Cena 10 Kč

Antonín Hausmann
S nadcházejícím školním rokem nastala i vhodná příležitost
připomenout jednoho z prvních vlasteneckých učitelů, působících
na polické škole, dodnes udivujícího svým obrovským kulturním
záběrem, Antonína Hausmanna, rovněž čestného občana Police
(nad Metují).
Antonín Hausmann nebyl polický rodák, narodil se v Hronově
23. listopadu 1808. Na polickou školu přišel z Úpice roku 1826 a
osmnáctiletý mladík se stal „poníženým, skromným pomocníkem“
již stařičkého učitele Josefa Budiny, někdejšího bezděkovského
kantora. Po jeho smrti roku 1840 byli na polické škole (byla to
dnešní „dřevěnka“ čp. 15) ustanoveni dva učitelé: Benedikt
Werner, Němec z Velké Bukoviny u Kuksu, dřívější učitel
v Machově a jako druhý učitel Antonín Hausmann. Po smrti
Wernera v roce 1855 se Antonín Hausmann stal prvním učitelem
na polické škole.
Žák Hausmannův, kronikář Josef Brandejs, takto na svého
učitele vzpomíná: „Také po smrti Benedikta Wernera Antonín
Hausmann co první učitel pěstovalť znamenitě hudbu pro chrám
Polický, onť byl téměř všech zdejších hudebních nástrojů
hudebníkem a velmi dobrý varhaník byl a výtečný zpěvák co
basista. Hned po nastoupení jeho za prvního učitele v Polici roku
1856 hleděl žáky národně cvičiti, mluvu jim opravoval a taktéž i
vybízel žáky, aby v jejích rodinách bratrům, sestrám a i třeba
rodičům mluvu, slova opravovali a jmenovali jim je česky, an byla
v zdejší krajině mluva velmi s mnoha slovy německými pomíchaná
a zkomolená. Antonín Hausmann zavedl při vyučování psaní
českou nynější literou psáti a německy pouze při německé
písemnosti psáti, všecko ve škole co stávalo a při vyučování se
jmenovalo pouze jen česky. Ryze česky mluviti, kázal zeměpis
český, i dějepis Čech vysvětlovalť jak daleko se jemu to nechalo tč.
vyučovati a sebou do sešitu články dal napsati a říkával žákům,
aby to doma rodičům předčítali, neb málo lidem jest dějepis náš
znám, a vybízel je aby byli věrní vlasti své co dobří Čechové a
vykládal též, kdy jak slavný býval a jak poklesl nyní, aby tehdy
hleděli se česky vzdělávati, za čehož se jemu několikráte od vdp. p.
katechety Emeliána Koláře t. času důtky dostalo, když do školy
zavítal, kde sobě také od žáků sešity předčítal a je přehlížel a
posuzoval, které děje se snad neměly objasňovati, tu domlouval
učiteli, často dost přísně. Antonín Hausmann také dosti horlivě
sám vyučoval ve škole náboženství a mravoučení, aby jeho
odchovaní žáci se stali řádnými občany. Ještě i po dnešní dobu
kdo jej znal a jeho žákem byl, vzpomíná na něho jak horlivý a
dobrý učitel to byl“…

Číslo 9 z ZÁŘÍ 2008
Antonín Hausmann se zapojil do polického kulturního života
vskutku příkladně. Jak již bylo řečeno, byl výborným zpěvákem,
hudebníkem snad na všechny nástroje včetně varhan, rovněž
kapelníkem, později ředitelem kůru. Skládal skladby chrámové,
písně, ale i světské kuplety a dueta, stejně jako hudbu a zpěvy
k divadelním hrám. Byl dirigentem ženského zpěváckého spolku
„Vlasta“, dirigoval mužský pěvecký kroužek „Sokola“. Roku 1862
vydal tiskem oblíbený kancionál našich prababiček: „Zpěvy
duchovní k službám Božím pro osadu Polickou.“

... pokračování na straně 34 a 35
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Obšírněji …
Každý z nás volný čas využívá podle svých představ,
možností a schopností. Celoroční turistika se již stala
nepostradatelnou součástí života nejen pro příležitostné
návštěvníky Policka, ale i pro mnoho našinců.
Dobře značené a bezpečné cesty jsou hlavním
předpokladem spokojenosti návštěvníků, ale i těch, kteří
krajinu vlastní, spravují nebo zodpovídají za její
zdravou životaschopnost.
V rámci DSO Policko se kvalitou turistických cest
zabýváme již delší dobu. Spolupracujeme s místními
turisty i Správou CHKO Broumovsko. Velkou
překážkou je neustále neschválený Plán péče o krajinu…
Díky pochopení Lesů ČR, Správy CHKO
Broumovsko, ale především polických turistů,
dobrovolníků, hasičů… se rozjela akce, na jejímž konci
je opravených nejhorších 60 m povalových chodníků
v Kovářovy rokli. Poděkování patří všem. Největší
koordinátorovi,
organizačnímu
pracovníkovi
i
brigádníkovi Pepovi Hejnyšovi.
*****
Dovolte mi poděkovat všem za obdivuhodné úsilí a
ochotu při přípravě, průběhu i ukončení aktivit souvisejících
s programem Polické pouti 2008.
Nepřízeň počasí mnohé zkomplikovala. Nedovolila, aby
akce proběhly dle plánu a představ. O to víc si vážím
nasazení a obětavosti.
Nemalý obdiv a dík patří oddílu kopané, jehož zásluhou
vznikly v areálu hřiště tolik potřebné toalety!
*****
„Kdo chce žít život bez bolesti, neměl se nikdy narodit.
Kdo chce žít život bez slz, neměl být nikdy dítětem. Kdo chce
žít život bez napětí, neměl se nikdy stát dospělým. Kdo chce
žít život bez útrap, neměl nikdy milovat. Kdo chce žít život
bez námahy, neměl se niky pouštět do práce. Kdo chce žít
život bez obětí, neměl mít nikdy rodinu. Kdo chce žít život
bez zklamání, neměl nikdy v nic doufat. Kdo chce žít život
bez loučení, neměl nikdy zestárnout.
Kdo chce ale žít opravdový život, měl se narodit, být
dítětem, stát se dospělým, milovat, pracovat, mít rodinu a žít
v naději, být jedinečný, jednou zestárnout a zemřít. Na konci
cesty možná dosáhne života bez bolesti, napětí a útrap,
námahy a zklamání, loučení a samoty.“
*****
I toto léto se pomalu chýlí ke konci. Na jeho počátku
jsme si přáli jeho prožití podle představ a možností. Pokud
možno ve zdraví a spokojenosti. Ať už bylo dobře nebo hůř,
přejme si vzájemně vždy jen to lepší a snažme se ku
prospěchu vlastnímu i společnému odpočívat i pracovat.
Ida Seidlmanová

Telegraficky….
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Proběhla jednání na místním koupališti. Cílem byly
podklady k hodnocení sezóny letošní a příprava té
příští. V úvahu bereme finanční i prostorové možnosti.
Po 15. září se uskuteční schůzka s letošním
provozovatelem panem Petrem Kocianem.
Hodně času je také věnováno povinné administrativě
spojené s provozováním lyžařského vleku.
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Problematika komunitního plánu sociálních služeb
je podrobněji vzpomenuta na str. 3 - 4
Značnou pozornost věnujeme místnímu hřbitovu.
Přivítáme jakékoli Vaše připomínky. Naší snahou je
toto důstojné místo udržovat v čistotě a pořádku. Bylo
nově osázeno pietní místo u pomníků, vyčistěny schody
u studánky. Rádi bychom se taky důstojně postarali o
hrobku rodiny Sudových, kteří městu věnovali darem
jeden z domů na náměstí. V příštím roce bychom také
rádi upravili místa k odběru vody. Připravili projekt na
novou část urnového háje.
Ve spolupráci s www.doplnek.com se snažíme
prezentovat město v okolí i v celé republice. Pevná
vůle, břišní tanečnice i rodina Katschnerova byly
hostem na Báječném dnu s Vysokovským kohoutem.
Od pátku 5. září je v Informačním centru Pellyho domů
umístěna pokladnička pro Vaše finanční příspěvky
nadaci Pomozte dětem. Na každý příspěvek děkujeme.
Kaplička Na Struze byla opravdu vysvěcena.
Prokoukla základní údržbou a úklidem. Do roka
bychom se o ní chtěli postarat pěkně z gruntu.
V pondělí 1. září jsme navštívili první třídy polické
základní školy, ale i žáčky na Bezděkově, MŠ Velké
Petrovice, Českou Metují a samozřejmě i tu naši
polickou. Závěr dopoledního putování patřil zušce.
Všem – dětem i dospělým, pedagogům i rodičům, přeju
hodně zdraví a sil do nelehkého výchovně-vzdělávacího
maratonu.
Ráda jsem přijala pozvání na tradiční společné
posezení do domova důchodců.
Zajistila jsem výjezd kronikářům a historikům DSO
Policka do Státního okresního archivu v Náchodě. Str.5.
V knihovně jsme se potěšili setkáním s čerstvým
osmdesátníkem, básníkem, ale především člověkem
panem Janem Kollertem.
S Věrou Kašíkovou, ředitelkou domova důchodců a
zastupitelkou, jsme jednaly s poslankyní parlamentu ČR
paní Soňou Markovou.
Uskutečnilo se pracovní jednání zastupitelstva města
bez pevného programu. Každý zúčastněný zastupitel
měl možnost sdělit názor svůj, voličů nebo
požadovat informace.
Setkala jsem se s předsedkyní Senior klubu Ostaš paní
Helenou Pivoňkovou. Diskutovaly jsme o další možné
spolupráci a podpoře seniorů ve městě. Části jednání se
zúčastnila i místostarostka Velkého Poříčí, které jsme
rády předaly naše zkušenosti.
Polická univerzity je pro podzim 2008 připravena.
Přednášky proběhnou v těchto termínech:
12. 9., 24. 9., 8. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11.. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni!
Na setkání komise pro obřady a slavnosti jsme se kromě
pracovních aktivit věnovali také aktuálním jubilantům –
Marušce Ryšavé a Konrádu Lichterovi. Oběma
k životním výročím blahopřejeme! Ať jim zdraví slouží
a elán zůstává.
Při ohlédnutí na dva letní měsíce musím
konstatovat, že se okurková sezóna nekonala. O tom
zase příště.
Ida Seidlmanová
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Nové pozemky pro výstavbu
rodinných domů v Polici nad
Metují
Město Police nad Metují prodalo poslední pozemky pro
výstavbu rodinných domů ve Slunečné ulici. Nyní již
nedisponuje žádným připraveným pozemkem k výstavbě.
Z těchto důvodů si nechalo vypracovat dokumentaci
k územnímu řízení pro výstavbu dalších 20ti parcel pro
novou zástavbu. Nová výstavba se bude realizovat nad MŠ
mezi ulicí Slunečná a Hvězdecká.Ulice bude dlouhá 260 m a
široká, včetně chodníků 10 m. Po obou stranách nové
komunikace bude 10 nových stavebních parcel. Plocha
parcely bude od 750 – 850 m2.

RM nedoporučuje ZM prodej části pozemku pč. 291/2
v k.ú. Police nad Metují manželům Dušanovi a Ritě
Šedkovým.
RM doporučuje ZM prodej pozemků pč. 331/2 a 330/4
v k.ú. Police nad Metují manželům Rudolfovi a Ivaně
Gumulákovým a manželům Radomírovi a Miloslavě
Sýkorovým.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 993/6 o
ploše 16 m2 v k.ú. Police nad Metují.
RM schvaluje provedení opravy meteorologické stanice
v Bezděkově parku dle předložené kalkulace za cenu do 77
tis. Kč. Oprava bude hrazena z rezervy odboru IMŽP.
RM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo uzavřené
s firmou Ekologický rozvoj a výstavba, družstvo Česká
Skalice, číslo 0920/2007.
RM žádá stavební komisi o stanovení podmínek
výběrového řízení pro výběr městského architekta.
www.meu-police.cz

Odpadové informace
Pouliční sběr a svoz nebezpečných a
objemných složek komunálního
odpadu z domácností
Chtěli bychom připomenout, že ve 40. kalendářním
týdnu, a to ve středu 1. října 2008, proběhne v Radešově,
Hlavňově, Pěkově, na Honech a pod Petrovicemi,
pravidelný „pouliční“ sběr a svoz nebezpečných a
objemných složek komunálního odpadu z domácností.
Sběr proběhne známým zastávkovým způsobem, podle
tohoto harmonogramu:
zast. č ulice, nároží, místní část
čas příjezdu a odjezdu
1.
Radešov
16.00 - 16.10
2.
Hlavňov, u parkoviště pod vlekem
16.20 - 16.30
3.
Hlavňov, u hasičské zbrojnice
16.35 - 16.45
4.
Hlavňov, parkoviště na otočce
16.50 - 17.00
5.
Pěkov, bus zast. u skladu fy. Čáp a syn 17.10 - 17.20
6.
Pěkov, u knihovny
17.25 - 17.30
7.
u odbočky na "malé" Hony
17.35 - 17.45
8.
Hony, náves
17.50 - 18.00
9.
Pěkov, u č.p. 55
18.05 - 18.15
10. pod Petrovicemi u č.p. 270
18.25 - 18.30
Dovolujeme si Vás všechny, kteří uvažujete o výstavbě
rodinného domu v této lokalitě, požádat o nezávazné
potvrzení. Zahájení výstavby by bylo možné v roce
2010/2011. Schůzka se zájemci o výstavbu se uskuteční
5.11.2008 od 16,00 hod v malé zasedací místnosti MěÚ
v Polici nad Metují. Svůj zájem můžete zaslat též na e-mail kadidlo@meu-police.cz.
Zdeněk Kadidlo, místostarosta

Obsah usnesení rady města
č.16/2008 ze dne 18.8.2008
RM schvaluje vydání kalendáře POLICKO pro rok 2009,
zároveň schvaluje změnu rozpočtu na straně výdajů o částku
do výše 95 tis. Kč, výdaje budou kryty zvýšenými
rozpočtovými příjmy.
RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje 99 ks
akcií ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a 5 389 ks akcií Vodovody
a kanalizace Náchod, a.s

Odpady musí být vždy osobně předány, ve stanovený
čas a ne stanovených zastávkách, obsluze svozového
vozidla společnosti Marius Pedersen a.s., která ho uloží do
vozidla a poté odveze ke zneškodnění. Není přípustné, aby
byly odpady na sběrových zastávkách nebo kdekoliv jinde
volně odkládány. Odebírány budou následující odpady z
domácností: oleje a tuky, barvy a ředidla, pryskyřice a
lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, léky, pesticidy (zahradní chemie), obaly od
výše uvedených odpadů, baterie, akumulátory, zářivky a
ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory, ledničky a další
elektroodpad, starý nábytek, podlahové krytiny, pneumatiky
z osobních automobilů, odpadní oděvy, rozměrné
nepotřebné předměty a podobný objemný odpad. Odebrán
nebude stavební odpad a odpad ze zeleně. Informace
k tomuto svozu jsou uvedeny v brožurce „Průvodce pro
nakládání s komunálním odpadem“. Pokud někdo tuto
brožurku nemá, může si ji vyžádat na městském úřadě.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M..
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Změna intervalu svozu zbytkového
komunálního odpadu z popelnic
v integrovaných obcích
Oznamujeme občanům Radešova, Hlavňova, Pěkova a
Honů, že od 39. kalendářního týdne se přechází ze 14-ti
denního na týdenní svoz zbytkového komunálního
odpadu z popelnic. Změna na 14-ti denní interval svozu
opět nastane v květnu příštího roku.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Z komisí a výborů
Komunitní plánování – věc veřejná
Vážení občané,
rády bychom Vám touto cestou oznámily, že se naše
město společně s okolními obcemi rozhodlo aktualizovat
Komunitní plán sociálních služeb. Na stránkách Polického
měsíčníku jste byli již před léty s touto problematikou
seznamováni, proto si dovolujeme následné přiblížení.
Zároveň Vás s pracovním týmem prosíme o pomoc při jeho
realizaci. V příštích týdnech bude na sociálním odboru /ale
setkat se s nimi můžete i na jiných místech, např.
v ordinacích praktických lékařů / přístupný dotazník, jehož
prostřednictvím chceme zmapovat Vaše přání a potřeby,
abychom je posléze mohli uskutečnit.
Co je komunitní plánování?
Základem komunitního plánování obecně je spolupráce
zadavatelů (obcí) s uživateli (klienty) a poskytovateli
(jednotlivé organizace) sociálních služeb při vytváření plánu
a vyjednávání o budoucí podobě služeb v konkrétní lokalitě.
Při komunitním plánování se vychází z porovnání existující
nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami
stávajících i potenciálních uživatelů. Tyto potřeby se
zjišťují aktivním vyhledáváním (např. průzkumy –
dotazníkové šetření apod.). Výsledek provedeného
porovnání slouží jako poklad pro zformulování priorit
v oblasti sociálních služeb. Komunitní plánování není
jednorázová akce, ale dlouhodobý a neustálý proces.
Aby mohl být podpořen rozvoj těch potřebných druhů
služeb, které nejsou zastoupeny vůbec nebo jen
nedostatečně a aby bylo možné dosáhnout uskutečnění
zamýšlených kroků, je nutná spolupráce všech
zainteresovaných stran nejen ve fázi samotného plánování,
ale i při uskutečňování navržených opatření.
Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních
sociálních služeb, které vycházejí ze zjištěných potřeb
uživatelů a místních specifik a zapojit občany města do
rozhodování o problémech, které se jich bezprostředně
týkají.
Přínosem tohoto procesu je nabídka kvalitních a
dostupných sociálních služeb, které jsou tzv. šité na míru
potřebám obyvatel města Police nad Metují. Proces
komunitního plánování umožní obcím, aby sociální služby
odpovídaly zjištěným místním potřebám a reagovaly na
lokální odlišnosti, a také sdružovat stávající zdroje a
zefektivnit jejich využití. Komunitní plánování zvyšuje
dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje nebo
optimalizuje jejich nabídku. Umožňuje občanům účast a
zapojení se do procesu přípravy a uskutečňování plánu
sociálních služeb v komunitě a zvyšuje tak jejich podíl na

rozhodování o tom, kým budou zajišťovány, jakou budou
mít formu a v jaké kvalitě budou poskytovány.
Komunitní plán sociálních služeb obsahuje konkrétní
představy, jak postupně naplňovat tyto cíle:
• Umožnit lidem život s péčí a podporou a to tam, kde si
sami zvolí.
• Postupně měnit a rozšiřovat péči tak, aby se vyhovělo
novým, dosud neřešeným požadavkům a potřebám lidí
ve všech oblastech sociální pomoci.
• Veškeré služby poskytovat v co nejvyšší kvalitě
• Postupně zajistit rovné podmínky pro všechny
poskytovatele sociálních služeb bez rozdílu zřizovatele
s cílem co nejlépe využívat dostupné zdroje.
Komunitní plán sociálních služeb je otevřeným
pracovním dokumentem, který bude v hotové formě
přístupný na internetových stránkách města v sekci
„Komunitní plánování sociálních služeb“.
Jak proces komunitního plánování probíhá?
Garantem procesu Komunitního plánování je odbor
sociální péče společně se zdravotně-sociální komisí, kteří
prostřednictvím regionálních médií, místního zpravodaje,
webových stránek města Police nad Metují a okolních obcí,
Infocentra Police nad Metují budou opakovaně vyzývat
laickou i odbornou veřejnost k účasti na tomto procesu.
Postupně chceme vytvořit pracovní skupiny pro tyto oblasti:
• senioři
• zdravotně postižení
• rodiny, děti a mládež
Každá pracovní skupina bude mít svého manažera,
který je zároveň členem řídící skupiny, v níž jsou také
zástupci zadavatele. Zásadou práce skupin je přijmout
taková rozhodnutí, na kterých se shodnou všichni členové.
Členství v pracovních skupinách je dobrovolné a může se
v průběhu procesu měnit. Na všechny členy pracovních
skupin budou přístupné kontakty pro případ, že budete
ohledně výše uvedených skupin potřebovat radu či pomoc.
Kdo jsou ÚČASTNÍKY komunitního plánování
sociálních služeb (KPSS)?
Na trhu sociálních služeb se podílejí tři aktéři - uživatel,
poskytovatel a zadavatel. Tyto tři skupiny se soustavně a
průběžně scházejí a jednají spolu o dohodě, jak co nejlépe
naplnit představy a přání každé z nich.
Kdo
je
UŽIVATELEM
sociálních
služeb?
- ti, kdo služby přijímají, dostávají či spotřebovávají v
současnosti, přijímali v minulosti, anebo budou přijímat v
budoucnosti; k naplnění svých potřeb a přání potřebují
pomoc sociálních služeb. Uživatelem se může stát v průběhu
svého života každý občan.
Kdo je POSKYTOVATELEM sociálních služeb?
- ti, kdo služby provozují, uskutečňují, dodávají, poskytují
ať ve státních či soukromých zařízeních klientům, nebo
doma svým příbuzným a blízkým; vytvářejí projekty na
zachování a rozšiřování svých zařízení, pracovních míst a
služeb, které poskytují.
Kdo
je
ZADAVATELEM
sociálních
služeb?
- ti, kdo služby platí, zřizují, zadávají, organizují a dělají na
ně výběrová řízení, tedy především úřady státní správy,
úřady samosprávy a volbami pověření zastupitelé, ale i
nadace či grantové agentury; obvykle mají zpracovány plány
strategického rozvoje sociálních služeb.
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Je ovšem potřeba uvést, že i v minulých letech se nám
podařilo uskutečnit řadu dílčích aktivit. Za zmínku jistě stojí
rozšíření služeb pečovatelské služby pro potřebu veřejnosti,
kterou zajišťuje kvalitní personál; za účelem osvěty, besed,
různých řešení problémů byla zřízena zdravotně - sociální
komise; vzniklo občanského sdružení MaMiNa, které nabízí
širokou škálu svých činností, jako novinku můžeme
představit nově zřízenou půjčovnu didaktických pomůcek.
Aby některé školy mohly zachovat svou činnost,
integrovali jsme školská zařízení v okolních obcích a sice ve
Velkých Petrovicích, České Metuji a Bezděkově nad Metují.
Pro Klub důchodců jsme zajistili vhodné prostory pro
jejich schůzky, byl zřízen Senior klub Ostaš, pro další
seniory se pořádají kurzy počítačové gramotnosti, první
pomoci, různé besídky s lékaři.
Podporujeme různé charitativní akce, spolupracujeme
například s broumovskou Diakonií při organizaci
příležitostných humanitárních sbírek, zřídili jsme sběrné
místo v polické hasičské zbrojnici, spolupracujeme s nadací
Pomozte dětem, Tříkrálovou sbírkou, Vozíkem pro Lukáška.
Ze zdravotní oblasti nesmíme opomenout na zachování
chirurgické ambulance v Polici nad Metují a stomatologické
ambulance MUDr. Kopeckého, kterému pomáháme najít
vhodné prostory, a umožnit tak rozšíření služeb MUDr.
Neoralovi. Rovněž probíhá veřejné oceňování dobrovolných
dárců krve.
Postupně dovybavujeme veřejná sportoviště, parky a
finančně podporujeme formou grantů různé spolky,
organizace, kluby a instituce.
Těch aktivit je daleko více, vyjmenovaly jsme pouze ty
nejdůležitější.

postižená. V tomto přístupu se však nebere ohled na
skutečnost, že se zrakové a sluchové postižení nesčítá, ale
násobí. Hluchoslepý člověk si nemůže ztrátu jednoho
smyslu kompenzovat druhým smyslem v takové míře, který
tento přístup předpokládá, ale naopak souběžné postižení
obou smyslů kompenzaci z hlediska sociální rehabilitace ve
velké míře oslabuje.

V dalších číslech Polického měsíčníku Vás o této metodě
plánování sociálních služeb, její přípravě a realizaci budeme
průběžně informovat.

První kontakt s hluchoslepou osobou

Červenobílá hůl
Od roku 2001 mají hluchoslepé osoby uzákoněny
důležitou pomůcku pro pohyb po veřejných prostranstvích,
ulicích a na přechodech – červenobílou hůl.
Až doposud hluchoslepí lidé používali hůl bílou, která
ovšem informuje o osobě se zrakovým postižením.
Následkem nedostatečného označení tak docházelo
k situacím, které vedly k nedorozumění a ohrožení
bezpečnosti hluchoslepého.
Způsob komunikace s hluchoslepým člověkem závisí
především na rozsahu jeho postižení, nezbytným
předpokladem je také doba vzniku postižení. Důležitý vliv
na kvalitu komunikace, porozumění a poslech má také
prostředí, osvětlení, okolní hluk, počasí, psychický stav,
posazení hlasu mluvícího, způsob řeči, forma a složitost
vyjadřování. Největší pozornost potřebují lidé s vrozenou
hluchoslepotou a získanou totální hluchoslepotou.

Jak komunikovat s hluchoslepou osobou
Přesná pravidla pro kontakt a komunikaci s hluchoslepou
osobou nejsou daná. Záleží především na rozsahu postižení
každého hluchoslepého jedince, na jeho schopnostech,
aktuálním zdravotním stavu a ochoty veřejnosti pomoci.
Níže uvedená vymezení jsou tedy pouze obecná doporučení.
•

Za město starostka Mgr. Ida Seidlmanová a za zdravotně sociální komisi a řídící skupinu KPSS Bc. Monika Trnovská

•

Mezinárodní den neslyšících – 24.9.

•

Nahlédněte do fascinujícího světa ticha, objevte krásu
znakového jazyka. Co všechno může znamenat neslyšet, jaké
je to být cizincem ve vlastní zemi.
Hluchoslepota je jedinečné postižení, které je
způsobeno různorodými kombinacemi sluchového a
zrakového poškození. Způsobuje potíže při komunikaci,
sociální a funkční interakci a zabraňuje plnému zapojení do
společnosti.
S hluchoslepotou se setkáváme u všech věkových skupin
včetně dětí, cca 50% výskytu je však u seniorů (60 let a
výše). Doposud se užíval v praxi termín postižení obou
smyslů, který poukazoval na skutečnost, že dotyčná osoba
trpí významnou kombinovanou ztrátou zraku a sluchu,
přestože netrpí velmi těžkou nedoslýchavostí a není zcela
nevidomá. Tato klasifikace je však pro potřeby
hluchoslepých osob zcela nedostačující, neboť tito lidé tvoří
samostatnou skupinu zdravotně postižených osob se
specifickými potřebami a požadavky.
V přístupu k hluchoslepým tedy proto převládala, a
bohužel doposud v některých případech převládá,
dlouhodobě zavedená a zažitá praxe: hluchoslepý člověk je
poměřován z hlediska míry postižení jednotlivých smyslů.
Pokud u hluchoslepého převažuje z lékařského hlediska
ztráta zraku, byl a je vnímán jako osoba zrakově postižená,
převažuje-li sluchová ztráta, pak je to osoba sluchově

•
•
•
•
•
•

Osoby s hluchoslepotou mají různé povahové rysy,
přednosti a nedostatky jako každý jiný bez postižení.
Při setkání s hluchoslepým se vyvarujte silných projevů
soucitu nebo naopak poznámek, které osobu podceňují
nebo zpochybňují jeho schopnosti.
V úvodu kontaktu s hluchoslepou osobou vždy
upozorněte na svoji přítomnost.
Kdykoliv vstoupíte do místnosti, ve které se
hluchoslepá osoba nachází, představte se.
K hluchoslepému nepřistupujte náhle a zbrkle, aby se
nevylekal.
Během oslovení se jemně dotkněte jeho paže nebo ho
oslovte jménem, aby hluchoslepý věděl, že pozdrav
patří jemu.
V komunikaci s hluchoslepou osobou buďte trpěliví a
pamatujte na ztíženou možnost kompenzace jednoho
smyslu druhým.
Při konverzaci se nebojte používat slova typu vidět,
dívat se, prohlédnout si, číst si. Hluchoslepé osoby je
běžně používají.
Při odchodu nezapomeňte upozornit hluchoslepého, že
místnost opouštíte.

Komunikace s hluchoslepou osobou
•
•
•

Při komunikaci dbejte vždy na co nejtišší a nejméně
hlučné prostředí. Vyloučí se tak rušivé vlivy a případná
nedorozumění.
Než začnete hovořit, upozorněte hluchoslepého
dotykem paže.
Hovořte vždy čelem k hluchoslepému, není vhodné se
během hovoru vzdalovat či otáčet se.
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•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Jestliže slyší hluchoslepá osoba pouze na jednu stranu,
mluvte z té strany, kde je sluch zachován.
Během konverzace dbejte vždy na správné osvětlení
místa, kde dochází ke kontaktu s postiženým. Stůjte
výhradně čelem ke zdroji světla (okno, lampa),
hluchoslepý nebude oslněn přímým světlem.
V úvodu konverzace se s hluchoslepým dohodněte na
způsobu komunikace, začněte pomalou mluvou.
Používá-li hluchoslepá osoba ke komunikaci mluvené
slovo, hovořte vždy s přirozenou intonací, neslabikujte.
Vyslovujte pomalu a zřetelně, nezvyšujte hlas.
Nelze-li se dorozumět s hluchoslepým verbálně,
pokuste se najít jiný způsob komunikace (písemná
forma, abecedy do dlaně apod.), který zvládáte vy i
hluchoslepý.
Mějte na paměti, že hluchoslepá osoba s vrozenou
hluchotou může mít nedostatečnou slovní zásobu. Při
písemné komunikaci pište jednoduché krátké věty, příp.
výstižná slova v 1. pádě.
Při konverzaci se vyhýbejte cizím slovům, složitým
výrazům či ironii.
Účastní-li se vaší konverzace průvodce hluchoslepého
či jeho rodinný příslušník, jednejte výhradně
s hluchoslepou osobou. Komunikace se třetí osobou je
nepříjemná a dochází zpětně k mylným interpretacím.
Pro komunikaci s hluchoslepým je vhodné používat
výraznou mimiku a gesta rukou.
Při verbální komunikaci byste neměli jíst, pít, žvýkat,
podpírat si bradu či dávat ruce před ústa.
Nerozumíte-li sdělení hluchoslepé osoby, požádejte o
zpomalení nebo zopakování.
Při konverzaci ve skupině je třeba říci hluchoslepému
téma rozhovoru a průběžně ho informovat. Nebude se
tak cítit stranou.
Během komunikace je důležitá zpětná vazba. Chcete-li
vědět, zda vám hluchoslepá osoba dostatečně
porozuměla, neptejte se, zda vám rozumí, ale co vám
rozumí.

Problematika sluchově postižených lidí je velmi široká
a specifická. Na internetových stránkách www.lorm.cz
naleznete rovněž informace o tlumočení znakového jazyka,
kultuře a komunitě Neslyšících a mnohé další.
(čerpáno z internetových stránek)
Za ZS komisi vybrala a zpracovala
Bc. Monika Trnovská - předsedkyně

Rozpis lékařů stomatologické
služby září - říjen 2008
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
13.9. – 14.9.
20.9. – 21.9.
27.9. – 28.9.
4.10. – 5.10.
11.10. – 12.10.

Lékař

Tel. č.

MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov

491 521 839

MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

491 582 381

MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov

491 523 607

MUDr. Ludvík Neoral
17. listopadu 291 Police n. M.
MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 291 Police nad Met.

491 541 654
491 543 543

Rušení poboček České pošty
v obcích DSO Policka
Dne 28. 8. 2008 proběhlo
v zasedací místnosti Městského
úřadu
v Polici
nad
Metují
mimořádné jednání zástupců DSO
Policka i Broumovska, které se
zabývalo rušením poboček České pošty v některých obcích
(Bezděkov, Česká Metuje, Suchý Důl a další obce
Broumovska). Zájem o danou problematiku projevili
i zástupci tisku a médií (televize Prima a Nova). Ve
večerních zprávách byly odvysílány reportáže z jednotlivých
obcí na dané téma.
Česká pošta předložila starostům definitivní oznámení
o zrušení poboček pošt a zajištění motorizovaného
doručování a podání. Tento způsob se dle názorů starostů
neslučuje s jedním z účelů, ke kterému je pošta určena – a to
je poskytování služeb občanům.
Rušení pošt chápou jako diskriminaci malých obcí, která
ve svém důsledku způsobí snižování kvality života lidí na
venkově. Malé obce tím ztrácejí základní prvky občanské
obslužnosti. Státní správa se má přiblížit svým občanům. Na
pobočkách České pošty by si měli občané vyřídit vše
potřebné a vyhnout se tak časově i finančně náročnému
dojíždění do spádových měst. Starostové by uvítali možnosti
využití nových informačních technologií např. služeb
CZECH – POINT. Obec Česká Metuje připravila petici proti
uzavření poboček České pošty, kterou podepisují občané
jednotlivých obcí.
Helena Ištoková - DSO Policka

Kronikáři ve Státním okresním
archivu v Náchodě
Paní Seidlmanová zajistila pro
kronikáře DSO Policka na 2. září
návštěvu Státního okresního archivu
v Náchodě. 8 kronikářů a dalších
spolupracovníků, kteří se na tvorbě
obecních kronik podílejí, tak využili
možnosti prohlídky budov archivu. Skupinku provázela paní
ředitelka Mgr. Lydia Baštecká, které patří velký dík za
velmi poutavou a obsáhlou přednášku. Kronikáři si prohlédli
jednotlivé depozitáře, které v současné době ukrývají cca 5
km archiválií. Viděli způsob zpracování dokumentů, jejich
vlastní uložení v klimatizovaných místnostech. Další část
exkurze se týkala nabídky služeb archivu. V tzv.
badatelských dnech (pondělí a středa) může kdokoliv archiv
navštívit a nechat si vyhledat potřebné dokumenty
(archiválie) nebo navštívit knihovnu archivu. Tyto služby
jsou pro veřejnost zdarma. Je možné vlastní fotografování
dokladů (bez použití blesku). Zpoplatněno je kopírování a
další služby. Při práci s dokumenty je třeba dodržovat tzv.
badatelský řád. Bohužel i v archivu se objevily krádeže, a
proto je určitá přísnost na místě.
V Náchodě je možné vidět historické dokumenty
jednotlivých měst a obcí, originály kronik, pozemkové
knihy, doklady škol, spolků, cechů a mnohé další. Okresní
archiv nevlastní originály matričních knih, ty jsou
k dispozici ve Státním oblastním archivu v Zámrsku.
Náchodský archiv se dále podílí na publikační a výstavní
činnosti a snaží se tak přiblížit historii široké veřejnosti.
Helena Ištoková - DSO Policka
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Radnice, jak ji asi neznáte
Pojďme díky fotografiím Oldy Jenky nahlédnout do
půdních a věžních prostor naší radnice.
O hodiny se již pár let poctivě stará Petr Rutar.

Ida Seidlmanová
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KNIHOVNA
Letošní týden knihoven proběhne v celé republice po
tímto heslem. Ve dnech 6. - 12. října se budeme běhen
různých akcí zamýšlet nad významem knihoven v dnešní
době. My se o toto zamyšlení pokusíme již v září. Sešel se
rok s rokem a my knihovníci se chystáme bilancovat, co
nám rok v nové knihovně přinesl a zda i něco odnesl. 16.
září jsme vás vloni přivítali na dnu otevřených dveří, kdy
jste měli možnost si knihovnu prohlednout i v místech běžně
čtenářům uzavřených. V pondělí 17. září začal běžný
provoz.
Prvními čtenáři byly děti, pro něž je otevřeno v pondělí a
v pátek od 12 do 17 hodin. V úterý a ve čtvrtek je půjčovní
doba od 9 do 17,30 hodin pro dospělé čtenáře. Nové
prostory, ve kterých jsou všechny místnosti propojeny, a tak
přístupny ze vstupní haly, umožňují všem čtenářům
navštívit všechna oddělení během všech čtyř dnů. Myslím,
že je to výhoda pro čtenáře.
Ale objevilo se první ale – provoz je hlučnější, hlavně ve
vstupní hale u výkonnějších počítačů s přístupem na internet
je stále plno. A první čtenáři, zvyklí na klid a ticho klášterní
půjčovny pro dospělé, jsou nepříjemně překvapeni. My
knihovnice se snažíme situaci řešit, např. zpřísněním
provozního řádu Internetu, omezením doby přístupu jednoho
uživatele na počítači. Během roku navazujeme spolupráci
s městskou policií a snad se nám trochu daří provoz zklidnit.
Bohužel jsme nedokázaly zabránit několika krádežím
osobních věcí návštěvníků. Prosíme všechny, dávejte si
pozor na své věci. Zklidnění provozu knihovny však
přeneslo „řádění dětí“, (tj. běhání po schodech, projížďky
výtahem, zneužívání zabezpečovací techniky, křik a hluk)
na chodby Pellyho domů. A věřte, že není příjemný pohled
na polité schody, okopané zdi, papírky zastrkané do květin
v okenních výklencích. Naše spolupráce se školou i
městskými policisty bude pokračovat.
Čtenáři oceňují barevné uspořádání knihovny a modrá
studovna se stává nejklidnějším místem provozu. Čtenáři
v ní nacházejí klid ke čtení novin a časopisů, děti např. ke
psaní školních úkolů. V zelené čítárně všichni oceňují
výhled na náměstí a možnost vzájemné konverzace při
prohlížení časopisů. A pokud si vzpomenou na další knížku,
kterou potřebují, je to skok zpět do půjčovny a mohou si ji
půjčit. Díky propojenosti výpůjčního systému si čtenáři
mohou bez omezení půjčovat ve všech odděleních.
A nakonec naše dětské oddělení – je asi nejpodařenější
částí rekonstrukce knihovny a dětem se v něm opravdu líbí.
A věřte, že drobek, spokojeně si hrající s plyšáky, zatím co
rodiče si vybírají knihu, nemá chybu. Prostory a technická
vybavenost nám umožnily zlepšit úroveň besed pro školáky.
Podlouhlý stůl slouží dětem k výtvarnému tvoření, ať už
organizovanému během čtvrtečních odpolední nebo
samostatnému během půjčovní doby.
Pro nás knihovnice je velkou úlevou, že před Černými
hodinkami nemusíme stěhovat nábytek. První Černá
hodinka s panem Štiavnickým proběhla ve druhém patře, ale
pak jsme se vrátili do knihovny právě do dětského oddělení.
Chci věřit, že i v tomto prostředí se naši návštěvníci cítili
dobře. Srdečně je zveme na další akce (o nich níže).
Během celého roku jsme se všichni v knihovně snažili,
aby se vám, našim návštěvníkům, u nás líbilo. Také úroveň
knihovnických služeb se snažíme zlepšovat, např. s pomocí

techniky, neustálých zvyšováním znalostí během školení
atd.
Vrátím se k tématu letošního Týdne knihoven: bez
knihoven to ani v digitálním věku nebude možné, a proto se
musíme o naše rodinné stříbro náležitě starat. Myslím, že
naše město se o stříbro stará a po rekonstrukci Pellyho domů
ho svým občanům předložilo náležitě vyleštěné. Zveme
každého občana k návštěvě knihovny a ke „kontrole
rodinného stříbra“. Za knihovníky mohu slíbit, že se o ně
budeme náležitě starat.

Knihovna chystá:
•
•
•
•

•

•

S novým školním rokem se opět rozběhly naše
besedy pro žáky škol. Prvními návštěvníky se
v pondělí 8. 9. stanou prvňáčci.
Knihovna se spolupodílí na organizování soutěže
v aranžování květin (viz zpráva zahrádkářů).
V rámci Týdne knihoven dojde k vyhodnocení
literární soutěže pro děti „Cesty“.
Od 13. do 18. října se na sále Pellyho domů
uskuteční výstava Spolku vojenské historie T-S 20
Pláň z České Metuje, pořádané při příležitosti 90.
výročí vzniku české republiky. Počátky republiky
připomenou nejen militarie, ale i předměty
dokumentující historii Policka.
14. 10. V návaznosti na výstavu zveme na Černou
hodinku Počátky naší republiky pohledem
vojenských spolků současnosti. Vedle členů Spolku
vojenské historie T-S 20 Pláň z České Metuje,
kteří vysvětlí vznik a činnost svého spolku,
vystoupí Mgr. Jan Čížek ze Státního okresního
archívu. Ten přiblíží počátek 20. století tak, jak se
odehrával na světové politické scéně a jak se toto
vše promítlo do dějin Náchodska a Policka.
Na 11. listopad chystáme Černou hodinku
s brněnskou spisovatelkou Simonou Monyovou.
Mladá autorka píše své knihy většinou pro ženy
s vtipem a nadhledem. Proto je také velmi čtenou
autorkou. Více se o ní dozvíte na webových
stránkách www.monyova.cz.

Nabídka knih:
*Váňa, Pavel: Léčivé stromy a keře podle bylináře Pavla.
Dvoudílná publikace z oblasti fytoterapie.
*Vilímková, Olga: Peru – děti Inků.
Cestopisné vzpomínky na autorčiny časté pobyty v Peru.
*Bauer, Horst: Kraj mého života – Broumovsko.
Velká fotografická publikace.
*Východní Čechy – příroda a historické dědictví.
Obrazová publikace.
*Neumann, Jaromír: Škrétové.
Obrazová publikace o malíři Karlu Škrétovi a o jeho
synovi.
*Broža, Vojtěch : Přehrady Čech, Moravy a Slezska.
Obsáhlá kniha o budování vodních děl s mnoha
fotografiemi.
*Wills, Chuck: Ilustrované dějiny zbraní.
Od pazourkových seker k automatickým zbraním.
*Friml, Radko: Parní lokomotivy řady 399.0
*Mráz, Bohumír: Zdeněk Hajný.
Fotografické reprodukce mystických obrazových cyklů.
*Innes, Brian: Falsa a padělky.
Skutečné příběhy o největších světových podvodech.
Zločinci, jejich činy a oběti.
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Pozvání k sousedům:
Broumovští básníci a básnické sdružení Básníci 97 vás
srdečně zvou na zahájení 9. Dnů poezie
SLOVOPÁDY- PODVEČER PLNÝ POEZIE
/autorská čtení básnířek a básníků z Polska, Čech i Moravy/
3. 10. 2008 od 17 hodin
v Kreslírně klášterního gymnázia v Broumově
Za knihovnice Věra Plachtová

KINO
Úterý 16.9.2008 v 17 hodin

KUNG FU PANDA
Ačkoliv se příběh odehrává ve středověké Číně, jeho kulisami by
mohla být jakákoliv éra a oblast. Jeho hlavní náplní je totiž poselství,
že i tomu největšímu zoufalci se může splnit jeho sen, když se ke
snění přidá i trocha štěstí a především píle. Nicméně bez Číny
bychom neměli hlavního hrdinu v podobě chlupaté pandy, která
zbožňuje Kung Fu. Po je bojovým
uměním posedlý natolik, že ignoruje
vlastní nebetyčnou lenost a vydá se
po pro něj nekonečných schodech do
paláce v rodném Údolí klidu, aby na
vlastní oči viděl volbu Dračího
bojovníka - legendárního válečníka,
který by zemi ochránil před pomstou
démonického
tygra
Tai
Lunga.
Všeobecně se přepokládá, že se jím
stane některý z pěti místních mistrů
kung fu - tygřice, zmije, jeřába,
kudlanky nebo opice - jenže prst guru
Ugveje nakonec nečekaně ukáže na
Poa. Zdejší učitel bojových umění,
mistr Sifu, tak rázem čelí největší
výzvě své kariéry. Musí z nemotorného, líného a nenažraného pandy
stvořit legendu kung fu dřív, než se do Údolí klidu vrátí zlý Tai Lung
a přeorá ho k obrazu svému. A protože Po i jeho mistr záhy pochopí,
že v těch zdánlivě největších slabinách se mohou skrývat ty největší
přednosti, nemusel by sen o Dračím bojovníkovi v černobíle
chlupatém
provedení
být
pouhou
utopií.
Režie: Mark Osborne, John Stevenson
Hrají: v českém znění: Saša Rašilov, Otakar Brousek st., Miroslav
Táborský, Tereza Bebarová, Nela Boudová, Dalimil Klapka
Přístupnost: přístupný
Animovaná komedie USA 2008 (92 min).
Vstupné: 40 Kč

*****
Úterý 30.9.2008 v 19:00 hodin
Středa 1.10.2008 v 10:00 hodin

BATHORY
Historický velkofilm Juraje
Jakubiska a současně
nejdražší filmový projekt
střední Evropy přivádí k
životu krvavou legendu o
Čachtické paní. Ta se
podle pověstí koupala v
krvi panen a na svých
panstvích po léta vraždila
a mučila své poddané.
Kruté skutky dovedly hraběnku Erzsébet Báthory (1560 - 1614) až
do Guinnessovy knihy rekordů, v níž je vedena jako největší
vražedkyně všech dob.
Výpravný snímek plný velkolepých bitev i osobních dramat v
produkci společností Jakubisko film, Film and Music Entertainment
(UK) a Eurofilm Studio (HU) je patnáctý celovečerní film Juraje
Jakubiska. Ústřední postavou filmu je Erzsébet Báthory, u nás známá
jako Alžběta Báthory. Kým ve skutečnosti byla? "Krvavou
hraběnkou", sadistickou vražedkyní, nebo obětí temných intrik,
pomluv a bezpráví? Krutou, nemilosrdnou vladařkou, či zranitelnou,

osamělou vdovou, jejíž krutost nepřesáhla zvyky doby? Nebo
obojím?
Pohledy historiků na životní příběh této kontroverzní šlechtičny se
rozcházejí. Pojetí její osoby coby vraždícího monstra zpochybňují
nové důkazy ukazující na hraběnku, která se díky svému bohatství a
nezávislosti stala terčem spiknutí lidí, usilujících o její rozsáhlé
majetky.
Svědecké výpovědi o jejích krutostech jsou konfrontovány s faktem,
že ve svém čachtickém sídle byla uvězněna bez procesu a soudu.
Režie: Juraj Jakubisko
Hrají: Anna Friel, Vincent Regan, Hans Matheson, Karel Roden,
Deana Jakubisková-Horváthová, Bolek Polívka, Jiří Mádl, Lucie
Vondráčková, Franco Nero
Přístupnost: Nevhodný do 12 let
Historický thriller ČR 2008 (140 min).
Vstupné: 50 Kč

*****
Úterý 7.10.2008 v 19:00 hodin

RENÉ
Celovečerní dokumentární film o 18 letech autentického
osudu českého kriminálníka-spisovatele a 18 letech
politických proměn střední Evropy.
Ryze dokumentární film se syrovou autentičností vypráví těžko
uvěřitelný příběh Reného, který byl od sedmnácti let sledován
filmovou kamerou na své cestě mezi vězeními a krátkými pobyty na
svobodě. Kamera ho v roce 2008 opouští v jeho sedmatřiceti letech,
tedy přesně o dvacet let později, jako nemocného člověka, muže
stále se pohybujícího na
hraně
zákona,
který
napsal a publikoval dvě
knihy.
Čas
proměny z
mladíka
v muže
zaznamenávala
režisérka
Helena Třeštíková na pozadí
významných
politických
změn střední Evropy.
Reného příběh začíná ve
vězení pod socialistickými plakáty, pokračuje během sametové
revoluce a dostává zdánlivou pointu amnestií tehdejšího prezidenta
Václava Havla. René se ale brzy vrací zpět do kriminálů, aby tak
vstoupil do Evropské unie opět jako vězeň. V průběhu let strávených
za mřížemi, zejména za krádeže, se nechal potetovat na celém těle,
utekl z vězení a zase byl chycen, vydal dva romány, vykradl byt
samotné režisérce, prožil dva milostné příběhy, onemocněl
roztroušenou sklerózou a psychologové u něj zjistili nadprůměrnou
inteligenci. Krk hlavního protagonisty tohoto časosběrného
dokumentu „zdobí“ anglicky nepřesně vytetovaný nápis „Fuck of
people“.
Režie: Helena Třeštíková
Přístupnost: Nevhodný do 12 let
Dokument ČR 2008 (85 min).
Vstupné: 50 Kč

*****
Úterý 14.10.2008 v 19:00 hodin

MAMMA MIA!
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka, tři
potenciální otcové a nesmrtelná ABBA. Jak se to rýmuje? Náramně.
Divadelní muzikálovou show Mamma Mia! obsahující všechny
zmíněné ingredience vidělo v osmi různých jazykových verzích přes
30 miliónů lidí. Jejich řady teď
geometricky narostou, protože
tvůrci původního muzikálu se
"své dítě" rozhodli pojmout jako
celovečerní film. A aby Mamma
Mia! na stříbrném plátně dostala
punc mimořádnosti, obsadili do
hlavních rolí Meryl Streep a
Pierce
Brosnana.
Mladičká
Sophie
(Amanda
Seyfried) žije s mírně šílenou matkou Donnou (Meryl Streep) na
řeckém ostrůvku Kalokairi, kde vedou lehce uvadající rodinný
hotýlek. Ani s jednou není k vydržení, protože se Sophie bude záhy
vdávat. Zatímco Donna si v téhle souvislosti dělá ryze praktické
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starosti, Sophie řeši jediný problém - kdo ji odvede k oltáři. Nalezený
matčin deník totiž odhalil, že se Donna v době kriticky blízké
Sophiinu početí spustila hned se třemi chlapci. Podnikavá dívka,
která zdědila matčinu excentričnost, nelení a všechny tři na svatbu
pozve. A oni (rozevlátý obchodník Sam - Pierce Brosnan, upjatý
bankéř Harry - Colin Firth, svérázný dobrodruh Bill - Stellan
Skarsgård) přijedou. Do obřadu zbývá čtyřiadvacet hodin. Během
nich bude nevěsta muset najít toho pravého. A protože Donna
neměla o příjezdu tří připomínek hříchů mládí ani ponětí, bude na
Kalokairi veselo i bez svatby.
Příběh křišťálově čistý jako voda v každé lepší řecké zátoce dějově
posouvají dopředu písničky od ABBA neodolatelně nazpívané
hvězdami filmu. Když Donna popisuje svou špatnou finanční situaci,
zazní Money, Money, Money, ve chvíli, kdy narazí na bývalé milence,
spustí Mamma Mia!, a tak je to od začátku do konce, žádný hit z
produkce ABBA nezůstane ležet ladem
Režie: Phyllida Lloyd
Hrají: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård,
Amanda Seyfried, Julie Walters, Christine Baranski
Přístupnost: Přístupný.
Muzikál BRIT 2008 (titulky, 108 min).
Vstupné: 50 Kč

PROGRAM KINA září - prosinec

Změny o programu kina najdete na www.policko.cz.
Úterý 21.10.2008 v 17 hodin
VALL - I
***********************************************************************************************************************************************************

Čtvrtek 13.11.2008 v 19 hodin
MÁJ
************************************************************************************************************************************************************

Čtvrtek 20.11.2008 v 19:00 hodin
POLOČAS ROZPADU
************************************************************************************************************************************************************

Čtvrtek 27.11.2008 v 17 hodin
VESMÍRNÍ OPIČÁCI
************************************************************************************************************************************************************

Úterý 2.12.2008 v 19 hodin
DĚTI NOCI
************************************************************************************************************************************************************

Čtvrtek 11.12.2008 v 17 hodin
KOZÍ PŘÍBĚH – POVĚSTI STARÉ PRAHY
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ JE POUZE
V POKLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

61. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
KOLÁROVO DIVADLO
Pátek 17.10.2008 od 19
hodin

MANŽEL PRO
OPALU

v dobré vlastnosti člověka proměňovaná ve skutky dělá každého z
nás nejšťastnějším. Nikdo nemůže být přece tak zlý, aby se nedal
napravit!
Slavný autor dokonale ovládal své řemeslo, byl skutečným mistrem
duchaplných dialogů. Přesně věděl, co komedie potřebuje, co
spolehlivě dokáže u diváků vyvolat slzy smíchu a dojetí. Na bolesti
života a světa nasadil svou Opalou lék nejúčinnější.
autor: John Patrick, režie: Jan Pecha
Překlad: Jan Procházka a Josef Novotný
osoby a obsazení:
Opala Kronkieova - KVĚTA FIALOVÁ
Kapitán Mooney - LUBOMÍR LIPSKÝ
Růženka Montefalcová - NAĎA KONVALINKOVÁ
Velma Lemonová - BLANKA LORMANOVÁ
Otis Lemon - ČESTMÍR GEBOUSKÝ / DAVID VEJRAŽKA

*****
Pátek 31.10.2008 od 19
hodin

ROMEO A JULIE
Divadelní soubor WOKNO
Broumov
Vstupné: 80 / 70 / 60,- Kč (sleva
ZTP a ZTP/P)

předprodej od 30.9.2008

Nesmrtelný příběh velké lásky a nádherného mládí.
Drama veronských milenců a jejich znepřátelených rodů je asi
nejznámějším a nejoblíbenějším příběhem v divadelní historii. Tato
hra nemůže nikdy zestárnout, protože má mladé protagonisty a
věčné téma: Romeo a Julie, oba -náctiletí, se poprvé spatří, zahoří k
sobě roztouženou láskou a hned jsou odhodláni uzavřít sňatek
navzdory rodičům. Učiní tak a oba to záhy zaplatí životem, čímž
ovšem zároveň naplní manželský slib věrnosti a lásky až za hrob.
autor: William Shakespeare, režie: Jan Holek
Překlad: E. A. Saudek
Hrají:
JULIE, Kapuletova dcera – Nikola Rejlová / Michaela Šišková *
ROMEO, Montekův syn – Pavel Novák * VÉVODA ESKALUS, veronský
vladař – Antonín Kohl * MERKUCIO, příbuzný knížete, Romeův přítel
– Jan Holek * PARIS, mladý šlechtic, příbuzný knížete – Drahomír
Růčka / Petr Hofman * BENVOLIO, Montekův synovec, Romeův
přítel – Vojtěch Školník * KAPULET – Petr Hlavatý * PANÍ
KAPULETOVÁ – Libuše Růčková / Eva Žemličková * TYBALT,
synovec paní Kapuletové – Milan Mach * Juliina CHŮVA – Denisa
Koudelková * Bratr VAVŘINEC, františkán – Jan Školník * Kapuletův
sluha – Antonín Zelený * Kapuletova služka – Lenka Zálišová

*****
Neděle 2.11.2008 od 15 hodin

NA SALAŠI DRACI JSOU
Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
Vstupné: 50,- Kč

předprodej od 2.10.2008

Agentura HARLEKÝN s.r.o.

*****
Pátek 21.11.2008 od 19 hodin

Vstupné: 190 / 180 / 170,- Kč

JAK VYKRÁST BANKU

předprodej od 17.9.2008

Komedie o dobrých duších
a špatných strašidlech,
které svedl dohromady
jeden inzerát.
Opala „hledá“ manžela nikoliv pro sebe, ale pro svou přítelkyni
Růženku Odepíše na velmi přitažlivý inzerát a ženich se skutečně
dostaví. Pětadevadesátiletý bývalý kapitán Mooney, který utekl
z domova pro přestárlé.
Opala mu poskytne přístřeší a pomůže vypálit rybník chamtivým
příbuzným.
Opala je plná nezdolného optimismu, překypující láskou k lidem a
hlavně snahy činit je všechny šťastnými. Nikoliv peníze, ale víra

Divadelní spolek Jiří Poděbrady
Vstupné: 80 / 70 / 60,- Kč (sleva ZTP a ZTP/P)

předprodej od 21.10.2008

*****
Sobota 29.11.2008 od 19 hodin

BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA (derniéra)
Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
Vstupné: 80 / 70 / 60,- Kč (sleva ZTP a ZTP/P)

předprodej od 29.10.2008

*****
Změna programu vyhrazena!

61. Polické divadelní hry se uskuteční s finanční podporou
Královéhradeckého kraje.
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Předplatné na 61. Polické divadelní hry:
V rámci předplatného si můžete zakoupit zvýhodněné vstupné na 61.
Polické divadelní hry. V ceně permanentky (která je přenosná a
zajišťuje Vám stejné místo v hledišti na všechna představení) máte
jedno ochotnické divadlo zcela zdarma.
3 kategorie permanentek:
I. Přízemí řada:
1 – 5 a balkon řada: 1 – 2
II. Přízemí řada:
6 – 13
III. Přízemí řada:
14 – 16 a balkon řada: 3 – 4

350,- Kč
320,- Kč
290,- Kč

Předplatné obsahuje hry:
Manžel pro Opalu 17.10., Romeo a Julie 31.10., Jak vykrást banku
21.11. a Báječná léta pod psa 29.11.2008
*****
Sleva 25% na označené programy pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P.
Průkazy na vyzvání předložte při koupi a kontrole vstupenek.
Vozíčkáři po telefonickém nahlášení na tel.: 491 421 501 vstup
zdarma.
PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK:
Pondělí, středa: 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hodin
Úterý, středa, čtvrtek: 9.00 – 11.30 a 12.30 – 15.00 hodin
tel.: 491 421 501
e-mail :
kultura@policko.cz
www.meu-police.cz, www.policko.cz
Více informací o připravovaných divadlech najdete na webových
stránkách www.policko.cz nebo v příštím čísle Polického měsíčníku.

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
PRO DĚTI
KOLÁROVO DIVADLO

velký prostor sólistům pro improvizovaná sóla.
Lee Andrew Davidson – americký zpěvák tmavé pleti,
vyrůstal v prostředí protestantského chorálu, spirituálů a
gospelů. R. 1991 se přestěhoval do Prahy a navázal
spolupráci s předními českými jazzmany.
Vstupné: Kč 100,- (vč. místenky)
Předprodej vstupenek v Infocentru v Pellyho domech.

*****
Vedení města Police nad Metují
si Vás dovoluje pozvat

na setkání s občany na téma

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ
SLUŽBY VE MĚSTĚ,
které se uskuteční
17. 9. od 17 hod na sále Pellyho domů.
Těšíme se na Vaši účast.
Sál Pellyho domů

25. – 27. 9. 2008

PODZIMNÍ VÝSTAVA
Výstava výpěstků zahrádkářů, suchých aranžmá,
květin, doplňků, citrusů atd.
Výstava otevřena:
čtvrtek 10.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 hod,
pátek 9.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 hod,
sobota 9.00 – 12.00 hod

Vstupné dobrovolné

Úterý 30.9.2008 od 9 a 10.30 hodin

AUTOŠKOLKA
Umělecká agentura SUSA
Vstupné: 30,- Kč
Dopravní
pořad,
který
zábavnou a hravou formou
oslovuje děti od 4 do 8 let.
Vznikl
ve
spolupráci
s
BESIPem, má dlouholetou
tradici
a
je
neustále
doplňován a aktualizován.
Semafor
a
barvy
„ČERVENÁ,
ŽLUTÁ,
ZELENÁ“ jsou symboly bezpečí na ulici. O nich se v pořadu zpívá,
vypráví,
s
nimi
si
děti
hrají
a
čarují.
Diváci se stanou skutečnými řidiči, chodci i dopravními policisty a
připomenou si přiměřeně k věku všechna základní pravidla chování v
silničním provozu.

Účinkují: Jan Susa a František PROŠEK

PELLYHO DOMY

Taneční
zápis do kurzů pro rok 2009

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Zahájení: čtvrtek 8. 1. 2009 v 19,00 hod
Kurz zahrnuje 7 lekcí a bude probíhat vždy ve čtvrtek.
Závazné přihlášky přijímáme od 1. 10. 2008.
Kurzovné Kč 1 000,- / pár se platí zároveň
s přihlášením.

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
Zahájení: sobota 5. 9. 2009 v 19,00 hod
Kurz zahrnuje 14 lekcí a bude probíhat vždy v sobotu.

Závazné přihlášky přijímáme od 20. 10.

Pátek 12. 9. 2008 v 19,00 hod
Sál Pellyho domů

Kurzovné se platí při přihlášení do kurzu:
jednotlivci Kč 1 300,pár Kč 2 300,- (podmínkou je jednorázová úhrada
za oba účastníky)

Swing Sextet Náchod
& Lee Andrew Davidson (USA)

Oba kurzy se budou konat na sále Pellyho domů
a povedou je opět manželé Poznarovi z Červeného Kostelce.

Koncert swingové a jazzové hudby

Přihlášky jsou - od data zahájení zápisu - k dispozici
v Infocentru
(pondělí a středa 9.00 – 11.30
a 12.30 – 17.00, ostatní pracovní dny 9.00 – 11.30
a 12.30 – 15.00) nebo na www.policko.cz

Swing Sextet vznikl r. 1996 ze členů-sólistů původního
Náchodského big bandu. Skupina hrála převážně swing
30. a 40. let. Později repertoár obohatila o modernější
jazzové formy. Opírá se o známá jazzová témata a dává
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Nástěnný kalendář POLICKO 2009
Pro příští rok vydává město opět kalendář
s fotografiemi Libora Jenky.
Tentokrát budou tématem obce Policka. Jednotlivé listy
budou obsahovat tyto fotografie: Slavný, Bělý, Suchý Důl,
Police n. M. a Radešov, Pěkov, Žďár n. M., Česká Metuje,
Hlavňov, Machov, Bezděkov n. M., Machovská Lhota.

Připravujeme na říjen
Sobota 18. 10. 2008 od 8,30 do 14,00 hod
Pellyho domy, učebna č. 306

VÝTVARNÁ DÍLNA
1/ Práce s pedigem
Potřeby: pedig silnější a slabší, štípací kleště, lavor, ručník
/pedig možno zakoupit v Náchodě - Krámek pro radost a
volný čas, Mlýnská 304 (kousek od polikliniky)/
Kurz určen: začátečníkům i pokročilým

2/ Výroba ručního papíru
Potřeby: toaletní papír - bílý i barevný, ubrousky bílé i
barevné, vylisované květiny, listy, provázky, knoflíky,
sypané čaje, piliny a jiné drobnosti.

3/ Drátování
Potřeby: drát 0,3 mm a 0,4 mm případně i 0,5 mm, kámen,
láhev, svíčku, kleště štípací s kulatými čelistmi.

Kalendář bude v prodeji od 22. 9. 2008
v Infocentru v Pellyho domech za 139,- Kč.
*****

Kulturní přehled ZÁŘÍ – PROSINEC 2008
Opět je vydán kulturní přehled, ve kterém získáte
informace o programu kina, Polických divadelních hrách,
koncertech, výstavách, cestopisných přednáškách, atd., které
se uskuteční v období září – prosinec.
Přehled je zdarma k dispozici v infocentru, knihovně a
na dalších místech ve městě. Získáte v něm bližší informace
o termínech, předprodeji, vstupném a slevách pro držitele
průkazů ZTP a ZTP/P. V elektronické podobě je kulturní
přehled (v PDF) k dispozici na www.policko.cz
O dalších připravovaných akcích, které nejsou
v přehledu uvedeny, budeme pravidelně informovat
v Polickém měsíčníku, na plakátech a www.policko.cz.

KONCERT V KOSTELE

Cena kurzu: Kč 150,Přihlášky a úhrada kurzovného do 15. 10.2008:
CKV Pellyho domy (PO a ST 9.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00,
ÚT, ČT a PÁ 9.00 – 11.30 a 12.30 – 15.00)
Vede Květa Belanová.
*****

Sobota 18. 10. 2008 od 16 hod
Kolárovo divadlo

Olga Vilímková:
PERU a život indiánů
Beseda s Olgou Vilímkovou – za hudebního doprovodu
peruánských indiánů - se bude týkat života indiánů v horách
Vstupné: Kč 50,*****

Polická univerzita volného času
Přednášky začínají v 14,30 hod a jsou otevřeny
zájemcům z řad veřejnosti za 30 Kč:
8. 10. – Pellyho domy - Mgr. Věra Vlčková:
Kuronští – majitelé náchodského panství
29. 10. – Pellyho domy - Jaroslava Janečková:
Hudba v proměnách staletí
*****

Město Police nad Metují
Vás zve na

VARHANNÍ KONCERT

Varhaník: Pawel Pawłik

23.9.2008 od 18 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Polici nad Metují
Vstupné: 80 Kč

Předprodej vstupenek v Informačním centru
v Pellyho domech na náměstí.

Úterý 28. 10. 2008 od 19 hod
Kolárovo divadlo

SLAVNOSTNÍ VEČER s koncertem
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
předání Sportovní a Kulturní ceny města
***
promítání snímku polické ZUŠ „Grizzly Příběh skauta Bohuslava Straucha“
(2. místo za video dokument v soutěži v rámci
projektu „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“)
***
koncert Filharmonie Hradec Králové
Program:
Hector Berlioz – Římský karneval op. 9, Eduard Lalo –
Španělská symfonie pro housle op. 21 (I. Allegro ma non
troppo), Pablo de Sarasate – Cikánské melodie pro housle
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op. 20, Carmen, fantazie pro housle op. 25, Nikolaj RimskijKorsakov – Španělské capriccio op. 34, Petr Iljič Čajkovskij
– Italské capriccio op. 45
Účinkují:
Filharmonie Hradec Králové, Pavel Šnajdr – dirigent,
Markéta Nádvorníková, Šimon Michal
a Matouš Michal – housle.

Vstupné: Kč 150, 140 a 130 Kč
Předprodej od 29. 9. 2008
* * *

Hrajeme o dětské hřiště pro Polici!
Děkujeme všem, kteří se zapojili do soutěže a
v Informačním centru odevzdávali kódy z výrobků
Pampers spolu s doklady o koupi.
K datu uzávěrky zářijového čísla Polického
měsíčníku nejsou ještě výsledky soutěže
na www.pampers.cz k dispozici.

4) Třída Berušky – třída předškoláků, počet dětí: 27
- pí uč. Lenka Šimková
- sl. uč. Jana Kleinerová
O bezproblémový chod naší školky se starají pí Hana
Rutarová, pí Libuše Dostálová, pí Martina Macounová, o
plná bříška dětí pí Jana Jirmanová a pí Hana Scholzová.
Větší opravy a „chlapskou“ práci zajišťuje p. Oldřich
Jenka. Během prázdnin se podařilo dokončit modernizaci
naší školní zahrady, takže nám nic nebrání užívat si hraní na
písku, klouzání po skluzavkové věži a houpání na pérových
zvířátkách.
Za minulý školní rok se nám podařilo nasbírat 182 kg
plastových víček. Děkujeme všem rodičům a prarodičům,
kteří se na sbírání s dětmi podíleli, dík patří také p. Obstovi,
který víčka ochotně dopravuje na místo určení. Sběr víček
pokračuje, proto myslete na pitný režim a vhodné nápoje
v lahvích s víčky!
Za měsíc nashledanou!
Za kolektiv učitelek MŠ Vám zprávičky napsala píučitelka
Katka Rajsová

Tak to už zase začalo.
V letošním školním roce nastoupilo do školy na
Bezděkov 24 žáků, kteří se budou vzdělávat ve dvou třídách.
V jedné bude první a druhý ročník. Učit zde bude paní
učitelka Meierová. V druhé bude třetí a čtvrtý ročník a učit
zde bude paní učitelka Vaisarová. Třídy jsou rozděleny po
12 žácích.
Úspěšný školní rok všem dětem přišel popřát starosta
Bezděkova pan Maroul. Se svým přáním je také navštívila
starostka z Police nad Metují paní Seidlmanová společně s
ředitelem ZŠ panem Nývltem.
Jaroslav Cita

ZPRÁVIČKY Z POLICKÉ ŠKOLIČKY
Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok jsme
zahájili s menšími personálními změnami: posilami pro náš
kolektiv jsou paní Kateřina Važanová a paní Martina
Macounová. Rozdělení na „bitevním poli“ je následující:
1) Třída Sluníčka – děti ve věku 3-4 roky, počet dětí: 26
- pí uč. Dana Baláková
- pí uč. Kateřina Rajsová
2) Třída Zvonečky – děti ve věku 3-4 roky, počet dětí: 25
- pí uč. Lenka Hornychová
- pí uč. Kateřina Važanová
3) Třída Kopretiny – děti ve věku 4-5 let, počet dětí: 26
- pí uč. Jana Obršálová
- pí uč. Iva Suchomelová

Zda bude skutečně úspěšný, ukáže následující čas.
Marie Vaisarová
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GYMNÁZIUM BROUMOV PŘIJME
od 1. 2. 2009
učitele(ku) angličtiny
a učitele(ku)tělesné výchovy.
Kontakt: karel.vyravsky@seznam.cz
mob. 731 159 960

Základní umělecká škola informuje…
Skončily prázdniny a začal další školní rok, ve kterém
budou naši žáci pokračovat v objevování tajů hudebního,
výtvarného a tanečního umění pod vedením našich
pedagogů. Vedle uměleckých poznatků a dovedností mají
možnost získat během této cesty i osobnostní charakterovou
výbavu, bez které se nedá na této cestě poznávání
dlouhodobě úspěšně pokračovat. Mezi vlastnosti, které se
uměleckou výchovou mohou a musí pěstovat, patří
trpělivost, vytrvalost, sebezapření, cílevědomost, ochota
překonávat počáteční neúspěchy, ale i radost z úspěchu
svého i druhých. Tohoto cíle však bez pomoci a spolupráce
rodičů nejsme schopni sami dosáhnout, proto hned na
začátku školního roku prosíme o součinnost na tomto
vzdělávacím úkolu rodiče, prarodiče i ostatní, kteří mají
možnost výchovně působit na děti v domácím prostředí,
kam škola „nedosáhne“. Věříme, že společnými silami se
nám podaří dosáhnout toho, že z našich žáků vyrostou
zdravé a psychicky silné osobnosti, které budou schopny
zvládat stres moderní doby, před problémy nebudou utíkat
do zkratkovitých a návykových řešení, budou umět nacházet
i drobné všední radosti a budou schopni obohacovat druhé.
A to jistě uznáte, že není málo! Tak ať se nám společné
dílo dobře daří i v tomto školním roce!

Prof . Doc. Kamil Roško s našimi trumpetisty

Interpretační kursy – trubka, lesní roh
Šternberk 16. 8. – 23. 8. 2008
Již čtvrtým rokem se žáci naší ZUŠ účastní
interpretačních kursů ve hře na trubku a lesní roh.
Všichni účastníci mají možnost prožít týden, který by se
dal nazvat hudebním soustředěním.
S žáky hudebních škol – základních nebo konzervatoří –
pracují profesoři, kteří jsou ve svém oboru hráčskými i
pedagogickými špičkami. Prof. JAMU Brno – Jindřich
Petráš (lesní roh) a Doc. VŠMU Bratislava – Kamil Roško
(trubka), se po celý týden věnují svým svěřencům nejen
v individuální výuce, ale též v komorní hře.
Letos se z naší ZUŠ zúčastnila sedmičlenná výprava: 6
žáků se svojí paní učitelkou Lenkou Němcovou.
Trubky: Tomáš Pavel, Jaroslav Kollert, Marek Bartoš,
Chananel Sichrovský
Lesní roh: Markétka Jirmannová, Monika Němcová
Celý týden proběhl - již tradičně – v nádherné atmosféře
nejen hudební a pracovní. Zúčastnění žáci si odvážejí nejen
cenné hudební zkušenosti, ale také mnoho zážitků, které
jsou úzce spjaty s fantastickou atmosférou celých kurzů.
Odvážejí si též nová přátelství a trochu jinou dimenzi života,
kterou zde mohli všichni okusit a která jistě kladně ovlivní
jejich charakter.
Všichni naši žáci se již těší na příští kursy v srpnu 2009 a
svým spolužákům vzkazují:
POJEĎTE S NÁMI, NEBUDETE LITOVAT!
JE TO TAM SUPER!
L. Němcová

Hornistka Markétka Jirmanová na závěrečném koncertě

Monika Němcová se loučí se svým vyučujícím –
Prof. JAMU Brno Jindřichem Petrášem
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Zahájení školního roku 2008/2009
Dne 1. září začal na Střední průmyslové škole v
Hronově, stejně jako na všech středních i základních školách
v celé republice, nový školní rok.
A protože se často setkávám s tím, že ve veřejnosti není
vždy dobře chápána funkce a poslání této hronovské střední
školy, chtěl bych o ní při této příležitosti podat alespoň
základní informace.
Tak tedy. SPŠ Hronov, Hostovského 910 je technickou
školou poskytující jejím absolventům střední vzdělání s
maturitní zkouškou v oborech strojírenství a elektrotechnika
(průmyslovka) a střední vzdělání s výučním listem v
oborech nástrojař, elektrikář a automechanik (učební obory).
Touto skladbou oborů je škola prakticky totožná se SPŠ
Jičín a SPŠ Trutnov. V samotných oborech průmyslovky
pak se SPŠ Nové Město nad Metují a SPŠ Dobruška (tyto
dvě školy však nemají současně učební obory a není tak
možný eventuální přestup žáků na méně náročné obory a
naopak během studia).
Za poslední čtyři roky stoupl počet žáků školy o 100 a v
tomto školním roce 2008/2009 má škola již 450 žáků v 18
třídách (8 tříd průmyslovky, 9 tříd učebních oborů, 1 třídu
dálkového studia elektro a strojního)
Škola úzce spolupracuje se strojírenskými a
elektrotechnickými firmami v našem regionu, které mají o
naše žáky velký zájem a nabízejí jim po absolvování
perspektivní nabídky zaměstnání. Žáci průmyslové školy
jsou také připravováni ke studiu na vysokých školách, kam
také mnozí odcházejí.
Kromě maturitních vysvědčení a výučních listů mohou
žáci získat na škole též různá osvědčení a certifikáty,
potvrzující jejich dovednosti v oblasti strojírenství,
elektrotechniky a výpočetní techniky.
Všechny obory naší školy jsou také vhodné i pro dívky.
Již v současné době jsou v každém z nich zastoupeny.
Na závěr bych chtěl požádat veřejnost, aby pro naši
školu již nepoužívala bývalý název COP, který je mnohdy
matoucí a pro střední školu nevhodný. Hronovská škola je
klasickou střední průmyslovou školou elektro, strojní a
automobilní. Je jedinou technickou školou v regionu
Broumovska a okolí a její absolventi získávají perspektivní
zaměstnání nebo úspěšně studují na vysokých školách.
Ing. Vladimír Holan
ředitel SPŠ Hronov

STATISTIKA

80 let
85 let
90 let

pan František Vondra
paní Ludmila Krtičková
paní Marie Drechselová
paní Božena Térová
paní Růžena Hartmanová
paní Antonie Vojtěchová
paní Viktoria Muchová

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.

SŇATKY
Srpen byl více než bohatý na uzavírání manželství. Přispělo
k tomu i jedno významné datum, a to 8.8.
 2.8.
pár si nepřeje být jmenován
 7.8.
na Hvězdě – anonymně
 8.8.
na Slavném u „Hřibů“ – také v utajení
 8.8.
Jan Hvězda a Miroslava Hejzlarová
 8.8.
Jiří Ducháč a Zdislava Klingerová
- obě svatby pěkně a řádně v obřadní síni
 8.8.
Marcel Špaček a Veronika Švorcová
- jediný déšť toho dne nás úplně odrovnal
 9.8.
oddali jsme dva páry, jeden v obřadní síni,
druhý na Hvězdě. Oba si nepřejí zveřejnění.
 9.8.
oddávalo se před kaplí na Hvězdě

Ondřej Repiský a Michaela Semeráková
 16.8.
další církevní sňatek v kapli na Hvězdě,
tentokrát byli oba snoubenci z Polska
 23.8.
Milan Žoček a Monika Plhalová
 23.8.
František Debnár a Aneta Göhlerová
 23.8.
tento pár si nepřeje být jmenován
 30.8.
Vlastimil Sluka a Vendula Čepeláková
 30.8.
církevní sňatek
Dušan Stodola a Libuše Vavřenová

]]]]]]]]
8.8. Jan Hvězda a Miroslava Hejzlarová

Dagmar Hambálková, matrikářka

K 31.8.2008 mělo město Police nad Metují
dle dostupné evidence celkem 4271 obyvatel.

JUBILEA
V srpnu 2008 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Anna Šitinová
pan Konrád Lichter
75 let
paní Jiřina Kyselová
pan Lubomír Zinke
paní Januška Kollertová

Julinka
Krásné ženské jméno. Také pramen čisté a dobré pitné
vody na náměstí, nerozlučně spjatý s Policí. A od 13. srpna
2008 je v Polici ještě jedna JULINKA. Je jí občanské
sdružení, které bylo založeno několika občany, kteří mají
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snahu dělat něco víc pro prostředí, ve kterém žijeme.
Posláním tohoto sdružení je podporovat rozvoj občanské
společnosti, vytváření dobrých podmínek pro rozvoj
dobrovolnictví, spolků a občanských iniciativ, turistiky,
ochrany přírody a kulturního dědictví v regionu Policko.
Cílem sdružení je získávat a realizovat náměty občanů na
zlepšení kvality života v místě svého bydliště a jeho okolí.
Získávat finanční prostředky z různých zdrojů na pořádání
vzdělávacích a osvětových akcí i dalších aktivit
podporujících rozvoj regionu v souladu s posláním sdružení.
Jednou z prvních akcí je získat prostředky z nadačního
fondu České spořitelny na další úpravy prostředí klem
rybníčků u bývalé cihelny. Aby v těsné blízkosti města bylo
místo klidu a pohody pro chvíle odpočinku, místo pro krátké
vycházky i posezení, místo, kde budou vedle sebe v klidu a
pohodě v přirozeném prostředí žít lidé i různé živočišné a
rostlinné druhy.
Druhým projektem, kterému se členové sdružení věnují,
je získání peněz na opravu turistických cest na Policku.
Jsme toho názoru, že náš kraj má co nabídnout svým
návštěvníkům. Není ale naší dobrou vizitkou, pokud tu
turisté chodí po rozpadlých lávkách a schodech, po cestách,
kde není kudy projít pěšky nebo projet na kole. Oceňujeme,
jak je to jinde krásné, jak tam mají upravené cesty a jiná
zařízení pro turisty. Tak ať mohou návštěvníci našeho kraje
totéž říkat o Policku. Oslovujeme za tímto účelem nejen
starosty a zastupitele obcí regionu, ale jednáme i s Lesy ČR,
píšeme žádosti o granty z evropských fondů, hledáme
partnery v zahraničí.
Oba výše jmenované projekty jsou věcí nejen členů
sdružení, ale mají význam snad pro všechny občany města.
Pro někoho větší, pro někoho možná nepatrný. Dnes. Ale
příště? Proto každý, kdo má chuť podpořit toto snažení
členů občanského sdružení bude vítán. Stejně tak každý
dobrý nápad, jak přispět ke zlepšení prostředí v Polici i
okolí. Sdružení od svých členů nevybírá finanční příspěvky,
ani nemá striktní požadavek na brigádnické hodiny. Své
členství prokazují členové sdružení nápady, náměty a svým
přístupem k řešení těch problémů, které vidí kolem sebe.
Kontakt na sdružení je na Josefa Hejnyše, tel. 723 465 971.
Josef Hejnyš

Prosté díky!
Polická pouť se letos přihnala s brekem. Ačkoli myslím,
že neměla vůbec důvod na cokoli si stěžovat. Program
pouťového víkendu byl opravdu pestrý a tak si jistě každý
mohl přijít na to své.
Jako už minulé roky, za bezprostřední podpory města
Police, pořádal náš sbor pouťovou zábavu. Místem
pátečního veselí a plného tanečního parketu měl být již
tradiční Pellyho park. Počasí si však ani v pátek ráno nedalo
říct a tak nás ani teď město Police nenechalo na holičkách.
Paní starostka ochotně nabídla náhradní prostory pro
uskutečnění zábavy v Pellyho domech. Pracovnice
informačního centra pomohly s pohotovou reorganizací
a p. Exner se zázemím pro občerstvení.
Ubrečený páteční večer i přes to zvedl z kanapí věrné
příznivce folku a country, skupiny Pevná vůle.
Rád bych jménem sboru SDH ve Velké Ledhuji tímto
znovu poděkoval městu Police za aktivní zájem
a projevenou podporu.
Do příštího roku si přejeme stejně dobrou spolupráci
a navíc snad už jen lepší počasí.
Za SDH VL A.Trojtl

Polická základní
or ganizace zahrádkářskéh o
svazu informuje
Podzimní výstava v Pellyho domech
ve dnech 25. – 27. září.
Ve spolupráci s CKV Pellyho domy připravujeme
výstavu, která by měla prezentovat veřejnosti činnost spolků
v Polici nad Metují.
Věříme, že se zúčastní nejen zahrádkáři, ale i rybáři,
citrusáři, myslivci a další. Představí se také děti z našich
školek.
Za asistence knihovny proběhne už 4. ročník soutěže pro
děti Kouzlení s květinou v aranžování suchých květin. Opět
budou mít návštěvníci možnost svým hlasováním vybrat
nejlepší aranžmá.
Také my se budeme prezentovat svými výpěstky. Jejich
shromažďování a úprava výstavy proběhne ve středu 24. 9.
Po 17 hodině. Prosíme členy o hojnou účast a případnou
pomoc při instalaci. Výpěstky přineste přímo do Pellyho
domů.
Za ZO ČZS Zdeněk Novotný

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
ZÁKRYT PLEJÁD MĚSÍCEM
Po částečném zatmění Slunce (1. 8. bylo pozorováno z
náměstí) a částečném zatmění Měsíce (16. 8. bylo špatné
počasí) máme možnost pozorovat jeden z méně nápadných
astronomických úkazů. Tímto úkazem bude zákryt části
hvězdokupy Plejády Měsícem v časných ranních hodinách
dne 20. září.
Princip úkazu je jednoduchý a vyplývá z jeho názvu.
Měsíc na své dráze kolem Země občas zakryje mnohem
vzdálenější hvězdu - tentokrát dokonce hvězdokupu Plejády
v souhvězdí Býka. V okuláru astronomického dalekohledu
uvidíme nejen hvězdu, ale také k ní se přibližující okraj
Měsíce. Samotný zákryt nastává okamžitě, hvězda zdánlivě
„zhasne“. (Pozorovateli u dalekohledu ji zakryje okraj
Měsíce). Tuto fázi zákrytu nazýváme vstup a pozorovatel se
na ni může dobře připravit. Výstup zakryté hvězdy zpoza
Měsíce probíhá opět okamžitě. Hvězda se na okraji Měsíce
náhle jakoby „rozsvítí“. Pozorování výstupu je proto
podstatně náročnější na soustředěnost pozorovatele.
Pozorování zákrytů hvězd Měsícem probíhalo v našem
Astronomickém klubu (kroužku) - prakticky od jeho
založení v roce 1962. Úkolem amatérského pozorovatele je
registrace okamžiku zákrytu pomocí časoměrného zařízení.
Potom následuje porovnání s přesným časovým signálem.
Naměřené údaje se zasílají na hvězdárnu do Valašského
Meziříčí a slouží ke studiu dynamiky soustavy Země a
Měsíce.
Parametry zákrytu hvězdy SAO 76140 v Plejádách dne
20. září 2008: vstup nastane ve 4 hodiny 29minut, výstup v
5 hodin 33 minut SELČ.
Okamžiky dalších zákrytů hvězd Měsícem jsou
publikovány v Hvězdářské ročence 2008. (Pro přesnou
zeměpisnou polohu místa pozorování je možné okamžiky
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zákrytů vypočítat některým ze specielních
například Occult, Low atd.).

programů

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 22. září v 17 hodin 44 minut SELČ vstupuje do
znamení Vah, začíná astronomický podzim,
podzimní rovnodennost,
v září se den zkrátí o 1 hodinu a 47 minut
MĚSÍC
7. v první čtvrti, 15. v úplňku, 22. v poslední
čtvrti, 29. v novu,
20. ráno dojde k zákrytu hvězdokupy Plejády,
MERKUR nepozorovatelný,
VENUŠE večer nízko nad západním obzorem,
MARS
nepozorovatelný,
JUPITER pozorovatelný v první polovině noci
v souhvězdí Střelce,
SATURN nepozorovatelný,
URAN
pozorovatelný po celou noc v souhvězdí
Vodnáře,
NEPTUN v souhvězdí Kozoroha, 13. září v 5 hodin SELČ
bude Neptun v konjunkci s Měsícem, Neptun
pouhé 0,3° jižně od Měsíce
Karel VACEK, Astronomický klub Police

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Jak se dělá rodinná pouťová
atrakce
Vždycky, když jdu na masáž k Radce Kaufmanové vím,
že spolu zase vymyslíme něco s velkým N. Většinou však
zůstane pouze u teorií a snů. Společnou akci na Polickou
pouť, kterou jsme si vysnily při našem posledním setkání,
jsme ale konečně dotáhly až do konce. Naším cílem bylo
nabídnout návštěvníkům pouti něco zajímavého, co by bylo
netradiční a zároveň zaujalo celou rodinu. Takže jsme
vykoumaly rodinný program složený ze čtyř naprosto
odlišných oborů – výrobky ze sena, drahé kameny, čaje a
staročeská lazebna – masérna. Vše jsme zasadily do
prostředí Staré školy – Dřevěnky, které tomu dodalo tu
správnou atmosféru. Když dáte všechno tohle dohromady a
navíc se při tom sejde super parta, úspěch je zaručen.
O náročnosti příprav různých akcí MC jsem již na
stránkách Polického měsíčníku psala, takže jsem tentokrát
přemýšlela, jak to vypadá z té druhé strany. Jak to asi vnímá
samotný návštěvník těchto akcí. Při střídání stráží v dílničce
MC, jsem s rodinou procházela mezi pouťovými atrakcemi a
snažila jsem se vcítit do takového úplně obyčejného
návštěvníka naší rodinné pouťové atrakce.
Takhle nějak si představuji rozhovor dvou sousedek po
návratu jedné z nich z polické pouti (podotýkám, že vše je
pouze výplodem mé bujné fantazie, o úplně cizí rodině, z
úplně cizího města).
„Tak si představte paní Nováková, co se mi o víkendu
stalo. Jeli jsme do Police na pouť, jdeme takhle po náměstí a
hned u prodejny knih mě málem trefí šlak. Ke sloupu
podchodu je přivázaná jakási postava, místo vlasů červený
chlupatý koberec, ňadra vycpaná senem a pod nimi plakát
na nějakou akci v Dřevěnce. Po počátečním šoku nasměruji
rodinu do tunelu. Před Starou školou mám opět srdeční

zástavu, protože narazíme na druhý poutač – stejná postava
s plakátem – nejspíš příbuzná té z náměstí. Pochopím, že se
nejedná o asijské příslušníky z pouličního stánku s nudlemi,
ale pro jistotu do postavy nenápadně píchnu – to víte, co
kdyby. Chci zklamaně odejít bez nudlí, ale zvědavost mi
nedá. Zhluboka se nadechnu, popadnu dítě za ruku a strkám
protestujícího manžela do budovy. Hned za dveřmi dostanou
pro změnu šok mé čichové receptory. Z důvodu obrovské
haldy sena, ve které sedí další podezřelá osoba, se mi
spustila senná rýma. Mému dítěti to však nevadí a okamžitě
se pouští mé ruky. Slyším,jak křičí, že chce dělat ježka i
slepici a mizí v hromadě suché trávy. Otočím hlavu doprava
a hledám oporu v manželovi. Vidím však pouze tkalcovský
stav,za kterým sedí maketa člověka jako vystřiženého
z hororových filmů. Pokračuji tedy dál a nacházím svého
muže, který má plné ruce drahých kamenů a vzrušeně
konverzuje s jejich prodejcem. Snažím se na něj mluvit a
nenápadně mu vysvětlit, že bych si na svém dekoltu
dokázala představit trochu jiný kámen než vločkový
obsidián nebo hematit. Prodejce se mi skočil do řeči s tím,
že jsem rozený ksichtospras. Chvilku čekám a když manžel
nebrání mou čest, urazím se a odcházím k oddělení s čaji.
Prodejce na mě ještě volá, že jsem se přeslechla, že ten
kámen se jmenuje chryzopras, ale to už mě za ruku popadne
divá žena v podivném staročeském kroji a odtáhne mě ke
stojanu s pytlíčky čajů. Všechny mi strká pod nos, čímž se
mi rýma ještě zhorší a přestávám dýchat. V tu chvíli se
odhrne přilehlý závěs a objeví se další divoženka, která si ve
vlasech jezdí nějakým rozbitým šlehačem a hrozně se u toho
hihňá. Láká mě, že mi namasíruje krk, ale v ceníku si přečtu,
že se zde provádí drbání hlavy - odvšivení – odblešení.
S tvrzením, že to naprosto nemám zapotřebí, utíkám
k manželovi a sypu mu z kapes nastřádané šutry. Po zjištění,
že žádný z kamenů není diamant, zadržím dech a
vyhrabávám řvoucí dítě z kupky sena. Aby se uklidnilo,
kupuji mu zvířátko s pohankou a utíkáme a utíkáme.
Zastavujeme až doma. Když můžu zase dýchat nosem,
říkám si, že to zase tak hrozné nebylo. Dítě má v květináči
vlastnoručně vyrobeného ježka, manžel zapaluje svíčku ve
skleněné kouli plněné křišťály, vaříme si k tomu orientální
čaj a vískáme se ve vlasech. Tak si myslím, že za rok se do
té Police zase pojedeme podívat, třeba nás ještě něčím
překvapí.“
Vaše Káťa Hlávková
Realizační tým rodinné pouťové atrakce:
- MC MaMiNa – dílnička se senem – Káťa Hlávková,
Simča Pohlová, Iveta Tautzová a spol a Martina
Macounová (externí spolupráce – Káťa Nekvindová,
Potraviny Purkert, Hana Zmátlová)
- Drahé kameny – Tomáš Hurdálek, Hradec Králové
- Čaje a čajové příslušenství – Radka Kaufmanová,
prodávala Lucie Kaufmanová
- Staročeská lazebna – Radka Kaufmanová
Za spolupráci děkujeme Informačnímu centru Police nad
Metují a Regionálnímu muzeu Náchod, jmenovitě panu
Tůmovi.
Vaše Káťa Hlávková

Program na září v Mateřském
centru MaMiNa – začali jsme 2. září
Každé úterý – Miminkování – program pro těhotné a
pro rodiče s dětmi do 1 roku – každá nově příchozí maminka
od nás dostane malý dárek. Program slouží k prvnímu
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seznamování dětí a socializaci do kolektivu, také jako
prevence sociálního vyloučení čerstvých rodičů.
Každou středu –– Kapříci - program pro rodiče s dětmi
od 1,5 do 4 let, součástí tohoto programu bude od nového
školního roku i malá výtvarná dílnička s procvičováním
jemné motoriky.
Každý čtvrtek –– Cvrčci - program pro rodiče s dětmi od
1,5 do 4 let s důrazem na rytmiku, tanečky, říkadla.
Programy úterý až čtvrtek začínají v 9.30, končí v 11.30
a jsou přizpůsobeny věku dětí, které nás navštíví.
Nově Vám také nabízíme program Brumíci – pro
nejmenší děti kolem 1 – 2 let, které se už naučily chodit.
Program je přizpůsoben věku dětí, účast rodičů je nutná, při
programu se děti naučí základní říkadla, vyzkouší si hru na
nástroje, s maminkami si broukají písničky a tanečky.
Program zároveň slouží pro první seznamování a socializaci
dětí, které již odrostly úternímu Miminkování, jako příprava
na programy pro větší děti, které jsou ve středu a ve čtvrtek.
Bude probíhat každé pondělí od 9.30 do 11.30. Pro otevření
tohoto programu je nutné se přihlásit do 15. září na tel.
777/903 029. Program začne v případě zájmu alespoň 5
rodičů.
V případě Vašeho zájmu budeme pokračovat v programu
Malý Zvídálek, který je připraven pro děti, které v brzké
době nastupují do MŠ jako příprava na tento vstup. Probíhá
bez účasti rodičů. Obsahuje základní program sestavený
z cvičení, říkadel, hraní na nástroje, písniček a pohádky. Po
společné svačince následuje tématický program zaměřený
na situace, se kterými se děti setkávají v běžném životě
např.: návštěva lékaře, denní režim, barvy, zvířata, dopravní
prostředky aj. Poté je připravena dílnička, kde děti vyrábějí
dáreček nejen pro maminky, většinou k příslušnému tématu.
Příchod dětí od 9 hod., od 9.30 – 11 hod.- program bez
účasti rodičů, do 11.30 hod. odchod dětí. Cena je 30,- Kč za
program.
Na tento program je také nutné se přihlásit – tel.:
777/903 029.

Doplňkový program
Přednáška PhDr. Rejtharové – čtvrtek 18. září od 16
hodin v MC
Další z oblíbených přednášek PhDr. Rejtarové
z Pedagogicko-psychologické poradny v Náchodě se opět
bude věnovat palčivému tématu z nelehké výchovy dítěte.
Tentokrát se zaměříme na různá dětská období vzdoru,
vysvětlíme si, kdy tato období nastávají, jak probíhají a také
různá řešení z toho plynoucích situací. Bude zde prostor i
pro vaše konkrétní dotazy. Vstupné 30,- Kč. Během
přednášky bude probíhat hlídání dětí v druhém prostoru MC.
Starý papír pro MaMiNu
Také byste chtěli pomoci mateřskému centru ve Vašem
městě a nevíte jak? Nabízíme Vám řešení: od pátku 26.9. do
pondělí 29.9. budou před Základní školu přistaveny
kontejnery, do kterých můžete nosit starý papír a kartony.
Za získané finanční prostředky budou do MC nakoupeny
nové hračky, knížky a další vybavení. O využití výdělku
z této akce Vás budeme informovat. Předem velmi
děkujeme.
Za spolupráci děkujeme Základní škole v Polici nad
Metují a Sběrnému dvoru Hronov.
Prevence zubního kazu u dětí předškolního věku –
středa 22. října od 16 hodin v MC

Přednášku o jednom z nejdůležitějších zdravotnických
témat s odpověďmi na Vaše konkrétní dotazy si pro Vás
připravila zdravotní sestra se specializací v oboru
stomatologie paní Ivana Vrbová. Vstupné 30,- Kč. Během
přednášky bude probíhat hlídání dětí v druhém prostoru MC.

Pozvánky, nabídky, sdělení
Nové kroužky v MC MaMiNa
Oznamujeme rodičům, že od září zařazujeme do našeho
programu nové i stávající kroužky. Přihlášky nebo případné
další informace Vám rádi zodpovíme na tel.: 777/ 903 029
Většina
nebo na mailu katahlavkova@mcmamina.cz.
kroužků je omezena max. počtem dětí. Pro otevření kroužku
(platí i pro dospělé) je potřeba min. 5 osob. Všechny
kroužky probíhají v prostorech MC na 1. stupni ZŠ v Polici
nad Metují. Ukončení přihlášek je 15. září!
Veškeré nabízené kroužky a kurzy nejsou určeny
pouze návštěvníkům MC, ale široké veřejnosti.
Kroužky pro děti:
 Angličtina pro nejmenší – angličtina pro děti nejen
předškolní, ale i pro žáky 1. a 2. tříd. Tento kroužek je
pokračováním z loňského školního roku. Děti se učí
zábavnou formou, z říkadel, písniček a zajímavých
pomůcek. Cena je 300,-Kč/dítě a 10 lekcí, bude
probíhat jednou za týden v odpoledních hodinách.
Lekce trvá vyučovací hodinu, tj. 45 min.
 Malá flétnička – tento kroužek také navazuje na
kroužek z loňského školního roku, ale stejně jako u
angličtiny je vhodný i pro úplné začátečníky. Cena i
podmínky jsou stejné jako u angličtiny. Při tomto
kroužku je nutná účast rodičů, hlavně u mladších dětí.
 Cvičení na rehabilitačních míčích – cvičení na
rehabilitačních míčích bude probíhat za aktivní účasti
rodičů, je určeno především chodícím dětem od 1 do 3
let. Za 10 lekcí po 45 min. vybíráme 300,-. Počet dětí je
omezen. Program bude probíhat nenásilnou, zábavnou
formou přizpůsobenou věku dětí, sestavených
z písniček, říkadel a her, lektorkou je Mgr. Karolína
Havlíčková.
 Tanečky pro předškolní děti – nový kroužek pro
holčičky i kluky bez účasti rodičů, které baví tancování.
Děti budou nejen tančit, ale také se budou učit
jednoduché
choreografii
s možností
budoucího
vystupování. Je určen především předškolním dětem od
2-6 let, předpokladem je částečná samostatnost dítěte a
chuť učit se. Počet dětí v kroužku je omezen! Finance a
podmínky stejné jako u ostatních kroužků.
 Výtvarná dílnička – tento kroužek je rozšířením
Keramiky z loňského školního roku. Kromě výrobků
z keramické hlíny se děti naučí různé techniky malování
a kreslení a budou vyrábět zajímavé věci, jejichž výroba
je přizpůsobena jejich věku. Cena i podmínky jsou
stejné jako u ostatních kroužků. Účast rodiče je
vyžadována dle věku dítěte.
Pro dospělé – u všech těchto kroužků a kurzů bude
zajištěno hlídání dětí
Cvičení na rehabilitačních míčích pro těhotné –
klasické cvičení na míčích pro budoucí maminky, které
pomáhá od bolestí a také se připravit na porod. Za 10 lekcí
po 45 min. vybíráme 300,-Kč. Počet míčů je omezen!

18
Cvičení aerobiku – klasické rytmické cvičení na hudbu
bude probíhat ve podvečerních hodinách. Bude trvat cca 60
min., cena je 15,- za lekci, cvičení je určeno malé skupině
žen, dle dohody je možné i vícekrát v týdnu.
Babinec – tvořivé odpoledne. Těšíme se na každého,
kdo rád vyrábí různé malé „zbytečnosti“. Setkání probíhá
jednou za 14 dní, cena je 30,-. Při tomto kroužku není vítaná
účast dětí z důvodů používání pro ně nebezpečných
pomůcek a materiálů (tavné pistole, laky, barvy aj.), po
dohodě lze zajistit jejich pohlídání.
Zajímavá cenová nabídka jazykových kurzů pro širokou
veřejnost
- Anglický jazyk – v novém školním roce otevíráme 2
kurzy výuky anglického jazyka pro dospělé – pro
mírně pokročilé a pro pokročilé. Pozor změna! přihlášky na tel.: 777/903 029.
Cena za jednu
vyučovací hodinu, tj. 45 min., je Kč 75,- . Kurzovné se
vybírá na 10 lekcí dopředu, výuka probíhá v prostorech
MC.
- Německý jazyk – výuka německého jazyka pro mírně
pokročilé bude probíhat za stejných finančních
podmínek jako u angličtiny.

ni časově navazující Mezinárodní výstavu poštovních
známek WIPA2008 konanou 18. – 21. Září ve Vídni.
Námětem společné emise je spěšná pošta Vídeň – Brno
z r. 1750. Na aršíku je volně použita obrazová dopisnice,
která vyšla nákladem spolku poštovních úředníků ve Vídni
poč. 20. století a byla použita a zaslána z Vídně do Prahy 23.
11. 1914. Nyní je ve sbírkách Poštovního muzea v Praze.
Také Poštovní muzeum se připravilo na návštěvníky
světové výstavy. K vidění bude světový unikát – v přísně
střežené vitríně bude osmnáctiblok prvních novinových
známek světa, rakouských modrých Merkurů z roku 1851.
Trezor opouštějí tyto známky jen výjimečně.
Na tradičním Výstavišti a v secesním Průmyslovém
paláci se filatelistické výstavy PRAGA vůbec poprvé jako
světové proslavily v roce 1962. Poté pokračovaly v letech
1968, 1978 a 1988. Získaly tak pravidelnou desetiletou
periodicitu, která pokračuje rokem 2008.
Uspořádání světové filatelistické výstavy je pro každou
zemi velkou ctí. Obdobně jako u olympijských her,
fotbalového mistrovství světa či významných kulturních
akcí celosvětového významu totiž i filatelistická výstava
slouží k lepšímu poznání a propagaci dané země.

Canisterapie v MaMiNě
MC MaMiNa oznamuje, že lekce Canisterapie budou
pokračovat i v novém školním roce 2008/2009. Lekce
probíhají každých 14 dní ve čtvrtek v MC a jsou přednostně
určeny klientům dětského věku se speciálními potřebami
z Náchodského okresu. Přihlášky přijímáme na tel.:777/903
029. Informační schůzka se zájemci proběhne ve středu 17.
září v 16 hodin v MC, na 1. stupni ZŠ v Polici nad Metují.
Lekce zajišťuje kvalifikovaná canisinstruktorka paní Milada
Macháčková z občanského sdružení U rozcestí.
Canisterapie v MC je v druhém pololetí roku 2008
financována díky projektu Podaná tlapka z grantového
programu Společně za úsměv – fi. KONZUM obchodní
družstvo, Ústí nad Orlicí. Velmi děkujeme.
Bližší informace o canisterapii Vám přineseme v příštím
čísle PM.
Kadeřnické dny v MC MaMiNa
MC Mamina nabízí nejen svým členům a návštěvníkům,
ale i široké veřejnosti kadeřnické dny v MC. Pravidelně
každý lichý týden ve čtvrtek od 14. srpna nabízíme veškeré
kadeřnické služby dle vašeho přání včetně vlasového
poradenství. Nutno objednat na tel. 777/ 567 984. Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Poděkování
Velmi děkujeme panu Janečkovi, jehož firma zajišťovala
letošní pouťové atrakce v Polici nad Metují, za věcnou a
finanční podporu činnosti Mateřského centra MaMiNa.
Vaše MaMiNa také na www.mcmamina.cz

Filatelistický kroužek informuje
Světová výstava poštovních známek
PRAGA 2008
Společné česko-rakouské vydání připomíná dvě
významné filatelistické události – Světovou výstavu
poštovních známek PRAGA 2008, která se koná 12. – 14.
září na Výstavišti v Praze 7 – Holešovicích a na

Stanislav Plachta

Letní zprávy z DD
Krásné slunečné dny jsme využili převážně ke krátkým
procházkám okolo Domova a k posezení v různých
zákoutích naší zahrady, místa si obyvatelé vybírali podle své
náklonnosti ke sluníčku.
Přesto, že je léto dobou dovolených, tak jsme pro
obyvatele připravili spoustu zajímavých programů, nebo je
na některé akce mimo Domov doprovodili a dovezli.
Posledního června jsme byli sportovat v Domově
důchodců – Justýnka v Hronově, vedli jsme si zdatně a
všechny disciplíny splnili na jedničku.
Ve středu 16. července jsme společně oslavili narozeniny
a potěšili se pohádkovým představením v podání
loutkoherečky paní Holasové z Jaroměře, které ještě jednou
děkujeme.
Koncem července jsme podnikli výlet do Broumova a
absolvovali náročnou prohlídku kláštera a zahrady.
Hned prvního srpna jsme vyrazili do chatové oblasti na
,,Žděřinu“, na zahrádku ke Kollertom, kde jsme si poseděli a
obdivovali krásně rozkvetlé gladioly ( nejen ty).
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V pátek 8. 8. proběhla další oslava narozenin, tentokrát
se zvlášť výjimečným programem – koncertem vážné
hudby v podání houslistky Aničky Skálové z Machova,
která v současné době studuje hudbu na universitě
v Americe. Vystoupení bylo úžasné, děkujeme.
A už je tu ,,polická pouť“!
Dopoledne v pátek 14. 8. jsme i s obyvateli
potřebujícími invalidní vozík vyrazili na výstavu květin do
Zobalova zahradnictví. Množství krásných známých
i cizokrajných květin nás přímo okouzlilo a některým z nás
se o nich i zdálo.
Ještě tentýž den jsme byli na odpoledne pozváni do DPS
Javor na pouťové posezení, kde se nám moc líbilo.
Občerstvení bylo výborné, a když nám k tomu ještě zahrál
nám dobře známý pan Pepa Nentvich na harmoniku, tak to
opravdu „nemělo chybu“. Za pozvání děkujeme.
Aby nebylo „poutě málo“, vyrazili jsme na další,
tentokrát na Bartolomějskou do Domova důchodců v Malé
Čermné a to hned v neděli 24. srpna. Bylo tam také moc
hezky, jen to počasí nám nepřálo.
Ještě nám ani neuschly boty a už jsme se těšili na
druhého září na opékání prasátka a hned třetího dopoledne
putujeme na pouť do Domova důchodců v Tmavém Dole,
ale o tom až příště!
Za DD Věra Kašíková - ředitelka

důležitých
plánovalo.

150 let textilní průmyslové tradice
na Broumovsku 1857 – 2007

•

Zápisky kronikářovy z posledních let
•

1997 - 1998
Přišel rok 1997 a s počátkem hospodářské krize české
ekonomiky nastala stagnace dosud poměrně příznivého vývoje
Veby. Na hospodářskou recesi firmy měly vliv jak zvyšující se
náklady v důsledku cenových deregulací, tak červencové
katastrofální povodně, které se nevyhnuly ani provozům v
Olivětíně a Velké Vsi. Napáchaly zde škody za více než 25
milionů korun.
V roce 1998 se Veba připojila do světové sítě internetu a její
nové webové stránky mohly následující rok přinést zprávu o
vyhlášení ekologické politiky podniku a zavedení systému
ochrany životního prostředí ISO 14001. Stejně jako v případě
udělení ISO 9001, byl i tento certifikát prvním přiznaným
českému textilnímu podniku.
V r. 1998 byla dokončena celková plynofikace provozů Veby
a byly zrušeny staré uhelné a mazutové kotelny. Po vyřešení
problematiky odpadních vod tak Veba učinila rozhodující krok
proti zhoršování kvality ovzduší v rámci Chráněné krajinné
oblasti Broumovsko.
S cílem vyrábět levně pro slovenský trh byla v roce 1998
zahájena spolupráce s Tatraľanem Kežmarok, kam byla
přenesena v rámci modernizace polického závodu část zdejší
výroby froté. Tento projekt však po třech letech zkrachoval.
V roce 1998 vyhlásil dosavadní většinový vlastník Veby,
společnost Centrotex, úpadek a polovinu akcií v následujícím
roce získala společnost Pyrr s.r.o. Paralelně s ní vstoupila do
Veby i společnost Incot s.r.o. Pád Centrotexu jako hlavního
exportéra měl za následek propad vývozu a následně tržeb. V
následujícím roce vykázala Veba ztrátu kolem třiceti milionů
korun.
•

1999 - 2000
I v roce 1999 pokračoval proces koncentrace a modernizace
výroby. Byla zahájena instalace nových stavů v polické tkalcovně
a dokončena rekonstrukce úpravny v Olivětíně.
Neuplynul ani rok a Vebou otřásly další personální změny. Na
zadluženou společnost Pyrr, největšího akcionáře Veby, byl roku
2000 uvalen konkurs. Tím se zablokovala realizace řady

podnikatelských

koncepcí,

které

vedení

Veby

Tovární areál se sídlem společnosti ve Velké Vsi.
Situace se stabilizovala až po mimořádně svolaných valných
hromadách v druhé polovině roku 2000, kdy větší vliv na řízení
Veby získala znovu společnost Incot. Na počátku roku 2000
Veba zcela převzala vývozní aktivity Centrotexu a během
několika měsíců zahájila obchodování svého zboží také po
internetu. Navzdory majetkoprávní krizi a rychlému posilování
směnného kurzu koruny dosáhla Veba čistý zisk 51 milionů
korun. Proces restrukturalizace výroby na všech úrovních se ani
v tomto roce nezastavil a realizovaly se další investice.
Nové milénium
V letech 2002–2005 využila Veba státního programu
investičních pobídek ve formě daňových úlev. Podnik během
těchto let získal další nové strojní technologie v celkové hodnotě
350 milionů korun. Modernizovány byly de facto všechny hlavní
výrobní provozy.
Veba v roce 2001 převzala prostřednictvím své nové dceřiné
společnosti Omnitextile Veba, Ltd. obchodní aktivity Centrotexu
také v Kanadě.
V rámci plánované restrukturalizace firmy došlo v r. 2002 k
prodeji areálu závodu v Petrovicích a následně byl v r. 2004
odprodán uvolněný objekt horní polické továrny (závod 10),
odkud byla přemístěna konfekce blíže ke tkalcovně a úpravně. V
čase, kdy krachovala nebo výrobu snižovala řada českých
textilek, kdy boj o zákazníka vrcholil a marže výrobců se
propadaly, otevřela Veba v roce 2002 své nové podnikové
prezentační a vzorkové studio. Přiliv investic do Olivětína
pokračoval i v roce 2003 nákupem nových stavů Somet a
Dornier včetně nové klimatizace. Provoz ve Velké Vsi byl
vybaven novými dopřádacími stroji.
V roce 2002 se Veba v rámci ankety Lidových novin zařadila
do prestižního seznamu padesáti tradičních českých firem. V
roce 2004 obsadila Veba v anketě 100 nejznámějších
tuzemských firem v oboru textilního průmyslu 3. místo.
•

Per aspera ad astram
Přes nepřízeň osudu, který v uplynulých dvou dekádách
tvrdě zkoušel český textilní průmysl, dokázala Veba jako jeden z
mála podniků ve svém oboru zrealizovat vlastní hlubokou
restrukturalizaci a proměnit se v moderní prosperující
podnikatelský subjekt.
Zásluhou masových investic do modernizace výroby, inovace
výrobního programu a v neposlední řadě také nové obchodní
politiky se zaměřením na zákazníka se Veba dostala mezi deset
největších a nejúspěšnějších českých textilek. Z hlediska
bavlnářských prvovýrobců patří dnes Veba mezi tři
nejvýznamnější české textilní firmy.
Svoji bohatou tradici exportu rozvíjí Veba i v současnosti.
Tak jako před více než sto lety směřují opět více než tři čtvrtiny
produkce na zahraniční trhy, nejen evropské, ale i do USA,
Kanady, západní Afriky, na Blízký východ, a dokonce i na
některé asijské trhy. Od roku 1993 náleží Vebě z hlediska tržeb
stálá pozice v první padesátce exportně nejvýkonnějších českých
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firem, a to v absolutním srovnání všech oborů. Z hlediska
dynamiky, tedy růstu vývozu, se její export řadí do první třicítky.
To vše by dnes nebylo, nebýt již dávno zapomenutých
textiláků předchozích generací, nejvyšších šéfů, mistrů i
řadových dělníků, kteří s osudy podniku spojili své životy v
hlubokém přesvědčení, že tato práce má smysl a s pevnou vírou
v její úspěch. Je to fenomén, který se jako symbolická nit vine
celou historii broumovského textilnictví od jeho počátků. Je to
jeho životní energie, chcete-li onen Genius loci, spojující v sobě
minulost, přítomnost i budoucnost.

VEBA, textilní závody a. s., Broumov

Začínáme skautský rok
Skončily prázdniny a vracíme se do školních lavic.
Potkáváme spolužáky, kamarády. Začíná školní rok a s ním i
rok skautský. Je to příležitost přidat se hned na začátku
k partě kluků a holek, kteří chtějí dělat něco opravdu
zajímavého, napínavého, zkrátka skvělého. Všechny
skautské oddíly si zachovávají svá odpoledne a mají své
schůzky v obvyklou dobu:
Světlušky - (děvčata 7 - 11 let) v úterý od 16 do 18 hodin
Vlčata - (kluci 7 - 11 let) ve středu od 16 do 18 hodin
Skauti - (kluci 11 - 14 let) ve čtvrtek od 17 do 19,15 hodin
Skautky - (děvčata 11 - 14 let) v pátek od 15 do 17,30 hodin.
A ke schůzkám patří i skautské výpravy za poznáním a
za dobrodružstvím. Obvykle bývají každých čtrnáct dnů.
Podrobnosti domlouvá na schůzkách v klubovně, kde se také
společně připravujeme na všechno, co nás na výpravách
čeká.
Přijít může každý, kdo má zájem. Zůstane jen ten, kdo
opravdu chce něco dělat, nebojí se námahy, umí a chce být
dobrým kamarádem ostatním. Takoví jsou opravdu vítáni.
A pro ty starší začínáme něčím opravdu neobvyklým. Co to
je?

Velká dobrodružná hra.
Je pro všechny kluky a holky mezi 11-14 lety.
Přijďte na akční sobotní odpoledne! Sraz je v
sobotu 13.září ve 13.30 hodin ve skautských
klubovnách vedle školní jídelny v Polici. Nebojíš
se výzev a nechybí ti odvaha ani obratnost? Tak
neváhej! Bude se o tom dlouho vyprávět. Přijď
ukázat, že na to máš!!!
Josef Hejnyš

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou panu Janu Janečkovi, majiteli
firmy Pouťových atrakcí z Prahy, který našemu „Senior
klubu Ostaš“ v Polici nad Metují, v průběhu Polické pouti
přispěl svou finanční podporou do klubové pokladny.
Dar, který nám osobně předal, nám pomůže uskutečnit
v nové sezóně opět mnoho příjemných setkání s kvalitní
náplní programů a výletů.
Za vedení a členy „Senior klub Ostaš“
předsedkyně Helena Pivoňková

O ARCHITEKTUŘE
Na výstavě jsme nainstalovali dva panely s fotografiemi
staré a nové Police. Vznikla tím možnost posouzení změn ve
městě. Možnost jasně vidět, zda změny proběhly k lepšímu,
anebo k horšímu. Možná to bylo výběrem materiálu, ale ten
probíhal náhodně, možná je to pouze mým subjektivním
náhledem. Ale vzhledem k tomu, že se tak vyjadřovala
většina návštěvníků, něco na tom bude. Pravděpodobně
nejvýrazněji je to vidět na budově Sokolovny. Za všechny to
nejlépe charakterizoval Heřman, když řekl, že to co se za
léta se Sokolovnou stalo, je pomsta. (Ovšem hned
následovalo přání sokolům, aby sehnali dostatek peněz na
odčinění této křivdy.)
Následně jsem o tom přemýšlel cestou z práce. V duchu
jsem si vybavoval místa v Polici a hledal nějakou stavbu
vybudovanou po válce na kterou bych mohl být pyšný a ke
svému zděšení jsem žádnou takovou nenašel. Jakoby ve
městě za těch více jak 60 let nevzniklo nic nového,
nadčasového. Jistě, po městě se dá najít několik velice
zdařilých adaptací a rekonstrukcí stávajících staveb, ale
něco
nového?
Nejnovější
zástavba
ve
stylu
"podnikatelského baroka" odcizená společnosti a v
maximální míře preferující soukromí a honosící se hladkou
fasádou a kvalitní krytinou, mě nezaujala. Jakoby se
majitelé sami vyčleňovali ze společnosti a zavírali se za
neprůhledné ploty, obepínají zahrádky kolem domů, kolem
svých bazénů. Jenom ta sousedská komunikace přes plot, od
bazénu k bazénu je téměř nemyslitelná. Nemluvě o dětech,
kterým současný diktát satelitních městeček a "moderní"
zástavby sebral všechny dvorky a dvorečky, kde se dá
provádět taková spousta her.
Podnikatelské baroko. Přemýšlel jsem nad tímto
pojmenováním. Baroko ve smyslu honosných a
dominantních staveb, kde se klade důraz na oslnění mocí a
penězi, před funkčností. Baroko ve smyslu nadvlády těch
nahoře a jejich veřejné přiznání své síly. Ovšem tenkrát byla
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jasně čitelná snaha o začlenění staveb do krajiny, kdežto
dnes mi to takové nepřijde. Možná tyto samostatné budovy
suplují obludnou panelákovou zástavbu, kde společnou
chodbu, jako jediné místo, kde bylo možné potkat sousedy a
seznámit se s nimi, nahradila ulice. A uzavřené byty jsou
nahrazeny oplocenými domy.
A přece si nemyslím, že by Češi byli tak konzervativní a
bránili se nové architektuře, jak se to může zdát, po hysterii
způsobené návrhem Národní knihovny pana Kaplického.
Nebo aspoň minimálně ve třicátých letech takoví nebyli.
Kubistické a funkcionalistické stavby té doby, byly jedním z
vrcholů tehdejší světové architektury.
Nakonec jsem v Polici a jejím nejbližším okolí našel dvě
stavby, které si našli své majitele i přes jejich odlišnost od
současného kurzu. Obě dvě jsou pracemi pana architekta
Viktora Vlacha. Jedna stojí kousek za pekárnou, směrem k
Nebíčku a druhá je v Bukovici, u cesty vedoucí z obce ke
Smetanově ulici. V porovnání s uniformním podnikatelským
barokem vyrůstajícím u vodojemu nad městem, působí
velice svěže a začaly hned po svém dokončení plnit funkci
výrazného architektonického prvku v krajině. A přes svou
odlišnost ani jedna stavba nepůsobí cizorodě a násilně.
Možná se mi víc líbí pro svou odlišnost, než pro jejich
nesporné architektonické kvality. Myslím si, že pestrost, ať
už v architektuře, nebo v malířství, či v myšlenkových
proudech a učeních, vytváří prostředí a ovzduší dobré a pro
život snesitelné. Dobu uniformní a šedé normalizace už
máme naštěstí za sebou a všechno, co se alespoň trochu
vymyká, staví další zábrany k jejímu možnému návratu.
Sice se někomu líbit nemusí, stejně jako se spoustě lidí
nemusí líbit kubismus, ale díky jejich prosté existenci je už
teď načrtnutá cesta, po které je možné se vydat. A za každou
možnost další cesty bychom měli lidem, kteří ji projdou jako
první, poděkovat. A teprve budoucnost nám ukáže, zda
měla, anebo neměla smysl.
Jsem pro kubismus, jsem pro Chobotnici v Praze, nebo
Rejnoka v Českých Budějovicích, jsem pro tyto stavby
v Polici a Bukovici, protože díky jejich existenci se náš svět
stává pestřejším, méně normalizovaným a více
obyvatelným.
Pavel ,,Mazal" Frydrych

Vlastivědné okénko
Co projednávalo obecní
zastupitelstvo v předminulém
století.
2. pokračování.
Zápis z 13. února 1868 je rovněž velmi pozoruhodný a
při pohledu na dnešní politickou kulturu příkladný: „Zástoj.
Pan Expedit Nyklíček podává resignaci o propuštění
z povinnosti co obecní radní a spolu jako výbor s následkem
nepořádného vybírání císařských daní a okresních přirážek,
kteréžto sice dle předloženého vyjádření ode všech
kontribuentů co vyrovnané a vypořádané a podepsané
předložil a zavazuje [se], že s kaucí s 300 zl., které na jeho
dítka pojištěnou má ponechat co jistotu, kdyby se ještě
nějaký nedoplatek vynašel, že to vše vyrovná a sobě na
starost vezme a s následkem toho se resignace přijmula a
pan E. Nyklíček a výbor podepsal.“ Připomeňme, že MVDr.
Expedit Nyklíček (* 1822 v Červeném Kostelci, g 1902) byl
syn kováře z „panské kovárny“ v Malé Ledhuji; při vojenské

službě vystudoval, stal se vojenským „kuršmídem“ a po
vypršení služebních let se vrátil do Police, kde působil jako
zvěrolékař. Bydlel v čp. 105 v Kostelní ulici. Důvodem této
resignace byla zpronevěra výběrčího daní Nyklíčka. Příběh
zaznamenal ve svých pamětech kronikář Josef Brandejs: „v
roku 1873 [zde má Brandejs chybu v letopočtu] shledáno
skrze nahlédnutí Josefa Jiráska, souseda v čís. 154 na
Záměstí, jenž přiměl některý také sousedy třetího sboru [tj.
volebního], aby hleděli se zvoliti co zástupci obce při volbě
do městské rady, což také docíleno bylo a tu přesvědčeno
bylo, že E. Nyklíček přebral větší částku na daních, které byl
nucen ale sousedům vraceti na městském kanceláři a an měl
četnou rodinu i jeho synové studující, jenž měl býti knězem.
Aby nepřišel do trestu, chodil se suplikou a s prosbou od
souseda k sousedu za odpuštění a žádal podpis, což až na tři
jemu splnili. Nepodepsali Josef Jirásek, Jan Kubeček a Alois
Egner, protože v knížkách byly mazané a přeměněné číslice
a menší obnosy psané. To se stalo za c. k. okresního
přednosty Josefa Vanžaty, kterého též na kolenách kleče
prosil o ušetření soudní. Ze soucitu rodinného jest jemu
pomoženo a od dalšího šetření zanecháno.“
Celkem odlehčeně pak působí zápis z 7. 6. 1868
sdělující, že byla pro obecního policajta zakoupena zbrusu
nová šavle.
Roku 1870 se objevily dvě nové žádosti o zřízení nových
pohostinství, ale obě městské zastupitelstvo smetlo ze stolu.
26. 8. podal žádost o šenk místní žid Hermann Glaser –
„proti zachovalosti a místnosti domu č. 255 se nic nenamítá,
ani co se místní policie dotýče; jenže z místních ohledů toho
potřeba nejni, aby se žádané hostinství a zvláště izraelité ho
zde zřídili.“ 29. 9. podal podobnou žádost kupec Anton
Reinš – „z toho ohledu, že ani hostinství p. Kincl
neodevzdal, zde dosti šenků jest, nové zapotřebí nejsou, pan
Reinš má co kupec dosti obživy a nemohl by ani sám šenk
tento provozovat, se k této žádosti přivolit nemůže.“
Rok 1872 byl poznamenán obrovským požárem města
Police, kdy 29. září vyhořelo 40 domů v Polici a 10 domů
v Ledhuji. Pouze jedna jediná reflexe na tuto katastrofu se
objevuje v jednání obecního zastupitelstva lakonický zápis
z 6. 10. 1872: „má se na těch 57 pohořalých každému v ceně
15 zlatých dříví z obecního lesa vydat“…
6. dubna roku 1873 se projednávala ústní žádost p. Karla
Rajmana „skrze jeho učedníka Josefa Hůlka, by jemu šat
koupen byl. Zastupitelstvo rozhodlo, by se košile,
podvlíkačky a spodky pro něho se zařídily z prostředků
obecních.“
31. července 1878 měli poličtí představitelé zase jiné,
důležitější starosti. „Téhož dne rada městská měla se
poraditi, zda-li by se neměla jeho cís. král. Výsost, korunní
princ Rudolf uvítati nějakým slavnostním způsobem při
příchodu do naší vlasti, v jejímž hlavním městě se za
příčinou zdokonalení se ve věcech vojanských po delší dobu
meškati hodlal. I usnešeno, vyslati deputaci tříčlennou
k uvítání do Chocně. Pan Jan Kejdana, měsťanosta, pan
František Pášma ml., 1. radní a pan Václav Linhart, městský
výbor, odebrali se na druhý den dráhou na zmíněnou
stanici, kdež se Jeho c. k. Výsost rázem jedné hodiny
s poledne na 3 minuty zastavila a od shromážděných zde,
jichž se veliký počet zblízka i daleka sešel, slavnostně a vřele
uvítána byla. Jeho výsost ráčila důkaz této náklonnosti a
lásky oceniti a c. k. okresnímu hejtmanu ve Vysokém Mýtě,
panu Brandejsovi naříditi, aby zastupitelstvu města Police
n/M poděkoval, což se také přípisem daným 2. srpna t. r.
stalo.“
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27. července 1879 „žádá pan Josef John, hostinský č. 75
o nějaký příspěvek na ubytování vojáků v počtu 18 mužů,
které po dva dni na kvartýru a zdravu měl a obdržel po 26½
krejcaru za jednoho denně. Svolilo se, aby jemu 2 zlaté se
přidaly.“
3. března roku 1882 se konala nová volba obecního
představenstva. Purkmistrem byl zvolen obchodník Josef
Katschner. Prvním radním se stal důchodní velkostatku
Josef Vaněk, druhým Jan Gabriel, třetím Josef Pášma,
čtvrtým Josef Durdík a obecním správcem truhlář Lambert
Mrnka. Hned ze zápisu z první březnové schůze se
dozvídáme, že se tehdy poskytovala obecní podpora celkem
78 chudým osobám ve městě. Což bylo asi víc než mohla
obecní chudinská kasa utáhnout, protože se slavné obecní
představenstvo rozhodlo, aby 24 osobám byla podpora
odebrána, „což vzhledem k opilství některých, k dostatečné
síle tělesné jiných a k poměrům majetkových ostatních
ospravedlněno jest.“
27. března 1882 se projednávala zvláště delikátní
záležitost: „pan purkmistr navrhuje, by o přípravách
k uvítání Jeho milosti pana biskupa [jednalo se o
královéhradeckého biskupa Josefa Jana Haise] o nastávající
visitaci usnešení se stalo. Usnešeno, by dvě brány, totiž
jedna u radnice, druhá při domě pana purkmistra se
vystavěly, vyzvání na občanstvo v příčině vyozdobení domů
a osvětlení se stalo, veškeré zdejší i venkovské spolky za jich
zúčastnění a starostové obcí venkovských za jich působení
k zřízení banderia se požádali. K další poradě o sestavení
programu nechť sezvou se předsedové místních spolků a
korporací o pondělí velikonočním.“
10. května 1882 poukázal purkmistr Josef Katschner „na
nutnost toho, by i mimo období pravidelného osvětlování
ulic a náměstí pokud toho potřeba se jeví, veškeré lucerny
k osvětlování města zřízené se rozsvěcovaly. Jednohlasně
schváleno a ustanoveno, by o tmavých nocích i mimo
období, po které dosud se tak dělo, veškeré lucerny po
ulicích a náměstí se rozsvěcovaly.“ Současně přednesl
městský hospodář Lambert Mrnka své poznatky a
požadavky ke správě obecního majetku: „po věžní tyči na
radnici stéká voda dovnitř věže a na hodinový stroj, čemuž
nutno jest odpomoci; stroj hodinový nutno jest reze očistit a
barvou olejovou natřít. Rozhodnuto: „nechť se co zapotřebí
jest po dobrozdání znalců vykoná.“ Dále: „při obecním
domě jeví se toho potřeba, by kůlna a brána vjezdní proti
náměstí znovu šindelem pokryta a na půdě domu komora
k ukládání drobnějších předmětů zřízena byla; má-li se
šindel k cíli tomu potřebný ve vlastní správě zhotoviti dáti
aneb snad hotový koupiti? Rozhodnuto: „Schváleno.
Potřebný šindel ve vlastní správě nechť se zhotoviti dá.“
Další požadavek: „Jest potřeba, by dříví k vytápění městské
věznice naděláno bylo. Výsledek jednání: „nechť se dá
v potřebném množství nadělati.“ Následující požadavek:
„žádá nájemce obecního domu [tj. hostince „U zeleného
stromu“ čp. 75] p. Václav Pášma, za opravení kůrníku a za
přenešení téhož do zahrádky.“ Rozhodnutí obecního
zastupitelstva: „může se mu po vůli státi.“ Dále požádal pan
Václav Huptych, „jakožto nájemce obecní louky pod
Mezihoří, by z této louky cesta sjízdná na silnici zřízená
byla, jelikož při nynějším stavu věci sklízení sena s velikou
obtíží spojeno jest.“ Zastupitelstvo rozhodlo: „povoleno a
obecnímu správci uloženo, by cestu zříditi dal.“
Pokračování v příštím čísle...

Miroslav Pichl

PODĚKOVÁNÍ
Nenapadá nás lepší způsob jak poděkovat naráz všem
lidem, bez kterých bychom letos neuspořádali výstavu
našich obrazů. V první řadě jsou to naše rodiny a potom
město Police nad Metují, hlavně "kulturní děvčata" z
Pellyho domů. A několik dalších lidiček: Lukáš "Šufťa"
Kollert, Kamil "Saxa" Exnar, Jarda Mazač, Petr Scholz,
Adélka a Aleš Trojtl. A veliké poděkování patří všem lidem,
kteří přišli, prohlédli si obrazy a, jak doufáme, odcházeli
spokojeni a v dobré náladě.
Martina Váňová a Pavel Frydrych

Z historie polického školství
(Vzpomínka k výročí narození významného regionálního
historika a popularizátora, odborného učitele Karla
Baudyše )
Karel Baudyš se narodil 31. července 1908 v Rokytníku
u Hronova. Ve svých vzpomínkách uvádí, že si přál vyučit se
kovářem. Nestalo se tak, rodiče usoudili, že na kováře není
fyzicky dost zdatný, a přáli si, aby studoval na učitelském
ústavu v Hradci Králové. Tak se stal učitelem obecné školy.
Učil na několika venkovských školách a v dubnu 1934
vykonal úspěšně zkoušky na měšťanskou školu. Zažádal o
místo učitele v Polici nad Metují a zde se pak natrvalo
usadil. Učil češtinu, dějepis a zeměpis. Velmi důkladně se
zabýval historií polického regionu. V letech 1956 – 1973 byl
kronikářem města Police. Důležitým pramenem, kterého při
studiu polické historie využíval, byly kroniky Josefa
Brandejse a kroniky Stanislava Šrůtka. Karel Baudyš je
autorem publikací „Historický kalendář Policka“ (1994) a
„Polické příběhy dávné i nedávné“ (1996). Za mnohaletou
regionální činností mu patří upřímný dík. Karel Baudyš
zemřel 31. března 1999 ve věku neožitých 91 let.
Od r. 1559 stál na panském pozemku v dnešní
Hvězdecké ulici příbytek č. 13. Dům, jemuž se říkalo
„šlechtovský“, přešel v držení Albrechta Dvorského,
kterému patřil také ledhujský statek a mlýn. Polická
klášterní vrchnost dům později koupila. Bydlel tu zpočátku
purkrabí kláštera (správce), také býval obydlím klášterních
organistů (zpěváků) a kantorů, kteří za své služby klášteru
měli zde svobodný byt. Mládež městskou co žáky literárně
cvičili a poučovali. Z účtů městských je znám rektor školy
Martinec z Nového Města n. M., který přišel do Police r.
1570, pak r. 1590 Jiří Forberk, dále r. 1612 Jiří Sýkora.
Z dalších kantorů ve městě jsou známa jména: r. 1750 Jiří
Vacek, r. 1762 Václav Mrnka a Václav Toman. R. 1763
Václav Mrnka dům č. 13 od vrchnosti koupil. Kantoři zde
vyučovali městskou mládež pod dozorem kláštera.
Naposledy Vincenc Mrnka, syn předešlého. Byl to muž
učený, studovaný. Měl být knězem, ale ze semináře
vystoupil.
Když byla r. 1785 ve Hvězdecké ulici postavena škola
nová (č. 15), stal se v ní prvním učitelem Vincenc Mrnka.
Vyučoval až do r. 1805. Potom byl kancelistou na městském
úřadě. Učitelství se vzdal pro neshody s katechetou I.
Klimannem. Mrnka byl jako městský kancelista autorem
podobenství, které je vytesáno na pilíři uprostřed kašny na
náměstí. Text je německý, protože až do r. 1848 se
úřadovalo také jen německy. Vincenc Mrnka zemřel r. 1823.
Vdova Josefa Mrnková prodala chalupu č. 13 r. 1845
Emanuellu Šrollovi. R. 1888 Lambert Mrnka ji koupil,
rozbořil a od základu nově postavil jednopatrový dům.
Tento Mrnka byl vnuk Vincence Mrnky. V tomto domě
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zemřel ve výslužbě učitel Josef Hamza, o němž bude
zmínka.
Nová škola (č. 15), jednopatrová, celá roubená, dosud
stojí v původní podobě. Byla postavena nákladem polické
obce a vrchnosti, s přispěním přidružených obcí Bukovice,
Ledhuje, Radešova pod patronátem duchovní vrchnosti
klášterní.
Druhým učitelem byl František Hruška a katechetou I.
Klimann. Škola byla vysvěcena 3. 11. 1785. V hořejší části
měli své příbytky učitelé. Vpravo i vlevo byly byty o dvou
světnicích. V přízemí byly učebny: i. třída co „malá škola“,
II. třída co „velká škola“.
Když se Vincenc Mrnka r. 1805 učitelství vzdal,
nastoupil po něm Josef Budina, dosud učitel bezděkovský,
který vyučoval až do r. 1840. Po smrtu učitele Františka
Hrušky nastoupil František Hůlek z Hořiček. V r. 1825 se
stal učitelským pomocníkem Antonín Hausmann, rodák
hronovský, přišlý z Úpice.
Po smrti J. Budiny se stal prvním učitelem Benedikt
Werner, Němec z Velké Bukoviny u Kuksu. Sám ani dobře
česky neznal. I do školního katalogu zapisoval německy.
Hudebník byl výborný. Řídil chrámovou hudbu, zpěváky
pro kostel bedlivě sám a zdarma cvičil. Stávalo se, že
častokrát mnozí dobří hudebníci bývali pozváni do
Broumova k pontifikálním službám do klášterního kostela.
Všeobecně byla zdejší chrámová hudba odpradávna chvalně
známa po celém okolí.
Od r. 1833 zastával místo druhého učitele v Polici
Antonín Hausmann. Po smrti Benedikta Wernera byl prvním
učitelem. V Polici pěstoval znamenitě hudbu chrámovou.
Uměl hrát téměř na všechny nástroje, byl velmi dobrý
varhaník a výtečný zpěvák – basista. Vyučoval žáky
v duchu národním. vlasteneckém. Opravoval jejich mluvu a
vybízel je, aby doma sourozencům a třeba i rodičům slova
opravovali a jmenovali jim je česky, an byla ve zdejší
krajině mluva mnoha německými slovy promíchána a
zkomolena (to jsou slova Kronikářova). Antonín Hausmann
při vyučování zavedl latinku, kurentem psali jen při
německých písemnostech. Ryze česky museli žáci mluvit
v hodinách dějepisu a zeměpisu. Doma museli rodičům
předčítat, neb málo je lidem dějepis český znám (tolik
kronikář Josef Brandejs). Vybízel žřáky, aby byli věrni
vlasti své co dobří Češi a vykládal, jaké utrpení národ český
přestát musel, jak slavný býval a jak nyní poklesl. Za to se
mu několikrát od katechety Emiliána Koláře důtky dostalo,
když do školy zavítal, kde sobě od žáků také sešity předčítal
a posuzoval. Které děje se snad neměly objasňovat, tu
domlouval často dost přísně. Hausmann dosti horlivě sám
vyučoval náboženství, aby jeho odchovanci se stali řádnými
občany.
Ještě i po dnešní dobu, kdo jej znal a jeho žákem byl,.
Vzpomíná na něho,jak horlivý a dobrý učitel to byl. (Tolik
kronikář Josef Brandejs, který byl jeho žákem.)
V březnu r. 1872 byl dán Antonín Hausmann do
výslužby, ale učil ještě více než jeden rok, protože
zástupcem jeho měl se stát Josef Hamza, učitel v Polici.
Hamza však musel ještě vykonat nějaké zkoušky. Když se
tak stalo, mínil se Hausmann odstěhovat k dceři do České
Skalice. Lidmila Hausmannová, provdaná za poštmistra,
ovdověla a převzala úřad po svém manželovi, neboť již za
jeho života si získala k tomuto zaměstnání způsobilost.
K odjezdu učitele Hausmanna došlo 1. 5. 1873. Byl
učiněn s neobyčejnou slávou. Hausmann učil 47 let a jeho
zásluhy o polickou školu byly nemalé. Těšil se veliké oblibě

u většiny rodičů i u městského úřadu. Před odjezdem byl
uspořádán městskou radou průvod od obecního domu U
zeleného stromu ke škole, kde mu bylo odevzdáno
purkmistrem Janem Kejdanou za přítomnosti celé městské
rady a jiných polických sousedů čestné občanství města
Police a vysloven mu dík za jeho dlouholeté a zdatné
působení učitelské v Polici. Ráno potom byly služby boží
v přítomnosti všeho žactva, po nich pak v 9 hodin seřazen
velký počet vozů coby doprovod při odjezdu z Police. Když
oslavenec vyšel z kostela, dáno znamení k výstřelu ze tří
hmoždířů a ještě jednou mezi jízdou z města. Mnozí při
loučení slzeli. Doprovodu se zúčastnili také spolky hasičů,
ochotníků, veteránů i členové zpěváckého spolku. Šest
povozů jelo až do Náchopda. Odtud dojel Hausmann se
svou manželkou a svobodnou dcerou Fanynkou ve 4 hodiny
odpoledne do České Skalice. Před odjezdem večer po přijetí
diplomu občanství města vyšel ze školy a v přítomnosti
četného občanstva poděkoval v delším proslovu za
prokázanou poctu. Hausmann zemřel v České Skalici r.
1886.
V r. 1858 uznána školní budova v Hvězdecké ulici č. 15
za nedostačující a prodána vrchností r. 1861 Lambertu
Mrnkovi, truhláři a vnuku prvního učitele této školy.
V r. 1856 zřízena je ještě 3. třída školy, která byla v č. 69
u Václava Pášmy v najatém bytě. V této třídě vyučoval Josef
Hamza z České Skalice, dosud učitelský pomocník
v Machově a Pěkově. Od toho času je v polické škole více
dbáno o vlasteneckého ducha.
Dcera učitele Josefa Hamzy Terezie, nar. r. 1867
v Pěkově, provdala se za učitele Josefa Mervarta ze
Slavného. Když se přestěhovala s manželem do police, stala
se záhy nejpřednější herečkou divadelního spolku Kolár.
Všímala si bedlivě národopisných lidových památek na
Policku a popsala je v několika článcích vlastivědného
sborníku Od kladského pomezí.
Roku 1856 zakoupen velkostatkem (patronem) a obcí
polickou v dnešní Kostelní ulici č. 107 od Antonína Lazara
hostinec, z něhož zřízena škola. Vyučovalo se v ní od r.
1858. (Pozn.:Historii této budovy přiblížil blíže v článku
„Jedno kulaté výročí“ pan Miroslav Pichl v 7. čísle
Polického měsíčníku z července 2008).V r. 1886 měla škola
5 tříd s 3 pobočkami pro dívky. Kromě polických dětí
chodili do ní z přiškolených obcí, tj. z Ledhuje, Bukovice a
Ramešova. Celkem měla polická škola v tom to roce 496
žáků. To již byla od r. 1869 povinná osmiletá docházka. Na
Každou třídu bylo průměrně 62 žáků, což byl průměr velmi
příznivý. V Hronově měli na třídu 72, v Červeném Kostelci
v dívčích třídách 81 žáků.
R. 1897 otevřen v Polici první roční Měšťanské školy
chlapecké. Dva roky předtím byla postavena za školou č.
107 nová budova č. 108. R. 1907 zřízena Měšťanská škola
dívčí.
Ukázku z publikace K. Baudyše „Polické příběhy dávné i
nedávné“ vybral F. Janeček

Pranostiky na září

•
•
•
•
•

Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a
mlhy.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Na dešti v září rolníku moc záleží.
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Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno
otrava.
Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Babí léto - léto na odchodě.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Září, na léto jde stáří.
Září – máj podzimu.
Jsou-li v září noci i jasné i suchy, nebude po houbách
ani potuchy.
Když je vlhko i v září , v lesích se houbám daří.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno
otrava.
Prší-li často v září, z lesů se dlouho voda paří.
V září sic slunce ještě hodně svítí, ale kabát již
připravený musíš míti.

V rámci cyklu odbory se představují
představujeme městskou policii
úřední hodiny,
kontakty

PO, ST: 8-9, 14-15
tel.+fax. 491 541 115
mestskapolicie@meu-police.cz

vedoucí strážník

Zima Petr
mob. tel. 602 117 156
zima@meu-police.cz

strážník

Valchař Jaroslav
mob. tel. 602 280 065
valchar@meu-police.cz

administrativa

Pelc Miroslav

Vybral František Janeček

Citáty o učitelích
Vybral F. J.
•
„Učitel se má chovat ke svým žákům jako otec, má si
myslit, že zastupuje ty, kteří mu svěřili své děti. Sám
nemá mít chyby a nemá chyby trpět. Jeho přísnost ať
není nevlídná, jeho veselost ať není rozpustilá – první
by mohla vést k nenávisti, druhá k opovržení. Ať mluví
co nejčastěji o tom, co je čestné a dobré, neboť čím
častěji bude povzbuzovat, tím vzácněji bude nucen
trestat. Ať se hněvá co nejméně, avšak ať nepřehlíží, co
je třeba opravit… Nejvíce úsilí je třeba věnovat tomu,
aby se učitel stal důvěrným přítelem svých žáků, aby ho
při vyučování nevedla jen povinnost, ale i láska.“
Quintilianus
.

•

„Učitel má být v některém koutě své duše věčným
chlapcem, solidárním s tím mládím, které je mu
svěřeno.“
K. Čapek.

•

„Ti, kdož někoho učí a vzdělávají, musí bedlivě
přihlížet k tomu, kam každého unášejí jeho přirozené
sklony.“
Cicero

•

„Nikde tam, kde se vyučování neopírá o autoritu a
výchova o příklad, nemohou se dostavit výsledky.“
J. J. Rousseau

•

„Non scholae, sed vitae discimus.“- „Neučíme se pro
školu, ale pro život.“
Seneca

Říkanka na září
Pochoutka to pro jedlíky
kynou švestkové knedlíky,
husy křičí na pekáči,
k posvícení se to stáčí…

Den se přiměřeně krátí,
brků dost mají literáti,
študenti „elegiemi“
loučí pak se… s feriemi…
(prázdninami)

Vybral F. J.

Městská policie je orgánem města Police nad Metují a
v náplni své činnosti má především dohled nad dodržováním
místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti
obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon.
Každý má právo se obracet na strážníka se žádostí o
pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů
požadovanou pomoc poskytnout. Při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku zejména:
Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží
na dodržování pravidel občanského soužití, upozorňuje
fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných
předpisů a činí opatření k nápravě, přispívá v rozsahu
stanoveném k bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní
delikty, ukládá a vybírá pokuty za přestupky v blokovém
řízení
Jedná se především o přestupky:
- na úseku ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi
- proti veřejnému pořádku,
- proti občanskému soužití,
- proti majetku,
- proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
další přestupky specifikované v zákoně o přestupcích,
včetně zákazu prodávání tabákových výrobků
osobám mladším 18 let.
Městská policie rovněž spolupůsobí při zajišťování
různých kulturních či společenských akcí pořádaných ve
městě. Je začleněná v integrovaném záchranném systému.
Zajišťuje při nich bezpečnost a plynulost silničního provozu,
bezpečnost osob a majetku. Zejména v období turistické
sezony pomáhá návštěvníkům našeho kraje v mnoha
směrech. Strážníci městské policie doprovázejí úřední
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osoby k výkonům rozhodnutí, doručují zásilky a zajišťují
doprovod lékařským záchranářům. MP vypracovává na
žádosti policejních a soudních orgánů zprávy z místa
bydliště o chování a poměrech občanů Městská policie
právně kvalifikuje protiprávní jednání a postupuje v souladu
s právním řádem České republiky. V péči MP je i malý
městský útulek pro opuštěná zvířata v areálu TS. O zvířátka
v něm se pravidelně a dobře stará slečna Kateřina Kolářová,
strážníci zajišťují dostatek krmení a případnou veterinární
pomoc. Městská policie velmi intenzivně spolupracuje
s odbory městského úřadu, zejména se sociálním, stavebním
a finančním. Spolupracuje se soudy všech stupňů, všemi
útvary Policie ČR a odbory ministerstev vnitra, dopravy a
životního prostředí, státními institucemi a představiteli
okolních obcí.
K této činnosti městská policie využívá oprávnění daná
zákonem o obecní policii při splnění povinností
vyplývajících rovněž ze zákona.
Podmínka pro výkon povinností a oprávnění strážníka je
mít platné osvědčení které je vydáváno na dobu tří let, poté
následuje zkouška odborné způsobilosti před komisí
z ministerstva vnitra. Mimo této povinné zkoušky strážníci
absolvovali
několik odborných školení zakončených
zkouškou. Jsou držiteli zbrojních průkazů a dokladů o
výcviku sebeobrany. Mezi způsobilosti neobvyklé patří i
zvládnutí navigace vrtulníků.
Činnost městské policie se řídí zejména zákonem
č.553/1991 o obecní policii, Listinou základních práv a
svobod, Ústavou České republiky, zákonem č.200/1990 o
přestupcích, zákonem č.361/2000 o provozu na pozemních
komunikacích, zákonem 379/2005 o opatřeních k ochraně
před škodami působenými tabákovými výrobky a
alkoholem, trestním zákonem a trestním řádem,
živnostenským zákon a obecně závaznými právními
předpisy s místní působností, kterými jsou všechny vyhlášky
vydané městem Police nad Metují..
Služby městské policie jsou rozděleny do ranních a
odpoledních směn, o víkendech pak nepravidelně slouží MP
i v noci a to tak, aby byl pokryt větší časový úsek a potřeby
s ohledem na danou situaci v místě a čase.
Petr Zima - vedoucí strážník

INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Podzimní čas
Máme tu měsíc září a s ním opět začal nový školní rok.
Dětem, studentům, ale i rodičům nastaly nové povinnosti a
také nové zážitky, které přináší ona tolik potřebná cesta za
vzděláním a poznáním. S ostatními předměty ve škole bude
probíhat také vyučování náboženství, které tradičně
zajišťuje děkanství. Vyučovány budou všechny třídy od
1. po 9., účelně spojené podle počtu dětí, a to v obvyklém
rozsahu - 1 hodina týdně. První hodiny proběhnou v týdnu
od 15. do 19. září 2008. Děti a mládež z polické farnosti
budou mít hodiny v úterý (7. třída) a v pátek (ostatní) po
obědě. Potřebné informace budou ještě upřesněny a včas
sděleny. Přejeme všem dětem a mládeži úspěšný nový
školní rok, hodně vytrvalosti, odvahy a síly a rodičům
dostatek trpělivosti a moudrosti. S měsícem září můžeme

také již očekávat příchod podzimu, toho nádherného ročního
období. Bude-li pěkné počasí, můžeme se vydávat do
přírody obdivovat její zázračnou proměnu a nechat se
inspirovat jejími barvami. V církvi stále prožíváme období
mezidobí. V září budeme slavit několik svátků a jednu
významnou slavnost, a to 28. září Slavnost sv. Václava.

Kalendárium
7. září - 23. neděle v mezidobí
8. září - Svátek Narození Panny Marie
14. září - Svátek Povýšení svatého kříže, (24. neděle
v mezidobí)
16. září - Památka sv. Ludmily, mučednice
21. září - 25. neděle v mezidobí, (Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty)
28. září - Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
hlavního patrona českého národa, Státní
svátek, (26. neděle v mezidobí)
29. září - Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
4. října - Památka sv. Františka z Assisi
5. října - 27. neděle v mezidobí
Pořad bohoslužeb v tomto období bude jako obvykle:
- v úterý a v pátek mše svatá od 17.30 hod.
- ve středu mše svatá od 8.00 hod.
- v sobotu mše svatá s nedělní platností od 17.30 hod
- v neděli mše svatá od 8.00 hod..
Úřední hodiny jsou v úterý, ve středu a v pátek.
Za polickou římskokatolickou farnost Ing. Jan Troutnar
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SSK Pedro Police nad Metují pod záštitou Primátoru – Pivovaru Náchod
a s podporou řady sponzorů pořádá desátý ročník triatlonu určeného opravdu všem
příznivcům pohody, sportování i setkávání se s dobrými lidmi …

TIKY TEAM pořádá v
sobotu 25. října 2008
šestý ročník florbalového
turnaje pro starší a pokročilé.

URNA CUP 2008,
sobota 20. září 2008
muži
ženy

-

– za rybníkem –

Hlavňov -

u Police nad Metují

25 km kolo
4 km běh
5 x 0,5 l pití piva /10°/
25 km kolo
4 km běh
3 x 0,5 l vinný střik
1200- 1245
prezentace, výklad trati
hromadný start cyklistiky
1300
1700
vyhlášení výsledků, předání originálních cen

akce je určena osobám starším 18 let, veteránská kategorie nad 45 let
startovné 50,- Kč za každého účastníka
akce se koná za každého počasí, účast na vlastní nebezpečí
cyklistika za plného provozu, helma povinná
do proběhnutí cílem se závodník nesmí zbavit obsahu žaludku – diskvalifikace
každý účastník má nárok na občerstvení ( buřt, nealko, pivo )
akce pro radost na závěr letní sezóny, závodí jen dobrovolníci …

!!! soutěž družstev … jeden jede, druhý běží a třetí pije

… !!!
netroufáte si samostatně ? zkuste to v týmu !… družstvo může být i smíšené…

soutěž v hodu pivním sudem – hit akce …
přijďte pobejt …

těším se na Vás - Petr Jansa

akci sponzorsky podporují : MěU Police n.M., KOVO IDA Malé Svatoňovice, EPEX Náchod, časopis Chmelařství Žatec,
Sport Hotárek Náchod,, BONO Česká Skalice, Kontakt –Tel Pardubice, Wikov Hronov
Police nad Metují: Keramika HAUK , Evžen Novotný – obchod pivem, Pavel Daněk – živé ceny, Drogerie Jarča Vávrová,
Skrblíkův ráj – Milan Schirlo, Václav Zítka – ruční tkaní, BLUE FLY, Tabákové doplňky – Libor Průša, Martin Tomášek – voda,
topení, plyn, LIBRA – TEX Ilona Brahová, Cyklo Mr. Sport – Zdenda Šefců, Jirka Wolf, Kvíčerovská pekárna,
Díky moc všem …!

PŘIJĎTE SI
„ORIENTÁLNĚ ZATANČIT“
Nejenže touto příjemnou a
nenásilnou formou posilujeme celé
tělo, tento druh tance také pomáhá
odstranit zdravotní potíže, jako jsou
například bolesti páteře, špatná
pohyblivost
kloubů,
zažívací
problémy, upravuje menstruační a
klimakterické potíže. Dále je
vynikajícím cvičením pro těhotné
ženy.
Tento tanec není omezen věkem,
postavou ani talentem.
Všechny ženy a dívky jsou
srdečně zvány na kurzy orientálního
tance, které se konají pravidelně
v malé tělocvičně ZŠ Police nad
Metují každou středu od 10. 9. 2008
Dívky do 11 let
od 16.00 – 17.00 hodin
Dívky od 12 let
od 17.00 – 18.00 hodin
Ženy
od 18.00 – 19.00 hodin
S sebou si přineste oblečení na tanec (legíny nebo
dlouhou sukni a triko, boty s měkkou podrážkou
nebo teplé ponožky)
pití bez bublinek.
Na všechny se těší Pavlína Nosková
Informace na tel.: 724 771 739
E – mail: pavlinanoskovazahir@centrum.cz

kterého se mohou
neregistrovaní hráči:

zúčastnit

pouze

* mužské týmy s věkovým průměrem 32 let a více
* ženské týmy bez věkového limitu
* týmy s hmotnostním průměrem 100 Kg a více
Nepřihlásí-li se dostatečný počet mužstev, které
splňují podmínky pro účast v turnaji, bude umožněno
hrát i mladším týmům a to v pořadí od nejstarších
k nejmladším. Registrace se netýká žen.
V ceně startovného, které činí 555,55 Kč (22,22 €)
na jeden tým, jsou zahrnuty nealkoholické nápoje,
hodnotná cena a diplom. Vítěz získá putovní cenu. Při
zaplacení startovného v hotovosti bude poskytnuta
sleva na startovném ve výši 1%.
Začátek turnaje je stanoven na 8.00 hodin v
tělocvičně u Základní školy v Polici nad Metují.
Přihlášky můžete zasílat na datlicek@atlas.cz nebo
volejte na telefon: č. 608 908 006 nejpozději
do 11. října 2008.
Startovné musí být uhrazeno nejpozději do 18.
října 2008. Ke startovnému přiložte seznam hráčů s
datem narození. Nebude-li startovné zaplaceno do
požadovaného termínu, nebude týmu umožněno na
turnaji startovat.
Losování do jednotlivých skupin proběhne 19.
října 2008 v 19.00 v hotelu Ostaš v Polici nad Metují.
Další informace k turnaji, pravidla, rozpis
jednotlivých zápasů s časy zahájení najdete na:
http://tikohratky.wz.cz/urna_cup_main.htm
Bufet s jídlem a pitím širokého sortimentu zajištěn.
Těšíme se na hojnou účast startujících ale i
fanoušků, kteří vytvoří perfektní sportovní atmosféru.
Tiky team

Závody spřežení
Vzhledem k zájmu některých diváků na letošní DIA
SHOW na jaře, oznamuji, že v termínu 12. - 14. září se
konají závody spřežení v Bolehošti – Lipinách (cca 50 km).
Je to jeden z nejpočetněji obsazených závodů v tomto roce,
který předchází M-ČR. V pátek se jedou drezúry a v sobotu
se od 10.00 hodin jede nejzajímavější a nejdramatičtější
disciplína, kterou je maratón. Pokud budete hledat další
podrobnosti, najdete je na www.sprezeni-cjf.cz.
SK FAGONE, Karel Nývlt

AUTOKLEMPÍŘSTVÍ
PETR JIRÁK, BUKOVICE
oznamuje změnu sídla provozovny.
Najdete nás v areálu CDS Police nad Metují,
ulice Ostašská.
Kontakt: 607 654 353 nebo 739 059 376
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KOUPÍM POHLEDNICE
POLICKA A OKOLÍ
(Broumovské stěny, Ostaš, Machovsko).
Nabídněte na adresu:
František Janeček, Tyršova 744, 534 01 Holice
tel.: 466 923 460, e-mail: janecekf@cbox.cz

DOUČOVÁNÍ Z MATEMATIKY
pro základní školu a přípravu na střední školu
- matematické vzdělání
- zkušenosti s dětmi
- velká ochota
Kontakt: 775 266 642

NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ
Z FONDU PREVENCE
BONUS 300 Kč PRO KAŽDÉHO
POJIŠTĚNCE U PŘÍLEŽITOSTI
15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZP M-A
Délka pojistného
vztahu
1.8.1993 – 31.12.1994
1.1.1995 – 31.12.1997
1.1.1998 – 31.12.2000
1.1.2001 – 31.12.2005
1.1.2006 – 31.12.2007
od 1.1.2008

Platné do
30.4.2008
600 Kč
550 Kč
500 Kč
450 Kč
400 Kč
300 Kč

Od 1. 5. 2008
600 Kč + 300 Kč
550Kč + 300 Kč
500 Kč + 300 Kč
450 Kč + 300 Kč
400 Kč + 300 Kč
300 Kč + 300 Kč

- Akce klient přivede klienta poukázka 900 Kč pro nového i
stávajícího klienta

NOVINKY V ROCE 2008
Příspěvek na očkování proti papilomaviru –
až 4.000 Kč
Příspěvek na vstup do solné jeskyně, sauny
Příspěvek na očkování proti příušnicím
vakcínou Priorix
Příspěvek na zakoupení helmy
V platnosti i nadále příspěvky na cvičení,
masáže, ozdravné pobyty, očkování, hodiny
plavání zdarma, program pro ženy a dívky ….

JIŽ OD ZÁŘÍ PLAVÁNÍ ZDARMA

OBUV
Nabízíme široký výběr zdravotní,
kvalitní české obuvi
dětské *dámské *pánské
Ponožky, punčochové zboží, kabelky, kufříky, penály,
školní tašky, batohy školní i turistické Doldy.
Kapesníky Milita 100% bavlna,
Povlečení - krepové i flanelové
Froté prostěradla – jednolůžko, dvojlůžko
Vše ve výborné kvalitě. Opravy deštníků a obuvi.
Na Vaši návštěvu se těší Květa Novotná,
Soukenická 183 Police nad Metují tel. 491 54 34 11

K 15. výročí rozšiřujeme možnosti
příspěvků z FP na:







rovnátka (pevná i snímatelná)
sportovní chrániče, autosedačky
očkování proti meningokoku (do 20let)
očkování PREVENAR
očkování proti klíšťovce (všechny dávky)
nákup optických pomůcek

www.zpma.cz

info@zpma.cz

Broumov, Generála Svobody 10,
tel.: 491 421 770, mobil: 602 228 522
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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

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

Broumov
Šalounova 87
Datum:
30. září 2008
v 15.00 hod.

Police n. Metují
17. listopadu 284
Datum:
25. září 2008
v 15.00 hod.

Učebna v Polici n. M. přemístěna naproti
baru „V“ (výjezd ve směru Bezděkov n. M.)

Informace na tel. číslech :
491 522 877, 777 621 552
nebo http://autoskola-fiedler.wz.cz

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

ANTÉNNÍ TECHNIKA
Vám nabízí:
montáže televizních
a rozhlasových antén;
opravy STA a TKR; dodávky STA na
klíč - bytovky, penziony; opravy
a montáže na rodinné domy
SLOUČÍME, ROZBOČÍME,
ZESÍLÍME
a vše ostatní dle místních možností a
Vašich přání 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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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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Polická pouť
14.-17. srpna 2008
Štěpána Horáka

▲ V neděli bylo na Masarykově náměstí živo

▲ Velkolepý ohňostroj byl k vidění v sobotu

▲ Na správné pouti nesmějí chybět létající labutě

▲ Výstava historických vozidel v Bezděkových sadech

▲ Je libo trochu adrenalinu?

▲ Výstava obrazů „Parné léto – paměť sněhu“
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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
606 270 421, 608 103 810
... pokračování z titulní strany
Stejně aktivně se zapojil činnosti v ochotnickém spolku, kde
vykonával po Antonínu Pflegerovi funkci „ředitele“. Poličtí „herci
z ochoty“ měli své útočiště na sále hostince „U černého koně“
(čp. 79), kde jak Brandejs poznamenává, „hrávalo se častěji od
sdružených měšťanských synků a dcer divadlo, kteréžto dál a
dále se vzmáhalo a o které se hlavně zpečoval mladý dosud
učitelský spomocník Antonín Hausmann u učitele Josefa Budiny,
kterýžto dbali, aby česká mluva v Polici se vytříbila an byla
pomíchána velice toho času s německými slovy, a také dbali, aby
se ráz města úplně česky zachoval a obnovil, an tenkráte

ponejvíce přednější měšťané sousedé mluvili větším dílem ve
svých domácnostech po německu, an také vícero sousedů
německých v Polici se nacházelo.“
Byl horlivým dopisovatelem Pospíšilova časopisu Květy, kde
mu byl příkladem písař panské kanceláře Antonín PflegerKopidlanský. Pro české čtenáře přibližuje obraz života
v městečku Polici: podává zprávu o „zdejší knihovně, kteráž
chvalným vedením p. kooperátora Cirylla Dohnálka rok po roce
jak knihami, tak i čtenářstvem se vzmáhá. K velké radosti nám
slouží to, že ačkoli zde takořka v okresu německém bytujem,
přece čas po čase tato čtenářská beseda společnost přirůstá a
rozšířenosti nabývá“, píše o oslavě výročí padesátileté školní
služby bezděkovského učitele Josefa Čecha, jindy zase přispívá
článkem „Nápisy a písně“, kde mj. poznamenává, že „duch
národní v zdejším okolí valně se rozléhá“ a že „naši mladí lidé a
něžná pleť libují si velmi v českých zpěvech a zhusta zde slyšeti
zvuků národních jako: Kde domov můj?, České vesnické děvče
atd.“
Pěkný příklad o snaze Hausmanna o uplatnění a renesanci
českého jazyka podává Josef Brandejs: „dne 30. dubna 1854,
když slavili Jeho císařské Veličenstvo František Josef I., císař
rakouský sňatek kopulaci s arcikněžnou bavorskou Alžbětou ve
Vídni, toho dne bylo zasázeno 12 stromků pod sochou P. Marie
na kopci v jedné řadě. K tomu zvoleno 12 žáků, aby každý z nich
jeden stromek zasadil. Museli všichni žáci za tehdejších učitelů
Beneše Wernera a Antonína Hausmanna a školního katechety
vlp. Emeliána Koláře o 1½ hodině ze školy na ono místo
v průvodu jíti. Zahradníkem přitom byl tehdáž mezihorní mlynář
Josef Beier, rodilý Němec Slezák a tam sebou pomáhal stromky
do připravených již děr sázeti. On při sázení žáky poučoval, jichž
sázelo dvanácte ovocných štěpů, a při jednom každém stromku
byl zvolený žák slušně oděný a širokou dlouhou červenobílou
stuhou přes rameno až dolů přes celé tělo opásán, a tu při
jednom každém sázení stromku připíjelo se pokaždé vínem a na
zdraví císařských novomanželů a pozdvihl J. Beier sklínku
naplněnou vínem a praví: zvolejte se mnou »Vivat hoch!« což
učitele Antonína Hausmanna velice jakožto dobrého Čecha
hněvalo a tu hlasitě pravil, křičte a volejte »Sláva!« po česku.
[…]

Uzávěrka příštího čísla 2. října 2008 z Distribuce 8. října 2008
Vychází v nákladu 1 000 ks z Autor obálky: Martin Hrnčíř žák Grafického studia výtvarného oboru ZUŠ Police nad Metují

Sám první učitel B. Werner byl též horlivý Němec, kterýžto do
školních katalogů i zápisky po německu zanášel v naší české škole
polické. […] Zato byl ale druhý učitel dobrý národovec a vlastenec
Antonín Hausmann, který žákům zkomolené řeči z německa na
česko opravoval a vybízel žáky, aby starším lidem slova opravovali
a řádně po česku mluvili, správně taktéž i okolní vesnické učitele
nabádal, aby v jejich osadách lid cvičili nápravou českého jazyka
mluvíce a stali se z nich dobří vlastenci národa českého. Což se
během času přičiněním jeho stalo a mluva na Policku se vytříbila.
Nejhlavněji zkomoleně mluvilo se ve Hlavňově, v Pěkově, na
Slavném a v Suchodole“.
Roku 1858 byla slavnostně otevřena nová škola v čp. 107. „a
odevzdána k vyučování řiditeli školy t. č. Antonínu Hausmannovi a
druhému učiteli Wácslavu Reichartovi, též i k obývání jejich“ –
Hausmann se tedy s rodinou stěhuje ze staré dřevěnky do nového
bytu.
Počínaje rokem 1861 se Antonín Hausmann rovněž objevuje
jako zvolený člen sboru obecních zastupitelů, kde se stal
zapisovatelem. Ani tam jeho vlastenecká aktivita nekončí. „Až do
této doby vedly se protokoly do knih obecních v jazyku německém,
což Antonína Hausmanna, člena výboru obecního zastupitelství a
učitele polického, když zasedal ku projednávání mnohých
záležitostí v plenární schůzi, tak tu velice jej ta němčina v našem
českém městě u obecního úřadu mrzela a tu s jeho návodem
usnešeno jest všecky knihy a protokoly a listiny v českém jazyku
psáti a vésti, což se od téže doby takto plní. Za starších časův se
též všecko po česku v polickém magistrátním úřadě vedlo a
úřadovalo, ale od panování císařovny Marie Terezie a jejího syna
císaře Josefa II. se městský úřad zněmčil a tak se dělo po ten celý
čas. Učitel Hausmann říkával častěji, že Police má nevlastní
vůdcové v podobě té, jako když osiřelé děti mají nevlastní rodiče.
On byl horlivý Čech.“ Jako člen obecního zastupitelstva se roku
1863 přičinil o založení Občanské záložny. „Toho času panovala
veliká lichva, mnozí lidé nestyděli se bráti z jednoho zlatého za
jeden týden až 10 krejcarů, a až přes 50 % za podepsanou
vystavenou směnku brali, i také ještě více. Tu se zakládaly ve
městech Občanské záložny, tak také z pokynutí některých sousedů
a tehdejšího učitele Antonína Hausmanna, člena městského
zastupitelstva, založená jest v Polici. Předsedou její byl Antonín
Hausmann, učitel a dvanácte výborů sebou ji spravovali…“
Opomenuto nesmí být ani Hausmannovo hájení zájmů města spolu
s purkmistrem Janem Kejdanou za prusko-rakouské války roku
1866.
Nemohl chybět ani při vzniku tělocvičné jednoty „Sokol“
v Polici. V červnu roku 1869 bylo vydáno prozatímním výborem
pro založení „Spolku tělocvičného se sborem hasičským“ jehož byl
členem a určitě i autorem provolání k občanstvu, v němž se vyzývá
ke vstupu do spolku, „by sílením těla sílil i duch náš. Spolek ten
však bude také pěstovati lásku k vlasti – matce své a rodnému
jazyku, kterýž víže jaré mládí i muže dospělé pod jeden prapor
bratrství, sjednocenosti a vytrvalosti“. V novém spolku se stal
jednatelem.
Nesmíme zapomenout ani na jeho věrné přátelství s historikem
Václavem Vladivojem Tomkem. Tomek se s ním seznámil při
jednom posvícení, kde si Hausmann „přivydělával muzikou“ a stali
se pak nejdůvěrnějšími přáteli. Hausmann doprovázel Tomka na

jeho pověstných vycházkách a výletech do blízkého i vzdálenějšího
okolí, několikrát s ním byl i v cizině.
Antonín Hausmann měl se svou manželkou Amálií, roz.
Šimkovou, dcerou náchodského sklenáře dvě děti (pokud je
známo). Dcera Ludmila byla provdaná za polického poštmistra
Karla Pyra, po jeho smrti se odstěhovala do České Skalice, kde
sama vedla poštovní úřad. Jeho syn Václav Vlastimil Hausmann se
narodil roku 1850 v Polici. Původním povoláním byl učitel jako
jeho otec, později se však věnoval výhradně hudbě a působil jako
kapelník a ředitel kůru na mnoha místech doma i v cizině. Založil
„Jednotu českoslovanských ředitelů kůru“, redigoval časopis
„Českoslovanský varhaník“. Zkomponoval množství chrámových i
světských skladeb, složil dvě opery, napsal i dvě veselohry. Mj.
vydal i „Sbírku vojenských písní v armádě rakouské zpívaných“
(1900). Zemřel roku 1903 v České Třebové.
Do výslužby odešel Antonín Hausmann roku 1872. Učil však
ještě jeden rok, až jeho nástupce Josef Hamza dokončil potřebný
učitelský kurs. „Když se konečně tak stalo, mínil se odstěhovati do
České Skalice, kdež po smrti zetě jeho poštovského Karla Píra
vdova po něm Lidmila Hausmannová obdržela úřad poštovský,
zjednavší sobě způsobilost k tomu již za života manželova.
K odjezdu jeho z Police přišlo dne 1. května a vykonán
byl neobyčejnou slavností. Bylť v učitelském povolání působil 47
let, a zásluhy byly odevšeho obyvatelstva vroucně uznávány, takže
těšil se z velké oblíbenosti. Předem odjezdu byl uspořádán
městskou radou průvod u večer s hudbou od obecního domu
U zeleného stromu ke škole, kdež odevzdán mu diplom
měšťanoství Janem Kejdanou za přítomnosti celé rady městské a
jiných sousedů polických a vzdán byl mu dík za jeho dlouholeté a
zdárné působení v jeho učitelském stavu, který tak velký počet
Polických, Ledhujských, Bukovických a Radešovských žáků vždy
vzorně ponaučoval a odchoval. Ráno potom byly služby Boží
v chrámu, k němuž vedeno všechno žákovstvo, po nich pak v 9
hodin seřaděn velký počet vozů k vyprovodění jeho. Při vystoupení
jeho z kostela dáno znamení výstřelem ze tří moždířů po sobě a
ještě jednou mezi jízdou z města, jehož obyvatelstvo všecko dávalo
náklonnost svou k němu najevo i s mnohými stranami slzících lidí.
U vyprovázení zúčastnili se také zvláště spolek hasičů, spolek
zpěvácký, též ochotníků divadelních i veteránů, někteří až do
Hronova. Šest povozů jelo s ním až do Náchoda, odkudž dojel do
Skalice s manželkou svou a dcerou dosud svobodnou Fanynkou ve
4 hodiny odpůldne. Před odjezdem večer po odevzdání diplomu
vyšel učitel Hausmann ze školy na podsíň před školu a u
přítomnosti velmi četného občanstva konal delší řeč všemu
obecenstvu, vřelé poděkování za jemu prokázanou úctu a tu
všecku lásku, kterou po ta všechna leta v Polici od obecenstva
míval a ku konci pravil také, že on by se nikdy z Police byl až do
jeho smrti neodstěhoval, kdyby ho rodinné poměry k tomu
nevedly, ku své dceři Lidmile vdově do Skalice, a že přeje polickým
osadníkům vše nadále to nejlepší co sobě sami přejí a s třesoucím
hlasem silně vysloveným pravil: Dávám Vám všem s Bohem!“
Antonín Hausmann, „učitel polický na odpočinku ve Skalici“,
zemřel 31. prosince 1885. Jeho vděčný žák Josef Brandejs zapsal:
„pohřeb byl konán r. 1886 2. ledna. Pohřbu jeho zúčastnili se
poličtí od rady městské vyslaná deputace a vícero jiných
soukromých jeho bývalých odchovaných žáků“…
Miroslav Pichl
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