váže povĕst o uzdravení hluchonĕmé dcerky turyğského
pána.O tom se zmiğuje B. Nĕmcová v knize BabiĆka.
Kostelík byl znovu vypálen Slezany a novĕ vybudován
Lorenzem Piccolomini v letech 1682-92 a je dochován až
dodnes. Z pĭvodní výzdoby se zachovala kazatelna a
cínová kĥtitelnice. Zaujal nás dále vzácný oltáĥní obraz
Navštívení Panny Marie od akad. malíĥe Gustava Vacka,
který žil v ąerveném Kostelci.
Na Boušínĕ jsme se pokochali krásou zdejšího kraje a
dále ujíždĕli do HoĥiĆek, kde nás Ćekalo pĥekvapení – Vila
Barbora, pĥebudovaná v r. 2009 na penzion Barbora, kde
jsme mĕli pĥipraveno pohoštĕní. Ale trochu z historie. Vila
byla postavena v r. 1931 pro poĆetnou rodinu
JUDr. Emericha Poláka, který se podílel na vybudování
justiĆní správy po r. 1918. Nejvíce však pĥišla do povĕdomí
místních obyvatel tím, že v pozdĕjších letech užíval vilu
jeho syn, vĕhlasný univerzální chirurg MUDr. Emerich
Polák, DrSc. (1901 – 1980).
A teĐ to milé pĥekvapení. V hostinské místnosti
s krásným pohledem na krajinu jsme mĕli pĥipraveny
sladkosti – závin se zmrzlinou, šlehaĆkou a kávou a vše
podle vlastního výbĕru. Z BarunĆiny vyhlídky byl úchvatný
panoramatický výhled na krajinu mezi Krkonošemi a
Orlickými horami.Bylo tam pĕknĕ, milo. Závĕr našich cest
se vyvedl, jak se patĥí. Vzpomínky uložíme do svého
pamatováĆku a budeme se tĕšit na další výlet na podzim.
Veliké díky patĥí všem, kteĥí se podíleli na organizaci,
protože nic není samozĥejmostí a za vším je práce a
snažení. Díky též panu ĥidiĆi Tlapákovi, který nás bezpeĆnĕ
vozil po cestách a dovezl do cíle .
Za KSO Jar@a Seidelová

SVP VARIANTA, POLICE NAD METUJÍ

Stĥedisko výchovné péĆe Varianta pĭsobí v Polici nad
Metují od 1. ĥíjna 2009. Od 1. ledna 2011 sídlí novĕ
v prostorách Základní školy Police nad Metují. SouĆasným
trendem je umísīování takovýchto poradenských zaĥízení
do objektĭ škol, aby docházelo k vĕtší provázanosti a
spolupráci všech zainteresovaných složek pĥi práci
s dítĕtem.
V ąeské republice v souĆasné dobĕ funguje 43 stĥedisek
výchovné péĆe. Pĭsobnost stĥediska je dána pĥíslušným
územním obvodem. V našem pĥípadĕ se jedná o oblast
Broumovska a okolí. Z tohoto dĭvodu vidíme velkou výhodu
obyvatel Police nad Metují a okolí v dostupnosti našich
služeb.
Stĥedisko výchovné péĆe je zaĥízení, které nabízí pomoc
dĕtem ve vĕku od 3 do 26 let, které se ocitly v nesnázích i
jejich nejbližšímu okolí. Stĥedisko je preventivním
zaĥízením, které nabízí ambulantní péĆi dĕtem,
mladistvým, jejich rodiĆĭm, uĆitelĭm a dalším pĥípadným
zájemcĭm.
Ve stĥedisku výchovné péĆe pracuje psycholog, speciální
pedagog a sociální pracovník. Všichni tito pracovníci se
potom spoleĆnĕ podílejí na ĥešení vzniklých problémĭ. PéĆe
a terapie je urĆena dĕtem s rĭzným stupnĕm poruch
chování. Pomáháme ĥešit vztahové problémy mezi
vrstevníky, krizové situace ve škole, krizové situace v
rodinĕ, problémy v komunikaci. Dále stĥedisko poskytuje
služby všem, kteĥí se ocitli ve složitých životních situacích a
ĥeší je zpĭsoby, které poškozují nejen je samotné, mnohdy
i jejich okolí.
Stĥediska výchovné péĆe rodinnou výchovu doplğují,
podporují a korigují, ale v žádném pĥípadĕ jí nekonkurují
ani jí nechtĕjí nahradit. Cílem práce stĥediska je zachytit
první signály problémĭ Ći potíží v procesu psychického
vývoje jedince, poskytnout mu radu nebo systematickou
péĆi a tím pĥedejít vážným problémĭm, jakými jsou
psychické poruchy, kriminalita a toxikomanie. Podaĥí-li se
intenzivní prací naplnit tento cíl, mĭže se stĥedisko stát pro
dítĕ pozitivnĕ pĥijímaným prostĥedím a Ćinitelem úĆinného

ĥešení problémové situace v rámci rodiny bez nutnosti
umístĕní dítĕte do výchovného zaĥízení.
Typy problémĭ, se kterými se nejĆastĕji ve své práci
setkáváme:
¾ školní problematika (absence a záškoláctví, nízká
motivace ke školnímu výkonu, špatná adaptace na
školní prostĥedí, vztahy s uĆiteli Ći spolužáky, šikana,
poruchy chování, agresivita, problematický vztah
rodina - škola)
¾ závadové a problematické chování mimo školu
(krádeže, šikana, zneužívání návykových látek …)
¾ rodinná problematika (špatná komunikace jednotlivých
Ćlenĭ rodiny, disfunkĆní vztahy uvnitĥ rodiny,
problematické rodinné soužití, útĕky z domova,
zanedbání a ohrožování mravní výchovy …)
Jsme tady pro ty, kteĥí se rozhodli své problémy ĥešit.
Každý problém má vždy nĕkolik alternativ. Na základĕ
zjištĕných problémĭ potom pracujeme rĭznými formami:
¾ individuální terapie
¾ skupinová terapie
¾ rodinná terapie
¾ programy na školách, práce s tĥídními kolektivy
¾ krizová intervence
Dále spolupracujeme s následujícími institucemi a
dalšími odborníky:
oddĕlení sociálnĕ-právní ochrany dĕtí
pediatr
policie ąR
pedopsychiatr
Možnost využití poradenských služeb pro širší veĥejnost po
individuální domluvĕ.
Pĥi spolupráci s klientem se ĥídíme pravidly:
respekt vĭĆi klientovi
porozumĕní
vzájemná dĭvĕra
Rádi pomĭžeme i Vám.
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Nývltová (vedoucí SVP)
Adresa: Na Babí 190, Police nad Metují
Tel.: 491 521 519, 731 389 631
e-mail: svp.varianta@seznam.cz
webové stránky:

http://www.ddu-hk.cz/strediska/varianta-v-polici-nad-metuji

Ĥemesla v klášteĥe

Letos potĥetí ožil
klášter v Polici prací
ĥemeslníkĭ a hlasy
Dne
návštĕvníkĭ
ĥemesel. Ĥemeslníkĭ
bylo o nĕco více, a to
i pĥesto, že nĕkteĥí
s ohledem
na
pĥedcházející poĆasí
nepĥijeli.
I
návštĕvníkĭ bylo o
trochu ménĕ. Letos
701
prodaných
vstupenek oproti 720
loğským.
Pĥesto
se podaĥilo dosáhnout
toho,
oĆ
jsme
usilovali. Vytvoĥení
pĥíjemné, pohodové
atmosféry,
ve
spoleĆnosti šikovných
lidí, kteĥí se zájmem
a Ćasto i s humorem
pĥedvádĕli své umĕní a ĥemeslnou zruĆnost. Výborná byla
napĥ. parta mladých klukĭ, kteĥí obsluhovali zajímavou pilu
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na rozĥezávání klád, znaĆné veselí bylo kolem necek a
valchy, na které jste si mohli pĥeprat pĥipravené (nebo i
své) prádlo. Skvĕlé byly i dĕti z bukovické školy, které
spoleĆnĕ se svými rodiĆi ukazovali, Ćemu všemu se nauĆily
a jak mohou být šikovné. Když chtĕjí. Pĥíjemné bylo i jejich
vystoupení s jarmareĆními písniĆkami. Novinkou byla
krejĆovská dílna, kde jste si mohli ušít na šlapacím stroji
pytlíĆek na cokoliv. Novinkou byla i výroba bĥezových
košīat, kterých si návštĕvníci také dost odnesli domĭ.
Tradicí byla truhlárna
se spoustou starého ale
doposud
funkĆního
náĥadí,
šlapací
soustruh, kolíkový stav
a další domácí ĥemesla
pĥedvádĕná
spolkem
Kĥinických žen. K dobré
atmosféĥe pĥispĕlo i
vyhlášené
peĆené
selátko pana Mazance a
také
výrobky
KvíĆerovské pekárny,
která je pekla pĥímo na
místĕ a ještĕ teplé a
vonící
nabízela
návštĕvníkĭm. Jejich
spokojenost
byla
dobrým zadostiuĆinĕním
poĥadatelĭm, kteĥí na
pĥípravu i následný
úklid vynaložili nemálo
úsilí. Všem patĥí velké
podĕkování. Aī už
ĥemeslníkĭm, kteĥí byli
nejvíce vidĕt, ale i tĕm,
které tak vidĕt nebylo –
Ćlenĭm
obĆanského
sdružení JULINKA, které
akci poĥádalo, také
hasiĆĭm z Police i
z Leduhje, skautĭm i
mnohým jednotlivcĭm.
A na závĕr jednu
perliĆku.
Takovou
humornou
pĥíhodu.
Protože jak se ĥíká, cizí
neštĕstí potĕší, aneb
škodolibost nezná mezí. Kluci se snažili pomoci pĥi
nakládání ovcí. Ovšem podcenili jejich sílu a touhu po
svobodĕ. Zkrátka milé oveĆky porazily zábrany a vydaly se
na obhlídku mĕsta. Nedobrovolní ovĆáci bĕželi za nimi.
Ovšem o to více pĥed nimi prchaly oveĆky. Když se je
podaĥilo zahnat nĕkam do kouta nebo je obklíĆit v ulici.
Vyrazily s notnou energií proti ovĆákĭm, prorazily jejich
kordon a pokraĆovaly v cestĕ mĕstem. Nakonec si to
zamíĥily dokonce ulicí ven z mĕsta a ocitly se na volném
prostranství, v polích u vodojemu. Nicménĕ spoleĆnými
silami se je podaĥilo opĕt zahnat zpĕt a postupnĕ zvítĕzila
pĥesila a odhodlání nedobrovolných ovĆákĭ a všechny Ćtyĥi
oveĆky skonĆily na korbĕ vozu. Ale za tu hodinu jsem
nabĕhal pomalu víc než za celý rok. Nejvĕtší ránu nám ale
dala majitelka ovcí, které jsem s obavami pĥíhodu líĆil. „A
to jsem vám zapomnĕla ĥíct. Kdyby vám utekly, tak staĆí
zatleskat a ony pĥijdou k vám“.
Josef Hejnyš

Kanafasová látka, Den ĥemesel a
bĕhání po sídlišti

Touto cestou bych velmi chtĕla podĕkovat panu Václavu
Zítkovi za pĕknou kanafasovou látku. Tato látka má
všestranné využití. Nejen, že se dá z ní vyrobit kupa
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výrobkĭ do bytu od prostírání zaĆínaje a u povleĆení konĆe,
dá se z ní i ušít model ala švadlenka, pradlenka. Takový
model je velmi pohodlný jak pĥi sezení, tak i pĥi bĕhu. Na
bĕh doporuĆuji vykasání suknĕ…
S tímto modelem jsem sedĕla celý den v klášteĥe na Dni
ĥemesel u starého šlapacího stroje. Ještĕ, že utekli ovce a
já se mohla probĕhnout okolo divadla smĕr KlĭĆek, dále
pĥes sídlištĕ k hĥišti za klášterem. Ovce byli lapeny a
ĥemeslný den mohl skonĆit. Byla to krásná teĆka …
Švadlenka Maxovka

SKAUTSKÉ OKÉNKO
Svojsíkĭv závod aneb Skaut vždy
pĥipraven?

Druhou kvĕtnovou sobotu se v Polici nad Metují a okolí
konalo základní kolo Svojsíkova závodu, na které se sjeli
skauti z celého okresu a jako hosté, skupinka polských
harcerĭ.
OrganizaĆní centrum závodu mĕlo své sídlo v prostorách
bývalého Benediktýnského kláštera.
Klání bylo rozdĕleno do 3 etap - závod, výprava a brány.
Skauti zde museli dokázat znalost pĥírody, schopnost
týmové práce, zruĆnost, znalost první pomoci, ale také
orientaci v pĥírodĕ a všímavost okolního svĕta.
Samostatný závod byl zahájen o deváté hodinĕ ranní.
Hlídky dostali od hlavních organizátorĭ podrobné
informace, upĥesnĕní celého dĕní a pak už jen obdrželi
mapky, na nichž byla zakreslena jednotlivá stanovištĕ a
mohli hromadným startem zaĆít 1. etapu - závod. Ten se
odehrál v centru mĕsta. V mĕstské knihovnĕ, musely
skupiny vyhledat zadané informace, poté v muzeu Merkuru,
následovalo týmovĕ stavĕní modelu ze stavebnice, v
Ćasovém limitu. Nechybĕlo ani testování znalostí o pĥírodĕ
na Správĕ CHKO Broumovsko.
V etapĕ výprava byla
zajímavou disciplínou
plavba
lodí
po
Hlavğovském rybníku.
V údolí KluĆanky
pĥišlo na ĥadu vaĥení
veĆeĥe v kotlíku nad
vlastnoruĆnĕ
rozdĕlaným ohnĕm.
Tĥetí
etapa
probĕhla na Ostaši, kde se závodníkĭm otevĥely tzv. brány –
stanovištĕ na které vyrazily vždy jen dva Ćlenové z hlídky.
Mezi bránami byly - horolezecká zdatnost,znalost historie
Skautingu a pĥidalo se i štípání dĥeva do urĆitého Ćasu.
Josef Hejnyš, jeden
z hlavních organizátorĭ
závodu, konstatoval,
že celý závod probĕhl
bez
sebemenších
problémĭ. Mile nás
pĥekvapilo to, že i
vĕtšina hlídek prošla
všechny
stanovištĕ
(nebylo povinné projít
všechna) s tím, že
nachodili cca. 15
kilometrĭ.
Polické dívĆí hlídky
obsadily 1. i 2. místo,
tĥetí pĥíĆku vybojovaly
skautky z Jaromĕĥe.
Mezi chlapci zvítĕzili poliĆtí skauti, druhé a tĥetí místo
patĥilo skautĭm z Nového Mĕsta nad Metují a z Náchoda,

Waldorfské panenky, filcování, tkaní na kolíkovém stavu,
tkaní na formĕ, výroba nitĕných knoflíkĭ: /ŠīovíĆková,
Hejnová, KrupiĆková/
11.-12. 6. sobota a nedĕle 9,00-14,00 hodin
PaliĆkování a figurky z kukuĥiĆného šustí /Ježková,
Balharová/
Muzeum Náchod a Cech panen rukodĕlných pĥipravuje
výstavu od 27. 6. do 5. 8. v Dĥevĕnce
Snĕní v minulém století.
PĥijĐte se podívat v Ćem a na Ćem se spávalo….
Více podrobností v pĥíštím Ćísle Polického mĕsíĆníku.

Ines ŠīovíĆková a Jiĥina Hejnová

DEN ĤEMESEL

A je tu opĕt. Den
poĥádaný
sdružením
JULINKA ve spolupráci
s mĕstem Police nad
Metují. Již potĥetí
zveme ĥemeslníky do
areálu kláštera v Polici,
aby pĥedvedli svoji
zruĆnost,
ukázali
návštĕvníkĭm, jak se co
dĕlá, pĥípadnĕ jim
umožnili zkusit si i sami nĕco vyrobit.
Stálicí ĥemesel je truhlárna Jirky Karpfa, šlapací
soustruh Jardy Seiferta, kovárna pana Drašnara, hrnĆíĥi
s kopacím hrnĆíĥským kruhem. Se svými domácími ĥemesly
pĥijedou opĕt i Kĥinické ženy – pĥedení, tkalcování,
malování, drátování, … Bude i výroba loutek, ozdoby
z korálkĭ, výrobky z provazĭ a další ĥemesla a ĥemeslné
výrobky. Své ĥemeslné stánky budou mít i žáci bukovické
školy. Lákadlem jistĕ bude kování koní, stĥíhání ovcí,
vyvrtat si budete moct i kousek dĥevĕného potrubí.
Novinkou bude provoz speciální, domácky vyrobené pily na
ĥezání prken. Jednáme i o možnosti broušení nožĭ a nĭžek.
Další novinkou bude krejĆovský salon, prádelna s neckami a
valchou a s ukázkami starých praĆek. Péct se budou oplatky
na replice staré klášterní oplateĆnice. Jednání s ĥemeslníky
stále pokraĆují a tak doufáme, že poslední kvĕtnovou
sobotu bude v areálu kláštera na co koukat, a že si
návštĕvníci užijí pohodový den v pĥíjemném prostĥedí a
v pĥíjemné spoleĆnosti.
Tak na vidĕnou poslední kvĕtnovou sobotu, tj. 28.5.
ZaĆínáme v 9.00 hod., konĆit budeme v 17.00 hod.
ĥemesel
obĆanským

KONCERT MICHALA DAVIDA V NÁCHODĔ

- ZIMNÍ STADION pátek 24. 6. 2011 ve 20 hodin

Agentura Nejlepšíkoncerty.cz pro
Vás pĥipravuje jednu z nejvĕtších
kulturních událostí tohoto roku
v Náchodĕ. V pátek 24. 6. 2011 se
uskuteĆní na náchodském zimním
stadionu koncert legendární Ćeské
megahvĕzdy
Michala
Davida
s kapelou.
VSTUPENKA V PĤEDPRODEJI 350 KĆ
Vstupenky budou v pĥedprodeji
za 350 KĆ od 9. kvĕtna ve všech
infocentrech v regionu nebo na telefonním Ćísle –
777 983 022.
Podrobné informace na www.nejlepsikoncerty.cz.

Josef Hejnyš

Michal Gross

Cech panen rukodĕlných,

Vás zve 28. kvĕtna na pĥedvedení svých výrobkĭ a
rukodĕlných dovedností do polického kláštera, kde bude
probíhat Den ĥemesel.
Rády Vám pĥedvedeme výrobu nitĕných knoflíkĭ,
paliĆkování, výrobky z kukuĥiĆného šustí, tkaní na
kolíkovém stavu, filcování, tkaní na formĕ, hardanger a
schwalmskou výšivku, waldorfské panenky, malování
keramiky, práce na kolovratu, drátkování.
Ve spoluprácí s muzeem v Náchodĕ bude ve staré škole
Dĥevĕnka výstavka:
Prádlo našich babiĆek a ukázky toho, jak se dĥíve
pralo….
Pĥedvádĕní rukodĕlných technik v Dĥevĕnce bude
pokraĆovat v termínech:
4. - 5. 6. (sobota a nedĕle vždy od 9,00 -14,00 hodin)
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Krátké zprávy ze základní školy

V mĕsíci dubnu se žáci naší základní školy zúĆastnili
okresních a krajských kol nĕkterých soutĕží a olympiád,
namátkou vybíráme tyto:
OK matematické olympiády 6. – 8. tĥíd: E. Pohnerová, K.
Prouzová, Ha Tien Toan
OK Pythagoriáda - postup do KK: K. Ulvrová, P. Rak, E.
Pohnerová
KK Pythagoriády: K. Ulvrová, P. Rak (10. místo ze 42
úĆastníkĭ), E. Pohnerová
Pĥímo ve škole probíhala pĥednáška Policie ąR o šikanĕ,
kyberšikanĕ, kyberstalkingu, kybergroomingu a dalších
nebezpeĆích internetu a moderních technologií (5. +
6.tĥídy, v 7.tĥídách probĕhne v kvĕtnu).
Nejstarší žáci (8.+9. roĆ.) shlédli v Kolárovĕ divadle
12.4. odpoledne spoleĆnĕ s broumovskými dĕtmi nový film
Nickyho rodina (o Siru Nicholasi Wintonovi)

