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Informace ze Základní umělecké školy…
Nový školní rok

Další školní rok je již v plném proudu a naše škola opět praská ve švech. Ze statistických výkazů pro MŠMT vyplývá, že v letošním školním
roce navštěvuje na naší škole 432 žáků hudební obor, 214 výtvarný obor a 106 žáků taneční obor – celkem tedy 752 žáků!!
Ve druhém pololetí školního roku nás navíc čeká zahájení prací na dokončení rekonstrukce celého objektu školy, což bude klást velké nároky
na všechny zúčastněné, neboť rekonstrukce bude probíhat za plného provozu školy. Čeká nás tedy opravdu náročný rok!

Poznávací cesta do Warringtonu

V březnu 2016 navštívila ZUŠ v Polici nad Metují v rámci spolupráce mezi Warringtonem a Náchodskem paní Janice
Pounds, ředitelka vzdělávacího centra ACCENT, společně se
svým spolupracovníkem Chrisem Bastockem.
Jejich hlavním zájmem bylo seznámit se se systémem výuky uměleckých oborů v České republice a navázat dlouhodobější spolupráci v této oblasti.
Nyní byla na jejich pozvání tedy uskutečněna reciproční
návštěva, která proběhla v totožném rozsahu a zúčastnil se jí
ředitel ZUŠ Lubor Bořek s učitelem Pavlem Čapkem..
Program této návštěvy byl připraven velmi pečlivě a během
tří pracovních dnů jsme navštívili výuku hudebních předmětů
na několika školách v oblasti Warringtonu, zhlédli zkoušky několika dechových a symfonických orchestrů, i výuku dětského
pěveckého sboru. V nabitém programu se našel čas i na prohlídku města Liverpool, pevně spjatého s legendární skupinou
The Beatles…
Během pracovních jednání jsme projednali možnosti další
spolupráce, o kterou naši přátelé ve Velké Británii velmi stojí. Kromě vzájemných studijních pobytů pedagogů se jedná i
o výjezdech našich orchestrů. První konkrétní pozvání dostal
náš pěvecký sbor
Studánka na koncertní zájezd, který
by měl vyvrcholit
účastí na prestižním festivalu sborového zpěvu v
monumentální anglikánské katedrále v Liverpoolu na
začátku července
2017.

Janice Pounds a Chris Bastock – naši hostitelé

23. ročník Dittersovy soutěže
komorních souborů

Ve dnech 20. a 21. října 2016 se v severomoravském městečku Vidnava
uskutečnil již 23. ročník interpretační soutěže Karla Dittersse z Dittersdorfu
ve hře komorních souborů základních uměleckých škol a konzervatoří.
Žesťové soubory naší školy se této soutěže účastní již po několikáté a
vždy s velkým úspěchem.
I nyní se s vámi můžeme podělit o další úspěch, protože těsně před uzávěrkou jsme se telefonicky dozvěděli právě vyhlášené výsledky, a to: 2 první
a jedno druhé místo!

Žesťové duo 2. místo
(Jakub Meier, Prokop Šedek)

Žesťové trio – 1. místo
Eliška Jirmannová, Josef Hlaváček,
Tomáš Hruška

Radnice ve Warringtonu

Žesťové kvinteto – 1. místo
Tomáš a Daniel Kubečkovi,
Štěpán Kollert, Markéta Jirmannová, Michal Sirko
Výuka sborového zpěvu
na St. Gerard´s Primary School – Halton

Oba naše soubory,které se umístily na prvních místech byly navíc vybrány pro
večerní Koncert vítězů.
Blahopřejeme žákům i jejich učitelům Lence Němcové a Josefu Fialovi.

INFORMACE Z RADNICE

Telegraficky…

Máme před sebou poslední dva měsíce roku 2016. Za sebou mimo jiné i
volby nového krajského zastupitelstva,
před sebou mimo jiné i volby parlamentní… Málo kdo z nás je jistě imunní
ke svému bezprostřednímu či vzdálenějšímu okolí. Osobně si již poněkolikáté čtu
projev pana Petra Pitharta v pražském
Rudolfinu. Taky si pouštím obrazový záznam a sleduju reakce představitelů, které
jsme si zvolili…
Vážení a milí spoluobčané, čtenáři
Polického měsíčníku,
přeji Vám všem zdraví, optimismus, vnitřní vyrovnanost, spokojenost.
Ale i sílu k osobní zodpovědnosti za
své konání. Úctu k zákonům přírody,
selskému rozumu. Přirozené uznávání
mantinelů, bez kterých není řád, tudíž
ani pořádek.
…třeba na našich chodnících, travnatých plochách. Vězte, že městská policie bude pokutovat všechny pejskaře,
kteří nebudou dodržovat vyhlášku města o psech. Nedaří se nám, ani městům
v okolí, napomínat nebo trestat ty, kteří
po svých psech neuklízejí hromádky.
Nechávají je občůrávat budovy… Proto
jsme nuceni represi rozšířit na Článek
4, bod 1 a 2, Vyhlášky č. 08/2006 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných
prostranstvích. Týká se zákazu volného
pobíhání psů na veřejném prostranství.
Jakmile se MP setká s pejskařem, který
bude na místech, kde se volné pobíhání
psů zakazuje, se psem na volno, udělí
pokutu.
Prostudujte si, prosím, zmiňovanou
vyhlášku. Její součástí jsou přílohy,
které vyhrazují veřejná prostranství
pro volný pohyb psů. Ta, prosím, ctěte a
vězte, že v civilizovaném světě je to zcela normální a samozřejmé. Bez diskusí,
kritik, hledání výjimek a výhod!
Ida Jenková

Poděkování voličům

Noční klid aneb
zmatení jazyků

Někdo si už možná zvykl na to, že mediální
informace jsou v dnešní světě příliš zkratkovité a
často překroucené či dokonce i mylné. Stejně tak
je to s popraskem kolem tématu nočního klidu.
Změna zákona o přestupcích, o které jsme
byli (dost vášnivě) některými celostátními médii
informováni, je změnou spíše kosmetickou a na
věci samé, že noční klid je doba od 22 do 6 hodin nic nemění. Toto ustanovení bylo v zákoně
již před jeho změnou a zůstává nadále jakkoliv
nezměněno.
Jedinou změnou je, že byla ze zákona vypuštěna jedna věta, a obec již není oprávněna
rozhodnutím svých orgánů, udělovat výjimky ze zákonem stanovené doby nočního klidu.
Jediným nástrojem obecních samospráv zůstává
do budoucna stran úpravy nočního klidu obecně
závazná vyhláška. I v tomto ohledu nedochází
k žádné radikální změně, neboť zákon o obcích
ve spojení s přestupkovým zákonem již umožňoval obcím vyhlášky o nočním klidu, resp. spíše
o jeho omezení, vydávat i v předešlém období.
Trochu rozruchu vnesl do tématu nočního klidu Nález Ústavního soudu ve věci „Chrastava“,
když konstatoval: Z ustanovení věty druhé § 47
odst. 3 zákona o přestupcích vyplývá, že veřejný zájem, jakým je nerušený odpočinek v noční
době, má být zájmem na udržení místních tradic
a na upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity převážen toliko ve výjimečných
případech. Tyto výjimečné případy, kdy se doba
nočního klidu stanoví jako kratší nebo žádná,
je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci
žijící mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předvídat.
Takové dny je pak třeba vymezit buď konkrétním
datem (například 1. 1.), datovatelným obdobím
(například velikonoční svátky) či událostí, jejíž
datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné. Vymezení výjimečných případů, kdy je
doba nočního klidu stanovena dobou buď kratší
než stanoví zákon, nelze vázat na konkrétního

Děkuji všem, kteří se zúčastnili voleb do krajského zastupitelstva a přišli podpořit regionální
kandidáty, zejména pak děkuji všem, kteří podpořili kandidátku, jejíž barvy jsem hájil i já, a úplně nakonec děkuji za množství preferenčních hlasů, které jsou pro mne závazkem v mé práci do budoucna.
Celkový výsledek voleb, i to co po nich odehrává do dnešních dnů (pozn. aut.: text byl psán
před uzávěrkou, tj. před 20. 10.) musím s ohledem
na apolitičnost tohoto periodika nechat bez komentáře, nicméně, díky informacím od přímých aktérů
jednání mohu konstatovat, že oficiální informace
z médií nám (opět) neříkají celou pravdu, což je
škoda, neb mnohým by se možná otevřely oči.
Kraje a krajská zastupitelstva tu budou i nadále, byť se některé strany, či někteří jedinci, snažili
před volbami tvrdit, že je třeba je zrušit a nahradit
jiným typem zřízení. Opět, i zde nechci zabředávat
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POZVÁNKA

na 5. veřejné zasedání
zastupitelstva města
2. listopadu 2016
a
na 6. veřejné zasedání
zastupitelstva města
14. prosince 2016,
která se konají
od 17.00 hodin
na sále Pellyho domů
Program zasedání bude
zveřejněn na plakátech.
pořadatele akce, byť by jím byla obec samotná.“
Nicméně touto právní větou Ústavní soud jednoznačně vytyčil pole pro samosprávné působní
obcí, neboli vytvořil mantinely pro přiměřenou
normotvorbu obecních vyhlášek.
Samozřejmě, každá nová vyhláška, každý
právní předpis jen komplikuje život občanů,
přesto, má-li obec podporovat i kulturní a společenské aktivity (pozn. ze zákona o obcích to
vyplývá jako jedna z povinností obecních samospráv) nelze než určitou vyhlášku o nočním
klidu přijmout a skrze ni umožnit na straně jedné
udržení místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb, na straně druhé ochránit veřejný
zájem na nerušeném odpočinku občanů. Bude to
práce náročná, ale věřím, že nakonec u Vás nalezne pochopení, byť se u první verze vyhlášky
nevyvarujeme nepřesností, opomenutí či chyb.
Nicméně, jak říká klasik: ani Řím nepostavili za
den… Tudíž, budou-li následně nějaké problémy
s aplikací vyhlášky, budeme se k jejímu textu
muset vrátit a tento novelizovat. Předem děkujeme za pochopení.

do politické diskuse, neb ta na stránky PM nepatří, ale je dobré zdůraznit, že krajské zřízení si naše
země nese v Ústavě již od roku 1993 (!), a že přechod na jiný systém vyvolá jen další plýtvání veřejnými penězi. Je tedy na místě tuto, již po 16 let
fungující, vrstvu veřejné správy ponechat, snažit
se ji v maximu možné zefektivnit v její činnost a
častěji prezentovat občanům, proč vlastně „kraje“
máme, a k čemu jsou nám dobré. Možná potom
přijde k volbám víc než třetina obyvatel, a možná
se potom politická mapa krajů překreslí tak, že nebude třeba skládat křečovité pětikoalice.
Ještě jednou děkuji všem, kdo u voleb byli, a
svůj hlas vyjádřili, jakož i všem, kdo pomohli zdárnému průběhu voleb z té druhé stránky, tj. ze strany
komisí, či technické podpory!
J. Škop, místostarosta

J. Škop, místostarosta

Prodej dlaždic

Město Police nad Metují
nabízí zájemcům použité betonové dlaždice v ceně 3,- Kč za
ks. Zájemci se mohou přihlásit na polické radnici, odboru
IMŽP a to osobně nebo telefonicky na číslech 491 509 993,
498 100 914 nebo 498 100 909.
Jejich stav je možné si prohlédnout v pracovních dnech v areálu polických technických služeb
s některým z pracovníků jejich
vedení. Po zaplacení na radnici
budou dlaždice vydány v technických službách.

Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n. M.
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Znečištění ovzduší pálením odpadu
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, s odpadem řádně
nakládali tak, jak to stanovuje městská odpadová vyhláška a k vytápění používali
řádné palivo (čisté dřevo či uhlí).
Zároveň vyzýváme ke kontrole technického stavu kotlů a komínů a k jejich
provozovávání tak, aby ani při spalování
řádného paliva, nedocházelo ke zbytečnému znečišťování a obtěžování okolí.
Děkujeme všem, kteří se chovají
zodpovědně a ohleduplně.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Podávání žádostí o povolení k
pokácení dřevin rostoucích mimo les

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

Výkon státní správy na
MěÚ Police nad Metují bez
výhrad

V průběhu měsíce října proběhla na MěÚ
Police nad Metují pravidelná kontrola výkonu jednotlivých úseků státní správy, které stát svěřil orgánům obcí. Kontrolu provádí v tříletých intervalech
pracovníci Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, kteří prověřují správnost postup městského úřadu na úseku vyřizování stížností a žádostí
o informace, úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, úseku výkonu
sociální práce, úseku personální agendy ředitelů
škol a školských zařízení zřizovaných městem,
úseku územního rozhodování a stavebního řádu,
úseku územního plánování a kontroly územně
analytických podkladů, úseku ochrany ovzduší a
odpadového hospodářství a úseku rybářství. K výkonu přenesené působnosti ve všech uvedených
oblastech neměla kontrolní skupina připomínky
a nebylo třeba ukládat žádná nápravná opatření.
Všem zaměstnancům města, kteří se na výkonu
státní správy podílí patří za tento pozitivní výsledek poděkování.
Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ

Spuštění elektronické evidence
tržeb se blíží.
PODNIKATELÉ, VYZVEDNĚTE
SI SVÉ AUTENTIZAČNÍ ÚDAJE.

Do startu elektronické evidence tržeb zbývá 29
pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již
1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně
o autentizační údaje. Finanční správa apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti o autentizační
údaje na poslední chvíli.
Pomocí autentizačních údajů se lze od 1. září přihlásit
do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Zde si
podnikatel po přihlášení zaeviduje své provozovny a vygeneruje digitální certifikát, který je nutno nainstalovat do pokladního zařízení. Zda zařízení s nainstalovaným certifikátem správně funguje, si budou moci podnikatelé vyzkoušet
od 1. listopadu 2016.
Autentizační údaje k evidenci tržeb je možné získat
dvěma způsoby, a to buď elektronicky, prostřednictvím
Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky, nebo osobně na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.
Do dnešního dne byly autentizační údaje vydány přibližně 12 tisícům podnikatelů, což je zhruba čtvrtina podnikatelských subjektů, u kterých Finanční správa očekává
povinnost evidence od 1. prosince 2016. Většina uvedených podnikatelů tedy bude žádat o autentizační údaje
v průběhu listopadu, díky čemuž lze očekávat nápor na
územní pracoviště finančních úřadů. Finanční správa tedy
apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti
o autentizační údaje na poslední chvíli.
Kompletní informace o evidenci tržeb naleznete na
www.etrzby.cz. Velmi užitečný souhrn nejčastějších dotazů a odpovědí naleznete zde: http://www.etrzby.cz/cs/

nejcastejsi-dotazy-podnikatelu.

Ing. Petra Petlachová - ředitelka Odboru komunikace,
tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství
Polický měsíčník - LISTOPAD 2016

Příjem žádostí o dotace
z grantového programu
města Police nad Metují
1. 11. 2016 – 30. 11. 2016

Město Police nad Metují upozorňuje všechny žadatele o granty z rozpočtu města, že od
1. 11. 2016 do 30. 11. 2016 bude probíhat
příjem žádostí na 1. pololetí 2017 do programu „Akce, dílčí aktivity“ a na celý rok 2017
do programu „Provoz a práce s mládeží“.
Podmínkou získání dotace je úplné a správné
vyplnění grantové žádosti, kterou naleznete
na webových stránkách města www.meu-police.cz a to v sekci granty a příspěvky spolkům/
pokyny pro žadatele/formuláře a dokumenty nebo v tištěné podobě v sekretariátu MěÚ
v Polici nad Metují. Své dotazy můžete zasílat
na xhambalkova@meu-police.cz.
Xenie Hambálková, správa dotací

POSKYTNUTÍ DOTACE Z DOTAČNÍHO FONDU
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V ROCE 2016

V roce 2016 město Police nad Metují obdrželo z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje dotaci v celkové částce 414 760,- Kč. Za finanční podporu poskytovateli děkujeme a věříme, že naše kroky povedou k úspěšnému rozvoji našeho kraje. Přehled podpořených projektů je v přiložené tabulce. Zároveň Královéhradecký kraj podpořil i činnost
Dobrovolného svazku obcí Policka. Z obdržené dotace je část příspěvku použita na úhradu
režijních nákladů spojených s vedením agendy svazku, zbývající část je použita na zajištění
administrativní činnosti. V roce 2016 byl svazek podpořen částkou 38 000,- Kč. Z rozpočtu
Královéhradeckého kraje byly realizovány i další společné projekty. Mezi úspěšné řadíme
především projekt z programu Obnova venkova pod názvem „Živě na Policku“. Cílem
projektu bylo materiální zajištění kulturních i sportovních akcí pořádaných obcemi či jejich
neziskovými organizacemi na území Policka.
Název projektu

Obdržená dotace v Kč

Tvořivé dílny v muzeu papírových modelů

19 000,-

Rozšíření služeb TIC v Polici nad Metují

41 500,-

69. Polické divadelní hry

25 000,-

Rozvoj cyklodopravy na Policku

137 000,-

Vodní nádrž - Hony

192 260,Xenie Hambálková, správa dotací
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USNESENÍ RADY MĚSTA ZE ZASEDÁNÍ č. 21 a 22 / 2016 ze dne 26. 9. a 10. 10. 2016
Rada města Police nad Metují:
I. projednala návrh osob, které by měly v dalším
období zastupovat zřizovatele ve školské radě
Základní a mateřské školy Police nad Metují.
II. jmenuje za členy školské rady za zřizovatele
Mgr. Jiřího Škopa, Mgr. Naděždu Dvořákovou a
Michaelu Kaněrovou, Dis.
I. projednala pronájem městského bytu č. 3 v
ulici Tyršova čp. 337 v Polici nad Metují.
II. schvaluje pronájem městského bytu č. 3 v ulici Tyršova 337 v Polici nad Metují paní M. T. na
3 měsíce.
I. projednala žádost P. L. o poskytnutí finanční
podpory na ELVS Prague - mezinárodní soutěž v
kulturistice.
II. neschvaluje poskytnutí daru žadateli P. L.
za účelem propagování místa bydliště a daného
sportu.
III. pověřuje FSO zpracovat darovací smlouvu a
předložit panu místostarostovi k podpisu.
I. projednala návrh společnosti Východočeská
rozvojová s.r.o. se sídlem Sadová 1539, Nové
Město nad Metují 549 01, IČ: 287 71 044 na uzavření smlouvy o dotačním poradenství
II. schvaluje smlouvu na dotačním poradenství
se společností VČR s. r. o. do 31. 12. 2016 s
možností prodloužení na další období v případě
potřeby na straně města,
III. pověřuje místostarostu Mgr. Jiřího Škopa
uzavřením smlouvy.
I. projednala aktualizaci smluvních vztahů mezi
městem a mezi vlastníky nebytových prostor v
bytových domech na sídlišti, ve kterých jsou
umístěny technologie domovních výměníkových
stanic, včetně měření dodávek tepla a teplé užitkové vody, včetně návrhu smlouvy o výpůjčce
těchto prostor na další období, neboť původní nájemní smlouvy byly chybně uzavřeny a z důvodu
zajištění právní jistoty na obou stranách smlouvy
je nezbytné uzavřít nové smluvní vztahu v režimu nového občanského zákoníku;
II. schvaluje smlouvy o výpůjčce nebytových
prostor, ve kterých jsou umístěny technologie
domovních výměníkových stanic, včetně měření
dodávek tepla a teplé užitkové vody, v domech
čp. 287 - 293, 322 – 327, 335, 443 a 444.
III. pověřuje ředitele společnosti Technické
služby Police nad Metují s. r. o. projednáním
návrhu smluv se zástupci jednotlivých bytových
domů;
IV. pověřuje starostku Mgr. Idu Jenkovou podpisem smluv.
I. projednala problematiku výměníkové stanice
v obytném domě čp. 397, K Sídlišti, Police nad
Metují;
II. souhlasí s převodem vlastnického práva k výměníkové stanici na město Police nad Metují formou koupě za kupní cenu 100.000 Kč vč. DPH, a
rovněž souhlasí s návrhem kupní smlouvy;
III. pověřuje
a) ved. FSO Ing. Ištokovou připravit návrh úpravy rozpočtu
b) jednatele Technických služeb Police nad
Metují s. r. o., vypracováním příloh smlouvy
(Specifikace předmětu koupě a specifikace drobných vad věci) a dojednáním konečného znění
smlouvy s prodávajícím;
c) starostku města Mgr. Idu Jenkovou podpisem
kupní smlouvy.
I. se seznámila s využíváním mandátního účtu
správy nemovitostí a s návrhem aktualizace plánu oprav nemovitostí na rok 2016.
II. schvaluje aktualizaci č. 2, plánu oprav
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nemovitostí platnou k 1. 10. 2016.
I. projednala žádost pana J. J. na pronájem
Masarykova náměstí pro provozování pouťových atrakcí v době konání Polické pouti v letech
2017-2019.
II. schvaluje pronájem pozemků p. č. 1048/1,
1048/19 a 1048/20 k.ú. Police nad Metují, o výměře 3512 m2 panu J. J., bytem xxxx, Praha 9,
Kbely. Nájemné je stanoveno ve výši 105 000,Kč za každý jednotlivý rok pronájmu. Smluvní
vztah založený touto smlouvu může být ukončen
dvoustranným právním úkonem, tj. na základě
písemné dohody smluvních stran, případně pak
jednostranným právním úkonem. tj. na základě
písemné výpovědi s udáním důvodu. V případě
jednostranného ukončení smluvního vztahu činí
výpovědní lhůta 10 měsíců.
III. pověřuje místostarostu města Mgr. Jiřího
Škopa podpisem nájemní smlouvy.
I. projednala záměr směny části pozemku p.č.
861/1 za části pozemků p.č. 1123/2 a 1124/1,
všechny v k.ú. Police nad Metují, o stejné celkové výměře 1163 m2
II. schvaluje záměr směny části pozemku p.č.
861/1 v k.ú. Police nad Metují.
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
dle návrhu na úřední desku města Police nad
Metují.
I. projednala navržené parametry na veřejnou
zakázku malého rozsahu "Doplnění kanalizace –
Policenad Metují – místní část Záměstí".
II. schvaluje následující parametry výběrového
řízení:
1. Kritéria: nabídková cena, váha 100 %
2. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop, místostarosta, Ing. Xenie Hambálková – ref.
správy dotací Ing. Pavel Scholz - inv. technik, Petr Jenka – TS Police nad Metují s.r.o.
náhradník: Ing. Jan Troutnar, Ing. Pavel Pohner,
Ing. Pavel Kalibán
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů
a vyhodnocení nabídek.
I. projednala žádost pana M. Š. o prodej části
pozemku p.č. 767/13 v k.ú. Velká Ledhuje.
II. schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.
767/13 v k.ú. Velká Ledhuje o výměře cca 124
m2
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru
dle návrhu na úřední desku města Police nad
Metují.
I. se seznámila s parametry výběrového řízení na
zajištění dodavatele VŘ na poskytovatele podlimitníveřejné zakázky: „Stavební úpravy a přístavba ZUŠ v Polici nad Metují čp. 108".
II. schvaluje následující parametry výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
"Zajištění výběrového řízení na poskytovatele
podlimitní veřejné zakázky: Stavební úpravy a
přístavba ZUŠ v Polici nad Metují čp. 108".
1. Kritéria: nabídková cena, váha 100 %
2. Obeslané firmy CEP a.s. - Hradec Králové,
Ingenering Krkonoše a.s. - Trutnov, Ing. Tomek
Jan - Malé Svatoňovice, Centrum rozvoje Česká Skalice, Profesionálové – Hradec Králové
3. Výběrová komise: Mgr. Jiří Škop, místostarosta, Ing. Xenie Hambálková – ref. správy dotací, Ing. Pavel Scholz - inv. technik, Lubor Bořek
– ředitel ZUŠ; náhradník: Ing. Jan Troutnar - ved.
odboru IMŽP, Ing. Pavel Pohner – tajemník,
Vladimír Beran – zást. ředitele ZUŠ
III. pověřuje výběrovou komisi k otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace uchazečů

a vyhodnocení nabídek.
I. se seznámila s průběhem a rozsahem realizovaných a plánovaných prací na projektu Stezka
smíření na pomezí Pěkova a Honů.
II. schvaluje realizaci prací a pro dokončení projektu Stezka smíření na pomezí Pěkova a Honů a
jejich financování do výše maximálně 20 000 Kč.
III. pověřuje místostarostu a odbor IMŽP kontrolou nad realizací a financováním jednotlivých
prací.
I. projednala návrh na osazení regulačního systému ERAM do ulice Nádražní a 13 ks LED svítidel FREYA do ulic Na Sibiři a Smetanova;
II. doporučuje ZM ke schválení rozpočtovou
změnu na realizaci osazení regulačního systému
ERAM do ulice Nádražní a 13 ks LED svítidel
FREYA do ulic Na Sibiři a Smetanova v celkové
výši 170.299,- Kč bez DPH (tj. 206.062,- Kč s
DPH).
I. ruší usnesení č. 05/19/16 ze dne 29. 8. 2016.
II. schvaluje záměr výpůjčky částí pozemků
1133/2 v k.ú. Velká Ledhuje, 395/4 a 395/7 v k.ú.
Bukovice o celkové přibližné výměře 280 m2
III. pověřuje odbor IMŽP vyvěšením záměru výpůjčky dle návrhu na úřední desku města
Police nad Metují.
I. projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti a práva provést stavbu
předloženou společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.;
II. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a práva provést stavbu
16010-027327 Police n. M., (NA) SR17, společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha
3, IČ: 04084063. Smlouva o zřízení služebnosti
spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a
opravách podzemního komunikačního vedení.
Služebnost zahrnuje též provádět na podzemním
komunikačním vedení úpravy za účelem jeho
modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti a
bude zřízena na dobu neurčitou. Jednorázová náhrada za služebnost bude činit 1.000,- Kč + DPH;
III. pověřuje starostku města Mgr. Idu Jenkovou
podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a práva provést stavbu.
I. projednala žádost paní Bc. Š. P. o zvolení do
funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě;
II. doporučuje ZM zvolit paní Bc. Š. P. nar.
xx.xx.xxxx, bytem xxxx, Police nad Metují do
funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě.
I. projednala předložený návrh smlouvy o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů
mezi městem Police nad Metují a KB a.s.;
II. schvaluje předložený návrh smlouvy;
III. pověřuje starostku Idu Jenkovou podpisem
příslušné smlouvy.
I. projednala návrh odboru IMŽP podílet se na
opravě asfaltových chodníků na sídlišti;
II. schvaluje realizaci a podíl na opravě asfaltových chodníků v celkové výši 17.645,- Kč bez
DPH (tj. 21.350,- Kč s DPH) na akci: „Oprava
asfaltových chodníků na sídlišti" firmou Klíma
Zdeněk Suchý Důl;
III. pověřuje odbor IMŽP realizací výše uvedených prací.
I. projednala a schvaluje bezplatné užití znaku města pro prezentaci v publikaci Městská
heraldika.
I. projednala a bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v Základní umělecké škole Police
nad Metují ve dnech 25. a 26. 10 2016.

Ing. Pavel Pohner, tajemník
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Imitace zásahu při požáru v Hlavňově

Stalo se to první říjnovou sobotu 6. 10. 2016 a už po devatenácté! V loňském roce 2015 to bylo už po třetí, co hasiči z Bezděkova
nad Metují vyhráli naši soutěž a odvezli si tak náš putovní pohár
napořád. My letos museli pořídit nový a ten jsme jim už jen tak dát
nechtěli. Proto jsme v sobotu odpoledne dali dohromady dvě družstva připravená zápasit o nový putovní pohár. Dalších osm družstev
dorazilo z okolí. Všichni s úmyslem získat první místo.
Soutěž se konala stejně jako posledních několik let uprostřed
Hlavňova na fotbalovém hřišti. Hostů bylo opravdu hodně a s radostí popíjeli pivko, ládovali se vepřovou kýtou a sledovali práci
hasičů. Všechna družstva předvedla kvalitní výkony a ukázala nám,
že v případě zásahu si umí perfektně poradit.

Po odsoutěžení všech družstev a zveřejnění výsledků jsme zjistili, že Hlavňováci na to mají! Získali jsme o fous první, ale také
třetí místo, a tak nám nový putovní pohár zůstal na rok doma.

Výsledky 19. ročníku soutěže

Naše soutěž je zároveň 1. Hlavňov A
1:14,25
poslední částí Ostašsko- 2. Bezděkov n. Met.
1:15,97
1:35,47
Borské ligy. Pro Hlavňovský 3. Hlavňov B
1:40,60
hasičský rok 2016 se jednalo 4. Velká Ledhuje
1:44,60
5.
Suchý
Důl
o jednu z posledních větších
1:54,00
akcí. Proto bych zde rád zmí- 6. Česká Metuje
2:00,44
nil město Police nad Metují 7. Velké Petrovice
2:05,72
8.
Žďárky
a
zároveň
9. Hynčice ženy
2:11,06
poděkoval
10. Hynčice muži
D
za finanční podporu, kterou nám dopřálo pro uskutečnění
hasičské soutěže, ale i pro další naše akce v letošním roce.

Děkujeme zároveň našim aktivním členům a jejich
příbuzným, kteří i po několika letech řekli ano a šli závodit nebo připravovat soutěž. Díky nim a právě finanční
podpoře jsme byli schopní využít krásného podzimního
počasí a připravit tak perfektní prostředí pro zábavu další
hromadě lidí!
A za rok? Po dvacáté!
Za SDH Hlavňov, Aleš Berger

Už VI. pěkovská drakiáda proběhla v sobotu 15. října 2016 na Obšáře, vítr moc nefoukal. První cena za nejkrásnějšího ručně
vyrobeného draka letos putovala (jako již tradičně) do rodinky Knittelových (ve složení:
táta Milan, maminka Helena a dcerky Lucinka
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s Maruškou). Táta měl opět
velmi originální nápad, který
zrealizoval – viz obr. č. 1 a
všechny tři holky se vyřádily
v kreativní kresbě i malbě. A pozor – drak i
létal! V další kategorii – o draka, který vyletěl
nejvýš – se statečně a docela dlouho držela na
prvním místě rodinka Čápových (táta Marek
a děti – Doubravka se Štěpánkou), ale pak je

přece jen porazili sousedi Krejsovi (děda, babička, Míša a Alička) - vybaveni navijákem na
chytání ryb. A jako již – také tradičně – děkujeme pí Mileně Čápové za napečené výstavní
cukrářské výrobky, Krejsům (také každoročně) za sponzorství a obsluze hřiště (již po
několikáté) za výborné uzené špekáčky pro
všechny účastníky zdarma.
Šárka Pokorná
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O D PA D O V É H O S P O D Á Ř S T V Í

Kam s vyřazenými světelnými zdroji

ROZPIS LÉKAŘŮ

stomatologické služby

listopad 2016

Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin

Datum Lékař

Odpověď na tuto otázku je vcelku jednoduchá. Zákon o odpadech nám ukládá, vracet
vyřazené světelné zdroje ke zpětnému odběru.
Do zpětného odběru nepatří běžné, reflektorové a halogenové žárovky, ty je možné odkládat
do směsného odpadu. Neobsahují nebezpečné
látky, tudíž nepředstavují ekologické riziko a
podle legislativy jsou z povinnosti zpětného
odběru vyňaty. Do režimu zpětného odběru
naopak patří zářivky, kompaktní zářivky

(= úsporné žárovky), výbojky, LED žárovky a průmyslová svítidla. Tyto zdroje bychom proto neměly odhazovat do popelnice
či kontejneru na směsný odpad, nepatří ani
do kontejneru na sklo, rovněž nepatří do
kontejneru na elektroodpad, natož je odhazovat do přírody.
Zpětný odběr uvedených světelných zdrojů zajišťuje kolektivní systém Ekolamp, a to
prostřednictvím sběrných míst.

     Tel. č.

08. – 09. 10. MUDr. Jaromír Kopecký
602 304 594
05. – 06. 11. MUDr. Jaroslava Neoralová 602 333 460
Horní 109, Teplice nad Metují
12. – 13. 11. MUDr. Jan Kubec
491 543 398
ZS Police nad Metují
17. 11.
MUDr. Dana Kapitánová
491 582 381
ZS Meziměstí
19. – 20. 11.  MUDr. Ladislav Růžička
603 479 132
Poliklinika Broumov
26. – 27. 11. MUDr. Miloš Pastelák
775 717 666
Sadová 44, Broumov
V Polici n. M. jsou sběrná místa, kde
je možné tyto zdroje odložit - u prodejců,
ve sběrném dvoře a v obcích při mobilním
svozu elektrozařízení.

Mytí nádob na
tříděný odpad

Minulý měsíc proběhlo na
území města Police n. M. umytí vnitřního prostoru nádob na
tříděný odpad, tedy na plasty
a nápojové kartony, na papír a na bioodpad. Umytí zajistila spol. Marius
Pedersen a.s. prostřednictvím speciálního mycího vozu. V příštím roce
toto umytí plánujeme opět, a to nejen
z vnitřní, ale i z venkovní strany.
Ing. Jan Troutnar,
MěÚ Police n.M.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Jubilea
V září 2016 slavili:
70 let

75 let
80 let

85 let

90 let
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paní Vlasta Schmidmayerová
pan Josef Kašpar
pan Jiří Popadinec
pan Václav Rejchrt
paní Marie Čečetková
pan Jaroslav Thér
pan František Lukavský
pan Václav Jakoubek
pan Zdeněk Vídeň
paní Eva Reimannová
paní Jitka Hejlová
paní Bohumila Pfeiferová
pan Marie Rohulánová
pan Josef Stodola
pan Antonín Nyč
pan Josef Vacek
paní Františka Grossová

Sňatky
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,
tel. 491 509 990

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody
v dalších letech

Statistika

K 30.9.2016 mělo město Police nad Metují
dle dostupné evidence 4109 obyvatel.
Dagmar Hambálková - matrikářka

I v září bylo krásně, ideálně pro 8 obřadů:
yy 2.9. – krásný obřad u radešovské kaple
yy 3.9.
Petr Jirman a Michaela Míková na Hvězdě
Michal Kozár a Adéla Francová
– na Honech v sadu
yy 9.9.
Karel Zelenka a Daniela Mikušková
– církevní sňatek v kapli na Hvězdě
yy 10.9.
Ondřej Marek a Andrea Machová na Hvězdě
yy 17.9.
2x obřadní síň
Daniel Štěch a Lucie Cejpová
Ondřej Lojška a Michaela Hertíková
1x na Hvězdě
Jáchym Škoda a Šárka Zákravská –
Polický měsíčník - LISTOPAD 2016

Svatební sezona 2016

Ještě nemáme konec kalendářního roku, ale svatební sezona
už pomalu končí. Pojďme se za
tou letošní poohlédnout. Do konce října bylo před naším úřadem
uzavřeno 41 manželství.
Nejčastěji se oddávalo v obřadní síni, a to 14x. Díky našemu krásnému okolí je stále velký
zájem o obřad venku v přírodě.
Již tradičně vede Hvězda. Ať už
před kapličkou, na vyhlídce nebo
pod nájezdem ke kapli - letos
v této lokalitě zaznělo ano 10x.
Krásné a oblíbené místo je na
Petrovicích u Kaštanu, letos 2x.
Po jednom obřadu počítáme na
dalších místech: v Bukovici na
obecním úřadě, u slavenských
Hřibů, u kapličky na Skalce,
v penzionu Majka, na Slavném
v lese, u suchodolské kapličky,
na Radešově u kapličky, na zahradě u domu. Premiérově byla
svatba na terase Pellyho domů.
Moc pěkné místo pro svatební
obřad, budeme ho snoubencům
v příští sezoně nabízet.
Církevních svatebních obřadů bylo 6, z toho 4 římskokatolické, jeden československohusitský (v kostele v Polici nebo na

Hvězdě v kapli). Jedna církevní
svatba byla na louce na Klůčku
(Náboženská společnost českých
unitářů).
Místních snoubenců bylo
21 párů, přespolních (z nedalekých obcí, ale i z druhého konce
naší země) pak 19. Jeden pár byl
mezinárodní.
Těší nás, že se obřady v našem městě snoubencům líbí, občas se stane, že přijdou zájemci
na doporučení svých známých.
Nebo tu byli před časem jako
svědci a sami si pak přejí svatbu u nás. A nebo se u nás lidem
prostě líbí…: „Společně s přítelkyní jsme u Vás ve městě a jeho
okolí strávili krásnou dovolenou,
proto bychom si rádi Vaše město zvolili pro náš významný den,
kterým je uzavření sňatku. Chtěl
bych se Vás proto zeptat, zda je
možné ve Vaší krásné radnici
uzavřít sňatek.“
To je pro nás nejlepší odměna
a zadostiučinění. Za náš oddávací
tým děkuji a těším se na další sezonu (na kterou máme již několik
záznamů ).

Dagmar Hambálková

Ondřej Lojška a Michaela Hertíková - 17.10.2016

Jakub Hambálek a Xenie Ulrichova - 20.8.2016

Vítání občánků

První říjnovou sobotu jsme ve dvou obřadech přivítali
9 malých občánků:
Beátu Kociánovou
Kryštofa Kubečka
Adélu Kollertovou
Matouše Ševců
Terezu Hanušovou
Jakuba Marka
Nikolu Entlerovou
Elenu Hamplovou
Bořka Tomáše Podstatu

Vzpomínáme

Josef Rotter
(† 23.11.2011)

Milý Pepo,
před pěti léty jsi nás neočekávaně opustil.
Čas ubíhá a nevrací, co
vzal.
Chybíš nám, jen vzpomínky na tebe v srdcích
našich zůstávají.
Ať je ti zem lehká!
Kamarádi z Hlavňova

Polický měsíčník - LISTOPAD 2016
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Osmdesátník František Janeček

Hlavňovského patriota v tom nejlepším
slova smyslu znají naši čtenáři velmi dobře.
V posledních letech není čísla Polického
měsíčníku bez jeho zajímavých příspěvků.
Někteří čtenáři možná ani netuší, že jejich

autor není historik, ale matematik, a to ne ledajaký. Je i autorem několika cvičebnic matematiky, učí ji i jako důchodce na pardubické
univerzitě. V šedesátých letech minulého století učil ovšem na gymnáziu v Broumově, stal
se tehdy i jeho ředitelem. Jak nadějná léta 60.
skončila, tak měl skončit i František. Ale byli
i tehdy lidé slušní, jeden z nich krajským inspektorem a ten zajistil Janečkovým možnost
učit na gymnáziu v Holicích. Ty jsou dost daleko, „prsty broumovských“ tam zřejmě nedosáhly, a tak František na rozdíl od některých
svých kolegů jako pedagog „přežil“ nelehké
období. František Janeček stál také na počátku
myšlenky na vydání knihy o Hlavňově, obci
pod Hvězdou. Svůj rodný kout má František
hluboko a nezničitelně ve svém srdci, má jej
prochozený, prožitý. A přivádí sem i mnohé
své přátele.
Janečkova hlavňovská „chaloupka“ je i
pravidelným místem konání Sudetočeských
dnů zostřeného přátelství. SČDZP se ovšem
později také četlo Sobotní čundrování domovem a zeměmi přátel. Co že to je? V půli
šedesátých let minulého století se „dala dohromady“ skupina broumovských pedagogů. U
zrodu stáli mj. Stanislav Máslo, Ludvík Filipi,
Milan Matěna a s nimi František Janeček coby
„benjamínek“. „Bohatýrská setkání“ byla zpočátku dlouhými pěšími toulkami po horách

Miroslav Pichl

si s námi letošního 28. listopadu na
své pětasedmdesátiny nepřipije. My mu ale
nejen přípitek věnujeme. Mirek zemřel na
Velikonoční pondělí. On i my jsme věděli, že
jeho životní cesta končí. Jeho klid, pokora, vyrovnanost dávaly sílu nám, od kterých je měl
naopak dostávat. Smíření bylo provázeno i pocitem naplněnosti. Jeho obdivuhodná pracovitost, patriotismus, láska k regionální historii i
obětavost napomohly k bohatství, kterým se
může pyšnit jen málo měst v republice. Na nás
bylo jen dostat jeho dílka a díla mezi lidi. Před
koncem roku 2015 jsme stihli vydat Police nad
Metují v datech na dvou DVD. Poslední publikací bylo Listování v polických kronikách.
To mohlo vyjít i díky Daliboru Hartmanovi, se
kterým jsme se v Hronově rozloučili v srpnu
letošního roku.
S Mírou jsme spolupracovali sedmnáct let.
Byl spolehlivým, rozumným, nesmlouvavým
a kritickým kamarádem, který mi vždy ochotně a nezištně pomáhal. Chybí, moc chybí…
Život jde dál a já se raduju, že se mohu
obracet na ty, které Mirek v dobrém slova
smyslu nakazil. Míro, co víc sis mohl přát?
Děkuju Ti za všechno a věřím, že Marek, Petr,
Milan a …budou i nadále mapovat Polici a
Policko, protože každá uplynulá vteřina patří
historii, na kterou by se nemělo zapomínat.
Ida Jenková

Zpráva o úmrtí pana Miroslava Pichla mě
zasáhla, ačkoliv jsem ho znal jen z jeho prací z oblasti regionální historie, v jeho případě
z řady záslužných prací o dějinách Police nad
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i údolích. Prošli jsme hory Orlické, Javoří
a Jestřebí i Krkonoše. Jak účastníci stárli,
trasy se zkracovaly, až se setkávání ustálila
v Hlavňově právě díky ochotě a obětavosti
Františkově i jeho milé paní. Františkovi tyto
vlastnosti asi vtiskli jeho patroni. Narodil se
na sv. Martina (o něm tu psal před dvěma lety),
pokřtěn byl jménem sv. Františka z Assisi. Od
obou má tedy něco, co z něj činí člověka laskavého, nezištného, vyrovnaného, jehož si
každý, kdo ho poznal, musí zaslouženě vážit.
Náš milý Františku, vážený pane profesore, osmdesátka už bohužel není „vyšší střední věk“, jak víme a cítíme my, co jsme o pár
let starší. Ale i s osmi křížky na krku lze ještě
žít. Přejeme Ti ještě mnohá léta a pozvedáme
číše…
Za věrné přátele Aleš Fetters
...co dodat za město?
Aby v pozvednuté číši byl ten správný
životabudič, který ještě hodně dlouho uchová
Františka čilého na těle i na duchu.
Aby si mohli s Jaruškou ve zdraví užívat
Hlavňova, Holic, rodiny, přátel.
Aby pokračoval ve smysluplných podnětech, jejichž výsledky jsou přínosné místním,
rodákům i příchozím.
Františku, děkujeme!
Ida Jenková

pohostinství a spřízněných oborů. Záslužnou
práci dělal pan Pichl zejména pro Polický
měsíčník. Jeho texty tu vždycky budily pozornost, ale i odborný respekt. Připomenu z mnoha jen nedávno publikovanou historii železniční trati a polického nádraží. Tady dovedl
uvést na pravou míru různé tradované omyly
a nepřesnosti, tady rovněž dokázal svou pečlivou historickou práci.
Vytýká se někdy amatérským historikům,
že jim chybí nadhled. Ale bohužel leckterý
„velký“ historik přizpůsobuje svému „nadhledu“ i fakta. To pan Pichl fakta, mnohdy pracně shledávaná, vždy respektoval. Polici nad
Metují i celé naši regionální historii bude pan
Pichl chybět.
Aleš Fetters

Miroslav Pichl – archivní badatel

Metují. Jeho drobné práce – Stručná historie
Police nad Metují nebo Historické počátky
města Police nad Metují zůstanou základními prameny pro zájemce o minulost města.
Někdo může namítnout, že tu jen reprodukoval to, co shromáždili ti před ním. Ale vybral
a shrnul to poctivě. Že ovšem byl i samostatný
badatel, že dovedl pracovat s dobovými dokumenty i archivním materiálem, to dokládá
např. jeho kniha Hostince Police nad Metují,
důkladná, podrobná, vyčerpávající. Tady už
nebude nikdo muset znovu pátrat a hledat,
tady najde shromážděno a případný pokračovatel bude jen doplňovat další vývoj polického

Do Státního okresního archivu v Náchodě
přišel pan Miroslav Pichl poprvé 5. května
1999 (a následně ještě ten rok dvakrát), kdy
již druhým rokem pracoval na svém stěžejním díle Police nad Metují v datech. Tehdy
ho zajímaly především rukopisné poznámky k
dějinám Police od tamního lidového písmáka
Josefa Brandejse, nepřesně označované jako
kroniky (sám Brandejs je nazval Letopisy a
paměti polické nebo Pamětnosti událostí města Police n. M.) a představující devět objemných svazků doplněných později o další dvě
knihy. Zprostředkovatelem studia v archivu
mu byl polický patriot a dlouholetý přítel
Miloš Puschmann, který tehdy pracoval jako
vedoucí referátu vnitřních věcí Okresního
Polický měsíčník - LISTOPAD 2016

úřadu Náchod, kam spadal po organizační
stránce i státní okresní archiv. Jeho zásluhou
spatřily světlo světa i první „samizdatové“
výtisky zmíněné knihy Police nad Metují v
datech pořízené na obyčejné archivní kopírce.
Pracovníci archivu v čele s ředitelkou Mgr.
Lydií Bašteckou tak měli příležitost poprvé
se seznámit s tímto výjimečným dílem, které přesto, že ho sepsal laik, splňovalo mnohé
odborné nároky a ohromovalo obrovským
množstvím historických dat, které bylo třeba
vyhledat, zpracovat a zařadit. Kvalita jeho historické práce udivovala tím více, že jeho původní profese byla ryze technická. Vlastním
vzděláváním a zaujetím si záhy osvojil metody
odborné historické práce. Příznačné pro jeho
dílo jsou serióznost, pečlivost a objektivita.
Touto první Pichlovou zkušeností s naší
státní institucí naštěstí vzájemná spolupráce
neskončila – naopak od května 2001 se stal
pravidelným návštěvníkem archivní badatelny, stal se z něho zkušený a cílevědomý
badatel s výbornou pamětí a obdivuhodným
přehledem. Svůj zájem
postupně
soustřeďoval
na dějiny polických hostinců a místního měšťanského pivovaru, které
knižně zpracoval v roce
2002 (Hostince v Polici
nad Metují), historický
místopis a prameny k dějinám polických far, škol
i k významným místním
osobnostem, které posloužily k doplnění některých historických událostí
před knižním vydáním
jeho Police nad Metují v
datech (2004). Následně
zaměřil svůj badatelský

zájem na dějiny polické městské správy do
začátku 1. světové války a na kroniky polických škol. Do archivu k údivu všech přijížděl
pravidelně na svém motocyklu, později až do
nedávné doby na jízdním kole.
Spolupráce Mirka Pichla s archivem byla
posléze oboustranná – s jeho vydatnou pomocí např. vznikl článek pracovníků archivu o
ledhujském pivovaru (Barták – Čížek: Dějiny
vrchnostenského pivovaru ve Velké Ledhuji.
Stopami dějin Náchodska 11, 2007) Odborná
spolupráce tak přerostla i v osobní přátelství
- s Mirkem jsme se často vídali nejen v archivu, ale i v jeho oblíbeném hostinci Krčma a
na občasných posezeních a exkurzích do okolních pivovarů. Byli jsme rádi, že jsme se s
ním mohli podělit o významný archivní objev,
který obohatil poznání minulosti jeho milované Police. Jednalo se o kroniku města z let
1859-1880 od místního kněze Cyrila Kaněry,
která byla nalezena Mgr. Janem Bartákem
v roce 2011 při pořádání archivního fondu

Velkostatek Sloupno. Její kopie se stala vítaným dárkem k Mirkovým sedmdesátinám.
Pro nás, pracovníky archivu, i pro ostatní zájemce o dějiny Police nad Metují byl
Miroslav Pichl opravdovým znalcem, s nímž
bylo možné odborně konzultovat problematiku historie města. Je nám moc líto, že to již
nadále nebude možné.
Mgr. Jan Barták, PhDr. Jaroslav Čáp,
Mgr. Jan Čížek - pracovníci Státního okresního
archivu Náchod

Vzpomínka na
Miloše Puschmanna

23. října 2016 by se dožil 75 let pan Miloš
Puschmann. S úctou a poděkováním vzpomínáme.
Ida Jenková

KNIHOVNA
Společné čtení se Senior klubem
Ostaš

Ještě dvakrát v tomto roce se sejdeme v
dětském oddělení od 15 hodin a opět požádáme pana Františka Pivoňku o předčítání.
Termín čtení bude 1. listopadu a 6. prosince
2016.
Všichni senioři jsou srdečně vítáni.
Chystáme Černou hodinku – představení
knih (ve spolupráci s nakladatelstvím Bor,
Liberec):

Jan Meier „Literárním Broumovskem
a Polickem“

Kniha přibližuje obraz Broumovska a
Policka v krásné literatuře. Věnuje se spisovatelům, kteří se inspirovali tímto krajem a do
zdejšího prostředí zasadili své příběhy, vzpomínkám těch, kteří jím prošli, a samozřejmě
autorům spjatým s Broumovskem a Polickem
svým životem. Práce se s drobnými výjimkami soustředí na české autory, jejím předmětem
Polický měsíčník - LISTOPAD 2016

nejsou zdejší němečtí literáti.
Kniha navazuje na publikaci Broumovsko & literatura
(2003), jejíž obsah aktualizuje, literární obraz Policka je
vytvořen zcela nově.

Alois Jirásek
„Na hranicích.“ Povídky
z kraje pod Borem.

Černá hodinka
HELENA ČAPKOVÁ
Přednáška PhDr. Jindřišky Juklíčkové,
rozené Hylmarové, PhD.,

která se tvorbě a životu Heleny Čapkové
systematicky vědecky věnuje a zpracovává
její literární pozůstalost. Dozvíme se nové
poznatky i zajímavosti ze života sestry bratří
Čapků.
Učebna č. 306 (2. patro) Pellyho domů
v úterý 8. listopadu 2016 v 17 hodin.

Výbor Jiráskových povídek zasazených do kraje
pod Borem, horou představující dominantu širokého
Hronovska, obsahuje dvacet
próz různých žánrů od prostých črt přes povídky rozvité
do značné šíře až po lyrizované texty, jejichž části nemají
daleko k básním v próze. V
jednom případě se jedná o národopisné pojednání. Ve všech zařazených textech Jirásek zdůvěrňuje rodný kraj svým živým a emocionálním způsobem vyprávění, díky němuž dosud
patří mezi nemnoho prozaiků 19. a počátku 20.
století, kteří jsou stále čteni. Povídky našeho

Vstupné dobrovolné.
souboru doprovází komentář a převodní slovníček regionálních výrazů. Knihu ilustroval
s citem pro vystižení atmosféry příběhů Petr
Kříž. Edice vychází při příležitosti 165. výročí
narození Aloise Jiráska.
Sejdeme se 12. prosince 2016 v 18 hodin.
Vstupné dobrovolné.
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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 3000,- (při ceně 5,-Kč za
knihu, 3,-Kč za brožuru a 1,- Kč za časopis
slušné). Děkujeme všem, kteří tak zachránili
knihy před jejich konečnou stanicí – sběrnou
papíru. I tam ovšem je jakási naděje – recyklace. Věřte, že nám je těch knih líto, ale jde vždy
o knihy poničené, zastaralé, čtenáři nečtené,
či ty, které máme ve více exemplářích, a pak
o nevyužité dary. Velký dík za zvládnutí akce
patří pracovníkům technických služeb.

u knížek. Čteme, posloucháme, vyprávíme,
malujeme, tvoříme, zkrátka snažíme se zpříjemnit podzimní odpoledne. Můžete se k nám
kdykoliv přidat.

Čteme s našimi nejmenšími

Od října se každý čtvrtek v 16 hodin scházíme s malými posluchači v dětském oddělení

V roce 2016, v roce 400. výročí dramatikova úmrtí, probíhají ve Velké Británii a po
celém světě oslavy na počest Shakespeara
a jeho díla. Také naše knihovna
vám chce tohoto dramatika připomenout. Proto připravila další
výstavu na chodbě knihovny. Jako
zdroj informací na jednotlivých
panelech je použit text internetové encyklopedie Wikipedie.
Výstavu jste mohli vidět od
srpna do září a nyní ještě během
listopadu na chodbě knihovny.
Vaše knihovnice

Nabídka knih:

yy Manly, Steven L.: Teorie relativity a
kvantová fyzika pro začátečníky.
Populární výklad doprovázený komiksovými ilustracemi srozumitelně seznamuje
s teorií relativity a kvantovou fyzikou.
yy Janouchová, Kateřina: Sesterstvo.
Psychologický thriller .
yy Schulman, Ninni: Dívka se sněhem ve
vlasech.
Detektivní román z malého švédského
města Hagfors, kde zmizí místní šestnáctiletá dívka.
yy Frej, David: Detoxikace pro dlouhý život.

William Shakespeare

yy

yy
yy

yy

Praktický průvodce pro odstranění toxických látek.
Bickel, Gabriele: Dárky z bylinek.
Obsahuje rady, jak vyrobit např. bylinné
a kořeněné octy, kořeněné oleje, bylinné
soli, ochucené likéry a pálenky.
Hassel, Sven: Kola hrůzy.
Válečný román .
Smoleński, Pawel: Izrael už se nevznáší.
Knížka složená z reportáží, resp. rozhovorů, které vedl polský spisovatel a novinář
s obyvateli současného Izraele.
Jonasson, Jonas: Zabiják Anders a jeho
přátelé.

Nový román autora knihy Stoletý stařík,
který vylezl z okna a zmizel.
yy Deaver, Jeffery: Tanečník.
Další detektivní thriller amerického autora s originální postavou tělesně postiženého policejního vyšetřovatele.
yy Jonáš, Josef: Tvoje strava je tvůj osud.
Příčiny, souvislosti, důsledky a možnosti řešení nemocí a problémů spojených s
jídlem.
Dáša Ducháčová

K U LT U R A

Do Police přijeli modeláři ze široka daleka

Vypadá to, že budeme mít v našem městě
i v příštích letech další zajímavou událost. Po
skončení (ne pro nedostatek zájmu, nebo protože by „se nechtělo“) už zaběhnuté a mezi modeláři i návštěvníky oblíbené soutěže „Kaden
CUP Náchod“ převzalo štafetu město Police
nad Metují. Díky dvěma zapáleným fandům
z nedaleké České Metuje, Davidovi Vaněčkovi
a Ladislavu Eliášovi, díky starostce města Idě
Jenkové a pro první ročník nepostradatelné a pro
jeho uskutečnění nejdůležitější - ředitelce Muzea
papírových modelů Martině Váňové.
Byl to počin odvážný, protože rozhodnutí
uspořádat soutěž v našem městě padlo skutečně
za minutu dvanáct. Byl i přínosný a jak ukázal
výsledek, žádaný. Navíc v sobotu 15. října, pár
hodin po skončení soutěže v sále Pellyho domů,
kde se konala, byly již dávno naplánované taneční. I za překonání této překážky patří městu a vedení odboru kultury zvláštní dík.
První ročník nové „regionální“ modelářské
soutěže ukázal, že bylo dobré navázat na tradici
„Kaden Cupu Náchod“ a dál modelářům umožňovat výsledky své tvořivé práce prezentovat,
změřit síly, předat si zkušenosti, prostě se setkat.
Velký byl také zájem veřejnosti z Police i ze širšího okolí. I když to také neměli vždy zrovna po
ruce, přijeli zakladatelé Muzea papírových modelů Ladislav Badalec a Milan Weiner, nechyběli
spolupracovníci Petr Frič, Vojtěch Čaban, Jan
Kubík, Michal Rozínek a další. A je příjemné,
že soutěž finančně podpořila i řada podnikatelů
z regionu. Navíc měli účastníci celý den volný
vstup do Muzea papírových modelů.
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Soutěž a výstava „Model cup Police“ dává
také velkou příležitost vyniknout dětem a mladým lidem z Police nad Metují a nejbližšího okolí. Vzít nůžky a lepidlo a začít lepit svůj první
model. V Muzeu papírových modelů (nikde jinde v republice a málokde v zahraničí tu možnost
nemají) poradí, pomohou a v kroužku, který zde
probíhá každou středu, mohou svůj zájem završit třeba mistrovským dílem. A příští rok soutěž
vyhrát, jako se to podařilo Michaele Vaněčkové
z České Metuje -osmileté účastnici v oboru plastových modelů, kategorii D1. A když bude třeba,
muzeum má kontakty po celé republice, i v zahraničí, které všechny mohou modeláři pro svého
koníčka využít.
Jak to bylo a co bude dál, vyjádřil nejlépe
v krátkém rozhovoru pro Polické noviny jeden ze
dvou autorů skvělé myšlenky, uspořádat „Model
cup Police“, Ladislav Eliáš:
Máte radost?
„Mám obrovskou radost. Jednak
z toho, že se to podařilo spojit. Jak výstava papírových modelů, tak těch plastikových, že to je tak půl na půl. A hlavně,
že se pořádá tady, v Polici nad Metují.
Protože jsme docílili toho, že to zde lidi
zajímá a doufáme, přitáhne další lidi
z našeho i ze širšího okolí.“
Máte pocit, že úroveň a celkový dojem z výstavy a soutěže je podobný jako
jinde?
„Myslím, že jsme na tom stejně jako
kdekoli jinde, kde se taková soutěž pořádá. Protože kvalita exponátů je opravdu

vysoká. I účast modelářů, kteří jezdí na jiné soutěže, a jejich spokojenost, svědčí o tom, že je to
nalákalo.“
Nevíte, kdo je tu z největší dálky?
„Jsou tu modeláři ze Dvora Králové,
z Hradce Králové, Žamberka, Berouna, Prahy
přijeli modeláři i z Polska, což mám obrovskou
radost, protože tím pádem se výstava stala mezinárodní. Máme obrovskou radost, že to je právě
tady u nás v Polici.“
Takže příští rok opět?
„Doufám, že to dopadne. Ale díky a moc
vděčíme Martině Váňové. Za prvé je vidět na
výstavě ten ženský element, který se tu díky ní
promítnul. A pak máme možnost navštívit muzeum, díky vedení Pellyho domů funkční kavárnu.
A musíme poděkovat městu Police nad Metují,
které umožnilo vytvořit zázemí, bez kterého by
to nešlo. Takže všem moc děkujeme.“

Jindřich Horkel
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PELLYHO DOMY
INFORMUJÍ
ZÁPIS do kurzů společenského tance
pro mládež 2017 probíhá do 25. 11.
2016 v Informačním centru v Pellyho
domech. Taneční lekce se budou konat v
sobotu na sále Pellyho domů nad Metují.
Zahájení v září 2017.
Závazné přihlášky a více informací na
www.policko.cz nebo v Informačním centru.

KOLÁROVO DIVADLO
Pátek 4. 11. 2016 od 19:00 hod

NÁVŠTĚVY U PANA GREENA

(Jeff Baron)
Náhodná automobilová nehoda přivádí
do styku dva muže, kteří by se jinak
nikdy nesetkali, a navždy změní jejich
život… Hrají: STANISLAV ZINDULKA,
DANIEL TŮMA
Prodej vstupenek v Informačním centru.
Vstupné: 280 Kč / 250 Kč

bana vypráví o osudové lásce, nezlomném přátelství a vztazích českých a
německých horolezců, do kterých osudově zasáhla těžká válečná doba Protektorátu.

Úterý 29. 11. 2016 od 19:00

ADVENTNÍ KONCERT

Kamila Nývltová, Marián Vojtko, Josef
Vágner, Michaela Nosková. Pořádá David
Novotný ve spolupráci s Městem Police
nad Metují
Předprodej vstupenek: od 7. 11. 2016 v
informačním centru.
Vstupné: 200 Kč

KINO / PROJEKCE
Úterý 1. 11. 2016 od 17:30 hod
Kino / Kolárovo divadlo

MUNE - STRÁŽCE MĚSÍCE

PELLYHO DOMY

Aniž by o to žádal, je malý Mune, snílek a
šibal, v bájném světě jmenován strážcem
Měsíce. Tedy tím, kdo přináší noc a bdí
nad sny.
Mune ale přitahuje katastrofy a omylem
umožní strážci temna, aby ukradl Slunce.
S pomocí hrdého strážce Slunce Sohona
a křehké Ciry se Mune vydává za neobyčejným dobrodružstvím, jež z něj učiní
legendu mezi strážci!

Premiéra: 27. 10. 2016
Předprodej vstupenek od 1. 11. 2016 v
informačním centru a hodinu před
zahájením projekce v pokladně divadla.
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty
Čtvrtek 24. 11. 2016 od 20:00 hod
Kino / Kolárovo divadlo

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ

Nikdy nevíš, co vyhrabeš…….

Sál Pellyho domů

KURZY SPOLEČENSKÉHO
TANCE – podzim 2016

5. 11. od 10.00
12. 11. od 18.00 hod – II. prodloužená
(hraje Relax Band)
19. 11. od 10.00 – předprodej vstupenek
na věneček (rodiče)
26. 11. od 18.00 hod – předprodej vstupenek na věneček (rodiče
Vstupné: 40 Kč / lekce
Věneček: 80 Kč

Úterý 15. 11. 2016 od 18:00 hod
Sál Pellyho domů

Oldřich Jenka: POLICKO

Křest velké fotografické knihy Oldřicha
Jenky o krásách zdejšího kraje, tentokrát
celého Policka.
Knihu bude možné na místě zakoupit za
zvýhodněnou cenu.
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Animovaný, dobrodružný, rodinný / 85
min
Francie, 2015
Předprodej vstupenek od 24. 10. 2016 v
informačním centru a hodinu před zahájením projekce v pokladně divadla.
Vstupné: 60 Kč / 50 Kč držitelé PellyKarty

Pátek 11. 11. 2016 od 20:00 hod
Kino / Kolárovo divadlo

TENKRÁT V RÁJI

Film na motivy stejnojmenného románu spisovatele a scenáristy Josefa Ur-

Zběhlý student geologie Pavel (Marek
Adamczyk) a nezaměstnaný zemědělec
Kačmar (Pavel Liška) se živí jako nelegální
kopáči vltavínu, zelených polodrahokamů z
jižních Čech. Ten první proto, aby nebyl
závislý na manželce Karolíně (Jenovéfa
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Boková), ten druhý, aby uživil rodinu.
Existence na hraně zákona jim dává peníze,
svobodu a nezávislost, ale také vyžaduje
těžkou fyzickou dřinu, obezřetnost před
policií a převrácený životní režim. Dřou,
riskují, utíkají, potýkají se s nebezpečím.
Při kopání vltavínů jde totiž i o život. To se
Karolíně nelíbí. Chce, aby Pavel nechal
kopání a vrátil se do normálního světa.
Ukáže se však, že Karolína má i další důvody, které se už zdály být pohřbeny v minulosti, minulosti, která se s vltavíny znovu
vyplavila na povrch.

Snímek Zloději zelených koní je v distribuci
doplněn předfilmem, krátkým animovaným snímkem Strom režisérky a výtvarnice
Lucie Sunkové.
Premiéra: 8. 9. 2016 / 90 min + 15 min
předfilm / drama / ČR
Předprodej vstupenek od 10. 10. 2016 v
informačním centru a hodinu před zahájením projekce v pokladně divadla.
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč držitelé Pelly karty

Pondělí 28. 11. 2016 od 18:00 hod
Kolárovo divadlo

NEZKROCENÁ BRAZÍLIE

Nebezpečné Rio a karneval. Přírodní
poklady Pantanalu a Amazonie, vodopády Iguaçu. Ara hyacintový, tukani, kajmani, mravenečníci, kapybary, pekari,
nosálové, tapíři, piraně, lvíčci zlatí, lenochodi, opice, anakondy, růžoví delfíni.
Indiáni, koloniální města, rodeo a fotbal.
Horečka dengue.

verzálně srozumitelný příběh o koloběhu života člověka je prvním počinem
kultovního japonského studia Ghibli
(Hajao Mijazaki) s evropskou koprodukcí a z letošním festivalu v Cannes si odvezl Zvláštní cenu poroty v sekci Un
Certain Regard. Snímek je ideálním obsahem jak pro publikum dospělé, které o
něm hovoří jako o hlubokém a emotivním zážitku, tak pro publikum dětské,
které zaujal především napínavý příběh
želvy a trosečníka.

„Dnešní hektická doba rodičům příliš často
neumožňuje, aby se svými dětmi film nejenom viděli, ale také společně prožili. Málokdy se totiž najde animovaný snímek se
sdělením tak silným, univerzálním a bez
nároků na věkovou hranici. Červená želva
takovým filmem je. Spíše než filmem je,
podle našeho mínění, událostí roku na poli
animovaného filmu. Snímkem beze slov,
který prostřednictvím působivých obrazů
odvypráví příběh životního koloběhu člověka spojený s uvědoměním, smířením, láskou,
zodpovědností i ztrátou. Navíc je dílem, ve
kterém je vše podáno s obrovskou vypravěčskou jistotou. Pokud se svými dětmi chcete
zažít něco, co se zcela vymyká pásové výrobě digitálních animáků plných roztomile
juchajících zvířátek, nemůžete na závěr
letošního roku zvolit lépe.“ Jakub
Fürst,
Aerofilms.
Francie, 2016, 80 min.
Premiéra 1. prosince 2016
Předprodej vstupenek od 21. 11. 2016 v
informačním centru a hodinu před zahájením projekce v pokladně divadla.
Vstupné: 80 Kč / 60 Kč držitelé PellyKarty

OSTATNÍ AKCE
Sobota 5. 11. 2016 od 8:00 hod

MARTINSKÝ TRH

Náměstí pro dopravu uzavřeno.

Pátek 11. 11. 2016 od 11:00 hod
Nejnovější fotograficko-filmová projekce
Kateřiny a Miloše MOTANI.
Předprodej vstupenek od 7. 11. 2016 v
informačním centru.
Vstupné: 100 Kč / 60 Kč děti do 15 let

Čtvrtek 1. 12. 2016 od 18:00 hod
Kino / Kolárovo divadlo

ČERVENÁ ŽELVA

12

Promítáme v den premiéry!
Mladý trosečník se snaží dostat z opuštěného ostrova, obydleného pouze želvami, kraby a ptáky. Každý jeho pokus
však vždycky zmaří obrovská červená
želva. Když se želva nečekaně změní v
ženu, ze zdánlivého úhlavního nepřítele
se stane trosečníkova jediná spřízněná
duše.
Snímek aspiruje na titul „událost roku“
na poli animovaného filmu. Tento uni-

DEN VETERÁNŮ

Uctění památky válečných veteránů na
místním hřbitově.
Neděle 27. 11. 2016

1. ADVENTNÍ NEDĚLE

Masarykovo náměstí
Rozsvícení vánočního stromu s doprovodným programem. Bližší informace
budou doplněny na www a samostatných plakátech.

PŘIPRAVUJEME V PROSINCI

Úterý 20. 12. 2016 od 19:30 hod
Kolárovo divadlo

KONCERT ORCHESTRU
VÁCLAVA HYBŠE

Hlavními hosty letošního koncertu budou: Duo Kamelie - Hana Buštíková a

Dana Vlková, dále se můžeme těšit na
Barboru Fialovou, Sabinu Olijve, Tomáše
Jeřábka a Štěpána Pillera.

Předprodej vstupenek od 7. 11.

v Informačním centru.
Vstupné: 340 / 300 Kč

Pátek 2. 12. 2016 od 18:00 hod
Vzdělávací místnost Pellyho domů

AŤ HODÍ KAMENEM

Křest druhé povídkové knihy autorky
Olgy Landové.
Křtu se zúčastní ilustrátor knihy a
výtvarník Cyril Podolský, nakladatelka
Boru Dr. Eva Koudelková. Zahraje
skupina Annabase.
Sobota 3. 12. 2016 od 8:00 hod,
Masarykovo náměstí

MIKULÁŠSKÝ TRH

Náměstí pro dopravu uzavřeno.

Sobota 17. 12. 2016 od 8:00 hod,
Masarykovo náměstí

VÁNOČNÍ TRH

Náměstí pro dopravu uzavřeno.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
TRHY NA NÁMĚSTÍ

5. 11. 2016
3. 12. 2016
17. 12. 2016

V souvislosti s konáním výše uvedených trhů bude uzavřeno Masarykovo náměstí a přilehlé ulice
(Kostelní, Tomkova, část ul. 17.
listopadu, U Opatrovny)!!
Uzavírky budou v platnosti vždy
od pátku od 19:00 hod. Již od
pátečních večerních hodin využívejte k parkování plochy mimo
centrum města.
Děkujeme, Pellyho domy
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Čtvrtek 8. 12. 2016 od 18:00 hod
Kolárovo divadlo

HEJ, ČLOVĚČE BOŽÍ

Pořad pro děti i dospělé na motivy lidových vánočních her, v podání DS Jiráskova divadla Hronov.
Předprodej vstupenek od 21. 11. 2016
v Informačním centru.
Vstupné: 60 Kč / 40 Kč děti do 15 let

INFORMAČNÍ CENTRUM
NOVINKY:
POHLEDNICE S MINCÍ

Po dlouhé přípravě byla vydána pohlednice s mincí s motivem Police nad Metují.
Pohlednice obsahuje vystřihovánku
truhličky, do které se dají poté mince
vkládat.
Cena pohlednice s mincí je 50 Kč.

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ
BROUMOVSKO 2017

Kalendář obsahuje nádherné fotografie
Josefa Ptáčka, jako např. Korunu a Božanovský špičák, rozhlednu Čáp, letecký
pohled na Broumovské stěny, kapli na
Hvězdě, Černo jezírko na Bischofsteině a
další. Přijďte se podívat. Cena: 165 Kč

ZIMNÍ NOVINY KLADSKÉ POMEZÍ

Zimní vydání turistických novin je k dostání
v Informačním centru,
v elektronické
verzi
jsou
noviny
ke
stažení
na
www.kladskepomezi.cz

CESTOVATELSKÁ HRA TOULAVÝ
BAŤOH MÁ SVÉ VÝHERCE

Celé léto se mohli návštěvníci regionu
zúčastnit cestovatelské hry Toulavého
baťohu. A jak se do hry mohli zapojit?
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„V jakémkoliv informačním centru si
stačilo vyzvednout ilustrovanou mapu,
sesbírat celkem 5 samolepek, které byly
k dostání na 24 místech regionu a zaregistrovat se do slosování. Sběr samolepek
byl ukončen 25. září a slosování proběhlo
30. září,“: říká Lenka Lembejová
z destinační společnosti Branka, o.p.s.,
která soutěž pro návštěvníky regionu
uspořádala. „Do slosování se přihlásilo
cca 200 soutěžících, což považujeme za
velký úspěch. Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a především
našim partnerům za ceny darované do
soutěže,“: spokojeně dodala.
První cenu v podobě víkendu pro dva na
Farmě Wenet plné hospodářských
a exotických zvířat vyhrála paní Štěpánka Hrdličková. Noc v Penzionu Bor u
Náchoda s ukázkou zdravé snídaně pro
celou rodinu si odnesla panı́ Marie
Sü ssová a pět permanentek do zážitkového Sportovního areálu v Havlovicích si
odnesly paní Boleslavová, Hana Kittelberger, Veronika Vejnarová, Iva Vavřinová a Lea Tichá. Všem výhercům velmi
gratulujeme a doufáme, že si své výhry
užijí.
A na co se návštěvníci Kladského pomezí
mohou těšit v příštím roce? „Příští rok
bude probíhat již čtvrtý ročník této cestovatelské soutěže. Plánujeme uspořádat
den s Toulavým baťohem ve všesportovním areálu v Havlovicích a určitě připravíme opět atraktivní ceny do slosování.
Nezapomeňte sledovat naše stránky
www.toulavybatoh.cz, kde budeme průběžně vkládat aktuality,“: prozradila
Lenka Lembejová.

REGIONÁLNÍ VÝROBKY
Z KLADSKÉHO POMEZÍ MAJÍ
SVOU OCHRANNOU ZNÁMKU

Kladské pomezí se nyní řadí mezi regiony s vlastní ochrannou známkou Regionální produkt - KLADSKÉ POMEZÍ. Hlavním cílem je podpora místních výrobců a
propagace regionu Kladské pomezí.
Jedná se o ocenění výrobků za čas a péči,
která jim je při výrobě věnována, za
myšlenku, která mu byla vdechnuta a za
původ z regionu Kladské pomezí.
Prvním certifikovaným výrobcem Kladského pomezí se staly bylinné sirupy
Camellus, které se vyrábí v Červeném
Kostelci. „Velmi si vážíme, že jsme dostali
tuto příležitost a mohli se stát prvním
certifikovaným výrobcem Kladského pomezí. Věříme, že nám označení našich
výrobků značkou Regionálního produktu
Kladské pomezí pomůže nejen k lepšímu
prodeji daného výrobku, ale i k lepší osvětě o našem regionu a jeho nabídce,“ řekl
manažer marketingu společnosti Pro
charitu Červený Kostelec David Wagenknecht.

Ve čtvrtek 22. září proběhlo
v prostorách náchodského Hotelu U
Beránka první setkání certifikační komise, aby udělilo značku Regionální produkt - Kladské pomezí výše zmíněným
bylinným sirupům Camellus a také bytovým dekoračním doplňkům paní Lýdie
Birkeové Mrázové.
Certifikační komise bude dané výrobky schvalovat dvakrát do roka a
v případě zájmu naleznete bližší informace na www.kladskepomezi.cz.

Provozní doba informačního
centra 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

O víkendech a svátcích zajišťuje
prodej turistických suvenýrů
MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ
9:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 hod

PŘIPRAVUJEME
NA ROK 2017
14. 2. 2017
Kolárovo divadlo

JAKUB SMOLÍK

Jakub Smolík má na kontě více než 24
alb a patří k českým interpretům s největší fanouškovskou základnou.

Jeho koncerty doprovázeny jeho doprovodnou skupinou a vokalistkami jsou
obohaceny nejedním zážitkem, humorem i jevištní zábavou, čímž umocňuje
divácký zážitek a potvrzuje skutečnost,
že jeho představení není jen běžný koncert, avšak i zábavné show.
Předprodej vstupenek: od 1. 12. v IC.
Vstupné:
350 Kč v předprodeji / 400 Kč na místě
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MUZEUM PAPÍROVÝCH
MODELŮ

která se může kdykoliv potopit, bohužel ještě nevystoupili…

Čtvrtek 17. listopadu
od 9 do 17 hodin

SVÁTEČNÍ DEN V MUZEU

Středa 9. listopadu
od 17 hodin

VERNISÁŽ VÝSTAVY

V tento den v Muzeu papírových modelů nabízíme slevu 10% na rodinnou
vstupenku. Děti ve věku 6 až 12 let
dostanou jako dárek vystřihovánku.

OLDŘICH JENKA – FOTOGRAFIE

Muzeum papírových modelů,
Tyršova 34 1, 549 54
Police nad Metují.
Web: www.MPMPM.cz
E-mail: Info@MPMPM.cz
Mobil: 777 828 657
Telefon: (+420) 498 100 910

Zelený domeček nad BB Kavárnou
Výstava u příležitosti vydání už druhé
fotografické knihy Oldřicha Jenky o
krásách zdejšího kraje v nakladatelství
JUKO Náchod. Výstava potrvá do
31. prosince.

Čtvrtek 10. listopadu
od 19 hodin

Pondělí 7. listopadu
od 9 do 15 hodin

VOLNÝ VSTUP DO EXPOZICE

Každé první pondělí v měsíci, přijďte
zdarma prohlédnout si novinky
v místě, kde papír ožívá! Najděte si čas
a přijďte si prohlédnout jedinečnou
kolekci modelů Jany Žuravnyjové, učitelky v důchodu, která vytváří jeden
model za druhým.

Středy
od 14:30 do 17 hodin

MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
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Říjnová setkání jsme věnovali výrobě
draků, vznikly první modely aut a tanků. Přijďte se na nás kdykoliv podívat a
přidejte se!

PROJEKCE DOKUMENTU
PLAVBA

Zelený domeček nad Kavárnou BB
Režie: George Kurian, Norsko, 2015 55
min.
Projekci pořádá tým festivalu Jeden
svět v Polici nad Metují. Dokument
bude prezentován v rámci projektu
Promítej i Ty. Po projekci bude následovat debata s hostem Petrem
Pijáčkem přes Skype.
O filmu: Muzikant Nabíl, novinářka
Angela a ajťák Rami uprchli před válkou v Sýrii do Egypta. Situace uprchlíků se zde však den ode dne zhoršuje a
hrozí nejhorší – deportace. Skupina
přátel volí jediné, velmi riskantní řešení: plavbu do Evropy. V sázce je úplně
všechno. Za kormidlem stojí dvacetiletý mladík, který se dost možná ještě
nikdy nikam neplavil, jenom se chytá
šance vydělat si dost peněz. Plavba
trvá sedm dní, kolem dokola jen širé
moře a příliš velké vlny. Autentické
záběry natočené přímo na lodi umožňují cestu fyzicky prožít spolu s uprchlíky. Jak z toho vyváznou? A co je v
Evropě čeká? Dokážou být znovu
šťastní? Po několika měsících na novém kontinentě zjišťují, že z bárky,

PROSINEC

Přemýšlíte, jak si zpříjemnit vánoční prázdniny a kam vyrazit? Přijďte se
podívat do Muzea papírových modelů
v Polici nad Metují.
Vánoce v Muzeu papírových modelů začínají opravdu brzy. Hned
v pondělí 5. prosince, jsme pro vás
připravili volný vstup do expozice i na
výstavu ZOO Jany Žuravnyjové.
V pátek 9. prosince od 18 hodin zahraje Jiří Šámal V BB Kavárně v
Zeleném domečku. Komorně laděný
koncert představí švýcarský perkusní
nástroj Hang drum. Hang drum je jedinečný svým tvarem a hlavně nenapodobitelným harmonickým zvukem.
Autor zpívá a sám komponuje písně
pro tento originální nástroj. Vstupné
dobrovolné.
Od 9. prosince také Muzeum papírových modelů nabízí Vánočně laděné
prohlídky muzea pro školní i mimoškolní kolektivy. Součástí prohlídky
bude také dílnička, ve které si děti dle
věku vyrobí drobný vánoční dáreček.
V sobotu 17. prosince se zúčastníme tradiční výstavy ve Žďárkách a v
neděli 18. prosince od 13 hodin pořádáme v naší dílně v muzeu workshop
s názvem Dárek na poslední chvíli.
Workshop je pro předem objednané
účastníky. S lektorem si vyrobíte originální lustr, výběr z několika technik.
Poplatek za materiál na jeden lustr je
60,-Kč.
V sobotu 24. prosince nás navštivte
na Štědrý den, otevřeno máme od 10
do 15 hodin za symbolické vstupné
(děti zdarma, ostatní za 30,-Kč). Vánoční atmosféra a doprovodný program pro celou rodinu v muzeu najdete nejen na Štědrý den, ale po celé
období vánočního volna. Otevřeno
máme každý den do 17 hodin. Zavřeno
bude pouze 26. 12. 2016 a 1. 1. 2017.
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Potřebujeme jiné nástroje!

Máme radost z hudby, kterou hrajeme.
I chuť na sobě pracovat. Zkoušíme o víkendech. Potíme krev. Jsme pilní. Spokojený potlesk publika nám kouzlí úsměv na rtech. To
všechno jsou fakta, jež charakterizují snahu
nás mladých hudebníků z polického symfonického orchestru. Ač se snažíme, co to jde,

Police Symphony Orchestra

Police Symphony Orchestra

POTŘEBUJEME JINÉ NÁSTROJE

Podpoř nás a získej
originální odměnu.

Elena
/příčná flétna

tak přesto potřebujeme pomoc postavit se na
vlastní nohy. Téměř 7 let jsme byli pod ochranou ZUŠ v Polici nad Metují, která nám zapůjčovala nástroje, prostory i vybavení nutné
k tomu, abychom mohli existovat. Je ale velmi
náročné skloubit denní výuku, dva orchestry
a další soubory, které nástroje ZUŠ využívají. Je tedy čas se
POTŘEBUJEME JINÉ NÁSTROJE
osamostatnit
a
pomoci tak zlepšit podmínky jak
pro nás, tak i pro
ZUŠ.
Každá sranda něco stojí a
nic není dnes zadarmo. Ani nové
nástroje
nebo
pulty, už vůbec
ne aranže nových
melodií, technika, a i desky na
noty a barva do
tiskárny
něco
stojí. To všechno potřebujeme
Podpoř nás a získej
originální odměnu.

Vzducholoď N1 zpět v našem
Muzeu papírových modelů.

Je to polovyztužený papírový model, který na pohled a
z dálky od vchodu do muzea vypadá jako skutečná loď. Pokud
už i pamětníci zapomněli, vytvořil ji někdy začátkem 90. let
učitel Základní umělecké školy
Vladimír Beran se svými žáky.
Protože ji nebylo kam pověsit,
byla nějaký čas v klášteře, při
otevření Muzea papírových modelů visela krátce na chodbě nad
vstupem, než ji držáky ve stropě
neudržely a spadla.
Opravenou ji ZUŠ zapůjčila
na výstavu „Play Broumovsko“,
kde ji po čase neudržely zase závěsy na vzducholodi, protože ač
z papíru, přece jen je při celkové
délce 3,5 m a průměru asi 80 cm
dost těžká.
Od středy 12. října se vzducholoď díky Kamilu Huškovi
z Pellyho domů a čtyřem
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Víťa
/bicí nástroje

pracovníkům Technických služeb v Polici n. M., kteří ji vyzvedli a zavěsili, opět vznáší
v chodbě nad vchodem do muzea a všichni věří, že už to tak
zůstane.
Vzducholoď N1, známější
pod jménem Norge, postavena
v roce 1924, byla první, která
přeletěla z Evropy do Ameriky
přes severní pól. Nesla šestnáctičlennou posádku, které
velel norský polárník Ronald
Amundsen, technickou stránku
zajišťovala italská posádka pod
vedením leteckého konstruktéra
Umberta Nobileho.
V muzeu máme tedy její
věrnou kopii. Přijďte se podívat – je to skvělá příležitost
k návštěvě Muzea papírových
modelů, zvlášť pokud jste tam
třeba ještě nebyli.
Jindřich Horkel

proto, abychom nadále mohli hrát. Rozbijte
pro nás kasičky, přispějte na webu www.hithit.
com/jinenastroje na konto PSO pod názvem
“Potřebujeme jiné nástroje”, a odměna vás nemine! Ve hře jsou speciální vstupenky do zákulisí koncertů, osobní dárky od jednotlivých
hráčů, večer s vaším oblíbencem a další překvapení. Pro bezstarostné fungování potřebujeme vybrat minimálně 360 000 Kč a věříme,
že nás v tom nenecháte! Pomozte nám postavit
se na vlastní nohy, a my Vás dále budeme zásobovat energií, radostí a nadšením z hudby!
Máte-li jakýkoli jiný nápad, jak nám ke
štěstí pomoci, ozvěte se nám na policesymphonyorchestra@gmail.com, navštivte náš
Facebook nebo webové stránky. Plánujeme
novoroční koncerty, pilujeme nové skladby a
vymýšlíme jevištní zábavu. Máte nápad? Je tu
něco, co byste si chtěli nechat zahrát? Sdílejte
s námi svoje nápady!
Vaše PSO

Napsala: Petra Šotolová
Foto: Honza Bartoň
Grafika: Martin Král

Pozvánka na křest knihy

Spolek Apeiron ve spolupráci s nakladatelstvím Oftis zvou na křest knihy
Pavla Frydrycha „Zpověď počátku tisíciletí“. Křest se uskuteční v pátek 18. 11
od 18 hodin a 11 minut na sále Hasičárny.
Ukázky z povídek přečte Zdeněk Zelený,
hudebně křest doprovodí Jana Šteflíčková.
Editor literárního časopisu Kruh
Milan Dušek o knize napsal: „Pavel
Frydrych v povídkách ‚Zpověď počátku
tisíciletí‘ evidentně postoupil ve své tvorbě dál. V popředí jeho zájmu už není pouze jeho já, jako v předcházejícím románu,
ale více se soustřeďuje na své okolí, více
se věnuje lidem, pro které píše. Soubor povídek uvádí básní v próze, kde
vzdává hold Karlu Čapkovi a Franzi Kafkovi. Jeho povídky, včetně těch
mikro, prokládané citáty z autorů, kteří mají ke zvoleným tématům co říci,
se výrazně odlišují od toho, co je v současné době psáno. Přímo srší skutečným životem a jsou plné napětí. Autor k tomu skromně poznamenává:
Nehledám, ač nepřestávám nacházet.
‚Zpověď počátku tisíciletí‘ nepatří mezi knihy, k nimž autor sedne a
napíše souvislý příběh. Zde je příběhů nepočítaně. Jde o text neuspěchaný,
mnohavrstevný, podnětný pro jiné autory i samotné čtenáře, o jakýsi svěží
vítr v současné české literatuře. Bezesporu vychází ze zájmu o problémy
dnešní doby a v neposlední řadě svědčí o autorově trpělivosti.“
Apeiron z. s.
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PODZIMNÍ PROJEKCE – PROMÍTEJ i TY!

Už téměř tradičně uvádíme díky projektu Promítej i ty! úspěšné filmy předchozích
ročníků festivalu lidskoprávních dokumentů
Jeden svět. Promítáme i my, vybíráme hlavně
filmy, které se neobjevily v nabídce polického
festivalu, užíváme si setkání se zajímavými
hosty a skalními diváky i neobvyklá místa.
Vstup na všechny projekce je zdarma.
Kino jinak?! DOMÁCÍ PROJEKCE!
Dokument ZLOČINCI PODLE ZÁKONA.
Přijměte pozvání od organizátorky festivalu Pavlíny, v úterý 8. 11. od 18,30 hodin,
Dukelská ul. 216!
O životě se neučili ve školách, ale v kriminále. Tam si také vybírali své budoucí spolupracovníky. Tetování jim neslouží jako ozdoba, ale jako projev pohrdání autoritami a znak
příslušnosti ke své vězeňské kastě a její hierarchii. Nikdy normálně nepracovali, přesto jsou
milionáři. A jsou na to náležitě pyšní. Řeč je o
hlavních postavách znepokojivého dokumentu
Alexandra Genteleva, jemuž se podařilo získat
důvěru několika čelních představitelů ruskojazyčného podsvětí, takzvaných vorů v zakoně.
Ti musejí dodržovat speciální kodex - nepsané
zákony, které vznikly ve třicátých letech minulého století v sovětských gulazích. Jejich nebývale otevřené výpovědi společně s archivními
záběry z ruských věznic či ukázkami „mafiánských radovánek“ podávají velmi komplexní
a ucelený pohled na rozvoj organizovaného
zločinu v Rusku od perestrojky až do dnešní
doby. Podle bývalého pracovníka ruského
Interpolu mají dnes tito lidé zásadní vliv na
ekonomická a politická rozhodování své země,

Adventní koncert

Čas vánoc není jen shánění dárků, pečení cukroví či uklízení, ale
také čas koled, setkávání a pohody.
Jednou z možností je návštěva adventního koncertu. Koncert připravil
David Novotný za podpory města
Police nad Metují.
29. listopadu od 19,00 hodin
v Kolárově divadle v Polici nad
Metují se uskuteční Adventní
koncert, kde vystoupí Kamila
Nývltová, Marián Vojtko, Josef
Vágner,
Michaela
Nosková.
Michaela Nosková zpívá, hraje a moderuje. Je v tuto chvíli jednou z nejobsazovanějších zpěvaček na domácím trhu do muzikálů a divadelních
představení. Čeká ji premiéra muzikálu Svatba upírů. Kamila Nývltová
pochází ze Rtyně v Podkrkonoší,
narodila se v Trutnově, je to mladá
zpěvačka s jedinečným hlasovým
projevem, sólistka hudebního divadla Karlín, divadla Broadway a
divadla Hybernia. Kamila vydala
vánoční CD s vánočními písněmi.
Marian Vojtko – slovenský operní
a muzikálový zpěvák, který hraje
v řadě muzikálech. Svoji hudební
všestrannost prezentuje v Čardášově
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neboť dobře vědí, že kromě po
zuby ozbrojených bodyguardů
musejí disponovat i „svým“
politikem.
Muzeum
papírových
modelů promítne ve čtvrtek
10. 11. od 19 hodin v „zeleném domečku“ dokument
PLAVBA, po kterém bude
následovat debata s Petrem
Pijáčkem, nejen o jeho zkušenostech z uprchlického tábora
v Calais.
Muzikant Nabíl, novinářka Angela a ajťák
Rami uprchli před válkou v Sýrii do Egypta.
Situace uprchlíků se zde však den ode dne
zhoršuje a hrozí nejhorší – deportace. Skupina
přátel volí jediné, velmi riskantní řešení: plavbu do Evropy. V sázce je úplně všechno. Za
kormidlem stojí dvacetiletý mladík, který se
dost možná ještě nikdy nikam neplavil, jenom
se chytá šance vydělat si dost peněz. Plavba
trvá sedm dní, kolem dokola jen širé moře a
příliš velké vlny. Autentické záběry natočené
přímo na lodi umožňují cestu fyzicky prožít
spolu s uprchlíky. Jak z toho vyváznou? A co
je v Evropě čeká? Dokážou být znovu šťastní? Po několika měsících na novém kontinentě
zjišťují, že z bárky, která se může kdykoliv potopit, bohužel ještě nevystoupili…
V rámci III. Broumovských diskusí si můžete připomenout také vítězný film
loňského festivalu Jeden svět, dokument
SYRSKÁ LOVE STORY. V sále Kreslírna

princezně, Bídnících či v Polské krvi.
Josef Vágner talentovaný zpěvák a
muzikálový herec. V roce 2007 se
stal Objevem roku v anketě Český
slavík. Jeho učitelkou zpěvu je Lída
Nopová.
Záštitu přijala starostka Police
nad Metují Ida Jenková, místopředsedkyně zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Soňa
Marková a Radek Jakubský předseda Hospodářské komory okresu
Náchod. Výtěžek putuje do domova důchodců. Předprodej vstupenek: Infocentrum v Pellyho domě,
Masarykovo náměstí 75, Police nad
Metují, tel. 491421501. Cena vstupenky 200,-Kč.
Generální partneři akce jsou:
Saar Gummi Czech Červený
Kostelec, Pejskar a spol. Police
nad Metují, Hauk s.r.o. Police nad
Metují, Nadační fond Veba, Proma
Reha Česká Skalice, Autoprodej
Rohan Česká Skalice, Batist Medical
Červený Kostelec, léčivé houby Myco Medica, Tóth Hronov a
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna
Insurance Group.
David Novotný

broumovského kláštera ve čtvrtek 17. 11. od
19 hodin.
Aktivisté Raghda a Ámer se poznali ve vězení. Skrze díru ve zdi. Zamilovali se do sebe,
vzali a narodili se jim tři synové. Známý dokumentarista Sean McAllister začal točit jejich
příběh v roce 2009. Raghda je v té době opět
ve vězení a starost o rodinu padá na Ámera.
Když Raghdu konečně propustí, jde do vězení
sám dokumentarista. Rodina je v bezprostředním ohrožení, takže Ámer nakonec přesvědčí
váhající Raghdu, aby Sýrii opustili. Prchají
nejprve do Libanonu a odtud do Francie.
Raghda v exilu bojuje se svou dvojí identitou
– je manželkou a matkou i politickou aktivistkou. Sny se rozplývají, láska se mění ve vztek
a zoufalství. A manželství se zdá stejně křehké
jako situace v Sýrii.
(foto – Projekce filmu Na sever od slunce v
adršpašské Kalírně a debata s environmentalistou
Vojtěchem Pelikánem, 14.10.2016)

M. Hornychová

Poličtí lyžaři
si dovolují
pozvat
své příznivce
na...

21.
PLES LYŽAŘŮ
sobota 19. listopadu 2016 od 20 hodin
společenský sál Pellyho domů
k tanci a poslechu zahrají
orchestr HF BAND a kapela COMPOT
vstupné 120 Kč
nekuřácké prostředí, bohatá tombola; mládeži do 16 let nepřístupno
předprodej místenek začíná 3. 11. od 9 h v infocentru CKV
výtěžek plesu bude věnován na činnost oddílu mládeže

Polický měsíčník - LISTOPAD 2016
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3. Broumovské diskuse

7. – 8. 11. 2016, Dřevník / Klášter Broumov

Dvoudenní diskusní konference a setkání zajímavých osobností společenského, politického, vědeckého i duchovního života, s doprovodným programem, přístupná široké veřejnosti. Letošní téma: Evropská identita. Diskutovat přijedou:
Pavel Bělobrádek – místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace
Karel B. Müller – vedoucí Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE
v Praze
Alexander Tomský – politolog a nakladatel
Petr Kolář – bývalý velvyslanec a náměstek ministra zahraničí
Petr Hlaváček – historik, filosof, docent českých dějin na UK
Petr Robejšek – politolog, ekonom, komentátor
Roman Joch – komentátor, publicista
David Bouma – kněz, vysokoškolský pedagog

1. panel - 7. listopadu 2016 / 15:00 - 18:30
2. panel - 8. listopadu 2016 / 09:00 - 12:00
3. panel - 8. listopadu 2016 / 13:00 - 16:00
Moderátoři: Robert Čásenský, Dalibor Balšínek, Daniela Brůhová
Vstupné: 1 panel 50 Kč, 3 panely 120 Kč, studenti vstup zdarma
Doprovodný program: koncert Polyfonního sdružení v klášterním kostele sv.
Vojtěcha, degustace vína v Benediktinských sklepích a Mše svatá v klášterním kostele.
Pořádá: Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
Registrace a bližší info: www.broumovskediskuse.cz

Sběratelé pozor !!!!
Hostinec u Lidmanů v Machouský
Lhotě vetešnici, sběratelé a hokynáři ze Lhoty,

pořádaj dne 12.11. 2016
vod 8.00 hod.

na sále hostince, další přeukrutně
vohromnou sběratelskou burzu,
na který bude možno vyměnit či zakoupit / a to je jennou istý/ skvosty
nedozírnejch hodnot.
Vítaný ste ouplně šecky, kerý se
kolem starožitností a sběratelskejch
artefaktů jen malinko motáte a na
kerý jen trochu dejchlo to kouzlo,
vlastnit něco ve sbírce.
Stolky pro nabízející – zadarmo,
vlezný taky žánný
….. šecko jen pro ten pocit
Vobčerstvení zajištěno

Charitativní Webrovkafest na podporu dětí z dětských domovů
Webrovkafest na Klučance 2016

Přijměte pozvání na jubilejní 15. ročník
Charitativního festivalu na podporu dětí z dětských domovů Webrovkafest na Klučance,
který z výtěžku z akce od roku 2002 spolufinancuje zážitkové pobyty pro děti z různých
dětských domovů, dříve po třináct let na chatě Webrovka v Trutnově, od loňského roku
v Humanitárním středisku Klučanka v obci
Dědov (Teplice n/M),.
Tam proběhl 14. ročník, kterého se zúčastnilo zhruba čtyři sta návštěvníků z Trutnovska,
Broumovska, Náchodska a dalších míst v ČR a
jeho výtěžek činil úžasných 52 225 Kč, což je
zatím rekordní částka. Změna místa fanoušky
festivalu neodradila a jejich řady se rozrostly
o spoustu nových, z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Všichni účinkující vystupovali a vystupují buď pouze za cestovní náklady, nebo za
výrazně snížený honorář z důvodů charitativního poslání akce. Webrovkafest za dobu svého trvání vynesl pro děti bez rodičů pouze ze
vstupného více jak 350 000 Kč. Rozpočet celé
akce se daří pokrýt z darů sponzorů, podporovatelů a přátel a vše, co návštěvníci odevzdají
do kasy, je čistý výtěžek určený pouze dětem.
Ve dnech 23. 12. 2015 - 2. 1. 2016 se na
Klučance uskutečnil první, vánoční pobyt,
financovaný z výtěžku Webrovkafestu 2015.
Zúčastnilo se ho 11 dětí z dětského domova
Domino (Plzeň). Pobyt dětí z DD Domino se
uskutečnil i o Velikonočních svátcích, kdy si
ho užívalo dalších 16 dětí a během léta bylo ze
zbytku výtěžku hrazeno ubytování pro děti z
pěti různých dětských domovů.
Vzhledem k 15. výročí jsme se výjimečně rozhodli pro dvoudenní formát. Proběhne
18. – 19. listopadu ve vnitřních prostorách
Klučanky, jako hudebně-divadelní přehlídka
s mezinárodním přesahem. Bude připravena
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divadelní scéna cílená především na děti. Na
hlavní a sklepní scéně vystoupí i několik kvalitních zahraničních hostů.
V pátek od 18,00 hodin se můžete
na hlavní scéně těšit na vystoupení kapel Sexuell Handgrenate, Poslední Lež,
Electrum Magicum, Echt! a Chichimeků,
poté sklepní scénu rozduní pětihodinová
DnB párty v podání Dj´s z trutnovského
ColorSoundu.
V sobotu od 16,00 začneme programem
na hlavní i divadelní scéně. Prvním divadelním představením bude Kopeckého
loutkové varieté a po něm Loutkové divadlo louTKA kaTKA. Na hlavní scéně zahrají Pepa Lábus a spol., Synové výčepu,
BKP (Bratrstvo kočičí pracky), legendární
Máma Bubo, hlavní hvězda festivalu - vynikající dánská kapela EUZEN, která v
ČR vystupovala pouze dvakrát (Colousr
of Ostrava 2012 a palác Akropolis v Praze
2015), Totem´s HardTremp a program hlavní scény uzavře vokalista PAT FULGONI
z britské kapely Kava Kava s uznávanou
DnB DJ Babe LN. Na sklepní scéně během
přestaveb hlavního pódia zahraje mystický
písničkář Oldřich Janota, poté česko-anglická skupina 100% a nakonec energetická novozélandská kapela MR STERILE
ASSEMBLY.

Podrobný program a všechny důležité informace najdete na www.webrovkafest.com

Děkujeme touto cestou všem partnerským
městům a obcím, firmám, živnostníkům i
drobným dárcům, s jejichž pomocí se opět podařilo dopředu pokrýt všechny náklady spojené s organizací této akce. A samozřejmě Vám,
návštěvníkům festivalu za to, že Vám není
lhostejný osud dětí bez rodičů!
Odvoz z akce po oba dva dny zajištěn
(Trutnov, Broumov, Náchod)
Polický měsíčník - LISTOPAD 2016

Interaktivní muzeum chytré zábavy Pod čepicí …

Vás srdečně zve, už jen do konce roku
2016, na výstavu Budiž světlo. Přijďte si se
svými dětmi, vnoučaty, kamarády nebo žáky
užít hru se světlem a stínem, tvoření a poznávání, pobavit se a pobýt chvíli spolu.
V listopadu se můžete těšit na tvořivou
dílnu. Od soboty 12. 11. do neděle 20. 11.
2016 si můžete přijít vyrobit „Domácí polární
záři“. Tvořivý materiál bude k dispozici v muzeu, vstupné na workshop je v ceně muzejní
vstupenky.

Zveme Vás také na zcela nové představení
brněnského Úžasného divadla fyziky „Jednou
provždy nehoří“.Uskuteční se 25. 11. 2016
opět v Čapkově sále na náměstí v Hronově.
Školákům nabídneme tři dopolední termíny
a od 18 hodin se chystá představení pro veřejnost. Vstupenky jsou v předprodeji v pokladně našeho muzea Pod čepicí a v infocentrech v Hronově, Polici nad Metují, Červeném
Kostelci a v Náchodě za 80 Kč.

V této době pracujeme také na dalších projektech na rok 2017: „Okoklamy“ a „Chytré
kratochvíle“.

Naše doposud temná muzejní místnost se
na rok 2017 promění v prostor, kde nebudete
věřit vlastním očím … jak je možné, že se i
náš mozek nechá jen tak ošálit zrakovými klamy a optickou animací? Přijďte se podívat po
novém roce na celoroční expozici.
Byli bychom moc rádi, kdyby se navíc do
výstavního a opět interaktivního a zábavného projektu „Okoklamy“ zapojila i veřejnost
(jednotlivci, rodina, parta kamarádů, školní
nebo školková třída, jak je libo …). Máme pro
Vás, nadšené a hravé fotografy, výzvu – zkuste do konce tohoto roku nafotit v přírodě či
doma nápadité a originální snímky, kde bude
hlavní roli hrát optický klam (ovšem bez počítačových úprav a fotomontáží). Rádi pak hotové fotografie vystavíme v muzeu a návštěvníci
svým hlasováním rozhodnou o vítězi projektu,
na kterého čeká odměna.

Všechny podrobnosti a podmínky účasti
v projektu Okoklamy najdete na webových
stránkách www.muzeumpodcepici.cz a v tištěné podobě pak v pokladně Muzea Pod čepicí
a v Infocentru v Hronově.

Druhý projekt, který v muzeu Pod čepicí
na rok 2017 chystáme, jsme nazvali „Chytré
kratochvíle“.
Kolik lidí v našem okolí se věnuje nějaké
neobvyklé činnosti nebo má zvláštního koníčka, zálibu a mnohdy to o nich jejich okolí ani
neví, protože úžasné výtvory nebo sbírky nepřekročí práh domu nadšeného sběratele či kutila. Nebo naopak znají úžasného tvůrce mimo
náš kraj a ve světě, jen sousedé o jeho vášni
nic nevědí.
Napadlo nás, že je to škoda, ale dalo by se
to změnit. Moc rádi bychom náš druhý prostor
v muzeu věnovali cyklu krátkodobějších výstav a představili návštěvníkům „chytré kratochvíle“ místních obyvatel.
I v tomto případě jsme Vás chtěli požádat o pomoc. Znáte sami někoho, kdo se zabývá nějakou neskutečně zajímavou a neobvyklou činností nebo vlastní úžasnou sbírku?
Nehledáme profesionální umělce a výtvarníky, ale nadšence. Rádi bychom Vás poprosili
o tipy a nápady, do pátrání se můžou zapojit
i děti, nechť zapátrají ve svých rodinách a
vyzpovídají rodiče, prarodiče nebo sousedy
:o). Budeme se na naši mailové adrese info@
muzeumpodcepici.cz nebo přímo v muzeu těšit na Vaše zprávy. Podrobnosti jsou opět na
webu muzea nebo v Infocentru na náměstí
v Hronově.
Moc se těšíme na Vaši návštěvu během
studených podzimních a zimních dnů a také
na nové projekty a výstavy, které Vám, jak
doufáme, udělají radost.
Pohodový podzim přeje
Interaktivní muzeum chytré zábavy
Pod čepicí v Hronově.

POHLEDY DO HISTORIE

Slavní čeští vynálezci a jejich objevy - 11. část
OTTO WICHTERLE – vynálezce měkkých kontaktních čoček

Otto Wichterle
byl světově proslulý
český vědec a vynálezce,
pracující
zejména v oblasti
makromolekulární
organické chemie,
mezi jejíž zakladatele patřil. Proslulý
je především svými
objevy a vynálezy,
které vedly k zásadnímu zdokonalení a celosvětovému rozšíření
měkkých kontaktních čoček. Proslavil se též
objevem umělého polyamidového vlákna
– silonu.
Otto Wichterle se narodil 27. října 1913
v Prostějově. Po maturitě se roku 1931 zapsal na studium chemie na pražské technice,
které úspěšně ukončil v roce 1936 doktorátem. Po dobu uzavření vysokých škol nacisty se stal vedoucím oddělení polymerů ve
Výzkumném ústavu firmy Baťa ve Zlíně u
docenta Stanislava Landy.
Polický měsíčník - LISTOPAD 2016

Již od 40. let pracoval na projektu pružných polyamidových vláken, ale nechtěl aby
vynález získali nacisté, a proto výzkum nedokončil. Vrátil se k němu až po válce od roku
1946 až do roku 1951, kdy se v Žilině rozjela
výroba Silonu ve velkém. Jeho první nápady na realizaci měkkých kontaktních čoček
vznikly díky náhodnému rozhovoru ve vlaku.
První prototyp kontaktních čoček z hydrofilních gelů vyrobil a vyzkoušel v roce 1957.
Čočky sice nešlo téměř nosit, ale tímto si
ověřil, že je možné je vyrobit a soustředil se
na techniku výroby nositelných pravidelných
čoček. Mezitím byl díky osobním animozitám
a politickým čistkám vyštván z Vysoké školy
chemicko technologické.
Ve svých pokusech pokračoval doma
a později na Akademii věd, kam přešel z
VŠCHT. Své domácí experimenty prováděl
s pomocí své ženy Lindy a roku 1961 sestavil svůj první “čočkostroj“ z dílů stavebnice
Merkur a dynama z jízdního kola, který již dokázal vyrobit použitelné čočky. O rok později
se mu jich povedlo vyrobit okolo 5000.

Wichterle se sice několikrát dostal do
sporu s vládnoucí mocí socialistického
Československa, ovšem jeden z nejsmutnějších a nejméně logických případů se stal prodej patentu na výrobu měkkých kontaktních
čoček do zahraničí bez vědomí Wichterleho, a
za minimální částku.
Po roce 1989 se Wichterle stal předsedou
Československé akademie věd až do jejího
zániku 31. 12. 1992 spojeného s rozpadem
Československa.
Otto Wichterle zemřel 18. srpna 1998.
František Janeček
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KALENDÁRIUM - Významná výročí narození a úmrtí slavných
hudebních osobností v listopadu
Jakob Ludwig Felix
Mendelssohn Bertholdy

Gioacchino Antonio Rossini

4. listopadu 1847
zemřel v Lipsku
Ludwig
Jakob
Felix Mendelssohn
Bertholdy, jeden z
nejvýznamnějších
německých romantických hudebních
skladatelů. Narodil
se (* 3. února 1809)
v zámožné a kultivované rodině, ve které
se všichni snažili rozvíjet jeho hudební talent.
Jako devítiletý byl uznávaným sólistou a v
šestnácti letech byl považován za talentovaného skladatele. Jako dvacetiletý byl renomovaným a slavným skladatelem. V tomto období
odešel do Anglie, která se stala jeho celoživotní láskou a druhým domovem. Mendelssohn
se svým šarmem, půvabem a galantností získal srdce Angličanů i přízeň samotné královny
Viktorie. V Anglii se šťastně oženil s Cécile
Jeanrenaudovou, která mu dala pět dětí. Štěstí
však trvalo příliš krátce. Mendelssohn za neúnavnou aktivitu přesahující jeho fyzické síly
zaplatil ztrátou zdraví. V květnu roku 1847,
při návratu z Anglie, ho zastihla zdrcující
zpráva o smrti milované sestry Fanny, ze které
se už nikdy nevzpamatoval. V říjnu dostal slabou mrtvici a 4. listopadu zemřel.

13.
listopadu
1868 zemřel ve
věku 76 let italský
hudební
skladatel
Gioacchino
Antonio Rossini
29.
února
(*
1792). Narodil se
v Pesaru (Itálie),
pocházel z hudební
rodiny, jeho matka
byla primadonou
opery v Bologni.
Od svých osmnácti let se zabýval
komponováním. Proslul především jako autor oper, kterých vytvořil téměř 40, ale tvořil
též sakrální, instrumentální a komorní díla.
Komponoval velmi rychle, jedna opera mu
trvala jen několik týdnů. Největší úspěch měl
jeho Lazebník sevillský (1816), dodnes uváděný na operních scénách celého světa (árie
Figara téměř zlidověla). Operou Semiramida
stanovil operní formu, kterou pak rozvíjeli
Donizetti a Verdi. Jeho opery vynikají půvabem a zpěvností, orchestrální provedení pak
barvitostí až bujností. Na konci života žil
v Paříži a stal se i spoluzakladatelem francouzské opery. Po smrti mu byla postavena
socha v pařížské Opeře.

Listopadové události na Policku v letech 1914 a 1950
5. listopadu 1914

„jelo po železnici přes polické nádraží
dále do Pruska 70 vagonů vojska jezdec(Josef Brandejs: Letopisy a paměti
tva.“

Polické; SOkA Náchod)

6. listopadu 1914

vydala zemská školní rada výnos, „Jak
zaříditi vyučování ženským ručním pracem
ve prospěch pro vojsko v poli.“
Dívky měšťanské školy v Polici, za vedení industriální učitelky Marty Koliskové
zúčastnily se „horlivě výroby punčoch, nátepníčků a prádla pro vojsko i Červený kříž
a více zásilek bylo vypraveno.“

9. listopadu 1914

„přijela do Police c. k. vojenská komise k řezníkům bratřím Janu a Františku
Pejskarům na vyrobené konservy v jejich
řeznické továrně a ku dodávání masa k vojsku do Halbstadtu, kdež tamto byla ubytovaná vojenská kuchyně“.
( J o s e f

Brandejs: Letopisy a paměti Polické; SOkA
Náchod)

28. listopadu 1914

byly zavedeny maximální ceny obilí,
mouky a brambor. Od podzimu vypisovala
vláda válečné půjčky; pro zásobovací potíže
rostla drahota a rozmohlo se keťasení.

9. listopadu 1950

se konala plenární schůze místního
Národního výboru (MNV) Hlavňov, na
které Josef Novák, referent n. p. Turista
v Polici n. Met., hovořil k shromážděným
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občanům o významu silnice na Hvězdu
v Broumovských stěnách pro zvelebení turistického ruchu na Policku.
O stavbě silnice následně jednala i rada
MNV Hlavňov dne 17. listopadu t. r., kdy
bylo shledáno, že stavba silnice si vyžádá
cca 70.000 pracovních hodin. Usneseno, že
muži z obce od 17 do 60 let povinně odpracují každý po 30 hodinách, ženy byly z této
povinnosti vyjmuty, dobrovolně však mohly
pomoci. Nakonec však z celé záležitosti sešlo a stavební záměr se nerealizoval.

24. listopadu 1950

„konána byla radní schůze, do které přizváni byli zástupci obce Hlavňova,
Tělocvičné jednoty Sokol a Sportovního
klubu. Účelem svolání byla akce správy Státních lesů a vybudování silnice na
Hvězdu, a která žádá závazně, kolik pracovních hodin by bylo možno v příštím
roce odpracovati dobrovolně na stavbě
silnice. Zástupci obce Hlavňov hlásí, že
v prvním roce odpracují 4.500 hod., obec
Police pak 12.000 hodin. Tento příslib bude
oznámen předsedou správě Státních lesů
(Kronika města Police
v Broumově.“
nad Metují)
Z publikace POLICE nad METUJÍ
v datech sestavené Miroslavem Pichlem

vybral František Janeček

P.S.: Míra Pichl by se 28.listopadu
dožil pětasedmdesátky. Vzpomeňme
na něho.

Franz Peter Schubert

19. listopadu 1828
(ve věku 31 let) zemřel ve Vídni Franz
Peter Schubert, rakouský hudební skladatel období raného romantismu (*31.
ledna 1797, Vídeň).
Jeho otec, učitel,
pocházel ze Staré
Vsi pod Králickým
Sněžníkem. Schubert
měl mimořádnou schopnost vystižení lyrických a romantických nálad a velký melodický
talent; Ferenc Liszt o něm hovořil jako o „nejpoetičtějším ze všech hudebníků“. Schubertův
největší význam spočívá v písňové a komorní tvorbě. Napsal kolem 600 písní i mnoho
skladeb pro komorní obsazení a sólový klavír.
Dále je autorem sedmi dokončených symfonií a slavné osmé (podle dnešního seznamu v
pořadí sedmé) Nedokončené i jiné liturgické,
scénické a baletní hudby. Přes svou pracovitost si Schubert během svého krátkého života
nebyl nikdy schopen opatřit odpovídající postavení a finanční zajištění. Žil většinou z podpory svých příbuzných, přátel a obdivovatelů
a jeho hudba nebyla známa širší veřejnosti, zájem o jeho dílo však narostl na samém sklonku
jeho života.
František Janeček

Plánované vodní dílo
na Metuji

Před mnoha léty bylo plánováno v našem regionu vybudovat nádrž Vlčinec na Metuji. Zemní hráz s těsněním
z přírodních materiálů měla být vybudována na Metuji
nad obcí Petrovice. Nad hrází měla vzniknout nádrž,
v jejíž zátopě měla zůstat řada objektů v obcích Maršov,
Vlásenka, Česká Metuje a Dědov. Účelem vodního díla
měla být ochrana před velkými vodami, nalepšování nízkých průtoků v řece a zdroj vody pro vodárenské využití.

Hydrologické údaje:
yy Plocha povodí		
yy Průměrné roční srážky
yy Průměrný roční odtok
yy Průměrný roční průtok
yy Průtok stoletý		
Popis vodního díla:

94,60 km2
754 mm
39,60 mil. m3
1,17 m3/s
65,00 m3/s

Zájmové území patří do polické křídové pánve. Boky
a dno tvoří písčitý slínovec s drobnými polohami jemnozrnných pískovců, svahy jsou pokryty hlinitokamenitými sutěmi 1 až 2 m mocnými, dno údolí vyplňuje aluviální náplav. Zemní hráz je řešena ve třech výškových
variantách:

Varianta

kóta koruny hráze m. n. m.
max. výška hráze v m
délka v koruně v m
šířka v koruně v m
kubatura hráze tis. m3
Objem nádrže mil. m3

A

436,00
28,00
162,00
5,00
161,80
3,67

B

442,00
34,00
196,00
5,00
276,20
7,19

C

448,00
40,00
231,00
5,00
436,40
12,41

Zdroj: Ing. Karel Trejtnar a kol.: Přehrady povodí Labe.
Hradec Králové, Kruh, 1975

Vybral František Janeček

Polický měsíčník - LISTOPAD 2016

Š KO L ST V Í

Říjen v ZŠ

Třída 1.A se v pátek 7. října vydala pouštět draky. Navzdory relativně klidným povětrnostním podmínkám se nakonec podařilo
všechny draky zvednout k nebi. Nejvýše a
nejdéle vydržel ve vzduchu drak Vendulky
Vavřenové a Járy Berana. Zábavnou tělesnou
výchovu na čerstvém vzduchu jsme si velmi
užili.
Kamila Slezáková

Soutěž pro školy - Hra se světlem

Třídy 6.A, 7.A a ŠD 5.A a 5.B se účastní
se svými pracemi soutěže o řezací plotr s názvem Hra se světlem. Děti ze šesté třídy skládaly origami lekníny, které byly večer pouštět
na školním jezírku. Ve večerních hodinách se
sešla téměř třetina třídy a atmosféra byla podle
přítomných rodičů romantická. Během polední pauzy vystříhaly děti pátých tříd ve školní
družině jiný typ leknínů. Oba druhy se pak po
jezírku proháněly společně. Sedmá třída se
pustila do složitějšího vyrábění, kdy podle papírové šablony vyřezávala dýně do keramické
hlíny.
Martina Nosková

Z polické mateřinky…

…Vás opět zdravíme, tentokrát po úspěšném
startu do nového školního roku. Prázdniny slouží
obvykle k celkové regeneraci a odpočinku, ale
naše školka si žádný oddech nedala ani tentokrát
– 2. budova dostala nové sociální zázemí pro pedagogy a provozní zaměstnance, ve třídách byly
vyměněny nové shrnovací dveře mezi hernami a
ložnicemi. Třídy tak mohou svítit novotou i po
celkovém vymalování. Moc se také těšíme na novou posuvnou bránu a branku, které vylepší celkový vstup do areálu MŠ (a všem nám ušetří problémy s ručním zavíráním, které nefungovalo .
Školní rok 2016/2017 jsme zahájili s drobnými změnami. Celkový počet dětí, které se zde budou letos vzdělávat, činí 94 dětí. Třídu Sluníček
navštěvuje 24dětí, třída Zvonečků pečuje také o
24 dětí. Třída Berušek letos není třídou čistě jen
předškoláků, ale ke vzdělávání jsou zde zařazeny
i děti, které mají speciální vzdělávací potřeby –
mají problémy s řečí, se smyslovým vnímáním,
s pozorností a aktivitou – z tohoto důvodu se
jedná o třídu se sníženým počtem dětí – celkem
19. Třída ryze předškolní je letos třída Kopretin
– zde se na vstup do školy připravuje 27 dětí. A
nyní trochu statistiky: děti s odkladem školní docházky máme letos 4, dětí 5 – 6 letých máme 24,
dětí 4 – 5 letých k nám chodí 30, dětí 3 – 4 letých
máme 22 a těch nejmenších 2 – 3 letých 14.
Třídu Sluníček v letošním roce opečovává
paní učitelka Iveta Vítková a pan učitel Filip
Ticháček. Třída Zvonečků je doménou paní
učitelek Jany Šedkové DiS. a Kateřiny Berkové
DiS. . Novinkou v této třídě je kvalifikovanost
paní Martiny Macounové – absolvovala certifikovaný kurs profesionální chůvy. Ve třídě

Berušek najdete paní učitelky Lenku Šimkovou,
Bc. Janu Hoffmannovou a paní ředitelku Danu
Balákovou. O děti se speciálními vzdělávacími potřebami pečují asistentky pedagoga Mgr.
Kateřina Rajsová a Helena Geislerová . Paní
učitelka Mgr. Kateřina Rajsová je zároveň v roli
speciálního pedagoga , který má na starost tvorbu
individuálních plánů a plánů pedagogické podpory pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami a
je k dispozici učitelkám a rodičům v případě , že
potřebují nějakou odbornou konzultaci ohledně
výchovně vzdělávacích problémů svých dětí.
Kromě školního roku, nabitého akcemi a
nápady, nabízíme dětem i volnočasové aktivity
– kroužek výtvarného tvoření, pěvecký sboreček
Javorníček a hru na flétničku. Pokračuje i pravidelná logopedie pro děti s narušenou komunikační schopností.
Všechny aktuální informace o dění ve školce i o tom, co Vaše dítě do školky potřebuje, o
tématech na jednotlivé týdny i o spoustě dalších
užitečných věcí se dozvíte z našich webových
stránek www.mspolice.cz. Odhlašovat Vašim
dětem obědy a svačinky teď můžete NOVĚ na
www.strava.cz. Všechny potřebné informace
Vám podá paní ředitelka Dana Baláková nebo
paní učitelky.
Přejeme Vám pěkný a usměvavý školní rok
a těšíme se s Vámi na shledanou – v příštím čísle
PZ bychom se chtěli blíže věnovat problematice
dvouletých dětí v MŠ a podělit se s Vámi o zkušenosti s výchovou, vzděláváním a hlavně péčí o
tuto věkovou kategorii.

Žáci třetích tříd se v prvouce učili o svém
městě. Četli si pověsti o založení města a také
o tom, jak řeka Metuje získala své jméno. Při
vycházce do města plnili mnoho úkolů a poznávali důležitá místa v naší obci. V hodinách
estetiky sestavili model polického náměstí
a nakreslili naši krásnou radnici. Nakonec
navštívili Městský úřad v Polici nad Metují.
Zde je přivítala paní starostka Ida Jenková.
Nejprve si s dětmi popovídala o práci na radnici a poté je paní sekretářka provedla jednotlivými odbory úřadu. Prohlídku zakončili v
krásné obřadní síni, kde byla většina dětí před
několika lety uvítána do života. Děkujeme
všem za milé přijetí.
Žáci třetích tříd a jejich učitelky

plavecký výcvik. Po otevření wellness centra
Veba jsme se s dětmi již v loňském školním
roce přesunuli do Broumova. Po prvotních
„porodních bolestech“ se vše vychytalo ku
všeobecné spokojenosti.
Výhod je v Broumově hned několik:
yy menší vzdálenost od školy
yy nesrovnatelně teplejší voda i teplo v celém
objektu
yy možnost využití vířivky i ostatních vodních
radovánek
yy 1x za kurz děti vyzkoušejí i saunování

Vaše paní učitelky
a pan učitel MŠ na sídlišti

Lonští čtvrťáci byli tak nadšeni, že chtěli
pokračovat i v tomto školním roce. Podařilo
se. Od září jezdí na plavecký výcvik třídy 3.A,
3.B, 5.A. Jsme moc rádi, že jsme dodatečně
mohli (letos poprvé) zařadit do kurzů i žáky
druhých tříd, kteří začnou svoji výuku od
1.prosince. Věřím, že i ti budou spokojeni.
Ostatní třídy a mateřské školy potom
čeká tato radostná tělesná výchova v jarních
měsících.
Jana Šulcová

Plavecký výcvik

Bývalo zvykem, že žáci 3. a 4. ročníků
absolvovali v rámci hodin tělesné výchovy
Polický měsíčník - LISTOPAD 2016
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Cirkus Happy Kids

Cirkusový projekt na naší ZŠ: 17. –
24. 9. 2016

Tolik diskutovaný, tolik zatracovaný, tolik
odsuzovaný projekt.
Myslím, že se celá akce v závěru vydařila na velkou jedničku. A i ti
největší škarohlídi museli nakonec uznat - bylo super.
Po příjezdu cirkusu se děti se svými rodiči podíleli na stavbě šapitó.
Děti si zvolily, čím by chtěly po celý projektový týden být – artisty,
provazochodkyněmi, kouzelníky, klauny, žongléry, atd. Pro přihlášené
žáky následovaly dva dny plné tréninků přímo v šapitó, nebo v prostorách školy a sokolovny. Zde se jim věnovali trenéři, kteří získávali
5 let praxi v podobném cirkusu v Německu.
Další dny již byly vyplněny představeními v zapůjčených kostýmech i s patřičným nalíčením. Generální zkouška pro spolužáky. Dvě
vystoupení pro rodiče a širokou veřejnost.
Pozorovat nadšení dětí, jejich zaujetí, rozzářené oči – to bylo k nezaplacení. V sobotu odpoledne, když projekt končil a cirkus odjížděl,
zaznívala pouze jediná otázka – Kdy zase přijedou??
Ano, způsobilo to značné potíže v běžném provozu školy, ale díky
vstřícnosti kolegyň z 1. stupně, jejich ochotě pomáhat, se vše podařilo
a zvládlo.
Několik fotografií zde k prohlédnutí, ostatní naleznete na internetových stránkách školy: http://www.zspolice.cz/

Cirkus očima páťáků

Já jsem byla za kouzelníka. Nejvíce se mi líbila kouzla, která jsme se
naučili. Třeba jak bude prázdná knížka, pak tam budou černobílé obrázky a
nakonec budou barevné. Zažila jsem velikánské dobrodružství. Na mém vystoupení byla babička, děda a Vítek. Říkali, že to bylo moc hezké. Babička
natočila pár představení. Pak jsme to ukázali mamce a taťkovi. Ti říkali, že
je to nádherné a že by to za dva dny natrénovat nedokázali. Chtěla bych to
opakovat, abych zažila zase nový zážitek, třeba bych chtěla být na hrazdě,
a nebo fakír.

Apoléna

Pondělí – Šli jsme hned do cirkusu. Viděli jsme fantastické vystoupení
trenérů. Rozřadili jsme se do skupin.
Úterý – A tak to začalo. Byla jsem kouzelník., takže jsme trénovali v zákulisí. Líbilo se mi to, že jsme jako první poznali zákulisí, střídali jsem se
se skupinou hrazdy, protože pan trenér Honza učil 2 skupiny. Naučili jsme
se plno kouzel. Pan trenér byl super. Tak rychle uběhly dva dny a už tu byla
premiéra. Světla, akce, jedem. Všechna ta světla a publikum (úžasně tleskali), připadala jsem si jako hvězda večera. A už bylo po premiéře, chystalo
se závěrečné vystoupení, bylo též úžasné. Rodiče tleskali, mamku bolely
ruce z toho tleskání, ale byli velmi hrdí na svoje děti. Chválili nás i kamarádi. Šťastní rodiče, neopakovatelný zážitek, co víc si ještě přát? Určitě
bych chtěla, abychom to ještě jednou zopakovali. Zažila jsem úžasný týden
v cirkuse.

Anička

Tento projekt se mi moc líbil a opakovala bych si ho stále dokola.
Cvičila jsem na visuté hrazdě a ještě jsem byla v černém divadle. Na černé
divadlo jsme měli trenérku Ninu, byla to Němka, ale uměla docela dobře
česky. Na hrazdu jsme měli trenéra Honzu. Když jsme vystupovali, tak
u druhé hrazdy byl Honzův bratr Roberto, který cvičil fakíry. Každý na
hrazdě byl ve dvojici. Já měla číslo 7. a 10. Rodiče říkali, že to bylo krásné.
Objednali jsme si i cédéčko. Naučila jsem se pořádně držet tělo. Je mi líto,
že to skončilo, chtěla bych si to ještě zopakovat.

Monča
Byla jsem fakír. Měla jsem trenéra Roberta. Byly jsme jen dvě holky.
Učili jsme se s ohněm. Já jsem točila s ohnivou tyčí a stála jsem na klukovi,
který ležel na střepech. Také jsem si dávala oheň na ruku a nakonec jsem
plivala oheň. Tréninky se mi moc líbily. Když jsme měli generálku, tak nám
půjčili kostýmy. Já dostala kalhoty, zlatý pásek, bílé tričko, vestu a zlaté
náramky. Generálka se mi povedla a vystoupení pro rodiče také. Mamku
to potěšilo. Chválila mě a říkala, že nevěděla, že se mi to takhle povede.
Chtěla bych, aby projekt přijel znovu. Byla jsem z toho nadšená. Když cirkus Happy Kids odjížděl, tak jsem se rozbrečela. Bude se mi stýskat. Je to
neopakovatelný zážitek na celý život.

Sandra
Když jsme přišli první den do cirkusu, tak nám ukázali trenéři, co umějí. Pak nás rozdělili do skupin. Já jsem byla na visuté hrazdě a v černém
divadle. Můj trenér se jmenoval Jan Largon. Trenérka Nina. Oba byli hodní.
Tréninky byly lehké a srandovní. Týden hrozně rychle utekl a byl celý krásný. Chtěla bych, aby přijel cirkus ještě jednou.

Klárka

V pondělí ráno jsme šli do cirkusu. Nejprve nám ukázali představení,
poté se představili. Než jme šli domů, rozdělili nás do skupin. Já byl fakír,
náš trenér Robert. Moc se mi líbily naše kostýmy. Rodičům se to moc líbilo,
nadšeně tleskali. Moc bych si přál, aby přijeli ještě jednou.

Matěj

V pondělí jsem se šli podívat do cirkusu. Mohli jsme si vybrat, co chceme dělat. Na výběr bylo z mnoha možností. Já si vybrala černé divadlo, ale
nakonec jsem dělala chůzi po laně. Učili jsme se jen 2 dny. Ale naučili jsme
se to krásně. Generální zkouška byla v pátek ráno a vystoupení odpoledne.
Další vystoupení bylo v sobotu. Mamce a ostatním se to moc líbilo. Babička
říkala, že to bylo moc pěkné a všem se to povedlo. Chtěla bych, aby tu
zůstal déle a přijel zas.

Míša

Zažila jsem adrenalin, protože jsem byla na hrazdě zachycena jen za
nohy a ještě velkou srandu a napětí. Líbilo se mi, jak klauni vypadali legračně. Fakíři byli zase napínaví, když polykali a šlehali oheň. Naučila jsem se,
jak se udržet bez rukou, jen zamotané nohy. Mamka, když mě viděla, jak
jsem na hrazdě, tak se bála. Táta se nebál. Na konci mě pochválili. Chtěla
bych to zopakovat, jelikož tam byla zábava a super trenéři. Všechno bylo
super.

Jana Šulcová
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Dopravní soutěž
"Pohár starostů"

Žáci 5. tříd se zúčastnili již 12. ročníku
dopravní soutěže mladých cyklistů s názvem
„ Pohár starostů“, která se konala na DDH
v Náchodě 4. 10. 2016. Naši školu reprezentovali Nikola Kudelková, Klára Řeháková,
Přemek Řezníček a Matěj Vít. Děti soutěžily
ve znalostech pravidel provozu na pozemních
komunikacích formou testů, v praktické jízdě
podle pravidel po dětském dopravním hřišti a
v jízdě zručnosti na kole. Počasí závodníkům
nepřálo, přesto naše družstvo vybojovalo krásné 8. místo z 21 družstev.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
školy.
H. Křišťálová

Když se sejdou
absolventi

…tak je spousta dobré nálady, smíchu a
vzpomínek na bezstarostné roky ve školních
lavicích. A právě tak tomu bylo třetí zářijovou
sobotu na tradičním setkání absolventů v areálu Střední školy propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. A že bylo na co vzpomínat! Do své bývalé školy se přišlo podívat více
než šedesát bývalých žáků a studentů. Někteří
ukončili studium docela nedávno, ale mnozí
již před mnoha desítkami let. Silně zastoupené byly textilní obory Tkadlena a Mechanikseřizovač, a přitom jejich absolventi mají
výuční listy z roku 1988! Sešlo se i poměrně
hodně absolventů oboru Management textilu a
oděvnictví a Textilní výtvarnictví, kteří vyšli
z bran školy zhruba před patnácti lety. Nejvíce
potom bylo kadeřníků, aranžérů, grafiků a tiskařů, kteří psali novodobou historii školy po
roce 2005.
Absolventů se ujal v roli průvodce celým
areálem ředitel školy Mgr. Rudolf Volhejn,
kterého si většina bývalých žáků pamatuje i
jako svého učitele. Provedl je zrekonstruovanými prostory školy, které se od doby studia
mnohdy změnily k nepoznání. A potom už
byl čas na vzpomínky a popovídání. I když se
slunce schovalo a odpoledne bylo „zpestřeno“
několika přeháňkami, absolventům i pedagogům příjemně utíkal společně strávený čas.
Tak tedy zase příští rok, školo, na shledanou!
Mgr. Renata Lelková
Střední škola propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí - www.ssptp.cz
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Polická univerzita volného času - aneb z
lavic polické Alma Mater

Tak jsme se opět sešli. Ano, řeč je o
posluchačích Polické univerzity volného
času. Po dlouhých prázdninách zasedli opět
ve středu 12. října ke stolům ve velkém
sále Pellyho domů, aby zde vyslechli první
přednášku podzimního semestru. Na úvod
uvítala přítomné paní starostka Ida Jenková
a následně paní Vlasta Klapalová seznámila posluchače s programem plánovaného
výletu, který se bude konat již v pátek 14.
října. Poté následoval obvyklý hudební úvod
v režii místní ZUŠ. Tentokrát nás přišel
potěšit svou hrou na trubku Marek Mošna
z Červeného Kostelce, který za klavírního
doprovodu pana učitele Pavla Čapka zahrál
dvě skladby - Way back in love od Adama
Schlesingera a Amazing Grace od Johna
Newtona. A i když se jedná o chlapce s těžkým zrakovým postižením, jeho výkon byl
velmi dobrý a byl za něj odměněn zaslouženým potleskem
A pak již došlo na hlavní program. V něm
se nám představili dva sportovci z našeho
kraje – pan Jiří Beran z Police nad Metují a
pan Jaroslav Pavelka z Červeného Kostelce.
Jiří Beran, povoláním lesník, se proslavil
hlavně jako vynikající lyžař. Je mimo jiné
patnáctinásobným mistrem republiky, pětinásobným vítězem Jizerské padesátky a
držitelem ceny Fair play, udělené v Paříži
v roce 1984 za čestné sportovní jednání.
Výborné výkony předváděl i na mezinárodním poli. Byl účastníkem dvou mistrovství Evropy juniorů, dvou mistrovství světa
(Falun 1974 a Lahti 1978) a dvou zimních
olympijských her (Innsbruck 1976 a Lake
Placid 1980). Největšího úspěchu dosáhl na
mistrovství světa 1978 v Lahti, kde získal 6.
místo v běhu na 50 km a v Evropském poháru dálkových běhů v roce 1983, kde se umístil na 4. místě. Byl rovněž účastníkem dálkových lyžařských běhů – Vasův běh nebo
Finlandia. Pan Beran ve svém vystoupení
promítnul dva snímky. Ten první jej ukazuje
na snímcích z rodinného alba od nejútlejšího
dětství až k dospělosti a ve druhém vypráví
o svém životě lesníka i sportovce.
Poté promítl svůj snímek pan Jaroslav
Pavelka, kde hovoří o svých největších
úspěších. Jiří Pavelka se věnoval sportu ve
sdělovacích prostředcích celkem opomíjenému, totiž extrémním závodům. A nad
jeho výkony normální smrtelník musí žasnout. Pan Pavelka třeba získal v roce 1994
v mexickém Monterrey titul mistra světa

v desetinásobném triatlonu, při kterém musí
závodník absolvovat 38 km v plavání, 1 800
km jízdy na kole a 422 km v běhu (!). A on
to vše dokázal v čase 8 dní, 15 hodin a 33
minut (!). A hned příští rok se stal opět mistrem světa, ale aby toho nebylo málo, tentokrát v patnáctinásobné triatlonu – 57 km
plavání, 2 700 km na kole a 633 km v běhu
a to vše v čase 13 dnů, 22 hodin a 45 minut.
V následujícím roce 1996 se pak ve stejném
závodě umístil na 2. místě. Co k tomu dodat?
Prostě, neuvěřitelné! Následující potlesk pro
oba sportovce byl tedy více než zasloužený.
Již dva dny poté, v pátek 14. října
se posluchači vydali pod taktovkou paní
Vlasty Klapalové na výlet. Autobus startoval časně ráno z Police nad Metují a cílem
byla moravská města Litovel a Loštice.
V Litovli posluchači navštívili muzeum, ve
kterém si prohlédli expozici řemesel, expozici gramofonů, které se v Litovli stále
vyrábějí a expozici Gustava Frištenského,

slavného československého zápasníka minulého století, který v Litovli dlouhá léta
žil. Následovala procházka městem se zastávkami u Svatojánského mostu, třetího
nejstaršího mostu v republice (z roku 1592),
u Gymnázia Jana Opletala a pak na náměstí
u Mariánského morového sloupu a u zdejší
radnice. Výlet pak pokračoval směrem na
Loštice, města pověstného především výrobou tvarůžků. I zde navštívili posluchači
místní muzea. V muzeu Adolfa Kašpara,
známého malíře a ilustrátora, které je umístěno v jeho rodném domě si prohlédli expozici
s díly umělce a v muzeu tvarůžků expozici
o historii i současné výrobě této delikatesy.
Samozřejmě, že zde využili i možnosti nákupu proslavených loštických výrobků. Ve
večerních hodinách pak spokojení výletníci,
obohacení o mnoho nových dojmů dorazili
opět do Police.
Václav Eichler, posluchač PUVČ
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STŘEDNÍ ŠKOLA
ODĚVNÍ l SLUŽEB I EKONOMIKY
ČERVENÝ KOSTELEC
GUMAŘ - PLASTIKÁŘ

učební obor s uplatněním v gumařském průmyslu

VÝROBCE TEXTILIÍ

učební obor s uplatněním v textilním a oděvním průmyslu

MECHANIK SEŘIZOVAČ

maturitní obor s uplatněním ve strojírenském průmyslu

MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

PŘEHLED NABÍZENÝCH OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

umělecký maturitní obor zaměřený na oděvní design

Studijní obory zakončené maturitní zkouškou s matur. vysvědčením
82-41-M/05 Grafický design – Propagační design (umělecký obor)
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média – Reprodukční grafik (polygrafický obor)
34-52-L/01 Tiskař na polygrafických strojích – Polygrafie (polygrafický obor)

Učební obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích – Technologie tisku (polygrafický obor)
66-52-H/01 Aranžér – Interiérový a propagační design (výtvarně řemeslný obor)
69-51-H/01 Kadeřník – Vlasová tvorba (obor služeb)

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

maturitní obor zaměřený na administrativu a bezpečnostní služby

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 25. 11. 2016 9-14 hod.
Sobota 26. 11. 2016 9-11 hod.
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ry
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Zkrácené jednoleté polygrafické studium – učeb. obor s výuč. listem
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích – Moderní tiskové technologie
34-53-H/01 Reprodukční grafik – Komerční grafika a fotografie www.ssptp.cz
KONTAKT Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí

tel.: 491 485 041, e-mail: ssptp@ssptp.cz, https://www.facebook.com/sspt.velkeporici

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: pátek 25. 11. 2016 9–17 h. | sobota 26. 11. 2016 8–12 h.
středa 7. 12. 2016 14–17 h. | středa 18. 1. 2017 14–17 h. | středa 8. 2. 2017 14–17 h.
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www.ssck.cz

Střední průmyslová škola
Hronov, Hostovského 910

Dny otevřených
dveří
všední dny:

1. 12. 2016
12. 1. 2017
od 14.30 do 16.30 hod.

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Elektrotechnika — Automatizace a řízení
Strojírenství — CNC technika a robotika ve výrobních procesech
Délka studia 4 roky

Vhodné i pro děvčata

sobota:

Možnost sponzorství smlouvou s budoucím zaměstnavatelem

28. 1. 2017

Možnost studia i pro vozíčkáře, škola je bezbarierová

od 9.00 do 12.00 hod.

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
Elektrikář (elektromechanik)

Střední průmyslová škola
Hronov
Hostovského 910
549 31 Hronov
Telefon:
(+420) 491 485 048
www.spshronov.cz
E-mail: skola@spshronov.cz

Nástrojař
Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)
Výrobce textilií
Délka studia 3 roky

Vhodné i pro děvčata

Možnost získání stipendia v oborech Nástrojař a Elektrikář
Možnost dalšího sponzorství smlouvou s budoucím zaměstnavatelem

KROMĚ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ MOHOU ŽÁCI ZÍSKAT CERTIFIKÁTY A
OSVĚDČENÍ:
celosvětově platný certifikát AUTODESK CERTIFIKATE OF
COMPLETION, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

http://www.facebok.com/SPSHRONOV
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 Strojní mechanik

 Strojírenství
 Všeobecné strojírenství
 Ekonomika a administrativa

 Informační technologie
 Multimédia a webdesign
 Ekonomika a administrativa

 Lyceum
 Aplikovaná informatika
 Strojírenství
 Ekonomika a administrativa

 Mechanik elektrotechnik
 Programování a počítačová grafika

 Obráběč kovů
 Karosář (autoklempíř)
 Elektrikář-silnoproud
 Truhlář
 Cukrář
 Kuchař-číšník
 Kadeřník

 Mechanik seřizovač
 Programátor CNC strojů

 Gastronomie
 Kuchař – kuchařka
 Číšník – servírka

 Podnikání
 pro absolventy učebních oborů

Pro zájemce o studium pořádáme

Pátek
Sobota

25. listopadu 2016
26. listopadu 2016

14.00 – 18.00
8.00 – 15.00

V případě zájmu kdykoliv po telefonické domluvě

Úspěch běžců Gymnázia Broumov

Štěpán Štolfa – nejrychlejší běžec v kraji – Krajské
kolo středních škol

Po všeobecně očekávaném
postupu z okresního kola do
krajského finále v přespolním
běhu připravili naši závodníci
svým fanoušků další příjemné
překvapení. V nadupané kategorii středních škol (H V a D V)
obsadil tým chlapců krásné čtvrté místo a děvčata se vešla mezi
nejlepších sedm družstev v kraji.
Fenomenálního úspěchu však
dosáhl Štěpán Štolfa (4. A), který
se již po první pětině pětikilometrové trati suverénně vysmíval
soupeřům z první pozice a v cíli
se stal nekorunovaným krajským
přeborníkem.
Pozoruhodného
individuálního úspěchu pak dosáhli i Ondřej Volák (kt – 6. místo) a Klára Machková (sx – 11.
místo). Velké poděkování ale
patří i zbytku naší výpravy ve
složení: Miroslav Peška (ok),
Jan Melichar (2. A), Dagmar
Špačková (sp), Markéta Lhotská
a Lucie Marešová (obě 3. A),
Klára Pejskarová (2. A), Adéla
Leppeltová (kt).
Pavel Trenčanský
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Pohádkové putování tentokrát Za zvířátky do ZOO aneb SOŠ sociální
a zdravotnická – EA dává radost dětem

V úterý 27. září 2016 jsme všichni s napětím otevřeli oči a podívali se na nebe, zda
nás ráno vítá sluníčko. Vítalo. To byl nejlepší
začátek našeho dalšího ročníku Pohádkového
putování.
Tentokrát se děti z náchodských základních a mateřských škol vydaly plnit úkoly se
zvířátky ze ZOO, ale jelikož se jedná o pohádkový les, přivítaly je i některé pohádkové
postavičky.
Akce začala v 8 hodin a děti vycházely
hned ze dvou startů. Pro menší děti byla připravena trasa v Bělovsi. První úkol je čekal
v blízkosti prameníku a závěrečné finále se
konalo v areálu hasičské zbrojnice. Všechny
děti, které touto trasou procházely, mohly skotačit s Bobem a Bobkem, plnit úkoly u pand,
vlka, medvěda a u slona a myší. Také vařily
dort s Pejskem a Kočičkou. U zbrojnice na
děti čekala Karkulka s celou svou partou a byl
tu i neposlušný Budulínek, liška a dědoušek
s babičkou.
Velká trasa pro větší děti byla připravena
v náchodské Montaci. Začínalo se u hájovny.
Zde byl také instalován náš fairtradový stánek, u kterého si děti i paní učitelky mohly
koupit fairtradové dobroty (káva, čaj, čokoláda). (Podrobnosti o naší fairtradové činnosti

naleznete na webových stránkách. www.fairtradenachod.webnode.cz). Po občerstvení čekal na děti výstup do kopce. I na této trase se
plnily úkoly za dohledu rozličných živočichů.
Za stromy čekali lvi, tygři, medvědi, papoušek, gepard a další. Za absolvování velké trasy
obdržely děti sladkou drobnost.
Velký dík patří všem žákům Střední
odborné školy sociální a zdravotnické –
Evangelické akademie v Náchodě, kteří se
na přípravách tohoto programu podíleli, kteří

s velkým nasazením vyráběli masky a zdobili
svá stanoviště.
Celý program by se určitě neobešel bez
obětavé práce našich učitelů. Děkujeme.
V neposlední řadě musíme a chceme poděkovat našim podporovatelům a sponzorům, zvláště pak sboru dobrovolných hasičů
z Bělovse za zapůjčení zbrojnice.
Mgr. Monika Lázňovská
Střední odborná škola sociální
a zdravotnická – EA Náchod

Hronovští osmáci nešli do školy, chtěli pracovat

Dvacítka hronovských dětí ze základní
školy vyměnila učebnice za pracovní rukavice. Zapojily se totiž do dobrovolnického
projektu s názvem 72 hodin v rámci kterého vykonaly práci prospěšnou pro svoje
okolí, ale samy z ní mají jen dobrý pocit a
mozoly v dlaních.

Akce 72 hodin je projekt České rady dětí
a mládeže a nabízí malým i odrostlejším dobrovolníkům z České republiky šanci hledat
odpověď na otázku – Dokážeme za 72 hodin
zlepšit své okolí? V Hronově odpovědi našel
Dům dětí a mládeže DDM Domino. „Jsme
rádi, že jsme do Hronova mohli přinést tak
zajímavý projekt, jako je 72 hodin. Hronovské
Domino organizuje mnoho akcí pro veřejnost

a mládež, tato je ale specifická svým výchovným přesahem,“ doplňuje ředitel DDM
Domino Jaroslav Škop.

Část žáků pomáhala hendikepovaným dětem s výrobou keramických ozdob, díky nimž
si v náchodském stacionáři Cesta mohou zlepšit dojem z Vánoc. „Pro většinu dospělých lidí
znamená setkání s hendikepovanými přinejmenším rozpaky a ostych. O to větší respekt
si zaslouží partička hronovských osmáků, kteří
jim nejen pomohli, ale svým přístupem doslova odstranili bariéry,“ vysvětluje dále Škop.
Celá třída poté s krumpáči a lopatami
spravovala lesní stezku u památného stromu
Aloise Jiráska v Hronově, kde za poslední

roky příroda a lidé natropili své. Děti vyčistili
les od náletu, zpevnili cestu a vysbírali mnoho odpadu. Tuto akci také výrazně podpořilo
město Hronov, které zapůjčilo nářadí.
Děti teď budou muset školní vyučování
opět dohonit, ale až někdy půjdete k památnému stromu Aloise Jiráska a nebo uvidíte
krásné vánoční motivy z keramiky od náchodského stacionáře, vzpomeňte si na hronovské
dobrovolníky. Za rok to můžete být totiž právě
vy, kdo bude pomáhat, protože chce.
Karel Neuschl
DDM Domino Hronov
neuschl@dominohronov.cz
tel. 775 031 950

Excelentní Martin
Přibyl z kvarty
broumovského
gymnázia
Kvartán Martin Přibyl
obsadil 2. místo v kraji (925
řešitelů) a 115.místo v celé
České republice (21 246
řešitelů) v Logické olympiádě. Soutěž v logice pro žáky
základních škol a víceletých
gymnázií pořádá Mensa
České republiky.

(mk)
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Holandské gymnázium na ACADEMIA MERCURII

Academia Mercurii opět přivítala
studenty z holandského gymnázia CSG
Willem van Oranje z Oud-Beijerlandu.
Holandští studenti, ubytovaní v rodinách žáků naší školy, objevovali kulturní a přírodní krásy náchodského regionu. V týdnu od 4. října
do 7. října stihli poznat Prahu, absolvovali milé přivítání na náchodské radnici, navštívili náchodský zámek, skály v Adršpachu a pevnost
Dobrošov. Tento výměnný projekt, probíhající v anglickém jazyce, je
zaměřen na objevování kulturních odlišností našich zemí. Důležitou
součástí tohoto výměnného programu je nutnost komunikace v cizím
jazyce. Děkujeme našim žákům a jejich rodinám, že se stali součástí
pro nás tak významné události.
Mgr. Michaela Hanzlová

Obory ve stavebnictví mají budoucnost

Postavit nový dům, opravit starší usedlost,
modernizovat interiér podle individuálního přání –
k tomu jsou potřeba kromě peněz a dobré vůle hlavně kvalifikovaní stavaři a dobří řemeslníci, kterých
bývá nedostatek, a proto jsou a budou, jak se říká,

k nezaplacení.
Takové odborníky připravuje pro praxi VOŠ stavební a SPŠ stavební arch. J. Letzela v Náchodě, ať už ve čtyřletém maturitním studiu
v oboru Stavebnictví (zaměření Pozemní stavitelství, Obnova budov,
Rozpočtování a kalkulace staveb, Navrhování interiérů-design), nebo
ve tříletých učebních oborech podporovaných Královéhradeckým
krajem formou stipendia (Stavební klempíř, Tesař, Zedník, Pokrývač,
Malíř, lakýrník). Pro ně škola zajišťuje také stravování a ubytování ve
vlastních zařízeních.
Zájemce o studium srdečně zveme na Den otevřených dveří v sobotu 5. listopadu 2016 od 8.30 do 13.00 hodin (případně na další 18.
ledna 2017 od 14.00 do 18.00 hodin).
Ve stejný den budou mít návštěvníci také možnost zhlédnout
v prostorách školy dvě výstavy, a sice výstavu „Stavba roku
Královéhradeckého kraje 2016“, a dále výstavu, kterou ke stému výročí počátku 1. světové války po několik let postupně připravují Český
svaz bojovníků za svobodu, spolek Poznávání a Městské muzeum
Nové Město nad Metují, letos pod názvem „1916 - třetí rok Velké války“. Opět bude představeno několik legionářů pocházejících z našeho
regionu. Jsme jednou ze škol, které na projektu spolupracují.
Přijďte se podívat, srdečně zveme příští studenty i širší veřejnost!
Mgr. Marie Vintrová, VOŠ stavební
a SPŠ stavební arch. J. Letzela v Náchodě

ZE SPOLKŮ, INSTITUCÍ A FIREM

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Slavnost Babího léta 23.-25.9.

Slavnost Babího léta je pro nás takovým malým
rozloučením s létem, posledním tábořením pod stanem
a hlavně setkáním se skauty z okolních měst. Letošního
ročníku se účastnili skauti z Police ale i z Hronova a
Náchoda. Tábořili jsme na krásném tábořišti v Klůčance.
Letošní Babí léto neslo název – Úkryt pronásledovaných
a bylo inspirováno pověstmi a historií stolové hory Ostaš.
Po hlavním programu následovala večerní kulinářská soutěž O putovní zlatý ešus, který vyhrály polické skautky se
svými palačinkami. Všechna jídla se musela připravovat
na ohni a musela být hotová do dvou hodin. Porota pak
měla těžké rozhodování, mezi několika variantami gulášů,
palačinek a placek. Vydařené byly i mimosoutěžní švestkové knedlíky vedoucích. V neděli se pak na úpatí Ostaše
proháněli pašeráci, ale jen v rámci velké dopolední hry.
Podzimní táboření se nám vydařilo na jedničku i díky
dobrému počasí. Děkuji všem vedoucím, kteří pomáhají
tuto tradici udržet a připravují celé setkání.
Za skautské středisko Haňďa Kohlová
Polický měsíčník - LISTOPAD 2016

Vánoční dílničky ve
skautské klubovně
Pátek 25.11.
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. Letos se zaměříme na vánoční zvyky. Vyrobíme
si lodičky, zlatá prasátka z FIMA,
vánoční přáníčka, také zkusíme odlévat vosk a zdobit perníčky.
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
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Zprávy z domova důchodců

Milí spoluobčané,
za krásné propojení, kdy mládí se snoubí se stářím a je pro obě strany
stejně jako podzim před námi prostírá pestrou paletu barev a střídá přínosem. Těšíme se na další spolupráci!
světla a stíny, tak i v našem domově se neustále něco děje. V půlPosledním nádherným zážitkem bylo vystoupení pana učitele P.
ce září jsme se vydali s několika uživateli do Domova důchodců Čapka ze ZUŠ v Polici nad Metují. Tak jako každý rok na podzim si pro
v Lamperticích na sportovní hry. Všichni zúčastnění se s vervou zapoji- nás pan učitel připravil hudební ukázky, které nám zahrál v polickém
li do zápolení, ať už šlo o házení šipkami, nebo kuželky. Zajímavá byla farním kostele na varhany. Byl to krásný a hluboký zážitek, který si naši
i disciplína pro doprovod, kdy jsme museli v co nejkratším čase naplnit uživatelé v sobě ponesou ještě dlouho po tom, co dozněly poslední tóny
lahev s úzkým hrdlem rýží. Po celý den panovala dobrá nálada, všichni varhan. I tady je potřeba poděkovat všem, kteří se podíleli na uskutečjsme se vzájemně povzbuzovali a odvezli jsme si nejen krásné ceny, ale nění tohoto překrásného koncertu.
také krásný pocit sounáležitosti.
A na závěr bychom Vás všechny chtěli pozvat na naši výstavu váDalší velkou akcí byla návštěva cirkusu, ve kterém hlavními účin- nočních výrobků, protože ať chceme, nebo ne, Vánoce už pomalu klekujícími byly děti z polické a bukovické školy. Naši uživatelé si celé pou na dveře. Těšíme se na Vás, nashledanou!
Za kolektiv obyvatel a zaměstnanců DD Police nad Metují
vystoupení moc užili a myslím, že na závěr ukápla i nejedna slza. Tímto
chceme poděkovat za vstřícnost a ochotu všem, kteří našim seniorům
Mgr. Jana Šrámková , ředitelka
vytvořili vhodné podmínky a umožnili jim tak
prožít zážitek, na který budou ještě dlouho
vzpomínat.
Domov důchodců v Polici nad Metují
Koncem září jsme se, jako každý rok,
vypravili na tradiční posvícenský průvod do
Vás srdečně zve na
Suchého Dolu, kde bylo panem farářem M.
Lewickým slavnostně pokřtěno nové hasičské
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVU
auto. Podívali jsme se na ostřílenou ostrostřekterá se koná ve čtvrtek 24. 11. 2016
leckou gardu, hasiče nastoupené v uniformách,
poslechli jsme si skvělou kapelu „Svárovanka“
od 10.00 do 16.00 hod.
a taky jsme se občerstvili dobrou kávou v místní hospůdce. I přes nepříliš vlídné počasí jsme
K vidění budou výrobky z naší dílničky,
si posvícení užili.
připraveno bude také malé občerstvení.
Začátkem října nás přišly potěšit děti
z Mateřské školky. Připravily si krásné vystouTěšíme se na Vás!
pení ke Dni seniorů. Našim babičkám a dědečObyvatelé a zaměstnanci DD Police nad Metují.
kům zazpívaly, zarecitovaly a také rozdaliyvlastnoručně vyrobené papírové květiny, které
teď zdobí pokoje našich uživatelů. Děkujeme

Podzimní výstava

V roce 2007 na podzim po otevření Pellyho
domů se v nich uskutečnila 1. PODZIMNÍ
VÝSTAVA, tehdy ještě za účasti zahrádkářů,
myslivců, rybářů, houbařů a mateřských školek. Zahrádkáři vytrvali a podařilo se jim tuto
akci udržet při životě. A počítejte s námi – letos to již byl 10. ročník. A věřte, není to vždy
jednoduché. Členové výboru si myslí, že to
smysl má, a tak vymýšlí a roznášejí pozvánky,
domlouvají spoluvystavovatele (citrusy, jiřinky, kaktusy), aranžují výstavu, také zajišťují
služby na výstavě.

Mrzí nás, že tak málo členů ZO ČZS se
svými výpěstky účastní. Vždyť nejde o co
největší jablko či mrkev, ale o podělení se
s ostatními o radost, že něco vyrostlo a my
jsme to zachránili před útoky slimáků, mšic,
housenek, svilušek, molic a padlí, strupovitosti, plísně a dalších úskalí. O to víc nás hřeje,
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že jsou zahrádkáři (členové i nečlenové organizace), kteří tradičně zaplňují výstavní stoly
a my ostatní tak můžeme obdivovat výpěstky
od manželů Jirkových, paní Hruškové, manželů Vítkových a samozřejmě členů výboru. Za
těch 10 let nelze vyjmenovat všechny zúčastněné. Dík patří všem.

soutěži. Vždy to jsou výtvarné potřeby, které
mají inspirovat k další tvorbě.
Oživením výstavy tradičně byl i prodej
květin a okrasných tykviček ze zahrady paní
Jirkové a kladný ohlas měla i naše samoobslužná nabídka přebytků semen a výpěstků
(většinou květin).

Součástí výstav byly i práce dětí ze soutěže Kouzlíme s květinou, které se školy
Policka účastní. I v této soutěži jsme za těch
10 let viděli spoustu pěkných výrobků, aranží
a dětských prací. Děkujeme všem učitelkám
a vychovatelkám, že se s dětmi této výtvarné
práci věnují. Druhým rokem jsme také mohli
vidět práce studentů Střední školy propagační
tvorby a polygrafie Velké Poříčí, obor aranžér.
Již řadu let zahrádkáři žádají město o grant
a za tyto peníze kupují odměny pro děti s této

Ohlasy návštěvníků, které se k členům výboru donesly, byly vesměs kladné. O to víc nás
mrzí poloviční návštěvnost oproti loňskému
roku. Že by únava a jednotvárnost.? Rozhodně
nás to vede k zamyšlení co a zda příští rok. Za
podnětné návrhy či nabídku spolupráce předem děkujeme.
Členové výboru Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Polický měsíčník - LISTOPAD 2016

Seniorské aktuality...

ČAS DUŠIČKOVÝ, v Pellyho domech velice příjemně 18.10.
Paní Ivanka Richterová zastupovala naši
předsedkyni H. Pivoňkovou a na provizorní
scénu pozvala sedm členů ZUŠky. Ano, v roli
herců Pěvecký kroužek pod taktovkou pí uč.
M. Blažkové a klavíristy p. uč. K. Čapka. My
se vrátili ve vzpomínkách do dětství, kdy pohádky, to byla veliká radost! Okouzlovaly a
tak krásně nás uspávaly před slovy maminky:
„Dobrou noc!“ V nich se nevraždilo, nestřílelo, autorem těch „nej“ byl sám Hans Christian
Andersen, ten čerpal náměty z lidového vyprávění. Ony mají též chmurné, napínavé
momenty, ale ne HORORY. Schouleni pod
duchnou a jen to „lehké mrazení“, ale příjemné. Pohádky poučovaly a ta dnešní o Gerdě a
Kajovi ze “Sněhové královny“ toho byla dokladem. Tady se snoubí odvaha s přátelstvím
a soucitem. A naši zpěváci ustáli ladění hlasů
čistě, přímo muzikálově! Komentář pí učitelky M. Blažkové nás zasvětil do příběhu o zrcadle a zranění při jeho rozbití do příběhu sice
smutného, ale s dobrým koncem. A resumé? „I
když už nejsme mladí, zůstaňme i pro zbytek
života stále dětmi v tom pravém slova smyslu!“ V roce 1952-3 se na ZŠ dostavil p. Jiří
Tásler, vynikající ochotník Kolárova divadla
a nastudoval s námi rovněž tuto „Sněhovou
královnu“, pouze hranou. Už nás je hrstka,
většina, „herců“ nedobrovolně opustila prkna,
která znamenají svět a při vzpomínce na ně,
nám ukáply slzičky, za které se nemusíme stydět, viď, Marto? Hrála jsi LOKAJE princezně
Else… To dnešní hudební vystoupení bylo

Náš výlet

Na sobotu 24. září 2016 byl naplánovaný celodenní výlet pro členy i nečleny
Fondu pro pozůstalé v Polici nad Metují a
okolí. Tentokrát do nově opraveného kláštera
v Broumově, kostelíčka na hřbitově a do ZOO
ve Velké Vsi.
Brzy ráno za krásného počasí jsme se
sešli u CDS v Polici. Všichni pěkně natěšeni, že si zase jednou společně užijeme hezký
den. Cestou jsme ještě přibrali několik členů
z okolních obcí.
Naše první zastávka byla v klášteře, kde
jsme měli zajednanou prohlídku s průvodcem.
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jedno z těch, která se nezapomínají, ba naopak. Zanechali jste v nás 71 seniorech naději, že jste mladí, milí a přejeme všem pokoru,
radost a veliké poděkování, pak hlavně těm,
kteří Vás tak skvěle vedou. Je to radost a určitě
se s Vámi velice rádi setkáme… Děkujeme!
Druhou část dnešního odpoledne nám, dnes
již opět „POLIČAČKA“ pí Květa Belanová,
přiblížila kus nádherného koutu naší modré
planety. Je to cestovatelka – HARCOVNICE
každým coulem, žena inteligentní, podnikavá
a odvážná. My se pohodlně usazení, při dobrém pohoštění, přenesli do daleké Patagonie
= země ohnivá, drsné přírodní podmínky, ano
Argentina, Chile, Peru, Buenos Aires, prostě
tolik krásna, „neposkvrněné“ životní prostředí, kde se nesmírně dbá na ochranu všeho, co
nám jako lidem bylo dáno a my si toho neumíme vážit. Je tu všechno. Ledovce, laguny,
hory, kde si lyžaři mohou užívat radovánky,
horolezecké možnosti, kdy vzpomněla našeho
skvělého horolezce pana M. Šmída! Překrásná
květena – keře levandulí do téměř výšky
stromů, neznámá zvířata, ale i černí čápi,
plameňáci, desítky druhů. Průzračná voda a
tolik, co nelze popisovat, to musíte vidět na
vlastní oči. Krajina je střežena, i v lesích jsou
„KADIBUDKY“, takže nějaké „vystrkování“
pozadí u keříčku Vás vzápětí stojí nehoráznou
pokutu! Pořádek, čistota, perfektně udržované silnice. Zodpověděla nám zvědavé dotazy
a tak si myslím, že zájem z našich řad bude o
návštěvu těchto končin vehementní! 5. 12. t.
r. odlétá Květuška na další TURNÉ, tak ať se
k nám ve zdraví vrátí a uvidíme další místa pro
nás zajímavá. Už se těšíme! Končím tentokrát

vysvětlivkou. Osobně mám radost, že jsme
byli kompletní, cyklisté pokračují svými jízdami po chodnících spokojeně dál, nikdo nebyl zraněn! Já naopak utrpěla malou újmu při
přečtení posledního příspěvku v PM. Ve větě v
zdravém těle zdravý duch zde se dotyčný přehlédl a tak zdravý bylo s měkkým -i-. Podpis
byl však můj, co nadělám? Tak se mějte beznadějně skvěle!
Kde nás najdete?
http://www.meu-police.cz/mesto/
Sport a volný čas – Senior klub Ostaš
Fotogalerie: http://s-k-o.rajce.idnes.cz/
Hana Krejčová

Většina z nás už tu někdy dávno byla a trochu
jsme to znali, ale je to opravené a prohlídka je
trochu jinak. Bylo to celé o to zajímavější, a i
ty dotazy a připomínky byly věcné a i pro toho
mladého průvodce zajímavé.
Po prohlídce jsme se ještě stavili v kavárně
na kávu nebo čaj abychom se posilnili na další
cestu a hlavně využili poskytnutou slevu, když
nám ji nabízeli. Pak jsme pokračovali do nově
upravených zahrad za klášterem. Zahrada byla
založena již v roce 1676 a byla několikrát
přestavěna. Poslední velká úprava se udála
v roce 2014, kdy celá zahrada prošla velkou
rekonstrukcí. Všude jsou
informační tabule, velice
pěkně udělané, ale museli
jsme si je podložit velkou
bílou čtvrtkou, aby se to
dalo proti slunci přečíst.
Jsou tam i nově upravená
kašna, vodárna, kuželník a
také divadlo.
Naše další cesta vedla do kostelíčka na hřbitově. Měli jsme to opět
vyjednáno s průvodcem.
Kostelíček patří k nejstarším sakrálním celodřevěným stavbám v Evropě.

Je pozoruhodný svojí výmalbou interiéru.
Dnešní podoba pochází z roku 1450. Ten původní byl postaven v roce 1177 a ve své době
byla populární pohádka o jeho založení pohanskou princeznou.
Kostelíček je výjimečný nejen svým stářím, ale i technikou stavby. Nemá jediný hřebík. Má, ale hrázděnou konstrukci z mnoha
dubových trámů. Celá trámová konstrukce
lodi a kněžiště, stropu a krovů, na které je nasazena vysoká zvonice tvoří jeden celek. Je to
dokonalé tesařské dílo, které přečkalo staletí.
Prošli jsme si i krytý ochoz kostela s dřevěnými deskami. Pro štěstí jsme sáhli i na
Katův špalek. Hned vedle kostelíčka jsme
ještě prošli mezi hroby, které patří mnichům,
opatům a jeptiškám z kláštera. Na jeptišky
si většina z nás pamatuje a o své vzpomínky
jsme se vzájemně podělili. Jeptišky z kláštera
určitý čas pracovaly v n. p. Veba v Broumově,
ale i třeba v Bukovici.
A už byl čas na oběd. Ten jsme měli vyjednaný v restauraci v Otovicích u kostela. Měli
jsme velice dobrou polévku, řízek a brambory. Porce tak veliké a výborné, že si to někteří
nechali dát do krabičky a vzali si to domů na
večeři. Oni jsou tam v hospodě už na to zvyklí
a připraveni s krabičkami.
Po obědě jsme se ještě zastavili u

Omluva

Udělat chybu je snadné a lidské. Omluvit se
za chybu, která někomu ublížila, by mělo být stejně snadné a stejně tak i samozřejmé. V minulém
čísle Polického měsíčníku jsem při přepisování
článku paní Hany Krejčové s názvem „Seniorské
aktuality“ udělala výraznou gramatickou chybu. Napsala jsem, že ve zdravém těle se nachází
zdraví duch. Stalo se a nevšimla jsem si toho.
Čeština je krásná a vím, že zdravit a zdraví jsou slova sice podobná, ale mající naprosto
odlišné významy. Hodinky i holínky se sice natahují, ale… je natahovat a natahovat. Dobýt a
dobít. A takových příkladů je kolem nás spousta.
Omlouvám se paní Krejčové za svou chybu. A
stejně tak všem, kteří si tohoto nedostatku všimli.
A ty ostatní zdraví zdravý duch, okouzlený
krásou češtiny, ač občas lze i narazit na nástrahy
její krásy. Protože i krása růží je nebezpečná jejich trny, jak vypravuje jeden Malý princ.

Dagmar Hauschková

29

Otovického kostela a hnedle vedle kostela je
ještě památník obětem válek. Samotný pomník je svépomocí místních občanů opraven
a hlavně vyčištěn. Pochází z roku 1926 a jako
jeden z mála na vesnici přežil. Pouze desky se
jmény padlých místních mužů byly odstraněny a byly nahrazeny podstatně jednodušším a
univerzálním nápisem.
V Otovicích byla ještě jedna zastávka.
Byla u velice vzácného sousoší 14 svatých
pomocníků. Tento pomník je zvláštní svým
vzhledem a prostorem, který zaujímá, ale i
nezvyklým a málo známým námětem. Na
pomníku jsou atributy 14 svatých, kteří byli
v Čechách patrony různých řemesel, živností
a činností. Mezi ně patří třeba sv. Barbora, sv.
Vít, sv. Jiří, sv. Florián a další. Okolo jsou sochy sv. Jozefa, sv. Františka, sv. Antonína a sv.
Aloise. I dnes je jednotlivým svatým pomocníkům přisuzován léčivý aspekt a pomoc a
ochrana. Např. horníci, rybáři, myslivci apod.
mají své patrony u svatých pomocníků.
Celou opravu pomníku provedla paní
SZABOVÁ z Dobrošova a znovu postaven
byl v roce 2012. Celá oprava byla financována za podpory Státního zemědělského investičního fondu z Programu rozvoje a obnovy

venkova ČR pod názvem „Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví venkova“.
Tak jsme se tam všichni vyfotili!
No a pak už se jelo jenom kousek a už

jsme byli na rodinné farmě WENET ve Velké
Vsi. Je to na statku na moc pěkném místě postavené minizoo. Uvítal nás sám pan majitel
a popřál hezké odpoledne. Sám nás provázel.
Došel si pro kbelík mrkve… No a pak nám
předvedl, jak ty velbloudy a lamy má pěkně
naučený. Bylo hodně veselo a bylo hodně
pěkných záběrů na fotky. Jsou tam velbloudi,
lamy, oslíci, kozy apod. Všechno je tam pěkně
upravené, rozdělené do ohrad a všude podrobné popisky a vyobrazení, abychom si to nepletli. Byli tam i pávi, krocani, slepice. Ale ne
ledajaké asi 6 různých druhů slepic. Pro nás i
trochu exotické. Jsou tam i klokani, dikobrazi,
želvy, papoušci, liliputky… No prostě bylo to
velice zajímavé a pěkné odpoledne.
A na závěr jsme si tam u krbu venku dali
malé občerstvení a prohlíželi fotoalba. A velkou radost účastníkům dělalo, když tam na fotkách našli svoje vnoučata, která byla se školou
nebo se školkou na výletě v ZOO WENET.
Počasí nám přálo a spokojenost byla veliká. Škoda jen, že nás tentokrát bylo poměrně
málo.
Velké poděkování patří městu Police nad
Metují za podporu činnosti našeho spolku.
Zapsala Marie Chaloupková

Svatohubertská mše v kostele nanebevzetí
Panny Marie v Polici nad Metují
V sobotu 15.10. 2016 v 17.00 hod. se
uskutečnila v pořadí již druhá Svatohubertská
mše. Předcházel jí slavnostní průvod od radnice. Tato slavnost je spojená s legendou o sv.
Hubertovi, který se setkal s jelenem nesoucím
mezi parožím svítící kříž. Je 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. 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, nesený v krásné aranži, vyvolal respekt a obdiv hodný krále našich lesů.

Tóny lesních rohů, které celou mši provázely,
s excelentností hráli členové sboru Eustach,
pod vedením Ing. Karla Kubečka. O krásný
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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 , obce
Suchý Důl 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.
MS Koruna Police nad Metují
MS Bor Machov
Polický měsíčník - LISTOPAD 2016

Mateřské centrum Ma Mi Na

V týdnu od 10. do 16. října probíhal
Světový den potravin v rámci kampaně
„Pěstuj planetu“, který jsme se rozhod-

li podpořit, vyfocením s „prvními kroky“ a
vložením fotky na FB. Některé z nás přinesly ochutnat samé dobroty uvařené z lokálních
surovin.
Každý osmý člověk trpí hlady. Přitom je
na světě dostatek jídla pro všechny, je však nerovnoměrně rozděleno. Tato situace je z velké
části důsledkem klimatických změn.
Klemešovi z Červeného Kostelce.
Pokud chcete pomoci, 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 (nepřijímáme pouze 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 budou darované věci prodávat
za symbolické ceny, se uskuteční první adventní neděli 27. listopadu 2016 v sále Josefa Čapka v Hronově, v době od 9:00
do 19:00 hodin. Srdečně zveme k jeho návštěvě!
Členky MC zveme na Členskou schůzi, která se uskuteční
v pátek 2. 12. 2016 od 18 hodin v Penzionu 65. Na programu
bude volba nové předsedkyně spolku. Rády uvítáme všechny,
které zajímá činnost centra, a chtějí s námi o budoucnosti centra diskutovat.
Další aktuality sledujte na FB, na nástěnce nebo v mailech.
Krásný listopad přeje
MC MaMiNa
Ke zlepšení situace však může přispět
každý z nás například tím, že jednoduše změní
své stravovací návyky. Potřeba je udělat první
rok. Většina z nás byla potěšena, že už některé
ty první kroky máme zažité a bereme je tak
nějak automaticky. Jiné pro nás byly inspirací.
Pokud vás myšlenka změny nadchla, uvařte
si něco ze sezónních potravin, zpracujte kreativně zbytky a ukažte, že neplýtváte, nebo si
jednou dejte místo masa luštěniny. Více tipů
najdete na http://www.pestujplanetu.cz/.
Měsíc říjen jsme vyhlásili měsícem
kaštanů. Nasbírané a doma usušené kaštany
jsme koncem měsíce předali zvířátkům.
Drakiáda, plánovaná na pondělí 17. 10.
byla kvůli nepřízni počasí zrušena. Bohužel
nám chyběl tolik potřebný vítr. Věříme, že nám
ještě zafouká a využijeme náhradní termín.
Připojte se s námi i letos k veřejné charitativní sbírce Stromek splněných přání
hronovského o.s. Modré srdce! Letos výtěžek bazaru poputuje šestiletému Kryštofu
Chráskovi ze Žďárek a šestnáctiletému Davidu
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ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
LISTOPADOVÁ KONSTELACE

3. listopadu kolem 17. hodiny uvidíme nad jihozápadem úzký srpek Měsíce a cca 6° pod ním planetu
Venuši. Úkaz nastane velmi nízko nad obzorem.
15. listopadu večer najdeme poblíž Měsíce jasnou
hvězdu. Hvězda se nazývá Aldebaran a patří do souhvězdí Býka. Nejtěsnější přiblížení Měsíce k Aldebaranu
nastane v 17. hodin, kdy budou obě tělesa ještě pod
obzorem. V souhvězdí Býka (napravo od Aldebaranu)
najdeme velmi známou otevřenou hvězdokupu Plejády.
Čeština má pro Plejády pojmenování Kuřátka. Japonci
hvězdokupu názývají Subaru.
17. listopadu nastane maximum meteorického roje
Leonidy. Roj je pojmenovaný podle souhvězdí Lva, kde
je tzv. radiant (místo ze kterého meteory zdánlivě vylétají). Pozorování meteorů bude v letošním roce rušit
světlo Měsíce, který bude 17. listopadu 3 dny po úplňku.
25. listopadu ve 3 hodiny nastane konjunkce Měsíce
s Jupiterem. Planeta Jupiter bude cca 1,5° pod Měsícem.
Podíváme – li se v listopadu na oblohu kolem půlnoci, uvidíme již všechna hlavní zimní souhvězdí i s
nepřehlédnutelným Orionem. Orion je v listopadu ve 2
hodiny po půlnoci přesně nad jihem.
6. listopadu uplyne 31 roků od prvního pozorování
slavné Halleyovy komety z astronomické pozorovatelny
na Havlatce (PM 10/2010 a 11/2010). V roce 2024 dosáhne Halleyova kometa největší vzdálenosti od Slunce.
Pak se začne opět přibližovat a v roce 2061 projde
přísluním.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE

vstupuje do znamení Střelce dne
21. listopadu ve 22 hodin 21 minut SEČ,
v listopadu se den zkrátí o 1 hodinu
a 21 minut,
MĚSÍC
29. v novu, 7. v první čtvrti,
14. v úplňku, 21. v poslední čtvrti,
MERKUR není pozorovatelný,
VENUŠE večer nad jihozápadním obzorem,
MARS
večer nad jihozápadním obzorem
v souhvězdí Kozoroha,
JUPITER ráno vysoko nad jihovýchodem
v souhvězdí Panny,
SATURN není pozorovatelný,
URAN
po celou noc v souhvězdí Ryb,
NEPTUN v první polovině noci
v souhvězdí Vodnáře
Karel VACEK, Astronomický klub Police
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NOVINKY FILATELIE

Boj o českou státnost 1916

Námět známky: Cesta ke
státnosti za světové války 1916
je třetím aršíkem v řadě aršíků
věnovaných po 100 letech válečným létům 1914–8.
Na pozadí obrovského válečného konfliktu se začínají
tříbit názory na poválečný vývoj. Po obvodu aršíku je rám v
podobě stuhy obsahující heslovitý výběr událostí, které položily základ poválečného státoprávního uspořádání. Horní
výplatnice na pozadí připomíná
historické představitele české
státnosti jako např. sv. Václava,
Přemysla Otakara II. a také významné výročí narození Karla
IV. v roce 1316. Levý spodní
kupón obsahuje portréty osobností, které ovlivnily politický vývoj. Jmenujme např. M.
R. Štefánika, T. G. Masaryka
nebo Edvarda Beneše. Pravý
spodní kupón obsahuje portréty některých z představitelů zúčastněných států (např. Vilém II. Pruský, Generalfeldmarschall von Hindenburg, Mikuláš II.
Alexandrovič). Levý kupón zobrazuje události uprostřed rozehrané válečné hry,
kdy 21. listopadu zemřel císař František Josef I. Pravý kupón zachycuje Karla I.
jako nového císaře. Na trůn usedl 21. listopadu 1916 po smrti svého prastrýce
Františka Josefa I.
Spodní výplatnice představuje vdovy a samoživitelky v symbolickém stínu
rakouské orlice. Horní kupón zobrazuje stav, kdy se nad obrazy zkázy vesele
třepetají vlajky zúčastněných států.
Poznámka filatelisty V. Zieglera k vydanému aršíku: „Objevuje se na něm
americká vlajka. … Ale v roce 1916 dodržovaly USA díky svému Kongresu i
presidentu Wilsonovi přísnou neutralitu. Wilsonova nóta spatřila světlo světa až
v lednu 1917. Pak ovšem nechápu, proč se jejich vlajka objevila na aršíku, potažmo na horní známce s českým knížetem, králem a císařem. Naopak tam chybí
vlajka carského Ruska, které právě v tom roce zahájilo velmi úspěšnou ofenzívu,
která rozbila německo-rakouskou východní frontu, a v němž se už úspěšně formovala Česká družina. Ale možná dnešní historikové pojímají tato fakta jinak,
vykládajíce je po svém, ne vždy přesně.“
Vidíte, že i známka může vyvolat historickou polemiku.
Způsob tisku: plnobarevný ofset; v levém okraji aršíku je aplikována stříbrná folie v podobě otisku českého lva z pražského groše

Rosnička

Námět známky: rosnička zelená (též rosnička stromová; Hyla arborea) je malá
žába a jediný zástupce čeledi
rosničkovitých (Hylidae) v
Česku. Mimo Česka obývá
téměř celé území Evropy.
K životu vyhledává vlhké
listnaté lesy, kde vystupuje
i do vyšších pater stromů.
Rosnička zelená byla mj. vybrána jakožto obojživelník
roku 2016.
Způsob tisku: plnobarevný ofset
Podle časopisu Filatelie
a webových stránek
www.ceskaposta.cz/cz/filatelie zpracoval S. Plachta
Polický měsíčník - LISTOPAD 2016

POVINNÁ VAKCINACE
PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

Ze Saar Gummi Czech
do celého světa

Červenokostelečtí
experti ze Saar Gummi
Czech pomáhají s výrobou v americkém závodě
skupiny SaarGummi. Ve státě Tennessee ve městě Pulaski
se v třítýdenních turnusech vystřídaly dva tříčlenné týmy
pomáhající při výrobě těsnění oken pro vozy BMW a
pro elektromobily Tesla, do konce roku proběhnou ještě
dva turnusy. Spolu s Čechy jsou v USA se stejným cílem
týmy ze slovenského a německého závodu gumárenské
skupiny.
Pomoc si vyžádal i mexický závod SaarGummi, vyrábějící těsnění pro vozy VW, nyní zde působí dvojice
pracovníků z Červeného Kostelce. V USA i v Mexiku se
přitom Češi museli zorientovat ve výrobě dílů, které jsou
konstrukčně odlišné od výrobků SGC. Ohlasy z obou závodů dokazují, že se jim to povedlo a že podstatným způsobem přispívají ke splnění dodávek zákazníkům.
-pl-

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

Termín hromadné vakcinace bude
v sobotu 17. 11. 2016
Hlavňov:

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě
vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Vedoucí správy budov a energe�ky 50 000 Kč
Operátor/ka gumárenské výroby
24 000 Kč

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

08.20 - 08.25 hod.
08.25 - 08.30 hod.
08.35 - 08.40 hod.
08.45 - 08.50 hod.
08.55 - 09.10 hod.
09.10 - 09.15 hod.
09.15 - 09.20 hod.
09,20 - 09.25 hod.
09.25 - 09.30 hod.
09.30 - 09.40 hod.
09.45 - 10.00 hod.
10.05 - 10.10 hod.
10.15 - 10.20 hod.
10.20 - 10.30 hod.
10.35 - 10.40 hod.

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování. Pracoviště Stolín 105, Červený Kostelec, pozice operátora je pro třísměnný a nepřetržitý provoz.

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

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

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

Kastovní systém

Védy popisují způsob, jak lidskou společnost rozdělit do čtyř kategorií podle vlastností
a schopností každého jednotlivce. Je to vysoce
vědecký systém. Nikdo nemůže zrušit tento
systém, který dělí společnost do přirozených
skupin. Vždy budou například existovat inteligentní lidé se zájmem o duchovní poznání
a filozofii, ať už se nazývají bráhmanové či
nějak jinak. Lidé, kteří mají sklony k řízení a
Polický měsíčník - LISTOPAD 2016

vládě nad ostatními, jsou rovněž v každé lidské společnosti. Ve védském systému se těmto
bojovným mužům říká kšatrijovi. Stejně tak
ve všech společnostech existují lidé, jejichž
zájmem je být hospodářsky úspěšný, rozvíjet podnikatelství, průmysl či peněžnictví, a
ti se nazývají vaišjové. A všude také existují
lidé, kteří nemají intelektuální sklony, vůdcovské vlastnosti či schopnosti zajišťovat

hospodářský rozvoj, ale jen slouží ostatním.
Těm se říká šúdrové neboli dělníci. Celý tento
systém existuje od nepaměti a zůstane stejný i
v budoucnosti. Skutečnost, že v minulosti se
mudrci řídili tímto systémem, svědčí o tom, že
védské zásady představují standard společenského života.
Ze Šrímad-Bhágavatamu opsala
M. Jandová, Hare Kršna
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Svátek Všech svatých a Památka zesnulých

Na první listopad každoročně připadá
svátek „Všech svatých“, druhý listopadový
den pak patří „Památce zesnulých“. Lidově se
tomuto svátku říká „Dušičky“ a vedle Vánoc
a Velikonoc patří k nejdůležitějším společně prožívaným svátkům věřících a nevěřících. Oba svátky vycházejí z křesťanské víry

v posmrtný život. Během těchto dnů či období
se tradičně v našich zemích navštěvují hřbitovy, pokládají se květiny a zapalují se svíce,
které jsou symbolem života. Vzpomínáme na
své zemřelé příbuzné a přátelé, pokloníme se
jejich památce a v duchu se ptáme, jaké svědectví nám zanechali. Vzpomínáme na všechno dobré, co naši zemřelí vykonali, a v tom
jsou nám příkladem. Vzpomínáme i na chyby,
kterých se dopustili, a ty jsou pro nás varováním na naší další cestě.
Svátek Všech svatých, den k poctě
všech svatých a blahoslavených uctívaných
katolickou i pravoslavnou církví, vychází ze skutečné události z roku 609 po Kr.
Tou bylo vysvěcení Pantheonu (původního
chrámu všech římských bohů) v Římě jako

křesťanského chrámu. Dušičky se slaví od 10.
století. Památku věrných zemřelých zavedl
roku 998 clunyjský opat Odilo († 1048). K určení těchto vzpomínkových svátků na počátek
listopadu měla církev dobrý důvod: překrýt
pohanské zvyky a rituály, které se zejména
v tomto čase vztahovaly ke světu zemřelých.
Ve 13. století se tento zvyk rozšířil po celé západní církvi.
Vzpomínky na zemřelé se drží ve všech
koutech světa, ovšem v podstatně jiné formě než u nás. Nejznámější variantou tohoto
svátku, který se postupně dostává i k nám je
Halloween. V minulosti se v některých vsích
na českém a moravském venkově peklo
zvláštní pečivo zvané „dušičky“, jímž se obdarovávali pocestní, žebráci u kostela a chudí
lidé.
F. Janeček

Venku přituhuje, tak se ohlédnu za létem 2016

Začnu 30. ročníkem Běhu na Hvězdu.
Úžasné počasí, atmosféra (snad ,,jen“ pokažená velmi slabě zásobeným stánkem na
Hvězdě), ale to není to, k čemu se chci vyjádřit. Předkládám ilustrační fotografie a výzvu
pro Jardu Mazače.

návštěvnosti - díky. Snad o tom svědčí kniha
připomínek, která byla letos bez stížností.

Zde je vidět, jak se účastníci běhu nad 80
let obávají, jestli Jarda vytvoří pro ně novou
kategorii 90 let a více...
Myslím, pro Jardu výzva a pro nás pobídka k smeknutí nad vitalitou těchto pánů, kteří dosáhli v letošním roce věku 90 let. Takže
Františku Béme a Jiří Soukupe, tímto Vás vyzývám k účasti na 31.Běhu na Hvězdu a slibuji, že Vás budu vozit, kam si jen ukážete.
No a nebyl bych to já, abych se nevyjádřil k letošní téměř smolné sezóně na naší
Polické plovárně. Počasí nepřálo, mně taky
zdraví ne, ale celý kolektiv dělal, co mohl,
aby Vám všem návštěvníkům vyšel co nejvíce
vstříc. I kolektiv občerstvení otvíral při nízké
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Chci hodně poděkovat Jiřímu Menclovi,
který, ač přes zdravotní problémy, vzal na svá
bedra roli strojníka. Jirko, díky i za úkony,
které přímo nespadaly do popisu Tvé práce.
Samozřejmě nemohu vynechat poděkování
pracovníkům TS, kteří pomáhali se vším, co
bylo od nich požadováno - díky.
Taktéž děkuji celému kolektivu zaměstnanců plovárny a hlavně novým plavčíkům,
kteří se během sezóny ujali svých úkolů na ně
kladených.
Děkujeme za návštěvu Vám VŠEM, kteří
jste zůstali věrni Polickému koupališti a oblíbili jste si ho. Snad se blýská na lepší časy
a dočkáme se v brzké době rekonstrukce i
plaveckého bazénu, slibované už několik let.
Zd. Beran
foto: Št.Horák, J.Starý
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Dvě kozičky

V Polici se pořád něco děje. Tohle
se stalo jedno ne zrovna teplé čtvrteční
dopoledne v září. Znáte to: akorát se
zažerete do práce a zazvoní telefon.
S otázkou: „Kdo to může být?“, (ve
smyslu: zase někdo otravuje) jsem
ho zvedl. Slova z telefonu mě velice
překvapila. Volal Karel ze Sokolovny,
jestli náhodou nevím, kdo v okolí chová hnědý kozy. Že mu ráno dvě zaklepaly na dveře kuchyně a tak je zavřel
na hřišti za Sokolovnou. Odpověděl
jsem mu, že o nikom takovým nevím,
ale že se tam jdu podívat. Mám to jenom pár desítek metrů. Opravdu tam
byly. Obě dvě hnědé, jedna rohatá,
druhá bez rohů. Tipoval jsem, že jim
víc jak rok nebude. Neklidně se rozhlížely kolem sebe a zle se dívaly hlavně
směrem k bráně, kterou za nimi Karel
duchaplně zavřel. Neposlal je všanc
víru a nebezpečí velkoměsta Police.
Napadla mě otázka, jestli by to udělal,
i kdyby na nejbližší dobu místo vepřových hodů plánoval hody kozí?
Karel, který přišel z kuchyně,
mezitím vypravoval story o hledání
majitele. Hlášení v městském rozhlase nikoho neoslovilo. Městská policie
by určitě fundovaně a profesionálně
zasáhla, ale zrovna ten den předávala
svoje zkušenosti v Praze. Na výzvu na
facebooku se nikdo nepřihlásil - myslím si, že se síla této sociální sítě přeceňuje, minimálně v případě hledání
majitele zaběhlých zvířat. Vypadalo to,
jakoby o kozy neměl nikdo zájem. Tak
jsme s Martinou zkusili vlastní hledání.
Rady a informace byly různé: od sdělení, že kdyby byly černé, tak v Náchodě
žije jedna černosška, přes dušování se,
že na Radešově nikdo kozy nemá až po
tvrzení, že v zahradnictví jsou v plném
počtu (nejen co se koz týče). Dokonce
jsme dostali i radu, abysme si je vzali k sobě na zahradu… Až jeden nejmenovaný veterinární lékař z Velkého
Poříčí poradil, abysme přečetli čísla na
ušních známkách, že nám pošle kontakt
do Evidence chovných zvířat. Přiblížit
se nám povedlo maximálně na pět,
sedm metrů. Ač je koza domácí jedním
z nejstarších domestikovaných druhů

vůbec, tyhle dvě náklonnost k člověku
zatím nikde nepochytily. Nepomohlo
ani čerstvě natrhané mlíčí. Nebo si během dlouholetého soužití s člověkem
vypěstovaly kozy vůči nám v sobě
ostražitost? Přesto jsme s Karlem čísla
přečetli. Končila 74 a 95.
Potom už to bylo docela snadné. Paní z Ústřední evidence
Českomoravské společnosti chovatelů
nám popsala cestu těch dvou zvířat do
našeho kraje. Před dvěma dny je prodala chovatelka z Orlických hor chovateli
do Bělého. A byli jsme doma. Dokonce
nám na něj dala i telefonní číslo. Dál to
mělo být ještě snadnější. Kdyby ovšem
Martina při vyťukávání čísla nezadala
namísto devítky šestku, takže se napoprvé neshledala ani s majitelem zvířat,
ani s pochopením. Nevím, jak bych se
tvářil já, kdyby mi někdo začal vnucovat dvě kozy, s koncovými čísli 74 a 95
(docela hezká jména, ne?). Na druhý
pokus to už ale vyšlo. To jsme už byli
doma na zahradě a já volal vítězoslavně do Sokolovny, že jsme kozám našli
páníčka. Karel se představil jako „Kozí
farma“… a sporák se nejspíš otřásl
strachem, že kuchař odchází.
Majitel, který se evidentně v Polici
moc nevyznal, přijel asi za čtvrt hodiny. Říkal nám, že kozy koupil tři a
dvě mu zdrhly hned během prvních
minut. Stihli jim dát jenom obojky…
a už se pomalu smiřovali s tím, že nejdražší koza ve střední Evropě bude žít
v Bělým. Pak si je naložili a odvezli.
Neodolal jsem a zamával jim na cestu.
Jestli kozám nebo chovatelům vlastně
nevím ani já sám.
Že je kuchyně v Sokolovně vyhlášená, víme všichni, kdo jsme tam
někdy byli na jídle. Dneska můžu se
stoprocentní jistotou tvrdit, že tuhle
pravdu zná i kdejaká koza v Bělým.
PS. Chovatelům děkujeme za vynikající kozí sýr. A trochu přemýšlím
o tom, jakým způsobem Karel získává maso pro svoje hody. Po vepřových jsou v plánu zvěřinové. A
les z Havlatky zasahuje skoro až ke
kuchyni…
Pavel Frydrych

Broumovská nemocnice
– oáza pomoci a klidu

Ano, můžeme se svěřit do péče „ naší nemocnice“ a bez
obav nabýt víru, že nám pomůže a vrátí domů. Tak se to
stalo i mé sestře, která ve svých pětaosmdesáti letech „krapet“ po úporných vedrech zkolabovala a potřebovala péči,
které se jí dostalo. Svedly jsme to na horka, na virózu, na
stáří, ale jen Bůh ví a páni doktoři vědí, jak to bylo, proč to
bylo, a co se to stalo. A já, trochu mladší, jsem se za ségrou
do nemocnice denně dopravovala, protože jsem nabyla
dojmu a jistoty, že i já potřebuji alespoň duševní podpory,
které se mi v těch opravdu čistých a barevných prostorách
zatím bez medikamentů, opakuji, znovu dostalo.
Ale nebylo to jen tím příjemným prostředím, ale především personálem a teď nevím, zda jsem si to dobře zapamatovala a to v odd. Multidisciplinární JIP, kde vládne
MUDr. Miroslav Švábl, primář a to nejen pevnou rukou,
ale zejména laskavým a milým jednáním. A to platí pro
celé oddělení milých a ochotných sestřiček. Určitě mají
fůru starostí, děti i manželé je asi někdy zlobí, peněz se jim
také tolik nedostává, podle toho jak to všechno slyšíme ze
sdělovacích prostředků, ale jsou to profesionálky či…nálové a na prvním místě jsou jejich pacienti. Tak to zažila i
moje sestra, která se domů vrátila uzdravená, jak to odpovídá jejímu seniorskému věku, a já jsem si říkala, že se už nebudu bát se jim svěřit, protože i na mne léta doléhají a Bůh
ví, jak to všechno s námi bude. Děkujeme velice za péči
celému zdravotnickému personálu a to jsme se ještě nezmínily o přijetí v ambulanci MUDr. Ali Ashabi a o lékařkách na JIPce MUDr. Pfeiferové a MUDr. Hažmukové. Jen
„Díky„ je málo. Musíme se seznámit s činností Nadačního
fondu HOSPITAL BROUMOV a přispět více než jen dobrovolným vstupným na akci „Když se v Polici setmí“. Také
jsme se jako divačky zúčastnily a měly velkou radost z finančního příspěvku pro dobrou věc.
Pan ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček
si jistě takových nemocnic, jako je ta broumovská váží, a
když o ní neví, napíšeme mu. Pane ministře, važte si těch
našich lékařů a sestřiček, přijeďte se podívat, jak to tady
šlape!
Teď proběhly volby u nás do Krajského zastupitelstva,
no samozřejmě, volily jsme pana primáře Švábla a pak
jsme si řekly: Jen aby nám neodešel do politiky, to by byla
ztráta!
Ještě na závěr, trochu od věci, chceme poděkovat cyklistům, kteří si osvojili u nás v Policii jízdu na chodníku,
že nám chodcům ještě neublížili a nepřejeli nás. Asi při
těch svých jízdách myslí na blízkou nemocnici, ať se o nás
postará!
My, jako vytrvalé optimistky (v dnešní době dost směšné) opakujeme s panem Větvičkou: Mějte se rádi, žijte a
nechte žít! Pěkné podzimní časy i nečasy přejí
sestry B. a J. Seidelovy

Připomínka ke změně přednosti v jízdě na sídlišti
Dobrý den,
dovolte mi, abych se vyjádřil ke změně přednosti v jízdě, ke které došlo začátkem října na
křižovatce na vjezdu na sídliště od kotelny. Podle
mého názoru není nové řešení vhodné. Obtížná
situace nastává především pro řidiče, který přijíždí ke křižovatce odspodu, nyní tedy po vedlejší
komunikaci. Kvůli kontejnerům na tříděné odpady, které jsou nevhodně umístěné v těsné blízkosti
křižovatky, řidič do poslední chvíle nevidí vozidlo přijíždějící zleva po hlavní komunikaci. Řidič
přijíždějící po vedlejší je nucen úplně zastavit, a
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to dokonce až v prostoru křižovatky. Potom má
teprve potřebný rozhled. Kromě toho bývá v zimě
tento kopec obtížně sjízdný, řidič dávající přednost tedy už nemá šanci se na uježděném sněhu
rozjet.
K této změně přednosti v jízdě jste zřejmě
přistoupili proto, aby hlavní komunikace vedla
k mateřské škole. Toto řešení však považuji pro
tuto křižovatku jako nejméně vhodné. Je pravda, že někteří řidiči si neuvědomovali, že na
této neoznačené křižovatce platila přednost vozidel přijíždějících zprava, ale pokud jste tento

“problém“ chtěli vyřešit, zvolil bych jako hlavní
komunikaci tu svislou odspoda nahoru a jako
vedlejší komunikaci tu vodorovnou od kotelny
na sídliště. I v takovém případě by sice kontejnery trochu bránily ve výhledu, ale pokud bude
zachován současný stav, tak považuji za naprosto
nezbytné přesunout kontejnerové stání, nebo alespoň doplnit křižovatku silničním zrcadlem, aby
měl řidič přijíždějící po vedlejší komunikaci přehled o případných vozidlech přijíždějících zleva
po hlavní.
S pozdravem a s přáním bezpečného provozu

Lukáš Rutar
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Odpověď na připomínku ke změně přednosti v jízdě na sídlišti

K osazení svislého dopravního značení na uvedené křižovatce došlo na základě
podnětu občanů. Stáli jsme před rozhodnutím, jak tuto křižovatku vyřešit, neboť jedině tato křižovatka v celém prostoru sídliště
se řídila pravidlem pravé ruky, což způsobovalo řadu kolizních situací. Bylo tedy třeba nejprve rozhodnout, zda bude rozumné
podřídit všechny křižovatky na sídlišti pravidlu pravé ruky a odstranit svislé dopravní
značení, nebo naopak doplnit svislé značení

na této křižovatce. Volba hlavní a vedlejší
komunikace nebyla motivována příjezdem
k mateřské školce, ale vycházela z posouzení situace na místě odborníky, kteří pro
nás zpracovávali dopravní generel města
(tj. odborný podklad pro řešení dopravních
problémů na řadě míst města), a konečné
slovo měla dopravní policie, která současné
řešení jako dočasnou úpravu schválila s tím,
že po vyhodnocení fungování daného řešení bude současné značení buď ponecháno,

Z CÍRKVÍ

MĚSTSKÁ POLICIE

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ

ŘK děkanství Police n. M. se omlouvá čtenářům za chybné informace uvedené v říjnovém čísle Polického měsíčníku, a to především v liturgickém kalendáři a v informaci o změně
času z letního na zimní. Chyba vznikla chybným zkopírováním neaktuálního textu. Děkujeme
za pochopení.

Závěr liturgického roku

Je tu listopad a s ním, 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 stihli. V církvi nyní prožíváme poslední měsíc liturgického roku a 27. 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 2. listopadu 6. listopadu 11. listopadu 13. listopadu 20. listopadu 23. listopadu 		
27. listopadu 30. listopadu 4. prosince -

Slavnost VŠECH SVATÝCH, 31. neděle v mezidobí (C)
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
32. neděle v mezidobí
Památka sv. Martina, biskupa
33. neděle v mezidobí, Památka sv. Anežky České - Den Bible
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (končí cyklus C)
v královéhradecké diecézi SLAVNOST SV. KLEMENTA
I., papeže a mučedníka, hlavního patrona
1. neděle adventní (začíná cyklus A)
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
2. neděle adventní

POŘAD BOHOSLUŽEB v tomto období:

2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
- 16.00 hod. bohoslužba ve hřbitovní kapli a poté průvod s modlitbami na hřbitově
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:

- podle potřeby a po předchozí domluvě s knězem

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
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nebo dojde ještě k drobné úpravě průjezdu
křižovatkou (změna dodatkových tabulek).
Je třeba uznat, že současné řešení není ideální a praxe ukazuje, že bude nezbytné provést ještě drobnou úpravu, aby byl i provoz
v zimním období možný a hlavně pro všechny účastníky provozu bezpečný. O konečné
úpravě provozu na této křižovatce Vás budeme informovat!
J. Škop, místostarosta

Městská policie v říjnu

V poslední době jsme provedli celou řadu kontrol
veřejného pořádku v parcích, na sportovištích a veřejných prostranstvích. Největší starosti nám děláte Vy,
kteří absolutně bezohledně venčíte své pejsky…stížnosti
na Vás neberou konce. Připomínat Vám slušnost, ohleduplnost a pořádek stále dokola, nemá smysl. Postupně
se tedy budeme scházet u přestupkové komise, a někteří
z Vás si cestu budou muset udělat do Náchoda.. mnozí
totiž nejste ani sto dát psa očkovat, což je povinnost, kterou ukládá zákon, pod hrozbou mnoha tisícových pokut.
Kontroly na naši žádost namátkově provede státní veterinární správa. Neuvědomujete si, že vystavujete velkému
nebezpečí nejen sebe, ale prakticky každého. Každé zvíře, které doma chováte, by mělo být rádo na světě, mělo
by mít podmínky pro své bytí ..a ty mu vytváříte jen a
jen Vy…a je jedno, jestli je to zvíře pro Vaši potěchu či
užitek.
Dále pak připomínáme mnohým z Vás zde bydlícím, kteří absolutně nerespektujete rychlost v obci a
projíždíte zejména ráno a navečer skrze náměstí, řítíte
se Mandžuskem, či letíte skrze kruháky, že v obci se jezdí „padesát“ a nikoli více…vidíme Vás a víme o koho
se jedná, ale protože nedisponujeme radarem, úlohu za
nás převezme dopravní policie a bude zde operovat v nepředvídatelných časech a úsecích.
Přivolávali jsme záchranáře ke kolabujícím lidem a
zjišťovali jsme jim pomoc.
Odchytli jsme pět psů, z nichž čtyři se vrátili svým
majitelům, jeden stále zůstává v našich kotcích.
Orel mořský, kterého jsme u nás v Polici zachránili
se po vypuštění zpět do přírody, vydal směrem severozápadním…a nyní se nachází dle dostupných informací
nedaleko německého Lipska.
Účastnili jsme se prezentace společnosti Laxus,
která nás seznámila s drogovou scénou v Polici a okolí, statistické koláče a výstupní čísla jsou opravdu velmi
zajímavá.
Hodně času nám zabrala osůbka, která na sebe strhává pozornost neustálými vyhrůžkami o sebepoškození
a útocích na svůj život…jen vždycky záměrně neřekne,
kde se nachází…tato oznámení nelze nikdy jakkoli podceňovat, a proto zaměstnává celou řadu lidí. Škoda, že
účty za tyto výjezdy a pátrání nejdou na její vrub… možná by ve svém konání značně polevila.
Jeden z našich bezdomovců, který nás všechny dlouhou dobu obšťastňoval svojí přítomností, nenadálými
návštěvami a prosbami o dvacku a cigarety, si vysloužil
pro svou „poctivost“ nejen místo v televizním zpravodajství, ale i pobyt ve vazební věznici.
Obdrželi jsme celou řadu podnětů od Vás občanů ve
velmi širokém spektru. Pokud je to v našich pravomocích, pomůžeme, pokud ne, snažíme se do věci zapojit
ty, kterých se to týká.
Hezké stále ještě podzimní dny…

ved. strážník Petr Zima
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Fotbalová mládež na podzim

Mládež z Police a okolí, která se věnuje
fotbalu, má docela nabitý podzim. Soutěže
pokračují nezměněným tempem až do konce
října. Někteří hráči hrají i ve více kategoriích
nebo mají tzv. střídavý start, takže si zahrají
docela slušně. Naopak jiní, po přestupu do jiného klubu, možná dopadli jako naši vrcholoví hráči, kteří odešli za lepším do zahraničí a
tam většinou sedí na střídačce.
Starší žáci již odehráli své zápasy se všemi soupeři, takže začaly odvety. Prvním takovým duelem bylo utkání v Zábrodí. Mělo
podobný průběh jako zápas na domácí půdě.
Výborný 1.poločas z naší strany, ale nakonec
převaha soupeře a prohra 0:5. Zatím jsme ve
čtyřech zápasech vsítili jen jeden gól (Standa
Rubáček) a to žádná velká sláva není.
Následovalo utkání ve Velké Jesenici.
S tímto soupeřem jsme v domácím prostředí
sehráli vyrovnaný souboj, takže jsme očekávali podobný průběh. Po několika omluvách
zkušených hráčů vlivem nemoci a jednomu
zákazu startu ze strany rodičů jsme krok se
soupeřem drželi pouze 20 minut. Potom jsme
obdrželi během minuty dva góly a následně
jsme o počtu gólů v naší síti měli dobrý přehled jen díky světelné tabuli. Nakonec jich
bylo osm.
Při teplotě asi pět stupňů nad nulou, vichru
a vytrvalém dešti jsme následující utkání sehráli v Polici proti Babí. Hned na úvod předesíláme, že jsme byli 4x úspěšnější, než minule.
Neprohráli jsme 0:12, ale pouze 0:3, když jsme
obdrželi branku z trestného kopu již v 1.minutě zápasu. Kluky, kteří nastoupili, musíme ale
pochválit za bojovný a v některých případech
i kvalitní výkon. Za podobného počasí hned
další středu odveta se stejným soupeřem na
jeho hřišti. Opět o něco lepší výsledek i hra a
porážka pouze 0:2.
Uvedeme – li nyní poměr 1:35, není to
sázkový kurz na naše vítězství v dalším zápase, ale poměr vstřelených a obdržených branek v dosavadních utkáních.
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Mladší žáci nastoupili ke svému čtvrtému
zápasu doma proti kombinovanému družstvu
Teplice/Meziměstí. Ze začátku jsme měli víc
štěstí než rozumu a jen díky výbornému výkonu brankáře Tomáše Valchaře byl výsledek
o poločase 0:0. Po důrazném proslovu trenéra
Kamila o přestávce a korekturám v sestavě se
výkon našich hráčů přece jen zlepšil a přišly
šance i góly. Nejprve Jirka Klíma po samostatné akci 1:0 a ke konci zápasu Vojta Švorčík
střelou z dálky 2:0. Nedostatky ve znalosti
fotbalové terminologie a angličtiny jsme zjistili u Honzy Šolce z Machova, kterému nebylo
jasné, kde bude hrát, když jej trenér postavil
na místo beka.
K dalšímu zápasu jsme odjeli do kdysi oblíbených Velichovek. Místní kluci však udělali
ve fotbale veliký pokrok a jsou vyrovnaným
a zdatným soupeřem všem týmům. Utkání
skončilo 1:1, v penaltovém rozstřelu jsme byli
úspěšní a vyhráli jej 5:2.
Starší přípravka další kolo mistrovských
zápasů sehrála na domácím hřišti proti tradičním soupeřům. Nejprve podlehla Velkému
Poříčí 0:4. Na každém zápase se dá nalézt něco
dobrého, takže konstatujeme, že jsme byli lepší, než v 1.vzájemném zápase, kdy jsme podlehli 0:5. S Hronovem obvykle hrajeme vyrovnané duely, což bohužel tentokrát neplatilo
a nepříliš lichotivý výsledek z předchozího zápasu jsme dokonale okopírovali. Kluci si myslí, že se nás soupeř lekne a
porazíme ho, aniž bychom
do utkání nastoupili plně
soustředěni, s bojovností a
odhodláním. Alespoň trochu jsme si náladu a image
spravili v posledním zápase, ve kterém jsme zvítězili
nad Zábrodím 5:1.
Následující neděli sehrála starší přípravka své
zápasy v Zábrodí. Nejprve
proti Provodovu. Za celý
zápas jsme na branku soupeře nevyslali jedinou nebezpečnou střelu a prohráli
0:2. Nad domácími jsme
sice zvítězili 5:0, ne však
proto, že bychom byli tak
skvělí, ale proto, že soupeř
měl ve svém středu několik
hráčů, kteří se s fotbalovou
abecedou zatím spíše seznamují. Posledním soupeřem byli hronovští Lišáci,
které jsme porazili 9:5. Za
stavu 9:2 jsme dokázali obdržet tři branky během minuty! Trenéři mohli vyletět
z kůže. I přes dvě vítězství
trenéři s předvedenou hrou
spokojeni být nemohli, neboť kluci se snažili hrát naplno jen chvíli, každý chtěl

dát branku sám a za celý turnaj si pořádně nenahráli. Zapomínají, že fotbal je kolektivní hra
a sám hráč toho mnoho nezmůže.
Další neděli nás čekali v Provodově samí
zdatní soupeři, s nimiž jsme na podzim ani
jednou nevyhráli. Náchod, Provodov a Velké
Poříčí. Na rozdíl od předchozích turnajů kluci
nastoupili do zápasů s velkou snahou a na výsledcích se to projevilo. Náchod jsme přehráli 3:1 po poločase 0:1, když jsme již v 1.půli
měli asi osm vyložených šancí. Zaujal Jarda
Zemek, který stihnul sledovat nejen dění na
hřišti, ale i mimo něj. O tom svědčí věta při
útoku soupeře: „Mamíí, přijela Dita“. A obral
soupeře o míč.
V dobrém výkonu jsme pokračovali i
v následujícím utkání s Provodovem, s nímž
jsme před týdnem prohráli. Tentokrát jsme
předvedli „fotbalovost“ a zvítězili jednoznačně 6:0. Matěj Danihel konečně předvedl účelné kličky, skvěle se uvolnil přes dva protihráče
a překonal brankáře. To byl gól a la Messi.
Za zmínku stojí jeden moment zápasu.
Trenér Marek Plný nacvičil s klukama fintu
při rohovém kopu, po kterém jsme skórovali.
Rozhodčí však fintu a gól neuznal. To Marka
natolik rozzuřilo, že připomínal rozhněvané
blonďaté zábrodské maminy z loňského roku.
Jen ňadra se mu tolik nedmula.
Na závěr jsme prohráli s Velkým Poříčím
tradičně 0:5, i když tentokrát je výsledek horší,
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než předvedená hra. Soupeři se ale na rozdíl
od nás mimořádně dařilo proměnit všechny
své šance.
O týden později nám vlivem nemoci ubyl
soupeř z Babí, takže jsme odehráli jen 2 zápasy a přijeli domů dříve. Snad mamky doma
stihly včas obalit řízky. S Náchodem jsme prohráli 2:3, když oba góly vstřelil Ondra Jirman
z trestných kopů. Náladu jsme si trochu spravili po vítězství se Zábrodím 4:1. V obou zápasech jsme podali docela slušný výkon.
Jedna zajímavost z týmu velice úspěšné
mladší přípravky. Jirka Tauc omlouval neúčast svého osmiletého synka na turnaji: „Jirka

Ta Police ta to válí…

„… ta Vám jich tam nakutálí“. Textem vítězného pokřiku se řídili hráči ve fotbalovém
zápase 1.B třídy dospělých proti přednímu
mužstvu soutěže, FK Smiřice. Soupeř začal
velice dobře, měl i gólovou příležitost a až do
20.minuty držel nerozhodný stav 0:0. Potom
však naši hráči rozjeli své pohledné akce, do
poločasu vedli 3:0 a hráči Smiřic se museli
smířit s tím, že v tomto zápase asi neuspějí. O
poločase náš trenér vystřídal hned 3 hráče, aby
si zahráli všichni. Na výkonu to vůbec nebylo
znát a konečný výsledek 6:0 je ještě pro hosty
milosrdný.
Je těžké po výborných výkonech brzdit
spokojenost v hodnocení, i když krušné chvíle
ještě mohou přijít. Ani Barcelona nevyhraje
všechno. Asi by se slušelo seznámit polickou
veřejnost s jednotlivými hráči. Po odchodu
zkušeného brankáře Vojty Kučery do fotbalového důchodu nastupuje v brance výborný
Tomáš Bouška z Hejtmánkovic, který svým
úsměvem s redukovaným počtem předních
zubů možná i trochu děsí útočníky soupeře.
Obrana hraje ve stabilním složení. Rychlý
a důrazný mladík Slávek Riegr, ve vzduchu,
na souši a možná i ve vodě nepřekonatelný
Láďa Kudláček, v civilu příjemný chlapík, na
hřišti v případě potřeby nekompromisní drsňák Petr Vik z Broumova a dlouholetý kapitán
mužstva, bojovník Jirka „Šíďa“ Kollert, který
doposud všechny zákroky absolvoval bez červené karty. Připraven je i vždy spolehlivý Petr
Šnábl. V tomto zápase přišel, vystřelil, dal gól.
V záloze svoji zkušenost a fotbalový um
předvádí „špílmachr“ Marek Jandík, neuvěřitelné individuální kousky penaltový expert
Pepa Klapkovský. Škoda, že Police zatím hraje jen 1.B třídu a ne 1.ligu, neboť gól rychlíka
Jakuba Semeráka (posila z Broumova) by jistě
aspiroval na gól roku. Nenápadně, ale účelně
hraje Josef Mucha z Halpštatu. V útoku si
dobře vede Jakub Valtera či Petr Šprinc, druhý hráč z Halpštatu. Do hry se zapojují i další
hráči. Stále se lepšící Adam Bergmann, či přehledem v blízkosti branky oplývající Tomáš
Mucha z Teplic. Tomáš vstoupil svými dobrými výkony nejen do povědomí fanoušků, ale i
pokladníků, takže se na hřiště již dostává bez
zaplacení vstupného.
Jako měl trenér Bruckner svého skrytého
žolíka v podobě Milana Baroše, kterého posílal na hřiště rozhodnout zápas až v průběhu
hry, má i polický trenér Luboš Jansa svého
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v sobotu nebude hrát, je na vinobraní, dostal to
jako dárek k narozeninám“. Inu, co se v mládí
naučíš…
Zvláště bychom chtěli ocenit a pochválit
správce hřiště, pana Láďu Kudláčka staršího.
Ten se skvěle stará o úpravu hřiště a okolí,
provádí úklid a potřebné řemeslnické práce
v kabinách, pere špinavé dresy pro pět týmů,
suší je a pečlivě skládá. Ve volných chvílích
dokonce přepere i dresy čisté, které se mu
nezdají dostatečně navoněné. První sadu dresů pro svoji mimořádnou péči však nezvolil
úplně nejšťastněji, neboť přepral čisté dresy, připravené v kabele pro turnaj přípravek

následující den.
V době vydání tohoto článku již podzimní
soutěže mládeže skončily. Jak již to ve fotbale
chodí, někdy jsme vyhráli, jindy zase prohráli.
Trenéři i rodiče často zapomínají, že ve fotbale mládeže není důležité zvítězit za každou
cenu. Důležitější je, aby kluky fotbal bavil a ti
na hřišti vždy předvedli vše, co umějí. I když
všechno souvisí se vším. Když kluci předvedou vše, co umějí, více se vyhrává a fotbal pak
více baví…
Kamil Švorčík, šéftrenér mládeže
Vojta Kvapil, mladší trenér
starší přípravky

žolíka v podobě pekařského mistra Davida
Sivaka. Ten sice za stavu 5:0 zápasy nerozhoduje, ale podílí se na pěkných akcích týmu.
Jednu ze svých povedených akcí komentoval
po zápase slovy: „Ty čuměli na cikánskou
kličku“.
Na hřiště se dostává i pravidelně a poctivě trénující nestor polické kopané „Zidan“
Aleš Hlávka, pokud se ovšem na tréninku
nezraní. Občas je k vidění i Pepa Reimann za
Slavného. I když se na hřišti neobjeví, jeho
jméno je alespoň uváděno hlasatelem v sestavě, a to i v případech, kdy je Pepa v době
konání zápasu ještě zapojen do pracovního
procesu. V případě nouze je připraven zaskočit v bráně čerstvý ženáč Jirka Vlček či přímo
předseda oddílu Karel Klimeš. Ten by se tak
stal hrajícím předsedou.
Je cenné, že kluci drží pospolu, nikdo ze
sebe nedělá hvězdu a všichni bojují a snaží
se předvést pro diváky co nejlepší výkon až
do konce zápasu. Jaký to rozdíl proti vyšším
soutěžím!
K dalšímu utkání zajížděli naši hráči do
Lípy nad Orlicí. Po zkušenosti z jara, kdy byl
duel ukončen o 15 minut dříve, měli všichni
příznivci, kteří mužstvo doprovázeli, za úkol
vzít si s sebou stopky pro kontrolu času, zda
se ten v Lípě vinou nějaké nepravidelné gravitace zeměkoule nezrychluje. Nakonec toto
opatření bylo zbytečné, neboť domácí tým stále prohrával, takže předčasné ukončení zápasu
pro něho nebylo výhodné. Konečný výsledek
v souboji dvou míst, ležících nad řekami, vyzněl pro to nad Metují 5:2. Nejvyrovnanější
duel zápasu se asi konal v rámci slovní přestřelky mezi polickým duem Tauc – Švorčík
a trenérem domácích, který svoje svěřence
nabádal k zákrokům, které by soupeře bolely. Tato přestřelka skončila spravedlivou
remízou.
Nečekaně zdatný, rychlý a důrazný soupeř
přijel následující týden do Police ze Solnice.
Náš tým se již v 9.minutě ujal Jakubem
Semerákem vedení po pěkné kombinační akci,
druhý gól přidal Marek Jandík, jehož pečlivě
oholenou hlavu našel přesným centrem Pepa
Klapkovský. Na začátku druhé půle soupeř
snížil a od té doby byl lepším týmem. Výhru
2:1 nám zachránil několika dobrými zákroky
brankář Tomáš Bouška. Spokojeni tak mohli
být ti fanoušci, kteří se ozývali, že 6:0 je nuda
a lepší jsou napínavé zápasy.

S postupujícím podzimem a snižováním
venkovních teplot se paradoxně snižuje pohyb
hráčů po hřišti. Tím se snižuje i počet šancí
a naopak zvyšuje počet nepřesností ve hře.
Zápasy se tak stávají vyrovnanější, než jsme
byli zvyklí na začátku soutěže. To beze zbytku
platí i pro utkání v Jaroměři. Záhy po začátku jsme vedli 1:0, několik našich povedených
střel skvěle zlikvidoval domácí brankář a pak
dlouho nic, až po faulu našeho brankáře penalta pro soupeře, kterou naštěstí neproměnil.
O výsledku 4:1 v náš prospěch jsme rozhodli
až v samotném závěru utkání. Za zaznamenání
stojí hattrick Pepy Klapkovského a gól hlavou
Adama Bergmanna po přesném centru žolíka
Sivaka. Podle zpráv z bojiště přineslo Pepovi
štěstí šlápnutí do psího lejna, vtipně umístěného na střídačce hostí.
Posledním utkáním, které se vejde do komentářů tohoto čísla PM, je duel s Ohnišovem
na domácím hřišti. Zápas začal několika akcemi domácího týmu, které však skončily
střelami, končícími v rukách brankáře nebo
mimo bránu. Potom se však fanoušci nestačili divit. Dvakrát se soupeř dostal do blízkosti
naší branky a byly z toho dva góly v naší síti.
Teprve v poslední vteřině první půle jsme snížili z penalty na 1:2. Na začátku druhé půle
však nečekaný odskok balónu před naším
brankářem, který jej stačil pouze usměrnit
před nabíhajícího útočníka soupeře, a 1:3.
V tu chvíli měli naši hráči dvě možnosti. Buď
se smířit s osudem a začít se mezi sebou dohadovat, co kdo způsobil, nebo zvýšit bojovnost,
zlepšit pohyb po hřišti a přesnost přihrávek a
pokusit se s výsledkem něco udělat. Kluci si
naštěstí vybrali druhou možnost, stav otočili
až na 5:3, v poslední vteřině zápasu z penalty
dokonce na 6:3 a předvedli, proč jsou vedoucím týmem soutěže.
Za zmínku stojí gól Marka Jandíka z dálky, až od postranní čáry. Experti v televizi by
jej označili za geniální kousek, umožněný vynikající kopací technikou hráče. My jej však
hodnotíme spíše jako nepovedený centr, na
který před brankou marně číhal Tomáš Mucha.
Fanoušci, kteří jste se zatím do hlediště
nedostali, můžete jen litovat. Tak pohledný
fotbal se v Polici dlouho nehrál. Teď na podzim již žádný zápas nestihnete, takže určitě
přijďte povzbudit polické hráče na jaře.
Vojta Kvapil, příznivec polické kopané
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Běh Okolo Ostaše po 43.

V neděli 16.10. uspořádal lyžařský oddíl Spartaku Police na
Nebíčku další ročník tradičního přespolního běhu Okolo Ostaše. Závod
byl zakončením podzimní běžecké části Poháru přespolních a lyžařských běhů KHK, proto k nám přijelo 246 mladých lyžařů od krkonošského Špindlerova Mlýna přes Vrchlabí, Brannou, Trutnov a Machov
až po orlickohorský Skuhrov nad Bělou. V kategoriích dospělých startovalo 14 žen a 57 mužů. Celkem jsme tak měli 317 startujících ve 22
kategoriích. I přes nepřízeň počasí dorazilo mnoho místních předškoláků a bezpočet diváků. O dobré úrovni našich závodníků svědčí fakt,
že v celokrajské konkurenci uhájili Poličáci celkem 15 medailí. Na
organizaci závodu se podíleli kromě funkcionářů oddílu velkou měrou
i rodiče lyžujících dětí, za což jim patří velký dík. Zároveň děkujeme městu, technickým službám a CKVS za podporu činnosti a dalším sponzorům za poskytnutí cen pro první tři v každé z 22 kategorií.
Podzimní běžecká sezóna pokračuje středečními běhy do vrchu a zakončí ji 5.11. horolezecký Ádrkros.
Příznivce lyžování a zábavy na úrovni srdečně zveme na již
21. Ples lyžařů, který letos bude už 19.listopadu, protože poličtí lyžaři
čekají tuhou zimu!
Aktuální informace k akcím i oddílu prezentujeme na čerstvě přepracovaných stránkách ski.polickej.net
za LO Jan Pohl

OPRAVA PODLAHY
V HLAVŇOVSKÉ HASIČÁRNĚ
V prvním říjnovém týdnu došlo k plánované rekonstrukci podlahy
na sále v Hlavňovské hasičárně.
Stávající parketová podlaha měla za ta léta své odžito, což bylo
patrné na první pohled. Došlo tedy ke kompletnímu vybroušení a zarovnání parket o celkové ploše cca 80m2. Po vybroušení celé plochy
následovalo přetmelení spár a přelakování dvousložkovým lakem zn.
Pallmann, což je dvousložkový lak německé výroby speciálně určený pro haly, tělocvičny s velmi dobrou mechanickou i chemickou
odolností. Navíc tento lak splňuje požadavky na protiskluznost dle
DIN18032 a EN 14904.
K realizaci této zakázky byla vybrána firma z Červeného Kostelce
(Podlahářství K+Š), která již pro město realizovala několik zakázek.
Stejně jako v minulosti i tentokrát patří poděkování této firmě za rychlou a dobře odvedenou práci.
Martin Balák – Sportovní referent

Polický měsíčník - LISTOPAD 2016
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PRONÁJEM

RESTAURACE

V SUCHÉM DOLE

Citlivé a profesionální
zacházení se stromy!

OBEC SUCHÝ DŮL

NABÍZÍ DO
PRONÁJMU
ZAVEDENOU
RESTAURACI
VČETNĚ VEŠKERÉHO
VYBAVENÍ.
Zájemci se mohou
informovat osobně
nebo na telefonních
číslech:

491 541 139,
602 611 201.

ADAM ČEJCHAN
CERTIFIKOVANÝ
ARBORISTA ETW
 Komplexní péče o stromy
 Ošetřování stromů
stromolezeckou technikou
 Rizikové kácení

Tel.: 722 961 025
E-mail: cejchana@seznam.cz

PŘIJMEME DĚLNÍKY/CE
do živočišné výroby
(dojič(ka), stájník) – ideálně manželský pár,
dvousměnný provoz,
odborné vzdělání není podmínkou,
nutná praxe u skotu,
pracovní poměr na dobu určitou
dále s možností na dobu neurčitou,
mzda 14 000,-Kč – 26 000,-Kč měsíčně,
kontakt: mobil 724 543 525,
e-mail: ludvik@agriteam.cz
40
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Jídelna Pellyho domy
Police nad Metují
Vás srdečně zve na

SVATOMARTINSKÉ
HUSY,
dva druhy zelí a dva druhy knedlíků

v pátek 11.listopadu
10.00-15.00
Rezervace možné na tel. 777 828343.
Prodej též přes ulici.

Dobrou chuť přeje Martin Exner s kolektivem
zaměstnanců.

KOLBA, S.R.O.
RADEŠOV 19, POLICE NAD METUJÍ
• Provádíme Levné výkopové práce pásovým
bagrem JCB 8025 + přepravu materiálu kontejnerovým vozidlem AVIA 75 DAEWOO
s hydraulickou rukou 2500 kg.
Zabýváme se výkopovými pracemi mini bagrem JCB
8025 jako jsou přípojky (voda, kanalizace, elektřina,
plyn), výkopy bazénů, jezírek, septiků, jímek či rýhy.
Provádíme základy
staveb,
terénní úpravy,
čištění potoků,
zapůjčení kontejnerů a další
práce po domluvě.

• Dále provádíme veškeré stavební
a zámečnické práce.
KONTAKT: KOLBA VÁCLAV, tel. 603 509333
KOLBA PETR,
tel. 731268145
e-mail: IRENA@KOLBA.CZ
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Pokud chcete zbavit tělo únavy,
dopřejte si masáž

Kromě masáže klasické nebo shiatsu masáže Vám nabízím i manuální
lymfatickou masáž, která zlepšuje pohyb lymfy (mízy) v těle.
Pomocí této jemné techniky lze zbavit tělo otoků, posílit imunitu nebo přispět
k detoxikaci organismu. Při činnostech, které vyžadují dlouhodobé stání či
sezení, představuje tato masáž ideální regeneraci dolních končetin.
Provozovna: Tomkova ulice 62 (kadeřnictví Iva Jakubcová)
Pracovní doba: pátek dle telefonické domluvy
Kontakt: Renata Teichmanová,
tel. 604 612 900 (volejte prosím po 15. hodině).
Nebo přijďte na zdravotní cvičení (út, čt od 18 hodin) do tělocvičny ZŠ a tam
se domluvíme. Možná nakonec zjistíte, že po pravidelném cvičení už ani žádnou
masáž nepotřebujete.
Těším se na Vás

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ,
ČALOUNĚNÉHO NÁBYTKU,
SEDAČEK, KŘESEL,
ŽIDLÍ A INTERIÉRŮ
AUTOMOBILŮ
Čištění mokrou cestou
(doba schnutí minimální)
Ceny dle velikosti plochy a znečištění

Kontakt:
Martina Hulínová 608 775 813,
Petr Zatloukal 608 889 992
e-mail: m.hulinova@seznam.cz
Soukenická 163,
549 54 Police nad Metují

Renata Teichmanová

NABÍZÍME
K PRODEJI
OBRAZY
MALÍŘE PANA
JANA KOUSALA.
CENA DOHODOU
KONTAKT:
774 575 718

KOUPÍM

... okna patří k životu

OKNA
DVEŘE
ZIMNÍ ZAHRADY
kvalitní servis

výhodné ceny

Kde nás najdete
Náchod
Trutnov

Hradec Králové
Nové Město n.M.
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individuální přístup

Zavolejte nám

499 886 131
491 472 927

www.proplast-k.cz

rodinný dům
v
Polici nad
Metují
Kontakt:
774 458 824
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Truhlárna
MT Střechy s.r.o.
Bukovice 40

+420 732 626 875

Okna
Dveře - vchodové, interiérové
Schodiště - samonosné i obklady
Dřevěné terasy, pergoly
Vestavěné skříně
Zakázkové práce na míru

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy:

Broumov

29. 11. 2016 v 15.00 hod.

Police n. Metují 24. 11. 2016 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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INEKO-OPTIK

Vánoce v Ineko-optice
Broumov, Police nad Metují,
Červený Kostelec, Hronov

Zveme Vás k návštěvě některé z našich
provozoven s oční optikou na prima vánoční
nákup za skvělé vánoční ceny brýlí!

AKCE 1000/200 ...z každé u nás zaplacené
tisícikoruny Vám vrátíme 200,- Kč zpět na Vaše
další vánoční dárky!

Výprodej starších obrub …mnoho obrub
za velmi nízké ceny právě pro Vás před
Vánocemi

Sleva 50% … na sluneční brýle - i značkové
AKCE 50% multifokál ...vztahuje se na

multifokální brýlové čočky (platíte pouze jednu,
druhou máte od nás k Vánocům zdarma!)
Akce platí do konce roku 2016, slevy se nesčítají!
Najdete nás i na www.inekooptik.cz.

Nová vánoční kolekce brýlí na prodejnách!
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BROUMOVSKÉ STAVEBNÍ SDRUŽENÍ S.R.O.
přijme do pracovního poměru:
• ROZPOČTÁŘE, podmínkou je min. středoškolské vzdělání
stavebního směru, praxe v oboru a řidičské oprávnění skup. B.
• AUTOMECHANIKA, ZÁMEČNÍKA, podmínkou je svářečské
oprávnění, praxe v oboru a řidičské oprávnění skup. B.
• SKLADNÍKA, ZÁSOBOVAČE, podmínkou je řidičské oprávnění
skup. B a průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku.

Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, možnost ubytování, stálou
práci, stravenky. Nástup možný ihned.

Životopis zasílejte na mzdy@bssbroumov.cz.
Bližší informace sdělí pan Netík Martin, tel.: 777 762 305.

V domě čp. 86 byla roku 1920 otevřena dosud neznámá instituce. O co se jednalo? To se dozvíte z tajenky.



PŘEDLOŽKA

JIMRAMŮV
KRÁTKÝ
KABÁT

IRŮV
(SLOV.)

HON

INIC. TEN.
LENDLA

TAHLE
MALÁ
JIŘINA

POMŮCKA:
PŘÍJEMNĚ
CNA

ZESÍLIT

PTÁK
(NÁŘ.)

HESLO

AUTOMOB.
PARK
ÚSTŘ . RADA
ODBORŮ

VĚDRO

FÁZE
MĚSÍCE

ZAKOUPIT
CENINU

POMŮCKA:
OPYŠ

ODORAT
VÝBĚŽEK
PEVNINY

ČESKÝ
ZPĚVÁK

DAREBA
(NÁŘ.)

JITKY

DRAHOKAM

FRANTIŠEK

FAKULTA
KAT. TEOL .

OLINA

OMAMNÉ
LÁTKY
MOTYKOU
ZKYPŘIT

CISTERN.
PLAVIDLO

OBYDLÍ
FARÁŘE

CITOSLOVCE
FOUKNUTÍ
PŮLE
(NÁŘ.)

KONĚ
(SLOV.)

TOHLE
OPAK
KRÁTCE

VÝZKUM
(KN.)
STÁT. DIV.
OSTRAVA

PATŘÍCÍ
DITĚ

POMŮCKA:
TROP

SKRZ
(MAĎ.)

ZERAV

HRAČKA

INIC. SPIS.
JIRÁSKA

SPZ
TRUTNOVA

ČÁST
OCAS

TAJENKA
KARETNÍ
VÝRAZ

KORÝŠ

SLŮVKO
OHRAZENÍ
SPZ
TACHOVA

MODLA

OSTNY

TĚLOCVIČ.
PRVEK
SVAZEK
OBILÍ

TLOUCI

POPĚVEK

CHEM. ZN.
STRONCIA

ZBYTEK
PŘI MLETÍ

TÝKAJ.SE
ASCENZE

KRÁSA

OBRATNÝ
KOUSEK

Tajenka křížovky z říjnového
čísla PM: Spolek založený roku
1869 byl "Spolek tělocvičný se
sborem hasičským"
Správnou tajenku zaslalo
5 křížovkářů, ze kterých jsme
vylosovali 2 výherce Marii P. a
Jaroslava M., pro které máme
v Informačním centru Pellyho
domy drobnou pozornost.
Tajenku křížovky z tohoto
čísla Polického měsíčníku můžete
zasílat prostřednictvím e-mailu na
adresu infocentrum@policko.cz
nebo napsat na lísteček s Vaší adresou a přinést do Informačního
centra v Pellyho domech vždy do
15. dne příslušného měsíce.
Ida Jenková
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RUSKÁ
ŘEKA

TNOUT

MPZ
TANZANIE

POLICKÝ MĚSÍČNÍK

- periodický tisk města Police nad Metují Fota na obálce: Oldřich Jenka a Libor Jenka
Termín uzávěrky: vždy 20. den v měsíci do 15 hod.
Distribuce: obvykle 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

Telefon:
E-mail:

491 541 113
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

Velikost 1/8A4 – ¼ A4

250,- Kč + DPH

Velikost do 1/8A4

125,- Kč + DPH

1 x A4 v každém čísle barevně 2000,- Kč + DPH
Množstevní slevy se neposkytují
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Informace ze Základní umělecké školy Dopis od ministra

A ještě jedno blahopřání putuje do naší školy: Na konci srpna oslavil
náš kolega, učitel a zástupce ředitele Vladimír Beran, své kulaté životní
jubileum.
A jako jeden s dárků obdržel pan učitel Vladimír Beran dopis z ministerstva kultury, v němž mu pan ministr Daniel Herman děkuje za dosavadní práci. Pan učitel již roky pracuje v odborné radě NIPOS-ARTAMA, organizaci Ministerstva kultury ČR a spolupodílí se tak na rozvoji
dětských výtvarných aktivit nejenom jako učitel naší školy, ale i metodik
v rámci republiky.
A s přáním všeho nejlepšího do dalších let se připojujeme i my, jeho
kolegové.

pokračování

Dvě patnáctky - Přehlídka ATAKUJÍCÍ
OBRAZY

V sobotu 15. října
byla ve Zlíně vernisáž
15. celostátní přehlídky
výtvarných prací dětí a
mládeže, kterou jednou
za tři roky pořádá Národní poradenské středisko Ministerstva kultury ČR - odbor Artama.
Letošní téma bylo, jak
již název článku napovídá “Atakující obrazy”
- a jeho cílem bylo se
výtvarnými prostředky
vyjádřit k prostředí, které nás všechny - a tedy i
dětskou duši - obklopuje
obrazovými informacemi a útočí na nás ve snaze ovlivnit naše mínění
i jednání. Naše škola
obeslala přehlídku projektem “Filmový obraz,
zrození vlastní reality”.
Žáci Grafiky pod
vedením pana učitele
Vladimíra Berana vytvořili filmové dílko,
inspirované starým francouzským filmem “Červený balónek”, v němž
je hlavním motivem přátelství malého chlapce a nafukovacího balónku. Film vrcholí honičkou, kdy se banda uličníků snaží balónek zničit.
Při rozboru filmu naši filmaři objevili, že režisér Lamorisse natáčel
jednotlivé scény filmu po celé Paříži, ale závěrečnou filmovou montáží vše sjednotili do iluze, že honička probíhá kolem jednoho bloku
domů. Podobnou vlastní “Paříž” pak vytvořili u nás v Polici jako důkaz toho, že filmový obraz dokáže vytvořit vlastní, zcela přirozenou
realitu. Podrobněji svůj projekt pan učitel určitě popíše na webu školy.
Při otázce, kde se dá film shlédnout, byla odpověď zatím velice jednoduchá: “Nikde. Připravujeme veřejnou premiéru s výstavou dokumentace z natáčení - a ta se bude konat až po dokončení filmu o filmu,
abychom celý projekt představili kompletní. A jsme zvědavi, jak se
Poličáci vypořádají s tím, jak jsme naše město ve filmu předělali”.
Výstava byla pro nás příjemným překvapením, protože pan učitel
Beran dostal od kurátorů přehlídky “Cenu za dlouhodobý koncepční a
systematický přístup k výtvarnému oboru, zejména v oblasti filmové/
audiovizuální tvorby”.
A ještě poznámka k organizaci výstavy. Ta se uskutečnila v prostorách Kovárny Viva, významného zlínského podniku a její ředitel,
pan Čestmír Vančura patří k významným osobnostem a podporovatelům umění ve svém městě.
ZUŠ

Písková rokle

