých domácnostech

yy nákup světelných zdrojů meziročně klesá,
yy počet kompaktních úsporek v domácnostech naopak pomalu roste,

yy na jednu domácnost připadá 6 běžných
žárovek, 4 úsporky, necelé 2 halogenové
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Manipulace s domácím
a kuchyňským bioodpadem

V loňském a letošním roce
učinilo město Police n. M. kromě
teoretické podpory také několik
praktických kroků pro usnadnění
a řádné nakládání s rostlinným bioodpadem – zapůjčilo kompostéry,
zapůjčuje drtiče větví, rozmístilo
hnědé kontejnery na bioodpad a
sezónně rozšířilo provozní doby
sběrného dvora.
Pro usnadnění nakládání s bioodpadem přímo v domácnosti je
pak možné používat speciální koše
a kompostovatelné sáčky. Po odložení bioodpadu do tohoto sáčku se
ho již nemusíte dotknout. Po naplnění sáček s bioodpadem odložíte
do kompostéru, na kompost nebo
do kontejneru na bioodpad, kde se
rozloží. Sáčky jsou paropropustné, což už v domácnosti umožňuje
odpařování vody a vysychání bioodpadu - vysychající bioodpad pak
není náchylný ke vzniku hniloby a

zápachu. Jsou vyrobeny z kukuřičného škrobu a nezatěžují životní
prostředí, protože se do dvou měsíců v kompostu rozloží na CO2 a
vodu. Vyrábí se v různých velikostech a pro různé účely – do kuchyňského koše, do košů na bioodpad,
na zahradní bioodpad, jako svačinový, na psí exkrementy apod. Jako
alternativulze použít i kompostovatelné sáčky papírové, se zvýšenou odolností proti rozmočení.
Více informací je možné získat na
internetových stránkách www.envira.cz a objednání košů a sáčků je
možné také na stránkách www.ekonakup.cz. Vzorky sáčků je možné si
prohlédnout na radnici, v kanceláři
odboru IMŽP. I manipulace s domácím a kuchyňským rostlinných bioodpadem může být pohodlná, čistá
a hygienická.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Osvědčení o úspoře emisí
od spol. EKO-KOM

Společnost EKO-KOM, a.s. od roku 2011
posuzuje vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů, včetně obalové
složky, na životní prostředí. Podle stanovené metodiky bylo spočítáno, že díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových
kartonů v rámci systému EKO-KOM v roce
2014, bylo uspořeno 17,571 GJ energie, která nemusela být vyrobena, což je zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více

Statistika
K 30. 9. 2015 mělo město Police nad Metují
dle dostupné evidence 4151 obyvatel.

Jubilea

V září 2015 slavili
70 let paní Hana Kirchnerová
paní Marie Kohlová
paní Anna Lélyová
paní Zdenka Adámková
pan Jindřich Jeřábek
paní Eva Kopsová
75 let paní Jiřina Therová
paní Růžena Kubínová
pan Zdeněk Pohl
pan Jan Antl
90 let pan Jozef Čupela
Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a krásné dny plné pohody v
dalších letech
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než 200 tisíc domácností.
V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém EKO-KOM ke
snížení emisí o 745 tis. t CO2 ekvivalentu.
Na základě tohoto celkového vyhodnocení, obdrželo také město Police n. M.
osvědčení o tom, že díky rozvoji a provozu systému třídění a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně
obalových, přispělo, ve spolupráci se spol.

Prosíme jubilanty, kteří budou teprve
slavit své výročí, a nepřejí si být jmenováni v této rubrice, nebo si nepřejí návštěvu
komise pro obřady a slavnosti, aby toto
sdělili předem na matriku
MěÚ Police nad Metují.
hambalkova@meu-police.cz,
491 509 990

Vítání občánků

První sobotu v říjnu
jsme přivítali 14 nových občánků.
Byli to:
Nikol Rudolfová Karolína Marková
Eliška Bártová
Kristýna Riegerová
Ellen Milerová
Eliška Žiláková
Adéla Sýkorová
Monika Tautzová
Nina Ticháčková Filip Hruška
Aneta Klicnarová Dominik Valášek
Martin Karpf
Pavel Rajs

EKO-KOM, a.s., ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora,
kterou město dosáhlo za rok 2014, představuje 287,452 t emisí CO2 ekvivalentu,
úspora energie 6 692 193 MJ. Podílelo se
na tom celkem 173,419 t vytříděných využitelných odpadů, za něž město obdrželo odměnu ve výši 433.857,- Kč. (Podle podkladu
od spol. EKO-KOM, a.s.)

Ing. Jan Troutnar, Měú Police n. M.

Rozloučení
Vzpomínky zůstanou…
Vyprovázení člověka na poslední cestu je smutné. Uvědomujeme
si to, co běžný život svým během
překrývá. Zastavujeme se a víme,
že každý začátek má svůj konec.
I lidský život…
V říjnu na radnici vlál černý
prapor. Na počest dlouholetého
předsedy národního výboru pana
Ing. Václava Jiráska. Odešel tiše
v třiaosmdesáti letech. Jeho bývalí
spolupracovníci na něj vzpomínají
jako na korektního, taktního člověka, dobrého nadřízeného, který
si vážil pracovníků úřadu a jednal s nimi slušně. Matrikářka paní
Zdeňka Šváblová se s ním během
jeho funkčních období 1972 – 1999
podílela na téměř devíti stech svatebních obřadech! Dlouhá léta
s panem Jiráskem spolupracoval investiční technik pan Václav Tlapák.
Vzpomíná na přípravu projektové
dokumentace a vlastní realizaci
přístavby základní školy – učebnový pavilon, tělocvičnu, rekonstrukce kotelny. Všichni si ho pamatujeme jako společenského člověka
se zájmy o zahrádku, králíky. Pan
Jirásek byl organizačně nápomocný
při Polických vandrech a Zimním
táboření. Rád se scházel se svými
vrstevníky. Velkou zodpovědnost
měl ke své rodině.
Černou zástavu vyvěsili také
v domově důchodců. Rozloučili
jsme se s panem Josefem Nentvichem. Obětavým a šikovným domovníkem. Harmonikářem, který

Sňatky
Pomalu se loučíme s hlavní svatební sezónou
letošního roku:

5.9.

Martin Žáček a Michaela Kroužilová
– u Hřibů
7.9.
australský ženich si bral českou 		
nevěstu v kapli na Hvězdě
12.9. sňatek v obřadní síni
18.9. Ondřej Tóth a Zuzana Bartáková –
církevní sňatek v polickém kostele
19.9. Michal Mazura a Simona Hornychová
- církevní obřad v kapli

Vzpomínka na MUDr. Matějku

Byl jsem požádán některými staršími zdravotníky, abych sepsal pár vzpomínek na tohoto dětského
lékaře, který nedávno v požehnaném věku 93 let zesnul.
Patřím mezi starou generaci zdravotníků, kteří
jsme MUDr. Matějku dobře znali a rádi jsme s ním
kolegiálně spolupracovali.
Údajně absolvoval gymnázium v Rychnově n. K.
bude chybět rodině i partě Hlavňo- odkud pocházel, a po studiu na vysoké škole se přiváků na pátečních sezeních.
stěhoval do Police. Oženil se zde a pečoval o několik
Do třetice věnujeme vzpomínku generací dětí ze širokého okolí. V té době byl na ceMUDr. Zdeňku Matějkovi. Dětské- lém Broumovsku velký nedostatek dětských lékařů,
mu lékaři, který pečoval o několik a tak on i jeho kolektiv sestřiček byli velmi vytíženi.
generací. V době, kdy bylo samo- MUDr. Matějka kromě Police zajišťoval péči o malé
zřejmé chodit k malým pacientům pacienty v případě potřeby i na Teplicku a v Mezidomů a držet noční pohotovost na městí. Patřil také mezi lékaře zajišťující v Polici Lézdravotním středisku.
kařskou službu první pomoci.
Zůstávají nám zážitky mnohdy
Byl skromným, poctivým pediatrem, který se
podpořené osobními zkušenostmi.
vyznačoval velkou precizností a současně také nevíV případě pánů Jiráska, Matějky a
danou energií. Patřil ke staré generaci lékařů, kteří
Nentvicha věřím, že těch, kteří jsou
nebyli finančně ohodnoceni tak, jak by si jejich prás jejich jmény a skutky svázáni, je
ce zasluhovala, ale poctivě a spolehlivě zajišťovali
mnoho.
péči ve svém oboru. MUDr. Matějka ošetřil téměř 3
Za nás všechny, za město Police
generace malých pacientů. Byl velmi vzdělaný nejen
nad Metují Čest jejich památkám!
v medicíně, a miloval vážnou hudbu. Velkou zálibu
Ida Jenková
měl ve své zahradě, kterou
udržoval se stejnou precizností, s jakou vykonával
svou práci. Práci, která byla
skutečně jeho posláním.
Za sebe, a myslím si, že
i za další lékaře a ostatní
zdravotníky mohu říci, že
jsme si ho všichni vážili pro
jeho pracovitost a charakterové vlastnosti, a lékaři z
jiných oborů respektovali
jeho znalosti.
Odešel člověk, jenž miloval život,
V našich vzpomínkách
člověk, na kterého jsme se mohli spolehnout…
zůstane jako velmi významná osobnost v historii zdraUtichlo navždy tvoje srdce,
votnictví v Polici n. M. a okoodešel jsi, jak si to osud přál,
lí. Tak, jak jsme si ho vážili
za jeho života, tak nám na
v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
něho zůstanou důstojné
Očima se už nepodíváš, teď klidným spánkem odpočívej.
vzpomínky i nadále.

VZPOMÍNÁME …

Josef Nentvich
† 16. 10. 2015

Kamarádi z Hlavňova

MUDr. Jan Kubec,
ZS Police nad Metují.
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Společné čtení
se Senior klubem Ostaš

Knihovna a město v Polici nad Metují

PROČ NÁM CHYBÍ JOSEF ČAPEK

Do Vánoc se sejdeme ještě v úterý 24. 11. a 15. 12.
Od 15 hodin v dětském oddělení knihovny. Přijďte si poslechnout úryvky z knih českých autorů v podání pana herce Františka Pivoňky.

Podvečerní čtení

Připomeneme si jeho dílo literární a výtvarné.
Účinkují: Ivana Richterová Jiří Trnovský

„Tyto sem kniežky napsal…

Hudbou doprovodí naše ZUŠ

Putování díla Jana Husa z 15. do 21. století“

Zveme na výstavu na chodbě před knihovnou. Výstavu
připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR při příležitosti
výročí 600 let od upálení Jana Husa a při konání V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky v Praze. Jednotlivé
panely obsahují nejen citáty z nejvýznamnějších Husových
děl, ale také ukázky rukopisů a starých tisků z českých a zahraničních knihoven.
28. říjen a Jan Hus – mají něco společného? Na to se
dozvíte odpověď na panelu, kterým jsme tuto výstavu doplnili. Najdete na něm zvětšenou známku Česká státnost a
text, který vyšel v Emisním plánu českých poštovních známek na rok 2015. Stojí za připomínku události, které přinesl rok 1915, ať už to bylo odhalení Husova pomníku, boje
1. světové války s použitím bojového plynu u Yprés a formování legií či jednání o vzniku naší republiky. Jednání to
tehdy byla nelehká, ale podařilo se, republika v roce 1918
vznikla.
V rámci Týdne knihoven proběhla burza vyřazených
knih. Potěšil nás zájem čtenářů o starší a přece krásné a zajímavé knihy. Výnos z burzy byl přes 1500,- (při ceně knihy
3,-Kč a časopisu 1,- Kč slušné). Bohužel zbytek knih putoval
do sběru. Věřte, že nám je těch knih líto, ale jde vždy o knihy
poničené, zastaralé, či ty, které máme ve více exemplářích, a
pak o nevyužité dary. Velký dík za zvládnutí akce patří pracovníkům technických služeb.
Další akci k Týdnu knihoven jsme vzhledem ke kapacitním možnostem přesunuli na další týden. Děti jsme však
neošidili. Na žáky z prvního stupně polické ZŠ čekala Karkulka. Sice trochu moderní, ale s humorem. Aby se nebála,
pomohly jí kolegyně v rolích vypravěčky, všemocné čarodějky, lišky, hastrmana či mravenců. Děti pak plnily připravené
úkoly. Kromě smíchu procvičovaly i své jazykové znalosti.
Věříme, že jsme představili knihovnu trochu jinak. A věřte,
že se chystáme pokračovat.

„Čtení pro nejmenší“

V letošním školním roce bude opět pravidelně probíhat s předškoláky a dětmi z prvních tříd. Budeme se scházet každý čtvrtek v 16 hodin v dětském oddělení knihovny.
Čeká nás čtení, prohlížení knížek, povídání, hraní i drobné
tvoření. Účast je úplně dobrovolná.
A proč tolik péče předčítání. Pro odpověď jsme se vydali na webové stránky akce Celé Česko čte dětem. Rodiče
jsou určitě nejdůležitější předčítači. Knihovna se také může
připojit. Naše společné předčítání je vítanou změnou pro
rodiče i děti.
A proč tedy předčítat? „Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.
Předčítání má pro emocionální vývoj dítěte a formování
jeho komunikačních schopností a návyku číst si v dospělosti
obrovský význam. Vědci i praktikové shodně tvrdí, že pravidelné předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce
morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto
je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.“
Vaše knihovnice
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Sál Pellyho domů
v pondělí 9. listopadu 2015 v 18 hodin.

Nabídka knih tentokrát pro děti
ve věku do 8 let:
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Krbcová, Lenka: Stín a jeho kluk
Papoušková, Eva: Cestování s Velrybou
Schmidt, Kim: Pobřežní piráti-komiks
Satrapiová, Marjane: Strašidla se bojí měsíce
Vítová, Jitka: Květuška hledá tesaříka
Bosseová, Sarah: Penzion pro zvířátka
Hucklesby, Jill: Osamělý králíček
Žambochová, Liba: Léto s kotětem
Craft, Jim: Garfield a záhadná mumie
Marešová, Jarmila: Kdo bydlí ve starém dubu

ve věku do 12 let:
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Krolupperová, Daniela: Zločin na Starém Městě pražském
Kowitt, H. N.: První mezi trapáky
Mai, Manfred: Co se děje ve škole
Táborská, Pavlína: Měli dinosauři blechy?
Frencl, Ondřej: Zombíci-První hryznutí!
Hagerupová, Hilde: Strašidla z Mrazivého ostrova
Schmeisser, Frank: Padouch, kam se podíváš
Pannypaskerová, Sara: Klementýnka a bláznivý týden
Goscinny, René: Asterix a Caesarův vavřínový věnec
Březinová, Ivona: Útěk Kryšpína N.

ve věku do 15 let:
yy
yy
yy
yy
yy
yy

Martin, George: Ledový drak
Green, John: Příliš mnoho Kateřin
Reid, Carmen: Žárlivá holka@Tajnosti v dívčí škole
Šurinová, Monika: Z deníku ohnivé démonky
Lowryová, Lois: Spočítej hvězdy
McNallyová, Susan: Tajemství Morrowů

SBĚRATELÉ POZOR!!!!
Hostinec u Lidmanů v Machouský Lhotě
vetešnici, sběratelé a hokynáři ze Lhoty,
pořádaj dne 5. 12. 2015 vod 8.00 do 12.00.
na sále hostince, další sběratelskou
burzu,všech voborů ..

(např. spořitelna, muzeum Merkur, divadlo, některé domy v Kostelní ulici atd.).
Cílem je označení více než 20 míst, která
v budoucnu vytvoří vycházkový okruh se
začátkem i cílem na náměstí.

PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
Říjen byl (nejen) ve znamení divadla.
Ve dnech 6. a 7. 10. se uskutečnil Den
otevřených dveří Kolárova divadla. Na
obě dopoledne byl připraven program pro
děti z mateřských škol a základní školy.
Měly možnost nahlédnout do zákulisí, vidět
jevištní techniku, mohly si vyzkoušet ovládat zvuk a světla v kabině techniků, Muzeum papírových modelů pro ně připravilo i
tvoření. Potěšil nás zájem veřejnosti
v odpoledních hodinách.

Již 68. Polické divadelní hry zahájil
v pátek 9. 10. 2015 soubor Kolár
s představením Kdo je tady ředitel. Představení se letos hrálo v Kolárově divadle již
po třetí, přesto bylo hlediště z většiny
zaplněné. Následující týden, 14. 10., vyjel
DS Kolár do Vysokého nad Jizerou na Národní přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův Divadelní
Podzim. Po oficiálním přivítání na radnici
a vítání na schodech Krakonošova divadla
sehrál soubor „Ředitele“ před vyprodaným
sálem a odbornou porotou.
Gratulujeme k získaným oceněním,
kterých nebylo málo.
Na návrh odborné poroty XLVI. Národní přehlídky venkovských divadelních
souborů ve Vysokém nad Jizerou
Krakonošova divadelního podzimu
2015 přehlídka udělila tato čestná
uznání:
Janu Antlovi za roli Kristoffera
Petru Scholzovi za roli Finnura
DS Kolár Police nad Metují za dramaturgický výběr divadelní adaptace filmové
předlohy Larse von Triera Kdo je tady
ředitel?
Na návrh odborné poroty XLVI. Národní přehlídky venkovských divadelních
souborů ve Vysokém nad Jizerou
Krakonošova divadelního podzimu
2015 přehlídka udělila tyto ceny:
Jiřímu Trnovskému za roli Ravna
Jaroslavu Soumarovi za scénu
Fotografie a článek z Větrníku (deníku
přehlídky) jsou k dispozici na facebook.com/policko.cz
Více také na stránkách přehlídky
www.kdpvysoke.cz

Uskutečnilo se dopolední pohádkové
představení Divadla Krapet pro školu a
školky a promítání Ovečky Shaun ve filmu
v úterý 13. 10. navštívilo rekordních 184
diváků všech věkových kategorií.

Ve dnech 16. a 17. 10. proběhl
v Pellyho domech kurz kreslení. Deset
účastníků udělalo pod vedením lektorky a
po seznámení s technikou kresby velké
pokroky. Listopadový termín je již také
plně obsazen. Pokud se najdou další zájemci, domluvíme s lektorkou ještě jeden
kurz.
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Muzeum papírových modelů se zapojilo do Týdne vzdělávání dospělých
v Královéhradeckém kraji – více o aktivitách muzea na následujících stránkách
měsíčníku.

V souvislosti s připravovanými trhy
a předvánočními akcemi nás čekají
určitá dopravní v centru města. Prosíme
proto všechny, aby v uvedených termínech
neparkovali v uvedených částech náměstí.
Zároveň prosíme o shovívavost a respektování dopravních značek spojených
s dočasnými uzavírkami:
SOBOTA 7. 11. 2015
bude uzavřeno celé Masarykovo náměstí (průjezd náměstím zachován)

NEDĚLE 29. 11. 2015
bude uzavřeno Masarykovo náměstí a
přilehlé ulice (Kostelní, U Opatrovny,
Tomkova, část 17. listopadu – od křižovatky s Nádražní směrem k náměstí
SOBOTA 5. 12. 2015
bude uzavřena horní část Masarykova
náměstí (průjezd náměstím zachován),
vč. Tomkovy ulice
Za pěkného podzimního počasí bylo
realizováno ještě několik virtuálních prohlídek Police nad Metují a okolí, vč. několika interiéru ve městě – např. kostel, divadlo, Pellyho domy.
Virtuální prohlídky jsou umístěny na
webových stránkách města www.meupolice.cz v sekci Pro turisty a na
www.policko.cz/cs/virtualne/virtualniprohlidky/police-nad-metuji-tour

V centru města jsou instalovány nové
informační cedule na některých budovách,
u Julinky a u sloupu. Vznikly v rámci POLICKÝCH ZASTAVENÍ, ve
spolupráci s panem Miroslavem Pichlem.
Na cedulích je umístěn tzv. QR kód, který
uživatele „chytrých telefonů“ v případě
zájmu odkáže na další zajímavé informace,
historická fakta a fotogalerii umístěnou na
webových stránkách. Kdo nevlastní chytrý
telefon, může nahlédnout přímo prostřednictvím webového odkazu, např. na Pellyho domy:
www.policko.cz/cs/pamatkyzajimavosti/polickazastaveni/pellyho-domy
Cedule jsou číslovány, jedničku má
radnice, postupně se budou objevovat i
v dalších částech města mimo náměstí

Pokud máte zájem o zasílání informací
(kulturní a společenské akce, kurzy, oznámení apod. – rozesíláno 1x týdně), přihlaste
se
k
jejich
odběru
na
www.policko.cz/cs/infomail.php nebo
nám
sdělte
svůj
e-mail
na
ckv(zavinac)policko.cz.
Do předmětu uveďte "registrace infomail".
Pellyho domy, organizační složka

www.policko.cz
facebook.com/policko.cz
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PELLYHO DOMY
Úterý 10. 11. 2015 od 14:00 hod
Sál Pellyho domů

HIP HOP-ERACE

Projekce filmu v rámci Promítej i ty!, při
setkání Senior klubu Ostaš, je přístupná
široké veřejnosti. Více o filmu:
www.jedensvet.cz/2015/filmy-a-z/28661hiphop-erace

13. – 14. 11 2015
Vzdělávací místnost
KURZ KRESBY
PRAVOU HEMISFÉROU

Kapacita tohoto kurzu je naplněna.
V případě dostatečného počtu zájemců lze
otevřít další termín (kontaktujte Informační centrum).

Sobota 28. 11. 2015
od 9:30 do 11:30 hod
Sál Pellyho domů

CVIČENÍ
S OLGOU ŠÍPKOVOU

Aerobic, formování těla (gumy, overbally),
relaxace, strečink. Sportovní oblečení,
podložku na cvičení, ručník a pití s sebou!
Počet míst omezen.
Závazné přihlášky a platba předem
v informačním centru od 2. 11. do 20. 11.
2015
Vstupné: 240 Kč
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Sál Pellyho domů od 14:30 hod

Čtvrtek 19. 11. 2015 od 19:00 hod
68. Polické divadelní hry

4. 11. Pavlína Nývltová:
Bible v dějinách knižní kultury
18. 11. Zdeněk Ležák, Vlastimil Toman:
Historie a současnost časopisu ABC
25.11. - Karel Výravský:
Vybrané kapitoly z filozofie
Vstupné: 60 Kč / přednáška

DS Divadlo Broumov

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO
ČASU

Sál Pellyho domů

TANEČNÍ KURZ

ROZPIS LEKCÍ - LISTOPAD

SO 7. 11. od 10:00 hod
SO 14. 11. od 18:00 hod – II. Prodloužená,
bude zahájen předprodej vstupenek na
věneček (12. 12. od 19:00)
SO 21. 11. od 10:00 hod
SO 28. 11. od 18:00 hod
Vstupné: 40 Kč / lekce

KOLÁROVO DIVADLO

10. 11. 2015 od 19:00 hod
(ZMĚNA TERMÍNU!! - původně 6. 11.)
68. Polické divadelní hry

POPEL A PÁLENKA

Náchodská divadelní scéna
Vynikající černá komedie současného
finského autora se odehrává v dnešních
Helsinkách v jedné trochu pomatené typické rodině. Svérázná vdova se rozhodne, že
si urnu s popelem svého zesnulého manžela odnese ze hřbitova domů, což vnukne
jejím potomkům nápad, jak se zmocnit ne
zrovna malého dědictví.
Vstupné: 100 / 80 Kč
Předprodej vstupenek v infocentru.

Úterý 17. 11. 2015 od 19:00 hod

SVÁTEČNÍ KONCERT
SKUPINY MARIEN

Hudební skupina Marien z Pardubic
patří k nejvýraznějším tvářím nastupující
generace v žánru folkové, country a trampské hudby. Věnují se akustické kytarové
muzice a vícehlasému zpívaní, hrají melodické písně převážně z dílny Víti Troníčka.

Přes progresivnější vítr v plachtách
skupina staví na spíše na tradičních hodnotách FCT hudby a tím zůstává přitažlivá i
pro starší generace posluchačů.
www.marien.cz
Vstupné: 90 Kč v předprodeji, 120 Kč na
místě. Předprodej vstupenek od 2. 11.
2015 v infocentru.
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MÁTOVÝ NEBO CITRON

Chcete nahlédnout do herecké kuchyně?
Máte jedinečnou možnost spatřit poněkud
flegmatickou techniku, hysterické herce, zcela
vynervovanou režii, ale i snahu vše dovést
k úspěšnému konci. Premiéra prostě musí
proběhnout. Komedie, která měla před léty
v Paříži mimořádný úspěch, byla v lednu
2011 znovu nastudována a opět se v Paříži
stala událostí. Hra získala v rámci cen Les
Moliéres 2011 cenu za nejlepší komedii sezony.
Vstupné: 100 / 80 Kč
Předprodej vstupenek v infocentru.

OSTATNÍ AKCE

Sobota 7. 11. 2015
Masarykovo náměstí

SVATOMARTINSKÝ TRH

Trh se bude již tradičně konat na spodní
části náměstí a začínat od 8:00 hod. Z tohoto
důvodů bude náměstí pouze průjezdné a od
pátku 6. 11. od 17:00 hod do soboty 7. 11. do
18:00 hodin nebude umožněno parkování a
vjezd na horní i spodní polovinu náměstí a do
ulic U Opatrovny a Tomkovy ulice. Průjezd
náměstím zůstane zachován. Prosíme občany
parkující pravidelně na náměstí, aby svá
vozidla zaparkovali na ostatních parkovacích
plochách. Děkujeme za spolupráci a pochopení.
Na Martinský trh evidujeme okolo 50-ti
přihlášených prodejců. Jejich počet se může
změnit s ohledem na počasí. Na trhu bude
k vidění sortiment:
Kameny, košíky, dekorace, suvenýry, šperky, magnety, Háčkování, zvířátka z
dřev. vlny, z drátků, krajka, drátování, cukrovinky, perníčky, cukrová vata, pendreky, textil - batika,
malovaný, holandské sýry, krkonošské sirupy, Valašské frgály,
trdelník, Občerstvení bramborové
spirálky, medovina, hračky, káva,
čokoláda, čaj, bonbóny, drátování
minerálů, wire wraping, pečené
prase, kýta, medovina a med, čaje,
káva, čokoláda, kabelky, peněženky, tapety, ponožky, mýdla, ovčí
vlna, zpracování rakytníku, koření,
malované hrnky, Výroba-sušené a
kandované ovoce, prodej českého
česneku
"bukové modely aut, výrobky z
chráněné dílny, keramické postavičky (vánoce ), domácí perníčky,
pečené čaje, oříšky v medu,…
malování na obličej, Sýry(kozí –
ovčí – ementál – parmazán –
gouda - atd). Uzeniny (uzený špek
- klobásy, hovězí a vepřové), ruční
výroba přírodních mýdel, keramika.
V případě příznivého počasí,
bude od 14 do 16 - té hodiny
připraven doprovodný program
v podobě Integrovaného Záchranného Systému. Hasiči ve
spolupráci se Skalní záchrannou

službou postaví lanovku z terasy Pellyho
domů na náměstí s možností vyzkoušení,
ukázka hasičské a záchranné techniky.

Středa 11. 11. 2015 v 16:30 hod

DEN VETERÁNŮ

Uctění památky na polickém hřbitově.

v 17:00 hod

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Sraz u kostela Církve československé
husitské v ulici Na Babí.
Využijte v neděli 8. 11. dílnu v Muzeu papírových modelů a vytvořte si pro průvod
vlastní lampion.

Neděle 29. 11. 2015
Masarykovo náměstí Police n. M.

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

Adventní trh, rozsvícení vánočního
stromu s programem.
Podrobné informace budou uveřejněny na
samostatných plakátech, www
a facebooku.

PŘIPRAVUJEME
NA PROSINEC

Úterý 1. 12. 2015 od 19:00 hod
Kolárovo divadlo
68. Polické divadelní hry

RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

Představení Divadla Palace.
Hrají Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová,
Sabina Laurinová a další.
Vstupné: 300 / 280 Kč
Předprodej vstupenek probíhá
v infocentru.
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Sobota 5. 12. 2015
Sál Pellyho domů a Masarykovo nám.

MIKULÁŠSKÝ TRH

Středa 16. 12. 2015 od 19:30 hod
Kolárovo divadlo

VÁCLAV HYBŠ S ORCHESTREM
a HOSTY

Vystoupí: Jitka Zelenková, Štěpán Růžička,
Irena Kousalová, Filip Hořejš, Martina
Dolečková
Vstupné: 280 / 260 Kč
Předprodej vstupenek bude zahájen
18. 11. 2015 v Infocentru.

INFORMAČNÍ CENTRUM

S koncem září skončila i hlavní turistická sezóna. Na následujících řádcích přinášíme její stručné shrnutí:
Turistickou sezónu 2015 jsme přivítali
v nových, větších prostorech informačního
centra, které bylo otevřeno k 1. 5. 2015.
Setkali se s kladnými ohlasy a chválou
nejen mnoha místních, ale i návštěvníků
města nebo třeba kolegů z okolních informačních center.
V hlavní turistické sezóně – od května
do září 2015 - navštívilo TIC v Polici nad
Metují zhruba 5.900 turistů. Jednalo se
převážně o Čechy, ze zahraničních návštěvníků to byli převážně Poláci, Němci,
Holanďané, Slováci a Angličané.
Nejčastěji dotazovanými místy v Polici
byla muzea - stavebnice Merkur a Muzeum
papírových modelů. Co se týká okolních
míst, dotazy v převážné většině směřovaly
na Broumovské stěny a stolovou horu
Ostaš. Velká poptávka byla po Adršpašsko
– teplických skalách, ale i nově postavených rozhlednách Čáp, Signál a Žernov.
Z tiskovin byl v letošním roce vydán
čtyřstránkový leták Průvodce Polickem
2015, v němž jsou uvedena nejzajímavější
místa na Policku spolu s fotkami a důležitými kontakty i přehled konaných akcí,
skládačka stolová hora Ostaš, proběhl
dotisk česko – polské skládačky Muzeum
papírových modelů a dalších tiskovin.
V letošním roce jsme vydali vlastním
nákladem 4 nové magnety z Policka a další
3 magnety formou sběratelské edice od
externího dodavatele. Také jsme ve spolupráci s panem Jaroslavem Soumarem a
grafikem realizovali 4 pohlednice většího
rozměru – Police nad Metují, Policko a 2
pohledy pro děti – ilustrované p. Soumarem, z toho jeden na vybarvení.
Z dalšího sortimentu to byly keramické
hrnky s motivem kostela, 2 druhy štítků na
hůl, keramické píšťalky, knoflíky, srdíčka
jako upomínka z Police, placka se znakem
města… Od prosince by měla být v prodeji
nová edice královédvorské čokolády Carla,
tentokrát hořké, s polickou radnicí na
přední straně a s dalšími tipy po okolí na
straně zadní. Nezapomněli jsme ani na
regionální výrobce a jejich výrobky – keramika, razítka, ručně vyráběná mýdla,
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med, džemy – jsme zde také prodávali.
Letos byl o suvenýry a produkty z Policka
veliký zájem, zejména mezi turisty.
Začala fungovat půjčovna koloběžek.
Vznikly již zmíněné virtuální prohlídky
a Polická zastavení. Letošní turistická
sezóna byla velmi vydařená a těšíme se na
příští!

Vyúčtování dotace KHK

V říjnu proběhlo konečné vyúčtování
dotace Královéhradeckého kraje. Tentokrát nám kraj přispěl částkou 37 000 Kč na
vybavení nového IC prosklenými vitrínami,
prostřednictvím dotace financoval propagační materiál Průvodce Polickem 2015 a
také přispěl na nový PC včetně softwaru.
Od 19. 12. do 11. 12. 2015 je otevřena nová
grantová výzva k dotačnímu programu na
podporu činnosti turistických informačních center. My se do této výzvy opět zapojíme. Maximální výše dotace v jednotlivém
případě je 50 000 Kč. Máme spoustu nápadů, jak zkvalitnit služby v IC. Budeme se
snažit z dotace vytěžit maximum.

KROUŽKOVÁ VAZBA

Nová služba v infocentru

Od 1. listopadu zavádíme v infocentru
novou službu, a to kroužkovou vazbu.
Slouží ke kompletaci dokumentů, prezentací atd. Max. kapacita svázaných dokumentů je 400 listů.
Ceník je k dispozici na www.policko.cz
nebo přímo v infocentru. Cena již zahrnuje
přední fólii a zadní desky. Kroužkovu vazbu Vám zhotovíme do druhého dne, pokud
nebude v IC provoz, tak na počkání.

NOVINKY V NABÍDCE IC

SPORTOVNÍ LÁHEV NA PITÍ (0,7 l)

Plastová láhev se znakem města a logem
sportvpolici.cz. Prodejní cena je 99 Kč.

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ 2016

Fotografie z Náchodska a Broumovska.
V kalendáři jsou například fotografie skalních hřibů, Velká Kupa, Koruna, výhledy
k Polici nad Metují a Ostaši

nebo k Hronovu a Stolovým horám Čapí
vrch, Skalský potok v Teplických skalách,
ale i vzdálenější místa – náves obce Jestřebí, bývalá fara s pomníkem Barunky
v České Skalici a další.
Prodejní cena kalendáře je 139 Kč.

PŘEDSTAVUJEME:
Hvězdárna a planetárium
v Hradci Králové

Dnes bychom Vám chtěli představit zajímavé místo v našem krajském městě, a to
hvězdárnu
a
planetárium.
Vzhledem
k dostupnosti místa, ať už autobusem, vlakem
či autem, je to tip na krásný výlet. A pokud
k tomu bude ještě jasno, máte se na co těšit!

Hvězdárna se a planetárium nabízí pravidelné pozorování objektů večerní oblohy,
slunce nebo jiných zajímavých těles na obloze, ukázky dalekohledů. Probíhá zde řada
zajímavých přednášek, výstav nebo program
s astronomickou pohádkou, a to nejen pro
děti. V roce 2015 zahájilo provoz digitální
planetárium vybavené nakloněným kruhovým sálem se sklopnými sedadly a polokulovou projekční plochou a špičkovými vysokokontrastními projektory vyvinutými speciálně pro účely projekce noční oblohy na polokouli. Instalovaný projekční systém zobrazuje
hvězdnou oblohu s maximální digitálně dosažitelnou věrností.
Hradecké planetárium je jediné zařízení
svého druhu v České republice, kde jsou tyto
unikátní projektory instalovány. Součástí
programu planetária jsou projekce noční
oblohy a naučné videofilmy, doplněné interaktivními expozicemi „Mikrosvět – makrosvět“ a „Energie – formy a přeměny“
v prostorách obklopujících kruhový sál. Rozhodně nevynechejte putování po Galaktické
nebo Planetární stezce, které vás vedle krásné přírody městských lesů povedou i po naší
sluneční soustavě a mléčné dráze.
Otevírací doba pro veřejnost:
Středa – sobota.
Časy jednotlivých programů najdete na
www.astrohk.cz/program.php
Vstupné: 30 – 90 Kč, dle druhu programu
a věku návštěvníka. Program je vždy připraven na určitou hodinu, proto je dobré si ho
předem na webových stránkách zjistit!

Provozní doba Infocentra
v LISTOPADU:

Pondělí, středa
9:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek
9:00 – 15:00
Polední přestávka: 11:30 - 12:00

infocentrum@policko.cz
tel. 491 421 501
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O víkendech a svátcích zajišťuje
služby informačního centra
a prodej turistických suvenýrů
MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ,
v čase 9:00 – 11:30
a 12:00 – 17:00 hod.

Jak vznikají trhy...

Městské trhy po dlouhá léta organizoval
pan Kubín, který bohužel koncem roku zemřel. Nově mají od letošního roku trhy na
starost Pellyho domy CKVS, i nadále ve spolupráci s Městskou policií a Technickými
službami.
Nové prostředí, žádné kontakty na prodejce, spousta názorů a zažitých zvyklostí
nejen od prodejců, ale i od místních obyvatel… Začátek není jednoduchý, protože uspořádání trhu není jenom o tom, že přijedou
stánky. Již počátkem kalendářního roku se
stanovují termíny. Následuje administrativní
část související s uzavírkami náměstí a přilehlých ulic, která je nezbytná k udělení souhlasu
od příslušných úřadů - Dopravního inspektorátu Náchod, MěÚ Náchod: odboru dopravy,
MěÚ Police n. N.: stavebního odboru, příp.
Správy a údržby silnic. Na základě vydaných
rozhodnutí je třeba zajistit potřebný počet
dopravního značení, rozmístit ho před samotnou akcí a po skončení trhu vše uvést do
původního stavu. To skvěle zajišťují Technické služby. Dozor nad pořádkem a dopravou
v den konání akce, řešení případných problémů s parkováním nebo s prodejci a výběr
poplatků po mnoho let zkušeně zajišťuje
Městská policie. Počet lidí, které jeden trh či
jiná akce zaměstná, je hodně a způsobů, jak
uspořádat trhy, je také hned několik.
V letošním roce hledáme „nejlepší“ systém jak…?
První možnost – dobové stánky všechny
stejné, jak byly k vidění např. v květnu na
Zelňačce. Město však žádné nevlastní (pořizovací cena jednoho stánku se pohybuje
okolo 10 tis) a pronajalo si je z okolních měst,
čímž narůstá cena pro prodejce. Další nevýhodou je omezené množství stánků, kdy jejich

rozměr mnohdy neodpovídá potřebám prodejce. Potom nezbytný výběr prodejců na
základě předem zaslaných přihlášek a informací.
Druhá možnost - vlastní stánky prodejců,
které si s sebou dovezou. Opět na základě
přihlášek vhodně zvolit, aby nepřijeli jen
samí prodejci s ponožkami apod. Přidělovat
jednotlivým prodejcům prostor, zajišťovat
elektřinu apod. Tak, jak to bylo například o
Polické pouti, která pro nás byla jako „křest
ohněm“.
Třetí možnost - nijak výrazně nezasahovat do organizace a nechat trhovce, aby se
srovnali sami, a město vybralo poplatek za
obsazený prostor. Zjednodušeně řečeno
vypsat termíny a kdo přijede, tak přijede.
Z pohledu organizace je toto řešení nejméně
časově náročné na přípravu.
Čtvrtá možnost – pronajmout prostor
náměstí a přilehlých ulic třetí osobě a přenechat jí pořádání trhů. V tomto případě nejen,
že město ztrácí kontrolu nad prodejem, ale
nemá možnost v případě nelibosti jakkoliv
zakročit a ovlivnit počet a druh prodejců či
upřednostnit místní prodejce apod.
Stánkový prodej se, stejně jako vše ostatní, vyvíjí a mění. Stejně tak i přístup měst,
prodejců a zákazníků. Doby, kdy nejen polické náměstí bylo obsypáno igelitovými stánky
se stále stejným sortiment, jsou minulostí.
Trend je dnes takový, že raději uvidíme a
koupíme výrobek pěkný, ručně dělaný,
z přírodních materiálů, zdravý, BIO produkty
apod. Většina měst jako pořadatelů trhů i
prodejců v dnešní době pochopila, že pokud
chtějí dělat trh dobře a kvalitně a vyhnout se
konfliktům nebo dohadům, je nutný výběr a
nastavení podmínek, které musí prodejci
akceptovat. Pro pořadatele - tedy město, to
znamená přibližně 2 měsíce před samotným
trhem zveřejnit informace s podmínkami
účasti, rozeslat případně pozvánky mailem či
využít webovou stránku www.webtrziste.cz,
odkud se mohou prodejci i hlásit.
Přihlášeným prodejcům a řemeslníkům je
potvrzena účast na trhu, zjištěny jejich potřeby a požadavky. Tento systém je trhovci

Hostinec u Lidmanů a spřátelení sousedé
pořádaj v pátek, dne

20. listopadu od 19.00 hod.

FILMOVEJ VEČER
Na stříbrným plátně se vobjeujej filmy
věhlasnýho kameramana Míry Šolce – Plamena
Uvidíte týdlenc filmy
vo významným historikoj

Míroj Pichlovym…

vítán, neboť jim zajistí účast a vědí, že nemusí
přijet v brzkých ranních a mnohdy ještě
nočních hodinách, aby si zabrali „nejlepší
místo“ a nebudou mít vedle sebe dalších pět
kolegů se stejným sortimentem. Příkladem je
polická pouť, kdy již 14 dní před termínem
byla Kostelní ulice vypáskována různými
šňůrkami, provázky a vším možným, co prodejce - zájemce o dané místo - našel. Proto je
před samotným trhem každému prodejci
vyznačen počet metrů, který uvedl
v přihlášce. Abychom se vyhnuli hádkám,
dohadům, cinkání a hluku, který již od třetí
hodiny ranní rušil obyvatele apod. Během
polické pouti jsme se setkali s několika desítkami prodejců a strávili s nimi víkend. Jsou
mezi nimi lidé rozumní, kteří otevřeně poradili, pomohli nebo poskytli „radu do života“.
Jak už to bývá, setkali jsme se i s lidmi, kteří
se a za vším vidí problém. Běžnou praxí je
také, že se najdou i prodejci, kteří se přihlásí,
následně nepřijedou a ani nejsou schopni vzít
telefon. Pak vznikají „díry“ mezi stánky a
komplikuje to samotnou organizaci. Jediné,
jak tomuto můžeme do budoucna zabránit, je
výběr poplatků od prodejců předem.
V očích prodejce hraje velkou roli i doprovodný program spojený s trhem, který se
snažíme zajistit. Stejně tak jako vhodné podmínky a dobrou organizaci. Naší snahou je,
aby k nám jezdili prodejci s pěkným a kvalitním zbožím a ti v mnoha případech jezdí i
z větší dálky. Je pouze na nás občanech, jestli
se k nám tito prodejci naučí jezdit a předají si
mezi sebou pozitivní reference na polické
trhy.

TERMÍNY TRHŮ 2015
7. 11. 2015 - Svatomartinský trh
Masarykovo náměstí
29. 11. 2015 - Adventní trh – Masarykovo náměstí (rozsvícení vánočního
stromu)
5. 12. 2015 Mikulášský trh – Masarykovo náměstí a sál Pellyho domů

Pellyho domy

MĚSTYS VELKÉ POŘÍČÍ POŘÁDÁ PROJEKCI

TRABANTEM NAPŘÍČ
TICHOMOŘÍM
sobota 14/11 od 19:00
SÁL OBECNÍHO DOMU VELKÉ POŘÍČÍ

na místě 200 Kč / předprodej 130 Kč (na podatelně ÚM Velké Poříčí)

vo panu Janu Kousaloj..
A taky něco z historie našeho kraje, přehraný
ze starejch vosmiček a třá i něco inýho…
Vo hudební doprovod a malej koncert se postará
slauná parta z Kvíčerova

Kamarádi osady 5
Stupný dobrovolný...

Tak ten pátek v chliuvě nakrmte a pokliďte co
nejdřiu, aby ste vo sedmý hodině mohli seďat
na svejch místech a poslouchat Pětku, no a
kouknout na ten kinematograf…

Vyprávění z nejnáročnější cesty Dana Přibáně o setkání dvou světů, které křižuje jeho žlutý
cirkus. Napříč pustou Austrálií, kde problémy střídá špatné počasí a špatné počasí problémy,
a nic nejde podle plánu, do nádherné tropické Jihovýchodní Asie, jiného světa, kde mělo být
vše jednoduché a nebylo, a právě proto to stálo za to! Stovky fotek a příběhů, které člověk
někdy ani nechtěl zažít, ale o to větší má radost, že to všechno přežil.
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

Neděle 8. 11. 2015
od 15 hodin

DÍLNIČKA - LAMPIONY
Poplatek za materiál na výrobu 35,-Kč

Ukázka líčení a určení typu pleti
s kosmetickou poradkyní MARY KAY,
Alenou Vodochodskou. Možnost pohlídání dětí.
Vstup zdarma.
Sobota 7. 11. 2015
od 13 hodin

LEKCE FLAMENCA
PRO ZAČÁTEČNÍKY

VÝSTAVA
MINIMODELY
Výstava bez nadsázky potvrzuje české
pořekadlo o zlatých českých ručičkách.
Modely převážně dopravních prostředků v měřítku 1:100 a větším zaujmou nejen svou titěrností, ale až neuvěřitelnou propracovaností. Páteří
výstavy je průřez desetiletou tvorbou
modelářů z minimodel.cz.
Výstava měla několikaměsíční přípravu. Samotnou vernisáží pak svým slovem návštěvníky provedl Tomáš Darebník z minimodel.cz, který zdůraznil
právě jedinečnost minimodelů, které
nemají nikde na světě obdobu. Tento
„obor“ papírového modelářství je českým unikátem a svým kouzlem má
potenciál zaujmout i nalákat další generaci modelářů. Výstava potrvá do
poloviny ledna.
Pondělí 2. 11. 2015
od 9 do 15 hodin

VSTUP ZDARMA

V tento den máme otevřeno zdarma.

BB KAVÁRNA

Dětský koutek, italská káva, domácí
zákusky a palačinky, čerstvé bagety.

Taneční lekce začne rozcvičkou a protažením, následovat bude technika
Středa 13. 11. 2015
dupů, technika rukou, správný postoj.
od 19 hodin
V rámci kurzu se naučíme krátkou
sestavu. Na závěr hodiny uděláme
relaxační cvičení.
Projekce filmu a debata
Lektor: Pavlína Pížová
Ivo Bystřičan / Česká republika / 2013 Kurzovné (4,5 h): 250,-Kč, děti do 15
/ 75 min.
let v doprovodu rodičů 100,-Kč
Z důvodu omezené kapacity prosím
pošlete potvrzení Vaši účasti na:
pavlina.pizova@seznam.cz
nebo tel. 739 440 279

DÁL NIC

ŠPANĚLSKÝ VEČER

Hostem debaty budou místostarosta
města Jiří Škop a architekt Viktor
Vlach.
Vstup zdarma.

HODINKA KRÁSY
Úterý 3. 11. 2015 od 9 hodin
Čtvrtek 26. 11. 2015 od 17 hodin

Každá středa v měsíci
od 14 do 15:30 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

Kroužek není věkově omezen, lze ho
navštěvovat i nepravidelně. Přijďte
vyzkoušet.

Sobota 28. 11. 2015
od 18 hodin
Více na samostatných plakátech.

Otevírací doba kavárny
Po 8:00 - 18:00
Út 8:00 - 18:00
St 12:00 - 18:00
Čt 8:00 - 18:00
Pá 8:00 - 18:00
So 12:00 - 18:00
Ne 12:00- 17:00

Sledujte nás i na našem facebooku:
www.facebook.com/MuzeumPapiro
vychModelu
Návštěvní doba MPM:
Všední dny: 9—15 hod
Víkendy, svátky: 9—17 hod
Děti do 6 let zdarma

WWW.MPMPM.CZ
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Muzeum města Police nad Metují
– výstavy v listopadu
Lidé jako dobytek: Gross-Rosen 1940-1945. Historie, která
se nás týká

Letos si připomínáme sedmdesát let
od skončení druhé světové války. Nepochybně jednou z nejhrůznějších kapitol
této doby byly koncentrační tábory sloužící k perzekuci, zajetí a fyzickému vyhlazování odpůrců a nepřátel nacistického režimu i celých etnických skupin (především
Židů). Tuto smutnou kapitolu historie připomene působivá výstava, nazvaná Lidé
jako dobytek: Gross-Rosen 1940-1945,
kterou připravili studenti Střední školy
propagační tvorby a polygrafie ve Velkém
Poříčí ve spolupráci s Okresním výborem
Českého svazu bojovníků za svobodu v
Náchodě.
Výstava podává svědectví o koncentračním táboře Gross-Rosen, který se
nacházel nedaleko od hranic a měl okolo
100 poboček, z nichž značná část ležela
při naší severní hranici v oblasti Dolního
Slezska. Tábor Gross-Rosen, vězni označovaný jako „kamenné peklo“, měl od roku

1944 své pobočky i v blízkosti samotné
Police nad Metují, například v Žakši (Zakrze u Kudowy-Zdrój), Meziměstí či Dolním
Adršpachu. Několik táborů se nacházelo
i na sousedním Trutnovsku. Na počátku
roku 1945 byl tábor před postupující Rudou armádou nacisty evakuován. Při pochodu smrti bylo v únoru 1945 nacisty za
krutých podmínek u Choustníkova Hradiště zavražděno 179 zbědovaných vězňů.
Výstavu bude možné navštívit od 4. do
30. listopadu 2015 v benediktinském klášteře v Polici nad Metují. Instalována bude
ve volně přístupných prostorách hlavní
chodby v přízemí. Vstup zdarma.
V rámci oslav Dne veteránů 11. 11.
2015 bude od 13,00 do 16,30 hod. otevřena i výstava ŠOA - Osudy židů z Náchodska během holocaustu, která byla
veřejnosti představena již během dne
otevřených dveří 28. října. Mimo tento termín mohou školy a organizované výpravy
navštívit tuto doplňkovou výstavu po předchozím objednání (muzeumna.police@
seznam.cz, tel. 491 423 248).

Přijďte debatovat
na 2. Broumovské diskuse
Dvoudenní diskusní konference a
setkání zajímavých osobností politického, církevního i vědeckého života se
uskuteční 2. a 3. listopadu v nedávno
revitalizovaných Opatských sálech broumovského kláštera. Setkání chce připomenout 70. výročí konce 2. světové války, proto bude jeho letošním tématem
Mír.
Svou účast již potvrdili nebo předběžně přislíbili: místopředseda vlády
Pavel Bělobrádek, kněz Tomáš Holub,
reportér Zdeněk Velíšek, klimatolog Václav Cílek, publicista Roman Joch, kazatel
Rostislav Staněk, diplomat Petr Tůma,
ředitel Lékařů bez hranic Pavel Gruber
a další...
Tři diskusní bloky jsou přístupné
veřejnosti, vstupné na jeden blok je 50
korun a připraven je i doprovodný program. Více na www.klasterbroumov.cz.
Pro školy je rovněž připraven edukační program. Cílová skupina: žáci 2.
stupně ZŠ a studenti SŠ, délka programu
60 minut. Vstupné 30,- Kč, pedagogický
doprovod zdarma. Objednávky edukačního programu: muzeumna.stehlikova@seznam.cz, tel. 777 029 880 (Mgr. Barbora
Stehlíková).

Večerní přástky a martinské
tradice v Dřevěnce (13. – 14.
11. 2015)

Cech panen rukodělných a Regionální
muzeum v Náchodě srdečně zvou 13. a
14. 11. 2015 do staré polické školy Dřevěnky.
V pátek 13. listopadu od 20,00 do
23,00 hodin se uskuteční večerní přástky, během nichž můžete nasát atmosféru
tradičních večerních setkání, kdy se sousedé scházeli při společné práci. Čeká na
Vás draní peří, čištění a kramplování vlny,
předení i vyprávění pohádek. V sobotu
14. listopadu 2015 bude program v Dřevěnce pokračovat od 9,00 do 16,30 hodin
svatomartinskými tradicemi a ukázkami
řemesel.
Přijďte pobejt! Těšíme se na Vás!

Připravujeme na prosinec

Na měsíc prosinec připravuje Regionální muzeum v Náchodě do staré školy
Dřevěnky výstavu nazvanou Kouzlo starých dřevěných hraček. Prezentovány budou historické dřevěné hračky ze soukromé sbírky pana J. Voborníka. Slavnostní
zahájení se uskuteční 17. prosince 2015,
samotná výstava potrvá až do 17. ledna
2016.
Program do staré školy v prosinci
chystá také Cech panen rukodělných.
Podrobnější informace budou zveřejněny v prosincovém čísle a na plakátech.
Mgr. Jan Tůma
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PETROVICKÉ ŠIKULKY ZVOU DĚTI A RODIČE NA

Základní a Mateřská škola
Suchý Důl
ve spolupráci s obcí Suchý Důl

ADVENTNÍ NEDĚLENÍ ODPOLEDNE
V neděli dne 29. 11. 2015 NA OBECNÍM ÚŘADĚ A NÁVSI VE VELKÝCH PETROVICÍCH

pořádá dne

od 15. 00 v tělocvičně OÚ

28. 11. 2015 v 17.00 hodin

POHÁDKA „Obr Otesan se vrací“

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU.

HRAJE Loutkové divadlo Dětem pro radost Náchod
PO SKONČENÍ DIVADLA PŘEJDEME NA NÁVES K VÁNOČNÍMU STROMU, STROM
OZDOBÍME A ROZSVÍTÍME. VYSTOUPÍ DĚTI Z MŠ VELKÉ PETROVICE.

Součástí bude vánoční jarmark
v kulturním domě.

PŘIJDE ČERT A MIKULÁŠ – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Děti si mohou přinést svoje ozdoby vyrobené doma, které zavěsíme na vánoční strom na návsi!
Malé občerstvení zajištěno.

Akce se koná za podpory obecního úřadu.

Občerstvení zajištěno.

Na Vaši účast se těší P.Š.

Netradiční prohlídky broumovského
kláštera od sklepa až po půdu…

va, obkreslit kostel,
sestavit puzzle kláštera, postavit rašeliniště či vystoupat
na tři metry vysokou skálu a zapsat
se do vrcholové
knihy. Expozice je
otevřena ZDARMA,
každý den, od 10 do
16 hodin a nachází
se v nových prostorách kláštera nedaleko mostu do zahrady.

Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
www.klasterbroumov.cz

Megakoncert Hronov 2016
Letní turistická sezona sice skončila, ovšem broumovský
benediktinský klášter své brány nezavírá. Tato národní kulturní památka je otevřena celoročně, každý den a nabízí zajímavý
program i na podzim.
Jedinečnou příležitost prohlédnout si místa, která jsou jinak
běžně nepřístupná, budou mít návštěvníci v sobotu 14. a 28. listopadu. Mimořádné prohlídky Klášterem od sklepa až po půdu
budou probíhat vždy v 10 a 14 hodin. Návštěvníci uvidí nejen
historickou část kláštera (nádherně zdobený kostel sv. Vojtěcha, refektář se vzácnou kopií Turínského plátna i historickou
klášterní knihovnu se 17 tisíci svazky), ale také rozsáhlé sklepní prostory, nedávno opravené prostory opatských freskových
sálů s výstavou Poklady z depozitářů, prostory 3. patra a nádhernou půdu. Kapacita prohlídek je omezená. Zájemci si mohou
rezervovat vstupenky na emailu prohlídky@broumovsko.cz.
Vstupné na tyto mimořádné prohlídky je 170 korun pro dospělé, 110 korun pro děti a studenty.
Na podzim také pokračují zajímavé koncerty hudební kavárny ArtCafé, na které chodí i polští návštěvníci. 4. listopadu v 19
hodin vystoupí v klášterním sále Kreslírna česká hudební skupina Calm Season, která zabrousí do melancholických hudebních vod. 18. listopadu přijede hudební publicista Jan Rejžek s
pořadem Kaleidoskop, ve kterém zazní nejpestřejší zahraniční
žánry a styly.
Nedávno byla v klášteře otevřena také nová expozice Infobod „Krajina, pískovec a člověk“. Interaktivní výstava odhaluje
geologické i biologické zajímavosti broumovského regionu a
zahrnuje několik různých informačních i herních stanovišť, kde
se zabaví i děti. Mohou si tady zkusit postavit roubenku ze dře-

FOTBALOVÝ STADION HRONOV

s kapelou

20. 5. 2016 od 20 hodin
Vstupné 499 Kč, 550 Kč a 650 Kč
Děti do 140 cm vstupné 350 Kč
ZTP sleva 30%.
Předprodej vstupenek od 20. 10. 2015
CA Machová Náchod, Tipsport Bar Hronov, IC – Hronov,
Červený Kostelec, Dobruška, Nové Město n. M., Česká Skalice,
Jaroměř, Trutnov, Úpice, Police n. M., Broumov, Teplice n. M.
a Meziměstí

Partneři akce:
Bowling-Dok Hronov

LÉKÁRNA
SUKOVI

www.ceskekoncerty.cz
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Zvonička svatého Floriána v Bělém

„Zvonička jest, samostatnou stavbou ku
zavěšení zvonku. Nebývá na rozdíl od zvonic
spjata s kostelem, nýbrž stojí i v obcích, kde
kostel ani kaple není…“
Prvotní význam vesnických zvonic byl
signalizační, upozorňující na nebezpečí. V
místech, kde nebyl kostel nebo kaple, převzala zvonička i funkci svolávací.
Příkaz ke stavbě zvoniček vzešel z Ohňového patentu Marie Terezie roku 1751.
Stavba byla v nákladu obce, vrchnost darovala pozemek nebo dřevo. Zvony a zvonky
byly různé, dle majetnosti dárců. V lepším
případě bronzové či mosazné, ale často jen
litinové, z nouze i plechové. Se stavbou zvonice to bylo obdobné, nebyla-li v obci kaplička, stavěla se jednoduchá dřevěná jehlancová věž nebo posloužila věžička na škole
či hasičské zbrojnici. Někde se využil větší
strom s vetknutým břevnem. Častým řešením pro malé zvonky byl vidlicovitý kmen
se stříškou.
První zvon v Bělém pocházel z roku
1823, byl bronzový o váze 22,5 kg. Byl darován rodinou Herdenovou č.p. 9. Jelikož
se v obci nenacházela žádná kaple, byl zavěšen v malé věžičce na střeše č.p. 23. Majitel stavení Václav Hejnyš byl zároveň zvoníkem. Při stavbě školy již bylo počítáno s
přenesením zvonu na školní budovu, což se
také v roce 1874 stalo. Pravidelné polední
a podvečerní zvonění se nad obcí neslo až
do 17. listopadu 1917, kdy byl zvon k válečným potřebám zrekvírován. V roce 1920 byl
pořízen nový bronzový zvon, který byl odlit
Oktávem Wintrem v Broumově. Jeho cena
činila 2000 korun, k čemuž bývalý starosta
Karel Obršál daroval 1000 korun, Františka

Košťálová 500 korun a Marie Winterová,
Kristýna Rösnerová, Florentina Vojtěchová
po 100 korunách, zbytek byl z menších darů
sousedských.
Plných 22 let sloužil zvon obci. Oznamoval čas polední i podvečerního klekání,
loučil se se sousedy na jejich cestě poslední.
Konec této službě učinila opět válka, když
30. března 1942 byl zvon svěšen a odvezen
do Machova a jeho další osud je doposud
neznámý.
Poválečná generace již nový zvon nepotřebovala, k ohlášení vpádu ohně či imperialistů sloužila siréna a pro účely agitační
byl vhodnější místní rozhlas. Tím se stala
školní věžička nepotřebnou.
Jaký byl osud zvoniček jinde? Většinou
podobný. Někde se našlo dost odvahy a
zvon se “ztratil“ a pak našel. Jinde to již nebyl bronz a o litinu nebyl zájem. Rozdílnost
od Bělého však dnes spočívá v jiném: ve
většině okolních vsích a osadách zvoničky
mají, a to poměrně novodobé. Někde na staré místo opatřili zvon nový (Petrovice, Bukovice, Suchý Důl), nebo vybudovali vše od
znovu, a to i tam, kde nikde nic podobného
nebylo (Petrovičky, Maršov, Hony).
Smysl dnešních vesnických zvoniček by
měl být o něco širší než v minulosti. Mimo
místa k setkávání by měl její přístřešek
poskytovat i ochranu před nepohodou pro
návštěvníky obce a rovněž turisty. Zároveň
zde přítomná informační tabule by měla seznamovat s historickými a přírodními zajímavostmi okolí.
Nápad postavit takovouto zvoničku v
Bělém, která by mimo občasného zvonění
plnila i uvedené služby, se zrodil u místních

dobrovolných hasičů a přátel Bělého. Tato
stavba bude na obecním pozemku proti domu č.p. 68, čelně orientována k jihu.
Jednoduchá čtyřboká štenýřová trámová
konstrukce opláštěná svisle prkny s jehlanovitou šindelovou stříškou do 10 metrů
celkové výšky. Svým gotizujícím tvarem
bude připomínat historické stavby severovýchodních Čech a Kladska (v Bělém č.p.
1, 36, 37). Zvon, který je již zhotoven, je
železný, neboť s bronzem zde nejsou dobré zkušenosti. Tvar má šestiboký, lomený a
váží přibližně 35 kg. Srdce zvonu ve tvaru
kladiva je bronzové.
Náročnost stavby je značná, zvláště
když nelze spoléhat na jakékoliv obecní,
státní či evropské subvence. Vzhledem k
tomu, že práce je prováděna svépomocí z
materiálu převážně darovaného,a nemusí
se platit za projekt, odborné poradenství a
ani autorská práva, udrží se cena v rozumné
míře. Některým platbám se však nedá vyhnout, proto pro tento účel je zřízeno konto
pod záštitou dobrovolných hasičů v Bělém,
pod číslem 216304695/0600, kde bude s
vděkem přijímána i ta nejmenší finanční
podpora, nebo přímo do rukou Jana Grosse
- Bělý, čp. 85, tel. 724 187 488.
Chápeme, že nemůže každý tento záměr podpořit finančně nebo materiálně, ale
jsme vděčni i za podporu morální. Zároveň
děkujeme i nepřejícníkům, pomlouvačům a
negativistům všeho druhu, že neznechucují druhé, kteří chtějí pomoci při společném
díle.
Za dobrovolné hasiče,
sousedy a přátelé Bělého.
Jan Gross, Vladimír Laube, Petr Zuda.

SVATÝ HUBERT

Hubert je jednou z postav světců, jejichž
život a působení jsou skoro úplně překryty legendou. Sotva kdo myslí při vyslovení
jeho jména na to, že byl také biskupem a
vykonal mnoho pro šíření víry. Ale téměř
každý ví, že Hubert je patronem myslivců a
lesníků, že jemu ke cti začínají kolem 3. listopadu tradiční Hubertovy hony.
Hubert se narodil kolem roku 655 v
Akvitánii ve Francii. Podle legendy pocházel ze šlechtického rodu a stal se náruživým lovcem a milovníkem hýřivých zábav.
Oženil se mladý, avšak svou ženu ztratil už
při narození prvního dítěte. Zlomen bolestí
nad touto ztrátou se Hubert uchyloval stále
častěji do lesů a hledal zapomnění v lovu.
Tam prý spatřil na Velký pátek jelena, který
měl mezi parohy svítící kříž. A promluvil k
němu nadpřirozený hlas, který se ho zeptal:
„Huberte, proč stále lovíš a honíš zvěř. Je na
čase, abys začal hledat mě, který se za tebe
obětoval.“ Tento zážitek posílil Huberta
v úmyslu zasvětit svůj život Bohu. Brzy nato
přijal kněžské svěcení a působil jako posel

víry v Brabantu v Ardenách. V obyvatelstvu
brzy nesl jméno „apoštol Arden“.
Kolem roku 700 byl vysvěcen na biskupa. Je známo, že své biskupské sídlo přeložil
z Maastrichtu do Lutychu. Tady postavil katedrálu města na místě, kde byl zavražděn
jeho učitel Lambert, kterého velmi ctil. S celým nasazením se Hubert věnoval v příštích
letech dalšímu pokřesťanění obyvatelstva
v Ardenách. Lovu však zcela nezanechal,
roku 726 se zranil při rybolovu na řece
Máze a následujícího roku zemřel.
S Hubertovou památkou jsou spojeny
četné lidové zvyky. Tak se v různých krajích v Hubertův den světí chléb, sůl a voda,
aby byl člověk po jejich požití chráněn před
kousnutím psa. Takzvaný Hubertův chléb
si poutníci odnášejí z města sv. Hubert (ve
Francii) k ochraně svých domácích zvířat.
Loveckým psům se vypaloval do čela otisk
takzvaného Hubertova klíče, aby se zvířata
nebála vody. Vzteklina se ve Francii a Belgii
někdy nazývá „mal de St-Hubert“ („nemoc
sv. Huberta“). Hubertova úcta doznala od

Světci k nám hovoří …
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15. století silného rozmachu potom, co byly zakládány Hubertovy rytířské řády a různá Hubertova
bratrstva.
Svatý Hubert je patronem myslivců a střelců,
ale méně známé jsou jeho další patronáty: Hubert
je i patronem řezníků, kožešníků, soustružníků,
optiků, kovodělníků, slévačů, výrobců matematických přístrojů, matematiků a výrobců rolniček.
Hubert bývá znázorněn s jelenem a jeho parohy, nese biskupský oděv. Je-li znázorněn jako
myslivec, má u sebe většinou psy a lesní roh.
Svátek svatého Huberta připadá na 3. listopad.
Po čtyřleté pauze se letos slavnost svatého
Huberta vrátila na barokní areál na Kuksu. Svatohubertská slavnost začala monumentálním
průvodem, ve kterém se kromě zástupců pořádajícího Řádu sv. Huberta objevili myslivci se psy
různých loveckých plemen, mažoretky, jezdkyně
na koních, koňská spřežení, chovatelé s dravými ptáky, ale například i páry kostýmovaných,
ve kterých zářily dámy v šatech, hrajících všemi
barvami.

František Janeček

Říjen na prvním stupni ZŠ

V měsíci říjnu proběhlo na naší škole
několik zajímavých akcí.
Čtvrté třídy a 3. A začaly jezdit na lekce plavání do Broumova. Děti se učí plavat
nebo se zdokonalují v krásném novém bazénu, kde mohou využívat i relaxační lehátka a vířivku.

Z kulturního programu byl asi nejzajímavější koncert Radima Zenkla, který hrál
na mandolínu a píšťaly z různých kontinen-

tů. Malé děti si pak užily představení s názvem Včelí medvídci.
V minulém týdnu nás potěšila návštěva
knihovny, kde pro nás knihovnice nachystaly netradiční
pohádku o Červené Karkulce
a zajímavé úkoly. Třetí třídy
v knihovně vystavují své práce, kterými zakončily učení o
našem městě. Přijďte se podívat.
Učitelky 1. stupně ZŠ

Většina tříd navštívila také Kolárovo divadlo v rámci dnů otevřených dveří.

Jan Vysoký zdraví od protinožců

Fotografie není špatně vložena, je v
pořádku. Jan Vysoký, maturant broumovského gymnázia 2006, jinak Suchodolák,
je právě u protinožců. Honza byl vždycky
svérázný a svůj, nikdy ovšem neměl hlavu
na špatném místě. Za tu krátkou dobu, co
je z našeho gymnázia, toho stihl vskutku
dost. Titul bakaláře a inženýra na Fakultě jaderné a fyzikálního inženýrství ČVUT,
titul doktora filozofie současně na ČVUT
a na Jacobs University Bremen v Německu, práce na Australské národní univerzitě
Canberra, publikování 7 odborných textů v
oboru geometrické metody v teoretické fyzice, Čestné uznání Ceny Milana Odehnala
( velmi prestižní cena ), a letos získal cenu
nejprestižnější v našich podmínkách. Cenu
zatím neprozradíme, ale ti znalejší určitě bu-

dou vědět. Cena bude totiž oficiálně
předána až 18. listopadu. Jsme rádi,
že se Honzovi daří, bystřejší učitelé
rozeznali jeho talent již na gymnáziu.
Také jsme rádi, že přes všechny úspěchy na akademickém poli zůstává
stále normálním člověkem... cituji z
emailu z Austrálie: „Ještě mám menší
dodatek - uvědomil jsem si, že jsem
v odpovědi ani nepoděkoval - vážím
si toho, že i po letech máte zájem
vzpomenout na absolventa. Jsem
rád, že zrovna Vaše gymnázium bylo
mým odrazovým můstkem do života.
Jelikož jsem zrovna na jižní polokouli, odraz to byl slušný!J. Tolik Honza
Vysoký. Držíme palce a přejeme další
úspěchy.
(mk)
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Z polické mateřinky…

… Vás dnes chceme informovat o některých novinkách, které pro nás nachystala paní
ministryně Kateřina Valachová. Některé změny nás potkají (pravděpodobně) již v příštím
školním roce, neboť vláda ČR je již schválila,
na některé další si budeme muset chvíli počkat.

1) Povinný poslední rok vzdělávání v MŠ
před nástupem do ZŠ
Nad tímto tématem jsme se již zamýšleli
v jednom z minulých čísel Polického měsíčníku. Podstata tohoto opatření spočívá v povinném vzdělávání v mateřské škole pro
všechny děti, které v následujícím školním
roce zahájí vzdělávání v ZŠ. Cílem je přivést do
MŠ všechny děti bez rozdílu – především pak
děti ze sociálně-znevýhodněného prostředí.
Na druhou stranu však toto opatření přináší i
některá úskalí, dosud nevyjasněná – povinná
docházka znamená i omluvenky pro případ
nepřítomnosti, evidenci dnů, kdy dítě zameškalo vzdělávání v MŠ apod. Rodiče dětí, kteří
chtějí i navzdory této povinnosti vzdělávat
své děti předškolního věku doma a sami, mají
tuto možnost, ale pouze za určitých podmínek – jaké podmínky to jsou, paní ministryně
neuvedla. Lze se domnívat, že se jedná o jakési testy nebo zkoušení v předem určených
mateřských školách, které budou muset děti,
vychovávané doma, absolvovat?! Kdo je bude
zkoušet a z čeho? Mateřské školy rozvíjejí a
vychovávají děti po všech stránkách, aby vývoj dítěte byl rovnoměrný a harmonický – dá
se harmonie a rovnoměrnost vývoje testovat
např. za 1 den, kdy tyto zkoušky budou probíhat? Necháme se překvapit (nic jiného rodičům dětí předškolního věku nezbývá).
2) V následných letech budou přednostně
umisťovány v MŠ děti 4leté a o rok později děti 3leté
V současné době jsou přednostně umisťovány ke vzdělávání v MŠ pouze děti předškoláci, které se chystají na vstup do ZŠ. V praxi to
znamená, že při zápisu do MŠ musí ředitelka
MŠ přijmout dítě předškoláka i za tu cenu, že
ho upřednostní před dítětem mladšího věku. A
roli nehraje ani fakt, že maminka mladšího dítěte pracuje 24 hodin denně a proto potřebuje
školku velmi nutně – předškolák má přednost, i když jeho maminka není zaměstnaná.
V příštích letech se tento systém přesune na
děti 4leté a později 3 leté – jejich přijetí bude
přednostní před dětmi mladšími, ať se děje co
se děje.

3) Ředitelky mateřských škol budou mít
snížený počet hodin přímé výchovné
práce.
V současné době každá ředitelka MŠ pracuje 3 hodiny denně přímo u dětí ve třídě a vykonává výchovnou činnost učitelky. Veškerou
administrativu, management, jednání s ostatními institucemi, účetnické práce, personální
agendu – to vše na ni čeká odpoledne, často i
večer a velmi často i o víkendech. Paní ministryně tento problém vyřešila jednoduše- paní
ředitelkám snížila počet hodin přímé výchovné práce u dětí. Kdo se však o děti postará právě v době, o kterou je tento úvazek ředitelek
(ředitelů) MŠ snížen, zda bude navýšen úvazek ostatních pedagogů MŠ, paní ministryně
neuvedla a na otázku tohoto znění neodpověděla. Zřejmě tento problém bude teprve řešen
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– opět se necháme překvapit.

4) Od září 2016 dochází k novému systému
péče o děti se speciálními vzdělávacími
potřebami
K vysvětlení tohoto bodu dovolte krátkou
exkurzi do problematiky: speciální vzdělávací potřeby se týkají dětí, které mají nějaký
handicap a jejich vzdělávání nemůže probíhat tak, jako u většiny běžně se vyvíjejících
dětí. Jedná se o jiný přístup pedagoga, o jiný
způsob předávání informací, o jiný způsob
práce v manuálních činnostech, o jiný způsob
komunikace, o jinou časovou organizaci při
vzdělávání apod. Dosud byla většina těchto
dětí vzdělávána ve speciálních MŠ, jejich počet
však bude do budoucna redukován a zůstanou
zachovány pouze pro děti s těžkým a velmi
těžkým handicapem. Děti s lehkou formou jakéhokoliv handicapu budou vzdělávány v běž-

ných MŠ s pomocí asistentů pedagoga, s upraveným obsahem vzdělávání a s individuálním
vzdělávacím plánem. Paní ministryně slíbila
dostatek financí a dostatek asistentů pedagoga (,,asistenta dostanou všechny děti, které ho
při vzdělávání budou potřebovat“, uvedla pro
Učitelské noviny p. ministryně).
Zda bude vše fungovat tak, jak MŠMT slibuje, teprve uvidíme, ale v každém případě
budeme doufat, že všechny tyto změny budou
změnami k lepšímu a že umožní bezchybné
fungování všech mateřských škol, nejen MŠ
ve velkých městech, ale i těch malých, s rodinným přístupem k dětem. A zároveň věříme, že
všechny změny prospějí v první řadě dětem
předškolního věku a jejich rodičům! (v tomto
článku bylo využito citace a informací z webu
MŠMT a z časopisu Učitelské noviny).
Těšíme se s Vámi za měsíc na shledanou!

Vaše paní učitelky a pan učitel MŠ na sídlišti

TRADIČNÍ POHÁDKOVÝ LES SE VYDAŘIL

I letos pořádala Střední odborná
škola sociální – Evangelická akademie
v Náchodě pohádkový les. Tentokrát s
názvem: „Putování vzhůru do oblak“. Na
děti z mateřských škol a prvních tříd ZŠ
čekaly pohádkové postavy na trase, která
začínala u prameníku Idy. Děti putovaly
s pohádkovými postavami až k hasičské
zbrojnici v Bělovsi. Po cestě plnily nejrůznější úkoly (vyrábění indiánských čelenek, házení míčků na cíl, poznávání chutí
ovoce…).

Starší děti procházely delší trasou, na
které je v Montaci čekalo i malé lanové
centrum. Pohádkovým postavám vdechli
život žáci SOŠS-EA, kteří si v převlecích
s dětmi zasoutěžili a po celou dobu trvání
akce se všem dětem věnovali. Za to a za
důkladnou přípravu jim patří dík, stejně
tak jako učitelům naší školy.

Dík patří také dobrovolným hasičům
z Bělovse za poskytnutí prostoru hasičské zbrojnice, kde vzniklo pohádkové
zázemí pro občerstvení a taneček dětí.
Také děkujeme Městské policii Náchod za
to, že zajišťovala bezpečnost při průběhu
akce a navíc umožnila dětem prohlédnutí

policejního vozu a jeho vybavení.
Děti, které se pohádkového putování
zúčastnily, obdržely drobné dárky a občerstvení. Nestalo by se tak bez pomoci
sponzorů, především náchodského pivovaru Primátor a.s., Hitrádia Magic a
společnosti NUTRICIA DEVA a.s.
Pohádkový les 2015 skončil, ať žije
pohádkový les 2016!
Markéta Vyšatová
Střední odborná škola sociální
- EA Náchod

Polická univerzita volného času - aneb z lavic polické Alma Mater
Všechno má svůj konec. Skončily i
předlouhé prázdniny - nejdelší v historii
PUVČ (začaly 10. února) - které by nám
určitě žáci a studenti všech škol záviděli.
A tak se posluchači opět sešli ve středu 30.
září na první lekci podzimního semestru
roku 2015. Na úvod seznámila posluchače
paní starostka Mgr. Ida Jenková se změnou
programu. Plánovaní lektoři se pro nemoc
omluvili a tak jejich místo zaujal první náhradník, pan Michal Kops se svým programem. Ovšem ještě před tím přišli se svým
tradičním pozdravem žáci polické ZUŠ.
Tentokrát to bylo sourozenecké duo Bára
a Jakub Meierovi. Za klavírního doprovodu
Báry jsme si poslechli Jakubovu trubku ve
skladbách Clause Badela Piráti z Karibiku a
melodii Mít rád bližního svého z Webberova
muzikálu Jesus Christ Superstar. Za své vystoupení sklidili oba mladí interpreti velký
potlesk.
Pak už nastoupil pan Kops, který posluchačům promítl snímky z Indonésie, které
doprovázel vlastním komentářem. Snímky
vznikly při natáčení školního filmu o této
zemi a týkaly se především ostrovů Bali,
Jáva a Kalimantan a oblasti Západní Papua
na ostrově Nová Guinea. A bylo opravdu na
co se dívat. Nádherné snímky z putování po
těchto místech, snímky z letišť, na kterých
přistávali, z měst a vesnic, kterými projížděli, mnoho snímků z džungle, kde zachytili ži-

vot domorodých obyvatel v jejich vesnicích,
ale i exotické obyvatele ze zvířecí říše.
Velmi zajímavé pak byly snímky z ostrova Jáva, kde se u kráteru sopky Kawah Iljen
těží síra. A je až neskutečné, jakým způsobem se získává v době vědeckotechnické
revoluce, v době všeobecného technického
pokroku. Kapalná síra vytékající z kráteru sopky po ochlazení tuhne, tuto ztuhlou
hmotu dělníci ručně rozbíjejí na menší balvany a nakládají do nůší. Takto naplněné
nůše o váze až 100 kg pak odnášejí na svých
ramenou strmou cestou přes hřeben kopce
do několika kilometrů vzdáleného překladiště. Tuto cestu absolvují denně nejméně
dvakrát. Rozbíjení sirných balvanů a nakládka jsou navíc zpestřeny pobytem v prostoru, kde neustále z nitra sopky vycházejí sirné výpary a při tom jen několik málo
dělníků si chrání dýchací orgány ochrannou
rouškou. Jak by se na to asi tvářily naše orgány bezpečnosti práce? Přednáška skončila a my můžeme panu Kopsovi jen poděkovat za krásný a zajímavý výlet do exotické
země.
Další akce se konala již za týden 7. října
a na zdravotnickou tématiku přijel pohovořit Mgr. Tomáš Cikrt, kterého známe z televizních obrazovek, kde v nedávné době
mnohokrát vystupoval jako mluvčí Ministerstva zdravotnictví za ministra Julínka.
Ovšem úvod patřil jako vždy hudbě a inter-

pretce Františce Pospíšilové, která na své
violoncello za klavírního doprovodu pana
učitele Čapka zahrála velmi hezkou 1. větu
ze Sonáty Jeana Dupora. A také tentokrát
nechyběl za její výkon velký aplaus.
Poté se ujal slova Mgr. Cikrt, který v úvodu svého vystoupení nešetřil chválou na
předcházející hudební produkci, se kterou
se nesetkal, podle jeho slov, ještě na žádné
z mnoha svých přednášek. Pak už se věnoval vlastnímu tématu, tedy zdravotnictví
a konkrétně lékům. Z přednášky jsme se
dozvěděli celkem podrobně fakta z dějin
léků, z oblasti jejich výzkumu a vývoje léků,
z jejich výroby a mnohé jiné. Byli jsme seznámeni s bezpečností při užívání léků, byla
popsána cesta léků v lidském těle, nechybělo ani upozornění na možné chyby pacientů,
ale i lékařů. Zdůraznil, že vlastně každý lék
je současně jedem a proto je nutno při jejich
užívání přísně dodržovat předepsané pokyny. S velkou pozorností jsme vyslechli i
příběh jednoho z největších českých vědců,
profesora Antonína Holého, jenž se může
pochlubit objevy léků na nemoci, se kterými si lékaři do té doby nevěděli rady – virové infekce jako AIDS opar nebo žloutenka.
A závěr? Protože posluchači jsou převážně
v seniorském věku, myslím, že tato přednáška byla pro všechny velmi podnětná a
užitečná.
Václav Eichler, posluchač PUVČ

Vyšší odborná škola stavební a Střední
průmyslová škola stavební
arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931

Absolventům základních škol nabízíme
4leté maturitní studium


obor 36-47-M/01

STAVEBNICTVÍ,

ZAMĚŘENÍ POZEMNÍ
STAVITELSTVÍ

3leté učební obory
Stavební klempíř*
*
 36-64-H/01 Tesař
*
 36-67-H/01 Zedník
*
 36-69-H/01 Pokrývač
*
 39-41-H/01 Malíř, lakýrník
 23-55-H/01

*možná finanční podpora studia formou stipendia

Všem žákům poskytujeme možnost ubytování
a stravování ve vlastních zařízeních školy.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7. LISTOPAD 2015
více informací o studiu: web WWW.VOSSNA.CZ nebo telefonicky 491 426 243
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JAZYKOVĚ–VZDĚLÁVACÍ POBYT V LONDÝNĚ
váhal, ale když jsem se seznámil s programem pobytu, bylo rozhodnuto. V plánu byly
všechny známé turistické destinace, které v
Londýně a okolí jsou. Co ale vybrat jako největší zážitek? Na Tower Bridge je v průchozích mezi věžemi úžasná skleněná podlaha,
v Brightonu oblázková pláž a ruské kolo, z
Greenwiche je zase krásný výhled na centrum Londýna, Big Ben s Buckinghamským
palácem - tady snad netřeba víc dodávat a na
Trafalgaru obrovský pomník admirála Nelsona s fontánami. Ačkoli nejsem typický turista,
který fotí vše, co se hýbe, na tomto zájezdu
jsem se tak trochu turistou stal. Lhal bych,
kdybych řekl, že jsem si focení neužíval. Každý z nás přece rád poznává svět kolem sebe!“,
konstatoval Radan.

V termínu 22. až 27. září odjelo 14 studentů Střední školy propagační tvorby a polygrafie do Londýna na jazykově-vzdělávací
pobyt, který byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaným Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky. Byl zaměřen nejen na poznávání památek,
ale také na výuku anglického jazyka s britskými lektory.

I přes dlouhou a únavnou cestu první den
začal hned z rána návštěvou londýnských
památek v centru města zvaném City. Zde si
žáci prohlédli dominantu města – katedrálu
sv. Pavla a místní mrakodrapy s podivnými
názvy Střep a Okurka. Nahlédli do útrob otevíracího mostu Tower Bridge a pokračovali
okolo pevnosti Tower na tradiční oběd – fish
and chips. Po obědě se vydali metrem do Přírodopisného muzea v části Kensington, kde
strávili odpoledne nad expozicemi dinosaurů, savců a jiných živočišných druhů. Navečer
zamířili do hostitelských rodin na večeři a
nocleh.
Druhý den v ranních hodinách vyjeli
prohlédnout si přímořské letovisko na jih
od Londýna – Brighton, kde všechny zaujalo
velké vyhlídkové kolo na pláži, spousta mušlí
a barevných kamenů. Při procházce městem
si stačili zakoupit suvenýry a vyfotit si tamní královský palác. Odpoledne patřilo první
společné výuce jazyka ve škole v Londýně.
Následující den skupinu odvezl autobus do
části Greenwich, kde si prošli nádherný park
s Královskou observatoří a proslulým nultým
poledníkem. Podívali se také do Námořního
muzea a projeli se lodí po řece Temži. Odpoledne se znovu vrátili do školy na další výuku
a obdrželi certifikát z jazykového kurzu. Po
výuce se opět vrátili do hostitelských rodin.
Poslední den byl celý věnován návštěvě
centra Londýna. Žáci viděli sídlo britské královské rodiny - Buckinghamský palác a prošli se parkem svatého Jakuba. Poté se vydali
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na nábřeží Temže k budově Parlamentu a na
náměstí Trafalgar Square, kde měli možnost
podívat se na vzácné sbírky umění do Národní galerie nebo do okolních ulic oblasti Soho
a Čínské čtvrti. Společně také pokračovali
na kruhové náměstí Piccadilly Circus známé
svými velkými reklamami. Navečer již odjížděli autobusem od O2 Arény směrem na Dover a podmořský vlak, který je opět přepravil
na břeh Francie. Všichni se vrátili domů unaveni, ale plni nových znalostí a zážitků.

A jaké dojmy si z cesty do Anglie za poznáním přivezli sami žáci? O příjezdu do
Anglie sugestivně vypráví žákyně 4. ročníku
oboru Grafický design Dominika Zálišová:
„Najednou se probouzím. Rozespalýma očima se dívám uličkou směrem k řidiči, kde to
vlastně jsme. A najednou vidím jakousi červenou věc. To je doubledecker? My už jsme v
Londýně? Zalévá mě úžasný pocit z poznávání něčeho nového, nepoznaného. Za chvilku
již vystupujeme. Dívám se vpravo a v tu chvíli
mi dochází, že auta jezdí zleva. Pousmívám se
nad tím a s úsměvem vkračuji do velkoměsta
plnaočekávání.“

Také Denisa Nuševská z téže třídy je z pobytu nadšená. „Celý Londýn
je jeden velký zážitek, ať už se to týká
jazykového kurzu ve škole s rodilým
mluvčím, památek, muzeí, galerií nebo
dopravy či lidí. Je to metropole s osmi miliony
lidí a navíc s turisty. Největší tlačenici jsem
zažila večer v metru. Co se týkalo školy, byla
to velká zkušenost. Mluvit s rodilým mluvčím,
kdy vám neřekne slovo česky, je velice zajímavé a člověka to donutí porozumět. I v hostitelské rodině jsme hodně mluvili a myslím
si, že to pro nás bylo velkým přínosem.“
Dejme ještě slovo Radanu Marelovi ze 3.
ročníku oboru Reprodukční grafik a Kateřině
Šitinové ze 4. ročníku oboru Grafický design.
„Když jsem se dozvěděl, že jsem byl vybrán
na vzdělávací pobyt do Anglie, šokovalo mě
to, ale taky obrovsky potěšilo. Chvíli jsem

Kateřina Šitinová se zamyslela nad pobytem: „Největší zážitek? Mohla bych dlouze vyprávět o pohledu na spoustu nádherných památek, při kterém se mi tajil dech. Jsem velká
obdivovatelka architektury a zrovna v Anglii,
přímo v Londýně, je té nádhery neskutečné
množství. To bych tu básnila ještě dlouho.
Londýn má nespočet zajímavých míst, památek a podobných pokladů. Ovšem ten největší jsem nalezla v lidech. Netuším, zda jsem
zrovna měla to štěstí, nebo to tam tak skutečně většinou chodí, ale ochota, přívětivost
a slušnost, jakou jsem zažila v Londýně, s tou
jsem se ještě nesetkala. Nezaznamenala jsem
jediného člověka, který by měl mrzutý výraz,
byl protivný nebo nevlídný. Lidé si všude navzájem vyhověli a mysleli jeden na druhého.
Tato zkušenost se stala mojí velkou inspirací. A já se nebojím a snažím se šířit dobrou
náladu, slušnost, přívětivost, ohleduplnost a
příjemnou atmosféru i zde v Čechách,“ uzavírá optimisticky své dojmy z jazykově-vzdělávacího pobytu Kateřina.

Podobné mínění má i její spolužačka Barbora Zumrová. „Při našem pobytu v Anglii mě
nejvíce zaujala vstřícnost a přátelskost lidí.
Kdokoli se vás někdo, i byť jen lehce, dotkl na
ulici nebo v obchodě, hned se vám omlouval,
i kdyby to byla vaše vina. Prodavačky se vždy
mile zeptaly, jestli nechcete s něčím pomoci
nebo poradit. Když se na ulici zastavíte s mapou v ruce, hned se u vás někdo zeptá se, jestli vám může poradit. Stejně tak překvapující
pro mě bylo, když paní, u které jsme byli ubytováni, si v mobilu nastavila anglicko-český
slovník a řekla nám, že je na nás připravena.
Avšak naším opravdu největším zážitkem byl
černošský taxikář. Hned, jakmile jsme s kamarádkou nastoupily, si s námi začal povídat
a vyptávat se, odkud jsme. Když jsme mu řekly, že z České republiky, tak se ptal na město.
To jsme se shodly, že bude nejlepší říct, že
jsme z okolí Hradce Králové. A on se hned
chytil, že to tam zná a že tam byl. Také prý navštívil Brno, Plzeň a Sněžku v Krkonoších. Říkal, že v Čechách jsou moc milí lidé, a že když
ho viděli, nadšeně volali: černoch, černoch!
Tak jsme v Anglii objevili milovníka naší republiky. Je k tomu potřeba něco dodávat?“

Mgr. Zuzana Kovářová
a Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí -www.ssptp.cz

Ani letos VOŠ a SPŠ architekta Jana Letzela nezahálí

Díky
mezinárodnímu
projektu
„Vstupujeme na trh země souseda“ se
podařilo již koncem loňského školního
roku odstartovat spolupráci mezi VOŠ a
SPŠ stavební arch. Jana Letzela v Náchodě

a polskou střední odbornou školu Zespól
Szkól
Budowlano
- Eletrycznych ve
Svídnici. Ani letos naše škola nezahálí.
Jsme zapojeni v projektu Výzva 56.
Součástí tohoto projektu je profesní rozvoj

pedagogů technických předmětů v podobě
stínování (shadowing) na partnerských
školách v zahraničí. Již druhý týden probíhá
stáž odborníků náchodské stavebky
na svídnické škole. Cílem je vzájemné
obohacení se o zkušenosti, seznámení
se s novými metodami práce při výuce
stavebnictví.
Další součástí Výzvy 56 je krátkodobý
jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí
určený pro žáky. Studenti druhých ročníků
mají namířeno začátkem listopadu do
Anglie. Začínající němčináři ze třetích
ročníků pojedou do Berlína. Žáci absolvují
jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9
vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí
se s významnými reáliemi příslušného
místa.
Kromě
organizace
zahraničních
zájezdů se jazykáři soustředí na realizaci
čtenářských dílen ve výuce českého jazyka
a literatury. Snaží se tak zvýšit zájmem o
čtenářství a zlepšit čtenářskou gramotnost.
I tato aktivita je součástí Výzvy 56.
Začátkem října se 14 studentů ze 2. a
3. ročníku vrátilo z poznávacího zájezdu do
Paříže, Londýna a jižní Anglie, který pro ně
zorganizoval vyučující anglického jazyka
Ing. Pavel Janeček. Některým studentům se
tak poštěstí během krátké doby navštívit
hned tři světové metropole.

Komu se nepodařilo vycestovat do
zahraničí, mohl si alespoň zasportovat na
nově rekonstruované podlaze v tělocvičně
naší školy. Došlo ke kompletní výměně
podlahové krytiny a obložení tělocvičny.
Na podlahu byl použit produkt
dánského
výrobce
Junckers
Industrier. Jedná se o podlahu
na dvojitém roštu z bukových
palubovek,
systém
DuoBAT
110+. Tento systém je ideální do
multifunkčních sportovních hal,
kde se vyžaduje rychlý povrch s
výborným odrazem míče, dále pak
pro aerobik a gymnastiku. Systém
nabízí bezkonkurenčně nejlepší
vlastnosti odrazu míče a to díky
plně pružnému dvojitému roštu.
Vestavěné
pružící
elementy
také
zabraňují nežádoucí
deformaci podlahy a udržují
její dokonalou pružnost.Takže
i sportovci si na náchodské
stavebce přijdou na své a
ocení kvalitu.
I vy máte možnost si
přijít prohlédnout nejen
nově opravenou tělocvičnu,
ale seznámit se s celou naší
školou podrobněji. V sobotu
7. listopadu 2015 od 8:30
do 13:00 pro Vás chystáme
Den otevřených dveří. Na
shledanou na stavebce.

Mgr. Lea Zálišová

Přehled nabízených oborů 2016/17
Polygrafické obory
Polygrafie
Tiskař na polygrafických strojích – studijní obor
Tiskové technologie
Tiskař na polygrafických strojích – učební obor
Vlasová tvorba
Kadeřník – učební obor

Reprodukční grafik
Reprodukční grafik pro média – studijní obor

Výtvarně řemeslné obory

Umělecký obor – talentové zkoušky

Interiérový a propagační design
Aranžér – učební obor

Propagační design
Grafický design – studijní obor

Obory zkráceného studia pro absolventy učebních a maturitních oborů
Komerční grafika a fotografie
Reprodukční grafik – jednoleté studium
Moderní tiskové technologie
Tiskař na polygrafických strojích – jednoleté studium
Dny otevřených dveří:
pátek 20. 11. 2015 od
sobota 21. 11. 2015 od
středa 9. 12. 2015 od
středa 13. 01. 2016 od
středa 3. 02. 2016 od

9 do 17 hodin
8 do 12 hodin
14 do 17 hodin
14 do 17 hodin
14 do 17 hodin

Kontakt: SŠPTP Velké Poříčí, Náchodská 285
telefon: 491 485 041
e-mail: ssptp@ssptp.cz
web: www.ssptp.cz
https://www.facebook.com/sspt.velkeporici
GPS: 50°27‘48.849“N, 16°11‘1.855“E
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STŘEDNÍ ŠKOLA
ODĚVNÍ l SLUŽEB I EKONOMIKY
ČERVENÝ KOSTELEC
GUMAŘ - PLASTIKÁŘ

učební obor dle potřeb a s uplatněním v gumařském průmyslu

VÝROBCE TEXTILIÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hronov, Hostovského 910

℡ 491 485 048
e-mail: skola@spshronov.cz
www.spshronov.cz
http://www.facebook.com/SPSHRONOV

učební obor dle potřeb a s uplatněním v textilním průmyslu

MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

umělecký maturitní obor zaměřený na oděvní design

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

maturitní obor zaměřený na podnikání a cestovní ruch

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

maturitní obor zaměřený na administrativu a bezpečnostní služby

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 19. 11. 2015 14-18 hod.
pátek 20. 11. 2015 9-14 hod.
Sobota 21. 11. 2015 9-11 hod.
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www.ssck.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A
SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, TEPLICE
NAD METUJÍ

www.zajimavaskola.cz
VÝUČNÍ LIST
 ČÍŠNÍK, BARMAN
 KUCHAŘ
 KUCHAŘ, ČÍŠNÍK
MATURITNÍ ZKOUŠKA
 HOTELNICTVÍ
 GASTRONOMIE – nástavbové studium
PŘIJĎTE NA NÁVŠTĚVU! DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ:

GASTRODEN
20. 11. 2015
OD 8 DO 17 HODIN

V PRACOVNÍCH DNECH OD 8 DO 14 HODIN, PO
DOHODĚ I MIMO TUTO DOBU
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STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
• Elektrotechnika - Automatizace a řízení
• Strojírenství - CNC technika a robotika ve výrobních procesech
délka studia 4 roky denní forma vzdělávání

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
• Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)
• Elektrikář (elektromechanik)
• Nástrojař
• Výrobce textilií
délka studia 3 roky denní forma vzdělávání.
Možnost získání stipendia v oborech Nástrojař a Elektrikář
Možnost dalšího sponzorství smlouvou s budoucím zaměstnavatelem
KROMĚ STŘEDNÍHO VZDĚLANÍ MOHOU ŽÁCI ZÍSKAT
CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ:
ECDL s mezinárodní platností, celosvětově platný certifikát AUTODESK
CERTIFIKATE OF COMPLETION, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve všedních dnech : 5. 11. 2015, 19. 11. 2015
od 14.30 do 16.30 hodin
v sobotu 5. 12. 2015 od 9.00 do 12.00 hodin.

ANGLIČTINA
pro věčné začátečníky
Zajímavá výuka a citlivý,
individuální přístup.

Mám nenahraditelné zkušenosti
a prokazatelné úspěchy
na tomto poli.

Mobil 723 162 025

DOUČOVÁNÍ
NABÍZÍM VÍKENDOVÉ
DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
Police nad Metují a okolí

TEL: 777 837 771

Charitativní Webrovkafest se stěhuje z Trutnova do Dědova a mění
název na Webrovkafest na Klučance
Festival, za dobu svého trvání, vynesl pro
děti bez rodičů pouze ze vstupného více jak
300 000 Kč. Rozpočet celé akce se posledních
pět let dařilo pokrýt z darů sponzorů, podporovatelů a přátel a vše, co návštěvníci odevzdali do kasy, byl pak čistý výtěžek určený
pouze dětem. V loňském roce to bylo rekordních 50 164 Kč. Vypěstoval si také mnoho
pravidelných návštěvníků nejen z Trutnovska,
ale i z celé České republiky. Nový název festivalu je Webrovkafest na Klučance a změnou
místa se otevírá možnost kulturního vyžití a
pomoci dobré věci nejen pro trutnovské, ale i
pro obyvatele z celého Broumovského výběžku. Po skončení akce chystáme autobusy směr
Meziměstí – Broumov a Police n/M – Hronov
– Náchod – Česká Skalice – Trutnov.
Na Webrovkafestu v minulosti vystoupili Vladimír Mišík a Etc., Luboš Pospíšil + 5P,

Roman Dragoun, Vladimír Merta, Už jsme
doma, Babalet, Echt!, Máma Bubo, 100% (GB),
Insania a mnoho dalších, převážně regionálních a méně známých kapel a umělců. Všichni
účinkující vystupovali a vystupují buď pouze
za cestovní náklady, nebo za výrazně snížený
honorář, z důvodů charitativního poslání akce.
Více informací najdete na těchto odkazech:
http://www.webrovkafest.com/
https://www.facebook.com/
groups/51559507487/
http://www.webrovka.cz/
Věříme, že se díky Vám podaří festival
v novém místě nejen udržet, ale i více rozvíjet.
Že i nadále budou mít děti bez rodičů krásné
Vánoce a my dobrý pocit z vykonané práce.
Těšíme se na Vás! Trutnovská alternativní scéna a Institut zážitkové pedagogiky.

V sobotu 3. října odpoledne se jedenáct
hasičských sborů z okolí setkalo v Hlavňově
na fotbalovém hřišti při tradičním měření sil
v soutěži O Putovní pohár sboru dobrovolných hasičů Hlavňov. Tato již tradiční událost
se koná jako jedna z posledních v roce a je navržena takovým způsobem, aby si dobrovolní
hasiči mohli vyzkoušet své
dovednosti při soutěži,
která částečně napodobuje činnost při skutečném
hasičském výjezdu. Soutěž
prověří nejen síly a dovednosti hasičů, ale i stav
jejich techniky.
Vítězi soutěže se stali
hasiči z Bezděkova nad
Metují, kteří putovní pohár získali letos potřetí v řadě a stali se jeho
vlastníky! Tímto jim ještě
jednou gratulujeme! Druhé místo obsadilo domácí družstvo a třetí místo
hasiči z Hynčic. Organizaci
soutěže provedl domácí
sbor společně se svými
rodinnými
příslušníky,
přáteli a ostatními spolky,
které v Hlavňově velmi
úzce spolupracují. Hezké
počasí a atraktivní podívaná potěšila diváky i
příznivce této soutěže. Všem zúčastněným patří poděkování za veřejně prospěšnou činnost,
která bez nároku na odměnu přispívá k rozvoji našeho regionu.
Letos poprvé, díky myšlence vytvořit
„Ostašsko-Borskou ligu“, se kterou přišli hasiči
ze Žďáru nad Metují, a náš sbor spolu s dalšími osmi sbory myšlenku jenom podpořil, byla
naše soutěž zařazena právě do této ligy. Ostašsko-Borskou ligu si dobrovolní hasiči z okolí
Policka založili nejen pro sebe ale i pro další
družstva dobrovolných hasičů. Naše soutěž
byla letos poslední soutěží ligy a tak se zde i
rozhodlo o celkovém pořadí letošního ročníku.

Letošního nultého ročníku Ostašsko-Borské
ligy se zúčastnilo celkem 33 týmů! Suverénně
zvítězili hasiči z Bezděkova nad Metují, druhé
místo obsadili hasiči z Velké Ledhuje a třetí
místo hasiči ze Suchého Dolu. Naše družstvo
obsadilo krásné páté místo!
Těšíme se na další hasičskou sezónu!

Vojtěch Lábus - produkční

Setkání hasičů v Hlavňově

Přijměte pozvání na Charitativní festival
na podporu dětí z dětských domovů Webrovkafest, který se od roku 2002 odehrával na chatě Webrovka v kopcích nad Trutnovem. Tam
proběhlo třináct úspěšných ročníků, z jejichž
výtěžků se každoročně spolufinancovaly
vánoční pobyty dětí z různých dětských
domovů. Tato chata, provozována neziskovým
Institutem zážitkové pedagogiky (dříve
Asociací dětských domovů), sloužila jako centrum pro děti bez rodičů z celé ČR. Ty zde trávily
úžasné zážitkové pobyty plné dobrodružných
her, výletů po okolí (od dělostřelecké tvrze
Stachelberg až po skalní město Adršpach)
a měly zde mnohokrát i možnost setkat se
s dětmi z úplných rodin, které sem jezdily
v rámci školy v přírodě. Toto prolínání mělo
jistě pro obě skupiny velký přínos. Samotné
vánoční pobyty pak těmto znevýhodněným
dětem přinášely kouzelné sváteční zážitky
a spousty dárků. Poslední dobou začal být
objekt chaty Webrovka technicky nedostačující a proto se Institut zážitkové pedagogiky a
s ním i festival přesunul do objektu většího a
pro tyto účely příhodnějšího. Tím objektem je
areál Klučanka v malebné obci Dědov, která
je součástí města Teplice nad Metují a nachází
se na úpatí skalního města Ostaš.
14. ročník proběhne 14. listopadu od
14:00 hodin a hlavními hvězdami budou kapely Už jsme doma (nejznámější česká kapela
ve světě), F. P. B. (punková klasika 80. let) a
Zuby nehty (dámská alternativní kapela). Na
dvou pódiích vystoupí také Jana Šteflíčková,
Koonda Holaa, Pepa Lábus a spol., The Art of
Inside Out, Electrum Magicum, Poslední Lež,
New Sound Orchestra, Václav Bahňous a dívčí
divadelní spolek KaRaJaPeJi a Ba. Minimální
příspěvek na děti bez rodičů činí už deset let
pouhých 150 Kč. Od 16:00 do 20:00 bude fungovat dětský koutek s programem, kde bude o
vaše ratolesti postaráno, zatímco vy si budete
užívat muziky a zábavy.

Výsledky 18. ročníku soutěže
O Putovní pohár SDH Hlavňov
1. Bezděkov nad Metují
2. Hlavňov
3. Hynčice
4. Velká Ledhuje
5. Suchý Důl
6. Žďár nad Metují
7. Žďárky
8. Česká Metuje
9. Velké Petrovice
10. Řešetova Lhota
11. Jetřichov

SDH Hlavňov
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Seniorské aktuality...
Před dušičkové odpoledne 20. 10. a Senior
klub Ostaš měl své setkání v Pellyho domech.
U BARU fronta na pestrou nabídku dobrot a
obligátní kávy.
Naše paní předsedkyně H. Pivoňková se
ujala slova, zhodnotila velice kladně výlet,
s čímž všichni zúčastnění souhlasili. Druhá
v pořadí naše kulturní referentka I. Richterová
pak pokračovala výčtem akcí, to je její parketa
a zdůraznila, že již 9/11 v 18.00 hodin bude
zde vzpomínáno na bratra K. Čapka – Josefa
v podání herců Kolárova divadla, vedle ní i p.
Jiřího Trnovského. Koncert p. V Hybše se dolaďuje, přesun div. souboru v rámci PDH uveden
na vývěsce a sv. MARTIN tentokrát přijede na
BÍLÉM KONI, zveme k hojné účasti a prosí-

me sv. PETRA, ať na vše dohlédne! Dvě malé
slečny MNH NGUAYENOVÁ a Anetka Vajsarová sice ještě ZLATÉHO SLAVÍKA nemají, ale
kdo ví? Pod vedením pí uč. ZUŠ M. Blažkové
a s klavírním doprovodem p. uč. Čapka svými
písničkami potěšily. O Žežuličce „kde byla“ a
jiné tři další nádherně střihly. Pták, jako pták
a že není zrovna zlatý? Ony to zlato mají v hrdle. Veliké poděkování. A aby vše nezůstalo
jen o hlase, přišla milá paní doktorka z ORL
MUDr. Helena Prouzová s velice zajímavou
přednáškou DEPRESE! Strašák dnešní doby.
Ona byla před léty určitě také, ale lidé byli zaměstnáni prací, nebyla televize a žilo se více
družněji, skromněji a dokázali mnohé těžkosti
zvládat silou vůle. Naše generace je zaplavena
spoustou informací ne zrovna radostných, tak
hektická doba přináší psychické potíže. Není
DEPRESE jako DEPRESE! Stalo se módou sdělovat, že kdekdo má „DEPKU!“ dost možná, že
přehnal pitný režim a domů se vrátil s „OPICÍ“,
to kalné ráno mu bývá chuře, dá si OUKROP a
je to z toho venku. Ta opravdová je sužující, mnohdy
ohrožující život. A protože
paní doktorka má smysl pro
humor, celá ta přednáška a
následná BESEDA se nesla v tomto duchu. Žádné
zastrašování se nekonalo,
uvedla příčiny a návod jak
se problému postavit čelem. Vše je pouze na každém z nás. A rada? Pozitivní
myšlení, pohyb na vzduchu,
vitamíny, nebýt solitér, ale
zapojovat se do různých
společenských akcí, mít svoji „VRBU“ v době veliké úz-

kosti nezůstávat sami. Voda pitná očišťuje vše,
čtení knih, křížovky a procházky to člověka
odpoutává od chmur. Štěstí to najdeme i v BANÁNECH! Skrývají se v něm cenné hormony!
Základ počátečního úspěchu TĚŠIT SE! Přátelé, důvodů je také dost. I těch slibovaných 40
korun, no řekněte, není to úžasné?
Závěrem často píšu o humoru a tak si nemohu odpustit ani dnes: „Jestli si někdo myslí,
že je zdravý, není – je špatně vyšetřen!“ Chovejte se přátelsky, buďte vlídní a držte svoji tělesnou i duševní stránku v lati, ať se setkáme
10. 11. opět zdrávi.
A pokud zapomínáte, nemusí to být vždycky skleróza. Dáreček p. uč. Čapkovi se předal
o týdny později, ale se stejnou radostí. Vždyť
jsme jenom lidi, že?

Kde nás najdete:
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
Léto, prázdniny, dovolená…. To je pro letošní rok v nenávratnu. I my v Domově jsme
prožili pestré léto naplněné akcemi různého
zaměření.
V červenci jsme si poslechli krásný koncert sourozenců Važanových, navštívil nás
kouzelník Waldini, byli jsme v Pellyho domech na terase a vyjeli jsme si i na Ostaš, kde
to máme moc rádi. Stálého a teplého počasí,
kterého nám bylo letos naděleno až moc, jsme
využili k výletům i vycházkám. Podnikli jsme
vycházku do Penzionu „65“ na úžasné poháry
a koláče. Udělali jsme si také výlet do jízdárny
v Hejtmánkovicích, kde jsme si mohli pohladit i
nakrmit koníky. Velice příjemné bylo i Popouťové posezení v pečovatelském domě. Měsíc září
jsme zahájili exkurzí na stanici profesionálních
hasičů ve Velkém Poříčí, kde se nám moc líbilo.
Viděli jsme hasičskou techniku, auta i pověstný sjezd na tyči na vlastní oči. Pan farář církve
Českobratrské evangelické p. Kitta z Hronova si
pro nás připravil přednášku k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. K svátku našich uživatel
- Dni seniorů nám 1. 10. přišli se svým písničkovým programem poblahopřát děti z polické
mateřské školky na sídlišti. V říjnu jsme vyra-
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zili do Teplic nad Metují, kde se konal ve zdej- a.s., Alpentrend Centrum s. r. o., CDS s. r. o. Náším Domově Dolní zámek Den otevřených dve- chod, Christeyns s. r. o., Dentimed s. r. o., G&G
ří. Všem, kteří nám při těchto našich akcích a Transport s. r. o., Hašpl a. s. Velké Poříčí, Hauk
výletech poskytli pomoc, děkujeme za jejich s. r. o. Police nad Metují, Ing. Petr Trávník, Julie
ochotu, laskavost a čas, který nám věnovali. Brodová, LM a anonymní dárce. Velice si tohoI nadále si užíváme zpívání s panem učitelem to činu ceníme my i naši uživatelé. Tabule nám
Čapkem ze ZUŠ Police nad Metují i čtení s paní přinese nepřeberné možnosti využití.
Závěrem bychom Vás rádi pozvali na naši
Richterovou. I jim patří náš veliký dík za jejich
Vánoční výstavku, která se bude konat 26. liszáslužnou dobrovolnickou činnost.
Před několika měsíci jsme se přihlásili do topadu 2015 od 9.00 hod. do 17.00 hod. S přáprojektu „Plníme přání seniorům“, který or- ním krásných podzimních dnů
ganizovala firma Sodexo Pass Česká RepubliZa DD Police nad Metují:
ka a.s. Naším přáním bylo získat interaktivní
Mgr. Jana Šrámková, ředitelka
tabuli pro aktivizaci a
zábavu našich uživatel.
Díky ochotě, pochopeDomov důchodců
ní a štědrosti sponzorů
Police nad Metují
se nám podařilo tabuli
získat. Je to pár dnů, kdy
Vás srdečně zve na
nám firma AV Media tabuli instalovala a nyní se
již pilně snažíme zjistit a
poznat, co všechno umí a
jaké možnosti nám nabízí. Touto cestou bychom
ve čtvrtek 26. 11. 2015 od 9 do 17 hodin.
proto chtěli poděkovat
všem, kteří nám ke splK vidění budou výrobky z naší dílničky, připraveno posezení
a malé občerstvení.
nění tohoto přání přispěli
finančními dary: Sodexo
Obyvatelé a zaměstnanci DD police n. M.
Pass Česká Republika

PŘEDVÁNOČNÍ
VÝSTAVU

Učební obor Gumař - plastikář

Nový učební obor Gumař – plastikář na
červenokostelecké střední škole vzniká s podporou Saar Gummi Czech. Jako jediná v kraji
poskytne škola střední odborné vzdělání přímo navazující na gumárenskou tradici regionu.
Žákům základních škol, kterým v probíhajícím školním roce končí povinná školní docházka, se kromě
jiného otevírá i příležitost získat během výuky dvojí zdroj
příjmů. Prvním je odměna za praxi v Saar Gummi Czech
(SGC), když budou zařazeni přímo do výroby automobilových pryžových těsnění. Druhým zdrojem je stipendium poskytované školou při dobrých studijních výsledcích.
Podstatná část spolupráce SGC se školou bude spočívat
v zajištění části praktické výuky na výrobních technologiích v SGC, nápomocni budou i odborníci ve vyučovaných
předmětech. Protože v Saar Gummi pracuje 850 lidí a firma
stále investuje a roste, je pro vyučené perspektivou. Když se
k tomu přidá učňovská praxe, umožňující po vyučení rychlejší zapracování a tím rychlejší dosažení nadprůměrné
mzdy, je to motivace pro rodiče i žáky se o obor zajímat. O
škole se mohou dovědět na webových stránkách ww.ssck.
cz, informace o SGC jsou dostupné na www.sgc.cz a o celém
koncernu SaarGummi poskytne přehled adresa www.saargummi.com.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Technik/technička kvality
Seřizovač linek
Operátor/ka pro spojování profilů

50 000 Kč
33 000 Kč
23 000 Kč

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném
zapracování. Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec,
třísměnný provoz.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

-pl-

Podzimní výstava

Letos už poosmé zahrádkáři společně se svými přáteli
uspořádali ve dnech 24. a 25.
září Podzimní výstavu v Pellyho
domech. Návštěvníci museli za
květinami, zeleninou a ovocem
až do druhého patra. Určitě nelitovali. Po letošním suchém a
horkém létě jsme měli trochu
strach, zda bude co vystavit. Ale
každý rok přinese něco špatného a něco dobrého. V letošním
roce se v Polici urodila spousta
jablek. Bylo se na co dívat. Každý, kdo chce ke svému domku či
na zahrádku vysadit nové ovocné stromky, mohl na výstavě
osobně posoudit, které odrůdy
v našem podnebí rodí a porovnat, jaká odrůda se mu líbí
nejvíce. Mohli jste vidět (rozděleno abecedně podle období
zralosti odrůd):
yy Letní odrůda: MIO
yy Podzimní odrůdy: Blaník,
2x57(nová odrůda nemá
ještě jméno), Florina, James
Grive, Prima, Rosana, Witos
yy Zimní odrůdy: Denár, Dukát,
Rajka, Rozela, Rubín, Rubinola, Táborita, Topaz
K zimním odrůdám patří
ještě Goldstar a Bohemia Gold,
které měl přítel Vaněk v době
psaní tohoto příspěvku 20. 10.

na stromě. Sklízejí se koncem
října. Vedle jablek byly vystaveny i podzimní odrůdy hrušek
Konference a Armida, švestek
Haganta a Tophit a dokonce
broskví Redhaven. Na tom měl
zásluhu pan Z. Čech, velký ovocnář amatér, který stále zkouší
nové odrůdy v naší oblasti (viz
2x57).
Tradicí je již účast broumovských citrusářů. I jim se
letos urodilo. Potěšily i květiny
ať už v květináčích či řezané.
Zeleniny bylo o něco méně, ale
třeba odrůda cibule Globo či
rajče Beefmaster měly svou
obvyklou XXL velikost.
Obohacením letošní výstavy byla účast studentů Střední školy propagační tvorby
a polygrafie, obor aranžér,
z Velkého Poříčí. Přivezli s sebou vlastní aranžmá a zároveň
předváděli, jak si takový věneček doma vyrobit. Jejich výrobky bylo možné si zakoupit
nebo mohly inspirovat, jak na to
doma. U návštěvníků studenti
se svými učiteli sklidili zasloužený obdiv. Určitě nebyli v Polici
naposled.
Chceme věřit, že jsme potěšili oko nejednoho návštěvníka.
A snad příští rok na shledanou.
Za ZO ČSZ V. Plachtová
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Výlet – Senior klub Ostaš

Náš seniorský klub pořádá nejméně dva
výlety ročně. Tomuto předcházelo vzrušení
v organizaci výletu. Přihlášky jsme přijímali
v červnu a pak byly dva měsíce prázdnin. Seniorské setkání se konalo týden před odjezdem
a odhlásilo se nám devatenáct osob (návštěva lékaře, rehabilitace, sběr brambor atd.)
Naštěstí byla volná místa nahrazena dalšími
zájemci, kteří se přihlásili také z Hronova a
Nového Města nad Metují. Další starosti byly
se zajištěním autobusu. Vždy jsme autobus objednávali ve společnosti CDS Náchod. Tentokráte na naši objednávku nikdo neodpověděl
ani na urgence za pomoci děvčat z Informačního centra v Polici nad Metují. Obrátili jsme
se na společnost P-TRANSPORT Broumov, kde
byli, na rozdíl od CDS, velice ochotní a tak jsme
mohli náš naplánovaný výlet uskutečnit.
Dne 22. 9. v 8.15 hodin jsme vyrazili. Počasí bylo nádherné, po celý den svítilo sluníčko.
První naplánovaná zastávka byla v Rychnově
nad Kněžnou. Prohlídka kolowratského zámku spolu s průčelím kostela „Nejsvětější trojice“ je jedním z největších a nejkrásnějších
barokních celků v Čechách. Autorem této ojedinělé architektonické kompozice je slavný architekt Jan Blažej Santini – Aichel. V zámecké

obrazárně jsme nalezli skvosty českého a světového malířství od poloviny 15. století. Sbírku střelných zbraní, původní stylový nábytek
rodu Kolowratů, vějíře a sklo. Na prohlídkové
trase je umístěn jeden z nejkrásnějších mečů
na území ČR, tzv. moravský Excalibur. Jde o
jediný dochovaný ceremoniální meč. Potěšilo
nás ptačí osazenstvo na druhém nádvoří.

Po prohlídce zámku jsme pěšky prošli rodištěm Karla Poláčka,
který knihou „Bylo nás pět“ Rychnov n/Kn proslavil. Rychnováci
jsou patřičně hrdí na jeho odkaz.
Zhlédli jsme oblíbené sousoší
chlapců z románu „Bylo nás pět“
(Petr Bajza, Bejval Antonín, Eda
Kempink, Zilvar z chudobince, Jirsák Čeněk). Obědvali jsme společně v Hotelu Havel. Sídlí přímo na
Starém náměstí v rekonstruované,
ve více než 150 let staré historické budově. K obědu byla polévka a
nejvíc se objednávala svíčková na
smetaně, smažený řízek a z rychnovského pivovaru tradiční český
ležák – KNĚŽNA. Jídlo a pivo bylo vynikající.
Do odjezdu byl čas a tak děvčata navštívily
místní obchůdky a LIDL, kde byla lákavá nabídka ředkviček.
Cesta dále pokračovala do Vamberka –
Muzea krajky.
V květnu 2014 bylo znovu otevřeno zrekonstruované muzeum, které nabízí návštěvníkům jedinečnou expozici, vývoj české krajky
od 18. století až do současné doby. Představuje
staré lidové krajky,
vývoj krajkářství,
tvorba osobností české moderní
krajky a jejich žákyň, která reprezentovala stát na
světových výstavách EXPO Brusel 1958 a EXPO
Montreal
1967.
Krajkářská škola
ve Vamberku byla
otevřena v roce
1889. V muzeu je
možné zakoupit
paličkované krajky
a veškeré potřeby
pro krajkářky. Toho využily naše polické krajkářky, jsou velice šikovné. Nadešel čas dát si
kávu a něco sladkého a pokračovat dál do renesančního zámku Doudleby nad Orlicí.
Bylo vše domluveno s paní Barvovou.
Přivítal nás zámecký pán Petr Dujka, syn majitelky zámku paní Elenory Dujkové rozené z
Bubna – Litic. Provázel nás zámkem a s velice

Z mimořádné schůze výboru a výběrčích fondu pro pozůstalé v Polici nad Metují
a okolí, která se konala dne 17. října 2015.
Program byl stanoven tak, aby to byla zároveň odměna za celoroční obětavou práci
členů pro fond.
V sobotu odpoledne autobus odjížděl ve
12.00 hod. od Rijatu v Polici n. M. na okružní
jízdu, při které jsme postupně nabírali další
pasažéry. Účastníky měli být tentokrát pouze členové výboru a výběrčí a jejich manželské protějšky. Kdo už nemá svého životního
partnera, mohl si pozvat přítelkyni nebo
kamaráda. Ve výsledku nás bylo 49 členů.
Cesta vedla přes Bukovici, Hlavňov, Suchý Důl do Bělého a Machovské Lhoty. Tam

jsme měli malou zastávku na
hranicích a někteří se tam
prošli a protáhli si nohy až do
Polska. Škoda, že nebyla lepší
viditelnost.
Pak jsme pokračovali
přes N. Srbskou, Hronov, Velký Dřevíč až do Rokytníku.
Měli jsme vyjednanou exkurzi na „Včelí farmě“ u paní
Simony Adamcové. Podrobně
nás seznámila s chodem a
organizací celé farmy. Má na
starosti přes 300 včelstev a
velice zajímavým a poutavým výkladem nám vysvětli-

Náš výlet
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humorným vyprávěním nás seznámil s historií rodiny a zámku. Zámek dal v roce 1588 postavit Mikuláš starší z Bubna. Původně sloužil
jako letní sídlo, později byl užíván jako lovecký
zámek. Rod Bubnů stavbu vlastní (s výjimkou
1948 – 1993) nepřetržitě. Nevelký, ale půvabný zámek je dílem italských renesančních
umělců. Unikátní vnější sgrafitová výzdoba,
místnosti vybavené bohatou raněbarokní štukatérskou a malířskou výzdobou. Pozoruhodná jsou také ve velkém sále dochovaná kachlová kamna. Pro historický film „Bathory“ si
režisér Juraj Jakubisko a jeho tým vybral tento
zámek, kde hraběnka žila, protože nejlépe splňoval jejich představy, ostatně i děj filmu se
odehrává v období renesance.
Byla chvilka na skleničku vína, kterou
jsme si vychutnali v zámecké kavárně, kde
nám pan Dujka osobně zatopil v krbu. Bylo
to velice romantické. V bývalé zámecké sýpce je specifický prostor v podkroví, kde je
galerie umělců všeho druhu k prezentaci děl
a výrobků. Pořádají se zde komorní konzerty
a tak jsme měli štěstí a paní Katka Čižinská
nám konzert zajistila. Je členkou smíšeného
komorního sboru, pod vedením sbormistryně Mgr. Dagmar Zemánkové – X-TET Rychnov
nad Kněžnou. Sbližuje je nápaditá odlehčená
hudba – evergreeny, spirituály, jazzové, swingové úpravy písní, ale i písně lidové. Koncert
byl úžasný, profesionální a krásné ukončení
našeho výletu.
Domů jsme odjížděli spokojeni, plní
dojmů, ale hlavně s úsměvem ve tváři.
Opatrujte se Vaše

Helena Pivoňková (předsedkyně S.K.O)

la, co je třeba, aby ty malé včeličky
opravdu pěkně a správně snášely
do úlů med.
V hale nám předvedla i postup
práce při získání vosku, medu propolisu apod. Je s tím hodně práce.
Všichni jsme velice pozorně poslouchali.
Pak jsme si ještě v jejich obchůdku nakoupili různé dobroty.
Mají tam třeba asi 6 druhů medu,
různé příchutě bonbónů a také
medovici, voskové svíčky i figurky
z vosku, včelí mastičky apod. Odjížděli jsme velice spokojeni.
Pokračovali jsme směr Stárkov
– hotel u Medvěda, kde jsme měli
objednanou společnou večeři. Byl
řízek a brambor, nebo guláš a kned-

Svatohubertská mše v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují.

Po více jak půlročních přípravách se
v sobotu 17. 10. 2015 v 17.00 hod. uskutečnila v našem kraji první Svatohubertská
mše. Slavnost, spojená s legendou o sv.
Hubertovi, který se setkal s jelenem nesoucím mezi parožím svítící kříž, konaná
k poctě české myslivosti, přírody a za živé
i zemřelé myslivce a lesníky. Velký dík patří panu faráři Mons. Marianu Lewickému,
který nám velmi pomohl se vším, co bylo
třeba, a podpořil nás po všech stránkách a
mši také velmi mile celebroval. O krásnou
výzdobu kostela se postarala paní Lenka
Burešová ze Žďáru nad Metují. Jelen, ulovený se všemi poctami v honitbě Machov
paní Evou Kašparovou a nesený v krásné
aranži vyvolal respekt a obdiv hodný krále
našich lesů. Tóny lesních rohů, které celou

lík. Jak co má kdo rád. Pití každý
sám podle svého gusta. A po večeři
nám pan Jenka z Police n. M. promítal DVD na velké plátno. Obrázky z našeho kraje. Barevné ledové
jeskyně a ledopády, taky barevný
podzim z Adršpachu a ve skalách a
na závěr ještě jarní kytičky.
Plánovaný závěr byl na 20.00
hodinu a tak se nám to trochu protáhlo…
Autobus s panem řidičem CDS
Patzeltem nás v pořádku rozvezl
domů. Některé skoro doslova. Posezení bylo pěkné a už se těšíme na
sobotu 12. prosince 2015 na Mikulášskou zábavu, která se bude tentokrát konat ve Žďáře nad Metují.
Zapsala M. Chaloupková

mši provázely, s profesionální excelentností
hráli členové sboru Eustach, pod vedením Ing.
Karla Kubečka. O krásný
zpěv se postaraly členky
pěveckého sboru Bohemáček z Broumova.
Jak pěvci, tak hudebníci,
nám všem, více jak třem
stům přítomných, připravili opravdu nevšední zážitek. Děkujeme
zástupcům města Police
nad Metují a městyse
Machov, praporečníkům
a všem členům mysliveckých spolků Koruna Police nad Metují a Bor Machov, kteří přiložili ruku
k dílu. Široké veřejnosti
patří dík za opravdu
velmi hojnou účast, kterou jste dali najevo, že
podobné akce má smysl
pořádat. Budeme se snažit o to, aby se Svatohubertská mše stala tradicí.
Za MS Koruna Police nad
Metují a MS Bor Machov
Petr Zima
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Mateřské centrum Ma Mi Na

Dopolední programy i kroužky již mají své stálé
návštěvníky, ale všem novým jsou dveře otevřené!
Srdečně zveme maminky, aby se přišly do našich
prostor podívat, popovídat, pohrát si, vyrábět – a
také aby seznámily své děti s jejich vrstevníky a třeba
si našly i nové kamarádky.

Opět po roce nám přišel dopis od indické již patnáctileté slečny Avily, kterou v rámci projektu Adopce na dálku (prostřednictvím Diecézní charity Hradec Králové, http://adopce.hk.caritas.cz/) finančně
podporujeme a tím jí umožňujeme studium. V MC je
k nahlédnutí vytištěný materiál týkající se Adopce na
dálku.

V září proběhlo dopoledne věnované kosmetice
a péči o pleť s Kateřinou Janásovou (Mary Kay), pro
úspěch nabízíme pokračování v pondělí 26.10. v rámci dopoledního programu, tedy od 9 do 11 hodin, tentokrát na téma líčení (oční stíny).

První říjnový pátek jsme s dětmi běhali po Nebíčku a snažili se naše dráčky přemluvit, aby chvíli lítaly,
což se nakonec povedlo. Moc nás těší účast celých rodin, včetně babiček a dědečků. Za krásné odpoledne
všem děkujeme.

Připojte se s námi i letos k veřejné charitativní
sbírce Stromek splněných přání hronovského o.s.
Modré srdce!
Pokud chcete pomoci těžce nemocným holčičkám
Emičce Zhibové (6let) a Martince Ročkové (4 let), přispějte - do dobročinného bazaru můžete donést keramiku, hračky, knihy, vlastnoruční výrobky, výtvarné
potřeby, kosmetiku, drogistické zboží, časopisy,
šperky, CD, DVD, svíčky,
vánoční výrobky. Fantazii
se meze nekladou (nepřijímá se oblečení)! Věci do
bazárku mohou být samozřejmě starší, použité, ale
čisté a nerozbité.
Do 15.11. budeme vše
schraňovat v MC a pak je
najednou odvezeme.
Dobročinný bazar, kde se
Beseda je určená především nastávajícím
budou darované věci promaminkám, ale i všem, kteří mají chuť
dávat za symbolické ceny,
proběhne v neděli 29.11.
dozvědět se v této oblasti něco nového. Besedu vede
od 9 do 19 hodin v sálu
zkušená porodní asistentka Petra Kociánová. Ráda Vám
Josefa Čapka v Hronově,
srdečně zveme k jeho názodpoví všechny dotazy ohledně těhotenství, přípravy na
vštěvě!
porod, průběhu porodu, šestinedělí, péče o dítě či kojení.
Další aktuality z dění v
MC sledujte na FB, na nástěnce nebo v mailech.
Vaše MaMiNa

BESEDA S PORODNÍ ASISTENTKOU

KDY: čtvrtek 26. 11. 2015 v 18:00

KDE: v prostorách centra
I. st. ZŠ Police n. Met.

mcmamina@centrum.cz
tel: 777903029
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NOVINKY FILATELIE
Dnes se se známkami vrátíme ke státnímu svátku 28. října, kdy jsme
si připomněli vznik naší republiky. A cesta k ní nebyla jednoduchá:

Česká státnost - aršík se dvěma známkami

Námět známky: Cesta ke
státnosti za světové války
nebyla jednoduchá. Některé události připomíná nápis kolem aršíku – K 500.
Výročí upálení Jana Husa
se v Curychu T.G.Masaryk
vyslovil pro československou samostatnost, Itálie
vyhlašuje válku Rakousko-Uhersku, bitva o Bělehrad,
R. Štefánik organizuje pomoc Srbsku, bojový plyn
u Ypres, námořní butvy u
Dardanel, kopie „Croix de
Boéme“ Jana Lucemburského z nedalekého Kreščaku na hřbitově příslušníků roty „Nazdar“ padlých
v Arrasu, tresty smrti pro
A. Rašína a K. Kramáře, E.
Beneš emigruje za T: G. M.,
obec sokolská rozpuštěna.
Více informací o událostech válečného roku 1915, jak jsou zobrazeny na tomto aršíku, si můžete přečíst na výstavce na chodbě knihovny.

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
VÝRAZNÉ SESKUPENÍ PLANET

budeme pozorovat počátkem tohoto měsíce na ranní
obloze. Hlavními účastníky představení budou Venuše,
Mars a Jupiter. Společenství planet doplní svou přítomností ještě Měsíc.
Konjunkce, tedy těsné přiblížení Venuše, Marsu a Jupitera nastane 3. listopadu. Planety uvidíme kolem 3. hodiny
nízko nad východním obzorem.
Nejjasnější planetou bude Venuše. Nalevo od Venuše
uvidíme méně nápadný načervenalý Mars a napravo nad
Venuší bude zářit Jupiter.
Ke skupině planet se bude v následujících dnech od
západu přibližovat Měsíc. 5. listopadu bude Měsíc u nejjasnější hvězdy v souhvězdá Lva, která se nazývá Regulus.
Nejhezčí planetární seskupení za přítomnosti Měsíce
nastane 7. listopadu. (Viz obrázek dole). Proti 3. listopadu
bude vidět malá změna v poloze Marsu a Venuše, která je
způsobená vlastním pohybem planet.

Způsob tisku: plnobarevný ofset

Vlajka České republiky

Námět známky:
Vlajka České republiky je podle zákona
o státních symbolech ČR (3/1993
Sb.) jedním ze státních symbolů České
republiky. Způsob
používání
stanoví zákon o užívání
státních symbolů
(352/2001 Sb., původně
68/1990
Sb.) na domácí i
mezinárodní scéně.
Po vyhlášení nezávislé a unitární Československé republiky roku
1918 vyvstal problém mít jako nezávislý stát vlajku, která by mohla
stát reprezentovat ve světě. Zpočátku se používala dvojbarevná bíločervená vlajka.
Speciálně určená komise dostala na popud univerzitního profesora
G. Friedricha roku 1919 úkol vytvořit návrh vlajky. Bylo vytvořeno několik návrhů, ze kterých nejvíce kladných ohlasů sklidil návrh na horizontální bikolóru, která byla doplněna modrým klínem, který sahal do
1/3 vlajky. Autorem tohoto návrhu byl státní úředník Jaroslav Kursa.
Po úpravách byl klín prodloužen a sahá do 1/2 vlajky. Podoba vlajky
byla následně poslanci dne 30. března 1920 v 18:45 vyhlášena a uznána a stala se oficiální vlajkou Československa na celou dobu jeho trvání,
až do roku 1992. V době svého vzniku byla jednou z prvních oficiálních
vlajek používajících klín na světě.
Tato známka nemá pravidelný obdélníkový formát. Jejím tvarem
je rozvinutý prapor. Zároveň je samolepící v hodnotě A = 13,- Kč pro
vnitrostátní styk.
Způsob tisku: plnobarevný ofset,
Podle časopisu Filatelie a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚSÍC

MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

vstupuje do znamení Střelce dne 22. listopadu
v 16 hodin 24 minut SEČ, v listopadu se den
zkrátí o 1 hodinu a 22 minut,
3. v poslední čtvrti, 11. v novu, 19. v první
čtvrti, 25. v úplňku,
není pozorovatelný,
ráno vysoko nad jihovýchodním obzorem v sou
hvězdí Lva, velmi dobré podmínky pro
pozorování,
ráno nad východem v souhvězdí Lva,
ráno nad východem v souhvězdí Lva,
není pozorovatelný,
po celou noc v souhvězdí Ryb,
v první polovině noci v souhvězdí Vodnáře

Karel VACEK, Astronomický klub Police
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SKAUTSKÉ OKÉNKO

Den pro Afriku V.

Již pátým rokem se naše skautské středisko připojilo ke sbírce „Postavme
školu v Africe“, která je pořádána organizací Člověk v tísni. Vybrané peníze
putují do Etiopie, kde se za ně staví již sedmnáctá škola. A tak i díky našemu
příspěvku pomáháme plnit etiopským dětem své sny.
Kdo šel v sobotu 10.10. dopoledne přes náměstí, jistě potkal skauty
s kasičkou a mohl přispět na stavbu školy. Ti, co se nebáli zimy, si přišli navléknout náhrdelník, nebo vymalovat africké zvířátko. Kdo se chtěl zahřát, tak
pod vedením Zdraviče mohl doběhnout do Afriky s knížkou. Běžec musel co
nejrychleji proběhnout danou trasu a nést s sebou knížku, chvíli v ruce, chvíli
na hlavě. Nechyběli ani již tradiční černoušci, které nachystaly polické skautky
a za 5 Kč na náměstí prodávaly, ani africké placky, o které se postarali roveři.
Večer jsme pak pokračovali v klášterním sále promítáním a povídáním o
Malawi. Do jednoho z nejchudších afrických států nás zavedla redaktorka z
Českého rozhlasu Hradec Králové Jiřina Mužíková, která působila jako fotografka organizace International Humanity. Která v Malawi zajišťuje zdravotnickou pomoc a organizuje výstavbu nemocnic.
Během pátého dne pro Afriku se nám podařilo vybrat 6 310 Kč. Děkujeme
všem, kteří se k nám nestavěli zády a pomohli dobré věci. Více informací o
celém projektu můžete nalézt na: http://www.skolavafrice.cz .

DESKOVKY
V KLUBOVNĚ

pondělí 9. 11. 2015
17:00 - 20:00
Tato akce je určena pro každého, kdo rád hraje
deskové hry. A nebo pro toho, kdo má volné pondělní
odpoledne a přemýšlí jak s ním naložit .
V pondělí odpoledne od 17:00 do 20:00 bude otevřena skautská klubovna (ul. Na Babí vedle školní jídelny), tak si můžete kdykoliv v této době přijít zahrát
některou z naší velké sbírky her. Vstupné se neplatí,
a s sebou si vezměte jen chuť si něco zahrát! Deskovky budeme hrát každé druhé pondělí v měsíci. Další
termín je tedy 14. 12. 2015. Těšíme se na Vás.

Vánoční dílničky
ve skautské klubovně

Pátek 3.12. od 16:00 do 20:00
Přijďte si s námi vyrobit něco
pěkného na Vánoce. Začátek dílniček bude v 16:00, předpokládané
ukončení ve 20:00. A co budeme
vyrábět? Zkusíme si vyrobit andělíčka z papíru, kalendář a vyzkoušíme, jak se nám třesou ruce při
zdobené perníčků.
Dílničky budou ve skautské
klubovně v ulici Na Babí (vedle školní jídelny). Vstupné pro
členy skautského střediska bude 30 Kč, pro nečleny 50 Kč.
Za skautské středisko Haňďa Kohlová

Podzime, Ty čaroději

Krásné léto odletělo, bůhvíkam a my nostalgicky vzpomínáme na vedra, která nám
letošní léto někdy až nesnesitelně připravilo.
Ale Police žila a těšila se ze všech možných
akcí, výstav, přednášek, hasičských klání - vedra nevedra. Pouť se vydařila a patří k těm
zábavám, které nás vrací do dětství a mládí a
tvoří kolorit městeček.
Ale teď jsme rovnýma nohama padli do
podzimu, někdy až předčasně mrazivého. Ce
la vie, takový je už život, který nám připravuje mnohá překvapení. Ale my ten podzim ve
všech podobách milujeme, je rošťácký a zahrává si s našimi pocity a city. Příroda se zklidňuje, jakož i my a vybarvuje se, až oči přecházejí.
Příroda, to je klid a vyrovnání a ať se děje, co
se děje, zůstat rovnýma nohama na zemi. To
platí pro všechny i ty, co vystupují naším jménem a někdy nám pěkně „zatápí“. Teď zrovna
jsme svědky snad tisíciletého stěhování národů, ale jak pomoci těm, co trpí válkou a jak
vyloučit ty, kteří toho zneužívají a rozpínají se?
Jak tohle všechno rozlišit? Historie určitě zažila podobné situace, a z nich je třeba brát poučení a nalézat řešení. K tomu je třeba státníků,
ale máme mnoho politiků, státníků je pomálu.
A teď trochu k naší kultuře. Také k ní patří
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společné čtení se Senior klubem Ostaš, které
organizuje naše milá knihovna. Výběr čtení je
vždy překvapením a těšíme se, že 24. 11. nám
osvědčený pan František Pivoňka přečte podle
výběru paní Plachtové něco primového.
Pak máme radost z almanachu ZM omladiny, která se dala dohromady a vydala almanach Zkažený moučník 2015/1 o životě
a tvorbě mladých lidí. Ten jsme si přečetly
jedním dechem. Škoda, že jsme byly tak trochu zaneprázdněné a nedostavily se do BB
kavárny na jejich první posezení a též taneční
ukázky 17.10. Polepšíme se a příště se tam my,
poněkud starší (a to o dost) určitě sejdeme.
Včera totiž se odehrála (mohu to tak nazvat?)
v našem kostele slavná Svatohubertská mše
na počest sv. Huberta- ochránce myslivců. No,
byla to slavná mše, na které též „účinkoval“ jelen, kterého na márách přinášeli myslivci. Byl
to tedy náramný kus! Vedle pana faráře, jako
hlavní osoby, promlouvali k přítomným též
zástupci myslivců - a námi obdivovaný městský strážce pořádku pan Zima. Jestli nám to do
rána nevypadlo z hlavy (máme na to už trochu
právo) četl z knihy Mojžíšovy. Bylo to krásné
s hudbou i zpěvem a pro duše uklidnění, že se
v tom bláznivém světě nemůže nic špatného

dít! V závěru zazněla vzpomínka na pana Zeidlera, zakladatele spolku Eustach a báječného
trubače a také malíře obrazů z přírody a vrátila nás do doby existence cukrárny „Monika“,
kde pan Zeidler pravidelně kupoval tvarohové
koláčky pro svého tatínka. Ségra se pyšní tím,
že pan Zeidler z Hlavňova byl jejím spolužákem z měšťanky.
Teď se těšíme z nastávajících divadelních
her – Kolárovo divadlo 2015. Permanantky
už máme v kapse a doufáme, že se nám v tom
stavebně upraveném hledišti bude pěkně sedět! Pak nás také uklidnilo, že název divadla
je Kolárovo divadlo, protože v publikaci Karel
Petr- 1914- 1981 se vyskytuje třeba na str. 15
Slavnostní otevření Kollárova divadla v Polici
nad Metují- červen 1940. Po autoru Slávy dcera se naše divadlo nejmenuje. Ale nebuďme
hnidopichy, sem tam nějaké to písmenko navíc
nás nemůže rozhodit.
Tak díky Police a na závěr z Almanachu ZM
od Janka Zavadila: Člověk by se neměl upínat
k tomu, co bylo, nebylo, bude a nebude. Nejlepší co můžeme udělat, jen užít si ten okamžik, který právě je. Svolení autora k publikaci
výroku nemáme. Tak promiňte.

Sestry B. a J. Seidelovy

KDO JE KDO NA ČESKÝCH BANKOVKÁCH - 2. ČÁST
V 1. části seriálu jsme si všimli významných osobností na českých bankovkách
v hodnotě 100 Kč , na níž je vyobrazen Karel
IV., a v hodnotě 200 Kč, na níž je vyobrazen
Jan Amos Komenský. V této části si všimneme bankovek v hodnotě 500 Kč a 1000 Kč.

České bankovky 500 Kč

(pět set korun českých platných od 31.7.1993)

Lícová strana české bankovky s hodnotou 500 Kč nese vyobrazení Boženy Němcové.

celkem čtyři děti - tři syny a jednu dceru.
Vstup Boženy Němcové do literatury
ovlivnily styky s českými vlasteneckými
kruhy za pobytu v Praze počátkem čtyřicátých let. Jejím prvním zveřejněným příspěvkem v časopise Květy byla vlastenecká
báseň Ženám českým. Pobyt v různých krajích Čech, zejména na Chodsku, byl zdrojem
pro sepsání Národních báchorek a pověstí,
pobyt na Slovensku pro vydání Slovenských
pohádek a pověstí. Ze svých pobytů na venkově čerpala Něm-

České bankovky – 500 Kč (pět set korun, pětistovka) : lícová strana

České bankovky – 500 Kč (pět set korun, pětistovka) : rubová strana
Božena Němcová,
významná zakladatelka novodobé
prózy a literární
osobnost českého národní obrození, se narodila
4. února 1820 ve
Vídni jako dcera
panského kočího a
české služky pod dívčím jménem Barbora
Panklová. Krátce po jejím narození se rodina přestěhovala do Čech. Zde na ni silně
zapůsobila její babička Magdaléna Novotná,
tkadlena z Náchodska, o které v dospělosti napsala knihu pojmenovanou Babička.
I když školní vzdělání Boženy Němcové
bylo minimální, mnoho jí daly knihy. Jako
sedmnáctiletá byla provdána za úředníka
finanční stráže Josefa Němce, patnáct let
staršího než ona. Manželství s ním nebylo
šťastné, snad pro velký věkový rozdíl, snad
pro naprosto rozdílné povahy obou manželů. Pro své vlastenecké přesvědčení byl
Němec neustále překládán z místa na místo
po celých Čechách i na Slovensko a do Uher.
Časté změny pobytu a neutěšená materiální
situace byly jistě pro rodinu s dětmi velmi
nepříjemné. V průběhu manželství počali

vydání knihy Babička. Pohřbena je na Vyšehradě.

České bankovky 1000 Kč

(jeden tisíc korun českých platných
od 12.5.1993)
Tisícikoruna nese vyobrazení historické
české postavy – František Palacký. I proto
má tisícovka lidový název „Palacký“ (podobně jako se dříve tisícovce říkalo „Smetana“).

České bankovky – 1000 Kč
(tisícovka, tisícikorun, nebo lidově i „litr“) : lícová strana

České bankovky – 1000 Kč
(tisícovka, tisícikorun, nebo lidově i „litr“) : rubová strana

cová i náměty pro
cestopisné a národopisné obrázky a později
pro své povídky a novely.
Počátkem padesátých let se poměry v
rodině Němcových výrazně zhoršily. Oba
manželé byli za aktivní činnosti v revolučních událostech roku 1848 pronásledováni
úřady, byli pod stálým dohledem. Po revoluci byl Josef Němec přeložen do Uher, ona
zůstala s dětmi v Praze. Rodina žila z nepatrných honorářů Němcové a z příležitostných podpor.
Božena Němcová začala psát od svých
23 let básně a pohádky, ve 33 letech se pustila do povídek a o rok později vzniklo její
nejznámější dílo – Babička. V této povídce
je jednou z hlavních dějových linií život její
babičky spojený se vzpomínkami na dětství
Němcové v Ratibořickém údolí. Mezi její
další díla patří Karla, Divá Bára, V zámku
a v podzámčí nebo Pan učitel. V povídkách
je skutečnost do značné míry zidealizována.
Víra v dobrého člověka, ve vítězství
dobra nad zlem a šťastná zakončení všech
příběhů jsou pro Boženu Němcovou charakteristické, a snad proto je nám její dílo
blízké i dnes.
Božena Němcová zemřela předčasně
v roce 1862 ve 42 letech, krátce po druhém

„Dílem svým posloužit chci milovanému národu svému věrným obrazem minulosti jeho, ve kterémž by jako
v zrcadle poznal sebe sám a vzpamatoval se v tom, čehož mu potřebí jest.“
Z předmluvy k Dějinám národu českého v
Čechách i v Moravě
František Palacký,
český historik, politik a „otec národa“,
se narodil 14. června 1798 v Hodslavicích u Nového
Jičína. Studoval na
evangelických školách v Trenčíně a
v Prešpurku (Bratislavě). Po příchodu do Prahy v roce 1823 se
začal intenzivně zabývat českými dějinami.
Zajímal se především o dobu husitskou, kterou považoval za dobu uskutečnění národních, demokratických a sociálních ideálů.
Během 30. a 40. let vydává své životní
dílo Dějiny národa českého v Čechách a
na Moravě nejprve v německém a poté v
českém jazyce, avšak finální podobu díla
dokončil až na sklonku života. Je to dílo,
které rozsahem i významem nemá v čes-
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kém dějepisectví obdobu. Jeho smysl pro
historickou pravdu vyjadřuje známé rčení
„padni komu padni“.
František Palacký byl vždy v centru
všech významných událostí své doby. Aktivně působil ve Vlasteneckém muzeu v
Čechách, kde mj. založil a redigoval časopis, který se stal reprezentativním a vědeckým orgánem české obrozenecké kultury.
V roce 1847 se stal členem Akademie věd.
Zúčastnil se založení Matice české, spolku
Svatobor a dalších institucí. V r. 1868 po-

ložil symbolický základní kámen ke stavbě
Národního divadla. Celým svým životem tak
naplňoval vlastní přesvědčení, že povinností Čechů je, aby svou rovnoprávnost s jinými
národy prokazovali jak obrodou vlastního
jazyka, tak i na poli umění, vědy a průmyslu.
Do politického života se Palacký zapojil aktivně v r. 1848. Předsedal Slovanskému sjezdu v červnu 1848 v Praze a v čele
skupiny národních federalistů se zúčastnil
ústavodárného říšského sněmu habsburské
monarchie ve Vídni a Kroměříži. Dlouhou

dobu zastával myšlenku austroslavismu,
tj. názor, že slovanské národy by měly žít v
rakouské monarchii jako samosprávné celky. Po obnovení absolutismu tuto myšlenku
postupně opouštěl. Politické činnosti Palacký zanechal v roce 1867 a až do své smrti se
věnoval jen vědecké práci. Zemřel 26. května 1876 v Praze ve věku 78 let.
Dokončení v příštím čísle PM
František Janček

Fotbal je hra, kterou hraje dvaadvacet lidí a
kterou vždycky vyhrají Němci.
anglický fotbalista Gary Lineker

A téměř ve stejném čase. Jedno nedělní
odpoledne jsem jel odněkud někam. Během jedné a tři čtvrtě hodiny jsem měl
možnost vidět téměř nepřetržitý fotbalový zápas na několika hřištích v několika
městečkách a obcích. Vypadalo to sice
jako šíleně surreálný film vyšinutého režiséra – měnily se dresy a kulisy, diváci i
rozhodčí, tribuny, lavičky i hráči, ale zůstával zelený trávník, bílé čáry a kulatý
míč. A neplatí to jen o České republice.
Před 15 lety jsem při cestě kolem Balatonu navštívil fotbalový zápas formátu
našeho okresního přeboru. Sedl jsem si
na dřevěnou lavičku, trochu uzurpován
hustým rákosím, a ke svému údivu jsem
poprvé v životě uviděl ženu-rozhodčí. Za
týden, o několik desítek kilometrů dál,
v jiném městečku, se scéna opakovala:
fotbal, dřevěná lavička, víno, míč, rákosí (jen ta rozhodčí scházela). Večer jsem
potom střídačku využil pro přespání –
jen nevím, jestli jsem spal v prostoru pro
hosty („Vendégek“) nebo domácí („Hazai“). Pár let poté jsem dokonce v lichtenštejnském Vaduzu přespal na stadionu
pro mezistátní utkání. A v přístavní čtvrti
v Marseille znali místní černoši jediného

Čecha – Petra Čecha.
Ale zpátky domů. Nedělní odpoledne
je vyhrazené fotbalu. Hraje se v obcích
čítajících stovky obyvatel i v městech
s desítkami tisíc místních. Hraje se pro
pár desítek diváků i pro tisícové návštěvy.
Hraje se před tribunami i před dřevěnými lavičkami. A v každém týmu zaručeně
běhá malý Bican nebo Nedvěd a v bráně
stojí malý Plánička či Viktor. Na to vsadím
cokoliv.
Nevím, jestli lze kulturnost národa
odhadnout podle fotbalu. Ale i kdyby ne
(a pravděpodobně ne), tak je pozitivní
minimálně to, že si najdeme čas zajít na
fotbal. Respektovat pravidla a podřídit se
jim. Napříč generačním spektrem, přes
hranice států a národů, bez ohledu na
politiku a ekonomické ukazatele. A to nemluvě o tom, co se stane s hrdostí města,
když místní vyhrají Champions League,
nebo národa, jehož reprezentace vyhraje mistrovství světa. Fotbal bychom měli
chválit. Nejen pro hrdost vítězů, ale i pro
smutek poražených, protože i na nich záleží.

Sláva fotbalu

Při každý cestě po Čechách si užívám
krásu jazyka, která se mj. projevuje v názvech vsí a obcí. Hvožďany, Pšovlky či
Uzeničky lákají k zastavení už jen tím, jak
se jmenují. A snažím se aspoň na chvilku
vidět život v nich. Sem tam ještě na konci prázdnin zahlídnu májku s rezatým
stromkem na vršku a vybledlým zbytkem
kdysi barevných stuh. Nebo vysychající
nádrže a rybníky na návsích. Opravované a opravené statky, udržovaný parky a
zástupy různobarevných kontejnerů. Lidi
sedící před hospůdkami a nejrůznějšími
občerstvovnami na jakékoliv návsi nebo
náměstíčku.
A existuje ještě jedna jistota hraničící s nezměnitelností přírodních zákonů:
každý přejezd hranice kraje nebo bývalého okresu se pozná podle změny kvality povrchu silnice. Nezáleží na tom, zda
z lepšího k horšímu nebo naopak. Podstatná je ta změna.
A k tomu ještě jedna jistota: nedělní odpoledne a fotbal. Hraje se všude.

CO BUDE S VYBUDOVÁNÍM
CHODNÍKU V HORNÍ ULICI ?!?

Vážený pane inženýre,
v říjnovém Polickém měsíčníku jste se představil jako nový
ředitel Technických služeb Police nad Metují, kde jste prezentoval práci této organizace a dále, že uvítáte podněty a připomínky.
Jménem mojí matky, paní Anny Krupové i jménem svým
chceme poukázat na jednu dlouhodobě nevyřešenou věc, která
se tu táhne už desetiletí a do dnešního dne nebyla uskutečněna!!
Jedná se o chodník v Horní ulici. Nemá cenu tu vypisovat od
kdy, a kteří představitelé města Police nad Metují slibovali realizaci tohoto díla a jaké peripetie s tímto zarůstajícím pozemkem
jsou!!
Všude ve městě a v okolí se investuje, buduje a realizuje, ale
na chodník v Horní ulici se stále nedostává a nezbývá financí a
přitom ve srovnání oproti jiným projektům se nejedná o „ ohromující částku „. Otázkou je, jakto, že na ostatní akce se finance
vždy najdou, ale na tuto „dlouhodobě nerealizovatelnou“ se bohužel „ nenajdou“ ?
Zajímalo by nás, kdy konečně se tato dlouholetá záležitost
vyřeší k maximální spokojenosti.
S pozdravem
A.Krupová a D.Krupa, Horní 295
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Pavel Frydrych

MĚSTSKÉ CHODNÍKY
– ODPOVĚĎ NA ČLÁNEK PANÍ
KRUPOVÉ
V první řadě děkuji paní Krupové za podnět ohledně
budování chodníku v Horní ulici, respektive v ulici K Drůbežárně. O této záležitosti jsem informován, místo jsem si
prohlédl s investičním technikem MěÚ Ing. Pavlem Scholzem. K Vašemu dotazu mohu pouze uvést, že technické služby nedisponují investičními prostředky na výstavbu nových
objektů ve městě, ale jejich úkolem je stávající stavby pouze
opravovat a udržovat.
Víme, že technický stav komunikací ve městě je neuspokojivý, časté překopy chodníků z důvodu instalací a oprav
inženýrských sítí, jakož i nájezdy osobních aut a zásobování
na ně chodníky devastují. Většina si zasluhuje celkovou
rekonstrukci včetně zhutnění podloží, výměny pochozené
dlažby za zámkovou a usazení nových obrub. Drobné opravy, jako vyrovnání propadlé dlažby a nahrazení rozbité novou, postupně provádíme. Na tomto úseku nás čeká ještě
hodně práce, vždyť stav chodníků se především projeví i na
nadcházející zimní údržbě.
Ing. Pavel Kalibán, ředitel TS

KALENDÁRIUM
Zajímavé osobnosti,
události, objevy a vynálezy
Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. Název je
odvozen od padání listí, které je v tuto roční
dobu ve středoevropských přírodních podmínkách typické.
V římském kalendáři byl listopad devátým
měsícem (proto se jmenuje v jiných jazycích
november, podle novem = devět). V roce 153
př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce.
Dne ubývá v listopadu o 1 hodinu 19 minut. Délka dne je 9 hodin 45 minut až 8 hodin
26 minut.
1. listopad je svátkem Všech svatých, je
prvním dnem křesťanské vzpomínky na mrtvé. 2. listopad - svátek zesnulých čili Dušičky
dal název i „dušičkovému počasí“.Poslední
neděli v listopadu nebo první neděli prosince
začíná v církevním kalendáři (podle toho, na
který den připadá Štědrý den) advent.

Vzpomeňme si:

• 1. listopadu 1862 – ve Stránčicích u
Prahy se narodil Emil Kolben, jeden z
nejvýznačnějších českých elektrotechniků
a podnikatelů, zakladatel továrny Kolben a
spol. a generální ředitel a hlavní akcionář
Českomoravské-Kolben-Daněk
(ČKD),
zemřel v koncentračním táboře Terezín
(† 3. července 1943)
• 2. listopadu 2000 – na Mezinárodní
vesmírnou stanici vstoupila první stálá
posádka
• 3. listopadu 1414 – Jan Hus dorazil
do Kostnice, kde byl o tři dny později
papežem Janem XXIII. zahájen kostnický
koncil
• 4. listopadu 1945 – na ustavující
diplomatické konferenci v Londýně bylo
podepsáním ústavy založeno UNESCO
• 5. listopadu 1882 – na pražském Žofíně
poprvé zaznělo souborné provedení Mé
vlasti
• 6. listopadu 1893 – zemřel v Petrohradě
na choleru Petr Iljič Čajkovskij, ruský
hudební skladatel (* 7. května 1840)
• 7. listopadu 1811 – v Miletíně se narodil
se Karel Jaromír Erben, sběratel lidových
písní, básník a překladatel († 21. listopadu

Pýcha je následkem iluze
Ten, kdo v hmotném světě stále očekává nějaké uznání, se Nejvyšší osobě odevzdat nemůže.
Pýcha je následkem iluze. Každý do tohoto světa
přijde na krátký čas, zůstane a zase z něho odejde, ale přesto si bláhově myslí, že je jeho pánem.
Tím všechno komplikuje a má stále potíže. Celý
svět se pohybuje pod vlivem představy – lidé
pokládají zemi za majetek lidské společnosti.
Rozdělují si půdu s mylnou představou, že jsou
jejími majiteli. Tohoto mylného dojmu, že lidská
společnost je majitelem světa se musí zbavit.
Jakmile to udělají, osvobodí se od všech nedokonalých svazků, vzniklých z náklonnosti k rodině,
společnosti a národu. Tato chybná sounáležitost
poutá živou bytost k hmotnému světu. Dalším
krokem je rozvinout duchovní poznání. Všichni
se musí učit, co je skutečně jejich a co ne. A když
budou vše správně chápat, oprostí se od veške-

LISTOPAD– z Valašského kalendáře
1870)
• 8. listopadu 1620 – české stavovské
vojsko bylo poraženo v bitvě na Bílé hoře
v Praze, čímž skončilo české stavovské
povstání
• 9. listopadu 1989 – Pád Berlínské zdi:
západní a východní Berlín se spojily a byl
také otevřen zbytek hranice mezi NDR a
NSR
• 10. listopadu 1483 – narodil se Martin
Luther, německý teolog, kazatel a
reformátor, zakladatel protestantismu
(† 18. února 1546)
• 11. listopadu 1939 – na následky
zranění při demonstraci proti německým
okupantům 28. října v Praze zemřel
student Jan Opletal
• 12. listopadu 1980 – kosmická sonda
Voyager 1 se během svého letu nejvíce
přiblížila Saturnu a poprvé vyfotografovala
jeho prstence
• 13. listopadu 1918 – Národním výborem
byla v Československu přijata Prozatímní
ústava, kterou roku 1920 nahradila
Ústavní listina Československé republiky
• 14. listopadu 1847 – zemřel Josef
Jungmann, český spisovatel a filolog,
překladatel (* 16. července 1773)
• 15. listopadu 1670 – v exilu
v nizozemském Amsterdamu zemřel učitel
národů Jan Amos Komenský, veliký
český spisovatel a zakladatel moderní
pedagogiky (* 28. března 1592)
• 16. listopadu 1810 – v Praze se narodil
Karel Hynek Mácha, český básník,
největší představitel českého romantismu
(† 6. listopadu 1836)
• 17. listopadu 1939 – v důsledku
manifestačního odporu českého lidu proti
rých pojetí dvojnosti, jako je štěstí a neštěstí či
radost a bolest. Tehdy s úplným poznáním se budou moci odevzdat Nejvyšší Osobnosti Božství.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Z Bhagavadgíty opsala M. Jandová

•

•

•

okupaci při pohřbu Jana Opletala, byly
v protektorátu Čechy a Morava uzavřeny
vysoké školy, vedoucí představitelé
vysokoškoláků byli zatčeni a popraveni
a stovky českých studentů byly zbity
a odvlečeny do koncentračních táborů
18. listopadu 1883 – po požáru bylo
poprvé otevřeno Národní divadlo v Praze
Smetanovou Libuší
19. listopadu 1969 – Program Apollo:
Apollo 12, jako druhý pilotovaný let po
Apollu 11, přistálo na Měsíci a astronauté
Charles Conrad a Alan Bean vystoupili na
povrch
20. listopadu 1910 – zemřel Lev
Nikolajevič Tolstoj, jeden z největších
ruských a světových spisovatelů (* 9. září
1828)
21. listopadu 1344 – Karel IV., Arnošt
z Pardubic a Jan Lucemburský položili
základní kámen ke gotické novostavbě
katedrály svatého Víta, Václava a
Vojtěcha na Pražském hradě
22. listopadu 1963 – v Dallasu v Texasu
byl zavražděn americký prezident
John F. Kennedy (* 29. května 1917)
23. listopadu 1792 – v Chlumci nad
Cidlinou se narodil Václav Kliment
Klicpera, zakladatel českého dramatu,
zvláště veselohry († 15. září 1859)
24. listopadu 1969 – Program Apollo:
Kosmická loď Apollo 12, jež byla
19. listopadu na Měsíci, úspěšně přistála
v Tichém oceánu
25. listopadu 1895 – narodil se Ludvík
Svoboda, generál a československý
prezident († 20. září 1979)
26. listopadu 1926 – zemřela Eliška
Krásnohorská, vlastním jménem Alžběta
Pechová, česká spisovatelka známá
především jako autorka dívčí literatury
(* 18. listopadu 1847)
27. listopadu 1895 – Alfred Nobel
podepsal svou poslední závěť a odkázal
31 miliónů tehdejších švédských korun na
fond každoročního oceňování vědeckých
a jiných zásluh, z čehož pak vznikla
Nobelova cena
28. listopadu 1695 – na náměstí v Plzni
byl popraven Jan Sladký Kozina , vůdce
chodského povstání (* 10. září 1652 )
29. listopadu 1378 – zemřel Karel IV.,
český král a římský císař z dynastie
Lucemburků (* 14. května 1316)
30. listopadu 1997 – český prezident
Václav Havel přijal demisi vlády Václava
Klause, čímž začala vládní krize

Vybral F. Janeček
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Závěr liturgického roku

Je tu měsíc listopad a s ním melancholický, barevný podzim. Nechme se inspirovat
jeho pestrostí a v přenesení do našich životů
lze konstatovat, že i závěrečné období života
může být krásné a inspirující. Většinu hospodářských činností již máme za sebou, a pokud
ne, tak si přejme, abychom je do prvních sněhů či trvalejších mrazů stihly. V církvi nyní
prožíváme poslední měsíc liturgického roku
a 29. listopadu vstoupíme dobou adventní do
liturgického roku nového. Na počátku měsíce
jsme prožili Slavnost Všech svatých, kdy jsme
obrátili náš duchovní zrak s poděkováním a
prosbou o přímluvu k našim patronům a světcům, skrze které působil a prozařoval na svět
Bůh. Poté jsme v křesťanské naději vzpomněli
na naše zesnulé, kterým jsme prokázali službu modlitby a přímluvy. Tato zastavení jsou
pro náš život důležitá jednak proto, abychom
si uvědomili, že nejsme pány nad životem ani
smrtí - naše pozemská pouť je dočasná, ale
také proto, abychom objevili naději a Boží nabídku na spásu a věčný život. V průběhu tohoto měsíce nás pak čeká už jenom několik méně
významných památek a svátků a v jeho závěru
Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou ukončíme
liturgický rok

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:

1. listopadu
Slavnost VŠECH SVATÝCH, 31. neděle
v mezidobí (B)
2. listopadu
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ
ZEMŘELÉ
8. listopadu
32. neděle v mezidobí
11. listopadu
Památka sv. Martina, biskupa
13. listopadu
Památka sv. Anežky České
15. listopadu
33. neděle v mezidobí - Den Bible
22. listopadu
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
(končí cyklus B)

23. listopadu
v královéhradecké diecézi SLAVNOST
SV. KLEMENTA I., papeže a mučedníka,
hlavního patrona
29. listopadu
1. neděle adventní (začíná cyklus C)
30. listopadu Svátek sv. Ondřeje, apoštola
6. prosince
2. neděle adventní, Svátek sv. Mikuláše,
biskupa

POŘAD BOHOSLUŽEB v tomto období:
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ

yy 16.30 hod. bohoslužba ve hřbitovní kapli

Dále jako obvykle:

yy v úterý a v pátek mše svatá od 17.00 hod.
yy ve středu mše svatá od 8.00 hod.
yy v sobotu mše svatá s nedělní platností od
17.00 hod
yy v neděli mše svatá od 8.00 hod..

ÚŘEDNÍ HODINY:

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

Neděle před Slavností Ježíše
Krista Krále je tradičně
DNEM BIBLE

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

TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s. - lyžařský oddíl - SPPO

Běh OKOLO OSTAŠE
V neděli 18. října jsme uspořádali již 42. ročník běhu Okolo
Ostaše, který byl zároveň i 15. ročníkem Memoriálu Mirka
Hejnyše. Po deštivém týdnu nám přálo počasí a ukázalo se i
sluníčko. Sešla se velmi dobrá účast, celkem 298 startujících od
nejmladšího Štěpána Berana, nar. 2014 až po nejstaršího Mirka
Jiráska z Pavlišova, nar. 1947.
Děkujeme všem sponzorům, kteří náš závod podpořili a
také všem, kteří nám pomohli s jeho organizací a zajištěním
hladkého průběhu.
Za polické lyžaře
Tonda Pohl
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yy Městská policie se v pozici rozhodčích zúčastnila soutěže dětí
„O pohár starostů“ na dopravním
hřišti v Bělovsi.
yy Zajišťovala pachatele poškozeného odpadkového koše na cestě
k Radešovu…
yy Zúčastnila se jednání přestupkové komise.
yy Doručovala písemnosti katastrálnímu úřadu a oznamovala mu poškození nivelační tyče na Honech.
yy Likvidovala černou skládku u Radešova.
yy Zajišťovala první pomoc účastníkům dopravní nehody a následně
v místě usměrňovala provoz.
yy Uložila blokové pokuty za jízdu
na jízdním kole v rozporu s pravidly, za porušení zákazů pak uložila pokuty řidičům motorových
vozidel.
yy Pátrala po osobě, která oznámila,
že si vezme život..poskytla jí pomoc a předala záchranářům.
yy Zajistila opravu uvolněného zrca dla na Bělské ulici..
yy Zajišťovala místo stavebních prací u zdravotního střediska při kácení stromů.
yy Navrhla řešení dopravního značení v ulici Na Sibiři a Čukotka.
yy Vracela nalezené peněženky a
doklady.
yy Po dlouhé době se podařilo umístit jednoho pejska z útulku. Nová
majitelka má z něho velkou radost.
yy Vzhledem k blížícímu se podzimnímu času, kdy odpolední tmy a
ranní mlhy jsou pro motoristy
velmi rizikové, apelujeme znovu
na cyklisty, aby nepřekvapovali již tak dosti stresované řidiče
zjevením se bez řádného osvětlení na vozovce.. Ani chodník není
místo, kde by cyklista měl šlapat
do pedálů. Pokud se s Vámi za takových okolností setkáme… co se
bude dít, je nasnadě.
yy Co se týče zimní údržby města…připomínáme s dovolením
důrazně !!… parkujte se svými
vozidly na místech, kde nebudete překážet technice, která
odklízí sníh. Zachovávejte prosím odstupy od hranic křižovatek v míře, kterou předepisuje
zákon. Buďte prosím ohleduplní a nesobečtí. Kdo máte možnost, parkujte na vlastních
dvorcích či v garážích. Děkujeme.
Ved. strážník Petr Zima

Fotbal mladších žáků

Dlouho, předlouho, přibližně celý jeden
rok se snažili ze všech sil o vítězství naši mladší žáci. Po nadějném začátku letošní soutěže,
kdy remizovali 1:1 a 3:3, se konečně dočkali.
Ve čtvrtek 17.září na domácím hřišti porazili tým „Rozkoš“ Česká Skalice poměrem 1:0
brankou, kterou pohotově vstřelil trumpetista
a všestranný sportovec Pepa Hlaváček. Téměř
se však zopakovala situace z 1.zápasu soutěže,
kdy o vítězství přišli v poslední vteřině zápasu po rohovém kopu. Teď tomu mohlo být také
tak, pro změnu po kopu trestném. Naštěstí náš
výborný stoper Petr Šolc odhlavičkoval míč
z prázdné branky.
Na začátku prodlouženého svátečního
víkendu, 26.září, nastoupili kluci proti Velichovkám a zvítězili neuvěřitelně vysoko, 19:0.
Za zmínku stojí gól Pepy Hlaváčka, který jej
vstřelil již ve čtvrté vteřině zápasu a stal se tak
zřejmě nejrychlejším střelcem v historii polické kopané. Potom přidal ještě pět gólů dalších. Trefovali se ale postupně téměř všichni
naši hráči. Nejvíce zaujal Seba Hlaváček, který
dvakrát skóroval hlavou po rohovém kopu.
Jeho spoluhráč Lukáš Jirásek jej však nazval
„nosíčkářem“, neb druhý gól vstřelil obětavě
nosem. I přesto titul „hlavičkář dne“ Sebovi
patří oprávněně.
Trenér soupeře měl v tomto zápase těžký úděl, neboť přijel s oslabeným týmem. Ne
všude jsou totiž rodiče tak ukáznění jako naši,
kteří dávají přednost fotbalu před výlety i o
prodlouženém víkendu. Po předchozích při-

jatelných výsledcích Velichovek byl tento pro
něho šokem. Jeho hodnocení výkonu o přestávce v hlasitosti dosahovalo úrovně startujícího tryskáče a výrazně předčilo do té doby
nejhlasitější nám známý projev, který patřil
Markovi Plnému po jednom prohraném zápase v Hronově.
Naši rodiče však mají ještě rezervy
v omlouvání kluků na zápasy. Například jedna mamka v okouzlení z pohledu na čerstvě
ostříhané vlasy v kadeřnictví v Tomkově ulici
zcela zapomněla na to, že již několik dní má
synka na skautském táboře a neomluvila jej
z mistrovských zápasů přesto, že ji o to žádal
dokonce šestkrát.
Na úspěšné předchozí výsledky se kluci
pokusili navázat v neděli 11.října v Dolanech.
Pokus byl úspěšný a zvítězili 2:1. Těsného vítězství bylo dosaženo po naší výrazné převaze.
Z toho vyplývá, že jsme nebyli příliš produktivní a tak přílišná spokojenost
z náročných trenérů Starého a
Téra po zápase nečišela. Střelecky se neprosadil ani navrátilec po vyléčené zlomenině
ruky Vilda Gavelek. Vildovo
zdůvodnění jeho střeleckého
neúspěchu dosáhlo reprezentační úrovně: „Byl blbej míč,
moc lehkej a přefouknutej, na
hřišti byla nízká tráva a tvrdej podklad, foukal vítr a byla
zima“. My však máme obavy,

zda pravým důvodem nebylo to, že měl „blbě
nagelovaný vlasy“. Naše branky vstřelil „machovák“ Jenda Šolc hlavou po rohovém kopu a
Láďa Kriegler, obyvatel České Metuje.
Odvetné zápasy podzimní části soutěže
jsme měli zahájit ve středu 14.října na hřišti
na Babí. Tlaková níže nad jižní Itálií však přinesla do naší oblasti vlhký vzduch s nečekaně
vydatným a vytrvalým deštěm a utkání bylo
odloženo.
Věříme, že do nového termínu utkání i Vilda chytí střeleckou formu, zápas se bude hrát
s vhodným míčem, trávník trochu povyroste a
povrch hřiště se po deštích zvláční. A pokud
se Vilda nezapomene před zápasem pořádně učesat, nic nebrání tomu, aby i on přispěl
svým výkonem k úspěšnému výsledku. O tom
však až příště.

Pro čtenáře, který rád čte o napínavých zážitcích z cest po národních parcích USA nebo
africkém „Safari“, bude obsah tohoto článku asi
zklamáním. Příběh se totiž neudál v dalekých
exotických zemích, ale v nedalekém Náchodě,
na fotbalovém hřišti na Hamrech. A do titulku
jsme si vypůjčili slogan hráče polické mladší
fotbalové přípravky, Honzy Zmátla. Zhodnotil
tak vystoupení našeho družstva proti týmům
„Pumy“ a “Gepardi“ Náchod v sobotu 19.září.

V zápase proti „Pumám“ došlo vskutku
k historické události. Tato parta hráčů mladší
přípravky dosáhla totiž úplně svého prvního
vítězství v soutěži, a to poměrem 5:1. Kromě
střelců branek, Honzy Zmátla (2 góly), Dana
Marela z Hlavňova, rovněž 2 góly, Matěje Švorčíka (1 gól) a výborného brankáře Samuela
Frimla se po takovém úspěchu sluší vyjmenovat i všechny ostatní hráče, kteří v utkání ještě
hráli: Stázinka Denygrová, Seba Kollert, Petr
Mittervald, Pepa Hornych, Jenda
Dvořák a Šimon Friml.
K dobré náladě početné
divácké obce kromě výborného výkonu hráčů a příjemného
podzimního počasí přispěl i náš
manažer pro styk s veřejností
Radim Tér, který obětavě zajišťoval pro polické fanoušky kvalitní
občerstvení, i přesto, že přímo
v areálu stadiónu občerstvovací
stanice nebyla v provozu.
Utkání následující, proti
„Gepardům“, titulek vystihuje
také docela přesně. Tady se již
o vítězném utkání mluvit nedá,
neb skončilo naší těsnou porážkou 0:14.
O týden později jsme nikam
cestovat nemuseli a na domácím
hřišti nastoupili proti „Beranům“ a „Medvědům“ z Velkého
Poříčí. V zápase prvním skóre
poměrně rychle narůstalo, bo-

hužel v náš neprospěch. Konečný výsledek
1:11.
Před zápasem druhým, při taktické poradě v šatně, zněla velmi optimisticky a bojovně
slova trenéra Jirky Kollerta: „Na ty máme, ty
jsou hratelný, ty můžeme porazit“. Po opuštění kabin však hráči na tato povzbudivá slova
velmi rychle zapomněli, a to i ti nejzkušenější,
kteří občas nastupují i za starší přípravku. Po
výkonu, který byl pro trenéry zklamáním, prohráli 0:9. Ještě že po nich nastoupili k zápasu
mladší žáci proti Velichovkám a vyhráli 19:0,
takže celkové skóre fotbalového dopoledne
srovnali na 20:20.
Další sobotu jsme do Velké Jesenice cestovali společně s týmem z Broumova autobusem. Kluci si ještě před příjezdem autobusu
procvičili vítězný pokřik „…porazíme každýho
a vítězství je naše…“, který si cestou ještě několikrát zopakovali. Co kdyby náhodou jsme
jej po zápasech potřebovali…
Broumováci nás tentokrát překvapili. Přijeli malým a plně obsazeným autobusem. Nával v uličce připomínal cestování rychlíkem
Praha - Košice v dobách rozvinuté socialistické společnosti. Všechny broumovské maminy
však bohužel obsadily místa k sezení, takže
ani zkušený trenér Radim neměl nejmenší
šanci využít těsného tělesného kontaktu k navázání nových přátelství.
Ani zvýšená koncentrace polických trenérů (na zápas jich odcestovalo celkem šest,
takový realizační tým nemá ani Barcelona)
nezajistila v zápasech vítězství. S Broumovem

Pumy jsme si ochočili, gepardi nás pokousali

Kamil Švorčík a Vojta Kvapil
zpravodajové PM
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jsme prohráli 0:7. Počet obdržených branek se
shoduje s prvním zápasem s tímto soupeřem,
o čtyři se však snížil počet branek vstřelených.
První poločas vypadal docela nadějně, skončil pouze 0:2 a náš tým měl několik dobrých
příležitostí ke vstřelení branky. Za zmínku
stojí obětavý zákrok našeho dnes již zkušeného brankáře Samuela Frimla, při němž čelem
narazil do tyče brány a pořídil si tak dosti velkou bouli. Obětavě pokračoval v zápasech dál,
téměř bez jediné slzy. Ještě, že tak dobrého
hráče máme a neodstěhoval se nám do Polska,
což po jednom prohraném přípravném zápase asi před rokem měl v úmyslu. Úspěšnost
jeho zákroků byla spočítána na 55,6%, což je
podstatně více, než u nejznámějšího českého
brankáře Petra Čecha, na kterého jde mnohdy
za celý zápas jediná střela, kterou nechytne.
V zápase druhém, proti Velichovkám, jsme
se těšili na úspěch, neboť soupeř dosahuje podobných výsledků jako my. Těšili jsme se však
marně. Prohra 1:11 se v žádném případě za
úspěch považovat nemůže. A nemůžeme se ani
vymlouvat na leteckou akrobacii nad hřištěm,
která výrazně snížila koncentraci našich hráčů
na zápas. Toto poutavé představení začalo totiž až za stavu 0:7. Jediný gól vstřelil Dan Marel a stal se tak naším výrazně nejúspěšnějším
střelcem tohoto fotbalového dopoledne.
O týden později, druhou říjnovou sobotu,
nás čekala nejen „Větrná“, ale i „Mrazivá Hůr-

ka“ v Zábrodí. A s těmito tvrdými podmínkami
i tvrdí soupeři. Nejprve Hronov a následně domácí tým. Předchozí výsledky s těmito soupeři
(0:16 a 2:14) vzbuzovaly respekt a tak trenéři
nominovali nejsilnější možný tým ve víře, že
soupeře tentokrát překvapíme. Jedna omluvená a jedna neomluvená absence však odvážné
plány trenérů zhatila. I přesto, že na dotaz
trenéra Jirky Kollerta všichni hráči odpověděli, že cítí dobrou formu (výjimkou byl
Šimon Friml, který odvětil, že necítí ani
pidiformu), v zápasech jsme měli k vítězství poměrně daleko. Po docela slušném prvním poločase s Hronovem (2:4)
konečných 2:8 nebyla žádná velká sláva.
Oba góly Matěj Prouza, který má bohaté fotbalové zkušenosti z pravidelných
startů za starší přípravku.
Ve druhém zápase hráči nenaplnili taktické pokyny trenéra, které zněly
velmi jednoduše: „Dejte jim góla“. Místo
toho jsme však po deseti vteřinách góla
dostali. Výsledek kosmeticky upravil
až ke konci zápasu dvěma povedenými trestnými kopy Matěj Prouza, který
upravil na konečných 3:13. První naši
branku vstřelil Honza Zmátlo za stavu
0:6. Naši hráči byli v zápase příliš galantní. Nastoupilo proti nim několik fyzicky zdatných děvčat a kluci je ochotně
pouštěli před našeho nešťastného a na-

vzdory četným zákrokům zmrzlého brankáře
Samuela Frimla.
S výsledky závěrečných kol série mistrovských zápasů seznámíme čtenáře až v prosincovém čísle Polického měsíčníku, významného to periodika, známého i v mnoha dalších
zemích Evropské unie.

Tentokráte se nejedná o televizní pořad, v
němž dva mladíci něco kuchtí, ale o naše kluky
ze starší fotbalové přípravky v akci na hřišti.
A při zápasech v Polici 20. září skutečně jejich
zápasy byly natočeny. Ne však televizním štábem, ale trenérem Kamilem proto, „abyste se
mohli podívat, jak blbě hrajete“.
Nejprve byl zachycen zápas Realu Police
proti klukům z Nového Města nad Metují. Kluci se naštěstí dodatečně mohou podívat na své
vítězství 3:2. Druhý tým, „Vosy“, již tak úspěšný nebyl a podlehl 2:8. Jestli je kromě obrazového záznamu 2.zápasu k dispozici i záznam
zvukový, s komentářem trenéra a přítomných
rodičů, tak přehrání zápasu bude opravdu nevšedním a silným zážitkem.
Souběžně naše týmy hrály s mužstvem
Machova, za který hráli i tři naši hráči. Machovští tentokráte nebyli příliš nebezpečným
soupeřem. Podlehli Vosám 3:12 a Realu dokonce 0:21. Příště budeme muset „machováky“ posílit kvalitněji.
A do Machova se jelo hned příští týden
s menšími změnami v sestavách Realu i Vos
s ohledem na předpokládanou sílu soupeřů,
kteří nás čekali. Nejprve si to kluci rozdali
mezi sebou. Výrazně lepší byl Real a zvítězil
6:0, když z týmu Vos bylo možné pochválit
pouze brankáře Tomáše Rutara a Sebu Hlaváčka s Honzou Zmátlem za bojovnost.
Ve druhém zápase nastoupil Real proti
Novému Městu nad Metují, které oproti prvnímu zápasu v soutěži, kdy Vosám podlehlo
3:13, nastoupilo v úplně jiné sestavě. Zápas
byl velice napínavý, s převahou soupeře, jehož
šance seč mohl likvidoval náš brankář Vašek
Valchař. V zápase jsme tak většinou vedli, naposledy 4:3, abychom nakonec přece jen podlehli 4:5. Co však trenéry mrzí daleko více, než
těsná porážka, je skutečnost, že ne všichni

hráči předvedli na hřišti bojovný výkon, jaký
se od nich očekával. Doufáme, že si toho jsou
vědomi a v dalších zápasech se v tomto směru
výrazně zlepší.
Mužstvo Machova jsme doplnili našimi
čtyřmi hráči a vzhledem k tomu, že všichni
podali velmi dobrý výkon, všechny zmíníme.
V dresu Machova hrál Jenda Dvořák, Adam
Krtička, oba z mladší přípravky, Matěj Khun a
Petr Král. Naše Vosy se nestačily divit i s ohledem na zápasy minulého týdne. Za pět minut
prohrávaly 0:4. Do poločasu sice snížily na 3:4,
v poločase druhém si již ani neškrtly a prohrály 3:7. Platí totéž, co o klucích z Realu. Za stavu
0:4 je nutné bojovat ještě mnohem více, než
když se 10:0 vyhrává. Vosy svým pohybem připomínaly své opravdové družky z říše hmyzu,
které v této době cítí, že již mají po sezóně a
pomalu se ukládají k věčnému spánku.
Další neděli naše cesta vedla dál, až do
Provodova, za domácím týmem a družstvem
Velkého Poříčí. Nad kluky z Provodova nejprve
Real vyhrál 2:1, Vosy následně remizovaly 2:2,
když oba góly Vosám vstřelil jejich nejmenší,
ale nejšikovnější hráč jménem Vojta. Našemu Markovi „Piškotovi“ Ištokovi sahal tak po
pás. Výborný byl i brankář soupeře, který po
našem dobrém výkonu ve druhém poločase
zabránil několika gólům. Po remíze alespoň
následovaly divácky atraktivní pokutové kopy.
Rozhodlo se až v osmé sérii, když jeden z našich hráčů branku přestřelil. Soupeř z Velkého
Poříčí byl nad síly obou našich týmů, které mu
podlehly 2:6 a 1:6.
Po vpádu mrazivého vzduchu z arktické
oblasti, v neděli 11.října, se naše týmy utkaly
na domácím hřišti se soupeři z Hronova a Zábrodí. Nejprve Real ve velmi zajímavém utkání
remizoval se Zábrodím 6:6. Vývoj skóre: 2:0,
2:4, 4:4, 4:6, 6:6. Následovaly pokutové kopy,

ve kterých jsme bohužel byli méně úspěšní,
než soupeř.
Souběžně Vosy hrály s Hronovem. Vedly
1:0 a 2:1, ale konečný výsledek byl také nerozhodný, 2:2. A tak diváci nevěděli, kam dřív
skočit, neboť současně i zde probíhal penaltový rozstřel. Ani tady jsme nebyli úspěšní a
podlehli 3:4.
Ve druhých zápasech Real zvítězil po dobrém výkonu nad Hronovem 7:4. Přesto v průběhu zápasu byla přes celé hřiště slyšet slova
trenéra Kamila: „Ještě jednou hodíte blbě aut
a v úterý na tréninku budete jen běhat“. Velmi
dobrý výkon podal zvláště ve druhém poločase Vojta Švorčík, když se po jeho dotazu o přestávce: „Tatíí, co dnes budeme mít k obědu?“
dozvěděl, že svíčkovou. To pro něho byla velmi
dobrá motivace a psychická vzpruha. Možná i
psychologové reprezentačních týmů by měli
do svých terapií takovouto motivaci zahrnout.
Bohužel si však nejsme jisti, zda na Vojtu svíčková vůbec zbyla, neboť těsně před polednem
byla spatřena v Tomkově ulici početná skupina statně, ale i hladově vypadajících příslušníků rodiny Doležalů, spěchajících na svíčkovou
ke Švorčíkům…
Vosí zápas se Zábrodím přinesl výraznou
porážku 1:9 i přes varování o schopnostech
zábrodských útočníků. Naši obránci je nedokázali uhlídat, brankářovi se nechtělo padat
na zmrzlou zem a střely po zemi vytrvale ignoroval, útočníci, pokud vystřelili, tak mimo
bránu, takže k úspěchu bylo daleko.
Pokud čtenáři nepošlou na redakční radu
protest, že fotbalu je na stránkách měsíčníku
příliš, o zbylých utkáních podzimní soutěže
starší přípravky budeme informovat v příštím
čísle.

Kluci v akci
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Kamil Švorčík, starší trenér starší přípravky
Vojta Kvapil, mladší trenér starší přípravky
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V sobotu před Sv. Václavem uspořádali členové Ostrostřelecké gardy spolku vojenských vysloužilců Václava hraběte Radeckého své výroční střelby. Tato soutěž pořádaná
na střelnici pod Vlčincem již po dvacáté, prokazuje střeleckou dovednost každého člena v uplynulém roce.
Střílí se na standardní terč s kruhy na vzdálenost 50
metrů v čase 15 minut. Každý střelec má k dispozici 13
střel z toho tři nástřelné. Bezpečnost na střelnici je
bedlivě sledována vedoucím střeleb a prohřešky jsou
Radost Idy Jenkové nad první desítkou
pokutovány. K nabíjení se používají asi tři gramy černého střelného prachu, který se vsype ústím hlavně
zbraně, pak se vloží plstěná mastná zátka a se střelou
se nabijákem celou komorou zatlačí až ke komoře.
Střela je olověná, kulová nebo válcová se špičkou.
Pro střelbu kulí v hladké hlavni je lepší místo plstěné
zátky použít tzv. flastr, což je plátěné kolečko maštěné lojem, do kterého se kule zabalí. Pak již stačí,
jen natáhnou kohoutek, u zbraní perkusních nasadit
na komínek zápalku (kapsli), u zbraní křesadlových
do pánvičky nasypat jemný prach a po jejím uzavření
zamířit a vystřelit. Pokud možno co nejpřesněji a pokud možno k terči.
V letošních střelbách nejlepších výsledků dosáhli:
První místo v kategorii ženy - zbraň služební ostrostřelecká Ida Jenková (výsledkem 94 bodů ze 100).
První místo v kategorii muži - zbraň služební ostrostřelecká Antonín Kafka (výsledkem 99 bodů ze
100).
U ostatních patnácti střelců byly výsledky nebývale kvalitní (průměr 88 bodů), což bylo zřejmě zapříčiněno krásným podzimním počasím a přátelskou
pohodou na střelnici pod Vlčincem, kterou umocnilo
i občerstvení od našeho kvartýrmachra a markytána
pána závodčího Zdeňka Teinera.

AOPK ČR vypisuje výběrové řízení na obsazení volného
služebního místa:

RADA PRO ODDĚLENÍ SCHKO BROUMOVSKO
V POLICI NAD METUJÍ

krajinář - urbanista

Služba zahrnuje zejména:
•

posuzování staveb a územních plánů podle zákona o ochraně
přírody a krajiny
Ke službě je potřebné především:
•
SŠ, VŠ vzdělání - krajinné inženýrství, architektura, stavební
•
uživatelská znalost práce na PC,
•
přehled o státní správě a ochraně přírody,
•
řidičský průkaz skupiny B,
•
dobré komunikační schopnosti
Za výhodu považujeme:
•
•

Svatováclavské střelby 2015

znalost cizího jazyka,
komunikativní schopnosti, pečlivost, důslednost, samostatnost

Místo výkonu práce: Správa CHKO Broumovsko, Police nad Metují
Předpokládaný termín nástupu:
prosinec 2015, smlouva na dobu neurčitou
Bližší
informace
o
výběrovém
řízení
naleznete
na:
http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/vyberova-rizeni/volna-mista/
nebo je poskytne Mgr. Soňa Hoštáková, oddělení personálnítel.:
283 069 119, e-mail: sona.hostakova@nature.cz
Přihlášku, strukturovaný životopis, motivační dopis a povinné přílohy
zasílejte do 13.11.2015 na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny,
Oddělení personální, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
v obálce označené z obou stran: „NEOTVÍRAT“ a slovy „výběrové řízení na
služební místo Krajinář urbanista, Oddělení SCHKO Broumovsko, Odbor
RP Východní Čechy a č. j.: SR/0571/US/2015“.

Za Ostrostřeleckou gardu Šikovatel Štvrtečka

Šetrná metoda
MEDICINÁLNÍ PEDIKÚRA
Nově otevřeno v Polici nad Metují
Medicinální pedikúra je vhodná při:
popraskaných patách, kuřích okách, mozolech
a otlacích, korekci a úpravě nehtů, diabetické
noze, plísních na nehtech, zarostlých nehtech,
zdeformovaných a poškozených nehtech.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Romana Šrůtková, Hvězdecká 16,
549 54 Police nad Metují.

Kontakt: 723 053 936

občanské sdružení Skály Bischofstein
Vás zve 28. listopadu 2015 na zámeček Bischofstein
na

Filmové
vzpomínání
promítání skoro zapomenutých
ale nezapomenutelných
lezeckých filmů
převážně z Teplic a Ádru
od Míry Šmída, Jury Poláka,
Karla Vlčka a Vlasty Žána
začátek od 14 hodin
opakování od 16 hodin a 18 hodin
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Jídelna Pellyho domy Police nad Metují
Vás srdečně zve na tradiční

ZVĚŘINOVÉ HODY,

které se konají v úterý 17. listopadu
Rádi Vás obsloužíme mezi 10 – 15 hod.
Rezervace možné na tel 777 828 343
Prodej též přes ulici.
Dobrou chuť přeje Martin Exner
s kolektivem zaměstnanců!

JÍDELNA
Pellyho domy
PŘIJME
od 1. 1. 2016
pomocnou sílu do
kuchyně.
Více informací
na tel. 777 828343
nebo osobně v jídelně.
Prodej zimních Pneu 776 381 278

Pobočka
Náchod Camelot
Zámecká 1845, Náchod

Daniel Denygr
Vedoucí pobočky

+420 776 342 569
denygr@reality11.cz

vrAnIK
Protektor

BArUM

165/70 r13
595,880,165/70 r14
745,965,185/60 r14
829,1070,195/65 r15
795,1099,205/55 r16
995,1590,ostatní značky a rozměry pneu na dotaz
Přezutí a vyvážení celého vozu 399,-

roSAvA
výrobce nokian

- - -,799,870,920,1199,-

H r n č í ř H r o n ov, hrncir.hronov@seznam.cz
Jiráskova 9, naproti domku A. Jiráska
Parkoviště za prodejnou (vjezd z nám. od divadla)

KOUPÍM
POZŮSTALOST

... okna patří k životu

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

veteš, vyklidím
půdu,
sklep, dům, byt.

individuální přístup

Zavolejte nám

Hradec Králové
Nové Město n.M.
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499 886 131
491 472 927

w w w. p ro p l a s t - k . c z

Kontakt: 608 103 810
KOUPÍM
STARÉ KOLO, MOPED

NABÍZÍM PRONÁJEM
pěkného nového bytu
v Polici nad Metují
(Velká Ledhuje, nad zahradnictvím)

Bytová jednotka v kategorii
2+1 o výměře 56 m2
za cenu 5 250 Kč
plus služby a energie.
K tomu navíc nadstandardně
velký sklep a jedno vyhrazené
parkové stání.
Vybavení:
plně vybavená koupelna a WC, nová
kuchyňská linka se sporákem, kuchyňská
vestavěná skříň a šatní předsíňová
skříň, podlahové krytiny, vnitřní
žaluzie, osvětlení. Vratná kauce ve výši
dvojnásobku celkové měsíční platby za
nájem, služby a energie.

Kontakt na e-mail: bytynachodsko@
gmail.com nebo mob. 776 102 458

OKNA A DVEŘE
slevy až 49%
Kompletní sortiment na našem eshopu
www.myhaus.cz

Je čas na výměnu !
Nově prodáváme interiérové dveře firmy Porta Dre Invado.
Tel.: 774701717, e-mail: info@vsmix.cz, w: www.vsmix.cz
Kde nás najdete: VŠ MIX s.r.o., Na Kozínku 13, 54931 Hronov areál prodejny krmiv
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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 21. 11. 2015
Hlavňov:
Hony:
Pěkov:
Bukovice:
Police:

Radešov:
Česká Metuje:
Žďár nad Metují:
Suchý Důl:
Slavný:

velké parkoviště
u bývalé prodejny
u požární nádrže
u prodejny
u požární zbrojnice
u autoopravny na Sibiři
u kotelny na sídlišti
náměstí u radnice
parkoviště u střediska
u truhlárny
u hospody
u hospody
na Pohoři u tabule
před hospodou
u hřiště

8.20 - 8.25 hod.
8.25 - 8.30 hod.
8.35 - 8.40 hod.
8.45 - 8.50 hod.
8.55 - 9.10 hod.
9.10 - 9.15 hod.
9.15 - 9.20 hod.
9,20 - 9.25 hod.
9.25 - 9.30 hod.
9.30 - 9.40 hod.
9.45 - 10.00 hod.
10.05 - 10.10 hod.
10.15 - 10.20 hod.
10.20 - 10.30 hod.
10.35 - 10.40 hod.

Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den
a v průběhu listopadu a prosince i v ambulanci
v Suchém Dole 130,- Kč.

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.

Ordinační hodiny:
Po - Čt: 17.00 - 18.00 hod. Pá: 15.00 - 16.00 hod.
Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav
tel: 602 628 885

Zahajuje kurzy:

Broumov

24. 11. 2015 v 15.00 hod.

Police n. Metují

26. 11. 2015 v 15.00 hod.

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

VĚRA NOVÁKOVÁ

VÁŠ OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ
realizace obchodů na realitním a finančním trhu
mobil:

+420 608 280 563,

novakova.rm@seznam.cz
IČO 13545540
DIČ CZ6257182184
Sídlo: Bělý 23, 549 31 HRONOV 1
http://www.novakova-vera-reality.goneo.cz/
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Polický měsíčník
- periodický tisk města Police nad Metují •
•
•
•
•
•
•
•
•

Autor obálky: Božena Vrabcová
Titulní foto: Oldřich Jenka
Autor fotoeditorialu: Štěpán Horák
Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: první pracovní den v měsíci
Vychází v Polici nad Metují v nákladu: 930 ks
Registrační číslo: MK ČR E 11974
Tisk: D.R.J. Tiskárna Resl, s.r.o., Velké Petrovice 66 - Kozinek
Vydavatel:
Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98, 549 54
IČO 272 949
tel: 491 541 113
• E-mail: polickymesicnik@meu-police.cz
Ceník inzerce:
• (stránka bez 1,3 cm okrajů)
• velikost 1/2A4 - A4
1000,- Kč + DPH
• velikost ¼ A4 - 1/2A4
500,- Kč + DPH
250,- Kč + DPH
• velikost 1/8A4 – ¼ A4
• velikost do 1/8A4
125,- Kč + DPH
2000,- Kč + DPH
• 1 x A4 v každém čísle barevně
• množstevní slevy se neposkytují

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY…
Velký soutěžní úspěch
žesťových komorních souborů
Ve čtvrtek 15. října 2015 se konal v severomoravské Vidnavě
22. ročník celostátní interpretační soutěže komorní hry.
Naši Zušku reprezentovaly nádhernými výkony 3 komorní soubory, které obstály uprostřed velké konkurence na výbornou.
Skvělá produkce našich žáků byla potvrzena vysokým bodovým
ohodnocením odborné poroty a umístění všech našich komorních
souborů hovoří za vše!
Zde jsou podrobné informace:

Kategorie 0: Mini Brass: 1. místo

Tomáš Rotter (Trubka), Jan Vobořil (Lesní roh)

Společné foto celé muzikantské výpravy:
Všem našim mladým muzikantům moc blahopřejeme a těšíme
se na další nádherné výkony!

Pozvání na hudební pořad

V úterý 3. listopadu 2015 v 18:30 hodin proběhne na koncertním
sále ZUŠ přednáška s hudebními ukázkami Mgr. Karla Plocka, hudebníka a vydavatele z Brna, pod názvem "Známé a zapomenuté osobnosti
české hudby 18. a 19. století".
V tomto mimořádném pořadu se budeme moci seznámit s takovými
osobnostmi české hudby, jako byli např. Pavel a Antonín Vraničtí, František Kramář-Krommer, František Míča, Jiří Ignác Linek a jiní.
Srdečně zveme všechny zájemce!

Kategorie 1:
Junior Brass:
1. místo,

absolutní vítěz
dechových souborů
Josef Hlaváček
(Trubka),

Eliška Jirmannová
(Lesní roh)

Tomáš Hruška
(Baskřídlovka)

Kategorie 2: Brass Band: 1. místo
Tomáš Kubeček (Trubka), Śtěpán Kollert (Trubka)
Markéta Jirmannová (Lesní roh), Daniel Kubeček (Baskřídlovka)
Michal Sirko (Tuba)

Klavírní recitál

V pátek 13. listopadu 2015 navštíví naši školu naše bývalá absolventka Tereza Špuláková, která mezitím vystudovala Pardubickou konzervatoř ve hře na klavír.
Nyní přijede do rodného kraje předvést své klavírní umění společně s klavíristou Jakubem Jiráskem.
Proto vás všechny zveme do koncertního sálu ZUŠ, kde 13.11.2015
od 19 hodin pořádáme KLAVÍRNÍ RECITÁL, na kterém vystoupí klavíZUŠ
risté Tereza Špuláková a Jakub Jirásek.
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