Na obálce listopadového Polického měsíčníku
se
objevil
v pořadí druhý kříž
letošní obrazové reportáže, pojatý jako reprezentant mnoha dalších
křížů
roztroušených
porůznu
po celém
Policku, které většinou
vytvořili neznámí lidoví
umělci. Je pozoruhodné,
že právě tento pískovcový kříž, který zažil
své lepší časy na výsluní polického náměstí a
který dnes skromně stojí
vedle katolického farního kostela, má svého
známého autora a také
poměrně bohatou a
především zaznamenanou historii. Ta se počíná rokem 1766, kdy na
náměstí před domem
čp. 18 postavili jezuité
první, ještě dřevěný
kříž, když Polici navštívili jako biskupští misionáři a podle své zvyklosti jej zde na upomínku své misie vztyčili.
V. V. Tomek o tom ve
svých „Příbězích kláštera a města Police nad
Medhují“ napsal: „Farář tehdejší Kristian
Horák vykázal mu [kříži] místo u špitálu panského [tj. v místech před
dnešní ZUŠ(kou), stál
by tedy na dnešním
Komenského náměstí];
ale jezuité proti vůli
jeho, chtíce prý se zalíbiti více městu, dali
v noci (10. září) vykopati dolík a postaviti
v něm kříž na rynku
před radnicí proti druhému domu v podsíni.
Kněz Filip Wolf nazval
to kouskem jezuitským”.
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Obsah usnesení rady města
Stavba přeložky II/303 v Polici nad Metují finišuje
k závěru. Byla dokončena stabilizace podloží vozovky
betonáží před pokládkou asfaltové živice a 12. listopadu
zahájeno asfaltování komunikace. V sobotu 17.listopadu se
od rána bude provádět vrchní potah komunikace společně s
kruhovou křižovatkou a vedlejšími napojeními.
Po celou sobotu bude vozovka ve směru na Náchod
uzavřena pro veškerou dopravu, včetně autobusových spojů.
Po propojení nového úseku s již dokončenou první části u
Penny Marketu bude od neděle 18.listopadu celá trasa
uvedena do provozu. Apeluji na řidiče, na trase přeložky se
osadí celá řada nových dopravních značení, návěstí a
ukazatelů. Město Police nad Metují musí současně řešit
s touto úpravou i nové dopravní značení místních
komunikací v centru. Jednou z hlavních změn je vyloučit
nákladní a autobusovou dopravu z centra města Masarykova náměstí, Kostelní ul. a Tomkovy ul.
Autobusová zastávka v Tomkově ulici bude přemístěna do
ulice Na Babí před ZŠ. Město má v uvedených ulicích zájem
vybudovat postupně klidovou pěší zónu. Ostatně toto byl i
jeden z hlavních důvodů stavby přeložky - vyloučit a převést
těžkou automobilovou dopravu z historické části mimo
centrum, a o to otevřít občanům a návštěvníkům. Do
náměstí se bude moci dále zajíždět osobní automobilovou
dopravou tak, jak doposud. Nejzásadnější změnou bude pro
řidiče změna přednosti v jízdě po komunikaci 17.listopadu
od Bezděkova nad Metují. Hlavní komunikace již nepovede
do náměstí ale směrem k Nádražní ul. a k Náchodu. Vozidla
vyjíždějící z náměstí budou muset dávat přednost.
Autobusová doprava směr Suchý Důl a Bělý bude do
6. prosince, kdy dojde ke změně jízdních řádů, průjezdní
trasu přes náměstí přechodně využívat. Je třeba ještě podat
žádost o licenci na novou zastávku v ul. Na Babí.
Na jaře 2008 bude zahájena výstavba 16 bj.v lokalitě pod
sídlištěm nad zahradnictvím. V současné době probíhá
stavební řízení na tuto stavbu. Protože platí nový stavební
zákon došlo zde ke zdržení a nepodařilo se zahájit stavbu
v letošním roce tak, jak firma Maratonstav počítala. Jedná
se o čtyřpodlažní dům s 16-ti bytovými jednotkami. V
přízemí je ke každému bytu zděný sklípek a společné
prostory vyhrazené pro kočárky a sušárna. Byty budou
provedeny ve standardním vybavení, včetně kuchyňských
linek s vestavěnými skříněmi. Vytápění je centrální, ohřev
teplé vody je zabezpečen elektrickými bojlery. Každý byt
má samostatný přívod a měření el.energie a vody. Každé
bytové jednotce náleží jedno parkovací místo. Domovní
odpad je řešen kontejnerem. Uvedené byty se budou stavět
do osobního vlastnictví a firma zajistí financování
hypotéčním úvěrem na 15, 20, 25 a 30 let, včetně celého
právního servisu. Zastupitelstvo města s touto stavbou již
vyjádřilo souhlas a schválilo prodej pozemků.

Ve středu 28.11.2007 v 17,00 hod na MěÚ
v malé zasedací místnosti v přízemí se
uskuteční první informativní schůzka se
zájemci o tuto výstavbu do osobního
vlastnictví. Přijďte se nezávazně seznámit
s podmínkami výstavby a projektem.
Zdeněk Kadidlo

č. 23/2007 ze dne 29. 10. 2007
RM schvaluje výpůjčku hmotného majetku příspěvkové
organizaci Knihovna města Police nad Metují dle přílohy.
RM schvaluje darování počítače Pentium II i.č. 53
z majetku města Tělovýchovné jednotě SPARTAK Police
nad Metují.
RM schvaluje vyřazení k likvidaci buňky veřejného WC
inv. č. 431 z majetku města.
RM schvaluje prodej, převod a likvidaci movitého
majetku ve správě Knihovny města Police nad Metují dle
přílohy.
RM doporučuje ZM ke schválení ukončení činnosti
Dobrovolného svazku měst a obcí pro plynofikaci CHKO
Broumovsko se sídlem Městský úřad Broumov Masarykova
239 - 550 01 Broumov, IČO-62726030 k 31.12.2007
výmazem z registrace u KU Královehradeckého kraje.
RM bere na vědomí zprávu odboru IMŽP ve věci
způsobu kontroly záruční doby jednotlivých stavebních
dodávek, které město převzalo od dodavatelů do užívání a
žádá o zpracování konkrétního přehledu pro všechny stavby
města, kterým běží záruční doba, s termínem ukončení
záruční doby a uvedením případných závad.
RM doporučuje ZM ke schválení Zřizovací listinu
příspěvkové organizace Knihovna města Police nad Metují v
doplněném a aktualizovaném znění platnou od 1.11.2007.
RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření
č. 16 až 23, spočívající ve zvýšení výdajů o 625 170,- Kč,
zvýšení příjmů o 769 470,- Kč a snížení ve třídě 8
o 144 300,- Kč.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku st.č. 67/2 o
výměře 27 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 291/2 o
výměře 941 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM doporučuje ZM ke schválení kupní cenu za
pozemek p.č. 731/3 ve výši 150,- Kč/m2.
RM schvaluje Mandátní smlouvu pro správu
nemovitostí města platnou od 1.11.2007.
RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o
revolvingovém úvěru registrační číslo 7380007200367 s
výší limitu 8 mil. Kč.
RM na doporučení JUDr. Sedláčkové netrvá na zajištění
dluhu z pronájmu Divadelního klubu Kolárova divadla
osobní směnkou, ale souhlasí, aby v případě neuhrazení
dluhu byla podána řádná žaloba.
RM doporučuje ZM ke schválení návrh zadání změny
č. 2 Územního plánu města Police nad Metují
RM bere na vědomí změnu dopravního značení ve
městě po uvedení do provozu přeložky II/303.

Obsah usnesení zastupitelstva města
č. 5/2007 ze dne 31. 10. 2007
ZM bere na vědomí nabídku Královéhradeckého kraje
na bezúplatný převod domova důchodců do majetku města a
definitivně se vyjádří po získání více informací do
31.3.2008.
ZM schvaluje ukončení činnosti Dobrovolného svazku
měst a obcí pro plynofikaci CHKO Broumovsko se sídlem
Městský úřad Broumov Masarykova 239 - 550 01 Broumov,
IČO-62726030 k 31.12.2007, výmazem z registrace u KÚ
Královéhradeckého kraje.
ZM schvaluje zadání změny č. 2 Územního plánu města
Police nad Metují.
ZM schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace
Knihovna města Police nad Metují v doplněném a
aktualizovaném znění platnou od 1.11.2007.
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ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 16 až 23,
spočívající ve zvýšení výdajů rozpočtu město pro rok 2007 o
625 170,--Kč, zvýšení příjmů o 769 470,-- Kč a snížení ve
třídě 8 o 144 300,- Kč.
ZM schvaluje Smlouvu o revolvingovém úvěru
registrační číslo 7380007200367 s výší limitu 8 mil. Kč.
ZM schvaluje kupní cenu za pozemek p.č. 731/3
prodávaný společnosti Rtyňka s.r.o. ve výši 150,- Kč/m2.
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 299/2 o výměře 511
m2, p.č. 300/2 o výměře 78 m2 a p.č. 332/2 o výměře 40 m2
v k.ú. Police nad Metují panu Janu Fulkovi.
Kupní cena je stanovena takto :
za lesní pozemek p.č. 299/2
70,- Kč/m2
za ostatní plochu p.č. 300/2
40,- Kč/m2
za trvalý travní porost p.č. 332/2
30,- Kč/m2
Celkovou kupní cenu ve výši 40 090,- Kč uhradí
kupující při podpisu kupní smlouvy.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 758/70 o výměře 738
m2 v k..ú. Velká Ledhuje Renátě Berkové. Kupní cenu ve
výši 265.680,- Kč uhradí kupující do 31.12.2007.
ZM revokuje své usnesení č. 09/04/2004 o odkupu
garáže s pozemkem st. č. 4/7 v k.ú Velká Ledhuje od
vlastníka - firmy VEBA, textilní závody a.s. a od odkupu z
důvodu změny záměru využívání Pellyho parku upouští.
www.meu-police.cz

Rozpis lékařů stomatologické
služby na listopad - prosinec 2007
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Lékař

MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.
24.11. – 25.11. MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M.
1.12. – 2.12.
MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M.
8.12. – 9.12.
MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí
15.12. – 16.12. MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov

Tel. č.

17.11. – 18.11.

491 543 398
491 581 394
491 543 844
491 582 381
491 547 139

Projekt „Broumovské stěny nás nedělí“

Spolupráce Policka a Radkova

Město
Police
nad
Metují
realizovalo projekt
„Broumovské stěny nás nedělí“, na kterém se podílely
některé obce Policka, Broumovska a dále Gmina Radków.
V rámci projektu se podařilo vydat propagační materiál,
který obsahuje nový prvek – panoramatickou mapu
Broumovských stěn. Návštěvníkům našeho regionu jsme tak
mohli nabídnout zajímavou novinku. Propagace bude
pokračovat pomocí infocenter, restaurací, hotelů, na
veletrzích cestovního ruchu. V květnu proběhla schůzka
pracovníků okolních infocenter (Police, Teplice, Adršpach,
Broumov, Radków).
Dne 17. 10. 2007 se v Pellyho domech uskutečnila
závěrečná schůzka projektu, která se zaměřila mimo jiné na
příští programovací období Evropské unie 2007 – 2013. Pan
Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis, informoval
přítomné o připravovaném Operačním programu
Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko. Opět

bude tento program podporovat široké spektrum projektů z
oblasti životního prostředí, cestovního ruchu (včetně obnovy
památek), infrastruktury (místní komunikace, odpady, voda
energie), spolupráce místních společenství, institucí, dále
kulturní, volnočasové aktivity. Podmínkou získání dotace je
ale přeshraniční význam projektu. Budou existovat tzv.
velké projekty (nad 30 tis. EUR), u kterých je nezbytné
dodržet poměrně náročný princip vedoucího partnera. Tento
partner bude příjemcem dotace, bude zodpovědný za
realizaci projektů na obou stranách hranice a následně bude
získané finanční prostředky rozdělovat mezi partnery dle
vynaložených a uznatelných nákladů. Tzv. malé projekty
(výše dotace 2 – 30 tis. EUR) z fondu mikroprojektů budou
navazovat na současný Interreg (není nutný princip
vedoucího partnera). S kolegy z Radkova jsme již hledali
náměty na společné projekty, které by se měly, stejně jako
v minulých letech, zaměřit hlavně na podporu rozvoje
cestovního ruchu v obou turisticky atraktivních regionech.
„Tento projekt byl spolufinancován
ze zdrojů EU v rámci
Iniciativy INTERREG IIIA
prostřednictvím Euroregionu Glacensis.“

Ing. Helena Ištoková, správa dotací

Z činnosti Dobrovolného svazku
obcí Policka
Náš svazek obcí se
prezentuje novým logem,
které vychází z původního
návrhu pana Jiřího Ducháče.
Zároveň měníme i webové
stránky – nově budeme
využívat
adresu
údaje o svazku i o
www.policko.cz, kde najdete
jednotlivých členských obcích. Portál informuje o aktuálním
dění v celém území (zprávy, kulturní, sportovní,
společenské a ostatní akce atd), propaguje oblast Policka a
má být průvodcem pro návštěvníky regionu.
Na svém listopadovém jednání se svazek zabýval
možností účasti v připravovaném společném investičním
projektu
Branky (města Náchod) na výstavbu či
rekonstrukci stávajících komunikací spojujících města a
obce v ČR a PR v turistickém regionu Kladském pomezí,
které jsou využívány pro cyklodopravu a nově i pro in-line
bruslení. Výbor svazku rozhodl, že nechá zpracovat
projektovou dokumentaci úseku Kozinek – Mýto. Tato
cyklostezka ve velmi frekventovaném úseku silnice by
napomohla ke zlepšení bezpečnosti cyklistů i celé dopravy.
Snahou bude získat finanční prostředky na realizaci celého
projektu z Operačního programu Přeshraniční spolupráce.
Pan Jiří Krtička (starosta Machova) seznámil přítomné
se situací na hranicích po vstupu do tzv. Schengenského
prostoru. V současné době se jedná o režimu přejezdu
hranice na silnici v Machovské Lhotě. I když dojde
k odstranění všech hranic, na Machovsku nebude možné
přecházet státní hranice kdekoliv, protože jsme
v chráněných územích (CHKO Broumovsko a Národní park
Stolové hory). Zde není možné opustit značené turistické
cesty. Po probíhajících jednáních městyse Machova a vedení
Národního parku došlo k získání patřičných povolení, na
základě kterých vyznačí Klub českých turistů nové turistické
cesty v této příhraniční oblasti (např. Bor, Bukovina a další)
Ing. Helena Ištoková, DSO Policka
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KNIHOVNA   

Listopad
Svátek slova – setkání s knihovnou a knihou
12. –14. 11. 2007

Zásady pro finanční podporu nejen
sportovních akcí
Na základě rozhodnutí RM vytvořila sportovní komise
/SK/ zásady pro čerpání finančních prostředků místními
organizacemi, sdruženími,spolky i jednotlivci k podpoře
sportování a pořádaní sportovních akcí.
Obecné podmínky :
Návrh na přerozdělení peněz vytváří SPK kolektivně a
předkládá ho ke schválení RM, případně ZM. Celková suma
prostředků určených na podporu sportu v daném
kalendářním roce bude rozdělena do tří kapitol:
- peníze určené k celoroční práci a zajištění chodu
místních sportovních organizací (podmínkou je
písemná žádost)
- rezerva na nepředvídatelné výdaje a na vyhodnocení
osobností či skupin
- finanční podpora jednotlivých akcí, turnajů
Systém a podmínky pro žadatele :
Podání žádosti je otevřená šance pro všechny
organizátory sportovních akcí

1.

2.
3.

místní

včasné podání písemné žádosti na předepsaném
formuláři
- bude k vyzvednutí v IC a ke stažení na webových
stránkách města www.meu-police.cz a na
http://www.meu-police.cz/penize_sport.xls
termíny pro podání žádostí
- pro I. pololetí do 30.11. předchozího roku
- pro II. pololetí do 31.5. daného roku
při rozhodování o výši příspěvku na akce bude
přihlédnuto k těmto prioritám :
-

otevřená akce / může se přihlásit každý kdo chce,
předpokládaná účast /
turnaj - akce určená pouze pro děti a mládež
turnaj – akce s možnou účastí dětí a mládeže
vypsání startovného a jeho výše
atraktivnost - nové sporty, zájem, historicky ověřený
počet účastníků
zviditelnění města, dosah akce mimo region města
akce pro seniory
akce s účastí handicapovaných osob

Nutnou a neodvolatelnou podmínkou je podání žádosti
v termínu. Žádosti podané po termínu nebudou řešeny.
Jen tak lze od začátku platnosti tohoto systému dojít k jeho
respektování a otevřenosti.
Vyplněné žádosti lze odevzdat osobně v informačním centru
v Pellyho domech, v elektronické podobě ji lze zaslat na adresu

sportkompolice@seznam.cz
Platí i pro zdravotně-sociální a kulturní oblast, jak jsme
informovali na schůzce 7.11.2007 v Pellyho domech (IS)
Přejeme všem organizátorům i účastníkům mnoho podařených
sportovních akcí v roce 2008.
Za SK Petr Jansa

Na počátku prý bylo slovo.
Slovo
je
cestou
člověka
k člověku. Někdy je tato cesta
hodně klikatá, slovo ubližuje,
škodí, trápí a někdy naopak je
cesta přímá, příjemná a slovo hladí,
mazlí, povzbuzuje, krášlí. Umíme
slovem pomoci i ublížit. Jsou
situace, kdy slova těžko hledáme, a jindy
s nimi plýtváme, pohazujeme s nimi kolem sebe a slova
ztrácejí svůj význam, svou váhu a hodnověrnost. Slovy
vyjadřujeme své já, vyjadřujeme myšlenky, moudrosti. A to
je jeden z důvodů, proč se knihovna ve spolupráci s městem
rozhodly uspořádat Svátek slova. Chtěli jsme slovům vrátit
jejich význam. Chtěli jsme dát možnost všem, pro které je
slovo prostředkem jejich sebevyjádření, aby se setkali. A
nejen to, požádali jsme je, aby svá literární tvoření předvedli
nám všem při Černé hodince 13. 11. 2007 od 19 hodin
v Pellyho domech.

14. 11. – Velká burza knih
Chceme dát šanci knihám, které se minuly s těmi
pravými majiteli a dát jim šanci, aby si je našly. Při burze
knih bude mít každý možnost prodat knihu, kterou už
nepotřebuje, nebo ho vůbec neoslovila a na oplátku si koupit
tu, kterou už dlouho hledá, nebo tu, kterou zrovna teď
potřebuje.
Sejdeme se ve velkém sále Pellyho domů, kde
uspořádáme burzu knih, kdy si každý bude moci přinést
knihy a sám si je prodat případným zájemcům. K dispozici
budou stoly, na které knihy bude možno vystavit. Za stůl
budeme vybírat 10,- Kč, vstupné pro každého návštěvníka
bude 5,- Kč. Prodejní ceny knih si budou určovat lidé sami.

Prosinec
Na začátku byla otázka Co dělají naši čtenáři, když
zrovna nečtou? A pak se v únorovém čísle Polického
měsíčníku objevila výzva k zapůjčení vašich rukodělných
prací pro výstavku, která se uskutečnila od 26. do 30. března
v knihovně. Ohlas byl velký, výstava se líbila a my mohli
obdivovat opravdu nádherné práce vašich šikovných rukou.
Rozcházeli jsme se s vámi s příslibem, že uspořádáme
výstavku větší v nových prostorách. A ten čas je tu. Rádi
bychom od 4. do 7. prosinec, tedy v čase adventního
rozjímání, uspořádali Výstavu rukodělných prací v sále
Pellyho domů. Ale takováto výstava se nedá uskutečnit bez
vás – tvůrců vší té krásy, u které při pohledu na ní jihne
srdce. Prosíme všechny, kterým pod rukama vzniká tato
krása, aby se o ni podělili s ostatními a vystavily ji. Během
listopadu se, prosím, knihovně ozvěte. Předem všem
děkujeme a už dopředu se těšíme.
První den výstavy, tj. 4. prosince, chystáme Černou
hodinku, při které se s vámi chystáme nahlédnout do tradic
řemeslné tvorby. Náš kraj je pověstný textilní výrobou.
Dozvíme se tedy něco nového o ní. Podrobnosti včas
sdělíme na plakátech a na obvyklých místech.
Vaše knihovnice
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Čtvrtek 15.11.2007 v 19:30 hodin
Pátek 16.11.2007 v 10:00 hodin

MEDVÍDEK

Příběh zasazený do současné Prahy vypráví
osudy tří kamarádů, kteří se znají už od
školních let. Mají k sobě velmi blízko,
vzájemně se se svými rodinami navštěvují a
jejich vztahy se zdají být idylické. Málokdo
z jejich okolí, včetně jejich žen, však tuší,
že všichni z nich mají tajemství, která
zásadně ovlivní jejich další smiřování. Co se
stane, když přetvářky tajnosti a lži vyjdou
na povrch? Vydrží jejich přátelství a manželství? A existuje
takové kamarádství i mezi ženami?
Medvídek vypráví skutečné příběhy skutečných lidí. S lehkostí
komedie nám ukazuje různé způsoby řešení manželských
kotrmelců, vzpour a rozletů.
Hraji: Aňa Geislerová, Roman Luknár, Jiří Macháček, Táňa
Vilhelmová, Ivan Trojan, Nataša Burger, Zuzana Fialová,
Klára Issová
Režie: Jan Hřebejk

Černá komedie. České znění.(98 min, film ČR)

Mládeži přístupné od 12 let. Vstupné: 50,- Kč *
Úterý 20.11.2007 v 17.30 hodin

RATATOUILLE

Hlavním hrdinou filmu je
krysák Remy, který odvážně
sní o tom, že se stane
vyhlášeným
kuchařem
v
pařížské
pětihvězdičkové
restauraci.
Společně
se
zkrachovalým
vynašečem
kuchyňských
odpadků
Linguinim se vydají za svým cílem stát se nejvyhlášenějším
kuchařem v Paříži.
V českém znění: Martin Písařík, Michal Holán, Tatiana
Vilhelmová, Oldřich Vízner, Karel Heřmánek, Michal Novotný,
Antonín Molčík, Jan Přeučil, Martin Zahálka, Jaromír Meduna,
Jan Vondráček, Jiří Prager, Chantal Poullain
Režie: Brad Bird

Animovaný rod. film. Český dabing.(110 min, film USA)
Mládeži přístupný. Vstupné: 40,- Kč
Úterý 27.11.2007 v 17.30 hodin

MAHARAL – TAJEMSTVÍ
TALISMANU
22. srpna roku 1609 umírá pražský rabín
Löw. Dva významní muži, astrolog Jan
Kepler a předseda židovské obce dajan
Jicchak Kohen pospíchají křivolakými
uličkami k jeho smrtelné posteli. Oba od
umírajícího dostanou polovinu talismanu,
jehož opětné složení by držitele přivedlo k
obrovskému pokladu.
Rok
1941,
Major
Abel
Rosenberg
zachraňuje před gestapem vzácnou knihu Via Lucis (Cesta
světla), která je dalším klíčem k odhalení tohoto pokladu.
Přestože ho při zběsilém pronásledování nacisté postřelí,
podaří se mu před nimi knihu ukrýt.
Současnost. Knihu Via Lucis objeví v antikvariátu
vysokoškolská asistentka Kristina s dvanáctiletou neteří

Alenkou. Oběma okamžitě dojde, že narazily na něco
mimořádného. Než ji však stačí koupit, starý antikvář je
zavražděn a kniha záhadně mizí…
Hrají: Bára Seidlová, Bořivoj Navrátil, Maroš Kramár, Matěj
Hádek, Miroslav Táborský, Josef Somr, Libuše Havelková,
Matyáš Valenta, Adriana Neubauerová
Režie: Pavel Jandourek

Dobrodružný rod. film. České znění.(100 min, film ČR)
Mládeži přístupný. Vstupné: 40,- Kč
Úterý 4.12.2007 v 19.30 hodin

ŠÍLENÍ

Podle vlastního scénáře natočil výtvarník,
scenárista a režisér Jan Švankmajer film
Šílení, který označuje za „filozofický horor“
a bude opět kombinací hraného filmu s
animovanými pasážemi. Tématem jsou
absolutní svoboda, civilizační represe a
manipulace. Scénář volně vychází z motivů
dvou povídek E.A.Poea: „Zaživa pohřben“ a
„Šílený psychiatr“. Tyto motivy jsou
skloubeny v samostatný děj, který s uvedenými povídkami
nesouvisí. Jednou z hlavních postav je Markýz. Tato postava
je inspirovaná markýzem de Sade. „Ve scénáři jsem použil
některé autentické texty de Sada. Je to film hraný, animace
je použita jen skromně ve snech. I když se děj filmu zdánlivě
odehrává začátkem 19. století ve Francii, je plný
anachronismů a reálií dneška, protože tento film je alegorií
současného světa. A blázinec je jeho výstižnou kulisou,“ říká
Jan Švankmajer.
Hrají: Pavel Liška, Jan Tříska, Anna Geislerová, Jaroslav
Dušek, Pavel Nový, Martin Huba, Stano Dančiak, Jiří Krytinář
Režie: Jan Švankmajer

Horor. České znění.(118 min, film ČR)

Mládeži přístupné. Vstupné: 40,- Kč *
Úterý 11.12.2007 v 19.30 hodin

GYMPL

Pedantický fyzikář, strnulý češtinář, jalový
tělocvikář, ekologický učitel výtvarky,
mondénní ředitelka školy a další kantoři dle
svých představ formují nebohé studenty na
poněkud zkostnatělém gymnáziu. A tak
málokoho studium opravdu baví a zajímá.
Petr a Michal do školy raději nechodí a
když tam náhodou zavítají, tak celé hodiny
prospí, neboť po nocích stříkají graffiti. To
je to jediné, co je kromě holek skutečně baví. Nebezpečné
výpravy na střechy domů, ilegální pronikání do útrob metra,
dramatické lezení na komín… Napětí, riziko dopadení a
honičky s policií jsou opravdové, zábavné i kruté. A tak není
divu, že se jejich bezradní rodiče věčně stresují a občas se
v zájmu dostudování svých nezvedených potomků spojí
s profesory.

Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubová, Tomáš
Matonoha, Milan Šteindler, Jiří Schmitzer, Zuzana Bydžovská,
Martin Zbrožek, Jan Kraus, Ivana Chýlková, Tomáš Hanák
Režie: Tomáš Vorel

Komedie. České znění.(105 min, film ČR)
Mládeži přístupné. Vstupné: 50,- Kč *
PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2008:

Čtvrtek 31.1.2008 od 19:30 hodin

POSLEDNÍ PLAVKY

!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE
POUZE V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!
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60. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY

Polické divadelní hry se konají s finanční
podporou Královéhradeckého kraje.

od 28.9. do 27.10.20O7, foyer Kolárova divadla
Milan Schirlo:

BENÁTSKÉ ZASTAVENÍ
výstava fotografií z karnevalu v Benátkách

OSTATNÍ AKCE V KOLÁROVĚ DIVADLE

pátek 7.12.2007 v 19.30 hodin - vyprodáno
sobota 29.12.2007 v 19.30 hodin
sobota 19.1.2008 v 19.30 hodin

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVVENÍ PRO DĚTI

Divadelní spolek Kolár Police nad Metují uvede hru
Michala Viewegha

BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA

Báječná léta pod psa jsou nejznámější, nejprodávanější a
zdaleka nejlepší (dle tvrzení kritiků, kteří jsou jinak vůči jejímu
autorovi velmi předpojatí až agresivně nepřátelští) kniha
nejznámějšího, nejprodávanějšího a zdaleka ne nejlepšího (dle
tvrzení kritiků viz výše, se kterým já osobně nesouhlasím)
soudobého českého spisovatele Michala Viewegha.
Poprvé byla vydána v roce 1992 a pokud to nevíte (což se mi
zdá málo pravděpodobné) je o více méně průměrné české
rodině a jejích osudech, které prožívala v letech sedmdesátých
až devadesátých.
Je to kniha více méně humorná, vtipná a zcela bez mindráků
a zapšklosti. (A mimochodem: v roce 1997 nádherně zfilmována
P.Nikolaevem pod stejným názvem.)
To ale neznamená, že není smutná, tragická a nostalgická.
To ale neznamená, že její hrdinové nejsou směšní, ukňučení,
zbabělí. Občas. Občas taková je, občas takoví jsou. Zrovna tak
jako byla léta sedmdesátá, osmdesátá, devadesátá prožitá
v Československé socialistické republice. Prosím ještě jednou za
povšimnutí: socialistické.
Moc dobře si to pamatuji, narodil jsem se totiž jen o tři roky
později než M.V. a zrovna tak jako on jsem žil celý svůj
dosavadní život v české kotlině.
Zatraceně dobře si to pamatuji a vím o čem je řeč.
A pak jsem objevil divadelní adaptaci Báječných let od
I.Krobota a P.Oslzlého z divadla Husa na Provázku a řekl si, když
to „funguje“ v knížce, tak proč ne na divadle?
Trochu jsem si pohrál s jejím textem a kladl důraz na větší
realističnost scén a naopak omezil specifickou poetiku
„Provázku“.
Mělo by to být hlavně o tom smíchu a o té zábavě a jen
občas by nám mělo zatrnout.
Když se nám vybaví nějaká ta hodně zasutá vzpomínka…no,
radši ji v té tmě necháme…

Jaroslav Souček

Hrají: Jiří Škop, Lenka Voborníková, Jiří Trnovský, Květa
Vídeňová, Filip Kovařík, Jan Antl, Hana Klapkovská, Ivana
Richterová, Petr Scholz
Režie: Jaroslav Souček

Vstupné: 70,- / 60,- / 50,- Kč *
Předprodej na 29.12. od 1.9. do 21.12.2007.
*****

Změna programu vyhrazena.
Sleva 50% na * označené programy po předložení průkazu ZTP a
ZTP/P. Průkazy předložte při koupi i kontrole vstupenek.
Na jednotlivé akce je předprodej vstupenek zajišťován
v Infocentru v Pellyho domech.
na Masarykově náměstí v Polici nad Metuji.
tel.: 491 421 501, mobil: 728 267 377
e-mail: kultura@policko.cz
Vstupenky je možné rezervovat předem na všechny
inzerované akce (tzn. ode dne jejich uveřejnění ve
zpravodaji, na plakátech, webových stránkách, v kulturním
přehledu apod).

Čtvrtek 6.12.2007 v 9:00 a 10:30 hodin

KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT

Divadelní inscenace vznikla na motivy známé pohádky o
chytrých kůzlatech a vlkovi, kterému se nepodařilo přes
veškerou snahu kůzlátka přechytračit. Nápaditě s patřičnou
dávkou humoru zpracované představení, u kterého se pobaví
nejen děti, ale i dospělí.
Vstupné: 30,- Kč
*****

NEDĚLNÍ POHÁDKA
Neděle 9.12.2007 v 15:00 hodin

TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE
Pohádková skládanka výpravných pohádek čerpajících z
klasických motivů - O Zmrzlém králi, Čert popleta aneb Jak
Lojzík nemusel do pekla, Půjdem spolu do Betléma
Vstupné: 40,- Kč
*****

KONCERT
Sobota 22.12.2007 v 19:30 hodin

Vánoční koncert
Václava Hybše
hlavní host

Naďa Urbánková
Václav Hybš s orchestrem je jedním z nejznámějších
hudebních těles u nás i v zahraničí. Jeho nahrávky jsou již
víc jak čtyřicet let známy po celé Evropě, ale také v USA,
Kanadě, Austrálii a Japonsku. Repertoár orchestru
je mnohostranný - interpretuje pop-music, swing, muzikál,
operetu, ale i lidovou a dechovou hudbu. Pro svou
přizpůsobivost je vyhledáván našimi i zahraničními umělci z
nejrůznějších hudebních žánrů.

Vstupné: 150,- / 140,- / 130,- Kč
Rezervace a předprodej vstupenek od 15.11.2007!!!
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POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU
VII. ročník
Středa 14.11. 2007 ve 14.30 hodin

Jiří Malík

Sokol stěhovavý. Čištění povrchových vod
(vegetační čistírny). Dataprojekce.
Pondělí 26.11.2007 ve 14.30 hodin

DALŠÍ AKCE V PELLYHO DOMECH
PŘEDNÁŠKA O RAKOVINĚ PRSU
místnost č. 306
Čtvrtek 15. 11. od 17,00 hod
Zdravotně-sociální komise při MěÚ Police nad Metují a
Liga proti rakovině Vás zvou na přednášku
s MUDr. Vladimírem Muellerem
O RAKOVINĚ PRSU spojenou s praktickou ukázkou
samovyšetření

Mimořádně bude v hasičárně!

Daniela Richterová

VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KŮŽE

Pondělí 3.12.2007 ve 14.30 hodin

místnost č. 306
Pátek 23. 11. od 18,00 hod

OSN v současném světě.

Aleš Ottmar

Indie.
Slavnostní ukončení semestru.

CO SE CHYSTÁ…
12. prosince 2007 v 18:00 hodin - Kolárovo divadlo
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ – mladší žáci

20. prosince 2007 v 18:00 hodin - Kolárovo divadlo
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ – starší žáci

PELLYHO DOMY
VÝSTAVY
SETKÁNÍ
Výstavní prostory Pellyho domů
13. 11. – 30. 11. 2007

výstava k připomenutí nedožitých 75. narozenin prof. Jana
Špáty a nedožitých 70. narozenin akad. malíře Ivo Švorčíka.
O životě a díle významných hronovských občanů.

Otevřeno:
pondělí a středa 8,00 – 11,30 a 12,00 – 16,30
úterý, čtvrtek a pátek 8,00 – 11,30 a 12,00 – 14,30
Výstava je přístupná rovněž v sobotu 24. 11. a v neděli
25. 11. (9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod)
Vstupné dobrovolné

VÝSTAVA „TECHNIKOU
K DOKONALOSTI“
-

Společenský sál Pellyho domů
23. – 30. 11. 2007

papírové modely celých měst a katedrál
několik kolejišť vláčků ve velikosti HO, TT a O
praktické ukázky žáků středních průmyslových škol

Výstava bude otevřena denně, vč. soboty a neděle:
9,00 – 17,00 hod
Vstupné: děti Kč 15,- / dospělí Kč 40,Pro návštěvníky výstavy bude vstup do Muzea stavebnic
MERKUR zdarma (Muzeum stavebnice MERKUR bude
výjimečně otevřeno i v pondělí!!)

Zpracování různých druhů kůží - možnost vyrobit si např.
brož, obrázek, tužkovník, náramek
S sebou:
dřevěné korálky a další drobné přírodniny, plechovky na
tužkovník. Ostatní materiál (kůže, lepidlo, špejle apod). je
zahrnut v ceně kurzovného.
Kurz vede paní Květuše Belanová z Městského domu dětí a
mládeže Ostrov nad Ohří (http://www.remesla.kvalitne.cz/)

Přihlášky na kurz:
CKV Pellyho domy, Jana Rutarová
Tel. 491 421 346, 602 645 332
e-mail: ckv@policko.cz
Kurzovné Kč 150,- uhraďte nejlépe při přihlášení.
Přihlášky přijímáme do 20. 11. 2007!!

ZÁKLADY SU-JOKU

korejská masáž bodů na rukou i nohou
místnost č. 306
Sobota 24. 11. od 14,00 do 18,00 hod

Na rukou i nohou jsou body odrážející celé tělo. Při jejich
stimulaci můžeme svému zdraví velice významně pomoci.
Dále si můžete zkusit relaxaci při tibetských mísách a lektor
předvede i hru na didžeridu. Vaše vlastní hudební nástroje
jsou též vítány.

Přednáší: pan Valter Erbr, který se této metodě
věnuje již řadu let.
Cena 200,-Kč
S sebou karimatky a dobrou náladu
Kontakt pro zájemce: Kaufmanová Radka, Mob
607 240 250, Radka.kaufmanova@seznam.cz

Děkujeme touto cestou všem, kteří
do Pellyho domů věnovali květiny
a přispěli tak ke zpříjemnění
prostředí v nové budově.

Nabízím místo pro Vaši reklamu
plocha 130 x 130 cm na frekventovaném místě
v centru Police nad Metují

Kontakt: 605 539 849
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ZÁPIS DO TANEČNÍCH KURZŮ
1.Taneční kurzy pro dospělé (19 -99 let)
Taneční kurzy pro manželské a jiné páry –
zima 2008
výuka a opakování všech tanců - od mazurky přes
waltz, cha –chu, jive a další klasiku až po country a
zapomenuté tance.

Zahájení:
pátek 4. 1. 2008
v 19,00 hod

Kurz zahrnuje 7 lekcí a
bude probíhat vždy
v pátek. Taneční se
konají na sále Pellyho
domů v Polici nad
Metují.
Kurzy vedou manželé
Poznarovi z Červeného
Kostelce.
Závazné přihlášky přijímáme
do 14. 12. 2007

Kurzovné Kč 1 000,- / pár
se platí při přihlášení do kurzu.

Přihlášky (pondělí a středa 8.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00,
ostatní pracovní dny 8.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00):

CKV Pellyho domy
Jana Rutarová
Masarykovo náměstí 75, Police nad Metují
Tel. 491 421 346, e-mai: ckv@policko.cz

2.Taneční kurzy pro mládež (15 – 18 let)
Kurz společenského tance a chování –
PODZIM 2008
Zahájení:
sobota 6. 9. 2008 v 19,00 hod
Kurz zahrnuje 14 lekcí (vč. věnečku) a bude probíhat
vždy v sobotu. Taneční se konají na sále Pellyho domů
v Polici nad Metují. Kurzy vedou manželé Poznarovi
z Červeného Kostelce.

Závazné přihlášky přijímáme
do 11. 1. 2008
Kurzovné Kč 1 250,se platí při přihlášení do kurzu.

společenská, sportovní atd.) – Bližší informace – vstupné –
Kontakt na pořadatele atd.

Ubytovatelům a stravovacím zařízením – uvedení
základních informací: Název – Adresa – Kontakty Kapacita

zařízení - Služby apod.

Firmám z Police n. M. a okolí – uvedení základních
informací: Název firmy - Předmět činnosti (podnikání) -

Kontaktní údaje (telefon, fax, e-mail, www stránky)
Zasílejte na ckv@policko.cz

Zájemci o pravidelné zasílání novinek o kulturních a
společenských akcích, o dění na Policku apod. (e-mail bude
rozesílán cca 1 x týdně) mohou zasílat své kontaktní údaje –
jméno,
příjmení
a
e-mailovou
adresu
na
novinky@policko.cz.

Jana Rutarová

MIKULÁŠSKÝ MAŠKARNÍ REJ
Neděle 2. 12. 2007
Společenský sál Pellyho
domů
14,00 – 16,00 hod
Masky na libovolné
téma vítány
Soutěž o nejhezčí
masku
Občerstvení zajišťuje
Martin Exner
Vstupné: masky 20 Kč,
ostatní 40 Kč
Předprodej vstupenek:
Informační centrum v Pellyho domech
Po ukončení Maškarního reje bude následovat
Mikulášský průvod městem (nezapomeňte
lampiony!!), setkání s čerty na náměstí a
rozsvícení vánočního stromu.
Bližší informace budou uvedeny na plakátech.

Návštěva žáků ZŠ v Pellyho domech
V měsíci říjnu navštívilo Pellyho domy několik tříd
polické ZŠ, které přišly na prohlídku prostor.
Z exkurze, kterou vedla paní učitelka Seidlová, vznikly
v rámci výtvarné výchovy zajímavé výkresy. Za jejich
poskytnutí děkujeme.

Přihlášky (pondělí a středa 8.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00,
ostatní pracovní dny 8.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00):

CKV Pellyho domy
Jana Rutarová
Masarykovo náměstí 75, Police nad Metují
Tel. 491 421 346, e-mai: ckv@policko.cz

www.policko.cz
I nadále nabízíme touto cestou spolupráci a
propagaci na www.policko.cz:
Pořadatelům akcí – uveřejnění akce v kulturním
kalendáři: Termín – název – druh akce (kulturní,

Klára Moravcová 7.B
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Michaela Térová 7.B

KINO Teplice nad Metují
Koncert skupiny

QUEEN
Lukáš Pasker 7.B

EuroIndiáni
O víkendu 23.-25. listopadu 2007 se v Náchodě uskuteční
největší indiánské halové setkání konané na sklonku roku.
Přibližně 100 členů a přátel sdružení se sjede do
náchodského ďolíčku. Hlavním lákadlem bude bohatý
sobotní program pro širokou veřejnost Náchodského i
přilehlých okresů a pro občany části Polska-Klodzka. Lidé
se mohou těšit na indiánské kapely, tance, výstavy mokasínů
a sedel, přednášky, ukázku indiánské hry lakros, čajovnu
Poklop, dárek ke vstupence a prodejce indiánského a
přírodního zboží. Zakončení setkání bude samozřejmě také
v duchu „living history.“ V neděli dopoledne navštívíme
stylový ranč s bizony a koňmi Appaloosa poblíž Stárkova.
Marek Košťák – náčelník Indian Corral

Revival
by Czech band Princess
Kapela Queen revival PRINCESS předvádí
skvělou show nejznámějších hitů Freddie
Mercuryho a skupiny Queen. Zažijte znovu
nesmrtelnou energii hudby, která patří k tomu
nejlepšímu, co kdy v pop-music vzniklo.

ve čtvrtek 22.listopadu v 19.30 hodin
Vstupné: v předprodeji 130,-Kč
na místě 150,-Kč
Předprodej v Informačním centru
v Teplicích nad Metují od 22. října 2007.
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Nezapomněli jsme ani na „štrůdlování“ v tělocvičně – válení
sudů přes více žíněnek. Děti si za týdenní snažení odnášely
od učitelek jablíčková zapichovátka.
Příběhy barevných listů: Téma zaměřené na přímé
pozorování přírody a jejích změn, zejména na stromy zbarvování listů, let listů ve větru, chození ve spadaném listí
a poslouchání, jak šustí, sbírání různých druhů listů pro
výtvarnou činnost.
Hrajeme si se zeleninou: Ve hře na kuchaře jsme se
seznamovali s využitím zeleniny v našem jídelníčku, jak je
důležitá pro naše zdraví, kde roste, kam se ukládá na zimu,
jak chutná a voní. Paní kuchařky dětem pro hru věnovaly
různé druhy zeleniny a připravily k obědu zeleninový salát.
Naučili jsme se také taneček „cib, cib, cibulenka“ a
vyzdobili skřítka Cibuláčka.

Třída Berušky a Kopretiny
6. ročník

Přijměte pozvání na vánoční prodejní výstavu,
kterou pro vás připravili zaměstnanci MŠ v Bukovici společně s dětmi.
Výstava bude probíhat již
od 26.11.2007 do 21.12.2007 a souběžně v Mateřské škole v Bukovici
v Papírnictví Zdeněk Balák
od 3.12. 2007 do 21.12.2007
Po – Pá 13,00 - 18,00 hod.
Po – Pá 09,30 - 15,15 hod.
So
08,00 - 11,30 hod
Také se můžete přijít podívat do „Pečovatelského domu“ v Polici
nad Metují, kde tato výstava bude probíhat 27.11. – 28.11.2007

-

Vystavujeme:
ozdobné věnečky na pověšení
vánoční ozdoby
perníčky
voňavé sáčky
zdobené svíčky
svícny
adventní věnce (objednávka už nyní)
čertíky, Mikulášky i andílky

Vstupné dobrovolné.
Výtěžek je věnován dětem v MŠ v Bukovici
Informace o výstavě získáte na telefonu 491543395 nebo 604823926 na tomto
čísle si můžete dohodnout i prohlídku mimo stanovenou dobu.

Z polické mateřinky
V měsíci říjnu jsme volili taková podtémata, abychom
byli co nejvíce spojeni s podzimní přírodou.

Třída Zvonečky a Sluníčka
Jablíčkový týden: Děti si od začátku týdne nosily
jablíčka, všichni jsme si je prohlíželi, porovnávali barvy,
velikost, vysvětlili si, jak vzniklo, jaké má využití
v kuchyni, a proč je zdravé. Pro kamarády z druhé třídy
jsme připravili jablíčkové pohoštění. Vzájemnou návštěvu
jsme obohatili společným zpíváním a básničkami na
jablíčkové téma. Poslechli jsme si pohádku „O Sněhurce a
sedmi trpaslících“, ve které hrálo roli také jablíčko.

V měsíci říjnu jsme nabídli dětem tématický celek
„Ovoce a zelenina to je naše medicína“. Děti ovoce a
zeleninu poznávaly podle vzhledu, vůně a chuti. Už se stalo
tradicí pečení jablíčkových šátečků. Děti olupovaly a
strouhaly jablíčka, válely listové těsto. S pomocí paní
Dostálové jsme šátečky upekli a děti si je mohly na
ochutnávku odnést domů. Mezi oblíbené činnosti patří
zhotovení zeleninové pomazánky. Děti si nastrouhaly
mrkvičku a celer, smíchaly s pomazánkovým máslem a při
svačince si ji samy mazaly na pečivo.
Jedenáctého října jsme přivítali v Pellyho domech
návštěvu dětí z polské Swidnice. Děti měly připravený
program: zazpívaly podzimní písničky a zatančily taneček
na písničku Večerníček. Dětem z Polska jsme předali
papírové čepičky jako má Večerníček a také našeho
Javorníčka. V Pellyho domech byl pro polskou návštěvu
připraven oběd. Děkujeme tímto panu Martinu Exnerovi za
sponzorský dar a všem zaměstnancům za obsluhu a výborné
jídlo. Ve školce jsme pro návštěvu měli napečené koláčky a
cukroví, které pro nás připravily maminky. Paní Patzeltová,
Meierová a Pospíšilová. Děkujeme za pomoc, všem nám
moc chutnalo.
V druhé polovině října jsme přivítali v mateřské škole
skřítka Javorníčka, stal se obyvatelem třídy Berušek. Do té
doby bydlel v javoru na školní zahradě, ale byla mu tam
velká zima, a tak se přestěhoval k dětem do školky.
S Javorníčkem si povídáme o podzimu, o počasí, jmenujeme
dny v týdnu a měsíce v roce. Javorníček si všímá chování
dětí ve třídě a hlavně v přírodě. Při pobytu venku
pozorujeme zvířátka, všímáme si barev v přírodě, sbíráme
listy a plody. Děti jmenují stromy jehličnaté a listnaté.
V rámci ekologické výchovy jsme měli ve třídě berušek
návštěvu z ekologického centra z Horního Maršova
s názvem „Už jde ježek spát“. Děti přivítala podzimní víla,
která si s nimi povídala o podzimní přírodě a společně uspali
zvířátka na zimu.
23. - 30. října jsme ve třídě Berušek přivítali prvňáčky ze
Základní školy v Polici nad Metují s pí učitelkou
Nádvorníkovou a pí učitelkou Pátkovou. Prvňáci dětem
donesli strašidýlka a dráčky. Děti kamarádům ukázaly
hračky, společně si pohráli a zacvičili. Děkujeme dětem a
učitelkám za návštěvu a za pozvání k nim do školy.
31. října jsme si ve třídě Berušek připravili výtvarnou
dílnu pro děti a rodiče, kde jsme tvořili podzimní dráčky.
Z celodenního tvoření nám vznikly dráčci, kteří se nám
vesele pohupují v síti na chodbě školky. Děkujeme všem,
kteří s námi tvořili, za krásně prožitý den. Poděkování patří
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též pí Pelcové, která dětem věnovala přebalovací pult pro
panenky a barevnou síť na výzdobu třídy.
Kopretinky pozorovaly na vycházkách okolní přírodu a
zahrádky připravující se na zimní klid. Obdivovaly zlátnoucí
a opadávající listí stromů. Seznamovaly se s ovocem a
zeleninou, které také poznávaly podle hmatu a chuti.
Z jablíčka a mrkve si připravily strouhaný kompot. Ve
výtvarné a pracovní výchově pracovaly s listy, které
kreslily, otiskovaly a vystřihovaly. Zaujal je pořad
z ekocentra z Horního Maršova o přírodě a ježkovi. Všichni
jsme se pobavili a zazpívali si při písničkovém pořadu J.
Uhlíře.
Počasí je na draka
Počasí je na draka,
draka ale neláká,
padaj na něj deště kapky,
raděj by se schoval zpátky.
Schoval zpátky pod kabát,
každý se ho přestal bát.
Že je zmoklý, že je splihlý,
Sotva jsme ho schovat stihli.

Kolektiv učitelek Mateřské školy v Polici n.M.

Všechny naše soubory podaly vynikající výkony – a
ačkoliv patřily ve svých kategoriích mezi ty nejmladší,
porotci rozhodli o jejich umístění takto:

Kategorie 1a
(věkový průměr soutěžících do 12 let)

2. cena – Brass Duo (věkový průměr souboru 10 let)
Tomáš Pavel – trubka a Jan Pavel – baskřídlovka

Základní umělecká škola informuje
Interpretační soutěž
hry „Vidnava 2007“

komorní

2. cena – Baby Brass (věkový průměr souboru 10 let)
Jaroslav Kollert – trubka
Monika Němcová – lesní roh
Lukáš Kubeček – tuba

Kategorie 2a
(věkový průměr soutěžících do 15 let)

Celostátní interpretační soutěž komorní hry proběhla 18.
října v moravském městečku Vidnava. Naši ZUŠ
reprezentovaly tři soubory: Brass Duo, Baby Brass a Junior
Brass Band. Výkony soutěžících hodnotila mezinárodní
porota, která již tradičně má velmi vysoké nároky a nikomu
nedá ani setinu bodu zadarmo. Naši žáci v tomto přísném
hodnocení obstáli naprosto skvěle.

3. cena – Junior Brass Band (věkový průměr souboru 12 let)
Marek Bartoš – trubka
Pavel Kubeček – trubka
David Kašpar – lesní roh
Jan Podstata – baskřídlovka
Dan Gábor – tuba
BLAHOPŘEJEME!!!

Lenka Němcová
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Celostátní přehlídka výtvarných
prací dětí a mládeže
Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže,
pořádaná Nipos-Artama Praha, se koná každé tři roky. Jedná
se o otevřenou přehlídku, které se mohou zúčastnit všechny
typy škol i volnočasových zařízení. Ačkoliv se vystavují
dětské práce, je to přehlídka učitelů, jejich pedagogické
práce, koncepce a tvůrčího přístupu k výuce. Výběr prací do
výstavní kolekce zajišťuje skupina kurátorů, kteří také
udělují ceny – každý kurátor sám za sebe. Ve výsledcích
přehlídky se tedy neobjevuje pořadí (přehlídka je
nesoutěžní), ale jednotliví pedagogové získávají ocenění od
konkrétních kurátorů.
V mezidobí mezi jednotlivými přehlídkami se konají
přípravné semináře zaměřené na rozvoj kompetencí
výtvarných pedagogů, tyto semináře jsou víkendové dvakrát
ročně. Rok po přehlídce se koná její repríza v jiném
místěnež hlavní přehlídka, aby bylo možné tuto unikátní
kolekci dětských prací i pedagogických přístupů zpřístupnit
širšímu okruhu návštěvníků.
ZUŠ Police se přehlídky účastní od 11. ročníku, který
proběhl v Českém Krumlově, kde jsme excelovali s naším
projektem „Měsíční koncert“, který si možná ještě
pamatujete.
V letošním roce jsme na 12. přehlídce opět získali cenu.
Bylo to za projekt „Masky“, kde jsme zaujali kurátorku
Vladimíru Zikmundovou, vedoucí katedry výtvarné
výchovy Pedagogické fakulty ze Západočeské univerzity
v Plzni. Její cena byla za tvůrčí a netradiční pojednání
námětu, který je tradičně velmi často zpracováván a lze ho
lidově označit za značně „profláknutý“. Celé hodnocení je
zachyceno na snímku.

Při několika rozhovorech během vernisáže a semináře
v Litomyšli padla myšlenka uspořádat reprízu společně
s přípravným seminářem příští rok v Polici nad Metují.
V nejbližších týdnech se rozhodne, jestli zde tato
zajímavá přehlídka v létě bude. Pokud se to podaří, tak
výrazně zpestří polický kulturní život. Zároveň zde budeme
moci představit pohostinnost našeho města, krásu regionu i
množství kulturních památek několika desítkám výtvarných
pedagogů z celé republiky.
Bližší informace o přehlídce je možné nalézt na
stránkách NIPOS-Artama
(http://www.nipos-mk.cz/page.asp?id=25) nebo na nových
stránkách přehlídky (http://www.vytvarneprehlidky.cz/), kde
je zveřejněna prezentace letošního 12. ročníku a postupně
budou přibývat další .
Vladimír Beran

Ve výtvarném oboru ZUŠ běží
nové projekty

Naše pojetí jste mohli vidět na výstavě výtvarného oboru
během léta a září ve staré škole „dřevěnce“. Naše kolekce
zaujala i hlavního výtvarníka výstavy Dr. Jana Svobodu, a
tak jí vyhradil výrazné místo hned v prvním sále výstavních
prostor Litomyšlského zámku, kde se letošní přehlídka
konala. Dr. Svoboda je zachycen na druhém snímku při
rozborovém semináři před naší expozicí.

Po potupné „smrti“ SIPVZ (státní informační politika ve
vzdělávání), kdy byl celý projekt zrušen, zavládlo období
mírného chaosu. Školy nevěděly, jestli druhý rok dvouletých
projektů budou moci dokončit, když na to nejsou peníze,
zrovna tak panovala nejistota ohledně internetového
připojení. Tvrzení Ministerstva školství, že se usilovně
jedná, už nikdo nevěřil. Takže zpráva o definitivním
ukončení celého projektu byla obecně očekávána.
Čerstvý vítr do těchto vod vneslo rozhodnutí Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje dofinancovat druhý rok
nedokončených projektů. O této dobré zprávě jsme již
informovali dříve. Další jistotou, která ukončila „bezvládí“,
tentokrát v připojení škol k internetu, bylo oznámení
společnosti O2 o ukončení připojení škol prostřednictvím
smlouvy s MŠMT, protože ministerstvo od ledna tuto službu
přestalo platit. Takže máme od konce října již připojení
svoje, ale ještě po „ministerské lince“ nám o prázdninách
přišla výzva k účasti ve dvou projektech.
První pořádá JuniorMedia Society, obecně prospěšná
společnost zaměřená na mediální výchovu a zavádění
multimédií do výuky. Projekt má název „Učitelé a média“.
Z přihlášených škol byla vybrána vždy jedna škola v kraji –
a my jsme tou za Královéhradecký kraj. Smyslem projektu,
který je financován z grantu Evropské unie, je pomoci
učitelům v používání multimédií ve výuce, a také v jejich
osobním rozvoji v mediální oblasti. Zatím začalo vzdělávání
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našich učitelů v komunikaci a mluveném projevu a
připravuje se zpracování digitálního videa. I když je ve
škole velmi dobře vybavené videopracoviště a hodně toho
již umíme, tak je každá nová zkušenost vítána. Také
nemáme kapacity na vzdělávání svých kolegů – a zde se
nám naskytla vynikající příležitost umožnit získání nových
kompetencí každému učiteli naší školy, který o to projeví
zájem.
Druhý projekt je v gesci Ministerstva obrany a jmenuje
se „Bojovníci proti totalitě očima dětí“. Tento oficiálně
znějící a nepříliš přitažlivý název pod sebou skrývá velmi
zajímavý obsah. Nejde totiž jen o to, že by děti měly natočit
dokument o člověku, který se postavil proti totalitě, ale i
možnost naplnit kus školního roku zajímavými zážitky a
zkušenostmi. Žáci si totiž vyhledají „svého člověka“, buď
válečného veterána, pétépáka nebo jiný životní osud spojený
s konfliktem s totalitou a natočí s ním rozhovor. Potom
mohou zapátrat v archivech, muzeích, vojenských
objektech, vězeních .... a dotočit další materiál filmu.
Ministerstvo tyto návštěvy umožní a vybaví příslušná
povolení. Mladí filmaři se tak mohou setkat s lidmi nebo
dostat do míst, která by jinak nepoznali. Patří sem i exkurze
na pracoviště České televize nebo Českého rozhlasu. O
tvůrcích bude ČT natáčet dokument, jehož součástí se
stanou i ukázky z podařenějších školních filmů. A ty úplně
nejlepší televize odvysílá celé.
V rámci projektu je školám poskytována odborná pomoc
– a tyto znalosti nám samozřejmě zůstanou.
Ani jeden z projektů nepřinese naší škole žádné peníze.
Ale nové znalosti, zkušenosti i zážitky, které nás čekají,
bychom těžko někde nakoupili, i kdybychom na to měli.
Vladimír Beran

Návrat orchestru Archi piccoli
z USA
V sobotu 3. 11. se vrátil smyčcový orchestr Archi piccoli ze
šestnáctidenního koncertního zájezdu po Novém Mexiku.
Během pobytu absolvoval devět velmi úspěšných koncertů
a mnoho nádherných výletů. Děti navázaly nová přátelství s
rodinami, ve kterých žily, procvičily angličtinu a poznaly
krásný kraj s indiánskou a španělskou minulostí. Koncerty
měly obrovský úspěch. Američané reagovali temperamentně
a závěrečné ovace ve stoje jsou pro všechny
nezapomenutelným zážitkem. Nové Mexiko jsme opouštěli
se slzami v očích.

více přinese reportáž v příštím čísle…
Michaela Michalová

Koncert vítězů CB 2007 v ČT!
Sotva se náš smyčcový orchestr Archi Piccoli vrátil
z úspěšného zájezdu do USA, již ho čeká další významná
akce. Jako vítěz letošního ročníku rozhlasové soutěže
Concerto Bohemia 2007 získal opět právo vystoupit na
Koncertu vítězů, který již tradičně proběhne v den výročí
studentské revoluce v sobotu 17. listopadu na pražském
Žofíně. Koncert bude, jako každoročně, přenášen v přímém
přenosu Českým rozhlasem na stanici Vltava a Česká
televize ho uvede s mírným zpožděním na druhém programu
tentýž den ve 21:25 hodin.
Autobus s orchestrem a se zájemci o osobní účast na
tomto koncertu odjíždí od ZUŠ v sobotu v 9:30 hodin.
Vás ostatní zveme k televizním obrazovkám, kde si ve
21:25 přepněte na 2. program...
Lubor Bořek
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ZŠ a MŠ Police nad Metují
Bezděkov v říjnu
Měsíc říjen byl pro nás na Bezděkově v duchu
podzimních inspirací a nálad. Zásobili jsme se množstvím
krásně zbarveného listí, hrozny jeřabin i trochou kukuřice.
Škoda, že letošní rok nebylo mnoho kaštanů a žaludů.
Alespoň my jsme při jejich hledání štěstí neměli. Ze všech
takto shromážděných surovin jsme pak ve škole i školce
vyráběli podzimní obrázky, zvířátka i aranžmá.
Jak
jsme
informovali minule,
hned na počátku října
jsme
uspořádali
Drakiádu, a protože
při tomto prvním
pokusu nefoukal vítr,
slíbili
jsme,
že
uspořádáme
kolo
druhé. To se konalo
ve středu 10.10.2007.
Sešlo se nás opět
celkem
hodně
(přihlášeno bylo 16
draků), počasí nám
opět přálo – bylo sluníčko a teplota kolem 20 stupňů Celsia.
Jen vítr měl opět dovolenou.
Po minulé zkušenosti s rychlým během si tentokrát
všichni hned namasírovali svá lýtka a začali draky do
vzduchu vyhánět. Nikdo z nás asi nemá představu, co
energie se v dětech skrývá, pokud mají chuť něco dokázat.
A tak běhaly a běhaly a běhaly. Nad loukou se i tentokrát
vznášelo draků víc než dost. Mnoho dětí bylo smutných,
když jsme opět po hodině pokusů oznámili vyhlašování
výsledků. Známé kategorie jsme rozšířili o kategorii
nejmenší běžec, kterým se stala dvouletá Andrejka
Pamánková, která předvedla nejen rychlý běh, ale i
obrovskou vytrvalost.
Odměny jsme si tentokrát rozebrali všichni. Sušenky
stačily pro všechny, a tak jen závěrem. Třetí pokus se již
letos konat nebude. Při naší letošní smůle by opět nefoukalo.
Další činností, kterou jsme provozovali každý čtvrtek,
byla výuka plavání. To skončilo ve čtvrtek 8.11. velkými
závody, kdy jsme prokazovali, co jsme se naučili a odměnou
nám byla „Mokrá vysvědčení“ a medaile.
Marie Vaisarová

GYMNÁZIUM BROUMOV
pořádá

Den otevřených dveří
1. 12. 2007 (sobota)
9.00 – 12.00 hod.
Součástí dne otevřených dveří bude prohlídka školy
včetně občerstvení a informace o čtyřletém
i osmiletém studiu.
Do obou oborů se bude přijímat
i bez vykonání přijímací zkoušky.

Ryby v netradičních úpravách
byl název semináře, který uspořádala Východočeská
pobočka Asociace kuchařů a cukrářů ČR ve Středním
odborném učilišti společného stravování v Teplicích nad
Metují. Seminář vedl Mistr kuchař Václav Šmerda, držitel
Zlaté medaile Magdaleny Dobromily Rettigové, člen
národního týmu kuchařů ČR a držitel několika zlatých,
stříbrných a bronzových medailí z mezinárodních olympiád.
Vzdělání chtivých lidiček se sešlo padesát a viděli jsme
spoustu zajímavých nápadů na pokrmy z ryb.
V doprovodném programu představil zástupce Vitany nové
výrobky, pan Petříček předvedl přívlastková vína z Bzence a
my degustovali, Roman Ťulpa zastupující firmu Progas nám
dal ochutnat zajímavé koření a marinády.
Škoda, že jste nepřišli i vy!
Bc.Šrůtková

VÝSTAVA STŘEDNÍCH

ŠKOL

Ve dnech 6. a 7. prosince 2007 se v hale Sportovního
klubu Rubena v Náchodě na Hamrech uskuteční prezentační
akce středních škol pod názvem PRO FUTURO-VÝSTAVA
STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KLADSKÉ POMEZÍ.
O účast projevilo zájem více jak 3O středních odborných
škol, středních odborných učilišť a gymnázií. Pro žáky 9.
tříd základních škol našeho okresu bude organizována
bezplatná
doprava
autobusy
díky
příspěvku
Královéhradeckého kraje. Partnery akce jsou Regionální
hospodářská komora severovýchodních Čech – jednatelství
Náchod, organizace CZECHTOURISM Praha, Branka
Náchod, o.p.s., SOU společného stravování Teplice nad
Metují, Gymnázium a střední odborná škola cestovního
ruchu Náchod a Obchodní akademie Náchod. Záštitu
převzali hejtman Královéhradeckého kraje Ing. P. Bradík,
poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Z. Horníková a starosta
města Náchoda Ing. O. Čtvrtečka. Generálním sponzorem je
Česká spořitelna OP Náchod. Výstava je otevřena rodičům a
veřejnosti ve čtvrtek 6. 12. od 8 do 17 hodin, v pátek 7. 12.
2007 od 8 do 16 hodin. Přínos akce pro volbu povolání bude
podtržen i prezentací významných firem, budoucích
zaměstnavatelů dnešních žáků.
Marcela Štěpánková

Děvčata, vycházející ze ZŠ, nevíte,
kterou střední školu si vybrat?
V posledním ročníku základní školy vám učitelé
podávají informace o středních školách. Přitom technické
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školy, jako by byly určeny jen pro chlapce a pro děvčata
byly jakýmsi tabu. Moderní doba však čím dále více
využívá technických vymožeností ve všech oborech lidské
činnosti. Informatika a počítače pronikly například i do
administrativy a různých sekretářských služeb a tudíž
poptávka po pracovnicích s technickým vzděláním (zejména
v oborech jako strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví,
chemie apod.) roste. Rovněž i obory na první pohled
vzdálenější, například lékařství, potřebují technické
odborníky (odbornice), například pro provoz diagnostických
a terapeutických zařízení. Další oblastí, kde se děvčata s
technickým vzděláním mohou uplatnit, jsou výrobní procesy
ve strojírenském či elektrotechnickém průmyslu. Jedná se
například o kontrolu kvality, o nákupčí, referentky logistiky,
prodejce, výrobní dispečerky, plánovačky a technické
pracovnice.
A co je nejdůležitější? Po absolvování školy najdete, na
rozdíl od některých jiných profesí, zajímavou nabídku
pracovních míst v technických firmách celého regionu.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hronov, Hostovského 910
kontakt:

℡ 491 485 048
491 482 226
e-mail: skola@spshronov.cz
www.spshronov.cz

Nabízí možnost získání středního vzdělání ve dvou stupních:

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU
Obor vzdělání:
• Elektrotechnika - počítačové řídící systémy
• Strojírenství výrobní a informační systémy
délka vzdělávacího programu:
- 4 roky denní forma vzdělávání
- 2 roky denní zkrácená forma vzdělávání (pro uchazeče, kteří získali
střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání)
- 3 roky dálková forma vzdělávání (pro uchazeče, kteří získali střední
vzdělání s výučním listem)
pozn.: U dálkové formy jsou obory vzdělání:
• Elektrotechnika
• Provozní technika

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
Obor vzdělání:

• elektrikář
• automechanik
• nástrojař

Ing. Vladimír Holan, ředitel SPŠ Hronov

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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek
sobota

30. 11. 2007 14,00 – 18,00 hod.
1. 12. 2007 8,00 – 12,00 hod.

_______________________________________________________________

STUDIJNÍ OBORY:
Technické obory:

• Mechanik elektronik
• Mechanik seřizovač
• Mechanik strojů a zařízení

Obory služeb:

• Kuchař – kuchařka
• Číšník - servírka

• Obchodník -obchodnice

UČEBNÍ OBORY:
Technické obory:

• Zámečník
• Elektrikář – silnoproud
• Obráběč kovů
• Nástrojař
• Truhlář – výroba nábytku
• Klempíř – strojírenská výroba (autoklempíř)
• Mechanik, mechanička elektronických zařízení

Obory služeb:

• Cukrář, cukrářka – výroba
• Kuchař, kuchařka – číšník, servírka pro pohostinství
• Prodavač, prodavačka – smíšené zboží
• Prodavač a výrobce lahůdek
• Kadeřník, kadeřnice

NÁSTAVBA:

• Podnikání (pro absolventy uč.oborů)

Telefon:
Adresa:
E-mail:

491 470 158
Fax:
491 470 174
549 01 Nové Město nad Metují, Školní 1377
info@sossou-nm.cz
URL: http://www.sossou-nm.cz

délka vzdělávacího programu:
- 3 roky denní forma vzdělávání
- 1,5 roku denní zkrácená forma vzdělávání (pro uchazeče, kteří získali
střední vzdělání s maturitní zkouškou )

KROMĚ STŘEDNÍHO VZDĚLANÍ MOHOU ŽÁCI
ZÍSKAT CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ:
ECDL, SW AUTODESK, CAD/CAM-ALPHACAM, SOLID EDGE,
ŘIDIČSKÝ PRÚKAZ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve všedních dnech : 1.11., 8.11., 29.11.2007 a 10.1.2008
od 14.30 do 16.30 hodin
v sobotu 15.12.2007 od 9,00 do 12,00 hodin.

POZVÁNKA
ZŠ Bukovice si dovoluje pozvat širokou
veřejnost na Den otevřených dveří,
který se bude konat dne
20.11. od 8:00 do16:00
v prostorách školy.
Pokud vás zajímá, jak probíhá vyučování v málotřídní
škole, jste vítáni.
Zároveň zde bude probíhat výstavka fotografií
z historie školy a výrobků našich žáků.
Všichni jste srdečně zváni!
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Střední odborné učiliště společného stravování,

TEPLICE NAD METUJÍ,
Střmenské podhradí 218

STŘEDNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ

S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

NOVĚ
NABÍZÍME 4 LETÝ STUDIJNÍ OBOR

65 – 42 M/004 Hotelnictví a turismus
*výuka anglického a německého jazyka
A TRADIČNĚ

65-41-L/504 Společné stravování
* dvouletá maturitní nástavba
S VÝUČNÍM LISTEM
65-52-H/001 Kuchař
65-53-H/001 Číšník, servírka
Žáky vybavíme pracovním oblečením zdarma
Rozšířená praxe, odměna zůstává žákovi
Odborný výcvik žáci vykonávají v restauracích a hotelích

ZVEME VÁS NA GASTRODEN 23. 11. 2007
www. souteplicenm.cz
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STATISTIKA
K 31.10.2007 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4286 obyvatel.

JÁNSKÉHO PLAKETY

= = ===

Ve středu 24. října byly předány za účasti předsedkyně
ČČK Náchod paní Zelené medaile profesora MUDr. Jana
Jánského dárcům krve a plazmy. Bylo oceněno 5 „zlatých“

dárců, 10 „stříbrných“ a 13 „bronzových“. Po slavnostním
předávání medailí a dárků byli všichni pozváni do zasedací
místnosti k malému posezení s občerstvením. Tímto jsme
chtěli alespoň trošičku vyjádřit své poděkování.

SŇATKY

= = = = == = == = =

Do stavu manželského v říjnu vstoupili:
Petr Hlubuček
Jan Čenek
Pavel Job

a
a
a

Andrea Pflimpflová
Lucie Grčková
Veronika Vojtíšková

Dále:
jeden pár, který si nepřeje být jmenován,
dva páry, které uzavřely církevní sňatky.
Historicky 1. svatební obřad se uskutečnil v nové obřadní
síni ve Velkých Petrovicích. Své ANO si tu řekli
Tomáš Plocek a Jarmila Frimlová,
a to v sobotu 20.října 2007.
Gratulujeme a přejeme štěstí

Petr Hlubuček a Andrea Pflimpflová 4.10. na Slavném

JUBILEA

===========

V říjnu 2007 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Blanka Novotná
75 let
pan Arnošt Vohlec
80 let
paní Jarmila Pinkavová
paní Marie Vítková
85 let
paní Genovefa Foglarová
90 let
paní Zita Vaníčková

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
a krásné dny plné pohody v dalších letech.
Prosíme všechny jubilanty, kteří budou teprve slavit své výročí a nepřejí si
být jmenováni v této rubrice nebo si nepřejí návštěvu komise pro obřady a
slavnosti, aby toto sdělili předem na matriku MěÚ Police nad Metují.

Občanské průkazy
Do konce listopadu mají čas požádat o nový občanský
průkaz ti občané, kteří mají datum vydání OP do konce roku
1998. Pokud si nejste jistí, přijďte se poradit na matriku.
Dagmar Hambálková, matrikářka

Kancelář matriky přemístěna.
Najdete ji při vstupu do radnice vpravo
Ida Seidlmanová

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc listopad

Jaroslav Vrabec a Andrea Drejslová, 25.9. na Ostaši

Listopadem končí podzim, bývá dušičková
a mlhavá nálada, ale přes to svým chladnějším, vlhčím
počasím umožňuje některé práce na zahrádce.
Ovocné stromky – jádroviny můžeme vysazovat až do
zámrazu. Vysazujeme-li maliník, seřízneme výhony hned po
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výsadbě na 30 cm. Tímto zásahem donutíme pupeny u
kořenů k tomu, aby rostliny na jaře vyrašily v nové pruty.
Po opadu listů se provádí tzv. podzimní asanační postřik
Kuprikolem (0,6%). Při tomto zásahu se postřikují stromy,
keře i opadané listí. Listí z větší části kompostujeme. U
nově vysazených stromků a mladých rostlin nahrňte půdu a
kompost ke kmínkům a ponechte do jara. Nezapomeňte na
chrániče proti okusu zvěří!
Pokud to počasí dovolí, můžeme dosázet keře růží, ale i
některé cibuloviny. Všechny keře růží nahrňte zeminou a
kompostem alespoň 20 cm nad místo očkování. Později,
když začne mrznout, přidejte ještě chvojí. Bujné výhony
růží zkraťte asi o 1/3. Chvojím nebo podobným materiálem
zakryjte na zimu choulostivé rostliny a dvouletky. Jestliže
nemrzne, stálezelené dřeviny a jehličnany na zimu důkladně
zalijte. Živý plot jehličnanů je možné tvarovat i prořezávat
okrasné dřeviny.
Na 8. prosince chystáme tradiční promítání od 13,30
hodin v hasičárně. Své snímky představí pan Oldřich
Jenka. Všichni jsou srdečně zváni.
ZO ČZS Police n. M. - M.V.

zajímavé doprovodné akce a soutěže nejen pro žáky
základních škol, ale i pro širokou veřejnost.
Věřím, že přijmete naše pozvání k návštěvě této
jedinečné výstavy.
Ing. Radko Kříž, předseda správní rady
MERKUR POLICE o.p.s., www.merkurpolice.cz

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás upozornil, a zároveň pozval na jedinečnou
výstavu, která proběhne v nově otevřených Pellyho domech
a v Muzeu stavebnice Merkur v Polici nad Metují. Výstava
nazvaná „Technikou k rozvoji“ bude probíhat ve dnech 23.30.11.2007 každý den od 9:00 do 17:00. Pod pojmem
rozvoj si můžeme představit jak rozvoj regionu, tak rozvoj
osobnosti každého z nás. Jedná se o výstavu různých
technických výtvorů, kombinovanou se soutěžemi technické
tvořivosti a zručnosti spolu s informačním a poradenským
servisem o studiu technických oborů a možnostech uplatnění
na trhu práce.
Výstava si klade za cíl motivovat žáky a studenty ke
studiu technických oborů, kterých je v současné době na
trhu práce nedostatek. Absolventi technických oborů
naprosto nepokrývají požadavky trhu práce a je předpoklad,
že v budoucnosti bude poptávka po nich mnohem vyšší.
Proto jsme společně s Úřadem práce v Náchodě, městem
Police nad Metují a středními školami s technickým
zaměřením v našem regionu připravili tuto výjimečnou akci.
Na výstavě bude zábavnou formou přibližována technika
a její výtvory, bude podporován zájem o technickou
tvořivost, zručnost, představivost a základy techniky.
Součástí bude návštěva Muzea stavebnice Merkur, protože
právě Merkur byl u zrodu technického myšlení dnešních
strojařů, techniků a dokonce i světových vynálezů. Součástí
muzea je i sbírka modelů parních strojů zapůjčená
z expozice Národního technického muzea. Vedle toho
budou v Pellyho domech vystavovány ojedinělé sbírky
papírových modelů světových velkoměst a největších
katedrál světa. Bude zde vystaveno 8 velkých modelových
kolejišť v měřítku O, HO, TT a N. K vidění budou dokonalé
modely aut a bojové techniky.
Dále budou navazovat prezentace vybraných středních
škol, které populární formou přiblíží své obory. Především
ukázkami technických pomůcek, učňovských prací,
uplatnění výpočetní techniky ve strojírenství a
elektrotechnice, kreslení a modelování ve 3D v programu
„Inventor“ včetně stavění např. Eiffelovy věže na počítači
z Merkuru a porovnání se skutečným modelem. Zástupci
těchto škol seznámí zájemce s možnostmi studia a
následným uplatněním. Kromě toho jsou připravovány

Prázdniny a Merkur
Dvě slova reprezentující dvě skautské akce.
Prázdniny, tedy ty podzimní na konci října, jsme strávili
po letech opět na chatě na Janovičkách. Podnikli jsme dva
pěkné výlety po Javořích horách, do lomů v Rožmitále i na
Třípanský kámen. Počasí bylo typicky podzimní, mlhavé a
blátivé (Podle toho jsme také vypadali po návratu.) Volná
půldne patřila hrám a soutěžím kolem chaty. Večery byly
věnovány zajímavým rukodělkám – nejen tradičním
výrobkům z kaštanů, ale stavěli jsme i domečky z papíru a
přírodního materiálu, vyráběli veselé kolíčky a koláže, kluci
vyráběli z drátu různé hlavolamy. Došlo také na kytaru a
písničky, dokonce i na pověstného Upíra, tajemnou noční
hru, při které se lze trochu bát a hodně se smát.
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Merkur, to je slovo, které předznamenává teprve
připravovanou skautskou akci. V rámci výstavy pořádané
v Pellyho domech muzeem Merkuru pořádá středisko skautů
soutěž ve stavbě ze stavebnice Merkur. Je to soutěž víc pro
dospělé než pro děti. Ať si také dospěláci mohou
připomenout doby, kdy tvořili fantastické stavby z této
stavebnice. Soutěžit mohou maximálně tříčlenné týmy a
budou mít k dispozici stavebnici Merkur a 90 minut času na
postavení co nezajímavějšího funkčního modelu čehokoliv.
Přihlásit se mohou jak rodinné týmy, tak týmy firemní i
týmy spolků nebo party fandů této skvělé stavebnice.
Nesoutěží se o ceny, ale pro radost a prestiž. Vítězný model
bude umístěn v muzeu Merkuru. Pochopitelně i s vizitkou
autorů. Soutěž bude v sobotu 24.11. od 14.00 hod. Věřím, že
se najde dost těch, kteří rádi předvedou svůj um a poměří se
s ostatními. Účast přislíbily i týmy konstrukcí okolních
podniků. Samozřejmostí je i účast týmu firmy Merkur. Nad
akcí
převzala
patronát
Hospodářská
komora
Královéhradeckého kraje v rámci podpory rozvoje
technických oborů.
Josef Hejnyš, vedoucí střediska skautů

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Jak se dělá z Kachny labuť aneb
Proměny v MaMiNě - 27. října 2007
1. fáze – domácí příprava – nejdůležitější je zařídit si hlídání
ratolestí, nejméně měsíc (nejlépe dva) před plánovanou
akcí, s manželem příliš nepočítáme, babičky to jistí.
Týden předem připomínáme termín, dva dny před dnem
D je třeba přidat na intenzitě, celé dopoledne dne D
nemluvíme o ničem jiném.
2. fáze – vlasová – poté, co pozdravíme přítomný
zkrášlovací tým a zástup čekajících na krásu, se
uvelebíme na židli vlasové kouzelnice Ireny Rutarové,
odbornice na slovo vzaté, dáme jí svou kštici všanc a
necháme ji česat, stříhat, fénovat, žehlit, lakovat a
nevím, co ještě. Výsledek zaručen během chvilky.
3. fáze – vystrčíme drápky – dostaneme na výběr z
nepřeberného množství pilníků, rašplí, nových tvarů
nehtů, barev laků a jiných prostředků. Tuto složitou
proceduru výběru nám usnadní nehtová vizážistka,
profesionálka Pavlína Sulzbacherová, která také
provede následnou instalaci. Pak máváme rukama – ne
proto, abychom vyzkoušely, zdali se proměna v labuť
již začíná uskutečňovat, nýbrž proto, že nám musí
uschnout lak.
4. fáze – nová fasáda – skvělá kosmetička, také
profesionálka Jana Krejčová namíchá superbeton dle
svého uvážení a poté odborně nahodí nové obličeje na
naše ks…, tedy obličeje. Pak namíchá a nanese barvy,
tmely a nátěrové hmoty. Pozor si dáme na mučící
nástroj sloužící k natočení řas nebo brčálově zelené
mazadlo, sloužící k nějakému účelu, bohužel nevím k
jakému.
5. fáze – výměna peří – vybereme si jedny z mnoha
nádherných společenských šatů, zapůjčených jejich
majitelkou Janou Krejčovou. Samozřejmě dbáme na
velikost, vzor i barvu, ale hlavně na doporučení
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vlastníka oděvů. Zhlédneme se v zrcadle a tváříme se
velmi překvapeně, protože osobu, kterou v něm
uvidíme nepoznáváme.(Asi někdo přespolní.) Přeměna
v labuť je dokonána.
6. fáze– vyletí ptáček (novinka) – poté vezmeme svou
novou podobu a vydáme se riskantní, poznávací cestou
do ateliéru základní školy, kde už na nás čeká odborný
tým nejmenovaných fotografů, kteří z nás udělají,
alespoň na malou chvíli, modelky světového formátu.
Ruku sem, nohu tam, dívat se normálně, nenormálně,
vilně, mylně, hezky, česky, prostě jak si profesionál
usmyslí. Tedy, jen tak mezi námi, po této zkušenosti
bych fotomodelkou být nechtěla ani náhodou, naopak
fotograf by mě vyhodil po pěti minutách, což mi také na
akci nesčetněkrát hrozilo.
7.fáze – odlet do společnosti – tato část slouží většinou k
tomu, aby vás obdivoval ještě někdo další než jen
desítka stejně krásných labutí. Jedná se o zkoušku
publika. K takovému účelu se nejčastěji používá
přilehlá vinárna, hostinec lepší cenové kategorie nebo
taneční parket. Labutě se kochají a užívají si obdivu,
který začíná koktajícím číšníkem a končí nabídkami k
sňatku. Přítomní pánové přestanou sledovat míru piva
v půllitru, přítomné dámy odcházejí, neboť jsou tu již
zbytečné. Prostě pohádka.
8.fáze – odmaskovaní – a tak jako se z princezny stane
o půlnoci zase umouněná popelka, musí proběhnout
i proměna z labutě zpátky na Kachnu. Odstranění všech
podpůrných prostředků dá zabrat a výsledek je bohužel
stálý a málokdy měnný.
Tak zase příště. Díky všem.
Vaše, už zase Kachna, Káťa Hlávková

Poz vánky, nabídky, sdělení
Martinské trhy v Polici nad Metují
Děkujeme všem maminkám, které se vlastnoručně
podílely na výrobě výrobků, organizaci a realizaci stánku
MC MaMiNa na Martinských trzích, pořádaných 10.
listopadu na náměstí v Polici nad Metují. Poděkování patří
také sponzorům: Potraviny Petr Purkert, Ovoce a zelenina
Ivo Suchomel, Město Police nad Metují, Základní škola
Police nad Metují, Základní škola a Mateřská škola Suchý
Důl. Výdělek z prodeje výrobků bude použit na provoz a
dovybavení nových prostor mateřského centra. Na stánek
MC MaMiNa se opět můžete těšit na Vánočních trzích v
Polici nad Metují – 8. a 15. prosince.

Kurz španělštiny
Od listopadu plánujeme rozšíření našich stávajících
kurzů cizích jazyků o ŠPANĚLŠTINU pro začátečníky.
Kurz by měl probíhat 2 hod. týdně, nejlépe v pondělí od
14.30 hodin, cena je 75 Kč za vyučovací hodinu. Kurz bude
spojen s hlídáním dětí v MC. Pro otevření kurzu je potřeba
min. 5 zájemců. Přihlásit se můžete na tel.: 736 249 600, K.
Hlávková.

Sběr papíru
Rády bychom poděkovaly všem, kteří přinesli starý papír
a podpořili tak Mateřské centrum MaMiNa. Výdělek
použijeme na dovybavení nových prostor mateřského centra.

Pořádání oslav v prostorách MC
Maminkám, navštěvujícím mateřské centrum MaMiNa,
nabízíme pořádání oslav (nejen narozenin dětí) v prostorách

MC. O podmínkách a případném termínu se můžete
informovat na tel.: 777 903 029 nebo 773 903 029.

Program na říjen v Mateřském centru MaMiNa
-

Každé úterý – Miminkování – program pro těhotné a
pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Každou středu – Kapříci – program pro rodiče s dětmi
od 1,5 do 4 let.
Každý čtvrtek – Cvrčci – program pro rodiče s dětmi
od 1,5 do 4 let.
Všechny tyto programy jsou od 9.30 do 11.30.
Každé pondělí - od 16.00 – Angličtina pro nejmenší –
pro rodiče s dětmi, od 17.00 – Malá flétnička - pro
rodiče s dětmi.
Každou středu od 18.30 do 19.30 – Kalanetika – pro
dospělé.
Každou středu - od 17.30 cvičení na míčích pro těhotné.
Každý dva týdny ve čtvrtek 8., 22. listopadu –
Canisterapie.
Každé dva týdny ve čtvrtek 1., 15., 29. listopadu od
16.00 – Babinec.
Každý pátek od 16.00 – Keramika - pro rodiče s dětm.

Doplňkový program
Babinec
V tomto měsíci jsme si pro vás připravili tato tvořivá
odpoledne:
- 15. listopadu – Panenky z punčocháčů,
- 29. listopadu – Adventní věnce,
- 13. prosince – Zdobení oken na vánoce.
Canisterapie s fyzioterapií – 17. listopadu odpoledne
Další sobotní speciální setkání s pejskem při canisterapii,
tentokrát spojené s fyzioterapií, je určeno nejen klientům se
speciálními potřebami. Pokud máte zájem přihlašte se na
tel.:777 161 943, paní Macháčková.
Drakiáda
Všechny milovníky draků, dráčků a jiných stvoření
zveme na náš letecký den, který se bude konat v neděli 18.
listopadu odpoledne na Nebíčku v Polici nad Metují. Při
nepřízni počasí se pokusíme odstartovat zase za týden v
sobotu 24. listopadu.
Andělské svícení
V sobotu 15. prosince od 15 hodin zveme všechny rodiče
a jejich děti na andělské odpoledne, kde nebudou chybět
písničky, tvořivé dílny a pohádka. Odpoledne si připravila
Rada o.s. MC MaMiNa jako veliké poděkování rodičům a
dětem za to, že nás navštěvují a podporují.
Dětský second hand
V pondělí 8. října od 9.00 do 15.00 hodin pořádáme v
Mateřském centru MaMiNa další dětský bazárek, kde si
můžete zakoupit dětské oblečení na podzim a zimu nejen z
dovozu z Anglie. K dostání bude oblečení pro miminka, ale
i starší děti – overaly, kombinézy, oteplováky aj.
Vaše MaMiNa

Seniorské aktuality
Již druhé setkání Senior klubu Ostaš v Pellyho domech.
Účast 63 osob, datum 17. října 2007. Úderem radničních
hodin ve 14.30 naše pí předsedkyně H. Pivoňková vítala
přítomné a hosty. Paní starostku města Idu Seidlmanovou,
sl. redaktorku Kubečkovou a následně ty, kteří si našli ve
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svém programu čas a zavítali mezi seniory. Tisková mluvčí
Policie ČR Náchod – hodnost nadporučík – pí Bc. Eva
Prachařová a podpraporčík p. Petr Matěna a právě oni nám
svým zajímavým povídáním pomohli přes náš počáteční
ostych zapojit se a stát se tak aktivními diskutéry odpolední
besedy. Ta byla plodná, poučná a krom mnoha poznatků
jsme si rozebrali i samolepky, které určitě najdou své místo
v chodbách nejednoho domu a navíc rozšíří osvětu
i ostatním spoluobčanům.
A chcete vědět, co jsme se dozvěděli? Jak máme
postupovat v případě ohrožení na životě, majetku, jak
adekvátně se bránit, o systémech zabezpečovacích zařízení,
alarmů, varovali před „lapky nemakačenky“, kteří rádoby
v zastoupení nejen řemeslníků, podomních prodejců se
zaručeně „levným a kvalitním“ zbožím a jiných individuí
práce se štítících si mnohdy odnášejí mnohem více, než
s čím přišli. Smutné na tom všem je, že právě senioři slouží
jako terč, do kterého se strefují... Opatrnosti nikdy nezbývá
a žhavá současná situace na silnicích je víc než kritická.
Problémové jsou pak přechody. Co říkáte tomu, kdyby se
třeba na ul. Ostašská u autobusové zastávky objevila
ZEBRA? Známe už i kontakty na instituce kam volat
v případě nouze! Nečas si žádá preventivní opatření a tak
malá kapka „šnapsu“ hosty určitě nezarmoutila a po službě
jim doma „spáček“ před spaním neuškodí.
Doprovodného slova se ujal nejpovolanější p. Fr.
Pivoňka. Úkol zadaný vzhledem k časové tísni jsme
přeložili. Jedná se mimo jiné o náměty na výlety v dalším
roce. Využijte znalostí získané v knihovně uchopte „myš“
držte ji. Kdo hledá, najde. Slíbené fotografie z Nových
Dvorů – Litomyšle nedostaly v minulém Měsíčníku prostor,
nebuďte zklamáni, v některém z příštích se s nimi
pokocháte, holt občas se něco někam nevejde, o to více si
budete v zimě připomínat a rádi, jaké jsme měli krásné babí
léto...
Co nás rozesmálo? Z 19.9. momentka ze setkání. Za
našeho mládí se razilo heslo: „Čelem k masám“! Na záběru
to je opačně. Senioři jsou zády k masám! Tak si aspoň
mohou to své pozadí prohlédnout...
My toto Faux pas bereme sportovně. Nehledíme na
pozadí ani na popředí, hlavu vzhůru a furt se jde!
Nezapomeňte 21. 11. napochodovat mezi přátele Senior
klubu Ostaš. My se budeme těšit na typy kam se podíváme,
ale to už budeme zase o rok starší. No tak budeme, léta
přibývají všem, to je spravedlivé, není co závidět.
Prožívejte hezké podzimní dny!
P.S. Aby se na Ostašské ulici mohla objevit zebra musí se tam
Ida Seidlmanová
objevit „ostrůvky“. V této záležitosti jednáme.

H. Krejčová

Polická univerzita volného času aneb z lavic polické Alma Mater
Další akcí Polické univerzity volného času byl celodenní
výlet do Prahy se zajímavým programem. Výlet se
uskutečnil ve středu 3. října, posluchači si nejprve, po
menším bloudění, prohlédli Botanickou zahradu v Tróji a
pak navštívili prostory Benediktinského arciopatství
v Břevnově.
Již za týden po výletu, ve středu 10. října, se posluchači
PUVČ sešli k další přednášce. Místo plánovaného setkání
s pastorem Janem Schwarzem, byla připravena témata
poněkud odlišná. Posluchačům se představili pan Karel
Vacek, člen Astronomického klubu v Polici nad Metují a
pan Josef Hejnyš, střediskový vůdce polických skautů.
Nejprve však přišli potěšit přítomné žáci polické
„zušky“, resp. jejich Junior Brass Band, kteří předvedli pět
skladeb ze svého repertoáru. Jejich vystoupení se jistě líbilo
a za svůj výkon byli odměněni upřímným potleskem.
Pak se již slova ujal pan Karel Vacek Ten připomněl
začátky Astronomického klubu, který mimochodem právě
v tomto měsíci – 2. října – oslavil 45 let od svého založení.
Pohovořil o přístrojovém vybavení v minulosti a dnes, kdy
z původních 4 dalekohledů zůstal pouze jediný, zrcadlový
dalekohled, momentálně se však nacházející v rekonstrukci.
Podle plánů AK by měla být rekonstrukce ukončena příští
rok na jaře a tak by mohlo být opět zahájeno pozorování
nebeských těles – Slunce, planet včetně Saturnových
měsíců, komet, ale i tzv. DSO (Deep Space Objects), tj. těles
v hlubokém vesmíru jako jsou hvězdokupy, mlhoviny či
galaxie. Je jen třeba doufat, že obnovené pozorování oblohy
z blízké Havlatky nebude narušováno činností různých
vandalů, tak jako tomu bylo v minulosti. V plánech do
budoucna se uvažuje i o instalaci menšího dalekohledu na
terase Pellyho domů, tedy přímo ve středu města, což by
jistě zájem o astronomii zvýšilo.
Pan Josef Hejnyš se v úvodu svého vystoupení zmínil
stručně o počátcích skautského hnutí. Začal samozřejmě od
Ernsta Thompsona Setona, který v hluboké kanadské
divočině dostal nápad jak vytvořit pro děti přitažlivou
romantiku poznáváním přírody, cestováním, tábořením a
podobnými aktivitami. Obdobnými úvahami se o něco
později zabýval britský generál Sir Robert Baden - Powel.
Ten ve službě a při válečných taženích získal znalosti o
umění pozorovat, stopovat, pohybovat se v neznámém
krajině apod. Kromě toho poznal i výcvik vojenského zvěda
– skauta. Tento výcvik pěstoval v mladých mužích odvahu,
soběstačnost, fyzickou odolnost, vytrvalost a další
A tak
vlastnosti, které mohou zdobit mladé muže.
vybaven těmito poznatky a idejemi uspořádal v roce 1907
první tábor pro 28 chlapců na ostrůvku Brownsea u
jihoanglického pobřeží. Tento rok se pokládá za rok
založení skautské organizace a letos tedy oslavujeme 100 let
skautingu. V rámci celosvětových oslav tohoto výročí bylo
uspořádáno v anglickém hrabství Essex i 21. jamboree,
jehož se zúčastnilo asi 40 tisíc skautů z celého světa, mezi
nimi i 300 zástupců České republiky. Lord Baden – Powel
formuloval i cíle skautského hnutí. Zdůrazněna je především
mravní výchova, ale skauti by měli získávat i základní
vlastnosti a zručnosti zálesáků, měli by být vychováváni ke
smyslu pro vlastenectví, čestnost, povinnost, kázeň,
obětavost, pracovitost a ochotu pomáhat druhým, k úctě
k hodnotám, lásce k přírodě a mnoha dalším, dnes už,
bohužel,
ne tak preferovaným vlastnostem. Ducha
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skautingu pak vyjadřuje skautský zákon, skautský slib a
skautské heslo, známé „Buď připraven!“. Skautské hnutí se
rozšířilo i do dalších zemí. U nás se o jeho rozšíření
zasloužil pražský středoškolský profesor tělocviku Antonín
Benjamín Svojsík, který se se skautingem setkal při své
návštěvě v Anglii. O prázdninách v roce 1912 pak uspořádal
první skautský tábor pod hradem Lipnicí. Jednoho
z pozdějších táborů se zúčastnil i tehdy šestnáctiletý Jiří
Wolker, z jehož dopisů mamince nám pan Hejnyš ocitoval
několik úryvků. Činnost skautské organizace byla bohužel
násilně přerušena jak německou okupací, tak později v éře
„budování nových zítřků“ a násilného vytváření jednotné
mládežnické organizace. I když na obhajobu hnutí je nutno
uvést, že ani v těchto těžkých dobách jeho činnost nebyla
úplně potlačena a, i když ve velmi omezené míře, přece jen,
víceméně ilegálně, pokračovala. Na závěr vystoupení byla
promítnuta celá řada snímků, dnes již vpravdě historických,
ze skautské činnosti v době předválečné, ale také několik
snímků z činnosti dnešních polických skautů. Činnost
skautů a především jejich vedoucích je třeba jistě ocenit,
zvláště v dnešní době, kdy se při výchově mladých lidí často
zapomíná na pěstování oněch vlastností, které právě
skauting propaguje a kdy v okolí mládeže číhá spousta
jiných svodů, zdaleka ne tak ušlechtilých. A doufejme, že se
k této výchovné činnosti časem připojí i Astronomický klub,
kde nakonec již v šedesátých letech existoval, sice jen
krátce, astronomický kroužek dětí při základní devítileté
škole.
A konečně poslední říjnová akce se konala ve středu
24. října a posluchači PUVČ se na ní setkali s lidovou
vypravěčkou z Podkrkonoší, paní Slávkou Hubačíkovou.
Bylo to setkání jistě zajímavé, paní Hubačíková v úvodu
popsala svou cestu od prosté členky souboru písní a tanců ve
Vysokém nad Jizerou, kde často zpestřovala program
lidovým vyprávěním, přes činnost konferenciérky dechové
hudby Jilemničanka a spolupráci se spisovatelkou Marií
Kubátovou až k dnešní lidové vypravěčce podkrkonošských
„poudaček“. Z jejích úst jsme pak několik z nich vyslechli,
např. Dědeček Vondrák, Muzikantská či Prapodivná vosoba.
Na závěr pak paní Hubačíková přednesla vlastní báseň
Vyznání, která vyzněla jako skutečné vyznání lásky
k rodnému kraji.
Ing. Václav Eichler, posluchač PUVČ

Pomozte jiným, pomůžete sami sobě!

Dobrovolníci dětem

Občanské poradenské středisko nabízí možnost zapojení
se do projektu Dobrovolníci dětem. Projekt je určen všem,
kdo mají chuť a energii pomáhat druhým!!!
Dobrovolníci vhodně vyplňují volný čas dětem,
povídají si s nimi, doučují je, pomáhají připravovat
jednorázové akce v nízkoprahových zařízeních pro děti
a
mládež, stacionářích pro děti a mládež, speciálních školách,
dětských domovech, atd.
Dobrovolníci získají osvědčení a hodnocení své činnosti,
uplatnění dle jejich zájmu, vyplnění volného času, nevšední
zážitky, nové kontakty a přátele.

Kontakt: Občanské poradenské středisko, o.p.s.
detašované pracoviště Náchod
tel.: 736 472 678, 491 421 723
diknachod@ops.cz, www.ops.cz

150 let textilní průmyslové tradice
na Broumovsku 1857 – 2007

Úsvit Schrollova impéria
Benedikt Schroll se narodil
v Hejtmánkovicích v roce
1790. Po vyučení se
obchodníkem v Praze
převzal někdy v první
čtvrtině
19.
století
štafetu otcovy živnosti a
podnik vedl až do roku
1853. Po něm firmu řídili
jeho dva synové, Augustin
a Josef Edler Schroll.
Benedikt Schroll zemřel v
roce 1876 a je pochován v
rodinné
hrobce
v
Liběšicích na Litoměřicku.
Jeho podnikatelský duch se zrodil v Ruprechticích
nedaleko Broumova, na samém úpatí hřebene hraničních
kopců s Kladskem. Za časů císařovny Marie Terezie se tu v
rodině tkalce narodil syn Johann. Když dospěl, nenavázal na
rodinnou tradici a život za stavem vyměnil za obchodování s
plátnem. S vlastní živností se usadil v Hejtmánkovicích
nedaleko Broumova. Zde přišel na svět i jeho syn Benedikt,
který po vyučení se obchodníkem v Praze záhy přejal otcovu
živnost.
Všeobecný
rozkvět
obchodu
s
plátnem
v
severovýchodních Čechách přinesl rok 1820, kdy se snížila
vývozní cla do Slezska, a tak i Benedikt Schroll začal v roce
1824 plátno skupovat na výročních trzích v Broumově,
Polici i Starkově a prodávat je slezským obchodníkům. V
roce 1830, kdy Schroll dostal povolení i k vývozu bílého
plátna, již patřil k největším obchodníkům s plátnem v
českých zemích. Broumovský magistrát jej tehdy označil za
„notoricky bohaté individuum“ a za hegemona zdejších trhů,
a to v souvislosti s jeho pokutováním za to, že nakoupené
plátno skládá bez povolení v podloubí domů na náměstí,
čímž prý brání okolní veřejné dopravě.
Ve 30. letech zavdal důvod k několik let se táhnoucímu
sporu s polickými radními kvůli svému prodejnímu místu
přímo pod radničním loubím. V první polovině 19. století
zřídil Benedikt Schroll v Heřmánkovicích a Hejtmánkovicích
bělírny plátna a v roce 1841 převzal i benediktýnské bělidlo v
Olivětíně. Ve stejném roce získal i povolení ke zpracování
bavlny a k výrobě kartounu na třiceti ručních stavech
domácích tkalců, které zaměstnával. Přízi dovážel z Vídně a
Manchesteru. Tu zpracovávali zejména tkalci jeho faktorie v
Hejtmánkovicích, Šonově a Vižňově. V roce 1841 již Schroll
podle úředního dotazníku zaměstnával přes dva a půl tisíce
přadláků a zhruba stejný počet lidí za stavy, nepočítaje další
pracovníky v úpravnách a na mandlech.
Alois Jirásek vzpomíná, jak od roku 1863 coby student
docházel ze svého dočasného domova z Hejtmánkovic do
gymnázia broumovského kláštera: „Cesta vedla vsí, pak
silnicí topolovou alejí a předměstím do města. To předměstí
tenkráte bylo vlastně jen několik výstavných domů v
pěkných, úpravných zahradách, většinou myslím majetek
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továrnické rodiny Schrollovy. Mezi těmi domy stálo také staré
roubené stavení pod došky, velmi však upravené, a stojí tam
snad po dnešní den. Pro památku. Vyšelť z toho stavení
zakladatel firmy po Evropě známé, jejíž členové domohli se
hodností, šlechtictví, bohatství. A ten zakladatel, Schroll
Benedikt, byl prostý tkadlec, jenž zpočátku vozil plátna na
trakaři. Vídával jsem ho, chodě do gymnázia: sedával v
zahradě před tím starým roubeným stavením, jadrný stařec
hustých šedobílých vlasů, ve vestě po krk zapjaté, většinou
bez kabátu …“
Dnešní budovu Městského úřadu na Masarykově třídě v
Broumově postavil Josef Schroll v roce 1868 jako nové
reprezentativní sídlo své firmy. Centrální kancelář zde
existovala až do roku 1894, kdy byla přenesena do Vídně. Do
roku 1876 tu pracovala centrální úpravna tkanin. V roce 1936
prodala firma svůj palác městu, jemuž slouží dodnes.

A

B

techniku v částce cca 2 mil.Kč a předala ji do výpůjčky
nemocnici. Nákup hysteroskopu a jeho příslušenství
umožní i tzv. omlazení této techniky.
Správní rada tak naplňuje účel nadačního fondu, jenž je
vymezen ve Statutu Nadačního fondu HOSPITAL
BROUMOV.
Účelem nadačního fondu je peněžní a věcná podpora
lůžkových zdravotnických zařízení, která poskytují péči
na území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko,
zejména pak nemocnici v Broumově.
Správní rada i v budoucnu, ve spolupráci s vedením
nemocnice, chce pomáhat naší nemocnici. Konkrétně
uvažuje o postupné obměně lůžek. První obměna by se
měla týkat dvaceti pěti lůžek pro dlouhodobě nemocné
pacienty. Lůžka by měla splňovat evropský standard, zlepšit
pohodlí klientů a zjednodušit obsluhu zdravotnickému
personálu. Cena jednoho lůžka činí cca 30 tis.Kč.
Vážení občané, podnikatelé regionu, vyzýváme Vás
proto, pokud i vy sami chcete pomoci zlepšit kvalitu péče
poskytované v broumovské nemocnici, přispějte prosím
finančním obnosem na účet Nadačního fondu
HOSPITAL BROUMOV:

KB Broumov, číslo účtu : 78-8888360207/0100.

Pohled na dnešní Masarykovu třídu v Broumově někdy v polovině 19.
století.
Domek v Hejtmánkovicích už byl příliš těsný, aby se v něm
skladovaly metráky plátna nakoupeného na okolních trzích, a tak si v
jeho sousedství v roce 1827 postavil Benedikt Schroll novou usedlost s
centrálním skladem čp. 168 (na obrázku označeno „ A“). Podle
vyprávění u něj každou středu čekala na Schrollovo skoupené plátno
řada vozů slezských obchodníků. Jak se jeho obchod rozšiřoval,
vyrostl vedle tohoto domku v roce 1840 další dům rodiny Schrollů,
který jako administrativní centrum sloužil i jako výdejna bavlny (B).
Pod jeho střechou se plátno také dál upravovalo a balilo k odeslání na
textilní trhy do Vídně, Brna i Plzně.
Pokračování příště
VEBA, textilní závody a. s., Broumov

Nadační fond
HOSPITAL BROUMOV
schválil nákup hysteroskopu
Správní rada Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV,
jehož zakladatelem je Město Broumov, schválila nákup
hysteroskopického zařízení za více než 500 tis.Kč.
Hysteroskopie je moderní metoda, která se stále více
používá při řešení patologií dutiny děložní a její sliznice.
Ženy našeho regionu za tímto vyšetřením musí dojíždět na
různá pracoviště nejen našeho, ale i Pardubického kraje.
Tohoto přístroje by se ženy mohly dočkat v prosinci tohoto
roku. Žádost o pořízení hysteroskopu podal správní radě NF
HOSPITAL BROUMOV privátní lékař MUDr. Kleprlík.
Nákup hysteroskopu podpořil ředitel nemocnice MUDr.
Švábl. Přístroj nadační fond předá do výpůjčky nemocnici a
bude umístěn v operačních sálech zdejší nemocnice. Správní
rada tak navázala na činnost bývalé správní rady, která
v minulosti koupila endoskopickou a laparoskopickou

Pokud si budete přát, zajistíme anonymitu či naopak
zveřejnění dárců. Bližší informace obdržíte na e-mailové
adrese : blazkova@broumov-mesto.cz či na adrese NF
HOSPITAL BROUMOV, třída Masarykova 239, 550 14
Broumov. Zajistíme přípravu příslušných smluvních
dokumentů (např.darovacích smluv).
Za správní radu Nadačního fondu HOSPITAL
BROUMOV Vám garantuji účelné využití všech získaných
finančních prostředků.
Děkujeme.
Ing. Eva Blažková předsedkyně správní rady
Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
se Zdravotně - sociální komisí Rady města Police nad Metují
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty
dále pak ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola a dětské
kočárky - ty se transportem znehodnotí.

Sbírka se uskuteční ve Vašem městě či obci

dne:

1.12.2007 - sobota

čas:

8.00 – 12.00 hodin

místo:

Police n. Met - průchod pod radnicí

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podá OÚ/MÚ tel.: 491 509 995 – Bc. Hana Plná .
nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800, 224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální
pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko
umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org
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Mykologická organizace Broumov
– pobočka ČMS Praha
děkuje tímto občanům Police nad Metují za ohleduplnost
vůči vystavovaným houbám před lékárnou, dále děkujeme
lékárníkům za nápad vystavovat houby, za poskytnutí
prostor a v neposlední řadě panu Hauschkemu za trpělivost
s námi při pořádání výstavy v hasičárně. Další poděkování a
obdiv patří městu za pořádání a podporu všech kulturních
akcí a poskytování tak pěkných a vhodných prostor jako
jsou Pellyho domy.
Fatkovi

Půlroční provoz porodnice
v Náchodě
Dne 2.10.2007 uplynulo přesně půl roku od otevření
nově zrekonstruovaného porodnického oddělení Oblastní
nemocnice Náchod a.s.. Provoz porodnice od dubna 2007
nám již i po tak krátké době ukazuje, k jakému výraznému
posunu zde došlo.

nadstandardních pokojů a moderní interiér celého oddělení
šestinedělí, ale vyjadřují i spokojenost s prací a přístupem
personálu porodnického oddělení.
Nelze se v této souvislosti
nevyjádřit o zvýšené
náročnosti na práci všech pracovníků porodnice.
Vzhledem ke zvýšenému počtu porodů došlo k navýšení
počtu operativních porodů a k navýšení počtu porodů
vedených v epidurální analgézii, kterou při porodu využívá
stále větší množství rodiček. Rovněž snaha vyhovět často i
nezvyklým přáním rodiček a alternativní metody vedení
porodu si vyžadují zvýšené nároky na bezpečné vedení
porodu a na odbornost personálu. Nejčastějšími kritérii
spokojenosti rodiček je empatie a profesionalita
personálu, jeho ochota a vstřícnost, kterou rodičky
nejvíc oceňují.
Zvýšila se informovanost našich budoucích rodiček
díky předporodním kurzům, které pořádáme a je o ně
značný zájem. Od listopadu připravujeme pro těhotné i
obsažnější kurzy předporodní přípravy s cvičením.
Zvýšená porodnost a kladná odezva našich rodiček
svědčí o tom, že jsme v minulém půlroce vykročili
správným směrem a tento trend chceme rozhodně udržet a
dále rozvíjet. Našim přáním je, aby den porodu byl pro oba
rodiče jedinečným zážitkem, na jehož konci je čeká zdravé a
spokojené miminko. A k tomuto bodu spěje veškerá naše
současná ale i budoucí aktivita.
Jana Křivská, vrchní sestra
Gynekologicko-porodnického oddělení
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
KOMETA 17/P HOLMES

Porodnost se v těchto šesti měsících zvýšila o polovinu
oproti minulým letům. Počet porodů k 2.10.2007 byl 542
porodů (245 holčiček a 297 kluků, devětkrát se narodili
dvojčata ). Pro srovnání, v 1.pololetí roku 2006, bylo 372
porodů. Tímto tempem se dá předpokládat nárůst porodnosti
na 1100 – 1200 porodů ročně (v minulých letech asi 650 –
750 porodů).

Spokojenost rodiček výrazně vzrostla. Ženy oceňují
nejen krásné prostředí porodních sálů, nabídku

Po lednové kometě McNaught, (která byla zcela
mimořádně viditelná i ve dne, viz PM2/07) máme možnost
pozorovat další jasnou vlasatici. Tentokrát se jedná o
kometu s označením 17/P HOLMES. Také ona se chová
poněkud „nestandardně“ jako její lednová družka.
Kometu objevil 6. listopadu 1892 astronom-amatér E.
Holmes díky jejímu náhlému zjasnění na hranici
pozorovatelnosti volným okem tj. bez dalekohledu. Nyní po
115 letech kometa HOLMES opět náhle zjasnila. Stalo se
tak v noci z 23. na 24. října 2007. Současné zjasnění je
dokonce ještě větší než v roce 1892. Z velmi slabého
objektu 17. magnitudy se stal objekt 2,5 magnitudy!
Vysvětlení pojmu magnituda je uvedeno v závěru tohoto
odstavce.
V roce 1892 byla kometa HOLMES pozorovatelná
volným okem ještě další tři týdny po zjasnění. Jak to bude
letos? Necháme se překvapit…
17/P HOLMES se nyní na začátku listopadu nachází v
souhvězdí Persea a má vzhled mlhavé jasné hvězdičky bez
náznaku chvostu. Vlastní pohyb komety je pomalý, kometa
se bude v souhvězdí Persea nacházet až do března 2008.
Zbývá dodat, že 17/P HOLMES oběhne kolem Slunce
jednou za 6,88 roku.
Magnituda, slovo řeckého původu (hvězdná velikost) =
jednotka jasnosti hvězdy nebo jiného kosmického tělesa.
Objekty 17. magnitudy jsou pozorovatelné pouze velkými
dalekohledy o průměru cca 0,5metru, objekty 2.5 magnitudy
jsou pohodlně pozorovatelné volným okem bez dalekohledu.
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Slunce dosahuje –26,7 magnitudy, Měsíc v úplňku –12,7
magnitudy, trpasličí planeta Pluto má 14. magnitudu.

POZOROVÁNÍ KOMETY HOLMES
Kometu jsme poprvé uviděli 31. 10. před 20. hodinou.
Další pozorování probíhala vždy v případě příznivého
počasí: 4., 5., 6. 11. Jako pozorovací stanoviště jsme zvolili
východní okraj Police v prostoru nad sídlištěm. Tou dobou
byla kometa cca 42° nad východním obzorem. Pozorovací
podmínky byly 31. 10. velmi dobré. 17/P HOLMES jsme
pozorovali osvědčeným triedrem 7 x 50 a samozřejmě i
volným okem bez použití triedru. O mimořádné jasnosti
komety svědčí úspěšné pozorování volným okem z rohu
náměstí od drogerie. Náměstí je osvětleno 28 sodíkovými
výbojkami! Kometa byla přímo nad věží radnice, kterou
navíc osvětlují 2 halogenové reflektory.

INSPIRACE
Vlastníte-li kompaktní digitální fotoaparát, můžete se
pokusit o fotografii této mimořádně jasné komety. Výhodou
jsou přístroje typu ultrazoom. Přístroj musíte umístit na
stativ! Zvolte vyšší citlivost (např. 400 ASA) a delší čas
(min. 15s). Odzkoušeno!

POLOHA KOMETY HOLMES
Připojený obrázek znázorňuje polohu komety v souhvězdí
PERSEA. Je nakreslený pro čas pozorování mezi 19. – 21.
hodinou. V té době se kometa nachází cca 45° nad
severovýchodním až východním obzorem. Po půlnoci je již
kometa poblíž zenitu přímo nad našimi hlavami. Je to
způsobeno rotací Země.

SLUNCE 22. listopadu v 17 hodin 49 minut SEČ vstupuje
do znamení Střelce,
v listopadu se den zkrátí o 1 hodinu a 21 minut
MĚSÍC
1. v poslední čtvrti, 10. v novu, 17. v první
čtvrti, 24. v úplňku,
MERKUR ráno nad jihovýchodním obzorem, 8. listopadu
bude Merkur téměř 11 ° nad obzorem, dobré
pozorovací podmínky,
VENUŠE ráno vysoko nad východním obzorem,
MARS
v souhvězdí Blíženců,
JUPITER večer nízko nad jihozápadním obzorem,
SATURN ve druhé polovině noci v souhvězdí Lva,
URAN
v první polovině noci v souhvězdí Vodnáře,
NEPTUN na večerní obloze v souhvězdí Kozoroha
Karel VACEK, Astronomický klub Police

Co to znamená, řekne-li někdo, že
je nevidomý?
Zrak je nejčastěji používaným analyzátorem. Pomocí
zraku dostáváme maximum informací v minimálním čase.
Statistiky uvádějí, že 90% všech informací vnímáme pomocí
zraku. Pouze 10% informací vnímáme ostatními smysly, tj.
sluchem 8%, hmatem 1%, čichem a chutí 1%. Zrak
umožňuje orientaci v prostředí, rozlišování tvarů, barev,
velikosti, vzdálenosti, hloubky, směru, pohybu a klidu
v okolním prostředí. Důležitost zraku vyplývá už
z fyziologického postavení očí. Odtud přicházejí informace,
které nám umožňují nejen vidět, ale doplňují naši schopnost
koordinovat pohyby, udržovat rovnováhu, myslet, řešit
problémy a provádět mnoho dalších činností.

Nevidomost

17/P HOLMES NA INTERNETU
Astronomické forum:
http://www.astro-forum.cz/cgibin/yabb/YaBB.pl?board=soustava;action=display;num=119
3239304;start=0#0
Instantní astronomické noviny:
http://www.ian.cz/detart_fr.php?id=2628
A další odkazy:
http://www.astro.cz/apod/
http://www.astro.cz/clanek/2938
http://www.komety.cz/article.php3?sid=183&mode=thread
&order=0

Pohledy do vesmíru
POZORUJTE KOMETU 17/P HOLMES !!!

Nevidomost je ireverzibilní pokles centrální zrakové
ostrosti pod 3/60 až světlocit.
I. praktická nevidomost znamená pokles zrakové
ostrosti 3/60 – 1/60 včetně, anebo
binokulární zorné pole menší než 10 stupňů, ale větší než
5 stupňů kolem centrální fixace
II. nevidomost se zachovaným světlocitem (tzv.
skutečná nevidomost)
znamená pokles centrální zrakové ostrosti pod 1/60
(zachovaný světlocit se správnou projekcí), anebo zachování
zorného pole v rozsahu 5 stupňů a méně i bez porušení
centrální fixace
III. totální slepota (tzv. plná slepota)
představuje zachovaný světlocit s chybnou světelnou
projekcí až po ztrátu světlocitu (amauróza)
Nevidomost může být vrozená i získaná. Mezi
nejčastější příčiny
a) vrozené nevidomosti patří dědičnost, porušení plodu v
době prenatální, infekční choroby matky v době gravidity např. zarděnky, pohlavní choroby matky - např. syfilis,
virová onemocnění, toxoplazmoza, narkomanie matky a
jiné.
b) získané nevidomosti se řadí progrese refrakčních vad,
glaukom /zelený zákal/, katarakta /šedý zákal/, odchlípení

25
sítnice, retinopatie, nádory, intoxikace, úrazy, komplikace
při cukrovce, meningitida a další.
Nevidomé osoby nemohou z okolního světa získávat
informace cestou zrakovou a tudíž jsou odkázány na
využívání náhradních smyslů. Nevidomí pracují jak s nižšími
kompenzačními činiteli, což jsou hmat, sluch, čich a chuť,
tak současně i s vyššími kompenzačními činiteli, mezi které
zejména patří myšlení, paměť, řeč, představivost a
obrazotvornost.

Slabozrakost
Slabozrakost je ireverzibilní pokles zrakové ostrosti na
lepším oku pod 6/18 až 3/60 včetně. Obecně je za
slabozrakost považováno orgánové poškození obou očí,
které i při optimální brýlové korekci činí jedinci problémy
v běžném životě.
Mimo snížení zrakové ostrosti se často objevuje také
narušení zorného pole, kdy se může jednat např. o zúžení
zorného pole (např. trubicovité vidění), výpadky zorného
pole nebo skotomy /skvrny/ v zorném poli.
Slabozrakost se dělí na lehkou (do 6/60 včetně) a těžkou
(6/60 – 3/60 včetně). Může být stacionární i progresivní,
vrozená i získaná.
Slabozrakost se nepříznivě projevuje v rozvoji vnímání
snížením, omezením či deformací zrakových schopností.
Následkem je často vytváření nepřesných, neúplných nebo
zkreslených představ. Často je v důsledku slabozrakosti
poznamenána schopnost podání grafického a pracovního
výkonu. Problémy se mohou vyskytovat i v oblasti
prostorové orientace. Slabozrací jsou vesměs v pohybu
méně jistí a pomalejší.
Většina slabozrakých jsou jedinci se sníženou
koncentrací, slabou pozorností, rychlejší unavitelností,
pomalejším pracovním tempem a vyšší sugestibilitou.
Vizuální nedostatky slabozrakých osob lze do jisté míry
kompenzovat zbylými smysly, ale také schopnostmi vyšších
nervových funkcí.

Zbytek zraku
Jedná se o kategorii dětí, mládeže a dospělých, kteří se
nacházejí na hranicích mezi osobami slabozrakými a
nevidomými. Důsledkem tohoto postižení jsou snížené,
omezené či deformované zrakové schopnosti, což vede k
narušení představ, zapříčiňuje snížení grafických schopností
a omezuje pracovní možnosti.
Při práci s osobami se zbytky zraku se má klást důraz na
adekvátní využívání a rozvíjení zrakových schopností, ale
musí být plně dodržovány zásady zrakové hygieny. Při práci
s textem tito lidé využívají tzv. dvojmetody – čtení
zvětšeného černotisku i Braillova písma, měli by zvládat
základy prostorové orientace z důvodu možné progrese,
využívat kompenzační mechanismy včetně speciálních
technických pomůcek.

Pár mýtů o zrakově postižených :
Slepci vidí jen tmu.
Když se ocitnete v úplné tmě, míváte také někdy pocit,
že odněkud vychází světlo, že má nějakou barvu atd.?
Člověk nevidomý od narození zřejmě nevidí nic. A nic je
něco jiného než tma. Je to asi tolik, co "vidíte" za sebou.
Někteří zrakově postižení navíc mívají zrakové halucinace
(světelné záblesky, fantomy), což může být značně
nepříjemné.
Slepí od narození mají vyvinutý zvláštní smysl pro
vnímání překážek a navíc mají mnohem lepší (často i
hudební) sluch či hmat.

Zkuste jít večer se zavřenýma očima podél zdi. Až
skončí, ucítíte to. U zdi je jiné proudění vzduchu, jiné sálání
tepla. I Vy v úplné tmě budete více poslouchat, a tak i více
uslyšíte. Ani nevidomý od narození nemá nic navíc (ve
smyslu, že mu to bylo přidáno, aby se lépe se svou slepotou
vyrovnal). Vše je jen otázkou zkušenosti, tréninku, možná
talentu. I mnoho nevidomých nemá hudební sluch, někteří
jsou manuálně velmi nezruční a mají špatný hmat a špatný
orientační smysl. Stejně jako se i mezi vidícími lidmi najdou
ti, kteří při jízdě autem zabloudí významně častěji než
ostatní, tak i někteří nevidomí jsou schopni samostatně
chodit a orientovat se velmi dobře a jiní se ztratí i ve
vlastním bytě. Kdyby existoval nějaký zvláštní, náhradní
smysl, jistě by jej měli i lidé bez zrakového postižení.
Čím více dioptrií, tím horší vidění.
Samotná krátkozrakost či dalekozrakost ještě nemusí
znamenat zásadní problém a může být docela dobře
kompenzovatelná optickou pomůckou - zpravidla
dioptrickými brýlemi nebo čočkami. Závažnější většinou
bývají doprovodná nebo druhotná postižení, která mohou
některé oční vady provázet. Projevují se ve ztrátě zrakové
ostrosti, poruchách vnímání barev nebo v úbytku zorného
pole. Takový člověk může mít naměřeno jen několik málo
dioptrií, ale nevidí skoro nic.
Kdo chodí s bílou holí (příp. kdo nosí černé brýle), je slepý.
Zkuste si zakrýt oči a nechat jen dírku o průměru
špendlíkové hlavičky. A projděte se s takto zakrytýma
očima po vlastním bytě. Simulujete si jednu z běžných
očních vad - trubicové vidění. A zkuste se touto trubičkou
podívat do knihy. Není to nic moc, ale po písmenku či po
dvou jde číst. A když se naopak podíváte přes několikrát
složený igelit, ba dokonce když si uprostřed ještě nalepíte
kus papíru (abyste neviděli centrem zorného pole, kde je
obraz nejostřejší), se čtením to bude najednou o mnoho
horší než s povšechnou orientací a chůzí po bytě. Bílá hůl
označuje pouze člověka, který má vážný problém se zrakem,
nic víc, nic míň. Že ten problém je asi vážný, signalizuje
tím, že si tu hůl vezme. Je víc těch, kteří si bílou hůl
nevezmou, ačkoli by ji potřebovali, a předstírají, že vidí, než
těch, kteří předstírají slepotu.
Ztráta zraku s sebou automaticky nese úplnou závislost na
ostatních.
Ztráta zraku znamená obrovskou změnu. Naprosto
všechno je najednou jiné. Nemusíte hned vařit, ale zkuste se
nejprve jenom najíst potmě. (A na úklid si pak rozsviťte.)
Ale hlad je hlad, po nějaké době byste to zvládli a najedli se
celkem obstojně. A tak je to i s jinými činnostmi. Lidé
sdružení ve Sjednocenou organizaci nevidomých a
slabozrakých, Tyfloservis, Tyflocentra a další organizace,
pomáhají takovým lidem k větší míře samostatnosti a
nezávislosti.
/pokračování v příštím čísle PM/
Za zdravotně – sociální komisi zpracovala
Bc. Monika Trnovská

Týrané děti – stále častější problém
poslední doby
19.11. si připomeneme Světový den prevence týrání a
zneužívání dětí, proto bych Vám ráda napsala pár slov
k tomuto závažnému a citlivému tématu.
Počet týraných a zneužívaných dětí v České republice
stále roste. Během posledních deseti let se počet případů
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tělesného týrání dětí zvýšil čtyřnásobně a počet dětí
týraných psychicky dokonce dvanáctkrát. Počet případů
sexuálně zneužívaných dětí je proti roku 1995 dvojnásobný.
Loni tak bylo zaznamenáno více než 7500 případů týraných
a zneužívaných dětí. Konstatuje se to v materiálu nazvaném
Koncepce péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní
rodinu. V materiálu se uvádí, že nárůst počtu evidovaných
týraných dětí je ovlivněn také zvyšujícím se povědomím
veřejnosti, a tím i počtem hlášených případů, nicméně se
stále jedná o alarmující údaje. Velmi často ovšem vznikají
problémy, kvůli lhostejnosti okolí.
Trauma na celý život
Psychické trauma, které děti týráním utrpí, si s sebou
nesou dlouhá léta, mnohdy i po celý život, upozorňují
odborníci.
Minimalizovat
dlouhotrvající
důsledky
zneužívání či zanedbávání lze především včasným
rozpoznáním týrání a rychlým zahájením terapie.
Nejúčinnějším prostředkem snižování počtu dětí ohrožených
syndromem týraného dítěte je prevence. "Je nutné
především informovat širokou veřejnost o problematice
syndromu CAN (týraného dítěte) a zvyšovat všeobecné
povědomí o povinnosti hlásit každé podezření na týrání a
zanedbávání dítěte v nejbližším okolí. Pokud již k týrání
nebo zneužívání dítěte došlo, je na místě především včasné
zahájení sociálně-terapeutické práce s dítětem, rodiči nebo
jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte a s dalšími
vztah
ke
konkrétnímu
osobami,
které
mají
případu.Syndromem týraného dítěte jsou ohroženy děti žijící
v nestabilním rodinném prostředí, děti rodičů závislých na
návykových látkách, děti v rodinách s nízkou sociálněekonomickou úrovní nebo v rodinách společensky
uzavřených vůči majoritní společnosti. Praxe však ukazuje,
že týrání se dopouštějí i vysokoškolsky vzdělaní lidé, bohatí
i nemajetní. Nezáleží ani na etnickém původu. Uzavřenost
těchto rodin způsobuje, že jevy, jako je týrání, zneužívání a
zanedbávání, je velmi obtížné odhalovat. Mezi ohrožené děti
je však nutné zařadit i děti zanedbávané. Přestože se
v definici CAN uvádějí až na posledním místě, okruh těchto
dětí je největší. Stejně tak jsou ohroženy i děti
traumatizované vymáhaným kontaktem s rodičem přes
odpor vyvolaný předchozími negativními zážitky, ale také
děti manipulované proti jednomu z rodičů bezdůvodně. Je
zapotřebí posílit spolupráci sociálních pracovníků
s dětskými lékaři při odhalování případů týrání a zaměřit se
na práci s dětmi ohroženými týráním. Velkou roli
v odhalování případů hrají kamarádi, kterým se dítě
s ubližováním svěřují. Nelze očekávat, že půjde za
dospělými.
Počet zjištěných trestných činů týrání svěřené
osoby
2006 (do 31. 7.)
- 103
2005
- 202
2004
- 185
2003
- 137
Pediatři poznají podle změny psychiky, že dítě, které
mají dlouhodobě v péči, by mohlo být týrané. Varující jsou
také opakované úrazy. Buď rodiče popisují nevěrohodně
vznik úrazu nebo přivedou dítě s několika různě starými
úrazy. To vše by mělo být signálem, že s dítětem není vše
v pořádku. Pediatr, který dlouhodobě dítě zná a léčí jej,
pozná určitou změnu psychiky při preventivních
prohlídkách. Týrané dítě je plaché, než něco řekne, hledá

očima matku, je ustrašené, aby něco neprovedlo. Některé
děti se takto chovají normálně, ale varující je právě změna,
když dítě takto dříve nereagovalo.Od 1. července 2006
rovněž platí vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí,
která stanovuje postup při hlášení podezřelých úrazů. Pokud
to vypadá, že úraz souvisí s domácím násilím, musí ho lékař
hlásit. Dítě nebo jeho rodiče vyplní podrobný formulář.
Pokud by to lékař neudělal, hrozí mu pokuta 5000 korun.
Lékaři uvádějí, že nejčastěji jsou týrány děti do jednoho
roku věku. Obvykle nový partner matky nesnáší pláč dítěte.
Matka týrání do určité míry toleruje, aby o druha nepřišla.
Pak má ale výčitky svědomí a vyhledá s poraněným dítětem
lékaře. Klasickým poraněním u dětí, které ještě nechodí,
bývá zlomenina stehenní nebo bércové kosti a rodiče tvrdí,
že si zaklínilo nožičku do ohrádky postýlky. Tímto
mechanismem k takovému poranění dojít nemůže.
Změny v chování týraného dítěte
nezájem o dění kolem
zvýšená opatrnost v kontaktu s dospělými
úzkost a vyděšené reakce v přítomnosti konkrétních
dospělých osob
vyhýbání se školním a mimoškolním aktivitám
agresivní napadání a šikanování vrstevníků
zvýšená citová dráždivost a agresivní projevy na
sebemenší podněty
potíže se soustředěním a zhoršení prospěchu ve škole
váhání s odchodem domů po vyučování
neomluvené absence ve škole
odmítání jídla nebo přejídání
sebepoškozování
útěky z domova
Za zdrav.-soc. komisi Bc. Monika Trnovská
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Vlastivědné okénko
Školství na Machovsku
/Pokračování z minulého čísla/
Ve školním roce 1952/1953 byl s ředitelem Josefem
Machulou rozvázán služební poměr na základě rozhodnutí
trestní komise po provedené domovní prohlídce. Byl
přeložen na střední školu do Stárkova. Novým ředitelem byl
jmenován Jaroslav Šaman, dosavadní ředitel národní školy
v Hynčicích a velký propagátor združstevňování vesnice.
Odborný učitel Zdeněk Tichý odchází na střední školu
do Police nad Metují, z národní školy v Janovicích přichází
učitelka Maruša Kuderová a z pedagogické fakulty odborná
učitelka Pavla Jáglová ze Žďárek. Z původního učitelského
sboru zůstávají: Milada Škopová, Jarmila Smejkalová,
Jarmila Kánská, Vlastimil Šponer a Ladislav Bárta.
Organizačně se jedná o školu s 214 žáky s devíti
postupnými ročníky v sedmi třídách.
Ve školním roce 1953/1954 byla škola změněna na
Osmiletou střední školu s osmi postupnými ročníky v šesti
třídách. Také učitelský sbor doznal značných změn. Kromě
ředitele Jaroslava Šamana, zůstali původní učitelé pouze
Ladislav Bárta a Maruša Kuderová. Přeloženi byli: Pavla
Jáglová na osmiletku do Broumova, Milada Škopová na
jednotřídku do Chlívců, Jarmila Smejkalová na osmiletku do
Českého Meziříčí a Vlastimil Šponer na osmiletku do Police
nad Metují. Nově byli ustaveni: Jaroslav Exner z Police nad
Metují a Věra Svobodová učitelka národní školy v Teplicích
nad Metují, Libuše Horáková absolventka pedagogické
školy v Hradci Králové a Milada Prouzová z národní školy
v Broumově. Milada Prouzová, provdaná Mužíková odešla
4.1.1954 na mateřskou dovolenou a nahradila ji Miroslava
Řezníčková z národní školy ve Žďáru nad Metují.
Školu navštěvovalo 188 dětí z nichž 147 navštěvovalo
hodiny náboženství, což představovalo 78,19% z celkového
počtu. V loňském roce byl tento poměr dokonce přes 80%,
což prý svědčí o silně konservativním smýšlení rodičů.
K římskokatolické
církvi
se
hlásilo
85
dětí,
k československé 91 dětí a k evangelické církvi 8 dětí a 4
byly bez vyznání. Kladských Čechů bylo v tomto školním
roce 17. Tato čísla uvádím proto, že to byl poslední rok, kdy
byla v školních pamětnicích sledována. Dále už byl
sledován pouze počet přihlášených dětí k výuce některého
z náboženství a to ještě ne vždy.
O prázdninách byly zřízeny chlapecké splachovací
záchody, dívčí byly provedeny o rok později.
Ve školním roce 1954/1955 byl ředitelem školy Jaroslav
Šaman, učiteli byli: Maruša Kuderová, Libuše Horáková,
Jarmila Kánská, Věra Svobodová, Ladislav Bárta a Jaroslav
Exner. Miroslava Řezníčková byla přeložena na zvláštní
školu v Teplicích nad Metují.
Ve školním roce 1955/1956 byl učitelský sbor ve
stejném složení. Nově byla zřízena od 1.9.1955 družina
mládeže do které byla ustanovena frekventantka
pedagogické školy pro vzdělání učitelek mateřských škol
v Jaroměři Jiřina Fiedlerová, která denně dojíždí z Teplic
nad Metují.
Ve školním roce 1956/1957 přibyl do učitelského sboru
pouze Jiří Kotlář z Bezděkova. Ze školní družiny odešla
Jiřina Fiedlerová do Martínkovic a nahradila ji Danuše
Veselková z Bolehoště, která přišla do Machova z Hynčic.
Stará se o 28 dětí.

V roce 1957 byla v akci Z zahájena stavba mateřské
školy z budovy bývalé tkalcovny Oldřicha Kubečka. Ten byl
v lednu 1953 uvězněn pro údajný černý obchod s textilem.
Ve školním roce 1957/1958 byl ředitelem školy
v Machově stále Jaroslav Šaman a učiteli byli: Libuše
Horáková – Klimešová, Eva Turková z Hronova, Věra
Svobodová, Jarmila Kánská, Ladislav Bárta a Jaroslav
Exner. Promovaná historička Ludmila Šoršová byla
1.10.1957 přeložena na jedenáctiletku do Rychnova nad
Kněžnou. Na její místo nastoupil František Moravec
z Nového Města nad Metují, který přišel ze Lhoty u
Rychnova nad Kněžnou. Do školní družiny přišla Danuše
Purtigová, učitelka mateřské školy ve Chvalči na
Trutnovsku, která nahradila vychovatelku Annu Exnerovou.
Ve školním roce 1958/1959 byli třídními učiteli:
Danuška Johnová, rozená Jarolímková, která přišla
z Meziměstí a v dubnu 1959 odešla na mateřskou
dovolenou, Helena Žďárská, která přišla z jedenáctiletky
z Broumova, Věra Vítová, rozená Svobodová, Jaroslav
Exner, František Moravec prom. ped. a Ladislav Bárta. Dále
zde působila kandidátka učitelství Eva Mrkvičková z Hradce
Králové – Kuklen. Vychovatelkou družiny byla Jana
Moravcová ze Lhoty u Rychnova nad Kněžnou, která po
odchodu Danušky Johnové přebrala její třídu a
vychovatelkou se stala Jindřiška Štěpánová z Náchoda, která
přišla z Verneřovic.
Dne 15.9.1958 byl zahájen provoz v nové mateřské škole
v Machově. Vedoucí se stala Dana Purtigová a pomocnými
silami Marta Plná ze Lhoty čp.39 a Květoslava Nováková
z Machova čp.4. Školní kuchyně základní školy a mateřské
školy vařily odděleně, ale pod jedním vedením Kristiny
Bohadlové.
Hodiny náboženství navštěvovalo 77 dětí tj. 59,23%
z počtu dětí 2.-7.tříd, kterým byla dovolena výuka
náboženství.
Dobře si vedl zdravotnický kroužek pod vedením
obvodního lékaře MUDr. Karla Drobného. V soutěži získal
1.místo na okrese a 2.místo v kraji. Jeho členové obdrželi za
odměnu týdenní pobyt v Praze na oslavách 10.výročí
pionýrské organizace.
Na konci školního roku byla sborem pro občanské
záležitosti založena tradice slavnostního vyřazování žáků
vycházejících základní školu. Žáci odcházející do
zemědělství byli odměněni místním JZD, které bylo krátce
před tím založeno a potýkalo se s kritickým nedostatkem
pracovních sil.
Ve školním roce 1959/1960 po zjištění vážných
nedostatků odešla Helena Žďárská do Teplic nad Metují,
kde se stala vychovatelkou družiny. Věra Vítová odešla na
mateřskou dovolenou a po jejím skončení rozvázala
pracovní poměr. Nastoupila Marta Lendělová, kandidátka
učitelství z Verneřovic a Vlasta Sálová z Pecky u Nové
Paky, která přišla z Jablonce nad Nisou, kde pracovala
v dětském domově. Dosavadní učitelé: Jana Moravcová,
Ladislav Bárta, Jaroslav Exner, František Moravec a Eva
Mrkvičková. Vychovatelkou družiny byla Jindřiška
Štěpánová.
Vedoucí včelařského kroužku Josef Winter vystavěl na
školní zahradě včelín s příslušenstvím.
Vánoční nadílka se v roce 1959 neuskutečnila, protože
ředitel školy s. Jaroslav Šaman zjistil, že pominuly důvody,
které ospravedlňovaly její charitativní charakter. Životní
úroveň rodičů dětí byla na takové výši, že podobné
obdarovávání pozbylo smysl.
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Výuku náboženství navštěvovalo 52 žáků (23 dětí
římskokatolické a 29 československé), takže procento
zájemců kleslo pod 50%. Značnou brzdou pokroku jsou oba
místní faráři Brodský a Němčík, kteří vysokou aktivitou
udržují věřící v zajetí tmářských názorů a udržují si tak pro
sebe materiální výhody z peněz věřících. Konstatuje s.
ředitel.
Ve školním roce 1960/1961 byli třídními učiteli: Jana
Moravcová, Marta Lendělová, Vlasta Sálová, Eva
Mrkvičková, Ladislav Bárta, Jaroslav Exner a Lidmila
Šimková. Vychovatelkou v družině byla Jindřiška
Štěpánová do konce února 1961. Pak odešla do Náchoda –
Babí a nahradila ji Helena Walterová – Volhejnová,
vychovatelka družiny v Polici nad Metují. Vlasta Sálová se
v prosinci provdala za Břetislava Plného z Machova a
v květnu odešla na mateřskou dovolenou. Nahradila ji
Jaroslava Ticháčková z Police nad Metují, která předtím
učila v Broumově – Olivětíně.
V tomto školním roce se změnila povinná osmiletá
docházka na devítiletou. Byl to tak trochu revoluční rok, byl
změněn název státu a státní znak, došlo k novému
uspořádání krajů a okresů i obcí. Obec Bělý ztrácí správní
samostatnost a je připojena k Machovu. Žákům ve školách
začaly být poskytovány všechny učebnice a školní pomůcky
zdarma, což bylo nesporně pozitivum.
Počet přihlášek na výuku náboženství stále klesá,
pochvaluje si ředitel Jaroslav Šaman. Celkem bylo
přihlášeno 30 žáků, z toho 18 na římskokatolické a 12 na
československé. Po prvé od roku 1920 převýšil počet
římskokatolických zájemců československé.
Tady by neškodilo připomenout těm, kteří tuto dobu
nezažili nebo ji nepamatují, za jakých podmínek bylo možno
náboženství na základních školách vyučovat. Do roku 1953
bylo náboženství normálním vyučovacím předmětem ve
všech ročnících osmiletky. Výuku podle konfesí prováděli
buď kaplani z nejbližší farnosti nebo katecheti a katechetky.
To byli civilní osoby s příslušným vzděláním, kteří
vypomáhali s výukou kněžím, kterým tak ulehčovali jejich
práci. Výuka se prováděla ve školních třídách, znalosti byly
klasifikovány a známka byla zapsána do řádného vysvědčení
každého žáka. Od školního roku 1953/54 byli katecheti a
katechetky propuštěni, výuka náboženství jim byla zakázána
a náboženství se stalo nepovinným předmětem. Mohlo se
vyučovat pouze od 2. do 7.třídy, od října do května a
známky za tento předmět se už nezapisovaly do vysvědčení.
Každého žáka museli písemně přihlásit oba rodiče a tiskopis
přihlášky bylo nutno si vyzvednout u ředitele školy. Velmi
brzy byl omezen termín podání řádně vyplněné přihlášky na
posledních 10 dnů předcházejícího školního roku. Přihlášku
bylo nutno osobně předat řediteli školy, protože při
poštovním doručování se tento druh zásilek obyčejně
„ztratil“ a přihláška po 30. červnu už byla kategoricky
odmítnuta. Jednotliví třídní učitelé si zvali rodiče
přihlášených dětí na pohovory, kde jim vysvětlovali, že
děcko bude mít problémy při přihláškách na střední školu a
tím dosáhli, že část rodičů svoji přihlášku stáhla. Když klesl
počet uchazečů pod 4, už se výuka náboženství nekonala
vůbec. Při počtu 4 – 10 zájemců byla výuka náboženství 1
hodinu měsíčně, 11 –15 zájemců mělo výuku 1 hodinu za 2
týdny a více než 16 zájemců mělo výuku náboženství 1
hodinu týdně. Teprve 15.6.1988 vyšel výnos ministerstva
kultury, který nově upravil výuku náboženství na 1 hod
týdně bez ohledu na počet přihlášených (min. 2 zájemci) a
přihlášky se předávaly farnímu úřadu, který je hromadně

předával církevnímu tajemníkovi a ten je rozděloval
příslušným školám.
Jak vidíte, šlo o to co nejvíce ztížit a omezit přihlašování
a odradit tak co nejvíce rodičů, aby své děti na náboženství
neposílaly. Nutno přiznat, že tento postup byl velmi
úspěšný. V náboženské negramotnosti, kdyby se sledovala,
by náš národ zaujímal jedno z předních míst na světě.
V machovské škole se výuka římskokatolického
náboženství konala většinou jen jednou za 2 týdny. Na
začátku 80-tých let klesl počet přihlášených a tak byla výuka
jen jednou za měsíc a od poloviny 80-tých let byla
frekvence výuky zase 1x za 2 týdny.
Výuka náboženství československého byla zpočátku na
vysoké úrovni, ale zde byl pokles zájmu podstatně rychlejší.
Po přechodném oživení kolem roku 1968, klesl počet
zájemců na 6 v roce 1973 a po tomto roce už výuka
náboženství československého husitského pro malý počet
zájemců na machovské škole nebyla uskutečněna vůbec.
Ve školním roce 1961/1962 byli učiteli: Jaroslav Exner,
Ladislav Bárta, Marta Vodochodská, Jana Moravcová,
Jaroslava Ticháčková, Helena Grossingerová, Marcela
Andrlíková a Helena Walterová. Ředitel Jaroslav Šaman
odešel 1.2.1962 do funkce okresního školního inspektora do
Náchoda a na jeho místo nastoupil Miroslav Učík z Police
nad Metují. Funkci však vykonával pouze do konce školního
roku. Nově nastoupil učitel Jiří Horký. Krátce nastoupila po
mateřské dovolené Vlasta Plná, ale v květnu 1962 odešla po
druhé. Během roku změnily jména po provdání učitelky:
Marcela Andrlíková – Jiroutová, Jaroslava Ticháčková –
Antlová a Jana Moravcová – Krejcarová.
Ve školním roce 1962/1963 nastoupil nový ředitel
Miroslav Hájek, dosavadní ředitel ZDŠ ve Stárkově.
Učitelský sbor tvořili: Helena Walterová, Jana Krejcarová,
Lidmila Hanušová, která přišla ze ZDŠ Broumov, Helena
Plamínková a Eva Tůmová, obě absolventky Pedagogického
institutu v Hradci Králové, Jaroslava Antlová, Ladislav
Bárta a Marie Kubečková, která přišla ze ZDŠ Meziměstí.
Vychovatelkou školní družiny se stala Jaruška Hájková,
dosavadní učitelka MŠ ve Stárkově.
V únoru 1963 si vyměnily místa na mateřské dovolené
Jaroslava Antlová s Vlastou Plnou a v červnu nastoupila
mateřskou dovolenou Helena Plamínková – Hurdálková.
Ve školním roce 1963/1964 mnoho změn v učitelském
sboru nebylo. Jana Krejcarová odešla na ZDŠ v Býšti, okr.
Pardubice. Nově nastoupila Pavlína Jáglová ze Žďárek,
která předtím působila v Meziměstí a v Machově už jednou
vyučovala. Na mateřskou dovolenou odešla v únoru Helena
Walterová a místo ní nastoupila Emilie Fendrychová, rozená
Zítková z Police nad Metují.
Ve školním roce 1964/1965 byl učitelský sbor oslaben.
Jaroslava Antlová přestoupila na ZDŠ v Polici nad Metují,
Helena Walterová odešla do Náchoda. Nově nastoupila
Blanka Nováková z Ústí nad Orlicí, studentka Pedagogické
fakulty v Pardubicích. Za Evu Tůmovou, která se provdala
za ing. Vladislava Plného z Machova a v březnu odešla na
mateřskou dovolenou, nastoupila důchodkyně Vlasta
Růžičková z Velkého Poříčí.
Dalšími učiteli byli: Jiří Horký, Lidmila Hanušová,
Vlasta Plná, Ladislav Bárta a Marie Kubečková.
Ve školním roce 1965/1966 došlo v obsazení učitelských
míst ke značným změnám. Z původního sboru zůstali jen
Lidmila Hanušová – Kubínová, Vlasta Plná, Marie
Kubečková a Ladislav Bárta, když pominu ředitele
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Miroslava Hájka a jeho manželku, vychovatelku školní
družiny Jarušku Hájkovou.
Eva Tůmová – Plná se nevrátila z mateřské dovolené,
Blanka Nováková byla přeložena na ZDŠ Broumov, Jiří
Horký odešel na ZDŠ Přerov za manželkou.
Nově nastoupil Jaroslav Kadrle z Velkého Poříčí.
Zdeňka Hanková z Jaroměře a Libuše Vlčková ze Žernova,
obě studentky Pedagogické fakulty v Hradci Králové
nastoupily na praxi.
Manželé Foglarovi, kteří léta zajišťovali úklid školy
odešli do důchodu a nastupuje školnice Žofie Kaválková
s manželem Jaroslavem, kteří se přistěhovali ze Křinic.
Novým školním inspektorem se stává soudruh Josef
Vojtíšek, dosavadní ředitel ZDŠ v Polici nad Metují.
Ve školním roce 1966/1967 byli třídními učiteli: Vlasta
Plná, Jaroslav Kadrle, Lidmila Kubínová, Ladislav Bárta,
Libuše Vlčková, Zdeňka Hanková a Marie Kubečková.
Vyučovala ještě Pavlína Jáglová a nastoupily studentky PF
v Hradci Králové Marie Vacková z Police nad Metují a Věra
Zemková z Nechanic. V listopadu se vrátila Lidmila
Kubínová z mateřské dovolené.
K 31.8.1966 byla zrušena škola v Bělém a tak všechny
školní děti z Bělého dojíždějí do Machova i když se to na
celkovém počtu dětí projevilo minimálně. Škola v Bělém
totiž končila na počtu 11 žáků a výhled na další roky byl 9 a
6 školáků, takže to už skutečně nemělo smysl prodlužovat
tuto agonii. Větší problém byl v tomto roce s dětmi
stavebních dělníků tmavší pleti, kteří v tomto roce budovali
silnici do Řeřišného. Z hlediska věčnosti to však byla
prkotina, protože jejich odchodem byla rázem vyřešena.
Ve školním roce 1967/1968 byli třídními: Eva Plná,
Dagmar Koubková, Vlasta Plná, Marie Vacková –
Svobodová, Pavlína Jáglová, Ladislav Bárta a Zdeňka
Hanková. Učitel Jaroslav Kadrle byl přeložen do Zbečníku,
ze zdravotních důvodů nenastoupila Lidmila Kubínová.
Dagmar Koubková byla přeložena do Jaroměře a nahradila
ji studentka PF v Hradci Králové Ladislava Rejtarová roz.
Šklíbová z Hronova. V druhém pololetí zastupoval Marii
Vackovou – Svobodovou František Ruider z Velkého Poříčí.
V tomto roce došlo ke změně vyučovací doby. Každá
druhá sobota byla volná.
Ve školním roce 1968/1969 nastoupila učitelka Marie
Janů, která přišla do Machova s manželem, příslušníkem
pohraničního oddílu VB. Vystřídala Marii Vackovou –
Svobodovou. Lidmila Kubínová nastoupila po mateřské
dovolené a Ladislava Rejtarová odešla do MŠ Police nad
Metují.
Byl založen Junák, ale pionýrská organizace v Machově
nepřestala pracovat. Zahájení školního roku bylo
poznamenáno vstupem vojsk Varšavské smlouvy na naše
území 21.8.1968. Na činnost školy to však nemělo vliv
zpočátku žádný, až po uchopení moci husákovským křídlem
strany, kdy se prováděly prověrky straníků a funkcionářů
všech podniků, došlo i na učitele. Na základě pohovoru
s nimi v dubnu a květnu 1969 se ukázalo, že učitelé
nezastávají negativní politické názory. Žádný „pomýlený“
v machovské škole tedy nebyl a tak se kádrové změny
nekonaly.
Pochopitelně začínají zase pracovat naplno pionýrské a
svazácké organizace a Junák je opět zrušen. Začátkem roku
1971 byl při škole vytvořen vlastní Závodní výbor ROH a
tím se oddělil od odborové organizace v Polici nad Metují,
kde byli machovští učitelé organizováni dosud.

V průběhu roku 1971 byla zahájena generální oprava
školní budovy. Byla provedena nová vodorovná izolace
zdiva, otlučena vnější omítka, výměna střešní krytiny včetně
plechování a zřízeno ústřední topení v celé budově. Oprava i
s vymalováním byla dokončena v roce 1974. Na nějaký čas
byly 2 třídy umístěny v zasedačce MNV a v klubovně ZK
Veba.
Po jedenáctiletém působení na zdejší škole se koncem
školního roku 1972/1973 rozloučil ředitel Miroslav Hájek
s manželkou a odstěhovali se do Rosic nad Labem. V dalším
školním roce nastoupil jako ředitel školy v Ohrazenicích.
Nahradil ho Josef Vávra, který přišel ze ZDŠ v Teplicích
nad Metují. Založil pěvecký kroužek, který pak se
žákovskou kapelou vedenou Emilem Maryškou, úspěšně
účinkoval na mnoha vystoupeních. Odchodem žáků 9.třídy
ze školy se však rozpadl. Naposledy účinkoval při oslavách
50.výročí založení měšťanské školy, které se konaly 29.30.6.1974 a byly pojaty ve velkém stylu.
Celý rok předtím pracovala komise pro oslavy, pozváno
bylo na 1500 osob a zúčastnilo se asi 800 bývalých učitelů,
žáků a hostů. Ve škole byla instalována výstava z historie
obce a školy, jejímž autorem nebyl nikdo menší než proslulý
okresní archivář PhDr. Erik Bouza. Ta se těšila největší
pozornosti. Hudební doprovod zajišťovala kapela Závodního
klubu národního podniku Veba a výše zmíněná žákovská
kapela. Celá akce byla velmi zdařilá a tak zejména starší
účastníci si hezky zavzpomínali na léta prožitá ve školních
lavicích a setkání s účastníky, které už dlouho neviděli, bylo
námětem k debatám po dlouhý čas.
Školní rok 1974/1975 probíhal ve znamení oslav
30.výročí osvobození republiky od fašizmu. Na konci tohoto
školního roku se nejlepší žáci za odměnu zúčastnili
generální zkoušky Celostátní spartakiády v Praze.
Ve školním roce 1976/1977 došlo ke změně v organizaci
školy. Dosud byla na I.stupni samostatná pouze 1.třída. Ve
2.třídě byl 2. a 3.ročník a ve 3.třídě byl 4. a 5.ročník. Od
tohoto školního roku zůstává pouze 3. a 4.ročník v jedné
třídě. Ostatní všechny jsou samostatné.
Ve školním roce 1977/1978 byla zrušena škola na
Bezděkově a pro zvýšený počet žáků bylo nutno
osamostatnit už všechny ročníky. Chybějící místnost pro
4.ročník poskytl ZK Veba a pronajal škole malý sál
v kulturním domě.
Poslankyně Federálního shromáždění Dobromila
Vávrová z Police nad Metují zajistila žákům 9.ročníku
návštěvu schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů
25.10.1977. Zde pobesedovali s některými čelnými
funkcionáři FS.
Od 1.9.1978 nastupuje nový ředitel školy Oldřich Vítek,
který byl předtím zástupcem ředitele ZDŠ v Novém Městě
nad Metují. Nově byla zřízena na machovské škole funkce
zástupce ředitele školy a první se této funkce ujímá učitelka
Vlasta Plná.
Bylo rozhodnuto o přístavbě školy a tak po přípravných
pracích byla v červnu 1979 zahájena skrývka ornice na
staveništi. Práce však pokračovaly velmi pomalu a tak i
když nová školní budova byla slavnostně otevřena 4.1.1984,
dokončovací práce pokračovaly ještě celý rok. Bohužel
přístavba byla opatřena rovnou střechou, která je v našich
klimatických podmínkách naprosto nevyhovující. Po
několika letech začalo touto střechou zatékat a tak v roce
1993 byla provedena nástavba se sedlovou střechou
nákladem skoro 1 milion Kč.
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Abychom však nepředbíhali. Dne 29.3.1982 umírá náhle
v nedožitých 60-ti letech ředitel školy Oldřich Vítek. Vedení
školy se ujímá jeho zástupkyně Vlasta Plná a od 1.9.1982 je
jmenována ředitelkou školy. Její zástupkyní byla jmenována
Marie Kubečková.
V bouřlivé době po listopadu 1989 musela být ředitelce
projevena důvěra a tak zůstává ve své funkci až do roku
1994, kdy odchází do důchodu. Zástupcem ředitelky se
stává učitel Ivan Pruš. V roce 1993 však byla tato funkce
v Machově zrušena. Rozpadla se pionýrská organizace a
26.6.1991 ukončila svou činnost. Peníze z jejího účtu budou
převedeny na účet rodičovského sdružení.
V březnu 1994 se konal konkurs na ředitele školy. Byl
vybrán Mgr. Karel Hovorka, který zůstal v této funkci do
roku 1998. Od 1.8.1998 je ředitelkou Helena Martincová z
Machova, která vykonává tuto funkci úspěšně a ke
spokojenosti nejen obyvatel Machova, ale i širokého okolí
dosud.
Jiří Kohl

Pozor, v Penny marketu se krade"
,,V Penny Marketu došlo v poslední době k několika
krádežím. A to jak zboží, tak zde byli o své věci okradeni
někteří zákazníci... zejména o peněženky. Proto prosíme
všechny Vás, kteří do marketu chodíte o velkou obezřetnost."
Takhle v minulém čísle Polického měsíčníku varuje Městská
policie. A dále pokračuje: ,,pokud se stanete svědky nějaké
krádeže, nebojte se přivolat personál, či v rámci svých
možností zasáhněte. Uvědomte nás, či státní policii,
pamatujte si zevrubný popis osob." Ještě že po nás Městská
policie nechce rodné číslo a číslo občanského průkazu
zloděje.
Když jsem u těch čísel, nějaký mě napadají. Zákon
č.553/1991 Sb. o obecní policii říká v §2 ,,Obecní policie při
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a
plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona
zejména:
a)přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b)dohlíží nad dodržováním pravidel občanského
soužití...."
Po přečtení tohoto si myslím, že by to mělo vypadat asi
tak, že když existuje místo kde dochází opakovaně k
porušování zákona, či občanského soužití, tak právě na
těchto místech by se měli strážníci nejvíce pohybovat. Nejde
o to, aby perzekuovali občany, ale o preventivní činnost.
Myslím si, že pokud se zloděj v Penny Marketu rozhlédne a
vidí uniformy (a že naši dva strážníci jsou díky své nadváze
nepřehlédnutelní), tak asi krást nebude. Mám pocit, že tento
můj názor je logický, ale jak jsem se dočetl, není to tak.
Protože mám informace z Polického měsíčníku, abych dával
v Penny Marketu veliký pozor a pak běžel na služebnu
Městské policie - protože nikde po městě muži v uniformě
MP vidět nejsou, tak mám jistotu (pokud nebude víkend, či
nějak později odpoledne), že budou tam, v teple své
kanceláře - s popisem zloděje a nejlépe by bylo, abych ho
přivedl s sebou. Asi by bylo i dobré, kdybych měl jeho
krádež natočenou, nebo alespoň nafocenou. Ale nejedná se
jen o Penny Market. Všichni víme, jak vypadají návraty lidí
z diskotéky, ale ani tam vidět nejsou. Možná i tam by se
hodil nějaký dobrovolník, který by byl obezřetný a ty, kteří
povalují popelnice a vysypávají odpadkové koše, přivedl na
služebnu Městské policie, a počkal tam do pondělního rána,
kdy strážníci přijdou do práce. A pokud by je tam ráno nějak

nezastihl, tak kolem poledního určitě budou v hotelu Ostaš
na obědě. Tam je to tutovka.
Tak mě tak trochu napadá k čemu je v našem městě
Městská policie, která místo toho, aby chránila majetek
občanů (viz. výše citovaný zákon), tak jim vzkáže v
Polickém měsíčníku, aby si na své věci dávali pozor. Tato
jejich činnost je velice alibistická a mně to přijde strašně
smutné. Jakoby řezník pozvaný na zabíjačku řekl: „Zabijte
to prase, zpracujte maso a vnitřnosti a já Vám to potom
zvážím." Tím co nám vzkázali, nám vlastně říkají: ,,Nějak
nás nezajímá, že Vás okradli v Penny Marketu, ale my Vás
varovali, abyste byli obezřetní." Sakra, kde je nějaká
zodpovědnost, kterou by lidé v uniformách měli mít. Kdysi,
když se mnou p. Petr Zima ještě mluvil, ještě před tím, než v
Náchodském deníku vyšel můj fejeton o nich, kde tvrdím, že
nevyužívají dobře svou pracovní dobu, v té době mi říkával,
že zasáhne jeho „ruka zákona." Naposledy jsem ho viděl o
pouti, stál asi půl metru přede mnou, tváře nafouklé, a dělal,
že neexistuji, dokonce mi ani neodpověděl na pozdrav.
Tvářil se zhruba tak, jako se tvářili barmští vojáci den před
tím, než začali střílet do protestujících buddhistických
mnichů. Ale jeho ruku zákona už dlouho nikdo nikde
neviděl.
Tak se ještě jednou ptám, k čemu je nám takováto
Městská policie, kterou nezajímá, že lidé mají výhrady k
využívání jejich pracovní doby, kteří namísto aby
preventivně chránili majetek občanů (Terčem se stávají
především starší občané - PM, říjen 2007, článek, Městská
policie informuje), tak jen napíšou, abychom si dávali pozor.
Tento přístup mi přijde velice smutný, ale nemyslím si,
že by se našlo cokoliv, co by donutilo pana Petra Zimu, aby
se zamyslel nad tím, jak se chová v práci a jak reprezentuje
město Police nad Metují, kde oba dva (v tomto případě
bohužel) žijeme. A to je ještě horší.
Pavel Frydrych

Historie trati Choceň – Broumov
v datech
1866 - Válka Prusko-Rakouská - vítězné Prusko požaduje nové
evropské mezistátní železniční spojnice.
1866-1869 - Několik uchazečů usiluje o získání koncese pro
stavbu trati na území dnešních Východních Čech. Mezi
nimi je konsorcium průmyslníků a vlivných osobností do
něhož patřili i kníže Kinský, hrabě Colloredo-Mansfeld,
továrník Schroll, knihtiskař Bohm a obchodník Hloušek.
Dalším zájemcem byla Společnost státní dráhy (dále pouze
StEG - Staats Eisenbahn Gesellschaft).
1871 - Společnost StEG se spojila s pruskou BSFEG a
předložila komisi výhodný projekt.
1872 - Společnost StEG obdržela koncesi pro stavbu trati
Choceň - Meziměstí, Meziměstí - st. hranice u Starostína,
Meziměstí - st. hranice u Otovic a Václavice - Starkoč.
1873 - Zadání stavby bylo svěřeno vídeňské stavební firmě
Hügel & Sager
2.5.1873 - Zahájení stavby na prvním úseku z Chocně do
Bohdašína.
19.12.1873 - Zahájení stavby na druhém úseku z Bohdašína k
Broumovu
1874 - Schválen způsob zaústění trati do stanice Meziměstí ve
tvaru ojedinělého trianglu (dodnes plně funkční).
25.7.1875 - Uskutečněna první slavnostní jízda vlaku vedeného
ředitelem prací Augustem de Serresem z Chocně do
Broumova.
26.7.1875 - Zahájení pravidelného provozu na trati Choceň Broumov ( v Meziměstí se jezdilo po provizoriu )
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• Řemeslo má zlaté dno.
• Řím nebyl postaven za jeden den.
• Kdo seje vítr, klidí bouři.
• Všechna sláva polní tráva.
• Mezi slepými je jednooký králem.
• Pro slíbené jeď na rychlém koni.
• Slovo dělá muže.
• Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.
• Stáří nechrání před hloupostí.
• Prázdný sud nejvíce zvučí.
• Sytý hladovému nevěří.
• Šaty dělají člověka.
• Co se škádlí, rádo se má.
• Máš-li škodu, o posměch se nestarej!
• Psi, kteří štěkají, nekoušou.
• Tichá voda břehy bere.
• Tlachati není cepem máchati.
• Činí-li dva totéž,není to totéž.
• Není růže bez trní.
• Úroky mají bystré nohy.
• Komu dá Bůh úřad, dá mu také rozum.
• Jak si kdo ustele, tak si lehne.
• Kdo uvěřil, spasen bude.
• I nejslabší vlas vrhá stín.
• Jedna vlaštovka nedělá jara.
• Vlídnou řečí více získáš nežli sečí.
• My o vlku,vlk za humny.
• Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.
• Vrána k vráně sedá a rovný rovného si hledá.
• Vrána vráně oči nevyklube.
• Vůní vlk netyje.
• Za humnama bydlí také lidé.
• Každý začátek je těžký.
• Zadarmo ani kuře nehrabe.
• Zahálka je matka všech hříchů.
• Nekupuj zajíce v pytli.
• Zameť před svým prahem.
• Zapovězené ovoce nejlíp chutná.
• Přijde čas, že se zeptá zima, co jsi dělal v létě.
• Podvod a klam zradí se sám.
• Plný žaludek nerad se učí.
• Pěkné slovo železná vrata otvírá.
Z knihy „Společenský rádce pro všechny životní okolnosti
(Moravská Ostrava-Přívoz, 1932) vybral František Janeček

1.2.1876 - Zahájena doprava mezi Václavicemi a Starkočí.
1877 - Dosaženo spojení se sousedním Pruskem.
1900 - Podstatný nárůst dopravy
1.1.1908 - Zestátnění společnosti StEG ( trať je vedena
společností KkStB - Kaiserlich - Königlische österrichise
Staatsbahnen).
1908 - Zahájení provozu na tratích Opočno - Dobruška a
Trutnov - Teplice nad Metují
1914 - Zahájení elektrického provozu z Pruska do Meziměstí (
15 kV, 16 a 2/3 Hz). Vypuknutí první světové války zaveden válečný jízdní řád.
1918 - Vznik Československé republiky a v návaznosti
Československých státních drah - ČSD. Trať Choceň Broumov spadá pod ředitelství v Hradci Králové.
1932 - Omezování dopravy v důsledku hospodářské krize.
1935 - Budování obranné linie - vzrůst nákladní dopravy pro
potřeby stavby pevností.
1938 - Vyhlášení mobilizace, zavedení válečného jízdního
řádu.
Mnichovská dohoda - trať rozdělena hranicí mezi Žďárem
nad Metují a Českou Metují. Na našem území vznikají
Českomoravské dráhy - ČMD, na obsazeném území
provozují dopravu Říšské dráhy - DR
1945 - Budování trati mezi Náchodem a stanicí Kudowa Zdroj.
Pro rychlý vývoj událostí provoz nezahájen.
21.5.1945 - Obsazování trati zvláštním vlakem a pancéřovým
vlakem Orlík od Police nad Metují k Broumovu.
1947 - Sneseno trakční vedení z Meziměstí ke státní hranici.
1965 - V úseku Choceň - Týniště nad Orlicí zahájen elektrický
provoz ( 3 kV ss).
1974 - Postupné nahrazování parní trakce dieselovými
lokomotivami.
1980 - Ukončení parní trakce u ČSD ( do Meziměstí však stále
ještě jezdí parní lokomotivy PKP).
1993 - Rozpad Československa - na území ČR vznikají České
dráhy.
23.5.1993 - Zahájení osobní dopravy Meziměstí - PKP
Walbrzych (provozují ČD).
1997 - O velkých povodních doprava na přechodu ČD - PKP v
Meziměstí zůstává jako jedna z mála funkční. Na krátkou
dobu zastavena doprava Meziměstí - Broumov.
1998 - Povodně v oblasti pod Orlickými horami, stržen most u
Opočna, provoz po několika dnech plně obnoven.
2000 - Trať radiofikována z Chocně do Meziměstí.
Z internetových stránek (sestavili Jan Váňa a Petr David) vybral
František Janeček

Česká přísloví
Z knihy „Společenský rádce pro všechny životní okolnosti
(Moravská Ostrava-Přívoz, 1932) vybral František Janeček
Dokončení z minulého čísla
• Páté kolo u vozu (zbytečné).
• Cesta do pekla je dlážděna dobrými předsevzetími.
• Peníze leží na ulici, musí se jen umět zvednout.
• Házet perly sviním.
• Příležitost dělá zloděje.
• Pýcha předchází pád.
• Mladost – radost.
• Dvě mouchy jednou ranou.
• Vrána vráně sedá a rovný rovného si hledá.
• Ruka ruku myje.
• Malé ryby jsou také ryby.
• Rychlost nejsou žádné čáry.
• Řeč se mluví, pivo se pije.
• Řečí nenaplníš povětří.
• Žij, jak ti řemen stačí.

Lidové pranostiky a pravidla
na měsíc září podle stoletého kalendáře z roku 1815
Ze Zemědělského kalendáře 2007 vybral F. Janeček
•
•
•

•
•
•

Poněvadž v tomto měsíci i slunečného tepla již více a více
ubývá, a zimy naproti tomu přibývá, tedy všecko přirození
k odpočinutí se chýlí, a nyní jest ten nejopuštěnější čas.
Jestli na den sv. Martina ve dne a v noci oblačno, tedy
bude nestálá zima; jestli jasno a čisto, tedy následuje tuhá
zima; jestli ale mlhavo, tedy též taková zima přijde.
Sedláci utnou 1. listopadu s dubového aneb i s bukového
stromu třísku, jestli ta tříska suchá, tedy očekávají levnou
zimu; jestli ale vlhká a zostnatá, tedy se domnívají, že
bude tuhá zima.
Prsní kost z pečené husy když brunatá jest, má znamenati
zimu; jestli bílá ale jest, tedy mnoho sněhu.
Všech Svatých přináší léto několik dní.
Jaké povětří ve vlčím měsíci, který se dle sedlského počtu
tři dni před Martinem začíná, panuje, takové má též
v březnu panovati.
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•
•
•
•

Jaké povětří jest na den sv. Uršuly, takové má býti přes
celou zimu.
Když okolo sv. Martina prší, a na to mráz padne, trpí osení
citelnau škodu a přináší drahotu.
Nyní povstávají mnohé mlhy a páry z vody, které velmi
nezdravé a přirození lidskému škodlivé jsou.
Když sníh na mokrou zemi padá, to znamená malau žeň;
jestli ale na tvrdau a zmrzlau padne, tedy jest bohatá žeň.

Jak se dříve měřilo a vážilo
Vybral František Janeček
Metrický systém (soustava SI) se rozvíjel od r. 1795
z rozhodnutí francouzského Národního shromáždění (období
francouzské revoluce). O jeho mezinárodním využití bylo
rozhodnuto podepsáním Pařížské konvence r. 1895. V Čechách
byl měřící systém už sjednocen a zjednodušen reformou Marie
Terezie, která platila od roku 1764 do roku 1876 (jednotky
uváděny jako vídeňské). Byl to poslední předmetrický systém
měr. Přesto ale metrický systém byla životní nutnost, jak nás
přesvědčí malé nahlédnutí do dříve používaných jednotek.
Staré délkové míry:
Palec
Stopa
Loket
Sáh

0,026 m
0,316 m
0,777 m
1,896 m

Staré plošné míry:
Sáh
Měřice
Korec
Jitro

3,5 m2
1 918 m2
2 877 m2
5 754 m2

Staré jednotky objemu
Žejdlík
Holba
Máz
Vědro

0,358 l
0,707 l
1,415 l
56,589 l

Staré jednotky hmotnosti
Kvintlík
Lot
Libra
Centýř

4,37 g
17,50 g
560,06 g
56 kg

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Závěr liturgického roku
Letošní podzim byl docela příjemný a nabízel krásné
toulky barevnou přírodou i možnost práce na zahradách i
jinde. Teď už se počasí pokazilo a deště a zima nás zahání
ke kamnům. I letos přijel sv. Martin na bílém koni o něco
rychleji, jenom Všichni svatí a Vzpomínka na věrné zesnulé
mu unikli. Zima už tedy stojí na prahu, a tak rychle dodělat
poslední venkovní práce a zalézt za kamna. V církvi již nyní
prožíváme poslední týdny liturgického roku a za tři týdny,
tedy 2. prosince vstoupíme dobou adventní do liturgického
roku nového. Na počátku měsíce listopadu jsme prožili, jak
už bylo výše uvedeno, Slavnost Všech svatých a poté
Vzpomínku na zesnulé. V průběhu tohoto měsíce nás pak
čeká už jenom několik méně významných památek a svátků
a v jeho druhé polovině Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou
ukončíme liturgický rok.

Pozor změna:
Se změnou na zimní čas nebude pozměněn pořad
bohoslužeb, jak tomu bývalo v minulých letech a zůstává
stejný jako před změnou času. (V minulém zpravodaji to
bylo uvedeno chybně.)
Po celý rok tedy bude tento pořad stejný:
- 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 17.30 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Úřední hodiny: v úterý, ve středu a v pátek.
LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
11. listopadu - 32. neděle v mezidobí, Památka sv. Martina,
biskupa
13. listopadu - Památka sv. Anežky České
17. listopadu - Památka se. Alžběty Uherské
18. listopadu - 33. neděle v mezidobí
23. listopadu - Slavnost sv. Klementa I., papeže a
mučedníka, hlavního patrona
královéhradecké diecéze
25. listopadu - neděle, Slavnost Ježíše Krista Krále
30. listopadu - Svátek sv. Ondřeje, apoštola
2. prosince - 1. neděle adventní
6. prosince - Svátek sv. Mikuláše, biskupa
8. prosince - Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
9. prosince - 2. neděle adventní
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar

Městská policie informuje
V neděli 18.11 se otevře pro normální dopravu přeložka
silnice II/303, tedy obchvat Police. Půjde veskrze o mnoho
nových dopravních situací, které v souvislosti s provozem na
této nové komunikaci bude muset každý řidič řešit. Ten, kdo
Policí pojede poprvé, bude mít méně problémů, než ten, kdo
jezdí rutinou nazpaměť. Proto prosíme všechny domácí řidiče
o absolutní pozornost. Bude zde nové dopravní značení, změny
přednosti v jízdě na křižovatce proti Pellyho domům, nájezdy a
sjezdy. Bude chvilku trvat, než nám všem vejdou do krve. Po
novém kruhovém objezdu snad už nikdo nebude jezdit
v protisměru a všichni si snad zvykneme co nejdříve.
S klesající teplotou venku přibývá těch, kteří si svůj
domeček a byteček vytápějí. Otázkou pak je v mnohých
případech čím ? Není to poprvé, co prostřednictvím Polického
měsíčníku upozorňujeme ty, kteří se ohřívají čímkoli.. Večerní
obchůzka městem, někdy připomíná exkurzi v černé Ostravě, či
Ústí nad Labem před třiceti lety.
Z komínů se valí takový kouř a zápach, že se nedá ani
odhadnout, který plast či jiná sloučenina molekulárních
polymerů v tu dobu zápasí s plameny. U některých domů se lze
důvodně domnívat, že se jeho obyvatelé podílejí na výzkumu
nových chemických sloučenin. Obecně je známo, jak se má ten
či onen odpad likvidovat. Pálení rozhodně nepatří mezi
způsoby, které zákon umožňuje a dokonce takové případy i
postihuje. To jen tak na vysvětlenou…víte?
V posledním měsíci, bylo v našem psím útulku velmi živo.
Spolupracovali jsme s Krajskou veterinární stanicí na odebrání
týraného psa jednomu majiteli, který bude jistě následným
správním řízením překvapen. Pes se u něj měl, no škoda
hovořit. V Pěkově pak někdo v autobusové zastávce vyhodil tři
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štěňata, bohužel z nich jedno nepřežilo. Za počáteční péči o ně
děkujeme manželům Rejchrtovým, o tu další pak paní
Jirouškové. Svůj nový domov našel i nestor našeho útulku,
slepý pejsek, který byl u nás bezmála rok. Zabydluje se až
v Náchodě.
Podzimní čas s sebou přináší velmi útrpné tmy a mlhy, a tak
si každý najděte nějaký kousek pozitiva, ať to dobře zvládnete.
MP

Černé skládky v Hlavňově
(došlo po uzávěrce)

Je neuvěřitelné a zarážející, že ještě i v dnešní době, se
objevují černé skládky odpadů, a někteří lidé mají tu drzost, že
si svévolně nakládají s cizími pozemky. Na několik takových
skládek bylo poukázáno v Hlavňově. Jedná se sice o skládky
letité, ale doposud živé, a je na nich odkládám především
biologický odpad. Chtěli bychom proto občany a chalupáře
v Hlavňově upozornit na to, že takovéto nakládání s odpady je
nepřípustné a je v rozporu s městskou vyhláškou o stanovení
odpadového systému. Bude-li tedy někdo objeven, že takto
nakládá se svými odpady, čeká ho pokuta podle zákona
o přestupcích. Na druhou stranu by dnes mělo být normální,
napomáhat vytváření pěkného životního prostředí v místě, kde
bydlím nebo pobývám, nemuset se za něho stydět a také
respektovat cizí majetek a práva druhých. (Není přece problém,
založit si na svém pozemku vlastní kompost.)

Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

VÁCLAV PUMR
provozovna Jetřichov čp.125
/ bývalý areál Státních statků /

Vykupujeme:

papír, železo, barevné kovy, akumulátory
Provádíme:

EKOLOGICKOU LIKVIDACI
AUTOVRAKŮ
dle zákona 185/2001 Sb.

Cena likvidace dle kategorie vozidla
Potvrzení o převzetí autovraku nutné k vyřazení vozu z evidence .

Ostatní info. «491 582 477, 491 583 184 ª606 606 610
e-mail: Pumr.Vaclav @ seznam.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
YAGIEX ANTÉNNÍ TECHNIKA
Zdeněk Kinzl, Všeliby 22, 547 01 Náchod
Tel.: 491 462 124, 462 510, 462129
Mobil: 602 940731 nonstop
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Marek Plný, Radek Starý
ve spolupráci s MO ČSSD Police nad Metují
pořádají
1.ročník florbalové turnaje

Termín konání:

26.ledna 2008 od 8 hodin

Místo konání:

tělocvična ZŠ Police nad Metují

Základní informace:
- turnaj je určen pro žákyně a žáky věkově do 5. ročníku ZŠ-max.
ročník narození je 1997
- každý tým musí mít minimálně 1 dospělého jako dozor
- týmy startují na vlastní nebezpečí, za odložené věci pořadatel
neručí
- přihlásit se můžete telefonicky či e-mailem u
Marka Plného – telefon - telefon 777 230 580 ( po 17 hod.)
e- mail: MarekPlny@seznam.cz
nebo u Radka Starého - telefon 603 998 654
- startovné je 100 Kč,- za tým
- občerstvení zajištěno
Systém turnaje:
- počet týmu max. 10 ( tak neváhejte s přihlášením)
- 3+1 hráčů na hřišti, počet lidí v týmu není omezen ( možnost
4+1 po domluvě)
- týmy budou rozděleny do dvou skupin, z každé skupiny 2
postupují do semifinále, dále se budou hrát zápasy o umístění,
každý tým si tak zahraje minimálně 5 zápasů
- hrací doba 2x8 minut
- brankář každého týmu musí mít přilbu s celoobličejovým krytem
- pokud se přihlásí méně týmů, může být systém turnaje i hrací
doba změněna
na Vaši účast se těší pořadatelé

SSK PEDRO Police nad Metují
pořádá sedmý ročník akce nazvané

halový tenis s líným míčkem – čtyřhry
termín:
startovné:
pravidla :
přihlášky :
pro radost a
soutěžáci

podle počtu přihlášených, 1. – 2. a 8. – 9. prosince 2007
bude upřesněno přihlášeným
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 20. 11. 2007 na adrese P.J. ZŠ Na Babí 190 Police n.M., nebo jansapetr@seznam.cz
omezený počet týmů, startovné plaťte současně s přihláškou
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 to tady jde …

Přijďte pobejt !

více informací, výsledky, termíny, nasazení, najdete na :

Petr Jansa

www.sskpedro.policenadmetuji.cz
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TJ SPARTAK Police nad Metují - Lyžařský oddíl

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
34. ročníku lyžařského přespolního běhu
7. ročníku Memoriálu Mirka Hejnyše

BĚH OKOLO OSTAŠE
14. října 2007
POŘ.
V KAT.

JMÉNO

NAR.

KLUB, MÍSTO

ČAS

POŘ.
CELK.

POŘ.
V KAT.

Předškolačky, do 6 let (nar. 2002 a mladší)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
4
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
2
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

120 m
Meierová
Bára
2002
Za taťku
00:22
Šárka
2002
TJ SPARTAK Police nad Metují
00:24
Fulková
Hašková
Klára
2002
Ještěd Liberec
00:25
Važanová
Lucie
2002
Raubíři
00:26
Vendulka
2002
Benátky Bukovice
00:27
Berková
Anička
2005
TJ SPARTAK Police nad Metují
00:39
Havlíčková
Žďár nad Metují
00:41
Nováčková
Mahulenka
2004
Plecháčová
Barbora
2004
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
00:44
Trnovská
Hana
2004
TJ SPARTAK Police nad Metují
00:50
Žďár nad Metují
00:54
Kovářová
Jitka
2005
Mračková
Lucie
2005
Trutnov
00:57
2005
Šretr Team
01:02
Bezušková
Leontýna
Veronika
2003
Bukovice
01:21
Onderčová
Hlávková
Veronika
2005
TJ SPARTAK Police nad Metují
01:22
De Panfilis
Julča
2005
TJ SPARTAK Police nad Metují
01:31
Vincencová
Eliška
2005
SKI Skuhrov
01:33
nedokončila
De Panfilis
Káťa
2005
TJ SPARTAK Police nad Metují
120 m
Předškoláci, do 6 let (nar. 2002 a mladší)
Kuhn
Michal
2002
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
00:22
Černý
Jaroslav
2002
TJ SPARTAK Police nad Metují
00:24
Kincl
Julián
2002
Machov
00:25
Richter
Filip
2003
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
00:26
Šesták
Jan
2002
MARATONSTAV Úpice
00:27
Adam
2002
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
00:28
Harvánek
Štolfa
Šimon
2003
TJ SPARTAK Police nad Metují
00:31
Važan
Mišák
2004
Raubíři
00:40
Plecháč
Jakub
2004
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
00:44
Vejvoda
Jiří
2004
SK ASSPRO Náchod
00:45
Vašíček
Tomáš
2003
Úpice
00:47
Filip
2006
REDPOINT Teplice nad Metují
01:32
Hrubý
Meier
Jakub
2005
Za taťku
01:49
De Panfilis
Masimo
2002
TJ SPARTAK Police nad Metují
nedokončil
400 m
Žákyně nejmladší, do 8 let (nar. 2000 - 2001)
Šefcová
Kateřina
2000
TJ SPARTAK Police nad Metují
01:28
Adéla
2000
Hronov
01:31
Petrová
Frydrychová
Kateřina
2000
SKI Skuhrov
01:32
Vendula
2000
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
01:33
Mračková
01:33
Kábrtová
Pavla
2000
Orel Rtyně
Bartůňková
Andrea
2001
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
01:43
Onderčová
Johana
2000
Bukovice
02:10
400 m
Žáci nejmladší, do 8 let (nar. 2000 - 2001)
2000
Ještěd Liberec
01:31
Hašek
Ondřej
2000
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
01:32
Macl
Přemysl
Meisner
Matyáš
2000
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
01:33
01:38
Jansa
Radek
2000
TJ SPARTAK Police nad Metují
Kuhn
Sebastian
2000
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
01:39
Aleš
2001
ZŠ Malé Svatoňovice
01:40
Romanec
Kolář
Adam
2001
TJ SPARTAK Police nad Metují
01:41
01:42
Jansa
Tomáš
2000
TJ SPARTAK Police nad Metují
David
2001
SKI Skuhrov
01:43
Mlejnek
Binar
Ondřej
2001
TJ SPARTAK Police nad Metují
01:44
01:45
Pavel
Tomáš
2000
Orel Rtyně
Vít
2000
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
01:45
Matyska
Všetička
Ludvík
2000
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
01:46
Černý
David
2001
TJ SPARTAK Police nad Metují
01:55
Nawrat
Janeček
2001
Pila Machov
02:07
Čálek
Ondřej
2001
TJ SPARTAK Police nad Metují
02:08
600 m
Žákyně nejmladší, do 10 let (nar. 1998 - 1999)
Čerenkova
Petra
1999
Orel Rtyně
02:09
Semeráková
Johana
1998
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
02:15
Adélka
1998
CK Carla Dvůr Králové nad Labem 02:24
Bergerová
Holíková
Zuzana
1999
SKI Skuhrov
02:26
Jakoubková
Tereza
1999
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
02:27
1998
ZŠ Malé Svatoňovice
02:28
Romančáková Jája
Turková
Eliška
1998
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
02:29
Blahnová
Vendula
1998
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
02:30
Štefková
Jitka
1999
SKI Skuhrov
02:44
02:45
Romančáková Lucie
1999
Orel Rtyně
02:47
Benešová
Nikola
1999
TJ SPARTAK Police nad Metují
Hamerská
Michaela
1999
SKI Skuhrov
02:53
Abigeil
1999
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
03:02
Fanderliková
600 m
Žáci nejmladší, do 10 let (nar. 1998 - 1999)
1998
SKI Skuhrov
02:18
Martinec
Ondřej
Remeš
Vojtěch
1998
SKI Skuhrov
02:19
Richter
Marek
1998
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
02:19
Filip
1999
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
02:23
Holý
Tomáš
1999
ZŠ Žďár nad Metují
02:34
Gregar
Prášek
Adam
1999
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
02:38
1998
TJ SPARTAK Police nad Metují
02:39
Berka
Matěj
Štolfa
Štěpán
1998
TJ SPARTAK Police nad Metují
02:40
Plecháč
Michal
1999
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
02:44
1500 m
Žákyně mladší, do 12 let (nar. 1996 - 1997)
1996
SKI Skuhrov
05:14
Holíková
Kristýna
Čerenkova
Denisa
1996
Orel Rtyně
05:16
Michaela
1996
SKI Skuhrov
05:18
Rýznerová
Nechvílová
Anežka
1996
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
05:27
05:33
Karafiátová
Světlana
1996
TJ SPARTAK Police nad Metují
Odlová
Nikola
1996
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
05:56
1996
SKI Skuhrov
06:27
Hamerská
Dagmar
Rozinková
Michaela
1997
SKI Skuhrov
06:56
Seifertová
Martina
1997
TJ SPARTAK Police nad Metují
07:24
Anemarie
1996
ZŠ Malé Svatoňovice
07:33
Benešová
1500 m
Žáci mladší, do 12 let (nar. 1996 - 1997)
Štěpán
1996
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
05:05
Schubert
Opočenský
Matěj
1996
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
05:13
Scholze
Martin
1996
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
05:15
Daněk
Michal
1996
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
05:18
Binar
Jakub
1997
TJ SPARTAK Police nad Metují
05:38
Adam
1997
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
05:41
Gőtz
Mrkous
David
1997
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
05:43
Daněk
Jakub
1996
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
05:46
Šlofar
Vladimír
1997
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
06:20
Šváb
Matěj
1996
BKL Machov
06:25
Štefek
Martin
1996
SKI Skuhrov
06:27
Kleiner
Petr
1997
REDPOINT Teplice nad Metují
06:38
Ondřej
1997
SKI Skuhrov
06:39
Chejnovský
Borůvka
Tomáš
1997
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
06:43
Beneš
Petr
1997
ZŠ Malé Svatoňovice
06:52
Vašata
Daniel
1997
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
07:15
Huček
Jan
1996
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
07:15
Harvánek
Tomáš
1997
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
07:21
1500 m
Žákyně starší, do 14 let (nar. 1994 - 1995)
Remešová
Hana
1994
SKI Skuhrov
05:20
Linková
Kateřina
1995
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
05:23
Šárka
1995
TJ SPARTAK Police nad Metují
05:24
Jirásková
Ročková
Veronika
1994
INS Atelier Náchod
05:31
1994
CK Carla Dvůr Králové nad Labem 05:37
Hanzlíčková
Magdalena
Semeráková
Nikola
1994
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
05:40
Veronika
1995
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
05:41
Pražáková
Tůmová
Karolina
1995
INS Atelier Náchod
05:42
Holubová
Pavla
1994
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
05:57
1995
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
06:06
Marklová
Kristýna
Henclová
Alena
1994
SKI Skuhrov
06:08
Monika
1994
SKI Skuhrov
06:30
Knápková
Brandová
Nikola
1994
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
06:54

JMÉNO

NAR.

KLUB, MÍSTO

ČAS

POŘ.
CELK.

Žáci starší, do 14 let (nar. 1994 - 1995)

-

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6

3 km
Pavel
Jan
1995
Orel Rtyně
10:10
Švarc
Martin
1994
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
10:25
Jirotka
Patrik
1995
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
10:30
Hoffmann
Jiří
1994
TJ SPARTAK Police nad Metují
10:46
Průša
Libor
1994
TJ SPARTAK Police nad Metují
10:52
Truhlář
Jan
1995
TJ SPARTAK Police nad Metují
11:34
Pechek
Jan
1994
Vlásenice
12:07
Kleistner
Dominik
1994
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
15:03
3 km
Dorostenky mladší, do 16 let (nar. 1992 - 1993)
Kalašová
Karolína
1992
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
10:59
Schejbalová
Alena
1993
SKI Skuhrov
11:06
Čerenkova
Petra
1993
Orel Rtyně
11:35
Bergerová
Kateřina
1992
CK Carla Dvůr Králové nad Labem 12:18
Bergerová
Karolína
1992
CK Carla Dvůr Králové nad Labem 12:42
5 km
Dorostenci mladší, do 16 let (nar. 1992 - 1993)
Píč
Karel
1993
SKI Skuhrov
18:31
Kratochvíl
Kryštof
1993
TJ SPARTAK Police nad Metují
20:24
Šabata
Josef
1993
SKI Skuhrov
20:41
Marek
1993
DDŠ Horní Maršov
21:35
Balog
Jirásek
Pavel
1992
TJ SPARTAK Police nad Metují
21:55
5 km
Dorostenky starší, do 18 let (nar. 1990 - 1991)
Kadrmanová
Ivana
1991
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
19:36
Holubová
Petra
1990
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
20:46
Chejnovská
Anna
1991
SKI Skuhrov
24:09
Beranová
Anna
1991
TJ SPARTAK Police nad Metují
25:54
Henclová
Radka
1990
SKI Skuhrov
nedokončila
5 km
Dorostenci starší, do 18 let (nar. 1990 - 1991)
Schejbal
Oldřich
1991
SKI Skuhrov
18:23
Zatloukal
Lukáš
1990
SKI Skuhrov
19:05
Beránek
Martin
1991
Pítrs bikes Police
19:55
5 km
Ženy (nar. 1989 a starší)
Nývltová
Eva
1986
SKP Jablonec
19:14
Chrástková
Martina
1985
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
21:16
Škodová
Ivana
1981
MARATONSTAV Úpice
21:28
Benešová
Jolana
1969
TJ SPARTAK Police nad Metují
23:41
Švarcová
Martina
1965
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
24:47
Hornychová
Marie
1980
TJ SPARTAK Police nad Metují
24:57
Králová
Hana
1980
Schwelbûhl
26:32
Jelínková
Lenka
1984
TJ SPARTAK Police nad Metují
26:35
27:12
Jenková
Jana
1986
TJ SPARTAK Police nad Metují
12,5 km
Muži A, do 40 let (nar. 1989 - 1968)
Brýdl
Pavel
1980
BLUE FLY - SK Nové Město n. Me
43:07
Šesták
Karel
1971
X-AIR Ostrava
45:42
Štolfa
Martin
1974
TJ SPARTAK Police nad Metují
45:53
Šretr
Radek
1982
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
46:37
Vozka
Pavel
1989
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
47:21
Drzygala
Krzysztof
1968
Łomnica (PL)
47:29
Knill
Daw
1976
SK Jíra
48:20
Kincl
Marek
1974
BKL Machov
49:05
Hrzán
Richard
1972
Apollo Doldy
50:05
Hrabal
Tomáš
1989
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
50:27
Matěna
Josef
1984
LOKO Trutnov
50:32
Kolář
Radek
1969
SOKOL Burdych
50:36
Petr
Jiří
1974
INS Ateliér Náchod
50:59
Pohl
Jan
1976
TJ SPARTAK Police nad Metují
51:07
Šrůtek
David
1980
BKL Machov
52:01
Polej
Jiří
1971
Hronov
52:05
Hornych
Miroslav
1980
Xstream racing team
52:59
Scholz
Vladimír
1979
Pila Machov
53:02
54:34
Ilkón
Marcin
1977
Głuszyca (PL)
Kuře
Petr
1975
IVT Náchod
54:47
Dušan
1984
TJ SPARTAK Police nad Metují
54:54
Hejl
Doležal
Tomáš
1985
Radvanice
54:58
Tůma
Pavel
1968
INS Ateliér Náchod
56:25
Adam
1985
REDPOINT Teplice nad Metují
56:48
Fichtner
Vašíček
Martin
1971
Úpice
57:04
Jenka
Petr
1988
TJ SPARTAK Police nad Metují
57:30
Beran
Jiří
1977
TJ SPARTAK Police nad Metují
59:24
Kráčmar
Vlasta
1974
TJ SPARTAK Police nad Metují
1:03:11
Kopecká
Markéta
1990
Hvězda SKP Pardubice
1:09:36
Kleiner
Josef
1989
Bukovice
1:09:36
12,5 km
Muži B, do 50 let (nar. 1967 - 1958)
Holub
Miroslav
1966
Bukovice
46:25
Holub
Petr
1966
SKI Olfin Car-Vella Trutnov
46:43
Vanta
Josef
1962
TC Dobruška
50:13
Čipera
Radek
1964
Radvanice
51:17
Jirásek
Pavel
1962
TJ SPARTAK Police nad Metují
51:51
Zelený
Luděk
1961
AC Náchod
52:06
Fulka
Jiří
1960
TJ SPARTAK Police nad Metují
54:57
Vlach
Miroslav
1960
TJ SPARTAK Police nad Metují
55:32
Hejnyš
Míra
1960
TJ SPARTAK Police nad Metují
58:51
Binar
Luboš
1966
HOBUK
59:26
Vejvoda
Jiří
1962
ASSPRO Náchod
1:05:55
Martinec
Jan
1959
Suchý Důl - Střed
1:10:25
Klimešová
Alena
1963
SOKOL Bukovice
1:12:29
12,5 km
Muži C, do 60 let (nar. 1957 - 1948)
Pechek
Vladimír
1957
Vlásenice
51:29
Kubr
Václav
1955
Hvězda Pardubice
55:09
Kučera
Zdeněk
1955
AC Náchod
56:21
57:54
Bureš
Jindřich
1953
MARATONSTAV Úpice
Klimeš
Bedřich
1956
Sokol Bukovice
1:02:47
Jirouš
Jarda
1951
TJ SPARTAK Police nad Metují
1:04:09
Pohl
František
1949
Osada 5
1:14:09
Miewald
Jan
1948
Stárkov
nedokončil
12,5 km
Muži D, nad 60 let (nar. 1947 a starší)
55:24
Metelka
Josef
1944
TJ SPARTAK Police nad Metují
Jan
1947
Jablonec
58:05
Kadavý
Stein
Karel
1947
Náchod
59:08
Lanta
Jiří
1944
Maratonstav Úpice
1:02:09
1:06:12
Sedláček
František
1940
SOKOL Rychnov nad Kněžnou
Semirád
Karel
1947
TJ SPARTAK Police nad Metují
1:14:03

1
2
3
5
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
21
22
24
25
26
27
28
30
35
36
37
38
43
47
51
52
4
6
12
18
20
23
29
33
41
44
49
53
54
19
31
34
39
46
48
56
32
40
42
45
50
55

Závod se konal za slunečného počasí, bez protestů a úrazů.
Ředitel závodu:
Antonín Pohl
Hlavní rozhodčí:
Josef Havlíček
Kontakt na pořadatele: Antonín Pohl, Hvězdecká 13, 549 54 Police n. M., tel. 491 543 260, 732 165 160
Matěj Brát
Zpracování výsledků:
V Polici nad Metují
14. října 2007
Výsledky závodů pořádaných polickými lyžaři a jejich přáteli naleznete aktuálně na našich stránkách.

www.polickej.net/ski
Sponzoří:

Město POLICE NAD METUJÍ, hlavní sponzor TJ SPARTAK; DOLDY Milan Doležal, Machov;
KERAMIKA Hauk a syn, Police nad Metují; Sdružení STĚNAVA, Teplice nad Metují; Pivovar
KRAKONOŠ, Trutnov; REDPOINT, Teplice nad Metují; VEBA a.s., Broumov; VK LOŽISKA, Police
nad Metují; SKRBLÍKŮV RÁJ, Police nad Metují; BLUE FLY, Police nad Metují; PEJSKAR a spol.,
Police nad Metují; CONSTRUCTFORM, Žďár nad Metují

Věčně putovní pohár pro vítěže Memoriálu Mirka Hejnyše věnoval Jirka Beran, předseda
lyžařského oddílu TJ SPARTAK Police nad Metují
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Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích strojů, kol,
broušení nůžek,nožů,vrtáků
lišt k rotačním i bubnovým sekačkám
výroba klíčů
výroba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

BROUŠENÍ ŘETĚZOVÝCH PIL
VÝROBA CYLINDRICKÝCH VLOŽEK
DLE KLÍČE
VÝROBA KLÍČE DLE VLOŽKY
VYTAHOVÁNÍ ZALOMENÝCH KLÍČŮ
MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTŮ

výroba jmenovek a psích známek
PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ TOYOTA
5 LET ZÁRUKA
již od 3.450,-Kč
obnitkovací stroje od 8,990,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov
( směrem k olivětínské Vebě )
tel.491 522 307 ,603 446 466

www.servissokol.kvalitne.cz

Fotografické digitální služby na počkání
POLAROID - pro OP, ŘP a pasy

Zdena Krtičková, Tomkova ul. čp. 29, Police nad Metují

Provozní doba:

Pondělí 10.00 – 15.00 hodin
Středa 10.00 – 17.00 hodin
Při více zakázkách dle osobní dohody na tel. čísle
723 286 025 - Cena: 4 kusy/125,- Kč

ST STEEL CZ, s.r.o

přijme do své strojírenské výroby, pracoviště Hronov –
Zbečník zaměstnance na plný úvazek

svářeč v CO2 s platným svářečským
průkazem, řezač plechů
Nabízíme dobré platové podmínky, 13. plat, příspěvek na
dovolenou a vánoce. Nástup možný ihned. Požadujeme
pracovní nasazení a spolehlivost.
Kontakt: Petr Smetana, mobil 737 252 794
E-mail: petr.smetana@iol.cz

PŘENECHÁM BYT
nájemní, částečně zařízený, po rekonstrukci
v Praze 4 – Podolí, I. kategorie 1 + 1 + komora, včetně
garážového stání v suterénu domu. Požaduji odstupné za
movité věci včetně zabudovaných.
Podmínkou je trvalý pobyt Policko (směna).

Spojení mobil: 723 741 310

Nabízíme do pronájmu PENSION 65
Police nad Metují
Ubytování, restaurace, grill-bar
termín: listopad 2007
Kontakt: 737 261 680 nebo 602 646 380

Prodej krocanů a krůt
Nabízíme k prodeji krůty a krocany o váze od 13 kg do 22
kg. Krůty jsou zabité, oškubané a vykuchané. Cena je
60,- Kč/kg + 120 ,- Kč/ks za oškubání, vykuchání a dovoz
na místo dle dohody.

Objednávky u p. Klapala
na tel. č.: 494 662 148 nebo mob.: 603 455 521.

Firma Libra-tex, provoz Police nad
Metují, přijme do pracovního poměru vyučené
krejčové – šičky a střihačku.

Nabízíme příjemné pracovní prostředí, jednosměnný
provoz a pět týdnu dovolené.
Informace na tel. čísle: 737 261 681
nebo osobně v bývalých jeslích Na Babí 191.

Finanční půjčky pro zaměstnance,
důchodce, ženy na MD.

Již od 6.000,- Kč - bez poplatku, bez nahlížení do
registrů, vyřízení do 48 hod.
Kontakt na tel č.: 723 064 229

Oznamujeme, že prodejna obuvi a kožené
galanterie v Soukenické ulici čp. 183. Má po dobu
stavby silnice, opravy domu a okolí
PRODEJ NEPŘERUŠEN !!!
Nabízíme široký sortiment české obuvi, galanterie,
batohů aj.
Květa Novotná
Dále oznamujeme, že nejsou omezeny úřední
hodiny Lišky – Českomoravské stavební
spořitelny.
Zdena Běhalová
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Půjčka pro každého!!!!
- bankovní, nebankovní, zaměstnancům, maminkám
na MD, důchodcům i školákům (vždy doklad o
výdělku, přídavky či důchodový výměr) Nenahlíží se
do registru. !!! BEZ POPLATKŮ !!!
774 954 401, email: pujcky1@centrum.cz

Máte báječnou příležitost vyzkoušet

Autotrakční lehátko
s úspěchem využívané v rehabilitačních
střediscích
výhodou - snadná manipulace

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE
KOUPÍM
Pivní láhve,
500 Kč dám za pivní láhev LEDHUJ, ostatní
lahve koupím za nejvyšší ceny – SBĚRATEL,
Přilby vojenské, hasičské a vše z obou válek.
Dále nábytek a starožitnosti
Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055

Systém využití:
- předcházení vzniku statických poruch páteře a těla u
mladých jedinců v období růstu
- prevence vzniku bolestivých stavů po větší zátěži nebo
dlouhodobém přetížení
- protažení zkrácených svalů a šlach v oblasti dolní
končetiny
- zlepšení celkového psychického uvolnění a relaxace
- zlepšení celkové tělesné kondice
- zlepšení stavů zhoršeného usínání
- léčba poruch statiky páteře(vadné držení těla, skolióza
všech stupňů, kyfóza apod.
- zlepšení stavu plotének
- prokrvení břišních orgánů (dobré při dlouhém sezení)
- uvolnění páteře po celodenním sezení v autě
- odstranění migrén a bolestí hlavy
- a další

Kontakt : 607 240 250 Kaufmanová Radka
Cena 50,-Kč na den

Střední průmyslová škola,
Hronov, Hostovského 910
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení bytu
1 kategorie ve Vrchlického ulici o rozloze 82 m2.
Možnost nastěhování od ledna 2008. Telefon
491 485 048.

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

A1, A, B, C, T, E, D

Broumov
Šalounova 87
Datum:
27. listopad 2007
v 15.00 hod.

Police n. Metují
Kostelní 7
Datum:
29. listopad 2007
v 15.00 hod.

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo http://autoskola-fiedler.wz.cz
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Nová společnost se sídlem v Polici nad Metují, zabývající se výrobou v
oblasti elektroniky a kabelové konfekce hledá spolupracovníky na pozice:

Pracovník /-ce výroby
Pracovní náplň:
• malosériová výroba kabelů, kabelových svazků a elektroniky
Požadujeme:
• flexibilitu, samostatnost
• spolehlivost, zodpovědný přístup k práci
Nabízíme:
• práci v mladém kolektivu
• zajímavé finanční ohodnocení
Adapt electronic CZ s.r.o., Husova 368,
549 54 Police nad Metují, tel.: 491 426 360
Písemné nabídky zasílejte na e-mail: pfeifer.roman@seznam.cz

39

SLUŽBY
záruční a pozáruční servis všech značek * autoklempířské práce opravy na rovnacím rámu * lakování * výměna autoskel - ZDARMA
pojistné události * opravy plastů * kompletní likvidace pojistných
událostí * příprava aut na STK * zapůjčení náhradního vozidla *
odtahová služba

PRODEJ
originální autodíly * autobaterie
autokosmetika
oleje a chladící kapaliny
kvalitní ojetá auta dovezená ze Švýcarska

PNEUSERVIS
prodej pneumatik a ráfků * seřízení geometrie kol * úschova
sezónních pneumatik

BONUS
seřízení světel ZDARMA

AUTOSTYL Trutnov, provozovna Bukovice 91 záruční a pozáruční servis vozů Škoda * prodej
originálních autodílů Škoda * prodej originálního příslušenství Škoda *
* prodej nových vozů Škoda, Peugeot a Toyota (autosalón Broumov) *
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KONTAKTNÍ MÍSTO BROUMOV, ul. Generála Svobody 10
Tel.: 602 228 522

Modrá linka: 844 125 124 www.zpma.cz

NABÍDKA PRO KLIENTY

NOVINKY

* Poukázky do lékáren
(možno i na antikoncepci).
* Příspěvky na očkování.
* Ozdravné pobyty pořádané
MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU.
* Stomatologická prevence
– pro děti balíček produktů
Walmark.
* Kurzy plavání v programech
zdravá školka, zdravá škola.
Program pro gravidní ženy
– DVD + příspěvek na vit.
přípravek.
Slevy ve vybraných
zařízeních.

Akce klient přivede klienta
* Stávající pojištěnec získá za
každého nového pojištěnce
poukázku do lékárny
v hodnotě 300 Kč a zároveň
nový pojištěnec získá
poukázku v hodnotě 600 Kč.
Příspěvek na masáže
* Příspěvek na masáže dle
délky trvání pojistného
vztahu 300 - 600,- Kč.
Očkování proti papilomaviru
* Od 1. 5. 2007 příspěvek
2000 Kč na očkování proti
Papilomaviru (děložní čípek)
pro dívky 12 – 17 let.

DALŠÍ NOVINKY
OD ZÁŘÍ 2007
* Příspěvek pro děti na kurzy
plavání.
* Příspěvek na rehabilitační
cvičení (dle délky pojistného
vztahu 300 – 600 Kč).
* Až 500 Kč nad rámec
příspěvku dle pojistného
vztahu na mimořádné
preventivní očkování proti
klíšťové encefalitidě.
Naši klienti mají od 1.11. do
31. 12. 2007 1 x týdně zdarma
vstupenku do krytého bazénu
v Náchodě.
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… pokračování textu k obrázku na titulní straně
Také Historie Není divu, zdejší benediktini podobné vizitace příliš rádi neviděli, protože byly praktickým
důsledkem prohraného sporu o exempci, na základě které břevnovští opaté na svých panstvích vykonávali téměř
všechna biskupská práva v řízení duchovní správy.
Dřevěný, zřejmě již lety zchátralý misijní kříž byl roku 1790 nahrazen novým kamenným křížem a vysvěcen
5. října téhož roku. Víme kdo jej zhotovil: byl to kamenický mistr Josef Herden z Martínkovic u Broumova a
smlouva datovaná k 22. březnu toho roku kameníka zavazovala, aby nový kříž byl „z dobrého písčitého kamene”,
9 loket vysoký, na třech stranách byl opatřen písmem, a aby s prácemi v lomě, dovozem, zhotovením a postavením
nepřišel na více než na 40 zlatých. Na víc však přišel, protože ostatní vedlejší výlohy (jaké to však byly dnes již
nevíme) přesahovaly 50 zlatých.
Na podstavci, kerý nese kříž s ukřižovaným Kristem, je v reliéfu beránek se svatozáří nesoucí kříž, pod ním nápis
»ECCE AGNUS DEI« („Ejhle beránek Boží”). Připomeňme si při této příležitosti symboliku beránka
v křesťanském umění. Beránek (či kozlík), obětní zvíře ve starověkých obřadech Blízkého východu včetně Židů, byl
přijat prvotními křesťany jako symbol Krista v jeho obětní roli. Ježíš je pro křesťany beránkem, který se jako Syn
Boží obětoval kvůli lidem za odpuštění jejich hříchů; toto přirovnání pochází z Janova evangelia, podle něhož Jan
Křtitel po setkání z Ježíšem pravil: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa“. Nahrazení Izáka coby zápalné oběti
beranem při Abrahamově obětování – ohlas historického přechodu od lidských ke zvířecím obětem v prvotní
společnosti – bylo považováno za předobrazení smrti Kristovy, jež jako taková byla zástupnou obětí za lidstvo.
Z toho čerpají rozmanité emblémy, v nichž beránek tvoří základní složku, např. se svatozáří ve tvaru kříže, s křížem.
Beránek, obvykle se svázanýma nohama, je běžně jedním z darů pastýřů při Kristově narození a symbolizuje jeho
budoucí oběť. Prvotní křesťanské umění zobrazuje apoštoly jako dvanáct ovcí, často s Beránkem božím uprostřed.
Ale zpět k popisovanému kříži. Protože vytesané nápisy na podstavci jsou již dnes poměrně špatně čitelné,
nebude snad na škodu si připomenout jejich texty. Ve spodním dříku podstavce je vytesána kartuš s nápisem
(chronogramem): »CrVX soLa beneDICta InqVa IesVs trIVMphaVIt« (= 1790; Crux sola benedicta inqua
Iesus truimphavit, tj. „Kříž – slunce požehnané, praví Ježíš vítězný“), na horním podstavci je vytesán nápis, opět
s chronogramem: »CrVX ChrIstI Dat aVXILIVM oratIa« (= 1790; Crux Christi dat auxilium oratia, tj. „Kříž
Kristův pomáhá modlitbě“). Na levé straně podstavce je chronografický nápis v češtině: »křIš LIDV WeřICIMV
k VctenI postaWenI« (tj. „Kříž lidu věřícímu k uctění postavený“), na pravé straně nápis německý, opět
chronogram: »zVr sChVLDIger VerehrVng Des heILIgen LeIDen IesV War erhöhet« (= 1790; tj. „Zur
schuldiger Verehrung des heiligen leiden Jesu war erhöhet“ – „k odčinění dědičných vin svatému utrpení Ježíše byl
vztyčen“).
Lebka ležící u paty kříže symbolizuje místo popravy Krista, která byla provedena na pahorku za hradbami starého
Jeruzaléma, tam kde se ve starověku konaly popravy zločinců. Názvy pahorku Golgota (z aramejštiny) nebo Kalvárie
(latinsky Calvariae locus; calva = lebka) znamenají v překladu totéž: kopec obsahující lebky, místo lebky, nebo
geografický útvar připomínající lebku. Podle některých křesťanských a židovských tradic je to též místo lebky
Adama – prvního člověka.
Kříž byl roku 1820, poté co byla roku 1819 ze středu náměstí odstraněna vetchá dřevěná stavba měšťanského
pivovaru, přenesen z dosavadního prostranství před čp. 18 na své nové místo před radnicí. Roku 1867 byl kříž
„štafírem“ (tj. restaurátorem) Antonínem Pátým z Úpice o čištěn, polychromován a vyzlacen (spolu se sloupem P.
Marie a kašnou). Výtvarné pojednání určilo svým pravomocným rozhodnutím samo slavné obecní zastupitelstvo dne
28. dubna: „…socha sv. Kříže osoba bílá, koruna a roucho zlacené jakož i zář na hlavě zlacenou, všecky písmeny
zlacené, držadla luceren zlacené, kříž bledo kameno zelený a výšiny krom zlacených bílé.“ Své rozhodnutí ještě
upřesnila na svém dalším zasedání 10. června: „…na sv. Kříži též beránek zlacený, roucha, koruny a písemnosti vše
zlacené.“ Současně byla od kříže odstraněna kamenná zahrádka a prostranství kolem kříže bylo opatřeno čtyřmi
kamennými sloupky, spojených železnými řetězy s hroty na jejich článcích (těmi samými, které jsou dnes u tzv.
Selenderova sloupu). Roku 1901 byl namísto řetězů me zi kamennými sloupky umístěn ozdobný kovový plot,
podobně jako u sloupu P. Marie. Možná stojí za připomenutí, že zhotovení těchto plotů objednal tehdejší starosta
města Vilém Pelly u broumovského zámečníka Hermanna Raudacha. Místní zámečníci Antonín Morávek a
Ferdinand Hitschfeld však na zasedání obecního zastupitelstva vznesli veřejný protest proč tato zakázka nebyla
zadána místnímu českému řemeslníkovi a proč se tím podp orují Němci. Starosta Vilém Pelly nepříjemnou záležitost
nakonec v napjaté době německo-českých třenic vyřešil šalamounsky: obnos 244 korun vydaný městem za toto
oplocení zaplatil ze svého a navíc, jako dar obci, věnoval 350 korun ze své starostenské remunerace.
Roku 1958 došlo podle návrhu tehdejšího městského stavitele Jaroslava Šlambory k parkové úpravě středu
náměstí; z toho důvodu byl kříž, který komunistickým pohlavárům určitě kazil výhled z oken radnice na náměstí (či z
prvomájové tribuny, která před radnicí rovněž stávala), v polovině října přemístěn ke kostelu a tam byl místním
kamenickým mistrem Antonínem Herzogem znovu vztyčen. Měl vlastně obrovské štěstí, že nebyl zlikvidován jako
kovová plastika „Julinky” při výtoku artéského pramene, která s ním sousedila.

Miroslav Pichl

