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Ohlédnutí za minulým měsícem…
Léto se s námi opožděně rozloučilo… paradoxně ve
chvíli, kdy již měl vládu v rukou několik dní podzim…
S ohledem na současnou dovolenou paní starostky se
k uplynulému měsíci vrátím nyní pouze já s tím, že paní
starostka Vám život radnice a důležité body měsíce října
připomene ve své listopadové mozaice.
V uplynulém měsíci jsme se pokoušeli domluvit
s vlastníky pozemků v oblasti Klůčku, na kterých by měla
být v budoucnu provedena výstavba protipovodňového
opatření – tzv. suchého poldru. Jednání dosud nejsou u
konce, a proto neumíme dosud jasně říci, zda se výstavba
poldru realizovat bude, či nikoliv. Na tomto místě je třeba
dodat, že získání souhlasů vlastníků pozemků je pouze
jedním z řady bodů, které musí být před spuštěním
realizace splněny, a neměli bychom zapomínat na
skutečnost, že bez získání dotace z programů Evropské unie
bude pro nás realizace poldru při současných nízkých
daňových výnosech neúnosnou.
V polovině
měsíce
došlo
k ukončení
stavby
INTENZIFIKACE MĚSTSKÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, přičemž
ukončení stavby bylo vyjádřeno uskutečněným předáním
stavby. V současné době běží stavba v režimu zkušebního
provozu, neboť je třeba před uvedením stavby do trvalého
užívání vychytat všechny zejména technologické „mouchy“.
Nicméně je třeba dodat, že s ohledem na rozsah zařízení,
jakož i rozsah stavby jako takové je much relativně málo, a
na jejich odstraňování se intenzivně pracuje. Slavnostní
otevření čistírny odpadních vod je plánováno na první
polovinu listopadu. Samotná kolaudace stavby je pak
předpokládána v příštím roce, a to v přímé závislosti na
výsledcích rozborů vod a funkčnosti technologie čistírny.
Ve druhé polovině měsíce jsme do majetku města získali
bezplatně vozidlo Škoda Octavia, přičemž podmínkou
bezplatného získání vozidla bylo mimo jiné to, že bude
vozidlo zařazeno do integrovaného záchranného systému.
Jelikož pak toto vozidlo bude sloužit výhradně městské
policii, bude tato podmínka splněna. Městská policie tak již
nebude užívat referentské vozidlo a nebude tedy docházet
k případům, kdy nemohli referenti rychle vyjet do terénu a
zasáhnout proti protiprávnímu jednání, neboť vozidlo právě
užívala městská policie a naopak. V těchto chvílích probíhá
registrace vozidla a jeho zařazení do integrovaného
záchranného systému (tato vozidla neplatí povinné ručení).
Věřím, že se jedná o dobrý krok, který zvětší akceschopnost
městské policie a napomůže k rychlejšímu jednání v terénu,
a tím i k větší spokojenosti s činností městské policie.
V závěru měsíce jsme pak v našem městě přivítali
delegaci zástupců města a obcí z Uničovska, kteří opětovali
naši červnovou návštěvu na Uničovsku, o které jsme Vás
informovali. Více k této návštěvě se dozvíte v článku
E. Pápaiové na straně 4 - 5.
V průběhu měsíce pak povodňová komise města
provedla prohlídky všech vodních toků v k. ú. Hony, Pěkov,
Hlavňov, Velká Ledhuje a Police nad Metují, přičemž
následně bude komise pracovat na tom, aby vyzvala
občany, kteří na svých pozemcích vytvářejí povodňová
rizika, aby tato rizika odstranili, a pomáhali tak svým
odpovědným jednáním předejít případnému vzniku škod při
povodňových stavech.
Jiří Škop, místostarosta

komise územního plánování, představami dalšího postupu,
prezentací zkušenosti členů komise z předchozího působení.
Součástí jednání byla i zajímavá diskuse nad limity
území a problémy při projednání územního plánu.
Posledním projednávaným bodem prvního jednání komise
pak bylo stanovení parametrů výběrového řízení na
dodavatele nového územního plánu města, včetně navržení
potenciálních zhotovitelů, kteří budou nabídkou osloveni
přímo.
Oznámení výběrového řízení pak bude zveřejněno
v průběhu měsíce října. O jeho výsledcích Vás budu
samozřejmě informovat
Jiří Škop, místostarosta

Oprava mostku v Hlavňově
Začátkem září firma Zdeněk Klíma Suchý Důl provedla
rychle a kvalitně opravu mostku v místní části obce Police
nad Metují – Hlavňov. Konstrukce původního mostku byla
velmi narušena, stávající skruže byly popraskány (nebyly
vhodné pro konstrukci mostku), pískovcová čela byla
narušena a částečně vyvalena. Podkladové vrstvy vozovky a
zatrubení toku bylo poškozeno vsakující vodou. Po otevření
zhlaví čel bylo nutné přistoupit ke kompletnímu rozebrání
až po základovou spáru.
Pro
novou
konstrukci
mostku
byly
použity
železobetonové hrdlové truby těsněné pryžovými kroužky
světlosti 1000 mm. Pod nová pískovcová čela byl zhotoven
betonový základ. Nová vyzdívka čel z pískovcových kamenů
byla vyztužena betonovou římsou, do které bylo uchyceno
nové ochranné zinkované zábradlí. Rýha kolem potrubí byla
zasypána sypaninou se zhutněním, překop komunikace byl
vyspraven hrubým drceným kamenivem a vozovka
vyspravena asfaltovým obalovaným kamenivem ACP. Koryto
dna potoka v blízkosti mostku bylo vyčištěno. Doufáme, že
důkladně opravený mostek bude dlouhodobě a bezpečně
sloužit.

KOMISE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Komise se sešla na svém prvním zasedání. V rámci
prvního jednání se komise zabývala mimo jiné cíly práce
Ing. Pavel Scholz, investiční technik
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NABÍDKA ODKUPU OSOBNÍCH
AUTOMOBILŮ

Pozvánka
na 5. veřejné zasedání

Město Police nad Metují nabízí
k odkoupení formou obálkové metody
osobní vozidla:

Zastupitelstva města Police nad Metují
v roce 2011,
které se koná 2. 11. 2011 v 17 hodin
na sále Pellyho domů.
Program:

1)

- rekonstrukce koupaliště
- revolvingový úvěr na rok 2012
- prodeje nemovitostí

Škoda FABIA COMBI 1,2, 4V, barva modrá,
výkon 47 kW, r.v. 2003, najeto 50 000 km, STK
11/2011 + zimní pneu s disky

OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Police nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení na

referenta stavebního úřadu
druh práce :

Výkon přenesené působnosti v oblasti
územního řízení a stavebního řádu

místo výkonu práce : Správní obvod pověřeného MěÚ
v Polici nad Metují
platová třída :
9. platová třída
pracovní poměr:
na dobu určitou !
Předpoklady:
dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku
Požadavky:
dosažené vzdělání - vyšší odborné vzdělání nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního
směru
řidičský průkaz skupiny B
znalost práce na PC (MS Office, Internet)
Výhody:
praxe ve státní správě nebo samosprávě
zkušenosti s rozhodováním ve správních řízeních

nejnižší nabídková cena 49 000,- Kč
2)

Škoda FABIA 1,2, 3V, barva zelená,
výkon 40 kW, r.v. 2003, najeto 100 000 km, STK 7/2013
(bez posilovače řízení) + zimní pneu s disky

Uzávěrka přihlášek : 26. října 2011
Termín nástupu : leden 2012
Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Městský úřad Police nad Metují
Masarykovo náměstí 98
549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 113, e-mail: meu@meu-police.cz
Náležitostí přihlášky jsou:
Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo
narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu
zájemce, číslo občanského průkazu, datum a podpis
zájemce.
K přihlášce připojte:
Životopis
s uvedením
dosavadních
zaměstnání,
odborných znalostí a dovedností týkajících se správních
činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce, popř. doklad o jeho vyžádání a ověřenou kopii
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Uzavřenou obálku označte heslem „VŘ – referent odboru
výstavby “.
Po skončení výběrového řízení budou uchazečům
poskytnuté písemné materiály k výběrovému řízení vráceny.
Pozn. Výběrová komise má právo rozhodnout pouze na
základě písemných přihlášek.
Ing. Pavel Pohner - tajemník MěÚ

nejnižší nabídková cena 39 000,- Kč
Cenové
nabídky
podávejte
v zalepené
obálce
s označením FABIA COMBI nebo FABIA na adresu MěÚ Police
nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad
Metují do 31.10.2011.
Vozidla budou k odebrání v druhé polovině listopadu.
Zájemci o koupi si mohou vozidla prohlédnout v úterý
25.10.2011 v době od 14 – 16 hod. na parkovišti za radnicí
(výjimečně po dohodě s panem Petrem Rutarem - tel.
603 929 838, v jiném termínu).
Ing. Pavel Pohner - tajemník MěÚ

ODPADOVÉ INFORMACE
Změna intervalu svozu odpadu
Oznamujeme občanům, že od 42. kalendářního týdne
nastane pravidelná změna intervalu svozu zbytkového
odpadu z popelnic, a to z týdenního na čtrnáctidenní;
svážet se tedy bude v sudých týdnech. Tato změna se
týká katastrálních území Velká Ledhuje a velké části Police
n. Met.
Na malé části území Police n. Met., nastane tato
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změna až po 43. týdnu a bude se zde svážet v lichých
týdnech. Jedná se o ulice: 17. listopadu, Tyršova, Pod
Havlatkou, Husova, část Nádražní (po prodejnu nábytku),
U Opatrovny a ulička mezi náměstím a Nádražní ul. Toto
rozdělení je z důvodu kapacity svozového vozidla odpadové
firmy.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Chcete zdravější ovzduší ve svém
okolí? Nepalte odpad, třiďte ho!
Pokud vám není jedno, co dýcháte
vy či vaše děti, nepalte domácí odpad.
K tomu, aby bylo ve vašem okolí
ovzduší zdravější, stačí odpad vytřídit
do k tomu určených kontejnerů. Díky
třídění odpadu se nejen zlepšuje
životní prostředí, ale také se zpět do oběhu dostávají
důležité suroviny.
Většina obyvatel Královéhradeckého kraje odpad třídí,
přesto se i nyní objevují případy, kdy domácnosti odpad
pálí. „Naše sousedka každý týden pálí v kamnech odpad,
patrně včetně plastů a PET lahví. Z komína se jí pokaždé
valí černý dým a zamořuje okolí. Kontejnery má přitom
padesát metrů od svého domu,“ uvedl dvaačtyřicetiletý
Milan Rousek z Hradecka.
Při spalování odpadu doma se uvolňuje do ovzduší velké
množství zdraví škodlivých látek. Například při spalování
PET lahví uniká do ovzduší toxický oxid uhelnatý a
karcinogenní látky přispívající ke vzniku rakoviny.
„Není přitom nic jednoduššího než odpad vytřídit a
odnést ho do příslušných kontejnerů. V Královéhradeckém
kraji je už do systému na sběr a třídění odpadů zapojeno
na 400 obcí a po celém regionu je rozmístěno více než
12.500 barevných kontejnerů,“ řekl Tomáš Pešek,
regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s. která v České
republice zaštiťuje systém zpětného odběru a využití
odpadových obalů.
Plasty patří do žlutého kontejneru. Před vhozením by se
měly sešlápnout či zmačkat, aby zabíraly méně místa.
Modrý kontejner je určený na sběr papíru, nápojové
kartony se vhazují do kontejnerů různých tvarů, které jsou
ale vždy označeny oranžovou nálepkou, případně do
oranžových pytlů. Sklo, které je možné recyklovat prakticky
donekonečna, se vhazuje do zeleného nebo bílého
kontejneru – barevné do zeleného, čiré do bílého. Například
pro nebezpečný odpad či vysloužilé domácí spotřebiče a
ostatní odpad jsou určené sběrné dvory.
Více informací k projektu společnosti EKO-KOM, a.s.
který je realizován ve spolupráci s Královéhradeckým
krajem, je možné najít na internetových stránkách
www.cistykraj.cz. Se správným tříděním odpadu vám může
pomoci web www.jaktridit.cz.
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s
Tel.: 721 562 554, Eml.: pesek@ekokom.cz

Výzva spol. ČEZ Distribuce, a.s.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s., žádá (ve smyslu
ustanovení §25 odst.3 písm.g) zákona č.458/2000 Sb.,
v platném znění) majitele a uživatele pozemků, aby
v termínu od 1. října do 15. listopadu provedli ořez větví
nebo pokácení dřevin, rostoucích v blízkosti elektrických
rozvodných zařízení. Důvodem je především zabezpečení
provozu rozvodného zařízení a zajištění bezpečnosti osob, a
to podle energetického zákona a zákona o ochraně přírody
a krajiny.
Ořez je potřebné provést tak, aby:
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•

minimální vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí
nn (do 45 kV) byla
•
u stromů a jiných porostů, u nichž se předpokládá
výstup osob do koruny:
- 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaných vodičů
a kabelového vedení
- u stromů a jiných porostů, u nichž se výstup osob do
korun nepředpokládá:
- 1,5 m od holých a izolovaných vodičů a kabelového
vedení,
• minimální vzdálenost větví od vodičů vysokého napětí
vn (od 1 do 45 kV), byla
- u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt:
- 3,1 m od holých vodičů, 2,5 m od izolovaného
vedení a 1,5 m od kabelového vedení,
- u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt:
- 1,6 m od holých a izolovaných vodičů i kabelového
vedení,
• minimální vzdálenost větví od vodičů velmi vysokého
napětí vvn (110 kV), byla
- u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt:
- 4,5 m od holých a izolovaných vodičů a kabelového
vedení,
- u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt:
- 3 m od holých a izolovaných vodičů i kabelového
vedení,
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno
nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Pokud ve shora uvedené lhůtě potřebný zásah
neprovedete, vstoupí na dotčené pozemky společnost ČEZ
Distribuční služby, s.r.o. a provede zásah sama s tím, že
vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a
vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do
hromad na okrajích ochranného pásma nebo do 10-ti m od
osy vedení. V zákonem vymezených případech je nutné
před plánovaným kácením splnit oznamovací povinnost
podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění.
Podle upozornění spol. CEZ Distribuce, a.s. zpracoval
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n. M.

Usnesení rady města ze zasedání
č.17 a 18 /2011 ze dne 12. 9. a 26.9. 2011.
RM bere na vědomí zprávu o míře nezaměstnanosti ve
městě Police nad Metují.
RM souhlasí s tím, aby ZUŠ v Polici nad Metují přijala
sponzorský dar od firmy Hašpl a. s. ve výši 10 000,- Kč na
snížení nákladů spojených se zajištěním pracovního
soustředění Dechového orchestru ZUŠ v Orlických horách.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 87
o výměře 1 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje vyřazení hmotného majetku města:
inv.č. 803 - chladnička Zanussi ZT 155
inv.č. 804 - chladnička Zanussi ZT 155
inv.č. 1251 - Switch planet FNSW-2401 CS
RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce věcí movitých
uzavřené dne 31. 10. 2007 mezi městem Police nad Metují a
Knihovnou města Police nad Metují. Smlouva bude
ukončena dohodou k 30. 9. 2011.
RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 2 Zřizovací
listiny příspěvkové organizace Knihovna města Police nad
Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod
movitého majetku v celkové hodnotě 1 401 729,- Kč
užívaného Knihovnou města Police nad Metují na tuto
příspěvkovou organizaci k 1. 10. 2011.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 9 - 1+1 v domě
č.p. 343 v Husově ulici panu A. P. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího
prodloužení, bude-li nájemce řádně plnit povinnosti
vyplývající z nájmu bytu.

RM doporučuje ZM ke schválení prodej bytové jednotky
č.69/1 v domě č.p. 69 v Tomkově ulici s podílem 1044/3064
na společných prostorech a pozemku st.č. 206/1 v k.ú.
Police nad Metují panu P. S. Kupní cena po slevě činí
400 000,- Kč a bude uhrazena do dvou měsíců od podpisu
kupní smlouvy.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1184/13
o výměře 20 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje odpis pohledávek z nájemného takto :
R. K.
1 065,- Kč
K. M.
3 780,- Kč
H. J.
456,- Kč
Š. E.
14 826,- Kč
H. R.
5776,- Kč
Č. E.
918,- Kč
S. J.
16 053,- Kč
Celkem
42 874,- Kč
RM schvaluje ukončení splatnosti přeplatků z vyúčtování
p. S. čp. 200
26,- Kč
p. B. čp.99
245,- Kč
RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu a smlouvy o
smlouvě budoucí kupní s firmou Vladimír Brandejs, kde
předmětem je osobní automobil Škoda Fabia 1,2 TSI.
RM schvaluje prodej osobních automobilů Škoda FABIA 1,2
(zelená, r. v. 2003) SPZ 1H7-3118 a Škoda FABIA COMBI 1,2
(modrá, r.v. 2003) SPZ 1H9-9403 obálkovou metodou.
Nejnižší přípustná nabídka je stanovena u automobilu FABIA
na 39 tis. Kč a u automobilu FABIA COMBI na 49 tis. Kč.
RM schvaluje jako vítěze výběrového řízení na realizaci
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava povrchu
komunikace Police nad Metují - Záměstí" firmu SVOBODA –
dopravní a inženýrské stavby a.s Meziměstí s ekonomicky
nejvýhodnější nabídkou 1 670.763,- Kč s DPH. Akce bude
dofinancována z nepoužitých prostředků určených na
jednorázový nákup hasičské cisterny.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu „Oprava povrchu komunikace
Pěkov - Hony“ s tím, že realizace této akce se pro
nedostatek finančních prostředků v rozpočtu města, vlivem
dosud nerealizovaného prodeje městských nemovitostí,
odsouvá na neurčito.
RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 5 změny rozpočtu č. 18 - 32, zvýšení rozpočtových příjmů o
částku 1 730 264,- Kč zvýšení rozpočtových výdajů o částku
1 580 464,- Kč a snížení financování o - 149 800,- Kč.
RM schvaluje:
a) jednat o smlouvě o revolvingovém úvěru pro rok
2012 s úvěrovým rámcem 9,5 mil. Kč.
b) čerpání revolvingového úvěr na ČOV maximálně do
výše 10 mil. Kč a bere na vědomí, že skutečně
čerpané
prostředky
budou
v závěru
roku
transformovány do investičního úvěru.
RM bere na vědomí žádost pana Ševců o prošetření postupu
přestupkové komise ve věci sporu s panem Koubkem a
ukládá starostce projednat jeho připomínky s předsedkyní
přestupkové komise JUDr. Šárkou Sedláčkovou.
RM bere na vědomí zprávu o hospodaření ZŠaMŠ Police nad
Metují za 1. - 8. měsíc 2011.
RM schvaluje s účinností od 1.10.2011 organizační směrnici
RM č. 06/2011 o účtování na podrozvahovým účtech.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 5 - 1+0 v domě
č.p. 309 v ulici 17. listopadu v Polici nad Metují sl. A. P.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou tří
měsíců s možností dalšího prodloužení, bude-li nájemce
řádně plnit povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje přidělení městského bytu č. 2 - 1+1 v domě
č.p. 407 v ulici Na Babí v Polici nad Metují. Byt bude
nabídnut žadatelům v tomto pořadí:
1) J. P.
2) H. R.
3) P. K.
4) L. S.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
jednoho roku s možností dalšího prodloužení, bude-li
nájemce řádně plnit povinnosti vyplývající z nájmu bytu.
RM schvaluje:
1) ukončení nájmu bytu č. 3 - 1+1 v domě č.p. 116 v
ulici Na Babí v Polici nad Metují panu MUDr. Ing. K.
H. dohodou k 30.9.2011.
2) přidělení městského bytu č. 3 - 1+1 v domě č.p.
116 v ulici Na Babí v Polici nad Metují zástupci
firmy Microtherm CZ. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou do 31. 3. 2012 s
možností dalšího prodloužení.
RM bere na vědomí zprávu DSO Lesy Policka o hospodaření
v městských lesích.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 244/6 o výměře
210 m2, p.č. 244/7 o výměře 136 m2, p.č. 259/1 o výměře
364 m2 a p.č. 1197 o výměře 325 m2 v k.ú. Police nad
Metují.
RM
schvaluje,
aby
v případě
poskytnutí
úvěru
Českomoravskou stavební spořitelnou, a.s., panu L. V. na
koupi domu č.p. 342 s pozemkem st.č. 386/3 v k.ú. Police
nad Metují, byla nemovitost převedena na kupujícího před
úhradou kupní ceny. V případě nezaplacení kupní ceny
město odstoupí od kupní smlouvy s účinky jejího zrušení od
samého počátku a bude požadovat náhradu tím způsobené
škody v plné výši.
Ing. Pavel Pohner, tajemník

Informace ze psího útulku

Hledáte svého psa?
Nebo byste se prostě jen rádi ujali psa z „útulku“.
Možná ho najdete v záchytných kotcích u nás.
V městském útulku k 7.10.2011 nemáme žádného
psa.
Aktualizovanou nabídku volných psů najdete i na
internetových stránkách města www.meu-police.cz pod
odkazem praktické informace - ztráty a nálezy.
Psi jsou umístěni v záchytných kotcích v areálu
Technických služeb Police nad Metují. Pokud máte zájem o
některého z nalezených psů nebo pokud je to právě ten Váš
ztracený – kontaktujte městskou policii, která Vám podá
potřebné informace a zajistí prohlídku psa. Tel. čísla
491 541 115, 602 117 156, 602 280 065.
Pokud si osvojíte psa z našeho městského útulku a máte
bydliště na území města Police nad Metují, budete po dobu
24 měsíců osvobozeni od placení místního poplatku ze psů.
Jana Hlaváčková, odbor finančně-správní

ZPRÁVY DOBROVOLNÉHO SVAZKU
OBCÍ POLICKA
Členové svazku obcí Policka zasedli 8. září 2011
v restauraci v Suchém Dole, aby projednali jednotlivé body
nabitého pracovního programu. Tohoto veřejného zasedání
se také zúčastnili zástupci několika obcí a měst
z Náchodského okresu. Žhavým tématem zasedání se stala
tzv. Místní akční skupina (MAS), která má tu možnost čerpat
dotační prostředky z programu LEADER. Jako hosté se
představili zástupci MAS Království – Jestřebí hory, o. p. s. a
MAS Broumovsko+.
Dobrovolný svazek obcí Policka obdržel z Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje finanční
prostředky na obnovu sakrálních staveb na Policku.
Vzhledem k tomu, že projekt „Drobné památky Policka“ byl
původně rozpočtován ve výši 900 tis. Kč a dotace byla
poskytnuta ve výši 112 tis. Kč, bylo nutné rozpočet
aktualizovat a přizpůsobit dotaci, proto bude z projektu
možné obnovit pouze vybrané sakrální stavby v Suchém
Dole, Machově, Žďáře nad Metují a Bukovici.
Na Policko zavítala 22. a 23. září 2011 skupina zástupců
mikroregionu Uničovsko, kteří ve spolupráci s Celostátní sítí
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pro venkov uspořádaly dvoudenní poznávací seminář na
téma „Výměna praktických zkušeností a příkladů úspěšné
praxe spolupráce partnerů Celostátní sítě pro venkov“. Naší
snahou bylo připravit bohatý program, jehož podstatou byla
propagace jednotlivých obcí Policka, především pak
představení projektů realizovaných za pomoci dotací.
Starostové, místostarostové, administrativní síly i další
pracovníci obcí byli těmto zástupcům po celou exkurzi
k dispozici, prezentovali své obce, realizované projekty a
nabídli pohoštění. První den večer byl připraven společný
program, který se uskutečnil na sále restaurace v Suchém
Dole. Zde proběhla diskuse na téma „Problematika
mikroregionů“. Večerní program byl obohacen promítáním
fotografií Oldy Jenky a vystoupením spolku SPONA.
Všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravách a samotné
realizace velice děkujeme!
Eva Pápaiová, manažerka DSO Policka

KALENDÁŘ 2012
V druhé polovině října si budete moci zakoupit
v Informačním centru v Pellyho domech týdenní kalendář
pro rok 2012 „PUTOVÁNÍ ČASEM NA POLICKU rukou
Josefa Voříška“.

•

fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji
společenského, kulturního, sportovního života v
Polici nad Metují, či se jinak podílí na zlepšování
kvality života občanů v regionu Policka.

Termín ukončení výzvy:
Ukončení příjmu žádostí je 30. listopadu 2011 (středa).
Podání a přijetí žádosti:
Pro usnadnění celého procesu získávání finančních
grantů z rozpočtu města byl vytvořen NOVÝ FORMULÁŘ
ŽÁDOSTI O GRANT, který je nutné v odevzdat v písemné
podobě na podatelně Městského úřadu nebo ho zašle
elektronicky na adresu podatelna@meu-police.cz.
Tyto nové formuláře žádostí jsou k dispozici na
městském úřadě, na webových stránkách města –
www.meu-police.cz (odkaz Polická radnice – Granty,
příspěvky dotace – Granty a příspěvky města – Pro rok 2012)
nebo na www.policko.cz (odkaz Kultura, sport, volný čas –
Místní spolky a organizace).
Eva Pápaiová, správa dotací

Město Police nad Metují
nabízí k prodeji „Zelený domeček“
Objekt se nachází v katastrálním území Police nad Metují při
centru města a je vhodný k podnikání. Jednopatrová
nepodsklepená budova č.p. 345 s pozemkem st.č. 386/2 o
výměře 105 m2 má dvě nadzemní podlaží s nebytovými
prostory. Součástí nemovitosti jsou venkovní úpravy, přípojky
vody, elektro a kanalizace, a přilehlý pozemek p.č. 1239 o
výměře 142 m2 se zpevněnými plochami a trvalými porosty.
V prvním nadzemním podlaží jsou dvě místnosti, předsíň, šatna
a soc. zařízení (sprchový kout, 2 WC), celková plocha 74,4 m2.
Ve druhém nadzemním podlaží se nachází sportovní místnost a
2 x sociální zařízení (předsíňka, sprcha, WC), celková plocha
65,7 m2 – toto podlaží je v současné době pronajato.
Kupní cena nabízených nemovitostí je stanovena znaleckým
posudkem ve výši 1.727.840,- Kč.

Týdenní kalendář pro rok 2012 „PUTOVÁNÍ ČASEM NA
POLICKU rukou Josefa Voříška“
Předpokládaná prodejní cena 75,- Kč.
Eva Pápaiová, manažerka DSO Policka
Radka Vlachová, vedoucí CKV Pellyho domy

1. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O POSKYTNUTÍ VEŘEJNÉ PODPORY
Z ROZPOČTU MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
PRO ROK 2012
Obsah programu:
Finanční podpora sportovních, kulturních, společenských aj.
akcí
Finanční podpora činnosti spolků a zájmových organizací
Cíl programu:
Podpora
v
oblasti
společenských,
kulturních,
sportovních, sociálních a jiných aktivit v regionu Police nad
Metují.
Oblasti podpory:
• Kultura
• Sport
• Sociální oblast
Oprávnění žadatelé:
• právnická osoba neziskového charakteru (spolky,
soubory, občanská sdružení, nadace a další
organizace),
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Zájemci mohou své písemné žádosti podávat na Městském úřadu v
Polici nad Metují se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 98, 549 54
Police nad Metují nebo elektronickou cestou na e-podatelněTato
adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete
mít Java scripty povoleny : podatelna@meu-police.cz.
Bližší informace o nabízených nemovitostech lze získat na odboru
investic, majetku a životního prostředí
Anna Rutarová, tel.: 491 509 997, e-mail: rutarova@meu-police.cz.

Rozpis lékařů stomatologické
služby říjen-listopad 2011
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
15. – 16. 10.
22. – 23. 10.
28. 10.

MUDr. Lukáš Neoral ml.
ZS Police nad Metují 491 541 654, 602 333 427
MUDr. Jan Kubec
ZS Police nad Metují

491 543 398

MUDr. Ladislav Růžička
Poliklinika Broumov

603 479 084

29. 10.

MUDr. Josef Práza
ZS Machov

491 547 139

30.10.

MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují

602 333 460
491 581 394

05. – 06.11.

MUDr. Lukáš Neoral
ZS Police nad Metují

491 541 654

Malujeme přírodu pro radost sobě i jiným. Naše děti se
seznámily s životem dětí v Nepálu a nyní budou malovat a
psát o životě u nás v měsíci říjnu. A proč v říjnu a kam
obrázky a napsané příběhy poputují, o tom více na našich
webových stránkách www.knihovna-police.cz.

Dvě holky na stromě
Ve čtvrtek jsme v knihovně přivítali paní Jiřinu
Voltrovou – autorku knížky vzpomínek a zároveň příběhů o
dětství dvou malých holek na Babí u Náchoda. Dopoledne
přišli druháčci se svými učitelkami. S knížkou se seznámili
již ve škole a do knihovny přišli na setkání s paní
spisovatelkou. Strávili jsme společně příjemnou hodinu,
děti se dozvěděly, jak knížka vznikala, kdo ji ilustroval a
dokonce jednu kapitolu viděly zdramatizovanou. Paní
Voltrová si totiž s sebou přivezla dvě žačky dramatického
kroužku, který v Hronově vede, a ty nám zahrály, jak
hrdinky knížky líčily na vránu ohledně přání mít sestřičku.
Děti jako dárek paní spisovatelce nakreslili obrázky –
ilustrace z kapitol knížky, které přečetly ve škole.
Odpoledne jsme přichystali setkání pro děti, rodiče
i prarodiče, aby si společně poslechli vyprávění a
zavzpomínali na své dětství. Škoda, že tuto možnost využilo
tak málo lidí. Přesto se vytvořila příjemná atmosféra, plná
pohody a úsměvů, dokonce smíchu těch nejmenších.

Ministerstvo zemědělství spolu s Dobrovolným svazkem obcí Lesy Policka
si Vás dovolují pozvat na seminář:

Zkušenosti se zalesňováním zemědělské půdy,
s praktickou ukázkou zalesněných ploch sdílení
teoretických a praktických poznatků o programu
Úterý 25. 10. 2011
sál Pellyho domů v Polici nad Metují
Seminář na téma Zkušenost se zalesňováním zemědělské půdy je průřezem možností
financování změny využití zemědělské půdy z OSY II PRV, předávání zkušeností o
možnostech využití programu včetně poznatků z praxe způsobem zalesnění ,možnosti
finanční podpory a následných kontrol zalesněných ploch.

PROGRAM:

8,30 – 9,00 hod: prezence, zahájení
9,00 – 9,50 hod:
Legislativní postup při převodu zemědělské půdy na les.
Ing. Tomáš Dohnanský Poradce MZe
10,00 – 10,50 hod:
CHKO Broumovsko a zalesňování zemědělských pozemků.
Ing. Petr Kuna CHKO Broumovsko
11,00 – 11,50 hod:
Kontroly zalesněných ploch, snížení nebo neposkytnutí dotace.
Ing. Holub David SZIF ČR
12,00 – 12,50 hod:
Zalesňování zemědělských pozemků a dotace na zalesnění v praxi.
Luboš Binar výkonný ředitel DSO Lesy Policka
13,30 hod: Venkovní ukázka zalesněných zemědělských pozemků
Seminář je určen vlastníkům lesů,zemědělských pozemků, odborným lesním hospodářům
,ale i všem ostatním zájemcům o tuto problematiku.

Během semináře je zajištěno občerstvení.

Seminář je bezplatný, zájemci o účast se nahlašují na e-mailovou adresu l
lubos.binar@tiscali.cz na tel. 491 424 784, nebo 605 150 117 nejpozději do 21. 10. 2011.

 KNIHOVNA
Týden knihoven v polické knihovně
V úterý 4. 10. dopoledne se sešlo na sále Pellyho domů
125 dětí na přednášku pana Jaroslava Seiferta o životě
v oblasti Malého Himaláje v Nepálu. Akce byla součástí
projektu Klubu dětských knihoven SKIP Kde končí svět?,
který vstupuje ho 8. ročníku, letos pod názvem „Český
rok“. My jsme svou účast v projektu nazvali Říjen v kraji
pod stolovými horami. Žijeme v CHKO Broumovsko a

Paní Voltrová měla z obrázků dětí upřímnou radost
Náš dárek čtenářům k Týdnu knihoven pro lepší
orientaci ve fondu naučné literatury - Mezinárodní
desetinné třídění
MDT je univerzální, mezinárodně srozumitelný selekční
jazyk hierarchického typu - všechny obory lidského poznání
a činností lze numericky vyjádřit notací MDT.
MDT se využívá při pořádání systematických katalogů,
stavění fondů ve volném výběru nebo při vytváření
rozřaďovačů v tištěných bibliografiích.
Pro čtenáře knihovny je důležité, že naučné knihy jsou
na regále seřazeny podle oborů a toto řazení má nějaký
systém. Pro představu - číselné řazení funguje, jako
kdybyste přiřazovali vedle sebe čísla za desetinnou čárkou.
Čtenář se orientuje podle názvů oborů, uvedených vedle
třídníku.
Naše knihovna toto řazení používá již dlouhou řadu let.
Jenže knih přibývá a pod jedním třídníkem je na regále už
mnoho knih a vyhledávání jednotlivých titulů se stává
nepřehledným. Řešením je knihy roztřídit podrobněji. A o
to jsme se pokusili během letošních prázdnin. Využili jsme
aktuální on-line vydání Mezinárodního desetinného třídění,
které je zpřístupněné na adrese http://aip.nkp.cz/mdt.
Ovšem, aby jste po prázdninách našli na regálech knihy
podrobněji roztříděné, znamenalo to pro knihovníky vzít
každou naučnou knížku do ruky, zařadit ji pod podrobnější
třídník (pokud byl použit) a opravit třídník na hřbetu knihy
a v katalogu knihovny, který je on-line přístupný na našich
webových stránkách. Než jsme takto začali, museli jsme si
vytvořit seznam použitých třídníků a vyrobit rozřaďovače.
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Díky laminovačce jsme hravě zvládli. Z velké části jsme
zvládli i rozdělení knih, nyní přetřiďujeme i vracené knihy.
Věříme, že vám tím usnadníme vyhledávání knih na
regálech knihovny. Pro představu uvedu roztřídění oboru
lékařství dříve:
61
Lékařství
615.8
alternativní medicína
A nyní:
61
611/612
613

Lékařské vědy.
Biologie člověka.
Hygiena všeobecně. Lidské zdraví a hygiena.
Duševní a morální zdraví a hygiena.
613.2
Dietetika. Zásady výživy aplikované na způsob
stravování a výběr potravin.
615
Farmakologie. Terapie. Toxikologie.
616-053.2 Pediatrie. Dětské lékařství. Nemoci kojenců a
dětského věku všeobecně.
616
Patologie. Klinická medicína
616.1
Kardiovaskulární onemocnění.
616.2
Nemoci dýchacích orgánů.
616.3
Nemoci zažívacího traktu.
616.6
Nemoci močového a pohlavního ústrojí.
616.7
Onemocnění kosterní a pohybové soustavy
616.8
Neurologie. Neuropatologie. Nervový systém.
616.9
Nakažlivé nemoci. Infekční a přenosné nemoci,
horečnatá onemocnění.
618
Gynekologie. Porodnictví.

Systém současného třídění
regálech a podtřídníky, které jsou
stavěcích třídnících, uveřejníme
stránkách a rádi vám podáme
knihovny.

s třídníky stavění na
zahrnuty v jednotlivých
na našich webových
informace v půjčovně
Věra Plachtová

Nabídka knih, tentokrát pár knih z pedagogiky:
*Cílková, Eva: Náměty pro multikulturní výchovu.
Poznáváme jiné národy.
*Morrish, Ronald: Dvanáct klíčů k důsledné výchově.
*Jungwirthová, Iva: Pohodoví rodiče-pohodové děti.
Podporujeme vývoj dítěte.
*Vodička, Ivo: Nechte leváky drápat.
Metodika levorukého psaní, kreslení a malování.
*Antier, Edwige: Dítě toho druhého.
Umění žít s dítětem nového partnera.
*Fieldová, Evelyn: Jak se bránit šikaně.
Praktický rádce pro děti, rodiče i učitele.
*Šrámková, Martina: Rukověť rodiče malého školáka.
*Kišová, Hana: Hrátky s batolátky.
Povídáme si a cvičíme s dětmi do 4 let.
*Koenig, Larry: Chytrá výchova.
*Gilbert, Guy: O dětech a výchově.
*Kirbyová, Amanda: Nešikovné dítě.
Dyspraxie a další poruchy motoriky.
*Ondráček, Petr: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo...
Informace a podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří se
chovají při výuce rušivě.
*Roseová, Angie:Rozvíjíme sebedůvěru dětí.
*Kerrová, Susan: Dítě se speciálními potřebami.
*Volf, Vladimír: Dramatická výchova.
V pěti dějstvích s Hamletem, pro děti druhého stupně ZŠ.
*Hawkins, Peter: Supervize v pomáhajících profesích.

Dáša Ducháčová

KINO  KOLÁROVO DIVADLO
úterý 25. 10. 2011 v 17 hodin

ŠMOULOVÉ

Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film,
uvádí na plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly.
Zlý čaroděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během
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následného pronásledování všichni
společně
projdou
kouzelným
portálem, který je zavede do
našeho světa, přímo doprostřed
newyorského Central Parku. Malí
modří Šmoulové musejí dát hlavy
dohromady a najít způsob, jak se
dostat zpátky domů do vesničky
dříve, než je Gargamel znovu
vystopuje.
Režie: Raja Gosnell
Hrají: V českém znění: Patrik
Winslow (Ondřej Brzobohatý),
Grejs (Nikola Votočková, Gargamel (Václav Knop), Taťka
Šmoula (Oldřich Vlach), Měloun (Tomáš Juřička), Koumák (Jiří
Prager), Šmoulinka (Andrea Elsnerová), Mrzout (Jaroslav
Kaňkovský), Nešika (Michal Holán) a další
Přístupnost: přístupný
Animovaná komedie USA 2011 (102 min)
Vstupné: 40 Kč

úterý 8. 11. 2011 v 19 hodin

ALOIS NEBEL
Dlouho
očekávaná
adaptace
kultovního
komiksu
Alois
Nebel
autorů Jaroslava Rudiše a
Jaromíra 99 přináší temný
příběh
s
atmosférou
podobnou filmům jako
Scanner Darkly, Sin City
nebo Valčík s Bašírem,
k jehož realizaci použil režisér Tomáš Luňák poprvé v české
kinematografii rotoscoping, unikátní technologii kombinující
kreslený a hraný film. Příběh filmu začíná na podzim roku 1989
na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako
výpravčí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je tichý samotář,
kterého čas od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu
v ní zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková), oběť zločinu
spáchaného při odsunu Němců z pohraničí po 2. světové válce.
Šedivé dny na nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu
líně plynou, výhybkář Wachek (Leoš Noha) společně se svým
otcem (Alois Švehlík) kšeftují s důstojníky sovětské armády.
Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne tajemný Němý (Karel
Roden), který překročí hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil
svoji matku. Halucinace Nebela nakonec přivedou do blázince a
přijde o místo výpravčího. Po propuštění se vydá do Prahy
hledat jinou práci u dráhy a na Hlavním nádraží potká svou
životní lásku, toaletářku Květu (Marie Ludvíková). Nebel se
rozhodne vrátit zpátky do hor, aby se znovu setkal s Němým a
souboj s temnými stíny minulosti dovedl do konce.
Proč tento film
“Měl jsem šanci zpovzdálí sledovat poslední dva roky vzniku
tohoto filmu. Především mezinárodní armádu animátorů
sedících u monitorů, jak se políčko po políčku blíží k cíli. Tu a tam
jsem mohl pozorovat fragmenty, jednotlivé záběry, ale až po
dvou letech se z toho všeho vyloupnul celovečerní film. A když
jsem jej konečně uviděl, byl jsem nadšený jeho vizuální
působivostí, dokonale potemnělou atmosférou, nekompromisně
syrovým vyprávěním. Bavilo mě sledovat druhý i třetí plán tohoto
souboje dobra a zla. Baví mě podílet se na uvedení Aloise Nebela
do českých kin, jeho představení divákům. A děkuji za tuto
možnost.”
Ivo Andrle, Aerofilms
Režie: Tomáš Luňák
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Ondřej Malý, Tereza
Voříšková, Marie Ludvíková, Leoš Noha, Alois Švehlík a další...
Přístupnost: přístupný
Drama ČR 2011 (87 min)
Vstupné: 50 Kč

úterý 22. 11. 2011 v 17 hodin

MEDVÍDEK PÚ

úterý 6. 12. 2011 v 19 hodin

BASTARDI 2

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

VÝSTAVY

ledková městečka a tajemné geoglyfy minulostí. Na severu se
rozkládá nejsušší poušť světa Atacama a tam úplně na jihu leží
Ohňová země ‐ konec světa.
Vstupné: 100 Kč
Předprodej vstupenek v Informačním centru v Polici nad Metují
(tel.: 491 421 501).

neděle 30. 10. 2011 v 15 hod, sál Pellyho domů

KONCERT Velkého dechového
orchestru ZUŠ

Koncert se koná u příležitosti desátého výročí založení
Bigbandu.
vstupné: 60 Kč

úterý 1. 11. 2011, sál Pellyho domů

POSEIDON  podzemní labyrint
v Teplických skalách
Podzemní labyrint Poseidon se
nachází v národní přírodní rezervaci
Adršpašsko‐teplické skály, převážně
mimo značené turistické cesty.
Propasti a úzké pukliny labyrintu jsou
většinou přístupné pouze za pomoci
speleoalpinistické techniky. Běžný
návštěvník Teplických skal proto
nemá
možnost
vidět
to,
co
speleologové. Z toho důvodu vznikl
film, který představuje unikátní
přírodní fenomén přesahující svým významem hranice České
republiky.
Upoutávku na film je na www.podzemnisystemposeidon.cz.
Více informací (výše vstupného a upřesnění času) najdete na
www.policko.cz nebo na plakátech.

Pátek 11. 11. 2011 od 18 hod,
učebna č. 306 Pellyho domy

PELLYHO DOMY
neděle 23. 10. 2011 od 18 hod, Kolárovo divadlo

ČILE PO CHILE  pouští a pralesem
až na konec světa
Kateřina a Miloš Motani

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA IVANY
NEDOMOVÉ
Milé dámy,
všechny jste srdečně zvány na velice atraktivní módní
přehlídku návrhářky Ivety Nedomové, která pracuje výhradně
s přírodními materiály.
Její modely si oblíbily herečky jako např.:
Květa Fialová, Naďa Konvalinková a Eliška Balzerová
Je to móda určená pro všechny typy žen.
Počet míst v sále je omezen.
Vstupné: 100 Kč
Prodej lístků v Infocentru v Pellyho domech nebo na tel: 604
573 379.
Po přehlídce je možné modely zakoupit.

sobota 12. 11. 2011, sál Pellyho domů

CVIČENÍ PRO RADOST S
OLGOU ŠÍPKOVOU A
RADKOU KUBEČKOVOU

Chile je krajina plná kontrastů, od každého kousek ‐ kus
pouště, kus moře, laguny, solná jezera, sopky, gejzíry, kaktusy,
palmy, ostrovy, hluboké pralesy, pravěké araukárie, ledovce.
Přístavy pulsují životem, zapadlé vesnice dýchají poklidem,

Začátek v 9.30 hod! Dvouhodinový
program  aerobik, formování těla
(gumy, overbaly), relaxace, strečink a
TOMBOLA!
Vstupné: 240 Kč
Předprodej vstupenek od 17. 10. 2011.
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Polická univerzita volného času 2011
PODZIMNÍ SEMESTR
Středa 26. 10. 2011 – Jaroslava Janečková, HUDBA
V PROMĚNÁCH ČASU
Další termíny: 2. 11., 9. 11., 23. 11., 30. 11.
Začátek přednášek je vždy od 14.30 hod.

ZÁPIS  TANEČNÍ KURZY
pro mládež  podzim 2012

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

Zápis se bude konat ve dnech 21. 
25. 11. 2011 v kanceláři CKV v Pellyho
domech (pondělí a středa 9,00 ‐ 11,30 a
12,00 ‐ 17,00 hod, ostatní pracovní dny do
15,00 hod).
Prosíme zájemce, aby si k zápisu vzali zálohu ve výši
Kč 500,. Doplatek (Kč 700,) bude splatný na
začátku února 2012. Kurzovné Kč 1 200, zahrnuje 14 lekcí
včetně závěrečného věnečku.
Zvýhodněné kurzovné pro páry!
Pokud se přihlásí v tomto termínu (od 21. do 25. 11. 2011
kompletní pár, zaplatí každý z páru pouze Kč 1 100,!
Taneční kurzy budou probíhat v sobotu od 18,00 hod
na sále Pellyho domů.
Předběžný termín zahájení tanečních: sobota 8. září 2012
Kurz povedou taneční mistři manželé Poznarovi z Červeného
Kostelce.
Kurzovné vracíme pouze z vážných důvodů, protože bude
přihlášen stejný počet chlapců i děvčat a narušení rovnováhy
způsobuje problémy ostatním účastníkům kurzu. Při odhlášení
z kurzu si proto účtujeme stornovací poplatek 15 %, záloha je
nevratná.
Děkujeme za pochopení.
Bližší informace: 491 421 346, 602 645 332

64. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Pátek 14. 10. 2011 v 19 hod

OBCHODNÍK S DEŠTĚM

Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov
Richard Nash
Režie: Miroslav Houštěk
Romantická komedie
Všichni víme, že zázraky se
nedějí. A přesto jsou chvíle,
kdy jsme ochotni věřit, že
se zázrak stane, že se musí
stát, aby se splnil náš sen,
naše touha. A znovu a
znovu nás realita našeho
života zklame a naše přání
se
nesplní.
Takovým
situacím říkáme romantika a z takového vidění světa je i hra
amerického autora Richarda Nashe, která od roku 1957 putuje
po jevištích celého světa a naplňuje lidi vírou, že jednou se ten
zázrak může stát.
I postavy této hry vědí, že od počátku průhledný a upovídaný
„obchodník s deštěm“ nemůže za sto dolarů přinést déšť do
vyprahlé stepi, kde žízní hynou stáda dobytka, ale tuší, že může
probudit víru v ochabující vlastní sílu. Že rozsvítí pohaslé
světlo naděje a vlastní sebevědomí. A tak pod slupkou skepse
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se probouzí nevěřící úsměv, ale i hluboká víra v to, že zázrak je
v nás, a že se stane pokud naše naděje a láska bude dost silná.
Vstupné: 80/70/60Kč

Pondělí 31. 10. 2011 v 9 a 10.30 hod

ČERNOŠKÁ POHÁDKA
Divadlo Drak (Hradec Králové)
Kolektiv divadla Drak
Režie: Jiří Vyšohlíd
Naše nová pohádka je trochu
jiná, než jsme zvyklí. Pochází
totiž z Afriky, ze země krásné
a divoké přírody, plné
cizokrajných zvířat, které
uvidíme jen v Zoo. Ale Afrika
je také pravlastí Černochů,
kteří zrovna jako my, si
vyprávějí pohádky a mýty.
Náš příběh je velmi jednoduchý, doprovázený rytmickými
říkadly a hrou na bubny. Nechybí ani pohádkový hrdina, který
má své chyby a díky jim se dostane do nebezpečí. Zkrátka
pohádka jak má být!
Vstupné: 40Kč

Pátek 4. 11. 2011 v 19 hod

DÍTĚ, PES A STARÝ HEREC NA
JEVIŠTĚ NEPATRÍ aneb Cyrano
Divadelní soubor Na tahu (Červený Kostelec)
Každý má v životě svůj velký sen. Zahrádkář
že vypěstuje nejkrásnější růži, houbař že
najde největšího hřiba a herec že si zahraje
velkou roli. Jsou‐li ti herci tři a role jenom
jedna, pak je založeno nejen na pořádný
malér, ale hlavně na hromadu legrace.
Vstupné: 80/70/60Kč
Předprodej vstupenek na jednotlivá představení
v Infocentru v Pellyho domech – infocentrum@policko.cz, tel.:
491 421 501.
Změna programu vyhrazena.
64. Polické divadelní hry se uskuteční
s finanční podporou Královéhradeckého kraje.

RŮZNÉ
pátek 28. 10. 2011, Muzejní expozice v
benediktinském klášteře

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MUZEU
MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
Zpřístupněna bude muzejní expozice umístěná v prvním patře
benediktinského kláštera v prostorách opatova soukromého
bytu. Během dne otevřených dveří bude přítomen odborný
pracovník regionálního muzea, který zájemcům poskytne
odborný výklad či zodpoví případné dotazy.
Otevřeno: 9,00‐12,00 a 13,00‐16,00 hod
Vstupné: zdarma

Sobota 12. 11. 2011, mezi 8 a 14 hod na Masarykově
náměstí

MARTINSKÉ TRHY

NOVINKY z www.policko.cz

TIP: Nabízíme Vám pravidelný informační servis o
připravovaných akcích (kino, divadlo, přednášky,
výstavy apod.). Newsletter rozesíláme cca 1x týdně.
Pokud máte zájem být zařazeni mezi jeho
odběratele, registrujte se na www.policko.cz pod
odkazem NOVINKY EMAILEM.
Zumba se v Pellyho domech bohužel od září nekoná, jelikož
se obě strany nedohodly na podmínkách užívání prostor.

KONCERT V KOSTELE
III. Mezinárodní festival sborového
zpěvu v Polici nad Metují

Ignaz Reimann je počítán mezi nejslavnější skladatele
Kladské země. Díky své popularitě měl značný vliv na rozvoj
sakrální hudby druhé poloviny 19. století nejen na území
celého Slezska. Nyní je jeho hudba prvkem dialogu mezi
českou, polskou a německou kulturou.

Neděle 23. 10. 2011 v 10 hod, Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Polici nad Metují

KONCERT CHRÁMOVÝCH PĚVECKÝCH
SBORŮ
Sbor MAKROTUMIA (Duszniki Zdrój)
Sbor CLASSIC (Bělorusko)
Vstup zdarma.

KONCERT POLICE SYMPHONY ORCHESTRA A
MARTY KUBIŠOVÉ
V sobotu 24. září 2011 v 19 hodin se
uskutečnil benefiční koncert v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Před úplně
zaplněním kostelem vystoupil Police
Symphony Orchestra, jejichž hostem
nebyl nikdo jiný než paní Marta Kubišová.
Tuto českobudějovickou rodačku netřeba
dlouze představovat. I když rozjetou kariéru tehdejší „Zlaté
slavice“ přerušil devatenáct a půl roku trvající
nedobrovolný „hlasový klid“, snad nikdo neslyší její jméno
poprvé. Vydala několik LP desek a CD. Za svůj výkon
v minimuzikálu Líp se loučí v neděli pro jediného
účinkujícího (autoři Andrew Lloyd Webber a Don Black) byla
odměněna cenou THALIE.
Dalším slavným hostem byl pan Vladimír Popelka –
renomovaný český aranžér, skladatel a dirigent vážné a
populární hudby. Již v 16 letech napsal první aranžmá pro
bigband. Je jednou z nejvýznamnějších hudebních
osobností v Čechách, která dokázala přirozenou cestou
propojit oba břehy populární i vážné hudby.
Program orchestru byl opět netradiční. Klasické skladby
vážné hudby se střídaly se skladbami moderními. Nemohly
chybět ani největší hity Marty Kubišové, jako například
Nechte zvony znít, Loudá se půlměsíc, Magdaléna, Hey Jude
a Modlitba pro Martu.
Jak je již výše zmíněno, koncert byl benefiční. Výtěžek
z tohoto koncertu byl věnován na opravu kostelních varhan.
Díky tomuto koncertu se podařilo vybrat neuvěřitelných
88 737 Kč.
Tímto chceme poděkovat všem, kteří finančně přispěli
zakoupením lístku nebo dalším příspěvkem do kasičky.
Dále si dovolujeme připojit několik slov o kostelních
varhanách.

Varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Tyto varhany jsou ukázkou citlivého spojení historické
hodnoty s tehdy novou technikou. V roce 1939 břevnovský
varhanář Josef Růžička vestavěl nový nástroj do původní,
umělecky cenné, barokně-klasicistní varhanní skříně z roku
1809 a tím zachoval jejich historický vzhled. Jedná se o
dvoumanuálové pneumatické kuželkové varhany s pedálem,
s kovovými i dřevěnými píšťalami a 25 rejstříky. Za zmínku
stojí, že varhanář Josef Růžička, žijící v letech 1874 - 1968,
vyrobil celkem 337 nových varhan a dalších 243 opravil. Od
něho také pocházejí varhany na pražské Staroměstské
radnici.
Současný zhoršený stav varhan odpovídá jejich stáří a
častému používání. Projevuje hlavně v nespolehlivém chodu
ovládací traktury, stavu píšťal, zašpinění nástroje,
celkovém rozladění a nevyrovnané intonaci jednotlivých
rejstříků. Některé funkce hracího stolu nepracují přesně a
některé tóny neznějí. V nástroji je také řada míst
napadených červotočem.
Pro další provozuschopnost a použitelnost varhan je
nutné v co nejbližší době provést odstranění mechanických
závad, vyčištění nástroje, ošetření proti červotoči, opravu a
regulaci chodu ovládací traktury, vyčištění, opravu a
regulace chodu hracího stolu, kontrolu a opravu těsnosti
vzduchového hospodářství a sladění celého nástroje.
Používají se nejen pro účely bohoslužeb, ale také pro
koncerty a okrajově i pro výchovně - vzdělávací činnost
ZUŠ.

PŘIPRAVUJEME NA
LISTOPAD
úterý 15. 11. 2011 v 19 hod, Kolárovo divadlo

Ctibor Košťál  Na skok v Americe 2

Konečně se dozvíte, jaký má význam ono „Na skok“. Věřte, že to
má pramálo společného s časovou veličinou. Vše Vám odhalí 2.
část besedy „Na skok v Americe 2“. Cestu jsme na jaře ukončili
v Arizoně v N.P. Grand Canyon. Z Arizona se vrátíme do Utahu,
projedeme Nevadu, Californii, Oregon a svoji cestu ukončíme
opět ve výchozím Washingtonu. Na trase nás čekají Národní
parky Bryce Canyon, Zion, Joshua Tree, Death Valey, Sequoia,
Yosemite, Redwood, Crater Lake a N.P. Olympic. Také si trochu
fotograficky zařádíme v Las Vegas a San Franciscu. Vydrželi‐li
jste na jaře první část, vydržíte i druhou.
Vstupné: 60 Kč

Radka Vlachová
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Den otevřených dveří v Muzeu města
Police n. Met. (28. 10. 2011)
Regionální muzeum v Náchodě zve občany a návštěvníky
Police nad Metují u příležitosti státního svátku v pátek
28. 10. 2011 na již tradiční den otevřených dveří Muzea
města Police n. M. Muzeum bude přístupné 9,00-12,00 a
13,00-16,00 hod. a vstup bude zdarma.
Zpřístupněna bude muzejní expozice umístěná v prvním
patře benediktinského kláštera v prostorách opatova
soukromého bytu, jehož součástí je i secesní kaple.
V chodbě kláštera bude také možné naposledy zhlédnout
výstavu „Louky hor a mezihoří“, kterou uspořádala Správa
chráněné krajinné oblasti Broumovsko ve spolupráci s
Krkonošským národním parkem a Regionálním muzeem v
Náchodě, a také doplňující výstavu „Krásy hmyzu ve
fotografii p. Zdeňka Odla.“
Během dne otevřených dveří bude přítomen odborný
pracovník regionálního muzea, který zájemcům poskytne
výklad či zodpoví případné dotazy.
Mgr. Jan Tůma

REGIONÁLNÍ PRODUKT
Již dříve jsme Vás v Polickém měsíčníku informovali o nově
vznikajícím projektu Regionální produkt Bromovsko.
V letošním roce byla tato značka udělena několika místním
výrobcům a Vy si nyní můžete zakoupit vybrané zboží i
v Infocentru v Pellyho domech.
V současnosti nabízíme dva druhy
medů. Med z Rokytníku (950 g za 120 Kč)
a Med z Ekofarmy Vlkovi Vernéřovice
(sklenice ve tvaru medvídka 80 Kč,
džbánek 60 Kč)

INFOCENTRUM
Police nad Metují
OTVÍRACÍ DOBA IC
V ŘÍJNU
POLICE NAD METUJÍ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Otevírací doba:
9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
9:00 – 17:00
9:00 – 15:00
9:00 – 15:00

Polední přestávka od 11:30 do 12:00
e‐mail: infocentrum@policko.cz
tel.: 491 421 501
UPOZORNĚNÍ: Od měsíce října, je otevírací doba IC opět
zkrácena! V úterý, čtvrtek a pátek je otevřenou pouze do 15.00
hodin a v sobotu bude zavřeno. Děkujeme za pochopení.

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI

Předpokládaný pokles návštěvnosti IC se naplnil. V měsíci září,
tedy po ukončení hlavní turistické sezóny, se návštěvnost IC
propadla na 596 návštěvníků. Z tohoto čísla bylo pouze 10
cizinců.
Pro srovnání připomínáme číslo ze srpnové statistiky ‐ 1044
návštěvníků.

NOVINKY V IC
ADRŠPAŠSKO
Autor – Tomáš Dimter, Pavel Lisák
Tato publikace, jejíž obsah dosahuje
úctyhodných 391 stran, byla vydaná
v roce 2011 nakladatelstvím JUKO.
Autoři se zaměřili především na obec
Adršpach a Zdoňov. V kapitolách
příroda, historie, kultura a lidé,
hospodářství a průmysl se dočtete
spoustu historických faktů a zajímavostí a navíc je kniha
obohacena o současné a dobové fotografie.
Knížka je k dostání v Informačním centru v Pellyho
domech za 749 Kč
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Martina Golová

Kladské pomezí – krajina příběhů
Studijní cesta česko – polským
pohraničním

Tisková zpráva ze dne 16. 9. 2011
BRANKA, o. p. s. v rámci projektu „Kladské
pomezí – krajina příběhů“ realizovala dne
15. září 2011 studijní a poznávací cestu do
česko – polského pohraničí. Studijní cesta byla určena pro
zaměstnance turistických informačních center, státní správu a
podnikatele v cestovním ruchu. Jejím cílem bylo představení

méně známých turistických míst v Kladském pomezí a
sousedním Polsku.

Celou akci od sestavení programu, technické zajištění a
průvodcovské služby měla na starosti paní Markéta Machová z
TIC Náchod. Této role se zhostila velmi odpovědně, po celou
cestu podávala účastníkům (40 osob) podrobné informace o
navštívených místech a zajišťovala prohlídky zajímavostí.
Účastníci studijní cesty navštívili město Nowa Ruda (PL) se
zajímavým muzeem hornictví, pevnost Srebrna Góra (PL),
Pivovar Broumov – Olivětín a nově zprovozněný mlýn Dřevíček
u Hronova. Během akce nechyběla přestávka na oběd.
Velmi zajímavý den ocenili účastníci akce závěrečným
potleskem a poděkováním.
Daniel Denygr

SDH VELKÉ PETROVICE SRDEČNĚ ZVE NA

TRADIČNÍ POSVÍCENSKOU
ZÁBAVU
SOBOTA DNE 29.10.2011 NA SÁLE
KLUBU HASIČŮ.
ZAČÁTEK VE 20.00 HODIN. HRAJE SKUPINA LEDVINSTONE.
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Základní škola a Mateřská škola Police nad Metují pořádají
sběr starého papíru v termínu

18. – 20. 10. 2011
vždy v době od 7.00 – 8.00 a 12.00 - 14.00
Prosíme o řádné svázání papíru a roztřídění
na novinový papír a ostatní papír.
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Školní rok opět začal

Ve čtvrtek 1.9.2011 začal nový školní rok.
U nás na Bezděkově šly prvním rokem do školy 4 děti, do
druhé třídy postoupilo 5 školáků, ve třetí třídě jsou 4 děti a
ve čtvrtém ročníku máme 8 školáků. Celkem tedy
navštěvuje naši školu 21 žáků.
První a druhou třídu letos učí Marie Vaisarová, třetí a
čtvrtou Lenka Meierová. Do školní družiny nastoupila slečna
Šárka Hrušková. Pro letošní rok máme ve družině drobné
změny - zavedli jsme ranní družinu (školáci již nechodí do
MŠ, ale do školní družiny, která je v provozu od 6.45 hodin)
a dále dětem nabízíme možnost navštěvovat kroužky - v
pondělí kroužek vaření, ve čtvrtek sportovní kroužek a v
pátek kroužek počítačový.

Z tohoto důvodu jsme připravili i náhradní program soutěže a hry s draky na zahradě. Pro všechny však bylo
velkým překvapením, že se mnoho draků vzneslo i při velmi
malém větru a tak náhradní program nebyl potřeba.

Draci nad Bezděkovem létali zhruba hodinu. Pak jsme se
přesunuli ke škole na malé občerstvení a rozdávání odměn.
Někteří nadšení rodiče zde s dětmi i vyráběli malého
papírového draka na památku.
Marie Vaisarová

Z polické mateřinky…
Nový školní rok začal i pro mateřskou školku.
Přihlášených máme 25 dětí, což je plná kapacita. Ve školce
i letos zůstává osvědčený tým zkušených učitelek - Dana
Vrabcová a Jitka Wernerová.
Všem přejeme, aby se jim po celý rok vše dařilo a aby
to byl ve všech směrech příjemný a úspěšný rok.

Dopravní hřiště
V pátek 23.9. navštívili žáci z 4.A a 4.třídy z Bezděkova
dopravní hřiště v Náchodě. Je to jejich první návštěva v
tomto školním roce. Seznámili se zde s pravidly jízdy na
kole, dopravními značkami i některými dopravními
situacemi. Dále si vyzkoušeli jízdu na kole po dopravním
hřišti.
Jejich druhá návštěva bude na jaře, kdy přijedou
skládat zkoušku z dopravních pravidel a praktické jízdy.

…bychom Vás dnes rádi pozvali k malému společnému
zamyšlení nad problémem, který nás i rodiče trápí rok od
roku víc a víc. Tímto problémem je stále větší počet dětí
s vadami řeči. Odborně se této oblasti říká LOGOPEDIE.
I naše školka mezi své nadstandardní aktivity zařadila
spolupráci s logopedickými odborníky – s p.Mgr. Nemešovou
ze Speciálně-pedagogického centra a p. Cvikýřovou –
logopedickou asistentkou. Je to aktivita velmi aktuální,
protože (pro Vaši představu) v letošním školním roce byla
provedena na základě souhlasu rodičů depistáž u 50 % dětí
navštěvujících MŠ ( což je 52 dětí) a z toho u 35 dětí byla
zjištěna vada řeči , z toho 6 dětí s těžkou poruchou řeči.
Cílem této aktivity je včas diagnostikovat vady a
poruchy řeči a vývoje jazyka u dětí a následně začít
systematicky s těmito dětmi pracovat. Logopedická
diagnostika i následná péče probíhá v naší MŠ, abychom
rodičům v co největší míře umožnili řešit problémy jejich
dětí – nemusí dojíždět do Náchoda, mohou si vybrat
logopedickou asistentku (pí Cvikýřová přímo v MŠ a pí
Řeháková v ZŠ). Časově se také vychází rodičům vstříc –
logopedie probíhá v odpoledních hodinách.
Přesto, bohužel, řada rodičů má zažité nesprávné
názory a mýty. Posuďte sami:
•

Drakiáda
Ve čtvrtek 29.9. jsme pořádali již tradiční bezděkovskou
Drakiádu.
Počasí nám velmi přálo, bylo krásně slunečno a vypadalo
to, že i bezvětří.
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Šišlání malých dětí je v pořádku, jazyk se vyvíjí do 6ti
let, není potřeba se na vady řeči nějak zvlášť
zaměřovat. Přejde to samo, až uzraje čas.
CHYBA! Mluva dětí se sice vyvíjí postupně, ale pokud se
u dítěte projevují vady výslovnosti a nejsou tyto vady
nenásilně napravovány, dítě si tyto chyby zafixuje a jejich
odstraňování v pozdějším věku bývá mnohem náročnější.
Navíc dítě ve 4 letech už má vyvinutou schopnost vnímání
na takové úrovni, že je schopné pochopit, co se po něm
žádá a následně spolupracovat s logopedickou asistentkou
celkem bez problémů. Navíc některé poruchy řeči je třeba
odstranit co nejdříve, než se jejich zafixování pro dítě
stane fatálním až do dospělosti – např. ráčkování, tvrdé D a
T apod. Věk 4 let je skutečně optimální pro odbornou
diagnózu úrovně řeči.
•

Dítěti stačí pustit televizi nebo DVD nebo CD
s pohádkou nebo počítačovou hru a dítěti se správná

výslovnost ,,dostane do uší“ sama, ani se rodiče
nemusí nějak zvlášť starat.
CHYBA! Dítě potřebuje kromě slyšení řeči i vidět, co má
pusinka dělat. A kreslené postavičky, mnohdy česky jen
nadabované, pusinku špulí úplně jinak, než by bylo potřeba.
A pohádka z CD je ještě anonymnější, ta se vnímá jen
sluchem, takže o správném postavení pusinky (mluvidel)
nemá dítko ani ponětí. Nejlepší je s dítětem OSOBNÍ
kontakt, kdy dítě vidí (ideálně ze vzdálenosti 30 cm), jak
rodiče mluví a jak se jim u toho pusinka hýbe – nejlepší je
dětem denně číst (třeba před spaním) nebo si společně
prohlížet dětské knížky a doplňovat obrázky o citoslovce
(jak dělá auto, pejsek…), najít si chvilku na společnou hru a
zkusit napodobit nějaké zvuky jednotlivých hraček (auto,
vrtulník, tekoucí voda, pláč panenky…). Je sice hezké, když
dítěti koupíte auto na ovládání s rejstříkem zvuků od
houkaček až po kvílení brzd, ale věřte tomu, že dítě by si
víc vyhrálo s autíčkem obyčejnějším, které zvuky
nevyluzuje a dítě by muselo samo zvuky napodobit, aby
autíčko ,,oživlo“. Zrovna tak panenky s plejádou zvuků od
pláče až po žbrcnutí po jídle holčičky tolik nemotivují jako
panenky obyčejné, za které musí zvukovou stránku hry
obstarat děti. A hlavně , rozvoj řeči a hybnosti jazyka při
hře s takovýmito hračkami probíhá naprosto přirozeně,bez
jakéhokoli zásahu dospělé osoby. Ale to celé není ani tak o
hračkách, jako spíš o vůli a chuti rodičů věnovat se svým
dětem a prožívat s nimi jejich hru…
•

Logopedii by s dětmi měla dělat především učitelka
ve školce, nač zatěžovat chudáky unavené rodiče,
kteří kolikrát ani logopedii nerozumí, však přes den
se vždycky ve školce chvilka najde.
CHYBA! Učitelky samozřejmě ve školce s dětmi
logopedicky pracují, máme řízenou činnost zaměřenou na
jazyk a řeč, navíc máme i logopedické chvilky, ale toto
všechno probíhá pouze v obecné rovině. Každé dítě má
jinou vadu výslovnosti a nelze zohlednit vady všech
najednou v rámci jednoho říkadla nebo jedné hry se
slovíčky. Navíc správnou výslovnost by měli s dítětem
trénovat rodiče i v průběhu zbytku dne, kdy si s dítětem
povídají, o víkendech, o prázdninách – nelze půl dne mluvit
dobře a půl dne zase šišlat. Rodiče mají možnost se
s logopedickou asistentkou poradit, mohou být přítomni i u
vyšetření, aby věděli, co a jak, je potřeba, aby pochopili,
že špatná výslovnost je problém i jejich a mohou s ním
svému dítěti pomoci. Rodiče si mohou sami vyzkoušet, jak
se hláska v ústech tvoří, jak postavit zuby, rty…To je pro
dítě velmi důležité, protože rodičům dítě věří nejvíc. Jistě,
doba je rychlá, rodiče nemají na nic a na nikoho mnohdy
čas, ale pokud se rodiče do logopedické péče zainteresují,
je úspěch zaručen!

jen s tím rozdílem, že v angličtině jsou typy slovíček, kde
to tak nevadí – například tvary the, that, this. Také
postavení jazyka při anglickém R je úplně jiné – nácvik je
jednodušší pro děti, které R zvládají. A že angličtina má
plno slovíček s koncovkou aj, ej ou snad ani není nutné
dodávat – jak to asi zvládne dítě, které neumí J? S cizími
jazyky je sice dobré začít co nejdříve, ale v rámci možností
a s ohledem na okolnosti vývoje jazykových vlastností –
úplně stačí věk 6ti let.
•

Stačí dítěti koupit zvukové hračky, dnes jsou k mání i
mluvící knížky s říkadly…
Je sice chvályhodné, když jsou rodiče ochotni do hraček
svého dítěte investovat, ale výběr VHODNÝCH hraček je
velmi důležitý. Při logopedii je významná trpělivost dítěte a
jeho schopnost se soustředit – vhodní jsou maňásci,
obrázkové hry zaměřené na přiřazování co k čemu patří,
obrázková lota, domina, kuličkové dráhy s úkoly …A
samozřejmě výše uvedený tip na výběr autíček pro kluky a
panenek pro holčičky.
Věříme, že možnost logopedické péče o Vaše děti v naší
MŠ uvítáte a že budete mít chuť se do ,,hry s hláskami“
zapojit, aby Vaše děti viděly, že jim chcete pomoci a že je
berete vážně. Snad Vám naše dnešní zamyšlení pomohlo se
trošku zorientovat v tom, co je pro Vaše dítko důležité, a
my věříme, že společně problémy s výslovností u Vaších
dětí odbouráme. Příští rok třeba začneme podobný článek
úvodem s úplně jiným číslem (malým) o počtu dětí, které
podstoupily logopedické vyšetření…
Vaše učitelky Mateřské školy Police n. Met.

Základní umělecká
škola informuje

•

Věnovat se nápravě řeči stačí až po nástupu na
základní školu, až se dítě bude učit Český jazyk.
Proto klidně může dělat i cizí jazyky s vadou řeči, to
se pak všechno ve škole srovná.
CHYBA! Nesrovná se nic! Začít řešit vady výslovnosti až
v 1. třídě je trestuhodné podceňování , nehledě na to, že
v dnešní době, která je mnohem agresivnější, je větší
pravděpodobnost, že se dítě s většími vadami řeči stane
terčem posměchu ostatních dětí. V logopedii totiž platí
dvojnásob Čím dříve, tím lépe. Výuka cizích jazyků u dětí
s vadou řeči je kapitola sama pro sebe. Někteří ambiciózní
rodiče si nechtějí připustit, že by jejich dítko nechodilo na
angličtinu ve 3 letech, ačkoliv mu česky není skoro
rozumět, a ohánějí se argumenty, že děti ze smíšených
rodin také mluví několika jazyky najednou. To je sice
pravda, ale pravdou taky je, že slovní zásoba a vývoj
jazykových znalostí a dovedností u takových dětí je
pomalejší, než u dětí, které preferují 1 dorozumívací jazyk.
Dítě, které si při české mluvě ,,šlape na jazyk“, to znamená
že špatně staví mluvidla v ústech, si tuto chybu tvrdě
zafixuje tím, že v angličtině si bude ,,na jazyk šlapat“ také,
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Narozeninový koncert Bigbandu
Srdečně vás zveme 30. října v neděli odpoledne do
velkého sálu Pellyho domů, kde pořádáme od 15 hodin
mimořádný koncert Velkého dechového orchestru ZUŠ,
věnovaný desátému výročí vzniku orchestru. Kromě jiných
překvapení se v programu představí také bývalí členové
orchestru a zavzpomínáme nejenom hudbou, ale i obrazem
nad relativně krátkou, ale přece bohatou historií orchestru.
Koncert proběhne takřka v předvečer mimořádné události,
kterou je vystoupení Bigbandu na Koncertu vítězů
rozhlasové soutěže Concerto Bohemia 2011 v pražském
paláci na Žofíně.
Nenechte si proto ujít tuto mimořádnou příležitost,
protože orchestr v této sestavě už pravděpodobně
neuvidíte… ☺

Concerto Bohemia 2011
V sobotu 12. listopadu vyvrcholí již 20. ročník prestižní
rozhlasové soutěže CONCERTO BOHEMIA 2011 Koncertem
vítězů na pražském Žofíně. Na tomto koncertu vystoupí
orchestry, které zvítězily v jednotlivých kategoriích
žákovských orchestrů ZUŠ a orchestrů konzervatoří. Pro nás
je mimořádně potěšující, že v letošním jubilejním ročníku
zvítězily v kategorii ZUŠ oba naše orchestry: ve smyčcových
orchestrech to byl komorní orchestr Archi Piccoli a
v dechových orchestrech náš Bigband – Velký dechový
orchestr. Ve dvacetileté historii této soutěže tak naše škola
uspěla se čtrnácti (!) orchestry, což je rekord soutěže.
Minulý týden přijela Česká televize do našeho města natočit
rozhovory s dirigenty a pedagogy naší školy do medailonku,
který bude odvysílán společně se záznamem koncertu na
ČT2.
(ZUŠ)

Výuka uměleckých předmětů
laboratorní metodou
Začátkem září odstartovala v naší škole realizace
projektu, na jehož přípravě jsme pracovali několik let. Při
pohledu do počítačového archivu je u prvního adresáře
uveden rok 2008, ale původní nápady jsou určitě nejméně o
rok starší. Ve zmíněném roce byla vyhlášena druhá výzva
Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost –
ale tehdy jsme se rozhodli, že projekt nakonec nepodáme.
Ačkoliv jsme v té době realizovali granty z titulů
Královéhradeckého kraje i Ministerstva školství, koncepce i
terminologie evropských projektů nám připadala jak z
jiného světa a my jsme nenašli dost odvahy do této oblasti
vstoupit.
V následujícím roce jsme se pokusili spojit síly s
pražskou společností Junior Media Society, se kterou jsme
spolupracovali na projektech Dětské televize a Učitelé a
média. I tento pokus byl ale předčasně ukončen, protože
manažer našeho partnera dlouhodobě onemocněl. A jsme
již v roce 2010, kdy jsme konečně projektovou žádost
dokončili a ve třetí výzvě podali, v hodnocení jsme však
neuspěli. V letošním roce byla vyhlášena ještě čtvrtá výzva,
která pro nás byla poslední příležitostí v tomto
programovém období, protože následující podpora již měla
být směrována cíleně k technickým oborům.
Během přípravy poslední žádosti jsme se snažili nic
nezanedbat, častěji jsme ji konzultovali, vzhledem ke
kratšímu období realizace jsme částečně redukovali rozsah
ve prospěch kvality, a také jsme do projektu vstoupili s
partnerem, kterým se stala Univerzita Hradec Králové.
V hodnocení čtvrté výzvy jsme uspěli a na požadovanou
dotaci jsme konečně dosáhli.
O čem náš projekt tedy vlastně je?
Nebude asi úplně přehnané tvrzení, že v naší škole
dlouhodobě, systematicky a na vysoké úrovni pracujeme na
zavádění digitálních technologií do výuky uměleckých
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oborů. Tímto směrem se ubírá i náš nový projekt. Při výuce
totiž řešíme dva hlavní problémy. Rozvoj umělecké
tvořivosti, ale souběžně s tím musíme žáky naučit ovládat i
techniku a speciální programy.
Základní koncept našeho projektu je založen na
laboratorním principu, pro který jsme čerpali inspiraci
přírodovědných oborech, kde si v laboratorních cvičeních
žáci prakticky ověří teoretické principy, naučí se základním
úkonům a následně provádějí složitější a odbornější
postupy. Obdobnou metodu se snažíme přenést do studia
uměleckých oborů rozčleněním výukového procesu na
jednoduchá a snadno osvojitelná cvičení. Ta budou ověřena
na školách Královéhradeckého kraje pod odbornou garancí
katedry výtvarné kultury PedF UHK a ve své konečné
podobě publikována v Multimediálním manuálu.
Výsledkem projektu tak bude vytvoření nové metodiky
ve výuce uměleckých oborů s využitím digitálních
technologií jak v tradičně multimediálních předmětech
(počítačová grafika, video, zvuková tvorba), tak ve
vzdělávacích zaměřeních, kde se zatím běžně nevyužívají
(hudební improvizace, tanec). Koncepční vzdělávací
program z jednoduchých navazujících cvičení bude vytvořen
ve spolupráci s předními odborníky a pedagogy z oboru
filmu, animace, videoartu, výtvarného umění, hudby, tance
a zvukové tvorby.
Do projektu jsme zařadili čtyři Laboratoře - filmové
tvorby - hudební improvizace - zvukové tvorby a
experimentálního tance a završíme ho multimediálním
jevištním
vystoupením,
které
představí
výsledky
jednotlivých laboratoří a ukáže možnosti mezioborové
spolupráce.
Kromě toho, že realizací projektu zlepšíme vybavení
vlastní školy a zvýšíme kvalitu své výuky, chceme výsledky
nabídnout i školám regionu. Ta úplně nejjednodušší
možnost je sledovat novinky na webových stránkách
projektu, které připravujeme a jejichž spuštění včas
oznámíme. Zde budou všechny metodiky publikovány a
každý si je bude moci stáhnout. Filmová laboratoř ale půjde
o hodně dál. Každoročně navštěvujeme základní školy se
vzdělávacími pořady o multimédiích a filmu. Nyní budeme
moci nabídnout těchto pořadů, postavených na výstupech
projektu, výrazně více - a vybraným školám, které o to
projeví zájem, nabídneme pomoc při zavádění filmové
výchovy do jejich výukového procesu.
Informací o tom, že je projekt financován z prostředků
ESF a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost - a že tedy i veškeré
výstupy a případná metodická podpora školám budou
poskytnuty bezplatně, dnešní zprávu zakončíme.
Postupně budeme zveřejňovat další zprávy, jak se nám v
projektu daří, co jsme již udělali i co chystáme dalšího.
Vladimír Beran

ZŠ Běloves již 7 x zvítězila v okresním
kole dopravní soutěže 5.tříd "POHÁRU
STAROSTŮ"
Ve čtvrtek se 126 dětí z pátých tříd náchodského okresu,
které prošly ve čtvrté třídě výukou na dětském dopravním
hřišti v Náchodě, zúčastnilo okresní dopravní soutěže.
Letos se soutěžilo pod záštitou starosty města Česká
Skalice p. Tomáše Hubky.
Soutěž pořádal AMK-Besip dětské dopravní hřiště v Náchodě
ve spolupráci s Nadací Zdeny Horníkové a městským úřadem
Česká Skalice. Děti soutěžily ve znalostech pravidel provozu
na pozemních komunikacích (testy), praktické jízdě podle
pravidel po dětském dopravním hřišti a v jízdě zručnosti.

Tentokrát nám přálo pěkné počasí a soutěž se líbila
především hostům (koordinátor Besip pro ČR Milan Vaníček
z Prahy, ved. odb. dopravy KÚ KHK ing.Jan Janeček,
ved.dopravní policie KHK pl. Karel Bušta, koordinátor Besip
KHK Petr Hošek, starostové a místostarostové z Náchoda,
Nového Města n.Met., Hronova a pořádající České Skalice ).
Poděkování patří všem pořadatelům a rozhodčím z AMKBesip DDH Náchod, příslušníkům PČR DI Náchod a
strážníkům MP České Skalice, Hronova, Jaroměře a
Náchoda. Sponzorsky se na soutěži také
podílely: pořádající Město Česká Skalice, Sněžka Náchod,
Pekárny a cukrárny
Náchod, Primátor Náchod a Peko Česká Skalice.
1. místo a pohár starosty České Skalice získalo čtyřčlenné
družstvo (2dívky+2chlapci) ZŠ Náchod-Běloves
2. místo ZŠ Machov
3. místo ZŠ Jaroměř Ostrov
7. místo ZŠ Bukovice
19. místo ZŠ Police nad Metují 5B
24. místo ZŠ police nad Metují 5A
Miloš Beneš, předseda AMK-Besip DDH Náchod

školy s gastronomickým zaměřením. Kurz bude probíhat
v odborné učebně, minimální počet účastníků je 10,
nabídka platí do konce listopadu. Podrobnější informace na
telefonu: 723 378 806 nebo email kozak@hshronov.cz.
A jako „ochutnávku“ barmanských specialit nabízíme
tentokrát dva míchané nápoje.
Podzimní setkání
Tento horký nápoj připravíme z
20 ml rumu, 20 ml griotky, 40 ml
bílého vína (Veltlínské zelené), 100
ml brusinkového džusu. Na ozdobu
použijeme
šlehačku
a
ovoce.
Do sklenice či šálku vlijeme rum,
bílé víno a brusinkový džus. V
mikrovlnné troubě nebo na vařiči
zahřejeme, směs se však nesmí vařit.
Osladíme podle chuti, poté přidáme
griotku a ozdobíme šlehačkou s
ovocem.
Kávový sen
Do sklenice navrstvíme 30 ml
vaječného likéru, 20 ml rumu, 100 ml
vychlazené
rozpustné
kávy
a
zakápneme
smetanou.
Můžeme
ozdobit vanilkou

Gastronomické okénko
hronovské hotelové školy
Nový školní rok v hronovské
hotelovce
Jako každý rok je 1. září dnem, kdy po prázdninách
začíná nová školní práce. Letošní slavnostní zahájení
školního roku 2011/2012 proběhlo tradičně v Čapkově sále.
Mezi hosty této slavnosti byla i starostka města Hronova
paní Hana Nedvědová, která ve městě přivítala nové žáky a
všem popřála hodně úspěchů při studiu. Do 1. ročníku
nastoupili žáci oborů s výučním listem i oborů s maturitní
zkouškou. Kapacita tříletého oboru Kuchař-číšník, Kuchař,
Číšník a Cukrář je maximálně naplněna. V oboru s maturitní
zkouškou poprvé nastoupili kromě tradičních oborů
Hotelnictví a Cestovní ruch i adepti zcela nového oboru
Hotelnictví a wellness. Tito žáci se nyní chystají na první
odbornou exkurzi na veletrh wellness. Na příští školní rok
připravujeme také novinku – obor s výučním listem Kuchařčíšník se zaměřením na dietní stravování.
Pro zájemce o studium v hronovské škole a jejich
rodiče se již připravují kromě Dnů otevřených dveří každou
středu od 13 do 17 hodin také oblíbené tematické
prezentační akce. Ve středu 16. listopadu bude tato
prezentace zaměřena na svatomartinské gastronomické
tradice, 7. prosince na mikulášské a adventní speciality a
11. ledna 2012 na posvícení.
Pro veřejnost nabídneme v tomto školním roce
barmanské kurzy. V minulých letech naše škola ve
spolupráci s Českou barmanskou asociací pořádala velmi
zajímavé a poučné barmanské kurzy pro žáky. Z účastníků
těchto kurzů se stali zkušení barmani, kteří úspěšně
reprezentují naši školu na soutěžích po celé republice.
Absolventi školy mají díky certifikátu z tohoto kurzu, který
platí již v 58 zemích světa, otevřené dveře pro zaměstnání
v nejprestižnějších barech
nejen u nás, ale i po celém
světě. To je důvod, proč došlo
k dohodě s vicemistrem světa
v technice míchání koktejlů a
lektorem
panem
Karlem
Mayerem o uspořádání kurzu
pro veřejnost. Podmínkou
přijetí je vyučení v oboru
Kuchař-číšník, Kuchař, Číšník,
nebo ukončení hotelové či jiné

Text připravili Bc. Petr Kozák a
Mgr. Renata Lelková
Střední
škola
hotelnictví
a
podnikání SČMSD, Hronov, s. r. o.
www.hshronov.cz

Střední průmyslová škola,
střední odborná škola
a střední odborné učiliště,
Nové Město nad Metují, Školní 1377
Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 25. 11. 2011 od 14:00 do 18:00 hodin
sobota 26. 11. 2011 od 8:00 do 12:00 hodin
Pro školní rok 2012-2013 nabízíme:
S T U D IJ N Í O B O R Y :

UČEBNÍ OBORY:

• 18-20-M/01

Informační technologie

• 23-41-M/01

Strojírenství

• 78-42-M/01

Technické lyceum

• 23-45-L/01

Mechanik seřizovač

• 26-41-L/01
• 65-41-L/01

Mechanik elektrotechnik
Gastronomie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strojní mechanik
Obráběč kovů
Nástrojař
Karosář (autoklempíř)
Truhlář
Elektrikář – silnoproud
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Cukrář
Kuchař – číšník
Kadeřník

23-51-H/01
23-56-H/01
23-52-H/01
23-55-H/02
33-56-H/01
26-51-H/02
26-52-H/01
29-54-H/01
65-51-H/01
69-51-H/01

PRO ABSOLVENTY TŘÍLETÝCH UČEBNÍCH OBORŮ NABÍZÍME:

• 64-41-L/51

Podnikání – denní nástavba

-- - -- - -- - -- -- - - -- - -- - -- - - - -- -- - -- - -- - -- -- - - -- - -- - -- -- - - -- - -- - -- -- - -- - -- Telefon:
Adresa:
E-mail:

491 470 158
Fax:
549 01 Nové Město nad Metují, Školní 1377
info@spsnome.cz
URL:

491 470 174
http://www.spsnome.cz
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 24. 9. 2011

Dominik Fiedler

Eva Maixnerová

Marie Adamová

Jan Jakub Trnovský

Lukáš Balák

Martin Šolc

Mikuláš Dostál

Natálie Kollertová

STATISTIKA
K 30.9. 2011 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence 4267 obyvatel.

JUBILEA

=========

Září 2011 byl měsícem oslav pro tyto jubilanty:
70 let
pan František Lukavský
75 let
pan Václav Jakoubek
pan Zdeněk Vídeň
paní Eva Reimannová
paní Bohumila Pfeiferová
80 let
pan Josef Stodola
pan Josef Vacek
85 let
paní Františka Grossová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.

Matěj Pelda

Radek Hůlka

Samuel Slezák

Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své
výročí a nepřejí si být jmenováni v této rubrice
nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a slavnosti,
aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

SŇATKY
V září byla uzavřena jen dvě
manželství..
3.9. Martin Brandejs a
Pavlína Piknerová
z Náchoda – krásný a
stylový obřad
v kapličce na Ostaši
17.9. Radek Pivnička a
Miroslava Holečková
– příjemná klasika
v obřadní síni

17.9. Radek a Mirka
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Štěpánka Exnerová

Zuzana Turková

NETRADIČNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Obřadní síň naší radnice
slouží k různým událostem
… slavnostním, vážným i
veselým. Vpodvečer 12. září
jsme se tu sešli k slávě velmi
netradiční! Přivítali jsme
dvojčata Karličku a Emila.
Nejsou to děti ledajaké, jsou
to loutky. Karlička s Emilem
by měli na Policku oslovit
děti ve školkách, školách, na
různých akcích a nevtíravě
vychovávat. Postavičky jsou z dílny Bětky Černé a rodinného zázemí
Renaty Steinerové.

Dagmar Hambálková, matrikářka

VZPOMÍNKA...
Nebylo mě dopřáno ještě s Vámi žít,
osud byl krutý,já musel odejít.
Roky tiše plynou jako klidné řeky proud,
jen bolest v srdci trvá a nedá se zapomenout.
Před patnácti lety,dne 12.10.1996,
nás navždy opustil pan DEZIDER
KRUPA z Police nad Metují,
dlouholetý
pracovník,
mistr
seřizovač Veby a.s.
Kdo jste ho znali a měli rádi
věnujte mu tichou vzpomínku.
Děkujeme.
Manželka Anna Krupová a synové

Seniorské aktuality >>>>>>>>>
Jeseň je tady a náš Senior klub Ostaš opět po
dvouměsíčních vakacích setkal se v Pellyho sále nejen pro
vzpomínání a zážitky z ROZMARNÉHO LÉTA, touze shledání
s přáteli, ale také pro radostné očekávání, jaký bude
program, nač se těšit. Tak s tím nás seznámila nejen
předsedkyně pí H. Pivoňková a Hana Tremčinská. A je to
pestré. Ne každý má možnost cestovat do dalekých končin,
a aby nám to nebylo líto, pan Pivoňka promítal dokument.

A hrdinové? Členky klubu na Mallorce! Božská krása, pastva
pro oči, skutečně obdivuhodné. naše DIVY, ty zvládly své
úlohy přímo na Oskara! TŘESK nastal při sdělení, že
navštívíme Prahu. Divadlo NA FIDLOVAČCE a navíc
MUZIKÁL!!! Dispozice známe, cenu též, termín 23. 11.
Bleskově téměř obsazeno, výmluvy se nepřijímají, každý si
musí zajistit náhradníka. Kdo nerad cestuje, dle Ivany
Richterové tu je veliký sortiment kultury v Kolárově
divadle. Na „Kytici“ pro členy KLUBU sleva! Také se nabízí
rekondiční pobyty. Neváhejte! Možná bude i SOUTĚŽ o
„NEJ“ štrúdl. No tak se předvedeme, nejen my, ale i naše
MaMiNa...
Dolaďovat, inkasovat a informovat budeme již 12. 10.
ve 14.00 hodin při setkání i s milým hostem panem
Jaromírem Joo!
Tak se opatrujte, dávejte si do PRASÁTKA, v Praze je
sice BLAZE, ale i DRAZE, nebo ne?
Vy buďte blažení a profesionál p. Pivoňka už v říjnu
v KNIHOVNÉ nás s pí V. Plachtovou potěší zajímavým čtením
u šálku bylinného čaje. Jste zváni.
Kde nás najdete? ....... S-K-O rajce.idnes.cz
Hana Krejčová

Náš výlet

Fond pro pozůstalé v Polici nad Metují a okolí připravil
na sobotu 1. října 2011 pro své členy i nečleny jako již
tradičně jeden ze svých oblíbených výletů. Na pozvánce
bylo, že to bude výlet tajný s námětem "Náš kraj".
Počasí bylo nádherné, nálada výborná. Sešlo se nás
celkem 43 účastníků. Všichni starší a pokročilí. Ale měli
přislíbeno, že to tentokrát nebude náročné.
Vyjeli jsme směrem na Červený Kostelec a Úpici. Tam
jsme měli předem objednanou prohlídku na Úpické
hvězdárně. Už na nás čekali. Uvedli nás do promítacího
sálu. Celý výklad i s promítáním filmu byl velice zajímavý.
Hvězdárna se věnuje hlavně programu pozorování dějů na
slunci a jsou ve světě uznávanými odborníky. Sledují i
seismografické otřesy země a pro nás byla zajímavá
informace, že tady u nás se to nejčastěji zemětřesením
zahýbá v oblasti Hronova. Bylo nás hodně a tak jsme pak po
skupinkách měli možnost vystoupat až do kopule k
dalekohledům.
Po prohlídce jsme se ještě z parkoviště potěšili
nádherným pohledem na Jestřebí hory.
Další naše cesta vedla do Rtyně v Podkrkonoší do muzea
Selských bouří a do muzea hornictví. Měli jsme předem
vyjednanou i prohlídku zvonice na místním hřbitově. Pan
průvodce si nás opět rozdělil na dvě party, protože nás bylo
hodně. Muzeum selských bouří má vztah i k Polici a známý
je z té doby rychtář Nývlt a z Bělého sedlák Dostál.Dotazů
bylo hodně a debata byla veliká. Historie je pro starší
generaci opravdu zajímavé téma.
Pak jsme vystoupali do poschodí, kde je umístěna
expozice muzea hornictví. Všechny nás to velice zaujalo,
jak je to pěkně uspořádané. Uhelné doly živily celou oblast
Jestřebích hor dlouhá léta. Dnes je to zakonzervované uzavřené a mnoho lidí je bez práce. V muzeu jsou věci od
starého nářadí, kterými se kopalo uhlí, až po moderní
sbíječky. Jsou tam staré hornické prapory, staré uniformy a
také věci a pomůcky pro záchranáře, které bylo v případě
havárie v dolech potřeba. Výklad k tomu byl velice
podrobný a fundovaný. Pan průvodce je bývalý záchranář.
Navštívili jsme i dřevěnou zvonici na hřbitově. Je to
jedinečná stavba svého druhu - chráněná památka. Ukázka
mistrovství práce našich předků. Práce, která přečká staletí
a dokládá, co znamená, když se řekne, že je někdo Mistr
tesař!
Bylo poledne a tak jsme jeli na oběd. Řízek, knedlík a
zelí. A v ceně byl i zákusek. Sportovní areál se jmenuje
„Klídek“ . A bylo tam tak pěkně, že jsme tam chtěli zůstat.
Ale program musel pokračovat.
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Abychom se po dobrém obědě trochu protáhli navštívili
jsme Barunčinu vyhlídku. Počasí nemělo chybu, viditelnost
byla od Ruprechtického špičáku přes Bor až na Orlické hory
a dál přes Rozkoš až k Jaroměři. Měli jsme sebou
dalekohled a tak bylo vidět až do Hradce. Všechno jako na
dlani.
Náš další program směřoval do Velkého Dřevíče do
mlýnu "Dřevíček". Pan mlynář a paní mlynářka nás už čekali.
Patřičně dobově ustrojeni a připraveni na velkou návštěvu.
Není to dlouho, co je mlýn zpřístupněn pro turisty. Ale bylo
to moc pěkně připravené, upravené včetně květinové
výzdoby. A pan mlynář nám pustil i vodou poháněné
mlýnské kolo a všechny stroje co ve mlýně jsou. Všechno
bylo v pohybu. Výklad byl dlouhý a podrobný a velice
zajímavý. Pan mlynář i paní mlynářka se nám věnovali a
zodpověděli snad všechny otázky i ty všetečné. Jen jsme se
nedozvěděli, jestli pan učitel Baudyš opravdu pochází z
tohoto mlýna. Ale nějak s tím rodem spojený asi je.
A pak nám už chyběla jen dobrá večeře v " Hospůdce na
návsi". Jako již tradičně - gulášek a knedlík. Kdo měl pro
ten den knedlíkovou normu splněnou už v poledne, tak si
dal chleba. A dobré pivečko k tomu a už se mohlo vyrazit
na cestu k domovu.
Byl to hezky prožitý den. Výlet se opět vydařil. Počasí
nám přálo a dobrá nálada, pohoda a to, že byli všichni
dochvilní a ukáznění jistě přispělo velkou měrou k tomu, že
budeme všichni rádi vzpomínat.
Dík patří i řidiči CDS panu J. Kutíkovi, který nás všude
dovezl až na místo, aby ti co špatně chodí nemuseli daleko.
Velké poděkování patří všem co celou akci připravili a
příště pojedeme určitě zase ....
Zapsala Marie Chaloupková

Filatelistické noviny >>>>>>>>>
Světový děn pošty
Námět známky: Světový den
pošty, každoročně připadá na
9. říjen, tedy den kdy v roce 1874
vznikla Světová poštovní unie SPU (Universal postal union UPU).
Byla
založena
ve
švýcarském Bernu původně jako
tzv. Generální poštovní unie.
Jejím hlavním cílem bylo a stále
je
zabezpečit
rozvoj
mezinárodního poštovního spojení a sjednocovat podmínky
pro mezinárodní poštovní přepravu. Se svou celosvětovou
sítí může poštovní sektor sehrát důležitou roli na cestě k
informační společnosti. Poštovní provozovny v mnoha
zemích již nejsou jen místem, kde je možno podat nebo
převzít poštovní zásilku, ale stále častěji nabízí i moderní
elektronické a finanční služby.
Způsob tisku: plnobarevný ofset s liniovou kresbou

Pat a Mat
Námět
známky:
další
známka, na které písmeno A
odpovídá ceně za vnitrostátní
obyčejné psaní - standard do 50
g
dle
Ceníku
základních
poštovních služeb v aktuálním
znění - v současné době ve výši
10 Kč. Postavy Pat a Mat se
poprvé objevily v roce 1976 ve
filmu "Kuťáci". Pro seriál " ...a
je to! " si filmové hvězdy
převlékly trička a dostaly
rádiovku a kulicha. Při jejich
zrodu mysleli tvůrci na zábavu
pro dospělé, dnes však baví svými kousky všechny generace.
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Svých jmen Pat & Mat se kutilové dočkali až v roce 1989. V
té době si také Mat směl opět obléci své červené tričko.
Hlavní inspirací pro jejich příběhy je manuální nešikovnost.
Důležitá však není jen legrace, ale i optimistický postoj
Pata a Mata k životu. I když je vše ztracené, nikdy
neskládají ruce do klína a nakonec jsou vždy se svým
řešením spokojeni. Sláva hvězd rostla až do roku 1995. S
novým tisíciletím se Pat a Mat vrací opět na scénu v nových
příbězích.
Způsob tisku: plnobarevný ofset
Stanislav Plachta

Internetová poradna pro lidi v tísni ZDARMA, bezpečně, anonymně
Máte dluhy, řešíte nějakou jinou krizovou životní
situaci? Stali jste se obětí trestného činu? Hledáte pomoc,
radu ? Neváhejte, zeptejte se dřív, než bude hůř.
Nepodsouvejte si myšlenku: "...že se to nějak vyřeší". Co
když ne! Řešení problému je sice jednoduché odložit, ale
může se stát, že situace, ve které se zrovna nacházíte
překročí hranici únosnosti a snesitelnosti.
V rámci fungování INTERNETOVÉ PORADNY, kterou
k 1.9.2011 spustila Poradna pro lidi v tísni, můžete vznést
svůj dotaz v rozsahu uvedeném na www.charitahk.cz na
stránkách PLT. Dostanete odpověď a hned přesně víte, na
čem jste, jaké máte možnosti, čeho se obávat a čeho
vyvarovat, nebo na koho se se svým problémem obrátit. Je
to skvělá šance, jak ochránit před krizovou situací sebe i
rodinu.
Odpovíme vám do pěti pracovních dní. A v případě
potřeby máte možnost klást další dotazy, až se dobereme
podstaty problému. Máte dostatek času na formulování
dotazu, na promyšlení situace, vše je anonymní, bezpečné
a hlavně ZDARMA.
A čeho se mohou týkat vaše dotazy ? Internetové
poradenství se týká problematiky dluhové, rozvodu
manželství a s ním souvisejícího společného jmění manželů
a bytové problematiky, vyživovacích povinností, sociálních
dávek nebo dalších záležitostí
Jsme tu pro Vás Poradna pro lidi v tísni, zařízení
Oblastní charity Hradec Králové, Kotěrova 847, tel.:
495 591 382, 777 721 646. Osobně můžete zařízení navštívit
v hodinách pro veřejnost, a to ve středu od 15 – 17 hodin a
ve čtvrtek od 8 do 12 hodin.

Astronomický klub
Police nad Metují
Kometa GARRADD C/2009 P1
je poměrně dobře pozorovatelným objektem na říjnové
obloze. Kometa se nyní nachází v jihovýchodní části
souhvězdí Herkula a její jasnost se pohybuje na hranici
8. magnitudy. K jejímu vyhledání je tedy potřeba větší
triedr nebo astronomický dalekohled.
V souhvězdí Herkula bude kometa GARRADD po celý
závěr letošního a začátkem příštího roku. V únoru bude
nejjasnější, ale pozorovatelnosti volným okem – bez
dalekohledu - pravděpodobně nedosáhne. Necháme se však
překvapit. V astronomickém dalekohledu má kometa
GARRADD vzhled nenápadného mlhavého obláčku.
Pro úplnost je třeba dodat, že kometa byla objevena
v srpnu 2009 na observatoři Siding Spring v Austrálii.

Kometa PAN STARS C/2011 L4
Na jižní obloze byla objevena další nová kometa. Ikdyž
PAN STARS dosáhne největší jasnosti až v únoru 2013,
optimistické předpovědi naznačují, že by se mohlo
opakovat něco podobného jako u komety Mc Naught v lednu

2007, kterou
jsme pozorovali na denní obloze. (Viz
příspěvek v PM 2/2007).

Pohledy do vesmíru
Letní čas (SELČ) končí v neděli 30. října, kdy se o třetí
hodině SELČ posunou hodiny zpět na druhou hodinu SEČ.
SLUNCE
MĚSÍC
MERKUR
VENUŠE
MARS
JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

23. října ve 20 hodin 30 minut SELČ vstupuje
do znamení Štíra, v říjnu se den zkrátí o 1
hodinu a 48 minut,
4. v první čtvrti, 12. v úplňku, 20. v poslední
čtvrti, 26. v novu,
není pozorovatelný,
není pozorovatelná,
ve druhé polovině nocí v souhvězdí Raka,
koncem října vstupuje do souhvězdí Lva,
po celou noc v souhvězdí Berana,
není pozorovatelný,
po celou noc v souhvězdí Ryb,
v první polovině noci v souhvězdí Vodnáře,
Karel VACEK, Astronomický klub Police

MaMiNa >>>>>>>>>>>>

(Maminky, Miminka a Nápady)
Dopolední programy ve školním roce –
začínáme v pondělí 6. září
Pondělí (9.30-11.30) – Brumíci - pro nejmenší děti kolem
1-2 let, které se již naučily chodit.
Úterý (9.30-11.30) – Miminkování - program pro těhotné a
pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Středa (9.30-11.30) – Kapříci - program pro rodiče s dětmi
od 2 - 4 let. Součástí programu je malá výtvarná dílnička
s procvičováním jemné motoriky.
Čtvrtek (9.30-11.30) – Cvrčci - program pro rodiče s dětmi
od 2 – 4 let s důrazem na rytmiku, tanečky a říkadla.
Pátek (9.00-11.30) – Malý Zvídálek - pro děti nejen jako
příprava na vstup do mateřské školky. Probíhá bez účasti
rodičů, vstupné 35,-, člen MC 30,-. Na tento program je
nutné se přihlásit a to na tel.: 777 903 029 pí. Hlávková
nebo přímo v MC, a to každé dopoledne.
Na programy Po – Čt není nutné se hlásit, cena těchto
programů je 25,- za dítě a dopoledne, pro členy MC 20,- za
dítě.Prostory mateřského centra najdete na 1. stupni
Základní školy v Polici nad Metují.

Cvičení na míčích nejen pro těhotné – klasické
cvičení na míčích pro budoucí maminky, které pomáhá od
bolestí a také se připravit na porod s lektorkou
Mgr. Karolínou Havlíčkovou. Přihlášky na 777 903 029 nebo
mailu katahlavkova@seznam.cz. Cena je 175,-Kč za 5 lekcí,
platba je předem, cvičení bude probíhá jednou za týden.
Lekce trvá 60 min. Počet míčů je omezen! Dle domluvy
s klienty a zástupci MC je určen termín a hodina cvičení.

Čtvrtek v 15 hodin - Dramatický kroužek –
POSLEDNÍ VOLNÉ MÍSTO
Kroužek je určen předškolákům až do věku 3. třídy ZŠ –
cca 6 – 9 let. Děti nemusí umět číst, předpokladem je dobrá
výslovnost, chuť se učit něco nového, zajímavého,
samostatnost a komunikativnost dítěte. Lektorský tým
zkušená divadelnice Ivana Richterová a nadšenec Martina
Golová si připravily tuto náplň kroužku: komunikace,
mluvené slovo, pohybová aktivita, rozvíjení fantazie,
pohádky a příprava na studování her či pohádek,
s následnými představeními. Vstupné je 35,- , vybíráme
dopředu na 5 lekcí. Dramatický kroužek organizuje
mateřské centrum MaMiNa. HLEDÁME 1 ŠIKOVNÉHO
KLUKA!!!

Nabídka výuky cizích jazyků
Výuka německého jazyka pro mírně pokročilé – vhodné
pro „věčné začátečníky“ a také pro osoby, které si opět
chtějí oprášit své znalosti. Lekce probíhají 1x týdně (60
minut), v ceně 85,- za lekci, malá skupina osob. Přihlášky
na telefonu: 777 903 029, pí. Hlávková nebo na mailu
katahlavkova@seznam.cz nebo přímo v MC, uzávěrka
přihlášek je do konce září. Přesný den a hodina výuky
budou určeny až po domluvě s přihlášenými.

Doplňkový program v mateřském centru
Čtvrtek 13. Října - Přednáška Období vzdoru –
PhDr. Rejtharová
Opět realizujeme přednášku, která sice proběhla před
třemi lety, ale toto téma je stále aktuální pro spoustu
rodičů. Budeme se zase věnovat palčivému tématu
z nelehké výchovy dítěte. Zaměříme se na různá dětská
období vzdoru, vysvětlíme si, kdy tato období nastávají,
jak probíhají a také různá řešení z toho plynoucích situací.
Bude zde prostor i pro vaše konkrétní dotazy. Vstupné 30,Kč. Během přednášky bude probíhat hlídání dětí v prostoru
MC – k hlídání dětí je třeba se přihlásit na kontaktech
uvedených výše – pí. Hlávková, cena je 20,-/dítě.

Tvoření pro dospělé – QUILLING- tentokrát
netradičně v pondělí 17. října v 16 hod
Lektorka Martina Nosková nás zasvětí do tajů této
zajímavé metody tvoření, která má sice složitý název, ale
výroba je velmi jednoduchá a efektní. Jedná se o tvoření
z proužků papíru, které se následně skládají do různých
obrazců a zdobí se s nimi různá přání a jmenovky. Přijďte
se naučit něco nového, zajímavého – těšíme se na vás.
Vstupné je 30,-, další materiál je zajištěn.

Středa 19. října – prožitkový program –
Kaštánkování – od 9:30
Hrátky s kaštany a dalšími přírodninami se již staly
součástí podzimního programu mateřského centra. Při
tomto programu si poslechneme krásnou pohádku Jak se
narodil kaštánek a po tanečkách a drobné odměně si
budeme vyrábět zvířátka a další výrobky. Těší se na vás
Renča a Péťa.

Oznámení, nabídky, sdělení
Uzavření MC o prázdninách
Oznamujeme, že v době školních prázdnin od středy 26.
října do pátku 28. října bude MC uzavřeno. Děkujeme za
pochopení a těšíme se na vaši návštěvu zase po
prázdninách.

Nová lektorská pomoc v MaMiNě
Rádi vám oznamujeme, že v mateřském centru došlo
k posile lektorského týmu dopoledních programů. Velmi
děkujeme Renatě Klímové za zapojení a pomoc, přejeme
spoustu trpělivosti a spokojených návštěvníků – malých i
velkých ☺.
Dále pak děkujeme Simče Pohlové za vedení
dopoledních programů v minulém školním roce a přejeme
hodně úspěchů s kroužkem Keramiky a také v nové práci.

Poděkování – Proměny v MaMiNě
V sobotu 8.října proběhly další Proměny v MaMiNě,
které pořádáme jednou za půl roku. Rádi bychom tímto
poděkovali týmu specialistů, který se návštěvnicím akce
luxusně věnoval. Irena Rutarová ze salonu Iris Hair and Nails
se starala o vlasovou úpravu, Pavlína Sulzbacherová
zajistila úpravu nehtů, kosmetička Jana Krejčová nanesla
večerní makeup a poskytla další poradenství v oblasti
kosmetiky a péče o pleť. Jako akční speciál jsme tentokrát
pozvali Zlatku Slezáčkovou, která se postarala o naše
chodidla a zajistila další pedikérské poradenství a služby.
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Celému organizačnímu týmu moc děkujeme za skvostně
strávené pohodové odpoledne a těšíme se na další setkání.

Martinské trhy
V sobotu 12. listopadu vás opět zveme k návštěvě
našeho stánku na Martinských trzích na polickém náměstí.
Rohlíčky budou obzvláště vypečené ☺
Za MC sepsala Káťa Hlávková
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz a nově s námi
můžete komunikovat či vyjádřit svoji podporu na
Facebooku na www.facebook.com/MCMaMiNa

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Oslava 100 let založení skautingu
v Čechách
Na Junáckou vyhlídku chodí mnoho skautů a skautek
nejen z náchodského okresu poslední den v roce – na
Silvestra. Je to tradiční akce s dlouhou historií. Tentokrát
jsme se sešli již o něco dřív při příležitosti oslav stého
výročí. V sobotu 11. 9. jsme vyrazili na Junáckou vyhlídku
v Broumovských stěnách. Skautky na kolech a skauti pěšky.
Na vyhlídce jsme se setkali se skauty z náchodského okresu,
abychom se společně ohlédli za uplynulými roky.
Povyprávěli, jak se nám dařilo, a hlavně daří v jednotlivých
oddílech a popřáli si mnoho zdaru do let dalších.

Den pro Afriku
V sobotu 17.9. jsme uspořádali den pro Afriku v rámci
sbírkového projektu Postavme školu v Africe, který pořádá
organizace Člověk v tísni ve spolupráci s Junákem, již od roku
2004. Zatím se podařilo v Etiopii vybudovat 12 škol. Naše
středisko se účastnilo sbírky poprvé. V sobotu dopoledne jsme
vyrazili s kasičkami do ulic. Kdo šel přes náměstí, mohl
navštívit náš prodejní stánek, výstavu fotografií, nebo si dát
topinku či pečenou mambu černou. Děti mohly vylézt na
palmu, vyrobit cihlu pro africkou školu, nebo namalovat
obrázek a tím získaly poukázku, kterou vložily do zapečetěné
kasičky. Tyto poukázky pak skautské středisko proplatilo. Další
sponzory se nám bohužel sehnat nepodařilo, tak snad příští
rok. Odpoledne jsme pro starší děti připravili strategickou hru
po městě na motivy deskové hry Puerto Rico. Na večer bylo
připraveno v polygonální stodole na CHKO promítání filmu o
Africe a vystoupení skupiny YAYE OYE AFRICA zaměřující se na
tradiční hudbu a tance západní Afriky. Dopoledne jste je
v krátkých vstupech mohli slyšet i na náměstí.
Během celého dne se nám podařilo vybrat neuvěřitelných
13 476,- Kč. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastnili a nebo
nějakým způsobem přispěli k jejímu hladkému průběhu.
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Slavnost Babího léta
Slavnost Babího léta, aneb poslední letošní víkend pod
stanem plný sluníčka, her a dobré nálady. Letos jsme se
sešli na Šarkáně v Bělém. Cestu na toto kouzelné místo si
našlo více než 70 účastníků, kteří dopoledne pátrali po
pokladech 12 moří. A odpoledne se proměnili v pirátské a
nákladní lodě, které mezi sebou sváděly urputné boje na
širém moři (v nedalekých skalách). Ti co se nebáli chladné
noci, zůstali až do neděle, kdy jsme se vydali na průzkum
Broumovských stěn.
KLUB DESKOVÝCH HER ZAČÍNÁ !!!
Během naší činnosti, se nám v klubovně nastřádala plná
bedna her. A tak otevíráme klub deskových her každé první
pondělí v měsíci, bude vždy od 16:00 do 20:00 otevřena
klubovna v ulici Na Babí (vedle školní jídelny). Kdykoliv
v tomto čase se můžete stavit a vyzkoušet nějakou z našich
her. Po celou dobu bude přítomen někdo z vedoucích.
Můžete si zkusit zahrát např. Ubongo, Bang, Osadníky,
Sabotéry,Trans America, Umí prase létat a spoustu
dalších...
Těšíme se na setkání v pondělí 7.11.2011
Za skautské středisko Hana Mazancová

I děti z Police mohou být od
malička ve výhodě
HELEN DORON EARLY ENGLISH
ANGLIČTINA PRO DĚTI OD 3 MĚSÍCŮ DO 14 LET
Angličtina pro děti s Helen Doron Early English je
uznávaná a osvědčená metoda na celém světě. Výuku
anglického jazyka pro nejmenší vyvinula britská lingvistka
Helen Doron a od roku 1985 se podle ní učí tisíce batolat a
malých dětí na celém světě.
Princip výuky je stejný jako u mateřského jazyka
Metoda Helen Doron Early English staví na výzkumech,
které prokazují, že je vhodné začít se seznamovat s cizím
jazykem co nejdříve. Do sedmi let věku se informace o
jazycích ukládají do stejné oblasti mozku jak pro
mateřštinu, tak pro cizí jazyk.
Opakovaný poslech
Klíčovou součástí výuky je pravidelný každodenní
poslech (i pasivní) CD namluvených rodilými mluvčími. Dítě
si naposlouchá správnou výslovnost, přirozeně přebírá
gramatické struktury. Nezbytná je spolupráce rodičů.
Dítě jako osobnost
Lektor věří, že dítě ví a zná více, než je schopno
verbalizovat. Nelpí na papouškování. Vhodným kladením

otázek od dítěte získává nezávislou odpověď, nejprve
jednoslovnou, později ve větách.
Pozitivní motivace
Snaha dítěte je vždy oceněna. Chválit, chválit, chválit
je naše základní pravidlo, protože úspěch přináší další
úspěch. Dětem je poskytnuto prostředí bezpečí a důvěry.
Stimulace
Jednou ze zásad je působení na všechny smysly.
Kombinací aktivit jsou stimulovány různé části mozku
s cílem o zapojení obou hemisfér.
Malé skupiny
Výuka probíhá jednou týdně, je celá vedena v anglickém
jazyce. Ve skupině jsou 4 až 8 dětí, je tak zajištěn
individuální přístup. Rodiče dětí do věku 5 let se výuky
aktivně účastní.
Učení se v kontextu
Angličtina je představována v kontextu - jak v kontextu
vět, tak v kontextu kultury zemí, kde je angličtina
mateřštinou. Děti se neučí drilováním. Cílem je, aby
pochopily význam výrazů dříve, než se naučí celek písničky
či básničky.
Helen Doron
Paní Helen Doron je Angličanka, lingvistka, pedagožka a
matka. Vývojem metody výuky anglického jazyka od raného
věku dětí se zabývá už 25 let. Metodou Helen Doron Early
English se učí přes 85000 dětí v 37 státech světa. Se svým
týmem a ve spolupráci s učiteli stále dotváří materiály pro
děti i lektory.
Kurzy Helen Doron Early English jsou od září 2011
otevřeny v Hronově v mateřském centru „Klíček“ na Padolí
198.
Kontakt:
Ing. et Bc. Martina Pohanková
Certifikovaný učitel Helen Doron Early English
tel. 776 791 542
hronov@helendoron.cz
www.helendoron.cz

CVIČENÍ „STĚNAVA 2011“
BROUMOV-OLIVĚTÍN
9.9.2011 se v Broumově uskutečnilo společné českopolské cvičení, které bylo zorganizováno v rámci
projektu „Spolupráce hasičských jednotek v česko –
polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a
vzájemná
pomoc
při
krizových
situacích“
č. CZ.3.22/1.3.00/09.01567.
Cvičení bylo zaměřeno na rozsáhlou povodeň
způsobenou vytrvalými dešti v oblasti Klodzka a
Broumovska. Hladina řeky Stěnavy dosáhla svého stoletého
průtoku a přívalová vlna postihla zejména areál podniku
Veba, a.s. Broumov – Olivětín. Navíc zde došlo k požáru
starého uhelného prachu, při kterém se zranilo několik
zaměstnanců. Ti byli nuceni vylézt na střechu kotelny,
odkud byli evakuováni pomocí automobilového žebříku a na
zemi ošetřeni zdravotnickou záchrannou službou. Tři lidé
zůstali uvězněni v oblasti nádrže, nebylo však možné se
k nim dostat na člunech, proto byl přivolán policejní
vrtulník, ze kterého se spustil hasič – letecký záchranář a
vytáhl postupně tři muže na břeh, kde byli ošetřeni a
odvezeni zdravotnickou službou. Jelikož se blížila druhá
povodňová vlna, velitel zásahu dal okamžitě pokyn
k výstavbě protipovodňových zábran z pytlů s pískem, které
zde hasiči plnili. Tři zranění lidé volali o pomoc ze střechy
automobilu, které zůstalo v rozvodněné řece. Byli postupně
vytaženi v záchranném sedáku na břeh a ošetřeni. Auto
vytáhli hasiči z koryta řeky pomocí automobilového jeřábu.
Hasiči na člunech s potápěči pak hledali jednu

pohřešovanou osobu. Po několika minutách bylo nalezeno
tělo jednoho utonulého člověka. Během akce policisté
poskytli jednotným systémem varování informace občanům
a odklonili dopravu. V areálu podniku byl zřízen prostor pro
evakuované, včetně stanoviště první pomoci, kde bylo
zachráněným lidem poskytnuto suché oblečení, jídlo a pití.
Do akce se zapojily kromě hasičů HZS Královéhradeckého
kraje (stanice Broumov, Trutnov, Náchod, Hradec Králové)
také jednotky dobrovolných hasičů Police nad Metují,
Broumov, Červený Kostelec, Nový Hrádek, Velichovky,
Deštné v Orlických horách, Opočno, Slatina nad Zdobnicí,
České Meziříčí, Svoboda nad Úpou a Mladé Buky. Z
Dolnoslezského vojvodství přijeli profesionální hasiči z
Kłodzka a Bystrzyce Kłodzke a dobrovolní hasiči z obce
Szczytna, Radków, Jugów a Ołdrzychowice. Akce se
účastnili v rámci IZS také Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje středisko Broumov, Policie ČR –
Broumov a další složky: Městská policie Broumov, Technické
služby s.r.o. Broumov a figuranti z podniku Veba a.s.
Broumov – Olivětín. Z Polska přijeli Dolnośląski Komendant
PS st. bryg. mgr inż. Andrzej Szcześniak, Starosta Kłodzki
Maciej Awiżeń, komendant Powiatowy PSP st. bryg.mgr inż.
Jan Chodorowski a další hosté. Cvičení sledovali také
generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán,
hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc, jeho
náměstek Helmut Dohnálek, poslankyně Parlamentu ČR
Ing. Hana Orgoníková, ředitel HZS Královéhradeckého kraje
plk.Ing. František Mencl, starosta Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Ing. Karel Richter, starosta Krajského
sdružení hasičů Královéhradeckého kraje Jiří Orsák a další
významní hosté a členové organizačního štábu.
HZS

Povinná vakcinace psů proti vzteklině
proběhne dne 17. 11. 2011. Podrobnější pokyny včetně
rozpisů hodin na jednotlivých stanovištích budou
uveřejněny v listopadovém měsíčníku.
MVDr. Miroslav Kulich

Žijí mezi námi…
IVANA RICHTEROVÁ

Ivana Richterová v představení „Někdo to rád horké“
Jsi Poličačka …
Ano prosím (smích). Stačí, když budu odpovídat
jednoslovně?
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Lepší budou věty rozvinuté… (smích) Jednou jsi
vypravovala, že jsi divadelnické rodiny. Zavzpomínej na
to, prosím.
Ano (smích). Je fakt, že otec měl divadelní restauraci,
která se jmenovala „U Richterů“ v Tomkově ulici. Na téhle
scéně spolek Kolár hrál a podle vyprávění jsem poprvé na
prknech ležela ve čtyřech měsících, kdy mě maminka
půjčila jakési kočovné společnosti. A k tomu jsme měli na
zahradě letní divadlo.
V podstatě hrála celá rodina. Otec, dědeček, maminka,
můj bratr hrál a nějak jsme asi tím byli všichni „postižený“.
(smích)
Dá se vůbec spočítat, v kolika hrách jsi hrála?
To jsem nikdy nepočítala. Ale asi by se to někde dalo
dohledat. Už ve škole na základce jsme dělali pohádku
s panem Hugo Hepnarem. Hrála nás tenkrát snad polovina
třídy. A nějak to ve mně zůstalo a prošla jsem od
osvětlovače, přes zvukaře, nápovědu, dělala jsem mořský
vlny, až k režii.
Dlouhá léta jsi pracovala na Okresním kulturním
středisku. Jak ses tam dostala?
Kvůli rodině a politice jsem nikde nesměla studovat.
Jediné, co mi dovolili, byla zemědělská škola. Vystudovala
jsem obor pěstitel-chovatel. Chtěla jsem dělat veterinu,
ale nestalo se. Potom jsem 13 let pracovala
v Hejtmánkovicích jako rostlinolékařka. Ale nepřestala
jsem hrát divadlo a při tom jsem studovala lidovou
konzervatoř, obor dramaturgie. Najednou už škola nebyla
problém. A jedna známá mě „přetáhla“ na Kulturní
středisko.
Jak vypadala Tvoje práce?
Měla jsem na starosti menšiny, nábor do vojenských
škol, loutkový divadlo a sbory pro občanské záležitosti.
Úžasné byly nábory pro vojáky – sehnala jsem třeba Annu K.
A potom na mě vletělo několik matek, že se jejich děti
chtěj přihlásit na vojenskou školu.
Dělala jsem i recitační pásma a vždycky jsem se do nich
snažila propašovat Jaroslava Seiferta. Měla jsem z toho
krásnej pocit, že dělám kontrarevoluci. (smích). A tábory
pro cikánská děvčata, kde jsme je učili skoro všechno – od
pravidelného denního rytmu po osobní hygienu. Po revoluci
tohle všechno přestalo existovat jako komunistický
přežitek.
Nejvíc Tě máme spojenou s organizováním Jiráskova
Hronova. Vzpomeneš si na první rok, který „jsi měla na
svědomí“?
Bylo to 1. srpna 1979 a připadla jsem si šíleně. Holka „z
kombajnu“, bála jsem se lidí a najednou mě posadili do
rozhlasové kabiny. Ale zvládla jsem to a nakonec jsem těch
ročníků absolvovala šestadvacet. Deset pod hlavičkou
Okresního kulturního střediska a šestnáct pořádalo
Hronovské kulturní středisko a potom Občanské sdružení
Kruh v Hronově.
Po roce 1989, kdy Okresní středisko zrušili, jsem
nastoupila v Teplicích nad Metují na kulturním středisku a
potom mě oslovilo Hronovské kulturní středisko. Jako
kdybychom si s Jiráskovým Hronovem byli souzeni. Myslela
jsem, že bych to dotáhla do třicítky, ale nebylo mi přáno.
Jak se po roce 1989 sháněly peníze na fungování
Jiráskova Hronova?
Strašně těžko. Nikdo nebyl zvyklí na to, že potřebujeme
sponzory. Vybírali jsem po stovce, po dvou… Každý jsme
oběhli svoje známé – tak nás třeba zásobovali čerstvými
rohlíky, koláči nebo limonádou.
Jak se „Hronov“ změnil?
Prvních pár let po tom, co jsem už „u toho“ nebyla,
jsem tam nejezdila, takže nemůžu posoudit. Ale poslední
ročníky už navštěvuji. Rozdíl je ohromný, hlavně
v programové skladbě. Za nás se víc hrálo klasické divadlo,
dnes se hodně hrají experimentální věci. A jakoby se z toho
vytrácel člověk.
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Pomáháš nějak s pořádáním Polických divadelních her?
Trochu ano. Ale spíš se jen snažím poradit a holky
z Pellyho domů na mě docela dají. Diskutujeme spolu o
skladbě, o dramaturgii. Hodně o souborech čtu a snažím se
o nich udělat si obrázek a samozřejmě divadlo vidět.
Podle toho co jsme si o Tobě zjistili, jsi dost časově
vytížená. Co všechno děláš?
Čtu seniorům v Domově důchodců. To je krásná práce. A
z druhé strany: v Mamině vedeme s Martinou Golovou
dětský divadelní soubor – jsou to dětičky z první a druhé
třídy a hrajeme pohádku „Janka a drak Kruťák“. S partou
stejně zapálených přátel se angažujeme v Senior klubu
Ostaš. Jsem docela pyšná na to, že se mi podařilo sehnat na
besedu pana Joo, jednoho z nejlepších houslařů na světě.
Pořádáme výlety nejenom po okolí. A hraju divadlo.
V Polickém „Koláru“ a pomáhám i v Hronově.
Máš nějakou zamilovanou hru?
Určitě „Obchodníka s deštěm“. Viděla jsem ho
v hlavních rolích s paní Medřickou a panem Lukavským a
potom s paní Maciuchovou a s panem Skopalem. Teď ho
v Polici budou hrát Hronováci. V tom bych si chtěla zahrát,
ale už to nejspíš nevyjde. Snad v příštím životě.
S Polickým divadelním souborem „Kolár“ momentálně
hraješ ve hře Ptačí klec. Podle reakcí, které jsem četli,
je to snad nejúspěšnější hra za poslední roky.
Z toho mám ohromnou radost. Vyšlo nám představení na
krajské soutěži Erbenův Miletín a dostali jsem se na národní
přehlídku amatérského divadla do Vysokého nad Jizerou. To
je takové finále, a kdyby to vyšlo i tam, „kvalifikovali“
bychom se na Jiráskův Hronov. V Miletíně jsme dostali
ocenění skoro ve všech kategoriích – herec, režie, scéna,
tanec a kostýmy.
První představení téhle party bylo v roce 1994, kdy jsme
hráli Revizora. S ním jsme postoupili na národní přehlídku
do Třebíče a tam jsme taky dostali cenu. Kdo to tenkrát byl
(chvíli přemýšlí) – no vlastně já za Hejtmanku (smích).
Co říkáš na kulturu v Polici?
Na to, kolik má Police obyvatel, je tady kultura dost
rozvinutá. Jen doufám, že vydrží kino, protože podle mých
zkušeností, co se jednou zavře, se těžko obnovuje. A trochu
mě štve, že akce nejsou líp koordinovány. Třeba o pouti
člověk neví kam skočit dřív. Někdy méně je více.
Máš nějaký divadelní sen?
Já jsem si snad všechny sny už splnila. Režírovala jsem a
doufám, že ještě budu.
Ptali se: Martina Váňová a Pavel Frydrych

PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 17. září se uskutečnil v Polici nad Met. sraz
žáků, kteří v letošním roce dosáhli věku 75 let a „střední“
školu opustili před 60-ti lety.
Přesně v 10.00 hod. bylo 30 bývalých žáků polické školy
přijato na radnici polickou starostkou Idou Seidlmanovou.
V půlhodinovém přátelském rozhovoru jsem byli seznámeni
s tím, co se za ta dlouhá léta v Polici vybudovalo a s plány
města na další období.
Hned nato jsme navštívili Pellyho domy, kde nás paní
ředitelka knihovny Věra Plachtová provedla celým
objektem.
Skončili jsme na terase Pellyho domy, kde nás čekalo
milé překvapení. Paní starostka nám připravila přípitek a
tak za krásného počasí a krásným výhledem na město jsme
si připili na zdraví.
Děkujeme paní starostce a paní ředitelce, že si na nás
ve svém volnu udělaly čas a věnovaly se nám.
Poté jsme v 11.30 zamířili do nově zrekonstruovaného
„Domova důchodců“, kde nás přivítala ředitelka paní Věra
Kašíková. Seznámila nás s celým zařízením domova,
s programy a plány, které pro své obyvatele mají a

připravují. S každou její větou jsme si uvědomovali, jak
moc jí záleží na pěkném životě těch, kteří zde tráví podzim
života. Děkujeme za její výklad a jistě i za všechny
obyvatele, kteří tady žijí, můžeme vyslovit jen obdiv za její
elán a nadšení, s jakým řídí toto zařízení.
Ve 12.30 jsme se přesunuli do „divadelního klubu“ a
setkání jsme zahájili vzpomínkou na 24 spolužáků, kteří již
mezi námi nejsou. S přípitkem bylo vysloveno i přání,
abychom se ve zdraví opět za dva roky sešli. Škoda, že na
oběd jsme čekali celé tři hodiny, ale ani to nám nemohlo
zkazit naši dobrou náladu a radost ze společného setkání.
Zahráli jsme si i na školu a vzpomněli na p. učitele
Šedu, který se za pár dnů dožívá 100 let. Použili jsme jeho
oblíbený slogan „dejte mu dvacet“ a dvaceti otázkami jsme
si připomněli učitele z posledního roku školy, kterých bylo
celkem 15.
Vzpomínky a zábava trvaly až do 20.00 hod.
Prožili jsme pěkný den a ještě jednou děkujeme paní
starostce Seidlmanové, a ředitelkám pí Plachtové a
Kašíkové.
Josef Hauk

Svatý František z Assisi – mnich,
zakladatel žebravého řádu
františkánů a mystik

Nesporně
jedna
z
nejzajímavějších a ve své době
nejznámějších
osobností
středověkého duševního života.
Spojujeme jej s přírodou, láskou ke
všemu stvořenému. Snažil se
napravovat
nešvary
v církvi,
proklamovanou
pokoru
chtěl
nahradit skutečnou chudobou.
Sv. František z Assisi, zvaný
někdy též s. František Serafinský,
se
narodil
roku
1182
v severoitalském městě Assisi. Jeho otec byl bohatý
obchodník s látkami, matka byla francouzského původu. Byl
pokřtěn na jméno Jan, ale často ho nazývali Francesco
(Francouzek).
Ve svém mládí žil bezstarostně a rozmařile, ve městě
mu mládež přezdívala „král zábav“. Františkovi se však
nečekaně přihodilo několik událostí, které změnily jeho
dosavadní způsob života.Ve válce mezi Assisi a Perugií padl
do zajatí a vážně onemocněl. Když se po čase vrátil domů,
přemýšlel o smyslu svého počínání a předchozího života.
Jeho povaha se změnila – byl zamlklý a vážný. Začal
rozdávat peníze chudým, před chrámem sv. Petra v Římě
vyměnil svůj oděv se žebrákem za rozedraný šat a sám
pokorně prosil o almužnu. Sousedé se mu posmívali a otec
zuřil, když František chodil v cárech po ulici. Nakonec se
s otcem rozešel a odebral se do ústraní v lese.
U Assisi stál rozpadající se kostel sv. Damiána. Při jeho
návštěvě uslyšel sv. František hlas vybízející ho, aby chrám
opravil. Ujal se tohoto úkolu a opravu dokončil roku 1206. V
r. 1208 dokončil i opravu nedalekého kostelíka Panny Marie
Andělské. Záhy se k Františkovi začali přidávat první
učedníci. Aby je cvičil v pokoře, přikázal jim žebrat dům od
domu, protože neuznával jinou obživu než tu, kterou
dostanou od lidí. Když jich bylo dvanáct, putoval s nimi do
Říma, aby požádal papeže o schválení své první řehole. Byla
to stručná pravidla společenství, složená převážně
z evangelních citátů. Papež Inocenc III. mu roku 1210 jeho
řeholi ústně schválil a tak umožnil vznik Řádu menších
bratří.

Jeho příznivců postupně přibývalo. V roce 1212
projevila zájem o následování Františka první žena, Klára.
František společně s ní založil Řád svaté Kláry (u nás známé
jako Klarisky nebo Řád chudých paní). Členkou tohoto řádu
byla svatá Anežka Česká. V roce 1218 pak založil tak zvaný
třetí řád pro věřící, kteří by ho chtěli následovat, ale
nemohou nebo nechtějí se vzdát světského života (terciáti).
Mezi jeho příslušníky patřil např. francouzský král Ludvík IX.
nebo německá šlechtična Alžběta Durynská.
Málo známým dědictvím po svatém Františkovi je
vánoční zvyk stavění betlémů. 25. prosince 1223 v Grecciu
zinscenoval scénu narození Páně v chlévě s živými zvířaty.
Sv. František měl také velikou úctu k eucharistii, byl
uchvácen tajemstvím kříže. Chtěl milovat a trpět jako Ježíš
na kříži. Pán Ježíš mu to dopřál dva roky před jeho smrtí.
14. září 1224 se mu zjevil v podobě ukřižovaného serafa a
Františkovi byly vtisknuty stigmata – Kristovy rány na rukou,
nohou a v boku.
V posledních letech svého života byl téměř slepý a velmi
vážně nemocný. Přesto neustále povzbuzoval bratry k lásce
k Bohu a bližním, ke vzájemnému smíření. Zemřel v
blízkosti kostelíka Panny Marie Andělské 4. října 1226 ve
věku 44 let.
Za svatého byl prohlášen papežem Řehořem IX. 16.
července 1228. Je patronem Itálie, ekologie a také vlčat
(nejmladších skautů). Jeho svátek se slaví 4. října.
František Janeček

Modlitba sv. Františka z Assisi
Pane,
udělej ze mne nástroj svého pokoje:
kde je nenávist, tam ať přináším lásku,
kde je křivda, ať přináším odpuštění,
kde je nesvár, ať přináším jednotu,
kde je omyl, ať přináším pravdu,
kde je pochybnost, ať přináším víru,
kde je zoufalství, ať přináším naději,
kde je temnota, ať přináším světlo,
kde je smutek, ať přináším radost.
Pane, učiň, ať nechci tolik
být utěšován, jako spíše utěšovat,
být chápán, jako spíše chápat,
být milován, jako spíše milovat.
Neboť tak jest:
kdo se dává, ten přijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,
kdo odpouští, tomu se odpouští,
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.
Vybral F. J.

Píseň 28. října
Viktor Dyk
Vlaj, naše vlajko, věčně vlaj,
vlaj za bouře a za pohody!
Chraň čest a řád a práce plody!
Těch pro tebe padlých a odkaz haj!
Chraň před náporem rodný kraj!
Neklesni v míru ani v boji.
Kde stanul Čech, ať věčně stojí!
Vlaj, naše vlajko, slavně vlaj!
Ne pyšně, hrdě však se vznes!
Ať národ roste, stát ať vzkvétá!
Necouvej před soutěží světa!
Buď dobrých láska a zlých děs!
Vybral F. J.
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Víte, že…
•
•

•
•

•

•

v letošním roce je měsíc říjen významným. Má 5 neděl,
5 pondělí a 5 sobot.
To se stává jednou za 823 let.
v letošním roce je zajímavým číslem číslo 111.
Vezměte poslední dvojčíslí roku, v němž jste se
narodil(a), přidejte k němu svůj věk. Výsledek je 111
pro každého.
(Příklad: Narodil jsem se v roce 1936, letos mi bude 75
roků, 36 + 75 = 111!) .
dne 28. října roku 1918 byla na Václavském náměstí
v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy
bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějiny.
„První republika“ (což je dnes označení pro
Československo v období od roku 1918 až do vzniku
Mnichovské dohody v roce 1938) zahrnovala území
Čech, Moravy, Českého Slezska (jižní část Slezska),
Slovenska a Podkarpatské Rusi.
na území „První republiky“ se hovořilo více než půl
tuctem jazyků - česky, německy, slovensky, maďarsky,
polsky, rusínsky, různými nářečími Ukrajiny, romsky,
rumunsky, jidiš apod.
významnými osobnostmi „První republiky“ byli:
- presidentem byl Tomáš Garrigue Masaryk
- premiérem byl Karel Kramář
- ministrem financí Alois Rašín
- ministrem zahraničí byl Edvard Beneš
- ministrem vojenství byl Milan Rastislav Štefánik
Vybral F. J.

- Den vzniku samostatného československého
státu, státní svátek
30. října - 31. neděle v mezidobí, Slavnost VÝROČÍ
POSVĚCENÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ KATEDRÁLY
SV. DUCHA
1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
4. listopadu - Památka sv. Karla Boromejského
6. listopadu - 32. neděle v mezidobí
Pořad bohoslužeb v tomto období bude jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.00 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Úřední hodiny jsou v úterý, ve středu a v pátek.
Za římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Zpráva náboženské obce Církve
československé husitské v Polici nad
Metují
Náboženská obec CČSH Vás zve do sboru apoštola Pavla
v úterý 1. listopadu 2011 v 17.00 hodin na podvečerní
vzpomínku na naše drahé zesnulé s bratrem farářem St.
Švarcem.
Za Radu starších CČSH Jar. Trojtl – předseda

Městská policie v měsíci září
Čas podzimní
Letošní příjemné „babí léto“ jako by nám chtělo
vynahradit nepříliš vydařené hlavní léto a myslím, že
většině z nás by se zamlouvalo, kdyby ještě nějaký čas
trvalo. Realita je ale jiná, ochladilo se, je deštivo a
sychravo a o slovo se nekompromisně přihlásil podzim. Jistě
pro nás ale vykouzlí i řadu krásných barevných dnů a nálad
a budeme opět žasnout nad nádherou a nenapodobitelností
Božího stvoření.
V rámci církevního roku prožíváme období liturgického
mezidobí. Na počátku měsíce jsme si připomněli památku
sv. Františka z Assisi a památku Panny Marie Růžencové.
V jeho průběhu nás pak ještě několik dalších památek a
svátků čeká a v závěru měsíce, po stáním svátku výročí
vzniku samostatného československého státu,
ještě
slavnost Výročí posvěcení královéhradecké katedrály
Svatého Ducha. V říjnu máme také možnost, společně
s celou církví, více se modlit modlitbu Růžence. Na počátku
listopadu pak prožijeme Slavnost Všech Svatých a budeme
mít příležitost společně vzpomenout na naše blízké a
ostatní zemřelé, kteří již doputovali svoji pozemskou pouť,
mnozí s nadějí na spásu v Božím království.
Ze soboty 29. na neděli 30. října bude navrácen čas
z letního na zimní, tedy o 1 hodinu zpět.

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
2. října 4. října 7. října 9. října 15. října 16. října 18. října 23. října 28. října -
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27. neděle v mezidobí,
Památka sv. Františka z Assisi
Památka Panny Marie Růžencové
28. neděle v mezidobí
Památka sv. Terezie od Ježíše
29. neděle v mezidobí, Slavnost sv. Hedviky,
řeholnice, hlavní patronky Slezska
Svátek sv. Lukáše, evangelisty
30. neděle v mezidobí,
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

V měsíci září městská policie:
Zabezpečovala ve spolupráci s hasiči a AMK Police
tradiční závod horských kol Rallye Sudety. Zvláštní
poděkování za zajištění jednoho z mnoha míst patří
panu Čestmíru Končickému a manželům Olině a Pavlovi
Duchatschovým, kteří organizačnímu týmu přispěchali
na pomoc, ne za pět minut dvanáct, ale v hodině již
dvanácté, tedy ještě jednou děkujeme moc a počítáme
s Vámi i na příště.
Od září opět probíhá pravidelný dohled na přechodech
u autobusového nádraží, který vykonává velmi dobře
v rámci veřejně služby paní Marie Podolánová.
Společně se sociálním odborem řešila několik případů
vyplývajících ze zákona o rodině a sociální pomoci.
Prováděla pravidelné pochůzky po sportovištích,
kontrolovala veřejný pořádek a dopravu.
Provedla kontrolu hrajících osob u výherních automatů,
kde byli přistiženi pobíratelé sociálních dávek.
Zajistila okamžité ošetření nemocnému psovi a předala
jej zpět majiteli.
Spolupracovala s obvodním oddělením Policie ČR a
službou kriminální policie.
V útulku se během září ocitli na krátkou dobu dva
pejsci, kteří byli předáni zpět majitelům. Na opuštěné
pejsky nám krmením do útulku každý měsíc přispívá
pan Dušan Schreiber, kterému touto cestou děkujeme.
Petr Zima – vrchní strážník MP

Město Police nad Metují

hledá správce psího útulku
nástup možný ihned

Odměňování na základě dohody o provedení práce.
Zájemci hlaste se na služebně městské policie
tel. 491 541115 nebo 602 117 156

POLICE nad METUJÍ
a Poličáci k životnímu jubileu
pan učitel

František ŠEDA
stoletý
Osobní vzpomínka

Vážený pane Františku Šedo, vážený pane učiteli,
první říjnový týden letošního roku budete přijímat
nezměrné množství blahopřání. Oprávněně. Sté narozeniny
nejsou obvyklé.
Přeji Vám za vedení města, za Vaše žáky, za
spoluobčany, aby oslavy i další dny byly klidné, ohleduplné
a příjemné. Aby Vás neopouštělo zdraví a veselá mysl.
Děkuji za všechno, co jste pro město Police nad Metují
v oblasti školství a kulturního života vykonal. Děkuji za
nesmazatelnou stopu, kterou do historie celého Policka
vyrýváte.
S úctou Ida Seidlmanová

Milý kolego Šedo,
už je to asi půl století, co jsme spolu učili na tehdy tzv.
střední škole, kde kladští žáčci uměli česky asi tolik, co já
umím japonsky. Byl jsem tehdy mladík, který – ze mě
neznámého důvodu- zaujal školního inspektora, takže po
necelém roce na polické škole mě přeložili do Holic. Ale na
polickou školu nikdy nezapomenu.
Milý
někdejší
kolego,
blahopřeju
Ti
k stým
narozeninám, metě, jaká byla u našich předků většinou
nedosažitelná.
Tvůj
Josef Škvorecký

Na 2. stupni se stal mým učitelem českého jazyka a
dějepisu pan učitel Fr. Šeda. Škola dříve to byla tabule,
křída a osobnost učitele, a tou František byl. Když vstoupil
vysokými dveřmi do třídy, zavládlo ticho. Měl ohromnou
autoritu, my jsme se ho nebáli, ale vážili jsme si ho.
Milovala jsem, když si sedl na lavici a začal vykládat
dějiny. Stejně jsem se těšila na hodiny literatury. Musím se
přiznat, že diktáty, mě už tolik nepřitahovaly. Jestliže
náhodou některý spolužák sebou začal šít, řekl mu:
„Stoupni si k palmě a řekni, palmo, napal mě!“ My jsme
totiž měli ve třídě opravdickou palmu.
Čas běžel. Po vystudování Pedagogické fakulty v Hradci
Králové jsem se vrátila do Police. Za uvádějícího učitele mi
byl přidělen k mé velké radosti Fr. Šeda. Díky jeho taktu
jsem proplula lehce všemi úskalími.
Praxe skončila a já nastoupila na polickou školu
s aprobací Čj. – Děj.
Stala jsem se Františkovou kolegyní. Mezi nejkrásnější
léta mé kantořiny patří období, kdy jsem učila Pod
Havlatkou. S hlubokou úctou vzpomínám na kolegy v malé
sborovničce: Františka Kopřivu, Karla Petra, Viléma
Selichara. Jindru Birkovou, Vlastu Hornychovou, Jaroslavu
Hubkovou, Vladimíra Čapa, Františka Šedu. Nesmím
zapomenout na školnici Olinku Říhovou.
Škola je především učitel. Polická škola kantorské
osobnosti měla a věřím, že stále mít bude. František Šeda
mi jednou řekl: “Věrko, tykej mně.“ Bylo to pro mě velké
vyznamenání, ale nedokázala jsem to. Zůstala jsem na
polovině cesty „Františku, vy.“
Na závěr mé vzpomínky přidávám kouzelné verše
Jaroslava Vrchlického:
Je večer, kouří se z lesů,
červánek stromy prokmitá,
kytici vřesu ti nesu,
je celá rosou pokryta.
Každý i ten nejmenší kalich
plá, jak by protkán rubíny,
nesu ti v kvítkách těch malých
své lásky velké hlubiny.
FRANTIŠKU, DĚKUJI
Věra Klusáčková
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Setkání paní starostky s Fr. Šedou a K. Vackem
26.7.2011 v Pardubicích

Měl jsem štěstí
Setkal jsem se s člověkem, který výrazně ovlivnil
několik generací žáků z Police a okolí. Já jsem měl to
štěstí, že jsem byl jeho žákem a později také kolegou.
Učitel to byl náročný a přísný. Sem tam jsme dostali i
za ucho, ale to tehdy bylo přijímáno námi i rodiči.
Nezapomenutelný je jeho humor, zajímavý a originální
výklad zeměpisu. Leckdo si schovával diktát oceněný
jedničkou s hvězdičkou – tam nesmělo být mimo podpisu a
známky už nic červeného. Jeho příklad mne silně ovlivnil
při výběru povolání.
Byl jedním z výborné kantorské party, která dávala
polické škole zvuk. Měli u nás mladých respekt, ale přijetí
bylo přátelské a bývalo často i veselo.
Pane učiteli Františku Šedo, je nás opravdu mnoho,
kteří bychom Vám rádi osobně poděkovali, stiskli ruku a
popřáli prožít ve zdraví i další léta po té Vaší fantastické
stovce.
Jaroslav Macoun

Nezapomenutelné výroky
pana učitele Františka Šedy

Když se nás někdo zeptá, zda nás učil pan učitel Šeda,
přitakáme a ani nespočítáme, kolik generací se za jeho
učitelování vystřídalo v měšťance a posléze střední škole.
Je to učitelský fenomén a k němu musíme také přiřadit
pana učitele Baudyše, který se na nás už dívá shora a
kterého nosíme v srdci. Hodiny češtiny a dějepisu byly
s nimi zábavou!
A protože se blíží významné jubileum pana učitele
Šedy, vzpomínáme na veselou historku, byť ne
z učitelování, ale svědčí o jeho energii a důkladnosti. Asi
před deseti lety jsme zažily příhodu, které se musíme teď
smát. Paní Šedová před jejich domem sledovala někoho či
něco na střeše jejich jednopatrové vilky a pravila:
Podívejte se na toho blázna, tím myslela svého skoro
devadesátiletého manžela, jak na střeše prohlíží stav
komína, zda jej řemeslníci dobře opravili. V momentě, kdy
jsme ho uviděly, nám zatrnulo a tato příhoda se nám
nezdála tak humorná jako dnes.
My, jeho žákyně, o dvacet a pětadvacet mladší mu
musíme jen závidět životní elán a popřát mu do další
stovky hodně zdraví a pohodu.
Sestry B. a J. Seidelovy
Dnes jako tenkrát před sto lety
na plátky růží říjen hrál
sudiček zástup při zrození
Vám do kolébky vložil dar.
Především skálopevné zdraví
do krve vzácnou pilnost včely, do očí světlo veselé.
Do srdce vděčnost za den každý,
který Vám dlouhý život dá,
aby všude tam, kam vkročíte,
zavládla dobrá nálada.
Dnes jako tenkrát před sto lety
na plátky růží říjen hrá
a my přišli s řadou gratulantů
popřát zdraví, vzácný dar.

Ty „Vybraný spisy“ ležely pod postelí, nebo je měla
kráva pod vocasem?
Lehni a chrápej dál!
Hledal – li v abecedním pořádku „oběť“ zapíchl pravítko
na jméno Chaloupka a zvolal: „Domeček na trůn!“
Paškán z Paškánů si zopákne Svatopluka Čecha.
To co tady dnes FON předvedl, byla slabota Vincenc Čech
Lech z Němec ke mně!
… a další BLBOUN NEJAPNÝ, na dotaz kdo, DIDUS
INEPTUS, vyhynulý pták NÁRODNÍ UMĚLČE…
Právě tě zasáhla koule ráže 5 mm
Při recitaci básně Jana Nerudy „Jen dál“ vyvolán Beran.
Tréma učinila své a tak se mu snažil pomoci. DUCKU,
DUCKU, dál jen dál, furt dál!
Kam hledíš, kudlanko nábožná?
Žák Žán Valžán k tabuli! (Jan Kulhavý)
Zápis v ŽK: Čte si pod lavicí a ještě jí kyselé zelí.
Pan řídící Antonín Čapek nás vyzval při hodině kreslení,
abychom bez zvednutí ruky třídu opustili a šli si ulevit.
Chaso, vraťte se brzy! Dav houstl, když tu procházel pan
učitel Šeda „Co tu děláte?“ „Vypouštíme zlý duchy!“
Odpoledne tu zůstaňte, promrskáme si letopočty a oni
vás ty duchové přejdou!“
Hana Krejčová
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Pan učitel Fr. Šeda s přítelem v roce 1933

Oslava 100. narozenin

pana učitele Františka Šedy
1.října 2011

Štěpána Horáka

▲ Jubilanta na radnici přivítala předsedkyně

komise pro obřady a slavnosti Z. Šváblová

▲ Pogratulovat přišli zástupci ze sociálního

odboru Královéhradeckého kraje s originálním
dárkem – oznámením o zvýšení důchodu

▲ Úvodní slovo místostarosty Bc. Jiřího Škopa

▲ Na první setkání s panem učitelem a jeho

kantorskou praxi zavzpomínala paní učitelka
Věra Klusáčková
▲ Podpis do pamětní knihy

▲ Manželé Šedovi

▲ Fronta gratulantů
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Září – každý víkend akce …
Míčový víceboj – pohodové dvoudenní klání v deseti
míčových disciplínách na které se opět nejlépe připravil
tým Jirky Bělouška z Hradce Králové. O vyrovnanosti čela
výsledkové listiny svědčí pouhý čtyřbodový rozdíl mezi
družstvy na druhém až šestém místě, stejně tak i to, že
sedm týmů dosáhlo na ceněnou stobodovou hranici…
Zpestřením a hlavně překvapením byly předváděné výkony
trojice poděbradských seniorů, kteří „nám mladejm“ často
dávali pěknou sodu. Obrovská gratulace do Poděbrad.
Celkově druhým místem se může letos chlubit tým Honzy
Milera /Teichman jr. + Průša jr./ a třetí místo brala trojice
polických Lachtanů /Hauk, Řehoř, Entler/. Historického
umístění dosáhl tým „ Pipiny“ tj. Pipi Strasse (čti
K Drůbežárně ), který skončil na desátém místě a odlepil se
po mnoha letech ode dna výsledkových listin /Šrytr,
Třešňák, Tomášek/. Poděkování všem za kázeň a
bezproblémový průběh, někomu za bezva počasí a také
všem, kteří pomohli a zajišťovali. Tak zase za rok … a kdo
se rád hrabe ve výsledcích nebo rád čučí na fotky –
všecinko najde na webovkách …

byl sportovní návrat a hlavně předváděná hra pana
Jaroslava Jarčušky , bytem na polickém rynku. Krásná práce
! Loňští finalisté M-Bišáci brali letos bronz, loňští vítězové
Šedí Vlci / Vlček, Seidl, Rieger / brali stříbro a vítěznou
trojici letos sestavil Zdenda Teichman s Tomášem Vlčkem a
Ríšou Havlem. Podařený závěr sezóny plážového plácaní
v Polici. Hřiště žilo po celé léto a to je radost. Opět
poděkování všem za pohodu. Tak zase za rok … a kdo se rád
hrabe ve výsledcích nebo rád čučí na fotky – všecinko
najde na webovkách …SSK

Pivní triatlon – akce podzimu. Ideální podmínky,
hojná účast / místní, Náchodsko, ale i HK, Praha, Olomouc,
Žatec … / , bezproblémový průběh a všichni doma ve
zdraví. Co víc si přát ! Byl to mazec a stálo to za to. Jirka
Fulka opět útočil na osobák ve vypití pěti piv / 4 min ! /
O
tom, že byl absolutním vítězem a také vítězem
veteránům už tu ani nebudu psát. Kategorii žen vyhrála – a
pouhý týden po svatbě tak vzorně reprezentovala pod
novým jménem – Mirka Pivničková, před Andreou Vikovou a
Annou Beranovou. Ženy v kategorii starších dorostenek
vyhrála Zina Zítková před Dášou Hauschkovou a Milenou
Svatošovou. V týmech si nejlépe vedla trojice borců pod
názvem Hospoda na kopci, což je asi ta ve Vysoké Srbské.
Zřejmě dobrý oddíl. Nejpočetnější a také prestižní kategorii
mužů vyhrál a řádně též oslavil Tomáš Sulzbacher před
Luďkem
Pivničkou
a
Pájou

Lišáci připraveni ke startu
Foto: Jiří Franek

Pohár plný písku – opět téměř letní počasí, ideální
podmínky pro plážový volejbal. Sobotní turnaj pro ty, kteří
to hrají pro zábavu měl jasného favorita – SK Lachtany. Ale
řada výsledků byla opravdu na hraně a o koncovce
rozhodovalo často štěstíčko nebo pevnější nervy. Hlavně
však byla pohoda, radost ze hry i z lidí kolem. Celý den
jsme bušili do balonu až z toho vypadlo konečné pořadí.

Bronzovou trofej si letos odváží Plážoví specialisti, stříbrní
byli Lachtani / Řehořová, Řehoř, Hauk / , kteří dostali ve
finále slušně naloženo ( no jo Tome, už je to tak …) od tria
Výběr z hroznů / Katka Holečková, Hotárek jr., Jansa sr, /.
Myslím, že je pohár plný písku letos opravdu ve správných
rukou – tedy v mých …
Nedělní turnaj soutěžáků – to byla trochu jiná káva.
Solidní podívaná i zážitek pro všechny. Tím největším však
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Jiráskem. Gratulace nejen všem vítězům, ale také
každému, kdo dokončil v pohodě.
Hod pivním sudem vyhrál po letech znovu Luďa Pivnička..
Rád bych zde vyzdvihl tradiční účast party cyklistů z Hradce
Králové, kteří v pátek přijedou na kolech k nám, v sobotu
odzávodí a v neděli jedou zase domů. Letos jim týden před
akcí vyhořelo, a to doslova , tradiční ubytování a tak spali –
dle vlastních slov – na ohništi. A bylo to z nich cítit,

nekecali. Alespoň si tady u nás užili trochu čerstvého dýmu,
který je určitě lepší, než ten hradecký zatuchlý smog. I tak
všechno zvládli s úsměvem a tak to má být. Tak naposled –
díky všem za pohodu a hezkou tečku za letošním letním
sportování. Tak zase za rok … a kdo se rád hrabe ve
výsledcích nebo rád čučí na fotky – všecinko najde na
webovkách … SSK Pedro, přece !
Hezký den Vám všem vinšuje Petr Jansa, SSK Pedro
P.S. … a že Vám jeden víkend ve výčtu chybí ? .. no to
byly přece Tátoviny v Orlických horách !

AMK Police spolupořadatelem
Rally show Hradec Králové
Dne 10.9.2011 se dva členové Automotoklubu Police nad
Metují podíleli na zdárném zajištění závodu horských
jízdních kol Rally Sudety, tak jako každý rok. Zajišťovali
jsme zdárný průjezd účastníků závodu na přejezdu po
hlavní silnici na Pasách.
Několik členů Automotoklubu Police nad Metují se dne
17.9.2011 podílelo na zajištění akce zvané Rally show
v Hradci Králové. Zde jsme již po čtvrté jediní pořadatelé,
kteří dohlížejí na trať. Tentokrát se však show nekonala
pod „Malšovickými lízatky“ tedy na fotbalovém stadionu
v Hradci Králové, ale na nově vybudovaném autodromu na
letišti v Hradci Králové. Tradiční důraz na pestrost startovní
listiny Rally show byl zřejmý z přehlídky legendárních rally
vozů třídy B i čtyřech aut třídy WRC. Typy aut se ve
startovní listině neopakovaly. Mnoho jezdců, kteří startovali
na Rally show má tituly mistrů české republiky v rally ve své
třídě i v absolutním pořadí v čele s Romanem Krestou a
Josefem Petákem. Divácky byl velmi atraktivní duální
závod na unikátní trati se skokem přes most. Soutěž o
nejdelší skok spolu se závodem helikoptéry s vozem WRC
zpestřili tuto premiérovou podívanou.
Rally show však není jenom o rally, ale již tradičně dává
prostor všem oblastem motorsportu i jeho historii.
Hromadný závod historických formulí nadchnul i diváky,
kteří motorsport sledují jen sporadicky. Úžasné sportovní
historické vozy zavedly diváky do dob počátků motorismu.
Ke srovnání jízdních vlastností jednotlivých aut přispěly
také jízdy okruhových současných i historických speciálů.
Na offroadové trati se proháněly bugginy, offroady a
nechyběla mohutná Tatra Tomáše Tomečka, kterou známe
ze závodů Rally Dakar.

závod se na show přišlo podívat celkem cca 8500 lidí.
Fotografie a videa jsou umístěny na www.rallyshow.cz.
Dne 24.9.2011 jsme se společnými silami vrhli na opravu
střechy svépomocné dílny Automotoklubu Police nad
Metují. Místa, kde nám pršelo do dílny, jsme překryli
alespoň plachtou a budeme doufat, že nám střecha vydrží
případný nápor sněhu.
za AMK Police – Petr Dostál

Do Branné se nejelo zbytečně

Poslední
závod
mistrovství ČR v jízdě
pravidelnosti historických
motocyklů, pořádala obec
Branná u Jeseníku 10. a
11. září 2011. V pátek
dopoledne,
start
na
závody se strojem ČZ 250
(ČZ 125 má domácí
vězení)
z Petrovic.
Tentokrát s námi jel člen
výboru AMK Police n. M.
Míra Fulka. Je to nejlepší
stavitel tratí endura a
známý motoristický fanda.
V depu u bytovek nám
držel místo náš dobrý
přítel Venda Holásek ze
Zlechova.
Formální
a
technická přejímka bez
závad, jako vždy. Potom
nezbytné
pozdravy
s přáteli a večer se vše
ujasnilo. Ráno v klidu
příprava na tréninky. Výsledek 1. řada spolu s Petrem
Krskem. Krásné nedělní ráno a blíží se start kategorie U
Clubsportu. Miloš Thér hájící barvy AMK Police, vyráží první
a za ním Petr Krsek. Šest kol trvalo, než se Petrovi podařilo
dojet Miloše. Míra říká, že je to škoda. Čvaňhák nato, buď
klidný, bude to 10. a 12. místo. Tentokrát jsem se zmýlil.
Miloš byl v kategorii U Clubsportu první s jedním trestným
bodem. Sláva, ale na konci závodu jsme se dozvěděli, že je
i celkovým vítězem.
Za AMK – Čvaňhák

Spolu s Rally Show probíhala také Autosalonshow, která
divákům nabídla jízdy novými převážně sportovními modely
automobilů na uzavřeném okruhu. Současně bylo možné si
vyzkoušet jízdu vozy SUV na offroadové trati.
Autosalonshow se účastní automobilky, které mají co
nabídnout zákazníkům preferujícím sportovní nebo
offroadová auta .
Doprovodný program pro děti i tatínky a dobré jídlo
patřilo tradičně k této akci. Dle pořadatelů zajišťující
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TIKY TEAM pořádá v
sobotu 22. října 2011
již devátý ročník
florbalového turnaje pro
starší a pokročilé.

URNA CUP 2011,

kterého se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči
(netýká se brankařů)
• mužské týmy s věkovým průměrem 32 let a více
• ženské týmy bez věkového limitu
• týmy s hmotnostním průměrem 100 Kg a více
• firemní týmy
Podmínkou je, aby všichni hráči ve firemním týmu
byli z jedné firmy (instituce, úřadu apod.) Firemní tým
nemusí splňovat věkový ani hmotnostní limit. Jedinou
podmínkou je, že hráč nesmí patřit mezi registrované.
Výjimku z registrace mají brankaři a ženy.
Nepřihlásí-li se dostatečný počet mužstev, které splňují
podmínky pro účast v turnaji, tak si organizátor vyhrazuje
právo umožnit start i týmům, které nesplní věkový limit a
to v pořadí od nejstarších k nejmladším.
V ceně startovného, které činí 600,- Kč na jeden tým,
jsou hodnotné ceny a diplom. Vítěz získá putovní cenu.
Začátek turnaje je stanoven na 8.00 hodin v tělocvičně
u
Základní
školy
v
Polici
nad
Metují.
Přihlášky můžete zasílat na datlicek@atlas.cz nebo
volejte na telefon: č. 608 908 006 nejpozději do 9. října
2011.
Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 15. října
2011. Ke startovnému přiložte seznam hráčů s datem
narození. Nebude-li startovné zaplaceno do požadovaného
termínu, nebude týmu umožněno na turnaji startovat.
Losování do jednotlivých skupin proběhne 16. října
2011 v 19.00 v Divadelním klubu v Polici nad Metují.
Další informace k turnaji, pravidla, rozpis jednotlivých
zápasů s časy zahájení najdete na:
http://www.tikohratky.tym.cz/
Občerstvení s jídlem a pitím širokého sortimentu
zajištěno.
Těšíme se na hojnou účast startujících ale i fanoušků,
kteří vytvoří perfektní sportovní atmosféru.
Tiky team

Prodám stavební pozemek v Suchém
Dole. Cena dohodou.
Kontakt: 606 803 840

Chcete prodat, koupit nemovitost?
HLEDÁTE PRÁCI?

mob.+420 608 280 563
email: vera.novakova.avareal.cz
www.novakova.avareal.cz
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Pronajmu dlouhodobě
byt 3+1, 77m2 v centru
Police nad Metují.
Informace na
tel.: 736 480 070
Nabízíme k pronájmu nebytový prostor
v přízemí v Kostelní ulici čp. 11 v Polici nad
Metují. Vhodný pro kancelářské účely.
Volejte na tel.: 739 124 873

Sauna opět v provozu

Vážení příznivci saunování, po delší letní přestávce
opět zahájen provoz sauny v Polici n. M. Ráda
přivítám své dívenky i chlapce. Taky budu moc ráda,
když uvidím nové tváře. Své zdraví můžete upevnit i
v infrasauně.
Provoz sauny:
ženy
17.00 – 22.00 hodin
muži 17.00 – 22.00 hodin
Na Vaši návštěvu se těší pí Macounová

AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin
řidičského oprávnění
A1, A, B, C, T, E, D
Broumov
Šalounova 87

Police n. Metují
17. listopadu 284

Datum:

Datum:

25. říjen 2011

27. říjen 2011

v 15.00 hod.

v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. přemístěna
naproti baru „V“
(výjezd ve směru Bezděkov n. M.)
Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo

http://autoskola-fiedler.wz.cz

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ
TECHNIKA
Vám nabízí:

montáže televizních
a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA na
klíč - bytovky, penziony; opravy a
montáže na rodinné domy

SLOUČÍME, ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních
možností a Vašich přání
ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22,
547 01 Náchod
Tel.: 491 462 510, 491 462 129
Mobil: 602 940 731 nonstop
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SSK PEDRO Police nad Metují
pořádá jedenáctý ročník akce nazvané

halový tenis s líným míčkem – čtyřhry
termín:
startovné:
pravidla :

přihlášky :

podle počtu přihlášených, 19. - 20. 11 a 26. - 27. 11. 2011 tělocvična ZŠ Police n. M.
bude upřesněno přihlášeným – na webovkách !
250,- Kč na dvojici – k pokrytí pronájmu tělocvičny a na ceny
otevřený turnaj pro všechny milovníky pohybu a pohody, bez rozdílu věku, pohlaví a výkonnosti
…hraje se podle platných tenisových pravidel, upřesnění a změny budou společně
s rozlosováním zaslány přihlášeným dvojicím
písemně do 10. 11. 2011 na adrese jansapetr@seznam.cz nebo osobně
omezený počet týmů, startovné plaťte současně s přihláškou

pro radost
a soutěžáci: v přihlášce uveďte do které ze skupin chcete být nasazeni – bude li to možné, budete nasazeni
podle Vašeho přání, bychom si turnaj všichni užili v pohodě – a o to tady jde …
Přijďte pobejt !
více informací, výsledky, termíny, nasazení, najdete na :
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Petr Jansa
www.sskpedro.policenadmetuji.cz
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U z á v ě r ka př íš t íh o č ís la : 3 . lis to pa du 2 0 1 1
D is t r ibu c e : 9. lis t o pa du 2 01 1
V y c há z í v n á k la du : 1 0 0 0 k s
A u t o ř i o bá lk y : M a r t ina Vá ň o vá , Pa v e l F r y dr y c h a Ja r os la v So uma r

Dne 15.9. tohoto roku zde byla otevřena nová prodejna Železářství Soukup.

Re gist ra č ní č ís lo : M K ČR E 1 19 7 4
T is k: T IS K ÁR NA F ra nt iš ek M ATĚ NA Pol i ce na d M e t ují
A dre s re dak c e: MěÚ M a s a r yk o vo nám. 98 , Po l i ce na d M e t u j í 5 49 5 4
t e l : 49 1 54 1 1 1 3
IČ O 27 2 9 49
E - mai l : meu@me u- po lice.cz

