Fotografie na obálce zářijového Polického měsíčníku
nám prezentuje další zobrazení Panny Marie, tentokrát
s Ježíškem
v náručí,
v mariánské ikonografii obvykle zvané „Madona“. Tato
plastika (zapsaná kulturní
památka města Police nad
Metují č. 1841) se dnes nachází v rohu klášterní a hřbitovní zdi a spolu s parčíkem
před hřbitovem zde vytváří
skutečně velmi půvabné zákoutí. Jak jsme si již pověděli
v červencovém PM, byla tato
socha P. Marie rovněž jednou
z plastik, které stály na střešní
galerii prelatury kláštera a jež
byla roku 1880 snesena spolu
se sochami před polickým
kostelem kvůli velkému statickému zatížení budovy.
Autorství této pozdně barokní
sochy se připisuje sochaři
Antonínu Dorazilovi, jehož
dílo navazuje na dílenskou
tvorbu následníků Matyáše
Brauna.
Uctívání P. Marie má u
břevnovských
benediktinů
dávnou a dlouhou tradici. Mj.
o tom svědčí i zasvěcení
původní dřevěné kaple postavené prvními kolonizátory
Policka P. Marii, té byl konsekrován i polický bývalý
klášter („domus S. Mariae“ –
jak to dokládá již opis zakládací listiny vsi Hynčice
z roku 1255), Nanebevzetí P.
Marie je zasvěcen dnešní
farní kostel (tj. bývalý klášterní), Narození Panny Marie
byl zasvěcen bývalý polický
farní kostel, zrušený Josefem
II. roku 1787 (později přeměněný na hřbitovní kapli).
……… pokračování
na straně 33
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Pellyho domy jsou zkolaudovány včetně bytů.
Kolaudace se uskutečnila 28.8.2007. Od 3.9.2007 je
v provozu Bistro - rychlé občerstvení. Byty v dolní části se
již obsazují nájemníky tak, aby se od 1.10.2007 mohlo
uskutečnit postupné nastěhování. Firma nyní musí postavit
znova bránu mezi lékárnou a Pellyho domy, kterou musela
zbořit pro průjezd těžké techniky na staveniště. Během
měsíce září se dokončí drobné nedodělky a postupně se bude
vyklízet zařízení staveniště. Tím se situace v centru města
zklidní, odpadnou různé částečné uzavírky a život se vrátí
do běžných kolejí.
Na přeložce II/303 se dokončuje pokládka kanalizace,
šalování a betonáž opěrných zdí, stavba chodníků a
základové spodní desky kruhové křižovatky. V termínu od
1.října do 31.října 2007 bude v Nádražní ulici úplná
uzavírka silnice II/303 z důvodů napojování komunikace na
kruhovou křižovatku a dalších stavebních prací s tím
spojených. Tato uzavírka se nebude týkat linkových
autobusů, které mohou projet stavbou. Ostatní řidiči, kteří
pojedou ve směru Náchod musí jet přes Bezděkov nad
Metují.
Zdeněk Kadidlo

Vážení spoluobčané,
především pro nás Poličáky je v současné
době
středem
pozornosti
dokončující
se
rekonstrukce Pellyho domů. Akce, která má své
příznivce, ale i odpůrce. Věřím však, že je víc těch,
kteří mají z opravy objektu na náměstí, dýchajícího
historií a tradicí, radost. Je teď především na nás,
abychom novému společenskému centru města
vtiskly ducha, abychom se snažili naplnit jeho
prostory smysluplnou nabídkou vyžití pro místní i
příchozí. Abychom rozumně využívali i starého
dobrého Kolárova divadla.
Za nás všechny, kteří přebíráme štafetu od
nositelů myšlenky přestavby i jejich realizátorů,
projektantů, zedníků, truhlářů, elektrikářů…,
kterým patří velké poděkování, slibuju, že se
budeme snažit k všestranné spokojenosti.
Ida Seidlmanová

Úkony pečovatelské služby
Ceník úhrad platný od 1.6.2007
Obecná pravidla:
1.

2.
3.

Ceník úhrad za úkony PS se řídí vyhláškou č. 505 ze
dne 15.11.2006, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, platnou
od 1.1.2007.
Hodinová částka je myšlena za poskytování níže
uvedených úkonů, včetně času nezbytného k jejich
zajištění.
Hodinová částka je účtována za úkony poskytované
jednou pečovatelkou. Pokud je úkon poskytován více
jak jednou pečovatelkou, hodinová sazba se násobí
počtem pečovatelek, které současně úkon poskytují.

Pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného
k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se
poměrně krátí a to následovně:
Úkon do 30minut………1/2celkové sazby za hodinu
Úkon nad 30 minut…..... celková sazba za 1 hodinu
U bodu 3a se výše náhrady krátí poměrně po ¼ hodinách.

5.

6.

Uživatel PS zaplatí jednorázový poplatek 20,- Kč
v případě, že měl tento uživatel domluvenou návštěvu
pečovatelky, avšak pečovatelka k němu váží cestu
zbytečně z důvodu odmítnutí služby uživatelem či jeho
nepřítomností v místě poskytování péče (vždy je možné
návštěvu zrušit předem, např. telefonicky a vyhnout se
tak zbytečné pochůzce pečovatelky).
Uživatel zaplatí k úhradám za poskytované úkony
jednorázový poplatek 20,- Kč za službu
poskytovanou nad rámec pevné pracovní doby
pečovatelské služby, tzn. v pracovních dnech po 15
hodině a o víkendech. Tato služba bude poskytnuta jen
ve výjimečných případech.

1. Základní sociální poradenství:
Poradenství je poskytováno b e z p l a t n ě . Je
zaměřeno na osoby, které se dostaly do tíživé životní
situace, spadají do cílové skupiny Pečovatelské služby
města Police nad Metují a potřebují se zorientovat
v možnostech, jak nastalou situaci řešit.

2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu:
Úkon je ve všech bodech poskytován za 30,-- Kč / hod.
a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití
b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních
pomůcek
c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru
d) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu:
a) pomoc při úkonech osobní hygieny …… 60,- Kč/hod
celková koupel v domácnosti
celková koupel v SOH
osobní hygiena na lůžku či u umyvadla
péče o ústní dutinu, případně zubní protézu
vyčištění uší štětičkami
holení obličeje
promazání určitých částí těla emulzí vedoucí
k prokrvení
ustlání postele
převlečení ložního prádla
výměna plenkových kalhotek
prevence opruzenin a proleženin
mytí hlavy, vlasů, ondulace, sušení
pomoc při použití WC
U tohoto bodu se výše náhrady krátí následovně:
- úkon poskytnutý do 15 minut
=
1/4
celkové sazby za 1 hodinu
- úkon poskytnutý od 16 minut do 30 minut = 2/4
celkové sazby za 1 hodinu
- úkon poskytnutý od 31 minut do 45 minut = 3/4
celkové sazby za 1 hodinu
- úkon poskytnutý od 46 minut do 60 minut = celková
sazba za 1 hodinu
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b) pomoc při základní péči o nehty …….......…5,-Kč/úkon
- stříhání nehtů
Koupel v domácnosti je zajišťována pouze za
předpokladu, že jsou pro ni utvořeny vhodné podmínky např. sprchový kout, zvedací zařízení do vany, dostatek
místa.
Hygienické prostředky sloužící k osobní hygieně
uživatele je povinen si zajistit uživatel na své náklady.

4. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy:
a) dovoz nebo donáška jídla ........................10,- Kč / úkon
Jídlo se předává v plastovém jídlonosiči (ve vlastnictví
uživatele PS) přímo uživateli osobně, pokud se uživatel
s pečovatelkou nedohodne jinak.
Dovoz dvou obědů manželské dvojici do stejného místa
bydliště je účtován pouze jednou.
b) pomoc při přípravě jídla a pití .................30,- Kč / hod
c) příprava a podání jídla a pití .....................20,- Kč / hod
- naservírování jídla z jídlonosiče na talíř, případně jeho
ohřev v mikrovlnné troubě či
- na sporáku
- umytí jídlonosiče, úklid stolu a nádobí po jídle
v domácnosti uživatele PS
Suroviny na přípravu jídla a pití je povinen zajistit
uživatel na vlastní náklady.
Příprava jídla a pití se provádí v domácnosti uživatele.

5. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
a) běžný úklid a údržba domácnosti ..............30,- Kč / hod
- pravidelná běžná údržba domácnosti prováděná
nejméně jednou za 14 dní
b) údržba domácích spotřebičů .....................30,- Kč / hod
c) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,
například sezónního úklidu a úklidu po malování
........................................................................... 60,- Kč / hod
d) mytí oken .................................................... 60,- Kč / hod
Úklid se týká pouze prostor, které uživatel fakticky
obývá, tzn. neuklízí se celý dům, pokud uživatel evidentně
bydlí např. ve dvou místnostech s příslušenstvím.
Čistící a úklidové prostředky je uživatel povinen zajistit
si na vlastní náklady.
Při úklidu domácnosti pečovatelka používá vysavač
v majetku organizace PS, pokud se s uživatelem nedohodne
jinak. Vysává se pouze na sucho. PS neposkytuje praní
koberců. Toto si uživatel zajistí u úklidové firmy.
d) úklid společných prostor DPS
35,- Kč/ měsíc + 5,- Kč za každou další osobu bydlící v bytě

h) velký nákup ................................................20,-Kč / úkon
- jedná se například o velký týdenní nákup, předsváteční
nákupy ( včetně doprovodu)
ch) nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnost
...........................................................................30,-Kč / úkon
i) pochůzky .......................................................12,- Kč / hod
- zajištění léků u lékaře, vyzvednutí receptu od lékaře a
léků z lékárny a donáška léků do
- domácnosti uživatele
- osobní objednání na vyšetření, zajištění nejrůznějších
oprav, zajištění řemeslníků
- vyřizování úředních záležitostí, styk s úřady, finančními
domy, placení složenek na poště
j) doprovod k lékaři a zpět ........................... 20,-Kč / úkon
V ceně je zahrnut i čas strávený čekáním na uživatele PS
k) praní a žehlení prádla ...... 30,-- Kč / kg suchého prádla
Prádlo jednotlivých uživatelů se vždy pere samostatně.
Pokud uživatel není schopen dopravit své znečištěné
prádlo do prádelny PS a následně čisté prádlo zpět, je mu
tato služba poskytnuta služebním vozidlem PS, a to
bezplatně.
m) úprava prádla ........................................... 10,- Kč/úkon

6. Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím:
Tento úkon je poskytován za .........................20,-- Kč / úkon
- doprovázení dospělých na orgány veřejné moci a
instituce poskytující veřejné
- služby a doprovázení zpět
- jedná se dále o doprovody za soukromými zájmy
- (např.
návštěva
kostela,
hřbitova,
schůzky
s vrstevníky…)
Ve výjimečných případech je možno zajistit také
doprovod služebním vozem PS mimo město maximálně do
20 km. O tuto službu je nutné zažádat minimálně 2 pracovní
dny dopředu. Tento je úkon je poskytován za 80,-- Kč /
úkon.
Tento ceník vstupuje v platnost 1.června 2007 a ruší
v plném rozsahu předchozí ceník.
I. Kejdanová a H. Plná - sociální odbor

Rozpis lékařů stomatologické
služby na září - říjen 2007
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
15.9. – 16.9.

e) donáška vody .............................................. 5,- Kč / úkon

22.9. – 23.9.

f) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení
............................................................................30,- Kč / hod

28.9.

Údržbu topných zařízení osobně neprovádíme, doporučujeme
využít odborné služby (topenáři, kominíci).

g) běžné nákupy ...............................................10,- Kč / hod
- pravidelné nákupy uživatelům PS pro vlastní potřebu
(základní potraviny, ovoce, zelenina, maso, uzenina, mycí
a úklidové prostředky). O nákupech a jejich vyúčtování
vede pečovatelka společně s uživatelem záznamy do
notýsku.

29.9.
30.9.
6.10. – 7.10.
13.10. - 14.10

Lékař
MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí
MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov
MUDr. Ladislav Růžička ml.
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44 Broumov
MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police nad Met.
MUDr. Jaromír Kopecký
17. listopadu 291 Police nad Met.

Tel. č.
491 582 381
491 547 139
603 479 132
491 524 334
491 523 607
491 543 398
491 543 543

3

Polická univerzita volného času
VII. ročník – podzimní semestr
Studentem se může stát každý člověk, který se řádně
přihlásí, vyplní přihlášku a zaplatí školné 200 Kč za semestr.
Ze školného se platí přednášející, administrace a drobné
občerstvení. V ceně školného nejsou poplatky za výlety.
Jejich cena se stanovuje na základě skutečných nákladů.
Výlety platí pouze účastníci výletů v den jeho uskutečnění.
Přednášky se konají v ě t š i n o u ve středu od 14.30 hodin
/již nyní víme, že se dvě přednášky
z pracovní
zaneprázdněnosti přednášejících musí uskutečnit v pondělí/.
Od podzimu roku 2007 se budou přednášky konat v Pellyho
domech na náměstí. Ve společenském sále, přísálí nebo ve
II. patře v přednáškovém prostoru.
Na ukončení každého semestru obdrží absolvent
Osvědčení.

Program přednáškových odpolední:
26. 9. - Prohlídka Pellyho domů s prezentací
Mgr. Lýdia Baštecká – Pelly – historie jednoho rodu
10. 10. - Jan Schwarz
Setkání s pastorem církve československé husitské
24. 10. - Slávka Hubačíková
Posezení s lidovou vypravěčkou z Podkrkonoší
14. 11. - Jiří Malík
Sokol stěhovavý. Čištění povrchových vod /vegetační
čistírny/ - dataprojekce
28. 11. pondělí!!! - Daniela Richterová
OSN v současném světě
3. 12 pondělí !!! - Aleš Ottmar
Indie
Slavnostní ukončení semestru
3. 10. - celodenní výlet do Prahy
Prohlídka Břevnovského kláštera
Přihlášení studentů se zaplacením školného bude
probíhat před první přednáškou ve středu 26. 9. 2007 od
13.45 hodin.
Ida Seidlmanová

Pouliční sběr a svoz nebezpečných a
objemných složek komunálního
odpadu z domácností
Chtěli bychom připomenout, že ve 40. kalendářním týdnu, a
to ve středu 3. října 2007, 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
Odpady musí být vždy osobně předány, ve stanovený

čas a na 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 (suché
články),
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..

Instruktážní den zaměřený na
ochranu lesa
Společnost SILVACO, a.s., ve
spolupráci
s
Dobrovolným
svazkem obcí „Lesy Policka“,
pořádá dne 25. září 2007, od
10.00 do 13.00 hod., instruktážní
den se zaměřením na ochranu
lesa. Na programu bude praktická
ukázka chemické ochrany lesa proti buřeni s použitím
herbicidů na zkusných plochách, seznámení se schválenými
přípravky, mechanická ochrana proti škodám zvěří a také
ukázka použití speciálního lesnického nářadí pro práce
v lese.V rámci této akce budou také předvedeny lesnické a
myslivecké oděvy, prádlo a obuv, s možností jejich
zakoupení nebo objednání se slevou.
Instruktážní den proběhne v městských lesích Police nad
Metují (u Radešova), sraz účastníků v Polici nad Metují
na Masarykově náměstí. Tato akce je určena pro všechny
majitele lesů, lesnické firmy a podnikatele.
Bližší informace podá p. Veselka, Silvaco,a.s.,
724167116, veselka@silvaco.cz a p. Binar, DSO Lesy
Policka, 605150117, lubos.binar@tiscali.cz.
Luboš Binar, DSO L.P.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

4

Den otevřených dveří
neděle 16. 9. 2007

Pellyho domy a Veba, a. s.

Doprovodný program:
13.00 – 14.15 hod. - Velký dechový orchestr Základní
umělecké školy Police nad Metují (koncert na
společenském sále)
13.00 – 14.30 hod. - „Kamarádi osady 5“ (koncert v 2.
nadzemním podlaží)
14.45 – 16.00 hod. - Big Band Hronov (koncert na
společenském sále)
Možnost přepravy kočárem mezi Pellyho domy a Vebou.
Všichni návštěvníci obdrží pamětní pohlednici Pellyho
domů.
V rámci Dne otevřených dveří budou dále
k dispozici zdarma kulturní přehledy na měsíce září –
prosinec 2007 a bude možné zakoupit ručníky s motivem
Police nad Metují.
17.30 hod: Slavnostní zahájení provozu Pellyho domů
Přestřižení pásky, papírový ohňostroj, salva Ostrostřelecké
gardy polické atd.
Od 18.00 hod: Společenský večer na sále Pellyho domů
Ukázky společenských tanců
Bublinová show Václava Strassera - mýdlové bubliny
kouřové,
obří,
duhové
a
jiné
http://www.bubbleshow-strasser.com

triky,

více

na

Vystoupení kapely Zakoplaho Dixieland Band z Týniště
nad Orlicí
První dva týdny září se v Pellyho domech nesou v duchu
stěhování knihovny, závěrečního úklidu všech prostor,
příprav na Den otevřených dveří a celkové zahájení
provozu.
Z důvodu značného vytížení agentury, která má v režii
módní přehlídky pro Vebu, se bohužel nepodařilo na
program společenského večera tuto přehlídku zařadit,
přestože jsme o ní předběžně informovali v minulém čísle
Polického měsíčníku. Po dohodě s generálním ředitelem
Veby, panem ing. Josefem Novákem, uvedeme přehlídku
v náhradním termínu (ještě v letošním roce).

Program Dne otevřených
v Pellyho domech:

dveří

13.00 – 16.00 hod: Den otevřených dveří
Možnost prohlídky všech nadzemních podlaží a prostor –
informačního centra, společenského sálu
a přilehlých prostor, knihovny, učeben. V případě
příznivého počasí bude na terase zřízena kavárna s možností
drobného občerstvení.
SPOLEČENSKÝ SÁL vč. vstupních prostor a zázemí
Pevná sazba

Skupina

A
B
C

Příplatky k pevné sazbě

Období

1.10. - 30.4.
1.5. - 30.9.
1.10. - 30.4.
1.5. - 30.9.

Provozní
náklady

Ubrusy

Kč/hod

Kč/kus

700
500
600
400

Program Dne otevřených dveří ve Vebě:
o 12.30 hod. - zahájení „Dne otevřených dveří“ generálním
ředitelem Veby Ing. Josefem Novákem
o 12.40 hod. - vystoupení mažoretek a břišních tanečnic
o od 13.00 hod. - prohlídka objektů závodu, prodej výrobků
a. s. Veba, občerstvení a hudba, tombola

Možnost využití a pronájmu prostor Pellyho domy
Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání
vypracovala a předložila radě města návrh podmínek a
ceníku pronájmů výše uvedených prostor. Tento materiál,
který vychází z propočtů nákladů na provoz, dostala
k dispozici a připomínkování také kulturní komise. Materiál
schválila RM na svém zasedání 5.9.2007.
Dle vztahu k různým nájemcům a typu akce jsou
připraveny tři varianty - A. nájemné za akce komerčních
subjektů, B. nájemné za akce pořádané spolky a zájmovými
UČEBNA Č. 1
(počítačová)
Pevná sazba

UČEBNA Č. 2
(klubová UČEBNA Č. 3 (konferenční
místnost)
místnost)
Pevná sazba

Příplatek k
pevné sazbě

Pevná sazba

Příplatek k
pevné sazbě

v ceně jsou
zahrnuty provozní
v ceně jsou
v ceně jsou
Využití projekční náklady, využití
zahrnuty
zahrnuty
techniky:
výpočetní
provozní
provozní
Požární dozor
dataprojektor
techniky,
náklady a
náklady a
notebook
interaktivní tabule
využití zázemí
Využití
využití zázemí
Využití
promítací plátno a zázemí (WC,
techniky:
kuchyňka, zázemí (WC, kuchyňka, techniky: LCD (WC, kuchyňka,
zázemí pro
televizor
zázemí pro
notebook
pro lektory)
lektory)
DVD přehrávač
lektory)
dataprojektor
Kč/hod
Kč/hod//den
Kč/hod
Kč/hod
Kč/hod//den
Kč/hod
Kč/hod//den

25

120

100 // 500

25

120

75 // 300

Pořadatel akce může požádat Radu města o slevu z nájemného
nebo osvobození od platby nájemného.

300

120

60 // 300

200

100 // 500

VÝSTAVNÍ
PROSTORY
Jednorázový
poplatek

Kč
500

200

80

30 // 150

130

75 // 300

500

nevztahuje se
sleva

nevztahuje se
sleva

nevztahuje se
sleva

nevztahuje se
sleva

nevztahuje se
sleva

nevztahuje se
sleva
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sdruženími + za akce odpovídající svojí náplní podmínkám
SROP (Společný regionální operační program – v jeho
rámci byla spolufinancována rekonstrukce Pellyho domů)
nebo náplni Centra celoživotního vzdělávání, C. charitativní
akce.
V případě, že budou místní spolky pořádat v prostorech
Pellyho domů pro veřejnost akce většího rozsahu, kdy bude
akce trvat více hodin (např. plesy apod.), lze s městem
jednat o podpoře těchto aktivit.
S nájemci prostor bude vždy uzavřena nájemní smlouva,
jejíž nedílnou součástí bude vždy provozní řád jednotlivých
učeben, společenského sálu nebo divadla.
Varianty pronájmu Pellyho domů, vč. ceníku, budou
k dispozici v informačním centru, v kanceláři organizační
složky v Pellyho domech a dále na internetových stránkách
www.policko.cz
Bližší informace o jednotlivých variantách (A., B., C.),
možnostech využití jednotlivých prostor, ceníku, volných
termínech, prohlídky prostor k pronájmu atd.:
Jana Rutarová, tel. 602 645 332,
e-mail: ckv@policko.cz, www.policko.cz

PŘIPRAVUJEME: Taneční kurzy 2008
Pro všechny zájemce z Police n. M. a okolí připravujeme
taneční pro starší a pokročilé - pro manželské, přátelské a
sourozenecké dvojice. Kurzy se budou konat na
společenském sále Pellyho domů, povedou je manželé
Poznarovi. Zahájení: leden 2008.
Bližší informace v příštím čísle Polického měsíčníku.
V roce 2008 budeme také pořádat taneční kurzy pro mládež.

Internetové stránky www.policko.cz
Základní informace o nových webových stránkách jsme
uvedli v posledním čísle PM. Většina obsahu v jednotlivých
sekcích internetových stránek je již naplněna, na zbývajících
textech průběžně pracujeme a doplňujeme je.

Nabízíme touto cestou spolupráci a
propagaci na www.policko.cz:
Pořadatelům akcí – uveřejnění akce v kulturním
kalendáři: Termín – název – druh akce (kulturní,
společenská, sportovní atd.) – Bližší informace – vstupné –
Kontakt na pořadatele atd.
Ubytovatelům a stravovacím zařízením – uvedení
základních informací: Název – Adresa – Kontakty Kapacita
zařízení - Služby apod.
Firmám z Police n. M. a okolí – uvedení základních
informací: Název firmy - Předmět činnosti (podnikání) - Kontaktní

Kulturní přehled bude zdarma k dispozici v informačním
centru, knihovně a na dalších místech ve městě.
V kulturním přehledu získáte bližší informace o termínech,
předprodeji, vstupném a slevách pro držitele průkazů ZTP a
ZTP/P.
O dalších připravovaných akcích, které nejsou
v přehledu uvedeny (např. vánoční trhy, Mikuláš,
Silvestrovský vejšlap atd.) budeme pravidelně informovat
v Polickém měsíčníku, na plakátech, www.policko.cz a
www.meu-police.cz
Vedoucí CKV Pellyho domy Jana Rutarová

KNIHOVNA
Září v knihovně
Stěhování – snad v každém toto slovo vyvolává
představy zmatků, shonu a spousty starostí s přemístěním
čehosi kamsi. Také v nás představa přestěhování knihovny
vyvolala nejdříve zděšení. A pak už jsme přemýšleli,
plánovali a chystali.
První knihy a časopisy se přestěhovaly díky
dobrovolníkům a díky historickému vojenskému autu již 29.
srpna hned po kolaudaci budovy. Na chodbách jsme ještě
potkávali řemeslníky a první časopisy se začaly kupit
v čítárně, knihy ve studovně a v dětském oddělení.
Další velkou akcí byl živý lidský řetěz, jehož první
články se začaly tvořit ráno po osmé hodině v úterý 4. září.
Kdo byl těmi články už určitě víte, byly to děti ze škol
v Polici nad Metují a z Bukovice. K nim se přidali naši
zdatní senioři a pak další dobrovolníci z řad našich čtenářů a
obyvatel města. Na ně čekaly knihy v půjčovně pro dospělé,
ve skladu a zbytek knih z dětského oddělení. Tohoto hada
jste mohli vidět v úterý a také ve středu dopoledne. Ve
středu byl také učiněn pokus o vytvoření rekordu ve
stěhování knih živým lidským řetězem. Přítomen byl
rozhodčí z Pelhřimova z agentury Dobrý den a ten spočítal,
že bylo „v průběhu jedné hodiny přestěhováno živým
řetězem 3 268 knih. Živý řetěz tvořený 415 lidmi překlenul
vzdálenost cca 500 m mezi starou a novou městskou
knihovnou. Rekordu bylo dosaženo ve středu 5. září 2007 v
Polici nad Metují.“

údaje (telefon, fax, e-mail, www stránky)

Zasílejte na ckv@policko.cz

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

KULTURNÍ PŘEHLED ZÁŘÍ –
PROSINEC 2007
Organizační složka CKV Pellyho domy připravila
kulturní přehled, ve kterém získáte informace o programu
kina, připravovaných divadelních představeních, koncertech,
výstavách, cestopisných přednáškách, atd., které se
uskuteční v období září – prosinec.

Ale hlavně knihy z půjčovny pro dospělé a částečně i ze
skladu jsou již na svých místech v Pellyho domech.Celkem
se podařilo takto přenést zhruba 15 000 knih. Nejstarší
členkou řetězu byla paní Marie Petrová, které je krásných 85
let. Jí a všem dalším dobrovolníkům, a my doufáme i
přátelům naší knihovny, moc a moc děkujeme a budeme se
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snažit pro vás všechny vytvořit v nové knihovně co
nejpříjemnější prostředí.
Nakonec se postěhují regály a zbytek knih. To už bude
úkol pro stěhovací firmu.
Na vás se budeme těšit 16. září při Dnu otevřených dveří
a pak od 17 září.

Týden knihoven od 1. do 7. října – 11. ročník
Letos s mottem Knihovnická bašta. Doufáme, že vám
představíme knihovnu jako instituci poskytující „baštu“
plnou moudrosti a vzdělání a zároveň příjemných chvil
s knihami a časopisy. Připravenou máme podrobnou
kuchařku (elektronickou prezentaci), kterou představíme už
16. září při dnu otevřených dveří. Seznámíme vás v ní
s historií polického knihovnictví. Jako základní menu
nabízíme naše obvyklé knihovnické služby v nových
prostorách během rozšířené půjčovní doby:
Oddělení pro dospělé – úterý a čtvrtek od 9 do 17,30
hodin
Oddělení pro děti – pondělí a pátek od 12 do 17 hodin
Čítárny se studovnou vždy souběžně s oddělením pro
dospělé a s oddělením pro děti.
Dětem nabídneme jako sladkou odměnu za pomoc při
stěhování, návštěvu knihovny s komentovanou prohlídkou
a překvapením na konec.
Pro všechny máme připravenou lahůdku na závěr týdne,
kdy do Police zavítá slovenský spisovatel Andrej Štiavnický
a seznámí nás se svými poznatky o čachtické paní. Příběh
krásné, leč kruté hraběnky, koupající se v krvi panen, si
získal srdce mnoha čtenářů. Ale jak to bylo doopravdy?
Existovala železná panna? Dopřávala si hraběnka krvavé
koupele? Bylo podzemí Čachtic propleteno podzemními
chodbami? Proč nebyla Alžběta Báthoryová za své zločiny
postavena před řádný soud? Odpovědi na tyto a mnohé další
otázky se dozvíte na Černé hodince v pátek 5. října poprvé
v nových prostorách Pellyho domů.

Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka
Setkání se spisovatelem

Andrejem Štiavnickým,
který se přes dvacet let věnoval studiu materiálů a
dokumentů, souvisejících s osudem
Alžběty Báthoryové
Andrej Štiavnický je autorem úspěšných románů:
"V podzemí Čachtického hradu"
"Čachtická paní ve vězení a na svobodě"
"Čachtická paní před Božím soudem"
"Ve stínu smrti čachtické paní"
"Sbohem, Alžběto Báthoryová"
Na místě bude i možnost zakoupení této historické
pentalogie v slovenském originále za 1200 Kč. Půjde o pět
knih ozdobně vázaných v kůži jako imitace středověkých
knih s věnováním autora.

V sále Pellyho domů ve 2. patře
v pátek 5. října 2007 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné

Černou hodinku bude doprovázet výstava o čachtické
paní Alžbětě Báthoryové. Na výstavě budou k vidění
fotografie Čachtického hradu a dalších sídel na území
Slovenska, Maďarska a Rakouska, na kterých za svého
života hraběnka pobývala. Milovníky historie potěší
překlady dobových listin a zajímavosti ze života příslušníků
rodu Báthoryů a Nádasdyů.
O Alžbětě Báthoryové vyšlo mnoho knih. I ty budou
vystaveny. Existuje několik portrétů Čachtické paní. Ale
která podoba je ta pravá?
Někteří historici tvrdí, že Alžběta Báthoryová byla
nevinná a stala se obětí politických intrik. Chcete vědět
více? Čachtické podzemní chodby a jeskyně nejsou
přístupné veřejnosti. Navštivte je tedy alespoň
prostřednictvím výstavy, kterou připravila J. Janečková a
která bude umístěna v prostorách knihovny v Pellyho
domech od 1. 10. do 30. 10. 2007 během půjčovní doby
knihovny.

Soutěž pro děti Kouzlení
s květinami
Knihovna města a Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu v Polici nad Metují vyhlašují 3.
ročník soutěže v aranžování suchých rostlin Kouzlení
s květinami. Soutěž je určena dětem základních škol
Policka. Do 19. září budeme v knihovně shromažďovat
soutěžní práce. Všechny budou vystaveny během Podzimní
výstavy v prostorách Pellyho domů ve dnech 21. a 22.
září 2007. Během výstavy porota odborná (zahrádkáři) a
laická (návštěvníci výstavy) vyhodnotí 10 nejlepších aranží.
Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i celé třídy, družiny
apod.Těšíme se na Vás a Vaše květiny.
Vaše knihovnice
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Úterý 2.10.2007 v 19.30 hodin

ROMING

KINO
Čtvrtek 13.9.2007 v 19.30 hodin

DOBRÝ ROČNÍK

Film DOBRÝ ROČNÍK, při jehož natáčení
se proslulý režisér Ridley Scott (Gladiátor)
podruhé sešel s oscarovým hercem
Russellem Crowem, vypráví příběh
londýnského experta v oboru investic
Maxe Skinnera (Crowe), který se po smrti
svého strýčka vrací na vinici, kde prožil
nejkrásnější část dětství. Přestože chce
hodit minulost za hlavu a vinici co
nejdříve prodat, v okamžiku příjezdu do
čarokrásné oblasti na jihu Francie se
začne odvíjet zcela nová a opojná kapitola jeho života, v jejímž
průběhu v sobě nalezne to, co už od dětství postrádá.
Hrají: Russell Crowe, Albert Finney, Marion Cotillard, Abbie
Cornish, Tom Hollander, Freddie Highmore
Režie: Ridley Scott

Komedie. České titulky. (117 min., film USA)
Mládeži přístupný.
Vstupné: 50,- Kč *

*****

Čtvrtek 20.9.2007 v 19.30 hodin

VRATNÉ LAHVE

Hrdinou Vratných lahví je
bývalý učitel Josef Tkaloun.
Definitivně se rozhodl opustit
žáky, ale rozhodně se nehodlá
smířit
s pozicí
důchodce,
trávícího
čas
na
lavičce
v parku. Tkaloun je plný
aktivity, nápadů i chlapských
tužeb a nemíní zestárnout v nečinnosti. Navzdory nesouhlasu
ženy Elišky, která se sarkastickým nadhledem komentuje
všechny aktivity svého muže, Tkaloun přijímá brigádnické místo
ve výkupu lahví menšího supermarketu. Malý prostor, kde se
potkávají lahve s lahvemi a lidé s lidmi, je svébytným
mikrosvětem, plným tragikomických osudů. Tkaloun dokáže být
nejen jejich pozorovatelem… I když pod jeho režií situace občas
dostávají poněkud groteskní obrysy.
Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří
Macháček, Pavel Landovský,Jan Budař, Nela Boudová, Ondřej
Vetchý, Miroslav Táborský, Robin Soudek, Martin Pechlát,
Božidara Turzonovová,
Režie: Jan Svěrák

Komedie. České znění (95 min, film ČR)
Mládeži přístupný.
Vstupné: 50,- Kč *

Roman (Marián Labuda) dal kdysi
dávno kamarádovi slib, že až jejich
děti dospějí, ožení se Romanův syn
Jura s jeho dcerou. Cesty rodin se
rozešly. Po letech přichází dopis,
nevěsta dosáhla dospělosti a je třeba
dávný slib naplnit. Potíž je v tom, že
Jura studuje vysokou školu, chodí
s atraktivní blondýnou, ženit se
nechce a už vůbec nestojí o děvče
odkudsi ze slovenské vesničky, které v
životě neviděl.
Po otcově naléhání ale nakonec souhlasí, že se pojede na
tajemnou nevěstu podívat. Výprava, jíž velí tatínkův velmi
svérázný kamarád Stano (Bolek Polívka), se stane nepřetržitým
sledem bláznivých situací, často s komicko-katastrofickým
nádechem. Stano má totiž v sobě nespoutanou duši věčného
tuláka a neodolatelného dobrodruha. Na cestě tak přátelé zažijí
množství komických příhod i dojemných situací, aby nakonec
našli cestu především k sobě.
Hrají: Bolek Polívka, Marián Labuda, Vítězslav Holub,Jean
Constantin, Vladimír Javorský, Oldřich Vlach, Corina Moise, Eva
Leinweberová,
Režie: Jiří Vejdělek

Komedie. České znění (105 min, film ČR/Rumunsko/SR)
Mládeži přístupný.
Vstupné: 50,- Kč *

*****

Čtvrtek 11.10.2007 v 19.30 hodin

OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
Kdesi v zapadlém koutě blízko hranic přebývá
v opuštěné hájovně muž bohaté minulosti,
který tu pracuje jako cestář.
Tak se před námi ve vzpomínkách odvíjí
příběh pikolíka, který zažil podivuhodný
rozmach a sebevědomí české společnosti,
okouzlení bohatstvím i karnevalem života
v třicátých letech minulého století, stejně
jako pád svého charakteru v období okupace
za druhé světové války i pokoření v době nástupu komunismu.
Jeho rozpomínání na svět žen a na svět bohatství a senzací, na
svět zmatení a ponížení je plné fantazie a neuvěřitelných situací
– aby na konec, po tom co vše viděl, slyšel a poznal, našel
jistotu ve svém srdci a samotě. Hrabalovo dílo a filmový přepis
režiséra Jiřího Menzela je velkou metaforou o českém osudu
dvacátého století.
Hrají: Oldřich Kaiser, Ivan Barnev, Julia Jentsch, Martin Huba,
Marian Labuda, Milan Lasica, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Jaromír
Dulava, Pavel Nový a další...
Režie: Jiří Menzel

Hořká komedie. České znění (120 min, film ČR)
Mládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 50,- Kč *
PŘIPRAVUJEME :
Čtvrtek 11.10.2007 v 19:30 hodin Obsluhoval jsem anglického krále
Čtvrtek 25.10.2007 v 17:30 hodin Simpsonovi ve filmu
Úterý 1.11.2007 v 19:30 hodin Goyovy přízraky
Čtvrtek 15.11.2007 v 19:30 hodin Medvídek

!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMOVÁ
PŘEDSTAVENÍ JE POUZE V POKLADNĚ KINA 1
HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!
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DIVADLO

60. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
od 28.9. do 27.10.20O7, foyer Kolárova divadla
Milan Schirlo:

BENÁTSKÉ ZASTAVENÍ

výstava fotografií z karnevalu v Benátkách
vernisáž výstavy: pátek 28.9.2007 v 18.30 hodin
*************
Pátek 28.9.2007 v 19.30 hodin

Soubor J.K. Tyl Meziměstí uvede hru Robina Hawdona

ÚŽASNÁ SVATBA
Ztřeštěná komedie o tom,
jak by rozhodně neměl
vypadat svatební den a o
tom, že pravá láska nakonec
zvítězí, jenom se musí zjistit,
která to je...
Po prohýřené předsvatební
noci se ženich Bill vzbudí v
hotelovém pokoji a nemá ani
ponětí, jak se v něm ocitnul a už vůbec netuší, kdo je ta
nahá dívka, která leží vedle něho. A jak to bývá, v nesprávné
situaci se vždy objeví další nesprávná osoba a výmluva, která
se zdá na první pohled báječná, všechno neskonale zamotá a
čas obřadu se neúprosně blíží...
Osoby a obsazení: Bill - Pavel Novák, Tom - Milan Mach,
Judy - Kristýna Varačková, Julie - Nina Dlouhá, Ráchel Lucie Zelená, Dafné - Dagmar Justová
Režie: Irena Kozáková

Vstupné: 70,- / 60,- / 50,- Kč *
Předprodej od 1.9. do 26.9.2007.
****************
Pátek 5.10.2007 v 19.30 hodin

Divadlo Radka Brzobohatého uvede hru Donalda Churchilla

CHVILKOVÁ SLABOST
Současná anglická hra na
téma tak důvěrně známé
(manželství), ve kterém vzniká
nespočet komických situací s
překvapivým rozuzlením. I
zdánlivě ukončená kapitola
může
mít
přece
jen
pokračování, ani prohraný boj
nemusí být zdaleka ztracen...
v hlavních rolích: Radoslav
Brzobohatý, Hana Maciuchová,
Andrea Elsnerová, Jana
Janěková
režie: Jan Burian

Vstupné: 150,- / 140,- / 130,- Kč
Předprodej od 1.9. do 3.10.2007.
****************

Neděle 14.10.2007 v 16.00 hodin

Malé divadélko Praha uvede pohádku na motivy J. Trnky

ZAHRADA
(Branka zamčená na knoflík)
Pohádka je napsána na motivy známé knížky Jiřího Trnky
“Zahrada”. Dva kluci vlezou do tajuplné zahrady, kde
prožívají svá dobrodružství s trpaslíkem, zlomyslným
kocourem, hodnými slony, moudrou velrybou a protivnou psí
dámou. Celá pohádka je opět doprovázena živou muzikou kytara, zobcová flétna a zvonkohra.
Loutky - řezané marionety.
Vhodné pro děti od 4 - 10 let.

Vstupné: dospělí 50,- Kč / děti 25,- Kč
Předprodej od 1.9. do 11.10.2007.
**************
Sobota 20.10.2007 v 18.00 hodin

Náchodská divadelní scéna uvede hru Jana Drdy

HRÁTKY S ČERTEM
Barvitě
inscenovaná
hra
s hezkou hudbou a veselými
písničkami, ve svižném tempu.
Myšleno je hlavně na dětského
diváka, aby všeumu rozuměl,
vše pochopil a dobře se i
pobavil. Setká se se statečným
vojákem Martinem, s hubatou,
nebojácnou
Káčou,
s loupežníkem i vychytralým
poustevníkem,
s anděly
i
čerty.
Osoby a obsazení: Martin Kabát, vysloužilý voják – Richard
Kašpar, Sarka-Farka, loupežník – Karel Tošovský,
Školastykus, poustevník – Jiří Borůvka, Lucius, mladý čert na
zkušené – Cyril Šourek, Dišperanda, princezna – Anna
Štrasová, Káča, její služebná – Hana Stoklasová a další
Režie: Ing. Miroslav Houšťek
Vstupné: 70,- / 60,- / 50,- Kč *
Předprodej od 1.9. do 18.10.2007.
*************
Sobota 27.10.2007 v 19.30 hodin

Divadlo v Roztocké Jilemnice uvede hru Terryho Pratcheta

SOUDNÉ SESTRY
Soudné sestry jsou svéráznou variací na Macbetha, postava
Verence nám připomene Hamleta a motiv zachráněného
dítěte po královraždě příběhy ještě starší. Ale nebyl by to
Terry Pratchett, aby se v příběhu neobjevily nové okolnosti,
situace, se kterými Shakespeare nepočítal; a nakonec i
překvapivé rozuzlení.
Osoby a obsazení: Bábi
Zlopočasná – Magdaléna
Jarošová, Stařenka
Ottová – Lída Jungová,
Magnáta Česneková –
Karolína Wirthová, Smrť –
Naďa Skálová, Verence –
Miloslav Kunert, Leona
Felmet – Jaromír John a
další
Režie: Tomáš Václ

Vstupné: 70,- / 60,- / 50,- Kč *
Předprodej od 1.9. do 25.10.2007.
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Pátek 7.12.2007 v 19.30 hodin
(repríza v sobotu 29.12.2007 v 19.30 hodin)

Divadelní spolek Kolár Police nad Metují uvede hru Michala
Viewegha

BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA
Báječná léta pod psa jsou nejznámější, nejprodávanější a
zdaleka nejlepší (dle tvrzení kritiků, kteří jsou jinak vůči
jejímu autorovi velmi předpojatí až agresivně nepřátelští)
kniha nejznámějšího, nejprodávanějšího a zdaleka ne
nejlepšího (dle tvrzení kritiků viz výše, se kterým já osobně
nesouhlasím) soudobého českého spisovatele Michala
Viewegha.

Více informací o uvedených divadelních hrách se dočtete
v programu, který vyjde během září a bude k dostání na
Informačním centru v Polici nad Metují.

Změna programu vyhrazena.
Sleva 50% na * označené programy
po předložení průkazu ZTP a ZTP/P.
Průkazy předložte při koupi i kontrole vstupenek.
Na jednotlivé akce je předprodej vstupenek zajišťován
v Infocentru na radnici (od 1.10. v Infocentru v Pellyho
domech)
na Masarykově náměstí v Polici nad Metuji.
tel.: 728 267 377
e-mail: kultura@policko.cz, kultura@meu-police.cz
Vstupenky je možné rezervovat předem na všechny
inzerované akce (tzn. ode dne jejich uveřejnění ve
zpravodaji, na plakátech, webových stránkách, v kulturním
přehledu apod).

Polické divadelní hry se uskuteční s finanční
podporou Královéhradeckého kraje.

OSTATNÍ AKCE VE MĚSTĚ

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

Jaroslav Souček

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

Vstupné: 70,- / 60,- / 50,- Kč *

Předprodej od 1.9. do 29.11.2007

Město Police nad Metují
pořádá koncert v
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují

úterý 18. září 2007 v 18.00 hodin

XI.ORLICKO-KLADSKÝ
VARHANNÍ FESTIVAL
Účinkuje: varhaník Witold Zalewski z

Krakowa

Vstupné: 50,- Kč

Vstupenky na výše uvedený koncert jsou již
v předprodeji v kanceláři Informačního centra na MěÚ
(přízemí) nebo na telefonu 491 509 996, 728 267 377
nebo e-mailem kultura@meu-police.cz

2. července – 29. září 2007

Stará škola „Dřevěnka“

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
ZUŠ POLICE NAD METUJÍ
Otevřeno o víkendech a svátcích
od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin

Otevření výstavy ve všední dny na požádání zajistí
Informační centrum (v přízemí budovy radnice na náměstí)
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Po letní výstavě obrazů v Polici nad Metují
vystavuje Jiří Kollert v polské Bielawě

výstava obrazů malíře Jiřího Kollerta v
Bielawě
12.9. – 10.10.2007

vernisáž výstavy se uskuteční ve středu
12.9.2007 v 17:00 hodin
Galerie KORYTARZ v Bielawě

PELLYHO DOMY

Začátek školního roku v
základní škole
3. září začal v naší škole nový školní rok. Poprvé do
školy přišlo celkem 42 prvňáčků, kteří byli přivítáni
starostkou města a ředitelem školy. Do školy potom
nastoupilo celkem 474 žáků plnících základní školní
docházku. Počty žáků v jednotlivých třídách s přehledem
všech učitelů je uveden níže. Naše školské zařízení se i v
tomto školním roce skládá z několika součástí: Základní
školy v Polici nad Metují a Bezděkově nad Metují, Mateřské
školy v Bezděkově nad Metují, Velkých Petrovicích a České
Metuji.

POČTY ŽÁKŮ PODLE TŘÍD

16.9. – 30.9.2007

Výstava fotografií
z rekonstrukce Pellyho domů
********
Neděle 16.9.2007

Slavnostní otevření Pellyho domů
Den otevřených dveří v Pellyho domech a ve Vebě
21.9. – 22.9.2007

Podzimní výstava
sál v Pellyho domech
*********
Středa 26.9. 2007 ve 14.30 hodin

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU –
VII. ročník
*********
Středa 10.10. 2007 ve 14.30 hodin

POLICKÁ UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU –
VII. ročník
Radka Vlachová

Sbor Dobrovolných hasičů
pod záštitou obce Suchý Důl

Vás srdečně zve na tradiční

Suchodolské posvícení
29. září
Soutěž požárních družstev o Svatováclavský pohár,
začátek v 10,00 hod na Martincově zahradě
Taneční posvícenská zábava v kulturním domě
Hudba:
Radka + Honza z Nového Města nad Metují
Začátek ve 20,00 hod. vstupné 45,- Kč

1. října
Tradiční posvícenský průvod se mší Svatou
v kapli Marie Lurdské spojené s vysvěcením
praporu základní školy a stuhy obce.
Sraz v 9,00 hod. u školy.
Po ukončení průvodu taneční zábava
Hudba:
Metujka dechová hudba z Hronova – ved. J. Langr

Třída

1.A
1.B
1.C
1. ročník
2.A
2.B
2.C
2. ročník
3.A
3.B
3.C
3. ročník
4.A
4.B
4. ročník
5.A
5.B
5. ročník
6.A
6.B
6. ročník
7.A
7.B
7.C
7. ročník
8.A
8.B
8.C
8. ročník
9.A
9.B
9.C
9. ročník
Celkem
1. stupeň
2. stupeň

Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel

11
12
2
25
9
10
5
24
14
11
3
28
11
11
22
10
13
23
10
15
25
10
10
10
30
11
10
9
30
12
11
11
34
241
122
119

8
6
2
16
8
8
1
17
8
10
4
22
8
9
17
15
11
26
16
13
29
11
12
10
33
10
10
10
30
15
12
13
40
230
98
132

19
19
4
42
17
18
6
41
22
21
7
50
19
20
39
25
24
49
26
28
54
21
22
20
63
21
20
19
60
27
23
24
74
472
221
251

Mgr. Nádvorníková Irena
Mgr. Pátková Karolína
Mgr. Vaisarová Marie
Švábová Michaela
Mgr. Kolářová Andrea
Mgr. Vaisarová Marie
Mgr. Šustková Eva
Taucová Marie
Mgr. Vaisarová Marie
Mgr. Matysková Věra
Mgr. Vlachová Zuzana
Marelová Radana
Mgr. Kouglová Rita
Křišťálová Hana
Mgr. Kuchtová Květoslava
Seidlová Miroslava
Klusáčková Věra
Mgr. Stejskalová Hana
ing. Michálková Jitka
Mgr. Mičola Martin
Kubalíková Miluše
Scholzová Vilma
Mgr. Teichmanová Renata
Vlčková Jiřina
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Přehled vyučujících ve školním roce 2007-2008

CHLÁDKOVÁ Zita
JANSA Petr
KLUSÁČKOVÁ Věra
KOLÁŘOVÁ Andrea
KOSOVÁ Miluše
KOUGLOVÁ Rita
KOZLOVSKÝ Pavel
KŘIŠŤÁLOVÁ Hana
KUBALÍKOVÁ Miluše
KUCHTOVÁ Květoslava
LANGHAMEROVÁ Petra
MARELOVÁ Radana
MATYSKOVÁ Věra
MIČOLA Martin
MICHÁLKOVÁ Jitka
MOHELNÍKOVÁ Jana
NÁDVORNÍKOVÁ Irena
NOSKOVÁ Miloslava
NÝVLT Karel
PÁTKOVÁ Karolína
ŘEHÁKOVÁ Eva
SEIDLOVÁ Miroslava
SCHOLZOVÁ Vilma
STEJSKALOVÁ Hana
ŠKOPOVÁ Marta
ŠPAČKOVÁ Lenka
ŠULCOVÁ Jana
ŠUSTKOVÁ Eva
ŠVÁBOVÁ Michaela
TAUCOVÁ Marie
TEICHMAN Zdeněk
TEICHMANOVÁ Renata
VAISAROVÁ Marie
VLACHOVÁ Zuzana
VLČKOVÁ Jiřina

Mgr. učitelka
učitel
učitelka
Mgr. učitelka
vychovatelka
Mgr. učitelka
Mgr. učitel
učitelka
výchovný poradce
Mgr. učitelka
Mgr. učitelka
učitelka
Mgr. učitelka
Mgr. učitel
ing. učitelka
vychovatelka
Mgr. učitelka
učitelka
Mgr. ředitel
Mgr. učitelka
vychovatelka
učitelka
učitelka
Mgr. učitelka
učitelka
učitelka
Mgr. zástupce řed.
Mgr. učitelka
učitelka
učitelka
zástupce řed.
Mgr. učitelka
Mgr. učitelka
Mgr. učitelka
učitelka

Organizace školního roku
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008
začne ve všech základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí
3. září 2007. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 31. ledna 2008. Období školního vyučování ve
druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2008.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a
pátek 26. října 2007.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22.
prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna 2008. Vyučování
začne ve čtvrtek 3. ledna 2008.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
1. února 2008.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla
školy stanoveny takto:

Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

4.2. - 10.2. 2008

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor,
Prachatice, Strakonice, Ústí nad
Labem, Chomutov, Most, Jičín,
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc,
Šumperk, Opava, Jeseník

11.2. - 17.2. 2008

Benešov, Beroun, Rokycany,
České Budějovice, Český
Krumlov, Klatovy, Trutnov,
Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí
nad Orlicí, Ostrava-město

18.2 - 24.2. 2008

25.2 - 2.3. 2008

3.3. - 9.3. 2008

10.3. - 16.3. 2008

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město,
Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo, Domažlice,
Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary,
Sokolov, Nymburk, Jindřichův
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov,
Frýdek-Místek
Kroměříž, Uherské Hradiště,
Vsetín, Zlín, Praha-východ, Prahazápad, Mělník, Rakovník, Plzeňměsto, Plzeň-sever, Plzeň-jih,
Hradec Králové, Teplice, Nový
Jičín
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,
Liberec, Semily, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár
nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná
Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
20. března a pátek 21. března 2008.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června
2008 do neděle 31. srpna 2008.
Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009
začne v pondělí 1. září 2008.
Karel Nývlt

Základní umělecká škola informuje
Anička Skálová úspěšně přijata
na Michigan univerzity
Naše
předloňská
absolventka houslistka
Anička Skálová začíná
touto dobou po úspěšně
vykonaných náročných
přijímacích zkouškách
studium na Michigan
university
v
Ann
Arboru
(poblíž
Detroitu)
u
prof.
Stephena B. Shippse.
Gratulujeme k tomuto
obrovskému úspěchu a
přejeme hodně štěstí!
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Hudební festival Znojmo 07
Jedenáctiletá houslistka Markétka Nádvorníková byla
pozvána k účinkování
na dvou koncertech 16.
a
17.
července,
nazvaných
„Malí
géniové
hrají
Beethovena“, v rámci
Hudebního
festivalu
Znojmo 07.
Celý festival byl
letos
věnován
hudebnímu
géniovi
Ludwigu
van
Beethovenovi a záštitu
nad ním převzal Pavel
Šporcl.
Markétka
se
představila
spolu
s dalšími malými virtuózy, ale již vítězi mnoha soutěží,
v houslovém koncertu fis moll Henryho Vieuxtempse.
Koncerty měly obrovský ohlas a dětem aplaudovalo
dokonce publikum z anglického Liverpoolu, které Znojmo
v té době navštívilo.

Celý pracovní týden,
který
proběhl
ve
fantastické
atmosféře,
vyvrcholil
slavnostním
koncertem
mladých
talentů na šternberském
hradě, kde naše řady
posílil ještě náš malý
tubista Lukáš Kubeček.
Lenka Němcová
Doc. Roško s našimi
trumpetisty a Doc. Mgr.
A. Petráš při výuce
Moniky Němcové

Markétka Nádvorníková s maminkou ve
vysílání Snídaně s Novou 16. července 2007
Společně s ředitelem festivalu Znojmo 07 se dostaly do
vysílání Snídaně s Novou Markétka a Sylva Nádvorníkovy.
Nejen, že jim to náramně slušelo, ale jejich rozhovor
s moderátorem Tomášem Krejčířem byl velmi pěkný a
zajímavý. Vše ukončila Markétka svým vystoupením zahrála část 2. věty z Koncertu fis moll H. Vieuxtempse.

Sedmiletá violoncellistka Karolína Soukupová
získala 3. cenu na soutěži Prague junior note.

Velmi
zdařilé
bylo
vystoupení
Karolínky
Soukupové ze třídy Michaely
Michalové na první velké
violoncellové soutěži v Praze
8. června 2007. V Kategorii
nejmladších získala 3. cenu
mezi devíti soutěžícími z celé
republiky.

Meadowmount school of music
Westport, New York
23.6. – 11.8. 2007
( o svých zážitcích píší Matouš a Šimon Michalovi )

Michaela Michalová
Interpretační kurzy Šternberk 2007
O prázdninách v srpnu proběhly v moravském městě
Šternberk interpretační kurzy ve hře na trubku a lesní roh.
Z naší ZUŠ se kurzů zúčastnilo pět žáků v doprovodu svých
pedagogů.
S trumpetisty Járou Kollertem, Markem Bartošem,
Janem Kleinem a Chanem Sichrovským pracoval Doc.
Kamil Roško z Vysoké školy múzických umění v
Bratislavě. Na lesní roh vyučoval Moniku Němcovou Doc.
MgA.
Jindřich
Petráš
z
JAMU
Brno.

Meadowmount School of Music ve státě New York je
nejslavnější a nejstarší letní hudební škola založená v roce
1944 legendárním houslovým pedagogem Ivanem
Galamianem, na které každoročně vyučují takové osobnosti
světové hudby jako Yo-yo-ma, Lynn Harell, Itzhak Perlman,
Pinchas Zuckerman, Joshua Bell a další. Můžete se sem
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přihlásit, zaplatit školné 5 500 dolarů a stejně nemáte jistotu,
že Vás přijmou, proto většina amerických bohatých rodin
nabízí částky mnohem vyšší, aby jejich dítě mohlo studovat
na této škole. Prof. Charles Avsharian z Michigan state
univerzity, u kterého jsme studovali, projíždí Evropu a Čínu,
aby vybral nejlepší talenty houslové hry pro každý ročník
této hudební školy. Na základě konkurzu a nahrávky pak
ředitel školy udělí plné stipendium několika vyvoleným.

Foto Studio Prof. Ch. Avshariana 2007 (uprostřed prof.
Avsharian, vpravo ředitel prof. Owen Carman)
Několikahektarový areál školy je umístěn v přírodní
rezervaci Adirondack Moutain u jezera Champlain, takže
zde můžete denně nerušeně cvičit na housle třeba 24 hodin,
jenom je potřeba dávat pozor, aby jste se z toho nezbláznili.

Režim dne pro nás studenty do 18 let je velmi přísný,
dohlíží na něj counsellor ( česky „poradce“, ale doslova
dozorce). Za sebemenší nedodržení pravidla, pozdní příchod
nebo pokud se vyskytujete jinde, než-li jste si napsali do
rozvrhu, jsme napomenuti černým X, poté okopáváním
kedluben na ředitelské zahrádce, sbíráním odpadků a za
další napomenutí musíte opustit školu ihned a bez
náhrady!!!
Ráno cvičíme na nástroje od 8.30 do 12.30 hodin, potom
běžíme na oběd – obydlí studentů s názvy např. Paganini,
Casals…jsou roztroušena po celém areálu a do Hlavní
budovy s učebnami, jídelnou a společenskou místností cesta
trvá i 25 minut. Proto někteří vynalézaví studenti používali
dopravních prostředků.

Odpoledne jsou individuální hodiny, komorní hra, před
večeří povinná hodina cvičení na nástroj a večer každý
druhý den koncerty. Student, který obdržel stipendium, musí
aspoň jednou vystoupit na nějaké akci a potvrdit
„oprávněnost čerpání prostředků“.
Atmosféra těchto koncertů je fantastická. Protože sem
musí docházet všichni studenti i profesoři, publikum je tedy
vzdělané a po zásluze bouřlivě ocení každý výkon. Letos se
nám naskytly úžasné příležitosti zahrát si hned na několika
koncertech a masterclassech.
Prof. Ch. Avsharian sestavil program zahajovacího
koncertu ze samých houslových „prskavek“ v provedení
svých nejlepších žáků. Hrál jsem (Matouš) jako první
Ernstovu Poslední růži léta. Se stejnou skladbou jsem byl
vybrán na masterclass Prof. Grigorije Kalinovského
z Manhattan Music School. Na jednom z dalších koncertů
jsem měl možnost předvést jedno z nejkrásnějších děl
houslové literatury - celý Koncert D dur P.I.Čajkovského.
Bylo to supr…
Šimon provedl také celý Koncert h moll N. Paganiniho.
Pan profesor říkal, že to byl prostě jeho den!

Nejcennější gratulace po koncertech od pana profesora
Avshariana…
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Dostali jsme znovu pozvání, těšíme se na pana prof.
Charlese Avshariana, který by měl přijet v únoru a vybrat
studenty pro další ročník, možná dorazí i do Police…
Matouš a Šimon Michalovi

A že je život v Meadowmountu veselý…

přitom vůbec snadné obstát v konkurenci studentských
orchestrů ze základních uměleckých škol a konzervatoří
z celé republiky.
Srdečně Vás – naše fanoušky - zveme přímo do paláce
na Žofíně 17. listopadu 2007.
Archi piccoli se představí hned dvakrát, v úvodu
koncertu zazní pod uměleckým vedením Michaely
Michalové Koncert B dur pro housle, violoncello a orchestr
Antonia Vivaldiho se sólisty Matoušem Michalem a
Tomášem Hejzlarem a jako číslo tři Lady Madonna z
Beatles Concerta Grossa Petera Breinera, kde se jako sólisté
představí Matouš a Šimon Michalovi na housle a Tomáš
Hejzlar na violoncello.
Tento koncert vysílá přímým přenosem Český rozhlas 3
– stanice Vltava v 19.00 hodin a Česká televize mírně
opožděně tentýž den ve 21.30 na ČT 2.
Vstupenky můžete objednat do 30. září v kanceláři
školy. Autobus s orchestrem, kde zbývá několik volných
míst, bude odjíždět do Prahy 17.11.2007 v 9.30 hodin od
budovy ZUŠ.
Michaela Michalová

AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, PJ, HJ, PJ, RJ
magický Joe doporučuje:
ZAČÍNÁ ZÁPIS DO KURZŮ
PŘIHLASTE SE JEŠTĚ DNES !!!

Nové učebny přímo v Polici nad Metují

Dort, který dostal Šimon ke svým
čtrnáctým narozeninám v USA …

ARCHI PICCOLI OPĚT NA ŽOFÍNĚ
Komorní orchestr Archi piccoli se stal již
poněkolikáté vítězem rozhlasové soutěže
Concerto Bohemia.

• Kurzy pro matky na MD a jejich děti
• Kurzy pro předškoláčky, ZŠ, SŠ
• Kurzy pro dospělé
• Kurzy pro seniory
• Kurzy se specializací na FCE,CAE
Cena již od 50,- Kč za vyučovací hodinu
„Je to snazší, než si myslíte…“

Přihlášky – informace:
tel.: 603 508 779
e-mail : magicenglish@magicenglish.cz
www.magicenglish.cz

Velice si tohoto vítězství vážíme. Ač to vypadá
jednoduše být již po několikáté finalistou této soutěže, není

Komise pro obřady a slavnosti projednala na schůzce
dne 6. září 2007 následující body – Vítání občánků na září,
Vzpomínku na zemřelé v říjnu a přípravu Stříbrného
podvečera na listopad. Návštěvy jubilantů jsou průběžně
zajišťovány.
Předsedkyně komise Zdeňka Šváblová
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STATISTIKA
K 31.8.2007 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4289 obyvatel.

SŇATKY
Do stavu manželského v srpnu vstoupili:
Václav Bureš a Jana Borůvková
Zdeněk Šturma a Kristýna Forrová
Jakub Mládek a Jana Beranová
Petr Stádník a Adéla Urbanová
Josef Novák a Lucie Novotná
a jeden pár, který si nepřeje být jmenován
Gratulujeme a přejeme štěstí

VÝZVA K VÝMĚNĚ OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ !!!
Nejpozději dne 31.12.2007 končí platnost občanských
průkazů vydaných do 31.12.1998!
Vztahuje se i na občanky s vyznačenou platností
„bez omezení“, s výjimkou OP občanů narozených
před 1.1.1936.
O nové občanské průkazy žádejte již během roku,
nenechávejte to na poslední chvíli.
Výměna občanských průkazů je bezplatná.

JUBILEA
V SRPNU 2007 oslavili životní jubilea:
70 let
paní Anna Šolcová
paní Eva Řeháková
75 let
pan Miroslav Hejl
pan Václav Jirásek
pan Stanislav Čejpa

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.

Dagmar Hambálková, matrikářka
Jana Be rano vá a Jak ub Mlád ek

Vzpomínky
Mezi absolventy broumovského gymnázia v letech 1955
-2005 se nenajde asi jediný, který by se nesetkal

s paní profesorkou Věrou Řehořovou.
Zemřela v pátek 17. srpna v nedožitých šestaosmdesáti
letech. Rozloučili jsme se s ní ve smuteční síni v Hronově.
Byla náročná k nám i sobě samé. Upřednostňovala
přísnost a důslednost nejen v předmětech, které vyučovala.
Ovlivnila několik generací studentů a přispěla
k vysokému standardu gymnázia. Patřila mezi výrazné a
nezapomenutelné osobnosti.

Zd en ěk Šturma a Kris tý na Fo rro vá

Snímek Ctibora Košťála vystihuje Jirku Daňka se vším
všudy. Kluk, který z Police vzešel a byť již dost pátků mimo
město žil, na Polici myslel. V dlouhém čase čekání „na
počasí“ při nesčetných
expedicích do „jeho“ hor
vyprávěl, vzpomínal. Na
časy minulé i ty dnešní.
Držel krok, ikdyž čas šel
rychleji než rychle. A bylo
ho málo… Ples lyžařů si
ale s Janou většinou ujít
nenechal.
Na tom letošním bude
už
jen
v našich
vzpomínkách. Zůstal tam,
kde mu bylo dobře. Je
nám všem smutno, ale
budeme na něj vzpomínat
vesele.
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Blahopřání
V pondělí 13. září letošního roku oslavil krásné
sedmdesáté páté narozeniny pan Ing. Václav Jirásek.
V čele našeho města byl celých sedmnáct let. Do
dalších let mu přeji především zdraví, osobní
spokojenost, radost z vnoučat a z jeho zálib.
Osmnáctý srpen letošního roku již po šedesáté udělal
radost všem, kteří se kdy setkali s paní Helenou
Pivoňkovou. Jsme rádi, že se s manželem Františkem
do Police přistěhovala, zžila se s ní a jako předsedkyně
Senior klubu Ostaš přispívá k aktivnímu životu našich
dříve narozených. Děkujeme za nakažlivý smích a elán,
přejeme především zdraví a vnitřní pohodu.
Ida Seidlmanová

Předseda, úderník, běžec, lyžař,
cyklista, tenista, angličtinář,
triatlonista – ale hlavně dobrý člověk.
Liptákov má svého všeuměla Járu de Cimrmana, Police
zase Káju de Semiráda.
Skromnou oslavou připomenul světu své kulaté životní
jubileum a opět dokázal, že věk není o dožitých letech, ale o
mládí v mysli …
Má rád lidi a my zase jeho … a tak je to správné, tak to
má být.

Polický zahrádkářský
receptář na měsíc září
Září je svými prvními dvěma dekádami
posledním letním měsícem roku.Nemáte-li ještě vysázený
jahodník, je možné během měsíce sázet. Rybíz v této době
řízkovat. U maliníku odstranit odplozené výhony,
ponechané ošetřete fungicidem.
Sklízejí se podzimní a raně zimní odrůdy jablek a
hrušek, dále pak renklódy a švestky. Zjistíte-li u švestek
výskyt virózní šárky s nechutnými plody bez cukru,
vykopejte strom i s kořeny a spalte. Červivé či jinak
poškozené plody, opadané pod stromy posbírejte a odstraňte
co nejdříve. Plody trhejte jednotlivě a šetrně, aby nedošlo
k nežádoucím otlakům a pak následnému hnití při
skladování. Po sklizni odřezávejte suché, polámané nebo
zasychající větve. Kde jsou potíže s hořkou pihovitostí
jablek, proveďte poslední ošetření Kalkosolem 25.
K potlačení sazovitosti jablek použijte Syllit nebo Eupaven
Multi. Tato ošetření provádějte 14 dní před sklizní!
Na uvolněné záhony do poloviny měsíce vysévejte
plodiny na zelené hnojení. Můžete ještě vysévat ředkvičky,
kopr, špenát. Abyste neměli červivou mrkev, zakryjte ji
netkanou textilií.
V září se ještě vysazují dvouletky – macešky, hvozdíky,
pomněnky, a sedmikrásky. Dělením trsů se rozmnožují a
přesazují trvalky. Z cibulovin se v tomto měsíci vysazují
nejdříve krokusy, ladoňky a narcisy, v polovině září lilie a
koncem měsíce hyacinty a tulipány. Vyryjte mečíky nechte
v suché a větrané místnosti doschnout. Začínají se sázet
okrasné dřeviny.
ZO ČZS Police n. M. - P.G.

Oblastní inspektorát práce pro
Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
se sídlem Říční 1195, 501 01 Hradec Králové
Tel.: 495 219 012, e-mail: hradec@oip.cz; www.suip.cz
podává každou lichou středu konzultace v oblasti
bezpečnosti práce, technických zařízení (výtahy, elektrická
zařízení, plyn apod.) a pracovně právních vztazích.

Vážení a milí spoluobčané,
každý měsíc si připomínáme v oblasti sociální a
zdravotní nějaký významný den, proto pro Vás pravidelně
budeme připravovat články, ve kterých si jistě každý najdete
problematiku, která se dotýká vás nebo vašich blízkých nebo
která vás jednoduše zajímá. Tentokrát na téma
Alzheimerovy choroby. /Významný den této choroby –
21.9./

Co je Alzheimerova nemoc?

Tož Karliku – jen to dobré a ještě lepší…! Máme Tě
rádi.
Za všechny Petr Jansa

Alzheimerova nemoc (AN) narušuje část mozku a
způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení,
paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která
vede postupně k závislosti nemocného na každodenní
pomoci jiného člověka.
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AN poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer v
roce 1907. V té době se považovala za nemoc vzácnou.
Nyní se vyskytuje u 5% populace starší 65-ti let a u téměř
třetiny populace starší 85-ti let V Česku je v současnosti
evidováno asi 70 000 až 120 000 nemocných.
AN začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje
krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci
v domácnosti. Rychlost, kterou AN postupuje, se u každého
postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s
vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je
zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních
stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe
postarat.

Jaké jsou příčiny AN?
Vědci si stále nejsou příčinami AN jisti. Rizikovými
faktory jsou věk a rodinné dispozice. Není jisté, zda je AN
dědičná. Ale v rodinách, kde se vyskytuje, je její
pravděpodobnost větší. Pokud se v rodině vyskytuje AN u
více jejích členů, jedná se většinou o nejbližší příbuzné
(rodiče, bratr, sestra). Je tedy možné, že určitá genetická
dispozice zde roli hraje, nebo že všichni tito lidé byli
vystaveni působení nějakého faktoru, který AN způsobuje.
Přestože většina nemocných je starších 65-ti let, stává se, že
onemocní i lidé 30-ti až 50-ti letí. Bývá to kolem 10%
celkového počtu lidí postižených AN. Způsobuje ji ukládání
bílkoviny betaamyloidu v mozkové kůře, což vede
k odumírání nervových buněk. Postihne-li AN takto mladé
lidi, vše co se týká rodinného života, financí a následné péče
o nemocného je dost odlišné od problémů, které musí
vyřešit nemocný člověk (nebo jeho rodina), který onemocní
později.

Víte, jak se pozná, že člověk trpí tímto
onemocněním?
Alzheimerovu chorobu diagnostikuje lékař na základě
příznaků nemoci (poruchy paměti, myšlení, orientace atd.) a
charakteru průběhu onemocnění. Typické je, že
Alzheimerova choroba začíná plíživě a její příznaky se
neustále zhoršují („Nevím, kdy přesně onemocnění u
maminky začalo, snad před rokem, dvěma, ale je to pořád
horší a horší“).
V praxi to vypadá tak, že většinou rodina začne mít
podezření na to, že maminka, tatínek, babička…trpí
Alzheimerovou chorobou. Vyhledají proto svého
praktického lékaře a tuto možnost s ním proberou. Praktický
lékař nemocného vyšetří, natočí elektrokardiograf (EKG),
udělá rentgen plic, nabere krev a moč na vyšetření, zhodnotí
charakter všech užívaných léků. Tato vyšetření slouží k
tomu, aby se vyloučila případná jiná onemocnění, která
Alzheimerovu chorobu pouze připomínají. Pak pošle
nemocného k odbornému vyšetření psychiatrovi nebo
neurologovi. Ten podrobně pohovoří s nemocným i jeho
pečujícím, blízkou osobou. Má-li pochybnosti o diagnóze,
může indikovat ještě vyšetření mozku počítačovou
tomografií (CT) nebo magnetickou rezonancí. I tato
vyšetření mohou odhalit případné jiné příčiny poruchy.
Alzheimerova choroba není nemocí jen jednoho člověka,
ale celé rodiny. Proto léčba musí být komplexní a zahrnovat
i rodinu, pečující. Alzheimerova choroba může být v
podstatě milosrdným procesem pro samotného postiženého,
který si své potíže neuvědomuje, žije si ve vlastním světě. O
to víc však trpí okolí nemocného, kterému se ztrácí člověk
nejmilovanější. Nemocný v pozdních stádiích choroby neví,
kde je, kolik je mu let, nepoznává ani své nejbližší, často

ztrácí i povědomí o tom, kdo je, čím byl, zda má děti apod. I
v tomto těžkém stádiu Alzheimerovy choroby si však
uchovává určité emoční vnímání, je schopen vnímat pocity a
cítění lidí kolem sebe. Usmívá-li se na něj jeho okolí, bude
mít též tendenci se usmívat a cítit se dobře. Uvidí-li kolem
sebe stres, napětí, slzy… může ho to zneklidnit a může
reagovat neklidem, smutkem, úzkostí….Dá se říct, že
zrcadlí emoce svého okolí. Proto pilířem léčby nemocného s
Alzheimerovou chorobou je vlastně chování a přístup
pečujících, vlídný a klidný přístup, bezpečné a příjemné
prostředí. Je důležité umět nemocnému nabídnout nějakou
aktivitu, kterou je schopen zvládnout (loupání jablek,
skládání prádla apod.), s nemocným mluvit, i když vidíme,
že nám nerozumí. Aktivace nemocného nesměřuje k jeho
„trénování“, ale k navození pohody a nenechávání „mozku v
klidu“.
Za sociálně zdravotní komisi Bc. Monika Trnovská

Význam sluchu pro život ve
společnosti
Vývoj řeči u sluchově postižených lidí je narušen
v důsledku omezeného nebo dokonce zcela zamezeného
přísunu informací sluchem. U nedoslýchavých bývá velice
dobrá šance na vytvoření orální řeči, rozvoj slovní zásoby
a tím i na začlenění do společnosti slyšících. Problémy
nastávají například při narušení řeči v důsledku nedostatečné
sluchové kontroly. Hlas může být monotónní, nedoslýchaví
mluví příliš nahlas nebo naopak příliš potichu a mohou
některá slova špatně vyslovovat. Často mívají nedoslýchaví
omezenou slovní zásobu z nedostatečného příjmu informací
sluchem. Díky těmto odlišnostem v řeči jsou mnohdy
slyšícími považováni za mentálně postižené.
Sluchově postižení jsou si svých „nedostatků“ vědomi,
a často se ani nepokouší navázat kontakt se slyšící
společností. Vytváří vlastní společenství, kde se cítí
bezpečně a tím se ještě více oddalují od slyšících lidí.
Ještě větší problémy mívají lidé, u kterých je kromě
poruchy sluchu také další postižení, zejména takové, díky
kterému se mnohem více sníží přísun informací. Jedná se
převážně o poruchy zraku a o mentální postižení. Zde
probíhá rehabilitace mnohem obtížněji, neboť jsou narušeny
kompenzační mechanismy. (Př. při poškození zraku je
ztíženo odezírání a tím je problematičtější komunikace
s okolím.)
Sluch nám tedy slouží především jako prostředek
dorozumívací, informační a nesmíme podcenit také jeho
význam pro vnímání hudby. Bez sluchu jsme ošizeni
o snadnou komunikaci s okolím a nemusíme postřehnout
varovné signály při nebezpečí (na silnici apod.). Jedná se
o situace, kdy si význam sluchu ani neuvědomujeme, přesto
se v nich bez sluchu můžeme jen těžko obejít. Sluch
napomáhá k úplnějšímu, hlubšímu a komplexnějšímu odrazu
okolního světa.
Nedostatečné zvukové vnímání má velký vliv na duševní
pohodu člověka, neboť nikde v přírodě se nesetkáme s úplně
absolutním klidem. Každý, i sebemenší, pohyb je
doprovázen zvukem, který vzniká šířením zvukových vln při
kmitání těles. Zvuk je také důležitý při utváření, rozvíjení
a pěstování mezilidských vztahů, které jsou velice důležitou
součástí našeho života.
Víte, jak s nedoslýchavými lidmi komunikovat?
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Zřetelně artikulujte, stůjte vždy čelem k osobě
(mohou odezírat)
Váš obličej musí být dobře osvětlen, plnovous,
zakrývání úst rukou a další překážky v odezírání
vytváří komunikační bariéry
Mluvte pomalu
Používejte jednoduché věty (mluvte stručně a jasně)
Buďte trpěliví a neodsuzujte chování, které může
vzhledem k absenci zpětné vazby vytvářet dojem
disociality
Nezvyšujte hlas, buďte klidní
Přesvědčte se, zda vám rozumí
Podle možností jim např. napište, ukažte, co od nich
očekáváte
Problém s komunikací je oboustranný (oni nerozumí
vám, někdy my jim)
Ke dni neslyšících – 24.9.
Za ZS komisi Bc. Monika Trnovská

MAMINA
(Maminky, Miminka a Nápady)

Jak se mluví v MaMiNě
Když se narodí dítě, každý rodič čeká na první alespoň
náznaky řeči. Začíná to broukáním a žvatláním, přes
jednotlivé slabiky se dostanete k dvojslabičným slovům typu
mama, tata a časem se tato slova začnou spojovat do vět. To
je fáze, ve které se nyní nachází naše dvou a něco letá dcera.
Způsob řeči nejmenovaných rodinných příslušníků
(promiň, mami) mě naučil mluvit rychle, tzv. kulometně,
což ostatně potvrdí většina lidí, kteří mě znají. Moje dcera
Verunka se to začíná učit taky, ovšem rozumí jí málokdo a
málokdy. Myslím, že naše nejbližší okolí je už celkem
vycvičené, překladatele dělám pouze výjimečně, např.:
„Deme ikojat“ = jdeme luxovat nebo „Enanka ťůjaja, očít,
Enanka ikoná, tejaja oněnu“ = Verunka se vyčůrala, otřít, je
šikovná a chce odměnu (což teď slyšíme poměrně často).
Speciálně pro Vás jsem se pokoušela vypátrat i další
perly z řad stejně postižených matek z MC MaMina.Bohužel
není jich moc, protože, jak mi sdělily jednotlivé tiskové
mluvčí dotazovaných rodin, tedy maminky, jejich děti mluví
naprosto jasně, zřetelně a srozumitelně. Na mou kontrolní
otázku: „Řekneš karburátor?“, odpověděly děti mlčením a
jejich mluvčí: „Bez komentáře!“ Posuďte tedy sami, zdali
byste překlad těchto nesnadno získaných vzorků úspěšně
zvládli nebo budete potřebovat nějaký ten jazykový kurz.
„Je tam Bajbojka, Utinka a Ytong.“ = Je tam Barborka,
Lucinka a Kryštof. (Verunka H.)
„Mám kukačku.“ = Mám škytavku. (Péťa L.)
„Makián Šočík. “ = Mafián Švorčík. (Vojta Š. – mafián
je kdokoliv v tmavých brýlích)
„Pojedem tam chodidlama?“ = Jdeme pěšky? (Míša S.)
„Sem Pipan Tantl“ = Jsem Michal Štancl. (Míša Š. ml.)
„Padá pití. Kunle.“ = Prší. Maminko, prosím tě, neotřela
bys mi nos? (Tomík R.)
„Nová sestra bude menovat Milan. Jíst keput a kokolu.“
= Moje nová sestřička se bude jmenovat Milan. Bude jíst
kečup a Coca Colu. (Jonáš V.)
A ještě jedna od stejného autora: „Táta spí jako dřevo,
rozřežeme ho a zatopíme.“

Myslím, že toto minimum je dostatečným důkazem, že
porozumět dítěti není vždy snadné a někdy to jsou pěkné
nervy, ale za několik let, až s tím budou bojovat naše děti u
svých potomků, můžeme přispět svou pomocí, protože tyto
překladatelské oříšky se prostě nezapomínají.
Promiňte, ale pétěk právě poťuťal eňunku, takže ajoj
příště. (Aby nedošlo k nějaké mýlce – pejsek právě očichává
Verunku – pozn. překladatele.)
Vaše Káťa Hlávková

Poděkování
Chceme poděkovat všem maminkám, které se obětavě
podílely na náročném úklidu a přípravách v mateřském
centru, jakož i Martinovi a spol. za výmalbu a panu Noskovi
za kutilské práce.

Pozvánky
Sběr papíru
Ve spolupráci se Základní školou v Polici nad Metují
organizujeme sběr starého papíru. Tímto žádáme všechny,
kteří by nám rádi pomohli a přispěli. V září bude pro naše
mateřské centrum přistaven u školy speciální kontejner, do
kterého můžete papír nosit.
Datum výběru bude předem oznámeno. Výdělek
použijeme na nákup vybavení nových prostor MC MaMiNa.

Pozvánka na podzimní dovolenou
Dovolujeme si pozvat maminky s dětmi na podzimní
dovolenou pořádanou Mateřským centrem MaMiNa.
Ubytování je opět zajištěno v penzionu Hrádek, který se
nachází 1 km od obce Nový Hrádek u Nového Města nad
Metují.
Termín pobytu: odjezd v pondělí 24. září, návrat domů v
pátek 28. září. Doprava do penzionu je zdarma autobusem,
domů odjíždí každý individuálně. V ceně 410,- Kč/den je
zahrnuto ubytování s polopenzí. Cena za dítě do 3 let: za
stravu 50,- Kč/den, ubytování zdarma. Dále vybíráme
příspěvek na materiál a organizaci 150,- Kč.
Přihlášky k pobytu jsou k dostání v Mateřském centru
MaMiNa na 1. stupni Základní školy v Polici nad Metují.
Termín uzavření přihlášek a vybírání zálohy 500,- je 10. září
2007.

Pro rodiče s dětmi
Plánujeme zařadit do říjnového programu nové kroužky
pro rodiče s dětmi. Tyto kroužky jsou zaměřeny na
spolupráci rodičů s jejich ratolestmi tak, aby se novým
dovednostem učilo nejen dítě, ale i rodič, který tak může v
procvičování nabytých znalostí pokračovat s dítětem i doma.
Kroužky jsou určeny dětem od 2,5 do 5 let, samozřejmě i
těm, které nenavštěvují MC. K otevření kroužku je třeba
minimálně 5 dětí. Cena jedné návštěvy je Kč 30,- za dítě,
rodič má vstup zdarma. Vstupné vybíráme na 12 lekcí
předem.
Můžete se hlásit na tyto kroužky:
- malá flétnička
- keramika
- angličtina pro nejmenší
Od října bude také pokračovat cvičení na míčích pro
těhotné a pro rodiče s dětmi.
Na nové kroužky i cvičení na míčích se můžete hlásit na
tel.: 736 249 600 - K. Hlávková. Prosíme, aby se hlásili i ti,
kteří již na cvičení chodili a chtějí pokračovat.
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Nejen pro rodiče
Pro všechny, kteří si oblíbili naše čtvrteční odpoledne
pro tvořivé duše – BABINEC – máme dobrou zprávu,
začínáme ve čtvrtek 11. října od 16 hodin. Tímto zveme
každého, kdo má chuť vyrobit si něco zajímavého. Pro
příklad uvádíme pár výrobků, které jsme se za uplynulý čas
naučily: pletený medvídek, zvířátka ze sena, découpage a
práce s krakelovacím lakem, savování, sypaná batika a
mnohé další. Vězte, že máme ještě spoustu neuskutečněných
nápadů. Přijďte za námi a přesvědčte se o tom. Cena je 30,Kč za odpoledne.
o Dále bychom rády zařadily do našeho odpoledního
programu nepravidelná setkání tvůrčího psaní. Jedná se
o besedy se zajímavými literárními tvůrci a diskuse o
vlastní tvorbě poezie či prózy. Každé setkání by bylo
tematicky zaměřeno, např.: báseň, pohádka, fejeton,
román, deník aj. Žádáme zájemce o tato setkání, aby
nás kontaktovali na tel.: 736 249 600 – K. Hlávková.
o Oznamujeme, že v mateřském centru bude k zapůjčení
odsávačka mléka zn. Avent a také brazilský šátek na
nošení dítěte. Bližší informace na tel.: 777 903 029 - J.
Klímová.
o Hledáme maminky, které by se chtěly aktivně zapojit
do chodu mateřského centra. Ozvěte se nám. Vítáme
každou pomocnou ruku, nápad či názor. Děkujeme.

Program na září v Mateřském centru MaMiNa
•
•
•
•
•

Od 4. září každé úterý – Miminkování – program pro
těhotné a pro rodiče s dětmi do 1 roku.
Od 5. září každou středu – Kapříci – program pro rodiče
s dětmi od 1,5 do 4 let.
Od 6. září každý čtvrtek – Cvrčci – program pro rodiče
s dětmi od 1,5 do 4 let.
Všechny tyto programy jsou od 9.30 do 11.30 hod.
Od čtvrtka 6. září začínají pravidelná setkání
Canisterapie. Prosíme zájemce, aby se hlásili na tel.:
777 903 029 - J. Klímová.

Všechny ženy i muže, kteří dychtí po štíhlé a pružné
postavě, zveme na znovuobnovené cvičení kalanetiky.
Máte-li chuť a čas dělat pro sebe něco zdravého, přijďte k
nám do centra každou středu, kde od 18.30 do 19.30 hod.
můžete zvelebovat svoje svaly. Není třeba se předem
ohlašovat, přineste si pohodlné oblečení a podložku na
cvičení.

Zajímavá nabídka kurzů cizích jazyků
Od září si dovolujeme nabídnout široké veřejnosti kurzy
cizích jazyků:
Anglický jazyk
- pro začátečníky
- pro mírně pokročilé
- pro pokročilé
Kurz bude probíhat 2 hod. týdně, cena je 75,- Kč/
vyučovací hodina.
Přihlášky na tel.: 732 401 637 - J. Jansová. Prosíme, aby
se přihlašovali i studenti, kteří navštěvovali kurzy již před
prázdninami a chtějí v nich pokračovat.
Německý jazyk
- pro mírně pokročilé
Kurz bude probíhat 1 hod. týdně, cena je 75,- Kč/
hodina.
Přihlášky na tel.: 736 249 600 - K. Hlávková.
Vaše MaMiNa

Seniorské aktuality
Senior klub „OSTAŠ“ oznamuje že:
plánovaný výlet na zámek NOVÉ HRADY a do
LITOMYŠLE se koná v úterý 25, září 2007. Odjezd je
od budovy radnice na náměstí v Polici nad Metují
přesně v 8,00 hodin.Cena zájezdu 150,-Kč
peníze se budou vybírat na podzimním setkání Senior
klubu OSTAŠ, které se koná ve středu 19. září 2007 ve
14,30 hodin na sále v PELLYHO DOMECH na
náměstí.
stále ještě nutně potřebujeme „hlídání“ výstavy ZUŠ ve
staré škole DŘEVĚNCE. Prosíme ty, kdo mají čas a
ještě na této akci nebyli, přijďte. Bližší informace
dostanete v kanceláři Informačního centra na radnici
/přízemí budovy/.

ASTRONOMICKÝ KLUB
POLICE NAD METUJÍ
ARCHIV SNÍMKŮ PROGRAMU
APOLLO NA INTERNETU!
Pracovníci Arizonské státní univerzity (USA) provedli
digitalizaci archivu fotografií, které pořídili astronauti
lunárního programu APOLLO. Celý archiv je nyní
přístupný nejenom odborníkům, ale i široké veřejnosti
prostřednictvím internetu. Digitalizace snímků je přitom tak
dokonalá, že ukazuje i zrno fotografické emulse.
Na konci 60. a začátkem 70. let minulého století
zveřejňovala americká NASA fotografie, které následným
kopírováním a polygrafickým zpracováním ztrácely na
kvalitě. Přitom originální fotografie nebyly mnohdy
dostupné ani „lunárním“ odborníkům v USA. Tehdejší
nedostupnost originálů odstartovala vlnu „zaručených
zpráv“ o přísně tajných fotografiích mimozemských
kosmických lodí. (Jiná skupina „fantastů“ přitom tvrdí, že
člověk na Měsíci nikdy nebyl).
Pravý důvod nedostupnosti originálů byl pochopitelně
jiný – nenahraditelnost v případě poškození nebo zničení.
Databáze snímků je seřazena podle jednotlivých misí od
Apolla 4 až po Apollo 17. Další dělení je podle typu snímku
a způsobu pořízení např. z oběžné dráhy nebo z povrchu
Měsíce.
Za pozornost stojí i velikost souborů. Například
originální snímek o velikosti 12 cm2 má nyní cca 1,3GB!
Uživatel si může bez stažení zvětšit potřebnou část snímku a
pak ji prohlížet v maximálním rozlišení.
Najdeme zde i snímek století z přistání A 11. (Astronaut
Aldrin stojí rozkročen na Měsíci a ve skle jeho přilby je
vidět i obraz fotografa – astronauta Armstronga). Tento
snímek je např. otištěn v prvním vydání encyklopedie
VESMÍR (Mladá fronta, edice Orbis pictus, 1979).
Cenzorům minulého režimu se snímek (hlavně vlajka USA
na rameni astronautova skafandru) tak „velmi nelíbil“, že v
dalším vydání VESMÍRU byl nahrazen snímky sovětskými.

http://apollo.sese.asu.edu/
http://www.spaceref.com/
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PHOENIX ODSTARTOVAL…
Na cestu k Marsu se dne 4. srpna úspěšně vydala sonda
PHOENIX. Na její palubě je rovněž DVD disk ze skla se
jmény lidí, kteří se bezplatně zaregistrovali a zaslali svoje
jméno na webovou stránku Planetární společnosti. Sonda
PHOENIX má na povrchu Marsu přistát v květnu 2008.
Podrobnosti viz PM 12/06.

Pohledy do vesmíru
SLUNCE 23. září v 11 hodin 51 minut SELČ vstupuje do
znamení Vah, začíná astronomický podzim,
podzimní rovnodennost, v září se den zkrátí o 1
hodinu a 47 minut
MĚSÍC
4. v poslední čtvrti, 11. v novu, 19. v první
čtvrti, 26. v úplňku,
MERKUR nepozorovatelný,
VENUŠE ráno nad východním obzorem,
MARS
v souhvězdí Býka, 29. vstupuje do Blíženců,
JUPITER v souhvězdí Hadonoše,
SATURN nízko na ranní obloze v souhvězdí Lva,
URAN
v souhvězdí Vodnáře,
NEPTUN v souhvězdí Kozoroha

předmětů. Návštěvníci zde naleznou řadu unikátů a skvostů,
které byly dosud skryty zrakům laické i odborné veřejnosti.
Již při vstupu do výstavní místnosti zaujme rozměrný
oltářní obraz. Olejomalba znázorňuje Ježíše Krista jako
Dobrého pastýře. Na stěnách jsou zavěšeny i další obrazy s
portréty P. Sigismunda Boušky, generála Ernsta Gideona či
polního maršálka Jana Josefa Václava Radeckého z Radče.
Mezi ukázkami malovaného lidového nábytku zaujme
velká vyřezávaná truhla s malovanými motivy středomořské
architektury, pocházející zřejmě ze 17. století.

Karel VACEK, Astronomický klub Police

Zveme do nové expozice muzea
v polickém klášteře
U příležitosti letošní polické pouti si mohli první
návštěvníci prohlédnout novou expozici v prostorách Muzea
Police nad Metují v benediktinském klášteře. Za dobu
existence muzea je to již několikátá instalace, tentokrát se
snažíme představit co nejvíce dobových předmětů
svázaných s Policí nebo darovaných polickými občany.
Muzeum vzniklo v roce 1946 jako Památník města
Police nad Metují. V osmdesátých letech došlo k jeho
sloučení s tehdejším Okresním muzeem v Náchodě. To zde
v roce 1993 u příležitosti 740. výročí první písemné zprávy
o lokalitě instalovalo výstavu o dějinách města.
Zpřístupněny byly některé místnosti pro pobyt opata,
upravené do podoby měšťanského bytu z druhé poloviny 19.
století, a soukromá secesní opatova kaple. Vlastní muzejní
expozice byla umístěna v reprezentační místnosti, tzv.
Laudonově sále. Většina sbírkových předmětů však zůstala
uzavřena v nepřístupném depozitáři.
Stará expozice postupně dožívala a bylo nutné její
jednotlivé části obnovit. Tak již v roce 2003 muzeum
inovovalo expozici k dějinám Police n.M. na chodbě a
zpřístupnilo i předsálí opatské kaple s ukázkami
pseudohistorického vyřezávaného nábytku z konce 19.
století a toaletou opata v místnosti za kaplí.
Během jara a léta tohoto roku pracovníci muzea opravili
a zpřístupnili bývalý depozitář nacházející se mezi
měšťanským pokojem a tzv. Laudonovým sálem, ze kterého
sem byla přenesena hlavní část expozice muzea. K nové
instalaci vedla řada důvodů, zejména neutěšený stav
původních výstavních prostor v Laudonově sále. Tam byly
při seškrabávání starých nátěrů v roce 2004 objeveny
unikátní fresky, na jejichž zrestaurování se však nepodařilo
nalézt dostatek finančních prostředků. V Laudonově sále
jsme nyní zřídili depozitář lidového malovaného nábytku
z Policka a Náchodska.
Novou expozici jsme pojali jako zpřístupněný depozitář,
kde je vystavena a zároveň uskladněna většina sbírkových

Ve vitrínách jsou vystaveny součásti oblečení z 19.
století z Policka. Zastoupeny jsou i doklady domácké
tkalcovské výroby a pozoruhodná sbírka kovových a
dřevěných
hodin
nejrůznějších
konstrukcí.
Mezi
technickými exponáty zde najdeme například mechanický
psací stroj systému MIGNON či stolní šicí strojek na ruční
pohon.
Pro
příznivce
radiotechniky
je
určen
telekomunikační přístroj z roku 1926, jejž daroval Karel
Pelly.
Poměrně velké množství exponátů dokládá rozvoj
řemesel a obchodu v Polici nad Metují. Nechybí ani
cechovní truhly řezníků (1791), krejčovského cechu a cechu
rozličných řemesel. S polickými cechy souvisí i přenosné
lucerny na tyčích, které v párech nosili zástupci cechů při
slavnostních příležitostech.
Dominantou největší vitríny expozice je dřevěná ozdoba
kupeckého pultu v podobě dvou mořských draků
propletených ocasy a podpíraných dvěma postavami,
znázorňujícími obchod a řemeslo. Z vybavení kupeckého
krámu jsou vystaveny váhy se sadou závaží librové soustavy
a z dutých měr cejchované odměrky.
Mezi vzácné historické exponáty patří plechová
korouhev s vyobrazením polického a zemského znaku,
jejímž vyvěšením před radnicí se zahajovaly týdenní
plátenické trhy na polickém náměstí. Vystaveny jsou i
vzácné typáře pečetí, a to jak městské, tak i cechovní.
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150 let textilní průmyslové tradice na
Broumovsku 1857 – 2007
Po dobu 12 nebo 13 měsíců se na stránkách Polického
měsíčníku budete setkávat s novým seriálem článků, které
mají návaznost na 150. výročí textilní průmyslové tradice na
Broumovsku a Policku.
A. s. VEBA - jako její současný nositel - vydala ve
spolupráci s historikem panem Zeno Čižmářem a externím
vydavatelem (grafický design, sazba a tisk) firmou Pilot, v.
o. s. historickou publikaci zachycující textilní tradici na
Broumovsku a Policku od jejího prvopočátku - tedy 13.
století, kdy měla ještě charakter rukodělné výroby, až do
současnosti.
Tato publikace, kterou tvoří celkem 40 stran textu
dokresleného krásnými historickými i novodobými
fotografiemi a obrázky není určena pro komerční účely a
není tedy běžně dostupná.
Naším přáním je podělit se o její obsah s co největším
počtem našich spoluobčanů alespoň touto cestou - tedy
prostřednictvím výše zmíněného seriálu v Polickém
měsíčníku...

Kořeny Genia loci soukenické krajiny

Činnost jednotlivých spolků v Polici nad Metují
dokumentujeme fotografiemi i exponáty. Nově je vystaven
prapor Tělocvičné jednoty Sokol v Polici nad Metují,
vysvěcený roku 1870, či slavnostní čapka Dělnické
tělovýchovné jednoty. Vystavena je i fotografie členů Klubu
velocipedistů v Polici nad Metují z roku 1900, kterou
doplňuje vystavený bicykl (kostitřas). Činnost hudebních
spolků dokládají nejen vystavené hudební nástroje, citery a
fagoty, ale i fotografie polického Spolku tamburašů z let
1905až 1910. Zachycena je i činnost Spolku vojenských
vysloužilců Václava hraběte Radeckého. Skupinovou
fotografii členů spolku doplňují i ukázky historických
zbraní. Zastoupeny jsou rakouské vojenské i úřednické šavle
a kordy, dělostřelecké granáty a koule.
Mezi technické zajímavosti patří salutní hmoždíř
systému Poller, z nějž se střílelo například při slavnostním
vysvěcení kaple na Hvězdě roku 1855. Kapli Panny Marie
Sněžné na Hvězdě v expozici přibližuje velký papírový
model vyrobený firmou Dimter, Frank und Stuchlik
z Broumova. Vystaveny jsou zde i podmalby na skle,
dřevěné polychromované plastiky světců či kříž na nošení
při procesích. Vzácný je exemplář ručně psaného graduálu
vyhotoveného pro benediktinský klášter v Polici nad Metují
roku 1757 či rukopisná modlitební knížka ze Stroužného
z roku 1702, která byla dokonce vystavována na
národopisné výstavě v Praze roku 1895.
Ve výčtu zajímavých exponátů by šlo jistě pokračovat,
raději však zveme občany Police nad Metují přímo na
návštěvu nové expozice. Muzeum je otevřeno od začátku
června do konce září, denně mimo pondělky (9,00-12,00 a
13,00-16,30 hodin). Vstupné činí 15,- a 10,- Kč. V případě
vážného zájmu je možné objednat prohlídku pro skupinu
alespoň 10 osob i mimo turistickou sezonu na telefonním
čísle 491 423 248.
Mgr. Jan Tůma, odborný pracovník
Regionálního muzea Náchod

Broumovské soukenictví je staré jako město samo. Když
do hvozdů česko-kladského pomezí pronikli pod vedením
benediktýnů ve 13. století němečtí kolonisté, byli mezi nimi
také soukeníci vlny ze Slezska a z Flander. Tehdy se opat
broumovského kláštera zasadil o to, že Přemysl Otakar II.
vydal nejstarším broumovským soukeníkům privilegium k
výrobě sukna. Tato královská výsada současně zavazovala
všechny, kteří vezli vlnu přes Broumov, aby své zboží
přednostně nabídli k prodeji právě na zdejším trhu. Koncem
14. století již broumovští soukeníci měli svůj vlastní cech a
toto řemeslo s pětadvaceti dílnami patřilo ve městě k vůbec
nejrozšířenějším. Pod hradbami města již klapaly dvě
valchy. Královské privilegium broumovským soukeníkům
potvrdil v roce 1405 i král Václav IV. Koncem 15. století
mělo broumovské sukno své stálé místo jak na trzích v
Praze, tak v Linci, kam směřovala celá pětina vývozu.
Vývoz na území Rakouska úspěšně pokračoval i po celé 16.
století.
Staré privilegium broumovským soukeníkům potvrdil
vzápětí po svém jmenování také opat Vavřinec v roce 1508.
Ten také mimo jiné nařídil, aby každý, kdo by nebyl členem
broumovského cechu a opatřil by své zboží jeho značkou,
musel zaplatit 100 hřiven stříbra. Tato pokuta měla rovným
dílem připadnout cechu a tomu, kdo by na tuto nekalost
upozornil. Broumovské sukno se tradičně vyrábělo zejména
v barvě červené nebo zelené a koncem 16. století se na trhu
objevila i sukna šarlatová. Vysoká kvalita broumovského
sukna již od 14. století vážně konkurovala slezské produkci
a v roce 1520 si vratislavští soukeníci dokonce vymohli
zákaz jeho prodeje. V polovině 16. století vybudoval
soukenický cech na broumovském předměstí v Olivětíně
další valchu a první zmínka o mandlu v Broumově pochází z
roku 1541.
O pár let později se zkušenosti broumovských soukeníků
obohatily o znalosti jejich saských kolegů, kteří za katolické
protireformace našli útočiště právě v Broumově. A tak se ve
zdejším kraji usadil protestantský duch, který nakonec
v Broumově spustil známou protikatolickou rebelii, v
důsledku níž přišli nakonec broumovští soukeníci v roce
1666 o svá staletá privilegia. Jejich pozici vystřídali katolíci
sdružení v nově zřízeném vlastním cechu postřihačů sukna.
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Broumov se stal jedním z největších středisek soukenické
výroby nejen v Čechách, ale i v celé Evropě. Ve městě žilo
146 soukenických mistrů, 2 postřihači sukna a jeden barvíř.
Díky soukenictví Broumov zažíval rozkvět a koncem 16.
století patřil mezi největší města v Čechách. Měšťané
bohatli a více než polovině z nich patřilo na dvě stovky
soukenických dílen.
Na sklonku 16. století začalo na Broumovsko pronikat
pěstování lnu a s rozšířením surovinové základny se textilní
výroba přestala omezovat pouze na městský soukenický
cech v Broumově. Již do roku 1616 se datuje první písemná
zmínka o 284 vesnických tkalcích pracujících v patnácti
vsích broumovského panství.

V soukenické dílně 18. století
VEBA, textilní závody a. s., Broumov

Pokračování příště

POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Podle zákona je povinností majitele psa, od třech měsíců jeho
věku, zajistit očkování proti vzteklině, s následným, každoročním
přeočkováním. Toto hromadné očkování se netýká psů, jejichž majitelé
zajišťují očkování individuelně, u svých veterinářů, v průběhu roku.

Termín hromadné vakcinace bude v pátek 28. 9. 2007

Hlavňov:

velké parkoviště
u Rijatu
Hony:
u požární nádrže
Pěkov:
u prodejny
Police:
u autoopravny na Sibiři
u kotelny na sídlišti
náměstí u radnice
parkoviště u střediska
Radešov:
u truhlárny
Česká Metuje:
u hospody
Žďár nad Metují: u hospody
Suchý Důl:
na Pohoři u tabule
před hospodou
Slavný:
u hřiště

8.20 - 8.30 hod.
8.35 - 8.45 hod.
9.00 - 9.10 hod.
9.15 - 9.25 hod.
9.30 - 9.35 hod.
9.40 - 9.50 hod.
9,55 - 10.05 hod.
10.05 - 10.10 hod.
10.15 - 10.20 hod.
10.30 - 10.45 hod.
10.50 - 10.55 hod.
11.00 - 11.05 hod.
11.10 - 11.15 hod.
11.20 - 11.25 hod.

V případě velmi nepříznivého počasí - vytrvalý silný
déšť, si vyhrazuji celou akci posunout na sobotu 13. října a
to ve shodných termínech.
Cena vakcinace proti vzteklině bude v tento den a v
průběhu října i listopadu v ambulanci v Suchém Dole 100,Kč.
Ordinační hodiny:

Po- Čt: 17.00 - 18.00 hod.
Pá:
15.00 - 16.00 hod.

Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav
tel: 602628885

Vlastivědné okénko
Školství na Machovsku
/Pokračování z minulého čísla/
V červenci 1926 navštívil zdejší kraj president Tomáš
Garrique Masaryk a 12.7.1926 zavítal do Hronova, kde se
setkal se spisovatelem Aloisem Jiráskem. Hronovské náměstí
bylo zcela zaplněno, událost to byla veliká a děti z machovské
školy se této slavnosti účastnily také, aby na vlastní oči
poznaly tyto dvě legendární osobnosti.
Ve školním roce 1926/1927 kromě ředitele Vladimíra Lepše
vyučovali na měšťanské škole Vlasta Hýsková – Tomanová,
František Ruider a Josef Křelina. Na obecné škole definitivní
učitelka Štěpánka Slámová – Plevová, výpomocná učitelka
Anna Kašparová a nově jmenovaný Miloň Charfreitág. Byl
narozený 13.9.1907 v Žamberku, učitelský ústav v Hradci
Králové absolvoval v roce 1926 a bylo to jeho první učitelské
místo.
Na konci občanského roku 1926 odešla ze školní služby na
vlastní žádost Vlasta Tomanová. Nahradila ji Anna Kašparová
a na její místo přišla Marie Zemanová, dosud výpomocná
učitelka na obecné škole dívčí v Polici nad Metují. Marie
Zemanová se narodila 14.9.1906 v Nitkovicích na okrese
Kroměříž. Absolvovala soukromý učitelský ústav v Olomouci –
Řepčíně v roce 1925. Do Police nad Metují přišla 1.10.1926.
V průběhu školního roku byl penzionován okresní školní
inspektor Josef Trejtnar a na jeho místo byl jmenován ředitel
měšťanské školy v Horním Jelení Josef Hanuš. Byl též literárně
činný, sepsal učebnici přírodopisu pro měšťanské školy. Na jaře
roku 1927 vykonal v Machově dvě inspekce.
Ve školním roce 1927/1928 vyučovali na obecné škole
Štěpánka Slámová, Anna Pitthardová, Miloň Charfreitág a od
1.října Anna Brožová a František Ticháček.
Výpomocná učitelka Anna Pitthardová se narodila v roce
1906 v Horním Jelení a maturovala na soukromém ústavu
v Chrudimi.
Učitelka Anna Brožová se narodila v roce 1906 v Hronově
jako nejmladší dcera řezníka a uzenáře Romana Brože a jeho
manželky Františky rozené Hubkové. Absolvovala učitelský
ústav v Litomyšli v letech 1921–1925. Byla spolužačkou Anny
Kašparové z Bělého a Marie Vaníčkové z Pěkova, původem ze
Suchého Dolu. Nejprve vyučovala v Rokytníku 1926-1927 a od
1.10.1927 do 28.6.1928 na obecné škole v Machově.
Výpomocný učitel František Ticháček se narodil 5.11.1906
ve Žďáru n/Met. a maturoval na učitelském ústavu v Jičíně
v roce 1927. Na machovské škole působil od 1.10.1927 do
28.6.1928 za Miloně Charfreitága, který přešel do Police nad
Metují.
Na měšťanské škole byli třídními učiteli Anna Kašparová,
Marta Palmová a Bohumil Palma. Ženským pracím vyučovala
Marie Hubková. Němčinu měla vyučovat Marta Palmová, ale
protože se přihlásilo pouze 6 zájemců, nevyučoval se německý
jazyk vůbec.
Marta Palmová rozená Kolisková se narodila 13.5.1894
v Machově v rodině řídícího, maturovala v roce 1913
v Chrudimi a zkoušku učitelské způsobilosti složila v roce 1916
v Jičíně, zkoušku pro výuku němčiny v roce 1917 a zkoušku
způsobilosti pro měšťanské školy v roce 1919. Působila na
obecné škole v Polici nad Metují, na měšťance v Hronově,
v Polici nad Metují, Trutnově, Broumově a opět v Polici nad
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Metují. Do Machova nastoupila 1.9.1927 spolu se svým
manželem.
Bohumil Palma se narodil 10.4.1894 na Žižkově, maturoval
v roce 1912 na reálném gymnasiu na Žižkově a studoval na
technice strojní inženýrství. Narukoval však do války, byl zajat
na ruské frontě a teprve po návratu z války vykonal doplňovací
maturitu na učitelském ústavu v Praze v roce 1922. Zkoušku
učitelské způsobilosti pro obecné školy složil v roce 1924 a pro
měšťanské školy v roce 1925. Vyučoval na měšťance
v Broumově a na chlapecké škole v Polici nad Metují, kde
8.2.1927 byl jmenován definitivním učitelem. Do Machova
nastoupil 1.9.1927 spolu se svou manželkou a zde učil do
31.8.1929.
Anna Kašparová byla od 1.1.1928 jmenována výpomocnou
učitelkou v Bělém a odchází z Machova. Její otec, řídící učitel
Bohumil Kašpar byl dlouhodobě nemocen a tak se stěhuje do
Bělého, aby ho mohla ošetřovat. O prázdninách 1929 se
provdala za učitele Jaroslava Exnera.
Ještě zde krátký čas působila výpomocná učitelka Běla
Špringerová, narozená 4.12.1907 v Náchodě. Maturovala na
soukromém ústavu v Chrudimi v roce 1926. Vyučovala na
obecných školách v České Čermné, Velkém Poříčí a Bělém.
Na začátku školního roku 1928/1929 byl zjištěn pod
podlahou v 2.poschodí školy úplně ztrouchnivělý trám a po
odkrytí ještě několik dalších. Bylo nutné statické zajištění
traverzami a stropnicemi, a tak se začátek školního roku
posunul až na 10.9.1928.
Na obecné škole byli třídními učiteli: Štěpánka Slámová,
(kterou od 1.12.1928 do 28.2.1929 po dobu mateřské dovolené
zastupovala Anna Pitthardová), Marie Zemanová a učitel
čekatel Bohumil Krtička. Na měšťance byli třídními učiteli:
Marie Vaníčková, Bohumil Palma a Jaroslav Exner. Ženské
práce vyučovala opět Marie Hubková.
Učitel – čekatel Bohumil Krtička se narodil v roce 1907
v Jičíně a maturoval na učitelském ústavu v Chrudimi v roce
1926. Na obecné škole v Hlavňově vyučoval ve školním roce
1926/1927 a na obecné škole dívčí v Polici nad Metují v roce
1927/1928. Byl členem proslulého Pěveckého sdružení českých
učitelů a s nimi absolvoval na jaře roku 1929 turné po
Rumunsku.
Zatímní učitelka Marie Vaníčková se narodila 2.4.1906 ve
škole v Suchém Dole. Byla dcerou Jana Vaníčka učitele
v Hlavňově a Jaroslavy dcery Viktorína Mazánka řídícího
učitele v Suchém Dole. Studovala na učitelském ústavu
v Litomyšli
v letech
1921–1925.
Zkoušku
učitelské
způsobilosti pro obecné školy složila v dubnu 1928
v Litomyšli. Vyučovala na obecné škole ve Žďáru nad Metují a
Hlavňově a znovu ve Žďáru, kde byla půl roku zastupující
řídící učitelkou. Později (29.11.1936) se v Bezděkově provdala
za MUDr. Karla Šimka.
V roce 1928 byl firmou Matička z Karlína zaveden do školy
vodovod, ale v únoru 1929, kdy byly rekordní mrazy dvacátého
století, zamrzl a tak měli žáci mrazové prázdniny.
Ve školním roce 1929/1930 byli třídními učiteli na obecné
škole: Anna Pitthardová, Štěpánka Slámová a do 1.2.1930
Antonín Dočekal, pak studující práv Jaromír Mrnka. Na
měšťanské škole Jaroslav Exner, Marie Vaníčková a Anna
Kašparová – provdaná Exnerová.
Výpomocný učitel Antonín Dočekal se narodil 28.4.1906
v Rychvaldu, okr. Fryšták, maturoval v roce 1926 v Kutné
Hoře. Začínal vyučovat na obecné škole ve Slezsku, ale na
podzim 1927 nastoupil základní vojenskou službu, kterou
ukončil 31.3.1929. Do 30.6.1929 byl výpomocným učitelem
v Hlavňově a po prázdninách výpomocným učitelem
v Machově. Od 1.2.1930 byl výpomocným učitelem v Horní
Radechové a v Machově ho nahradil student práv Jaromír
Mrnka. Ten se narodil 23.10.1910 v Polici nad Metují,

gymnasium studoval v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou.
Maturoval v roce 1929 a v Machově působil do 30.6.1930.
Dne 1.6.1930 byla Marie Vaníčková pověřena správou
školy ve Velkém Dřevíči.
Ve školním roce 1930/1931 byli třídními učiteli na obecné
škole: Anna Exnerová – rozená Kašparová, Štěpánka Slámová
a Bohumil Krtička. Krátký čas zde vyučovali Bohumil Švejdar,
František Šeda a Marie Bohuslavová. Třídními učiteli na
měšťanské škole byli: Jaroslav Exner, František Ruider a
Jaroslav Kučera.
Výpomocný učitel Bohumil Švejdar byl narozený 14.5.1910
v Machově. Maturoval na učitelském ústavu ve Svatém Janu
pod Skalou v roce 1930. Na svém prvním působišti v Machově
vyučoval od 1.9.1930 do 30.11.1930.
Výpomocný učitel František Šeda narozený 4.10.1911
v Újezdě u Chocně. Maturoval 16.6.1930 v Hradci Králové a na
obecné škole v Machově působil od 1.11.1930 do 30.6.1931.
Výpomocná učitelka
Marie Bohuslavová narozená
6.6.1909 v Kralupech n/Vlt. Maturovala na klášterním ústavu
v Českých Budějovicích a vyučovala na obecné škole v Písku,
ve Zhoři na Pelhřimovsku a v Pacově. Od 1.9. do 22.11.1930
jako výpomocná učitelka v Hronově a od 1.12.1930 do
30.6.1931 v Machově.
Kandidát profesury Jaroslav Kučera se narodil 8.8.1902
v Lupenici na Rychnovsku. Maturoval v roce 1920 na reálném
gymnasiu v Kostelci n/Orlicí. Studoval lesní inženýrství na
technice v Praze a 7 semestrů na přírodovědné fakultě Karlovy
university v Praze. V roce 1929 dosáhl aprobace – přírodopis a
zeměpis pro vyšší školy. Působil jako výpomocný učitel
v Hlohovci, odkud přišel do Machova. Byl dobrým divadelním
ochotníkem a režisérem. Odešel 1.9.1932 na školu do Náchoda.
Ve školním roce 1931/1932 a 1932/1933 byli třídní učitelé
na obecné škole: Anna Exnerová, Bohumil Švejdar a Josef
Křelina. Na měšťanské škole pak František Ruider, Jaroslav
Exner a Jaroslav Kučera, který byl v roce 1932 vystřídán Marií
Vaníčkovou. Ruční práce vyučuje stále Marie Hubková. Pouze
při výuce náboženství církve československé musel být Jan
Jahodka pro ledabylé konání povinností propuštěn a výuku
přebírá slečna Ida Nosková.
Pokojné soužití občanstva s učiteli velmi poškodila ostudná
aféra odborného učitele Bohumila Palmy, kterému byl v roce
1929 zjištěn neoprávněný odběr elektrického proudu.
Učitel Josef Křelina se narodil asi v roce 1904, v Machově
se oženil s Marií, dcerou rolníka Antonína Nemejty ze Lhoty
čp.14 a jeho manželky Marie rozené Králové ze Suchého Dolu
čp.44 a postavil si s vydatnou pomocí svého tchána, v Machově
rodinný dům. Na obecné škole v Machově učil od roku 1925 až
do roku 1939, kdy byl přeložen na školu v Nízké Srbské. Zde
po odchodu řídícího Bohumila Kašpara byl ustanoven
správcem školy v roce 1939. Tím byl až do února 1948, kdy byl
suspendován a zbaven členství v ONV, kde zastupoval stranu
národně socialistickou. Po této nespravedlivé dehonestaci
prodal rodinný dům v Machově (dnes zde sídlí Policie), koupil
chalupu v Nízké Srbské a odstěhoval se do Prahy. Jeho dcera
Naděžda narozená 6.11.1930 se vdala za překladatele Jiřího
Moravce a přes Jugoslávii a Německo emigrovali s dvěma
malými dětmi do Kanady. Jiří Moravec zemřel v Otavě a
Naděžda Moravcová s dětmi Jiřím a Naděždou a jejich
rodinami, tam žijí dosud. Chalupu v Nízké Srbské po emigraci
dcery Josefu Křelinovi soudruzi zkonfiskovali a on sám zemřel
na jaře 1975 v Praze. Bohužel nebyl jediný z machovských
učitelů, kterému vítězná strana vystavila takový účet. Vraťme
se však do doby kdy zvítězila jiná strana s podobnými cíli
v Německu.
Dne 30.6.1933 byl zproštěn služby dosavadní ředitel
občanské školy smíšené v Machově Vladimír Lepš a odchází
jako odborný učitel na měšťanku do Benešova u Prahy.
Zatímním ředitelem byl jmenován Josef Sedláček, odborný
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učitel z Police nad Metují. V této funkci byl celý školní rok
1933/1934, kdy byli třídními učiteli v obecné škole Josef
Křelina, Anna Exnerová a Marie Řehořová, která přišla do
Machova z Velkého Dřevíče. Na měšťanské škole byli třídní
Jaroslav Exner, Bohumil Švejdar a Josef Machula.
Dne 1.8.1934 nastupuje nový ředitel školy v Machově
Miloslav Konopásek, narozený 16.10.1886 v Trnové na okrese
Praha-venkov. Naposledy působil jako odborný učitel ve
Velkých Popovicích. V Machově byl ředitelem až do
30.6.1938, kdy na svou žádost odchází do Bučic-Vrdů na
Čáslavsku.
Ve školním roce 1934/1935 byli třídními učiteli na obecné
škole: Josef Křelina, Anna Exnerová a Štěpánka Slámová –
Plevová. Na měšťanské škole byli třídními: Jaroslav Exner,
František Ruider a Josef Machula. Ženské práce vyučovala
Božena Lenochová ze Žďáru n/Met. Posledního října 1934
opustila školní službu Štěpánka Slámová – Plevová a na její
místo 1.11.1934 nastupuje výpomocná učitelka z Hlavňova
Marie Švejdarová, narozená 15.3.1910 v Nízké Srbské.
Maturovala v roce 1931 na učitelském ústavu v Litomyšli a
způsobilost pro obecné školy získala tamtéž v roce 1933.
Nejprve vyučovala ve Vysoké Srbské a pak v Hlavňově.
V Machově působila do konce tohoto školního roku a pak
přešla do Police nad Metují.
Kvůli nemoci učitelů byl od 1.12.1934 ustanoven
výpomocný učitel Josef Špaček, narozený 16.2.1911
v Kramolně u Náchoda. Vystudoval gymnasium v Náchodě a
učitelský ústav v Chrudimi. Nejprve působil na Slovensku, pak
v Bělém, ve Lhotě u Červeného Kostelce a Starém Městě u
Náchoda. Dne 29.8.1935 odešel do Borové u Náchoda.
Ve školním roce 1935/1936 byl učitelský sbor ve stejném
složení, pouze Marii Švejdarovou nahradil Karel Vik, který
však 30.11.1935 přešel na školu do Bělého a na jeho místo
přišel výpomocný učitel Oldřich Maštalíř, narozený 30.12.1912
v Železnici u Jičína. Studoval a maturoval v Jičíně a pak
působil v Polici nad Metují, Petrovicích, Hlavňově a ve Žďáru
nad Metují.
Na podzim roku 1935 bylo ustaveno v Machově rodičovské
sdružení.
Učitelka ručních prací Božena Lenochová obdržela
1.10.1935 zdravotní dovolenou a nahradila ji Jiřina Prouzová,
narozená 5.7.1914 v Náchodě. Učitelskou způsobilost získala
v roce 1935 v Mladé Boleslavi a v Machově působila do konce
školního roku.
Učitelský sbor ve školním roce 1936/1937 byl ve stejném
složení jako loni, pouze Božena Lenochová provdaná Ježková
v září 1936 onemocněla a nahradila ji Zdeňka Sýkorová
z Klatovska. Narodila se 15.5.1913 v Přemyšlu, studovala
učitelský ústav v Českých Budějovicích. V Machově vyučovala
ruční práce 3 roky.
Oldřich Maštalíř byl od 1.7.1937 ustanoven definitivním
řídícím ve Spálově na Semilsku a na jeho místo nastoupila
praktikantka chlapecké školy v Hronově Olga Priknerová,
narozená 29.10.1914 v Božanově.
Ve školním roce 1937/1938 nastoupila od 1. září ještě nová
definitivní učitelka Perluše Pražáková, narozená 27.1.1915 ve
Velkém Poříčí. Studovala učitelský ústav v Litomyšli,
hospitovala ve Zbečníku, učila v Horní Radechové, Bezděkově,
Vysoké Srbské. Zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné
školy složila v Litomyšli v roce 1937. O prázdninách 1938 se
provdala za učitele Františka Ruidera a přešla na školu v Nízké
Srbské.
V únoru 1938 škola zakoupila první radiový přijímač za
1440,- Kč. V dubnu 1938 byl odebrán škole kus zahrady kvůli
výstavbě silnice mezi školou a československým kostelem. O
prázdninách 1938 se prováděla výměna stropních trámů mezi
prvním a druhým patrem školy.

Dne 1.7.1938 byl jmenován novým ředitelem Jaroslav
Exner, dosavadní třídní učitel.
Ve školním roce 1938/1939 byli třídními učiteli na obecné
škole: Anna Exnerová a Josef Křelina. Na měšťanské škole:
František Ruider, Josef Machula a František Šeda, který přišel
ze školy na Slavném.
Škola se od 1.9.1938 přejmenovala na Újezdní měšťanskou
školu a obecná škola se stala pouze dvoutřídní. Josef Křelina
byl přeložen na školu do Nízké Srbské a stal se zde
zastupujícím správcem (ředitelem). Od 1.1.1939 ho zastupovala
Růžena Hovorková z Police nad Metují, absolventka
učitelského ústavu v Příbrami z roku 1936.
Manželka ředitele školy Anna Exnerová se k 1.2.1939
dobrovolně vzdala učitelské služby a na její místo nastoupila
Marie Bittnarová z Machova, která však byla za měsíc
přeložena do Suchého Dolu.
Od 1.3.1939 vyučuje v Machově Alžběta Biedermannová.
Maturovala v roce 1933 v Příbrami a zkoušku učitelské
způsobilosti složila v Šarišské Nové Vsi v roce 1937. Do
Machova přišla z Velkého Dřevíče a tam se zase v příštím
školním roce navrátila.
Dne 19.6.1939 provedl generální vizitaci a biřmování ve
farnosti královéhradecký biskup ThDr. Mořic Pícha.
Ve školním roce 1939/1940 byli třídními učiteli na obecné
škole: Perla Ruiderová a Antonín Řezníček, narozený
21.2.1917 v Königshannu u Trutnova (Královec). Po studiu na
pedagogické akademii v Bratislavě nastoupil v Ňaršanech na
Slovensku v říjnu 1937. Do Machova přišel z Lipian, kde učil
do března roku 1939.
Na měšťanské škole byli třídními učiteli: František Ruider,
Josef Machula a nový učitel Josef Zachař, narozený 3.2.1918
v Hrušové u Litomyšle. Po studiu na učitelském ústavu
v Litomyšli nastoupil na hudební školu v Lendaku na
Slovensku 1.12.1937. Do Machova přišel ze školy v České
Skalici.
František Šeda přešel na měšťanskou školu do Police nad
Metují. Domácí nauky učila Eliška Maršíková, narozená
17.12.1908 ve Velkém Poříčí. Učitelský ústav vystudovala
v Žatci a nejprve nastoupila na obecnou školu v Náchodě. Do
Machova přešla ze školy ve Velkém Poříčí.
V tomto školním roce se stala němčina povinným jazykem.
Přestaly se slavit narozeniny presidenta Osvoboditele a
20.4.1940 se slavily 51. narozeniny Vůdce Adolfa Hitlera. Jeho
glorifikace pak trvala až do konce války.
Ve školním roce 1940/1941 se obecná škola stala opět
trojtřídní. Třídním v prvních dvou třídách byl Stanislav Scholz,
narozený v roce 1916 v Machově. Naposledy působil
v Žernově. Třídním 3.třídy byl František Hampl, narozený
v roce 1917 v Bílé Třemešné. Do Machova přišel z Hronova.
Na měšťanské škole byli třídní: František Ruider, Josef
Machula a Rudolf Jansa narozený v roce 1917. Do Machova
přešel z Nového Hrádku.
Ruční práce v 1.pololetí vyučovala Marie Vítová, narozená
17.10.1919 v Nízké Srbské. Maturovala v roce 1938 v Praze a
působila v okrese Jičín. V 2. pololetí Božena Hubková,
narozená v roce 1918 ve Velkém Poříčí.
Ve školním roce 1941/1942 byli třídními učiteli: František
Ruider, Josef Machula a Stanislav Scholz.
Z Bělého přišla Milada Škopová, narozená 6.2.1909
v Uhersku na Vysokomýtsku. Po maturitě v roce 1933
v Mukačevě vyučovala 5 let v Doubravicích nad Boržavou a
v Brodě nad Iršavou. V letech 1938-1941 vyučovala v Bělém.
Z Hronova přišel do Machova František Kopřiva, narozený
1.2.1913 v Jasenici u Valašského Meziříčí. Ve Valašském
Meziříčí maturoval v roce 1933.
Z Police nad Metují přišel Josef Stránský, narozený v roce
1916 v Dolní Dobrouči, absolvent učitelského ústavu
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v Litomyšli v roce 1936. Po krátkém působení v Machově
odešel do České Čermné.
Učitelem němčiny se stal kandidát učitelství Josef
Macháček, narozený 21.6.1920 ve Velkém Poříčí, absolvent
učitelského ústavu v Čáslavi. Všichni členové učitelského
sboru museli vykonat zkoušku z němčiny. Pokud ji neměli,
museli povinně navštěvovat kurs německého jazyka v Polici
nad Metují, dokud ji nesložili. Ředitel školy Jaroslav Exner se
musel podrobit zkoušce na Oberlandrátu v Hradci Králové. Od
1.7.1942 musela být veškerá úřední korespondence prováděna
pouze v německém jazyku.
Nedlouho před tím byl v Praze spáchán atentát na říšského
protektora Reinharda Heydricha, bylo vyhlášeno stanné právo,
vypáleny Lidice, Ležáky, v nedalekém Bohdašíně u Červeného
Kostelce pozatýkalo gestapo několik rodin spojených s těmito
událostmi. Seznamy odsouzených stanným soudem a následně
ihned popravených, byly každodenně vylepovány, takže
atmosféra strachu poznamenala i konec tohoto školního roku.
/Pokračování příště/
Jiří Kohl

Moudré myšlenky –
citát k novému školnímu roku
Vybral F. J.
Cílem naší didaktiky budiž od začátku až do konce: hledati
a nalézati způsob, jak by měli učit méně ti, kteří vyučují, ale jak
by se naučili více ti, kteří se učí. Hledati a nalézati způsob, jak
odstranit ze škol zmatek, nechuť a marné práce a jak zavésti do
nich více klidu, potěšení a pevné výsledky . . .

J. A. Komenský“ Didaktika velká

nahraďte písmena přirozenými čísly (tj. čísly 1, 2, 3, …)
tak, aby byly splněny tyto požadavky:
A.
Největší dvojciferné číslo dělitelné čtyřmi.
B.
Součet všech dělitelů čísla 396, kteří jsou větší
než 1 a menší než 10.
C.
Součet všech prvočísel větších než 10 a
menších než 20.
D.
Největší společný dělitel čísel 35 a 80.
E.
Součet všech čísel z množiny
{133; 152; 270; 414}, která jsou dělitelná třemi.
F.
Dvojnásobek čísla 619.
G.
Počet prvočísel prvočíselného rozkladu čísla
36.
H.
Součet nejmenšího a největšího dělitele čísla
1 228.
I.
Sedmdesátinásobek největšího jednociferného
prvočísla.
J.
Největší společný dělitel čísel 24 a 40.
K.
Nejmenší násobek čísla 9 větší než 1 200.
L.
Nejmenší společný násobek čísel 9 a 12.
Jestliže písmena nahradíte správnými čísly, budou
součty ve všech sloupcích tabulky stejné. Proveďte
zkoušku.
Řešení najdete na str. 27

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

Čtení ze starých pamětí a kronik

Učitelská bída ve Vysoké Srbské
Z knihy „Jak se žilo na kladském pomezí“
(uspořádala Lydia Baštecká) vybral František
Janeček
Roku 1796 učitel pak sám šestej se do světničky č. 8 ve
Vysoké Srbské přistěhoval a protože světnička ta
nezrychtovaná, tmavá (kamna roztlučená, trouba v kamnech
děravá), nízká, že tabule viseti nemohla, malá, do které 42 dětí
jakožto do školy chodit měly a toliko čtyřloketní summa,
v které 8 školáků bez pohodlnosti směsknati se mohou,
postaviti se mohli, tehdy učitel právo obce žádal, by takovou
nepříležitost prohlídlo a prostředkem stavění školy přispělo.
Sousedé slíbili, však nesplnili. Placení školní mzdy, kterou
učitel pro krupobití snížil na 1 rok, odpírali na další léta, a když
učitel o té věci zmínku učinil, představili sebe hanebnými,
urputnými a oplzlými slovy. Proto prý učitel srbecký Matěj
Kocáb přestal i tady učiti a vypověděl ouřad školní. Roku 1810
tři neděle v zimě neučili, poněvadž školního dříví 1 ¼ sáhu
škole zadrželi. V roce 1851 byla škola ve Vysoké Srbské již
tak zpustlá, na spadnutí shnilá, nedostatečná prostorem a
světlostí, že se s učením pro nebezpečí života dětí přestati
musilo.

•
•
•
•
•

•
•

Školní kronika z Vysoké Srbské (dnes nezvěstná)

Matematické rekreace
– opakujeme dělitelnost čísel
Připravil F.Janeček
V tabulce
A
E
I

B
F
J

C
G
K

D
H
L

•
•
•

•

Jelení rohy, kteréž se mezi Nanebevzetím a Narozením
P. Marie shromažďují, jsou v své nejlepší síle, a když se
pálí, v dvojnásobné míře více působují, jako roh
jednorožce.
Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a
mlhy.
Dále dává nám čerstvé rosy, jíní, jenž listy s stromův
shazují, a sílu zelenin do kořena nazpět ženau.
Po polovici měsíce přichází časem několik teplých
dešťů, na které suché větry následují z čehož
nepříjemné a nezdravé povětří povstává.
V poslední čtvrti přicházejí zlé mlhy a deště.
V jakém povětří jelen na den Jiljího říje neb mezi laně
jde, v takovém se zase po čtyřech týhodnech navrací;
jestli ale jelen něco později říje, tedy pozdě zima
nastane.
Jestli na den Matouše pěkně jest, tedy má takové
povětří ještě čtyry týhodni trvati.
Staří měli okolo sv. Michala zvláštní znamení na
prázdných a mokrých žaludových jablkách mokrého, a
na suchých a zralých suchého roku. Jestli spíše než
okolo sv. Michala mnoho žaludů roste, tedy přichází
časně před Vánocemi zima s mnohým sněhem.
Jestli ptáci před Michalem netáhnů, tedy nebude před
Vánocemi tuhá zima, a jest mírné povětří k očekávání.
Podobně se saudí o dešti na Michala.
Hřímání okolo Michala znamená veliké větry.
Jestli noc před Michalem jasná jest, tehdy má veliká
zima následovati.
Když mrazy časně před sv. Michalem přicházejí, tedy
se po Matěji zdlauha zase navracejí.
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INFORMACE Z DĚKANSTVÍ
Nový školní rok zahájen
Letošní prázdniny skončily a začal nový školní rok.
Dětem, studentům i rodičům nastaly nové povinnosti, ale i
nové zážitky a „výlety“ za poznáním na důležité životní
cestě ke vzdělanosti. 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 17. do 21. září 2007. Děti a mládež z polické farnosti
budou mít hodiny v pátek 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.
V církvi stále prožíváme období mezidobí. V září
budeme slavit několik svátků a jednu významnou slavnost, a
to 28. září Slavnost sv. Václava.
LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:

8. září 9. září 14. září 16. září 21. září 23. září 28. září 29. září 30. září 4. října 7. října -

Svátek Narození Panny Marie
23. neděle v mezidobí
Svátek Povýšení svatého kříže
24. neděle v mezidobí, Památka sv. Ludmily,
mučednice
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
25. neděle v mezidobí
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
hlavního patrona českého národa, Státní
svátek
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archandělů
26. neděle v mezidobí
Památka sv. Františka z Assisi
27. neděle v mezidobí, Památka Panny Marie
Růžencové

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

Městská policie informuje
Prázdniny skončily a podzim dal o sobě v poslední době
docela dost vědět.
Pouť skončila a my bychom chtěli poděkovat všem, kteří
naše upozornění z minulého měsíčníku respektovali. Na
objízdné dráze, krom pár maličkostí, nedošlo k žádnému
karambolu a cesty byly velmi dobře průjezdné. Pouti vyšlo
vstříc i počasí, a jak jste si určitě všimli, naše město o
pouťovém víkendu praskalo ve švech. Nikdo se neztratil,

nikdo nezabloudil, a když někdo něco hledal, tak jsem mu
nejen mi pomohli najít tu správnou cestu, věc i člověka…
Děkujeme všem za trpělivost, ohleduplnost a pomoc…
V novém školním roce zasedli do lavic žáci bez větších
prázdninových šrámů a to je dobře. Ne vždy je tomu tak.
Ale i mimo dobu prázdnin je třeba na děti dohlížet, vědět co
dělají a nenechat je jen tak mimoděk procházet časem.
Pokud pomineme nástrahy v podobě úrazů, číhá tu
nebezpečí různých kamarádských společenstev, z jejichž
členů se rekrutují pachatelé trestných činů a konzumenti
drog. O nejednom případu bychom mohli hovořit.
Cesta tam je rychlá a snadná….cesta zpět je těžká nejen
pro ty kdo jdou po ní, ale i pro lidi, kteří je mají rádi...a
mnohdy je cesta zpět jednou provždy uzavřena. Všímejte si
toho, s kým se Vaše děti kamarádí, kde a v jaké společnosti
tráví svůj volný čas...a pokud se Vám něco nebude zdát,
neházejte to prosím za hlavu.
Tak snad nám podzim posvítí ještě trochou sluníčka,
abychom se ohřáli…
MP

Oddíl ČASPV
Vás zve od září 2007 opět do tělocvičny Základní
školy v Polici nad Metují na pravidelná cvičení žen:
Pondělí 20.00 hodin
KONDIČNÍ KULTUR.ŽEN s Renatou Teichmanovou
Pondělí 20.00 hodin
STARŠÍ ŽENY cvičení s Janou Zocherovou
Úterý
20.00 hodin
STEP AEROBIC s Janou Zocherovou
Středa 20.00 hodin
P-CLASS s Renatou Teichmanovou
Čtvrtek 19.30 hodin
STEP AEROBIC s Katkou Slabou
Cvičení dětí od října 2007
Cvičení předškoláků
Středa 16.00 hodin s R. Jiráskovou a K. Važanovou
Cvičení rodiče s dětmi
Úterý 16.00 – 17.00 hodin s M. Macounovou

Mistrovství ČR ve
smíšených družstev

slwpitchi

Poličtí softbalisté oddílu Rebels se letos podruhé účastnili
Mistrovství ČR ve slowpitchi smíšených družstev, které se
konalo 14.7.-15.7.2007 v Mladých Bukách. Postavili jsme
celkem dvě družstva, jedno pod názvem Post a druhé pod
názvem Táhla. V loňském roce se naše dvě družstva společně
utkala až v posledním zápase celého turnaje a tehdy odešla
vítězně Táhla. Letos jsme byli nalosováni společně do stejné
skupiny a hráli jsme spolu hned první zápas. Motivace byla na
obou stranách dostatečná a touha po vítězství také. Nakonec
zápas skončil vítězstvím Postu poměrem 7:5, kdy rozhodující
náskok Post získal hned v první směně zápasu. Ve čtyřčlenné
skupině jsme potom ještě sehráli každý dva zápasy s těmito
výsledky Post x VIP 1:13, Post x Pardubice 1:12, Táhla x VIP
1:20, Táhla x Pardubice 6:20. Ze třetího a čtvrtého místa ve
skupině jsme potom postoupili do bojů o 5.-8. místo s tím, že
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zápasy ze skupiny se započítávají. O konečné umístění naše
zápasy dopadly takto: Post x Kostelec nad Orlicí 9:6, Post x
MU Brno 12:6, Táhla x Kostelec nad Orlicí 10:5, Táhla x MU
Brno 6:15. V konečném účtování to znamenalo pro Post 5.
místo a o pořadí na 6.-8. místě při rovnosti bodů tří družstev
rozhodoval poměr obdržených a dosažených bodů. Bohužel v
neprospěch pro Táhla, díky čemuž obsadila konečné osmé
místo.
Podle očekávání se do medailových bojů dostala družstva
Mladých Buků, VIP Praha, CIT Praha a loňských vicemistrů
Evropy Pardubic. Nutno podotknout, že kromě našich dvou
družstev, ve kterých není nikdo!! z aktivních hráčů softballu,
byla ostatní družstva složena z aktivních hráčů minimálně 2.
ligy a extraligy, především mezi ženami potom bylo velké
množství reprezentantek ČR v softballu, což je na hře těchto
družstev znát. Z tohoto důvodu naše umístění na 5. místě beru
jako velmi dobrý výsledek, vezmeme-li v potaz složení prvních
čtyř týmů.
Děkuji všem hráčům za předvedenou hru a všichni se již
těšíme se na další ročník. Konečné pořadí družstev:
–
VIP Praha
–
Mladé Buky
–
Pardubice
–
CIT Praha
–
Rebels Post Police nad Metují
–
Klackaři Kostelec nad Orlicí
–
Masarykova univerzita Brno
–
Rebels Táhla Police nad Metují
Karel Nývlt

Slowpitchový výběr na turnaji
v Radotíně (21. - 22. 7. 2007)
Náročný program letošního léta měl za následek, že za
obhajobou loňského vítězství na slowpitchovém turnaji
(Memoriál Miroslava Jindry) v Radotíně nemohla vyrazit
loňská úspěšná sestava, ale bylo třeba vytvořit sestavu novou.
Po několika dnech usilovného telefonování, mailování,
přihlášek k účasti, omluvenek z účasti, se nám podařilo sestavit
supersilný výběr obou polických teamů POST a TÁHLA.
Jelikož jsme brali každého, kdo projevil chuť hrát, vyjíždělo
jedno vozidlo dokonce až v sobotu nad ránem!!! Celkem se nás
v sobotu ráno na hřišti sešlo 12. Pro letošní rok nebyl turnaj tak
silně obsazen jako v letech minulých, což bylo následkem před
týdnem hraného MČR, souběžně hraného ženského
fastpitchového turnaje a nedělního pohárového softbalového
zápasu Radotína v Kostelci... ale i tak byl turnaj hrán ve
výborné atmosféře. Na úvod jsme se poněkud trápili proti
Radotínu B, kde nás z počátku dusil druhý pálkař, který dva
Heřmanovy lehčí nadhozy poslal za plot a oběhl si tak dva
zasloužené homeruny...zápas se dlouho vyvíjel vyrovnaně, až
došla zdrcující 5. směna, kdy se po vydařených odpalech
Heřmana, Lukáše a Ivoše podařilo odskočit o 4 body a zápas
jsme tak mohli dohrát v klidu. V druhém zápase jsme se potkali
s teamem Kadaně, která v loňském roce od nás dostala
dvacetibodový výprask... nicméně pro rok letošní značně
posílila, a v prvním zápase prohrála s Radotínem B jen těsným
rozdílem (bod v poslední směně). Jak je naším zvykem
v zápase jsme brzy prohrávali o dva body díky drobným
chybám v poli. Od třetí směny jsme se však již „chytili“ a
Renata hrající na první metě pustila jen málokoho dál. Díky
Heřmanovým odpalům ve 3. a 4. směně jsme zápas obrátili na
svou stranu... následně se na pálce zadařilo i ostatním a
v poslední směně jsme již zcela ovládli hřiště a i druhý zápas
dohrávali v klidu (9:5)... sobota tak pro nás skončila velmi

příznivě, a se dvěma vítěznými zápasy jsme mohli přenocovat
na průběžném 1. místě. Noc jsme netrávili na minifestu rádia
BEAT v říčních lázních u Berounky jako v letech minulých, ale
ve víru nočního života naší matičky stověžaté. Klub u Buldoka
nedaleko Anděla byl tím pravým povyražením, a zejména
mexické pivo s tequillou se stalo jednoznačným hitem večera.
Nicméně zodpovědně jsme šli brzy na kutě, abychom ráno
potvrdili naši stoupající formu. Ráno jsme na hřišti nastoupili
proti Radotínu A. Zápas se odvíjel ve velmi dobré přátelské
náladě, a náš začátek byl opět monstrózní. Ve 2.směně (za
stavu 3:0 pro radotínské) musel svolat náš kapitán Lukáš
poradu teamu... následně proběhlo nutné prostřídání hráčů
v zadním poli a naše hra se opět začala dařit. V 5.směně již
bylo vyrovnáno a v 6. jsme zcela obrátili zápas na naši stranu.
S výsledkem 9:6 byl zápas v sedmé směně ukončen, neboť
nebylo již třeba hrát dohrávku směny. S politováním jsme po
zápase vyslechli rozhodnutí vedení turnaje, kdy nám bylo
oznámeno, že finále hráno nebude, neboť by se opět utkal
Radotín A s námi... nicméně vítězství v turnaji bylo obhájeno a
„salátová mísa“ byla za ovací nadšených polických občanů
přivezena opět do Police. Pocity z odehraného turnaje byly
smíšené... předvedená hra byla daleko lepší než ta, kterou jsme
předváděli na MČR, nicméně i tak zůstaly holky na pálce
poměrně za očekáváním (s výjimkou Renaty), stejně jako Leoš,
který nemohl přijít na chuť vysokým slowpitchovým nadhozům
... uvidíme, zda za rok dovršíme hattrick ve vítězstvích v tomto
turnaji.
Jiří Škop
Matematické rekreace ze strany 25 – řešení
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Kalendář sportovních akcí
v Polici a okolí
Sportovní komise při MěÚ Police
nad Metují si v rámci své činnosti
vzala za své vytvoření přehledu
sportovních akcí pořádaných v Polici
n.M. a jejím okolí.
Věříme, že možnost nahlédnout do
celoroční termínové listiny sportovních
akcí uvítají nejen všichni případní účastníci některé z nich, ale
uvítají ji i organizátoři těchto akcí při ladění termínů a
jejich propagaci.
Kalendář akcí s termíny a základními údaji bude
k nahlédnutí na webových stránkách města - na stejné adrese,
ze které lze stáhnout formulář hlášenky.
K nahlášení termínu akce mohou různí pořadatelé a
organizátoři použít formulář, který lze stáhnout z adresy
http://www.meu-police.cz/akce_sport.xls nebo vyzvednout / a
následně odevzdat / v informačním centru.Vyplněný formulář
posílejte na adresu sportkompolice@seznam.cz . Věříme, že
s novými webovými stránkami města se celá procedura
zjednoduší. Hlášenky akcí můžete posílat kdykoli v průběhu
roku. Záleží pouze na každém z Vás, jak brzy bude o Vaší akci
veřejnost informována.
Do přípravy tohoto přehledu jdeme s vírou a přesvědčením
o jeho smysluplnosti. Máme chuť a odhodlání dotáhnout tento
projekt do finální podoby. Nezáleží však pouze na nás –
podklady musí přijít od organizací, spolků i jednotlivců prostě všech, kteří sportovně zaměřené akce pořádají.
Tak ať se nám společné dílo podaří a slouží opravdu všem.
SPK – PJ
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Lhoťáci společně s městysem Machov a se svolením
Parku Narodowego Gor Stolowych pořádají

Výsledková listina
21. ročníku terénního běhu

11. ročník

BĚHU NA HEJŠOVINU

na 25 km

BĚH BROUMOVSKÝMI STĚNAMI

SZCZELINIEC WIELKI

1.9.2007
Sponzoři:

30.září 2007 v 10.00 hod.

Město Police nad Metují, hlavní sponzor TJ SPARTAK; DROGERIE Vávrová, Police nad Metují; Keramika
Hauk a syn, Police nad Metují; PEJSKAR a spol, Police nad Metují; Pivovar KRAKONOŠ, Trutnov; Sdružení
STĚNAVA, Teplice nad Metují; VEBA Broumov, a. s.; VK LOŽISKA, Police nad Metují

Prezentace – na náměstí v Machově v Obecním domě
do 9,45 hod
!!! PAS NEBO OBČANSKÝ PRŮKAZ PODMÍNKOU STARTU !!!

Cíl je na polském území

Kategorie – Ženy, muži, veteráni, junioři, juniorky
délka 8 km, převýšení 480 m,
Trať –
povrch terén, cca 2 km
asfalt a schody
Startovné – 60 Kč
první tři v každé kategorii + tombola
Ceny –
Převoz svršků do cíle zajištěn. Návrat do ČR všichni po svých.
INFORMACE – Oldřich RÜCKER Machov - Lhota 45, 549 63
Tel. 491 547 270, mobil 737 537 832
Občerstvení – zajištěno v restauraci Obecní dům
Traťové rekordy – Petr Pechek – 31:21,20
Eva Nývltová – 36:59,00
Přijďte povzbudit závodníky ke startu v 10.00 hod. na náměstí
i podél trati závodu. Rovněž zveme všechny zájemce na
vyhlášení vítězů kolem 12.00 hod., po němž bude následovat
posezení s country hudbou před úřadem městyse (případně na
sále Obecního domu při nepřízni počasí).

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

poř.
jméno
nar.
klub - místo
Muži A, nar. 1988 až 1968
1 . Pýcha
Lukáš
84 START Náchod
2 . Drzygala
Krzysztow 68 Lomnica - Polsko
3 . Štolfa
Martin
74 SPARTAK Police nad Metují
4 . Hornych
Miroslav
80 XSTREAM team
5 . Pohl
Jan
76 SPARTAK Police nad Metují
6 . Knill
Daw
76 SPARTAK Police nad Metují
7 . Kolář
Radek
69 Sokol Burdych
8 . Kincl
Marek
74 BKL Machov
9 . Kadlas
Tomáš
80 Č M K
10 . Scholz
Vladimír
79 Pila Machov
11 . Srovnal
Otakar
75 Lokomotiva Zábřeh
12 . Polej
Jiří
71 Hronov
13 . Ehl
Petr
77 Broumov
14 . Beran
Jan
83 SPARTAK Police nad Metují
15 . Doležal
Milan
72 Horal Šumperk
16 . Kowalczyk
Jacek
69 Walbrzych - Polsko
17 . Ilków
Marcin
77 Gluszyca - Polsko
18 . Vlach
Lukáš
87 SPARTAK Police nad Metují
Muži B, nar. 1967 až 1958
1 . Holub
Miroslav
66 Bukovice
2 . Čipera
Radek
60 SKI Radvanice
3 . Zelený
Luděk
61 AC Náchod
4 . Nosek
Jaroslav
63 ARTWISH
5 . Trnovský
Miloslav
65 HOBUK Bukovice
6 . Silný
Josef
61 Trutnov
7 . Hejnyš
Miroslav
60 SPARTAK Police nad Metují
8 . Binar
Luboš
66 HOBUK Bukovice
9 . Vejvoda
Jiří
62 ASSPRO Náchod
10 . Mařáček
Zdeněk
67 Hradec Králové
11 . Tajduś
Boguslaw 65 Walbrzych - Polsko
12 . Škrha
Jiří
61 Náchod
13 . Kulhánek
Jiří
64 Hradec Králové
14 . Čížek
Milan
62 Hořice
Vlach
Miroslav
60 SPARTAK Police nad Metují
Muži C, nar. 1957 až 1948
1 . Winter
Pavel
50 CDS Náchod
2 . Kučera
Zdeněk
55 AC Náchod
3 . Kubr
Václav
55 SKP Hvězda Pardubice
4 . Klimeš
Bedřich
56 Sokol Bukovice
5 . Nejman
Badřich
50 AC Náchod
6 . Jirouš
Jaroslav
51 SPARTAK Police nad Metují
7 . Lelek
Vít
50 Čolek team Červený Kostelec
8 . Holub
Josef
56 AMBES Liberec
9 . Šámal
Václav
56 SK Praga
10 . Kvapil
Vojtěch
48 SK Suchý Důl
11 . Rücker
Oldřich
55 Machovská Lhota
Muži D, nar. 1947 a starší
1 . Tučný
Jan
47 AC Náchod
2 . Linhart
Miloš
44 AC Náchod
Ženy, nar. 1988 až 1973
1 . Hornychová Marie
80 XSTREAM team
2 . Scholzová
Hana
88 Pila Machov
3 . Jenková
Jana
86 SPARTAK Police nad Metují
Ženy, nar. 1972 a starší
1 . Urbacka
Natalia
71 Walbrzych - Polsko
2 . Kubrová
Dagmar
63 SKP Hvězda Pardubice
3 . Janáková
Katka
65 5.1zypciloN
4 . Klimešová
Alena
63 Sokol Bukovice
Dorostenci, nar. 1989 a mladší
1 . Daněk
Aleš
92 SPARTAK Police nad Metují
Žákovské štafety dvojic
Průša
Libor
94 SPARTAK Police nad Metují
Jirásková
Šárka
95 SPARTAK Police nad Metují

čas

celk. poř

2:02:10
2:07:29
2:07:52
2:10:19
2:10:20
2:12:28
2:14:18
2:16:07
2:20:32
2:22:41
2:23:13
2:25:15
2:26:32
2:26:46
2:27:49
2:31:30
2:43:31
2:56:25

2
3
4
5
6
7
8
9
12
14
15
16
17
18
20
23
30
36

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2:01:29
2:19:12
2:19:14
2:22:26
2:26:47
2:36:43
2:37:20
2:47:28
2:55:38
2:59:01
3:12:43
3:14:27
3:14:29
3:18:25
odstoupil

1
10
11
13
19
25
26
32
35
39
41
43
44
47

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2:29:20
2:32:35
2:40:50
2:42:13
2:42:14
2:50:11
2:56:46
3:00:30
3:13:18
3:26:28
3:28:55

21
24
27
28
29
33
37
40
42
50
51

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3:14:35
3:44:54

45 .
53 .

3:19:25
3:19:25
3:40:19

48 .
49 .
52 .

2:44:14
2:50:22
2:58:25
3:16:17

31
34
38
46

2:29:38

22 .

2:50:37

Jirásek
Truhlář

Pavel
Jan

92 SPARTAK Police nad Metují
95 SPARTAK Police nad Metují

3:08:30

Kratochvíl
Binar
Karafiátová

Kryštof
Jakub
Světlana

93 SPARTAK Police nad Metují
97 SPARTAK Police nad Metují
96 SPARTAK Police nad Metují

2:51:18

Berka
Štolfa

Matěj
Štěpán

98 SPARTAK Police nad Metují
98 SPARTAK Police nad Metují

Závod se konal za podmračeného počasí se slabou přeháňkou na vlhkém terénu.
Byl nahlášen jeden úraz - Miroslav Vlach - podvrtnutý kotník.
V Polici nad Metují, 1. 9. 2007

Jiří Beran
Ant. Pohl

- ředitel závodu v.r.
- hlavní rozhodčí

.
.
.
.
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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

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

Nabídka zaměstnání :
Firma Kuchyně Pavel Hofman Machov přijme do
pracovního poměru zaměstnance (truhláře - není
podmínkou) na výrobu nábytku. Věk do 45 let.
Bližší informace na tel. 737 400 999

Vedení účetnictví, mezd,
daňové evidence,
Tel.: 737178406
E-mail: stanislava.holeckova@seznam.cz

30

Nabízíme dlouhodobou brigádu nebo
přivýdělek.
Požadavek min. střední vzdělání.
Tel. 602 489 047

Hledám partnera pro podnikání.
Know-how a kapitál k dispozici.
Požaduji nasazení, elán, aktivitu.
Tel. 739 855 044

PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE ,
DŮCHODCE i ženy na MD,
PODNIKATELE I ŽIVNOSTNÍKY
info. tel.724 224 960 nebo uvery@lspro.cz
www.profireal.cz
Hledáme nové spolupracovníky možno na VPP
nebo i na HPP. Práce v dobrém kolektivu za pěkné
peníze !!

Broumovské stavební sdružení s.r.o.
U Horní brány 29, 550 01 Broumov
491 523 543–5, 777 762 305

Přijmeme do pracovního poměru zaměstnance

na pozici stavbyvedoucího a na pozici rozpočtáře.
Požadujeme: Středoškolské vzdělání - obor stavební,
praxi v oboru, řidičské oprávnění, nástup možný ihned.
Dále nabízíme volná pracovní místa pro řidiče
nákladního vozidla a pro zedníky. Práce zajištěna i
přes zimu, dlouhodobá spolupráce. Nabízíme: stálé
pracovní místo, dobré platové ohodnocení. Bližší
informace získáte na telefonním čísle 491 523 543-5.

Vyměním byt v Praze - Podolí

(výhled lesopark) 1 + 1 s příslušenstvím
a garážovým stáním v domě, část zařízený
(nájemní smlouva) za byt v Polici nad Metují 1 – 2 +
kk s přísl. v osobním podílovém nebo družstevním
vlastnictví. Doplatek za koupi, případně nechám
v nájmu. Kontakt: 723 741 310

Překlady z ruštiny (soudní tlumočení)

Výuka ruštiny, češtiny a češtiny pro cizince (certifikát)
Příprava na zkoušku na SŠ, VŠ – čeština, ruština
Kontakt: Marie Pozděnová,
telefon: + 420 605 776 60
E-mail:pozdenova.m@seznam.cz

pozdenova.marie@volny.cz

19. října ve STUDIU IN v „zeleném
domečku“ se bude konat první sezení FOTO
DEPILACE a FOTO OMLAZENÍ. Pokud máte zájem
si nechat trvale odstranit nežádoucí ochlupení kdekoliv
na těle nebo se nechat omladit, tak se přijďte objednat
již teď u kadeřnice Veroniky Klusáčkové nebo u
nehtařky Romany Richterové

Půjčka pro každého!!!!

- bankovní, nebankovní, zaměstnancům, maminkám
na MD, důchodcům i školákům (vždy doklad o
výdělku, přídavky či důchodový výměr) Nenahlíží se
do registru. !!! BEZ POPLATKŮ !!!
774 954 401, email: pujcky1@centrum.cz
Nedostává se Vám peněz ke splnění Vašich snů?
– přijďte a my Vám pomůžeme sny splnit

PEJSKAR & spol., s r.o.
sídlo společnosti:
provozovna:
telefon: 491 549 000

Dlouhá 614/10, 110 00 Praha 1
Žďárská 296, 549 54 Police nad Metují
fax: 491 549 003

Firma PEJSKAR & spol., spol. s.r.o. přijme
do pracovního poměru vyučeného elektrikáře
specialistu
- praxe v oboru vítána
- nástup možný ihned
- osvědčení vyhl. č. 50/1978 Sb.
- mzda: 12.500,- základní mzda
+ 60% prémie + příplatky za služby
Kontakt: technik.pejskar@tiscali.cz
777007452
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AUTOŠKOLA
FIEDLER s.r.o.
Zahajuje kurzy skupin řidičského
oprávnění

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

Broumov
Police n.
Metují
Šalounova 87
Datum:
25. září 2007
v 15.00 hod.

Kostelní 7
Datum:
27. září 2007
v 15.00 hod.

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

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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K oupel ny – T opení
J ežek R oman
nabízí:
Návr h a r ealizace koupelen a topení
Ser vis, r ekonstr ukce
Instalaci vody, t opení a plynu
Telefon: 607 565 215,
voda-topeni-plyn@centr um.cz
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… pokračování textu k obrázku na titulní straně

Také kaple v obcích Pěkov a Česká Metuje jsou vysvěceny na jméno P. Marie. Rovněž
studánka na hřbitově, kdysi snad místo pobytu prvních břevnovských mnichů, roku 1765
upravená sochařskou barokní výzdobou v hřbitovní zdi nese nápis nad pramenem: „Fons salutis
Mariano patrocino dicatus“ („Pramen spásy, zasvěcený ochraně Panny Marie“) a je ozdobena
soškou Madony (rovněž zapsané kulturní památky č. 10662). Zvláště byla uctívaná i starobylá
gotická socha P. Marie s Ježíškem v Broumově – P. Marie Broumovská („Thaumaturga
Braunensis“ – Broumovská divotvůrkyně), chovaná v klášterním kostele, patronka města, které
byla přiřčena zásluha za zachránění Broumova před obléháním husity roku 1421.
V umění snad neexistuje častěji zpracovávaný motiv v tolika obměnách jako Panna Marie,
matka Ježíše Krista. Její neobyčejně bohatá ikonografie se opírá pouze z malé části o evangelia a
patrně po staletí vyrůstala z potřeby mateřské postavy v křesťanské církvi, předmětu uctívání,
jenž spočívá ve středu mnoha starověkých náboženství. Velebná zobrazení P. Marie sedící na
trůnu s dítětem Ježíšem, jež po mnohá staletí zdobila církevní architekturu, poprvé ve větší míře
pronikla na západ v 7. století a byla vytvořena podle byzantských vzorů. Růst mariánského kultu
byl do určité míry bržděn tradičním nepřátelstvím církve vůči ženám, což byl postoj, jejž
zastávali někteří teologové, ospravedlňující jej postavou Evy, svůdkyně. Teprve ve 12. a ještě
více ve 13. století došlo na západě k tak značnému rozvoji tohoto kultu. Byla to doba náboženské
horoucnosti následující po křižáckých výpravách, jež podle mnohých dosáhla svého nejvyššího
materiálního vyjádření ve francouzských gotických katedrálách, jež byly často zasvěceny „Naší
Paní“ – „Notre Dame“. Mariánská ikonografie je vskutku bohatá a vzhledem k omezenému
rozsahu tohoto článku ji zde nelze postihnout v plné šíři. Zjednodušeně možno říci, že ji
kunsthistorici obvykle dělí na tři hlavní kategorie: Panna Marie bez dítěte, Panna Marie a dítě
Ježíš samo a P. Marie s Kristem a dalšími postavami. Zobrazení Panny Marie bez dítěte se
v Polici vyskytuje jednak v podobě P. Marie Bolestné („Mater Dolorosa“ - PM 1/07).
Připomeňme zde, že i v obci Ledhuje se od roku 1743 nacházel na návsi před Krčmou sloup s
P. Marií Bolestnou, zničený roku 1947. Dále se zde nachází socha Nanebevzetí P. Marie
(„Assumpta“ – popis sochy v PM 8/07). Přímo v Polici však nenacházíme další časté zobrazení
P. Marie „Immaculaty“ – „Neposkvrněné“. Zde je tématem uměleckého díla Mariino panenství a
její neposkvrněné početí, což umělcům doby baroka umožnilo vytvořit krásné figury mladého
děvčete s rozmáchlými gesty. Marie v tomto zobrazení obvykle stojí na kouli, které říkáme sféra,
po níž se plazí had jako znamení prvotního hříchu. Někdy bývá pod jejíma nohama srpek měsíce,
starověký symbol čistoty. Skvostné provedení Immaculaty najdeme např. na sloupu při silnici
z Bučnice do Adršpachu, případně na průčelí chrámu v polském Křešově. Zobrazení Panny Marie
s Ježíšem v náručí je předmětem tohoto pojednání. Uveďme zde, že i v Bukovici mají v zahradě u
školy Madonu na sloupu, postaveném roku 1747. Kromě těchto stojících Madon známe i Madonu
sedící na trůně, s korunou na hlavě na znamení toho, že je královnou nebes neboli „Reginou
coeli“. Kromě toho existuje ještě další znázornění P. Marie s Kristem, časté v gotice – její žal nad
mrtvým synem v jejím klíně, známé pod názvem „Pieta“. Jako příklad nade všechny uveďme
Michelangelovu Pietu v chrámu sv. Petra ve Vatikánu. Ve třetí kategorii se setkáváme s P. Marií
s Kristem ve společenství světců nebo donátorů. V případě světců hovoříme o tzv. svatém
rozhovoru („sacra conversazione“), případně jde o společenství s Josefem a dalšími – o tzv.
Svatou rodinu, což za všechny díla reprezentuje např. slavný obraz Svaté rodiny od Rembrandta.
Miroslav Pichl

