Dnešní ulice 17.listopadu, původně ulice Nová. Pohled na částečně roubenou budovu čp. 212 se zápražím, zbořenou roku
1956. Stavení bylo postaveno roku 1782 kovářem Vojtěchem Vrabcem jako kovárna, která byla zrušena roku 1897
klempířem Antonínem Vackem. Od roku 1820 do roku 1887 byl v této budově hostinec, zvaný „U modré hvězdy“, a také
„herberk“ – ubytovna pro tovaryše na vandru. Dnes je zde zahrada, vlevo budova čp. 213, dnešní vinárna „V“.
Obrázky na titulní stranu Polického měsíčníku vybíráme z cyklu kreseb „Police jak ji známe a neznáme“
pana Josefa Voříška; slovy doplnil Miroslav Pichl.
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Oznámení
o době a místu konání voleb do
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
ZM na svém 4. veřejném zasedání 16.9.2004
projednalo 9 bodů. Schválilo rozpočtové opatření v
položkách dle přílohy znamenající změnu příjmů o 419
tis. Kč a výdajů o 903 tis. Kč a tř. 8 o 418 tis. Kč. Bylo
nutné posílit rozpočet na nové veřejné osvětlení v obci
Radešov o 260 tis. Kč, dofinancování opravy klášterní
zdi o 80 tis. Kč, podíl města na financování
jednosměrné cyklostezky z Police nad Metují - Velké
Petrovice o 484 tis. Kč.
Dále ZM schválilo odkup tří garáží od firmy Veba
a.s. v Pellyho parku za cenu stanovenou znaleckým
posudkem na 203 tis. Kč. Schválilo rozpočtové opatření
spočívající v poskytnutí účelového příspěvku TJ Spartak
ve výši 360 tis. Kč na nákup sněžného skútru. Částka
bude přesunuta z kapitoly rozpočtu určené na
rekonstrukci lyžařského vleku na Nebíčku.
Z investičních akcí byla dokončena oprava chodníků
v horní části Pěkova a zahájila se stavba nových
chodníků ve Žďárské ulici. Do druhé dokončené 9-ti
bytovky se již stěhují noví nájemníci.
Společnost KM-PROMA majitel benzinové čerpací
stanice v Polici nad Metují upozorňuje řidiče, že z
důvodů rekonstrukce a výstavby automatické myčky aut
bude po celý měsíc říjen čerpací stanice uzavřena.
Rada města schválila změnu přednosti v jízdě v ul. K
Sídlišti. Od 1.11.2004 bude za hlavní považována celá
ul. K Sídlišti až po ul. Slunečná. Řidiči, kteří budou
vyjíždět ze sídliště dolů k DPS si budou muset zvyknout
na změnu přednosti v jízdě. Město tuto změnu provedlo
z důvodů zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Dojde
tím ke sjednocení pravidel ve všech spádových ulicích
(K Drůbežárně, Na Bělidle a K Vodojemu).
Dobrovolný svazek obcí Policka na svém
pravidelném jednání, tentokrát v Suchém Dole dne 7.
října 2004, projednal výhledy jízdních řádů na rok 2005.
Jednání se starosty okolních obcí se
zúčastnili
pracovníci
společnosti
OREDO,
pověřené
Královéhradeckým krajem zajišťováním optimalizace
veřejné dopravy. Od 12.12.2004 s nástupem změny
jízdních řádů zakoupí společnost CDS menší autobus zn.
„MERCEDES“ pro 17 osob + jeden kočárek, který bude
jezdit na lince Police - Suchý Důl - Slavný - Police
(nádraží). V termínu od 1.6 - 30.9 bude zajíždět až na
Hvězdu. Provozováním této linky v navrženém
pravidelném dvou hodinovém taktu, dojde k zahuštění
spojů na dvojnásobek. Obdobné změny čekají cestující
směr Machov přes Bezděkov nad Metují. Hlavním
důvodem zřizování nových linek je upravit jízdní řády a
trasy vozidel tak, aby došlo k výraznému snížení počtu
autobusů a bylo umožněno zapojení nových malých
autobusů. Tím vzniklé úspory bude možné využít k
zavedení nových spojů v časech, kdy veřejná doprava
dosud neexistovala. Počítá se i s výrazným rozšířením
víkendové dopravy malými autobusy. Zavedení takto
významných změn vyvolá řadu reakcí. Věříme, že
většinou pozitivních.
Zdeněk Kadidlo, starosta

Starosta města Police nad Metují podle § 15 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a
o změně některých zákonů,

oznamuje :
1. Hlasování ve volbách do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uskute ční:

v pátek 5. listopadu 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 6. listopadu 2004 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
v okrsku č.1
je místnost pro hlasování v Základní umělecké škole, Komenského náměstí 108
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích : Na Sibiři, Ostašská, Slunečná,

Horní, Smetanova, Malá Ledhuje, K Drůbežárně, Pod Klůčkem, Komenského náměstí,
v okrsku č.2
je místnost pro hlasování ve školní jídelně při základní škole, Na Babí 190
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Soukenická, V Rokli, Žďárská

Malý Rynk, Ke Strážnici, Záměstí, U Lesovny, Pod Jasany, U Opatrovny, Nad Pekárnou,
Masarykovo náměstí, Tomkova, Kostelní, Na Babí, Na Prádle, Hvězdecká, Zahradní,
v okrsku č.3
je místnost pro hlasování v Kolárově divadle, Jiráskova 151
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: K Sídlišti, Fučíkova, Jiráskova,

Gagarinova,
v okrsku č.4
je místnost pro hlasování v hasičské zbrojnici, Radimovská 81
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: Dvořákova, Dukelská, Mírová,

Na Bělidle, K Vodojemu, Ledhujská, Ke Koupališti, Ochoz, Bělská, U Zahrádek, Příčná,
Radimovská, U Plovárny,
v okrsku č.5
je místnost pro hlasování ve Středním odborném učilišti zemědělském, Tyršova 341
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v ulicích: 17. listopadu, Na Letné,Husova,

Tyršova, Pod Havlatkou, , Na Struze, U Damiánky, Nádražní, Na Splachově, Radešovská,
Radešov,
v okrsku č.6
je místnost pro hlasování v budově bývalé školy, Pěkov 60
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v katastrálním území : Pěkov, Hony,
v okrsku č.7
je místnost pro hlasování v klubovně – Hlavňov 16
pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v katastrálním území : Hlavňov.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní ob čanství (platným
občanským průkazem nebo cestovním pasem)
4. Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Polici nad Metují dne 11.10.2004
Zdeněk Kadidlo
starosta

Telegraficky . . .
• V úterý 7. září se sešla na pravidelné schůzce bytová
komise. Zabývala se spoluprací s technickými
službami, které spravují bytový fond města. Vyžádala
si měsíční informovanost o aktuálním stavu neplatičů
na nájemném a seznamu údržby městských bytů za
uplynulý měsíc. Ve spolupráci s vedoucí sociálního
odboru řešila nutnost důstojného života spoluobčana,
který žije osamoceně a většinu času pobývá na
lavičkách na náměstí. Naší snahou je mu zajistit
bydlení v domově důchodců, kde bude mít zajištěny
základní životní potřeby. Komise doporučila RM ke
schválení přidělení uvolněné jedné místnosti v ulici 17.
listopadu č.p. 314 tříčlenné rodině. Do dalšího bytu
3+1 v Tyršově ulici č.p. 340 doporučila rodinu
volyňských Čechů. Byt 1+1 v čp. 377 byl přidělen
matce s dítětem, která měla žádost o byt evidovánu od
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roku 1992. Z Nádražní ulice čp. 209 se stěhuje pan
Háze, který měl na byt 2+1 předplacen nájem ještě na
12 let. O tomto volném bytě jsme informovali na
úřední desce města a v městském rozhlase.
V pátek 10. 10. proběhla kolaudace druhé devítibytovky
na sídlišti.
V sobotu 11. 10. byly v Novém Městě nad Metují
zahájeny Dny česko-polské křesťanské kultury – XIV.
ročník.
Tuto sobotu proběhlo v obřadní síni radnice vítání
nových občánků. Po dohodě s matrikářkou Dagmar
Hambálkovou a předsedkyní komise pro obřady a
slavnosti paní Zdeňkou Šváblovou se budeme snažit
připravovat tuto slavnost častěji, abychom do života vítali
miminka a ne batolata.
V úterý 14. 10. začal přednáškou dr. Heleny Koskové
o Josefu Škvoreckém podzimní semestr Polické
univerzity volného času.
Ve čtvrtek 16. 10. jsme na radnici jednali s inspektorem
panem Šafaříkem, který vykonával kontrolní činnost na
naší základní umělecké škole. Za zřizovatele jsme
přivítali rozhovor o radostech i strastech nejenom naší
zušky.
Tento týden jsme také odeslali výtvarné práce žáků
pátých tříd naší základní školy do Swidnice.
Účastníme se soutěže na téma Město, ve kterém
žijeme.
V sobotu 18. 10. jsem byla účastna vzpomínkové akce na
Míru Šmída na Ostaši a Pivního triatlonu v Hlavňově.
V pondělí 20. 10. jsem využila pozvání Ing. Ctibora
Košťála na vernisáž výtvarníků Trutnova. Každá
dobrá zkušenost od sousedů je cenná.
Tento týden jsem věnovala také první přípravě Polické
pouti 2005. Jednala jsem osobně se dvěma zájemci o
provozování pouťových atrakcí, kteří podali písemné
žádosti. Rada města bude na posledním říjnovém jednání
rozhodovat mezi firmou pana Janečka a paní Olgy
Schmiedové. Přivítáme i Vaše názory. Rodina
Janečkových zajišťovala pouť v letech 2001 – 2003, paní
Schmiedová letos.
V sobotu 25. 10. jsem ráda pozdravila účastníky
Zavírání studánek v Bělém. Milým hostem byl polický
patriot pan Karel Vacek, který v současné době
pobývá u svých blízkých v Pardubicích.
Další dopolední cesta vedla na Dobrošov, kde byla
odhalena deska dr. Jiřímu Stanislavu GuthuJarkovskému,
jednomu
z osmi
zakladatelů
mezinárodního olympijského výboru.
Cestu jsem ukončila prohlídkou srubu Pláň T-S 20
v Chlívcích. Skupina nadšenců vedena Davidem
Vaněčkem se každoročně zúčastňuje programu
Polické pouti výstavou svých sbírek a zasvěceným
povídáním o vojenské historii..
Ve středu 29. října jsem s Polickou univerzitou volného
času jeli na výlet do Kuksu a Dvora Králové nad Labem.
Ve čtvrtek 30. října jsme se s panem starostou
zúčastnili setkání starostů a místostarostů v Klenech u
České Skalice.
Večer jsem jednala v Náchodě s výborem Asociace pro
zdravotně postižené děti Klubu Vánek o spolupráci a
chystané Mikulášské zábavě pro handicapované děti
celého náchodského okresu.

• Při příležitosti Dne seniorů navštívil pan starosta náš
domov důchodců. Obyvatelům bychom rádi věnovali
část výtěžku z Gala večeru, který se uskuteční ve
středu 27. října 2004.
• V úterý 5. října odpoledne proběhlo jednání bytové
komise. Tentokrát jsme se věnovali především
problematice neplatičů a prohřeškům některých
nájemníků proti domovním řádům.
• Ve čtvrtek 7. října se uskutečnila v Suchém Dole
schůzka Dobrovolného svazku Policko. Na programu
bylo projednání výhledu jízdních řádů na rok 2005,
informace o grantových programech, problematika
podchycení cestovního ruchu apod.
• V pátek 8. října jsme se s pracovnicemi sociálního
odboru Ilonou Kejdanovou a Míšou Kaněrovou rozjely
do partnerské Swidnice, kde jsme se si prohlédly denní
centrum pro seniory a pokračovaly jsme v jednání o
výměnných akcích starších spoluobčanů Trutnova,
Swidnice a Police nad Metují.
Ida Seidlmanová

Patová situace na trase přeložky
silnice II/303-„obchvatu města“
Město Police nad Metují na základě smlouvy s
Královéhradeckým krajem zprostředkovalo výkupy od
vlastníků nemovitostí na trase budoucího „ochvatu města“.
Této úlohy se zhostilo na základě znalosti místních poměrů,
možnosti vyjít občanům co nejvíce vstříc a pomoci při
hledání náhradního bydlení a pozemků. Město úspěšně
jednalo s 28 vlastníky stavbou zasažených nemovitostí a
vždy se snažilo najít schůdné řešení s vědomím vážnosti
situace. Každý z nás dobře ví, že není lehké opustit své
bydliště a začít znovu od začátku. S přibývajícím věkem je
situace o to těžší.
Přeložka II/303, jak se komunikace oficiálně nazývá, je
kvalifikována jako veřejně prospěšné stavba. Trasa
„obchvatu města“ je zajištěna stavební uzávěrou již 36 let.
Všichni jsme věděli, že k této stavbě jednou dojít musí a
pevně věřím, i když začátky byly a jsou bolestivé, že jde o
dobrou věc, která má našemu městu přinést lepší životní
prostředí (rychlý průjezd vozidel přes město), bezpečnější
pohodu při nákupech ve městě, klidné prostředí pro naše
občany i návštěvníky našeho města. Bohužel, celá stavba je
v současné době zásadně ohrožena postojem pana Antla a
paní Tomešové, kteří odmítají dát souhlas k odkupu části
jejich skladu za domem (49 m2 býv. prádelna) a části
pozemku o celkové výměře 85 m2. (viz snímek katastrální
mapy s označením). Na ceně za odkup se podařilo, po
několika měsících jednání dohodnout, alespoň tak znělo
poslední vyjádření obou vlastníků. Město uznalo i další
vznesené námitky, že nutně potřebují srovnatelné prostory
k dalšímu provozování své živnosti a rozhodlo se
usnesením ZM odkoupit sousední nemovitost i s pozemky
(čp.204, nyní cykloprodejna) a nabídnout část přízemí
tohoto domu panu Antlovi a paní Tomešové k pronajmutí
na dobu minimálně 10-ti let, s 5-ti letou výpovědní lhůtou.
ZM také schválilo odprodat po dokončení přeložky panu
Antlovi a paní Tomešové 1/2 pozemku za čp.204 jako
náhradu za jejich pozemky zasažené stavbou.
Proběhla řada jednání, kdy se hlavně Královéhradecký
kraj, rada kraje, zastupitelstvo kraje, krajská správa SÚS,
právní oddělení a další snažily najít co nejschůdnější řešení
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a vyhovět dalším a dalším požadavkům pana Antla a paní
Tomešové. Bohužel se vždy z jejich strany našel důvod,
proč odkup neuskutečnit. Město se snažilo do poslední
chvíle najít kompromis. Posledním vstřícným krokem bylo
pozvání pana Antla na jednání rady města (27.9.2004),
bohužel k dohodě opět nedošlo. Pan Antl prohlásil, že již z
principu smlouvu nepodepíše a ani nemá čas se zajímat o
její obsah, i když na základě jeho požadavků bylo město
ochotno jednat o dalších změnách (např. o délce pronájmu,
kde se panu Antlovi zdálo zajištění pronájmu na 15 let
nevyhovující a požadoval pronájem na doživotí).
Na základě nemožnosti se dohodnout podal
Královéhradecký kraj prostřednictvím SÚS KHK návrh na
vyvlastnění výše uvedených nemovitostí. Tento proces má
však svá úskalí. Vzhledem k tomu, že může dojít k
odvolacímu řízení je celá stavba ohrožena a může se stát, že
několik desítek milionů korun, které měl stát připraveny v
rozpočtu na přeložku silnice II/303 v Polici nad Metují,
poputuje jinam, kde je rádi přijmou. Veškerá námaha všech,
kteří se podíleli na přípravě výstavby vyjde nyní na prázdno
a jediní, kdo budou spokojeni jsou pan Luboš Antl a paní
Jitka Tomešová?!
Náčrt situace v Nádražní ulici

V minulém čísle Polického měsíčníku nám paní Jitka
Ištoková přinesla základní informace o Asociaci rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí České republiky
Klubu Vánek. Ve čtvrtek 30. září večer jsem s ní
navštívila pravidelnou měsíční schůzku výboru klubu
v Náchodě. Kromě silných zážitků ze setkání s lidmi,
kteří pro své děti hledají pomoc a hodnotnou životní
náplň, jsem si utvrdila vlastní přesvědčení o nutnosti
pomoci těmto rodinám na Policku. Využijme
nabízených možností Klubu Vánek i ochoty paní Jitky,
která ráda pomůže. Nezakládejme další organizaci.
Využijme čtrnáctiletých zkušeností týmu lidí, kteří
umějí, znají a chtějí.
Tak tedy ještě jednou citace posledního odstavce
z minulého článku:
„Rádi bychom uspořádali pro zdravotně znevýhodněné
děti akce třeba i v Polici nad Metují a také rádi přivítáme
nové členy, kteří možná o našem klubu zatím neslyšeli.
Členem nebo příznivcem se může stát kdokoliv, nejen
rodiny s postiženými dětmi a mládeží. Bližší informace
ráda poskytnu všem, kteří projeví o Klub Vánek zájem.
Jitka Ištoková, Suchý Důl – tel. č. 491 542 520
Ida Seidlmanová

Městský úřad Police nad Metují,
odbor výstavby

Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
telefon: 491 509 992, 491 509 999; fax: 491 541 119
e-mail: meu@meu-police.cz
č.j. OV/ŠK/2004/80-dopis
V Police nad Metují dne 15. září 2004

vyřizuje: Škop

Věc: odpověď na učiněné petiční podání proti
zřízení herny a občerstvení v domě čp. 331, Husova ul.,
Police nad Metují
Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby (dále
jen „stavební úřad“), obdržel dne 16. 8. 2004 písemnost
nazvanou „PETICE OBČANŮ PROTI ZŘÍZENÍ HERNY
A OBČERSTVENÍ V DOMĚ ČP. 331, HUSOVA ul.,
POLICE NAD METUJÍ“.

-

šrafovány jsou nemovitosti určené k demolici
271/1 je nemovitost pana Antla a paní Tomešové
šrafovaný trojúhelník a tečkovaná část pozemku 266
jsou nemovitosti k odkoupení
Zdeněk Kadidlo

VÁNEK NADĚJE
V přírodě je všechno dokonalé i ve své nedokonalosti.
Stromy mohou být křivé a pokroucené,
a přesto jsou krásné.
A. Wolkerová

Městský úřad Police nad Metují, odbor výstavby,
jako věcně a místně příslušný stavební úřad podle
ustanovení § 117 odst. 1 písm. e) zákona č. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
změn a doplnění (dále již jen „stavební zákon), učiněné
podání přezkoumal v souladu s ustanovením § 5 odst. 3
zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (dále již jen
„petiční zákon“), a dospěl ke zjištění, že Vámi podaná
písemnost není peticí ve smyslu petičního zákona, neboť
tomuto zákonu neodpovídá taxativně stanovenými
náležitostmi.
Zejména se jedná o to, že petice nebyla podána
konkrétní osobou, která by byla občany (popř. ustanoveným
petičním výborem) oprávněna jednat s orgánem státní
správy, potažmo, které by mohl orgán státní správy
doručovat písemnosti určené do vlastních rukou (§ 3 odst. 1
- 3 petičního zákona; § 5 odst. 1).
Podpisové archy petice (zejména list 2 a 3) neobsahují
text petice a zároveň ani nejsou označeny tak, aby bylo
zřejmé, jakou petici podepsaní občané podpořili; zároveň
musí být na jednotlivých listech uvedeno, jméno, příjmení a
bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a
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bydliště toho, kdo je členy petičního výboru oprávněn
v této věci občany zastupovat (§ 4 odst. 2 petičního
zákona).
Shora učiněné podání tedy stavební úřad zařadí do
spisové složky stavby „Stavební úpravy a přístavba
domu čp. 331, Husova, Police nad Metují (provozovna
občerstvení + herna + 4 bytové jednotky)“, na st. p. č.
393 v katastrálním území Police nad Metují, ale nebude se
jí nadále zabývat jako peticí.
Námitky, které občané v předložené písemnosti
vyslovili, jsou námitkami, které měly být převážně
uplatněny při projednávání územního plánu města Police
nad Metují, v rámci jehož zpracování byla dotčená oblast
zařazena do tzv. Smíšeného území městského, které slouží
pro bydlení různých forem, občanské vybavení a
podnikatelskou činnost charakteru služeb obyvatelstvu.
V tomto území jsou přípustné stavby pro rodinné bydlení,
dále oplocené zahrady s funkcí převážně užitkovou,
zároveň stavby garáží a drobné stavby plnící doplňkovou
funkci ke stavbě hlavní, případně drobné stavby pro
podnikatelskou činnost a chov drobného hospodářského
zvířectva na pozemcích rodinných domů, a rovněž i
maloobchodní prodejny, zařízení pro veřejné stravování,
kulturní, sociální a zdravotnická zařízení, zařízení drobné
výroby a služeb. Předmětná výše uvedená stavba je
v daném území možná, neboť se dle projektovaných
dispozic domu jedná o bytový dům (4 byty) se zařízením
služeb (občerstvení a herna).
Pohoda bydlení v okolní zástavbě by při provozování
stavby neměla být narušena, neboť projektová dokumentace
stavby předkládaná ke stavebnímu řízení musí být
respektovat jak platná ustanovení stavebního zákona, tak
příslušná ustanovení prováděcí vyhlášky ke stavebnímu
zákonu (vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.
137/1998 Sb., o obecných technický požadavcích na
výstavbu) a v neposlední řadě i všechna ustanovení
platných českých technických norem (ČSN, příp. ČSN EN),
která zajišťují ochranu okolí před negativní účinky stavby ve Vašem případě se jedná zejména o přenos hluku a
vibrací z provozovny, a dále o dodržování hygienických
předpisů (zejména dodržování nočního klidu).
Předmětem stavebního řízení není a nemůže být
stanovování a kontrola dodržování otevírací (resp. zavírací)
doby. Provozní doba je ve stavebním řízení pouze jakýmsi
orientačním prvkem, který slouží zejména účastníkům
řízení pro odhadnutí zátěží pramenících z provozování
projednávaného zařízení. Provozní doba se stává závaznou
až jejím uvedením v podmínkách kolaudačního řízení
stavby s tím, že se samozřejmě bude jednat o dobu
projednanou již ve stavebním (nebo územním) řízení. Její
nedodržování (resp. porušování) je pak možné kvalifikovat
jako porušování podmínek kolaudačního rozhodnutí, při
čemž za takové pochybení je stavební úřad oprávněn
sankciovat vlastníka (resp. provozovatele) zařízení (dalšími
orgány, které dohlížejí nad dodržováním stanovené
provozní doby, popř. nad dodržováním nočního klidu jsou
Policie ČR - která věc patrně vyhodnotí jako přestupek a
předá ho k vyřešení přestupkové komisi města, dále
Městský úřad Náchod, odbor živnostenský, případně
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje,
územní pracoviště Náchod).
Tvrzení o negativním vlivu stavby (resp. občerstvení
s hernou) na mládež dojíždějící do škol autobusy je
poněkud vágní, neboť ze zkušeností z okolních měst (v

Náchodě byla několik let herna s barem provozována přímo
na autobusovém nádraží; v současné době se herna v
Náchodě nachází přímo na Kamenici, kudy denně proudí
davy studentů(!); v Hronově se pak obdobné zařízení
nachází rovněž na hlavní ulici přímo v centru města)
nedošlo při provozování obdobných zařízení k změnám
v chování žáků škol. V současné době je již do prostor
provozovaných jako herna ze zákona zakázán vstup osobám
mladším 18 let, takže ohrožování mravní výchovy mládeže
zde opravdu nepřichází v úvahu.
Parkování před provozovnou samozřejmě není možné
z důvodu svislého dopravního značení, které stání vozidel
jednoznačně bez výjimky zakazuje. Stavebník (resp.
projektant) bude proto vyzván k vyřešení parkování
zákazníků zařízení. Nesouhlas s parkováním vozidel před
provozovnou vyslovilo i město Police nad Metují.
Stanovení počtu zařízení nabízejících restaurační popř.
občerstvovací služby není možné, neboť pokud tato zařízení
splňují veškeré stavbě-technické, hygienické a požární
předpisy, není důvodu tato zařízení v území neprovozovat,
případně další nepovolovat. Jistá omezení by mohl udávat
územní plán ve své textové části (tj. ve vyhlášce města
Police na Metují, kterou se vyhlašuje závazná část
územního plánu města). Změnu územního plánu města
můžete samozřejmě iniciovat jako jednotlivci, případně i
jako skupina občanů formou petice.
Kulturní akce pořádané v Pellyho parku jsou převážně
pořádány městem Police nad Metují, případně s jeho
souhlasem a nikterak nesouvisí s projednávanou stavbou.
K podané písemnosti připojilo svůj podpis 50 občanů.
Písemnost orgánu státní správy předala paní Mgr. Eva
Šustková, bytem Police nad Metují, Husova 332. Přestože
jmenovaná nemá žádné pověření k jednání za ostatní
podepsané občany, potažmo za ustanovený petiční výbor,
zasíláme jí odpověď do vlastních rukou. Ostatním
občanům, kteří k písemnosti připojili své podpisy doručíme
odpověď vyvěšením na veřejné desce Městského úřadu
Police nad Metují, a uveřejněním v říjnovém čísle
Polického měsíčníku.
Jelikož se námitky uvedené v podané písemnosti
shodují s námitkami účastníků stavebního řízení, budou
stavebním úřadem v řízení zohledněny a projednány. Takto
bude naloženo s námitkami, které mají oporu ve stavebním
právu, a které zároveň může stavební úřad na podkladě
stavebního práva vyřešit. Ostatní, tzv. občanskoprávní,
námitky nepřísluší k vyřešení stavebnímu úřadu, ale pouze
občanskoprávnímu soudu, kterým je Okresní soud
v Náchodě (v případě Vaší písemnosti je občanskoprávní
námitkou námitka týkající se narušení pohody bydlení;
trváte-li na této námitce, nezbývá nám než doporučit Vám
podání žalobního návrhu u občanskoprávního soudu).
Předloženou písemností jsme se zabývali nad rámec
zákonných povinností, a proto pevně věříme, že tato naše
odpověď na ni bude pro Vás, kteří jste k písemnosti
připojili své podpisy, dostačující. Námitky účastníků
stavebního řízení budou řešeny jednotlivě v rámci
stavebního řízení, a rozhodnutí o připuštění nebo zamítnutí
námitek budou součástí stavebního povolení na shora
uvedenou stavbu.
S pozdravem
vedoucí odboru výstavby
Rita Pohlová
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Rozpis lékařů stomatologické
služby
na 4.čtvrtletí 2004
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodin
Datum

Lékař

16.-17.10. MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují
23.-24.10. MUDr. Daniel Blažek
ZS Police nad Metují
28.10.
MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí
30.-31.10 MUDr. Josef Práza
ZS Machov
6.-7.11. MUDr. Marcela Růžičková
Masarykova 30, Broumov
13.-14.11. MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov
17.11.
MUDr. Alena Slezáková
Masarykova 30, Broumov
20.-21.11. MUDr. Ludvík Neoral
ZS Police nad Metují
27.-28.11. MUDr. Jaromír Kopecký
ZS Police nad Metují
4.-5.12. MUDr. Libor Kapitán
5. května 14, Meziměstí
11.-12.12. Bc. J. N. Ogriščenko - dentista
ZS Veba Olivětín 66
18.-19.12. MUDr. Vjačeslav Ogričšenko
ZS Veba – Olivětín 66
24.12.
MUDr. Libor Kapitán
5. května, Meziměstí
25.12.
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují
26.12.
Bc. J.N. Ogriščenko - dentista
Sadová 44, Broumov

Tel. č.
491 581 394
491 543 844
491 582 381
491 547 139
491 523 607
491 524 334
491 523 607
491 541 654
491 543 543
491 582 381
491 502 425
491 502 425
491 582 381
491 581 394
491 502 425

Třídění odpadů, rozšíření
sběrných míst
Jistě řada z vás již zahlédla v televizi informační
kampaň na podporu třídění komunálních odpadů
v domácnostech. Ti z nás, kterým není lhostejný stav
našeho
životního
prostředí,
rozsáhlé
čerpání
neobnovitelných přírodních surovin a jejich spotřeba a
osud budoucích generací, vidí třídění odpadů jako velmi
potřebné a doma ho již zavedli a zvykli si na něho. Ti
ostatní, kteří tak nečiní, by si měli položit otázku proč
odpad netřídím? Co mi v tom brání? Vlastní lenost či
pohodlnost? Město Police nad Metují stanovilo již před
třemi lety odpadový systém a vytvořilo pro třídění
odpadů podmínky: třídí se plasty, sklo, papír, kovy,
nebezpečné odpady, elektrické a elektronické spotřebiče,
objemné odpady, drobný stavební odpad, odpad ze
zeleně. Od doby platnosti zákona o odpadech a městské
vyhlášky o odpadovém systému je třídění odpadů pro
nás pro všechny povinností. §17 odst.4 zákona říká:
„Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad
na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec
stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad

odděleně shromažďovat, třídit, a předávat k využití a
odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud
odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a
zvláštními právními předpisy.“ Za vytříděné odpady
dostává město (podle jejich množství) finanční příspěvek
od společnosti EKO-KOM, který je použit na úhradu
odpadových služeb a snižuje odpadový poplatek. Minulý
týden obdrželo město od společnosti EKO-KOM také
8 nových kontejnerů na třídění a vznikla tak nová sběrná
místa. Jedno nové sběrné místo je v Pěkově u hasičské
zbrojnice, dále v Hlavňově na autobusové otočce,
v Polici n.M. na odstavné ploše na Komenského náměstí
a u sběrny STEFu. Jeden kontejner na sklo byl přidán na
sídliště. Překonejte tedy svoji lenost a začněme třídit
odpad. Podmínky jsou vytvořeny, není se na co
vymlouvat. Město má také v plánu třídění odpadu
kontrolovat namátkovou kontrolou popelnic.
Příště uvedeme informace o domácím kompostování.
Ing. Jan Troutnar, ekolog města

Týdenní interval svozu odpadu
Oznamujeme občanům, že od 40. kalendářního týdne,
tj. od začátku měsíce října, se vyváží zbytkový a směsný
komunální odpad z domovních odpadových nádob každý
týden. Týdenní svozový interval by měl trvat až do
poloviny května, kdy ho opět vystřídá interval
čtrnáctidenní. Přesný termín změny na čtrnáctidenní
interval bude vycházet ze svozového harmonogramu
společnosti Marius Pedersen a.s. na rok 2005 a budeme o
něm včas informovat.
Dále oznamujeme občanům sídliště, kteří ukládají
zbytkový a směsný komunální odpad do kontejnerů
1100 l, že tyto nádoby budou od 42. kalendářního
týdne trvale sváženy v pondělí, namísto dosavadních
pátků. Tato změna vychází z reorganizace svozové
logistiky společnosti Marius Pedersen a.s.
Ing. Jan Troutnar, ekolog města

Povinnosti provozovatelů malých
stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší
Upozorňujeme provozovatele malých stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, na povinnost danou
zákonem č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, §12 odst.1
písm.f, a to zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby
měření účinnosti spalování, měření
množství
vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u
spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské
činnosti provozovatele, a to nejméně 1x za dva roky, a
odstraňovat zjištěné závady; tuto povinnost plní
provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od
jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů
spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého
tepelného výkonu 11 kW. Dodržování této povinnosti
bude podle výše uvedeného zákona kontrolovat Městský
úřad Police nad Metují. Městský úřad také na požádání
sdělí oprávněné osoby, které mohou provádět daná
měření, zjišťování a kontroly.
Ing. Jan Troutnar, ekolog města
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Údržba stromů
V rámci údržby městské stromové zeleně bude opět
ošetřena lipová alej ve Hvězdecké ulici u hřbitova. Bude
proveden zdravotní a bezpečnostní prořez, opraveno
zastřešení dutin, kontrola vazeb a instalace vazby nové.
Bude muset být pokácena dvojáková lípa v blízkosti
„Československého“ kostela, která je již značně vyhnilá
a tím nestabilní a nebezpečná. V horní části aleje se
pokusíme, jako již po několikáté, dosadit nové lípy za
lípy pokácené v minulosti. Budeme doufat, že je
vandalové nebo nějaká jiná nepřízeň nepoškodí. Výše
zmíněné ošetření je plně financováno z programu péče o
krajinu prostřednictvím Správy CHKO Broumovsko,
společně s ošetřením lipového stromořadí ke Žděřině,
dubu u „dřevěnky“, dubu a buku u kláštera, lip a jasanu
na Záměstí a lípy v Hlavňově. Z těchto finančních
prostředků byla realizována i výsadba nového stromořadí
podél polní cesty přes žděřinské pole, od výkupu skotu
k městskému lesu.
Ing. Jan Troutnar, ekolog města

¨ ¨¨

KNIH O VN A ¨ ¨

¨

Knihovna a město Police nad Metují

Černá hodinka

Literárním Broumovskem
Čtení z próz, které se týkají Broumovska na motivy knihy
autora PhDr. Jan Meiera.
Číst budou za přítomnosti autora Lucie Peterková
a Antonín Kohl.

Čítárna knihovny v úterý
2. listopadu 2004 v 19 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Nabídka knih:
Kejvalová, Tatiana: Směju se a (ne)pláču.
Autorka vtipných a lidských postřehů ze života tentokrát
rozdělila svoji knížku podle měsíců v roce.
Suchý, Ondřej: Rudolf Cortés milovaný i zatracovaný.
Vyprávění o zpěvákově osobním i profesním životě.
Němec, Jan: Příběhy na třech kolech.
Cestopis malý formou, velký obsahem. Povídání o tom, že i
lidé s handicapem mohou na kole prožít krásné i perné
chvilky.
Karadzos, Georgios: Doktor na druhé straně zdi.
Lékařovo vyprávění o praxi v nemocnici s ilustracemi
Vladimíra Komárka.

Haddon, Mark: Podivný případ se psem.
Detektivní novela mladého britského autora.Hlavním
hrdinou je chlapec s autismem snažící se vyřešit vraždu psa
ze sousedství.
Květ, Radan: Duše krajiny.
Staré stezky v proměnách věků.
Autor je přírodovědec-hydrolog a v této knize se snaží
ukázat na význam přírodních daností při vzniku a proměně
pradávných stezek .
Havlová, Kateřina: Maminko, prosím tě, nepij!
Mladá autorka nám vypráví příběh děvčete v rodině
alkoholičky.
Spada, James: Julia Robertsová-miláček Ameriky.
Životní příběh herečky, kterou publikum po celém světě
miluje pro její nenapodobitelný úsměv.
Kaschel, Norbert: Zahradničení s Měsícem a planetami.
Autor nám přináší konkrétní zkušenosti a doporučení pro
pěstování listové, kořenové, květové a plodové zeleniny.
Vaše knihovnice

Moje kniha – anketa
Od března do 30. září tohoto roku probíhala v celé
naší republice veřejná anketa – hlasování o
nejoblíbenější knihu.
Obyvatelé měli možnost odevzdat svůj hlas přímo
přes webový formulář na adrese: www. mojekniha.cz a
nebo prostřednictvím nejbližší knihovny. Hlasování
probíhalo naprosto anonymně.
Z celkového počtu odevzdaných 93 252 hlasů vám,
milí čtenáři předkládáme pořadí prvních deset titulů:
Rowlingová, J.K.:
Harry Potter
Tolkien, J.R.R.:
Pán prsten
Bible
Jirotka, Z.:
Saturnin
Němcová, B.:
Babička
Waltari, M.:
Egypťan Sinuhet
Saint-Exupéry, A.de: Malý princ
MacDonaldová, B.:
Co život dal a vzal
Mac Donaldová,B.:
Vejce a já
Lindgrenová, A.:
Děti z Bullerbynu
I my, knihovníci Police jsme se těšili na chvíli, kdy
rozpečetíme dvě schránky v našich půjčovnách.
Z odevzdaných hlasů jsme mohli dobře vidět, že ten, kdo
hlasoval, hlasoval rád a s chutí. Zajímavé může být
porovnání literárního vkusu u nás v Polici s tím
celorepublikovým:
Němcová, B.:
Babička
Foglar, J.:
různé tituly
May, K.:
Vinnetou
Čapek, K.:
různé tituly
Škvorecký, J.:
různé tituly
Tolkien, J. R. R.:
Pán prstenů
Krtička-Polický, A.: Pověsti z kraje
Jiráskova
Vážení čtenáři, v těchto sedmi případech se shodovalo
více čtenářů.
Další desítky hlasů jsou naprosto individuální.
Vedle samotného hlasu určité knize bylo často připsáno
několik vět jako osobní vyznání knize či autorovi. Podělme
se spolu o některá:

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory www.fineprint.cz

7
„Babička – tato kniha je mi nejbližší. Kdykoli je mi
smutno, vždy se k ní vracím. Od mého dětství je mou
útěchou.“
„Jóga – učí k poznání a ovládání sama sebe,
přinejmenším k udržení a zlepšení si svého zdraví, bez
použití drogy.“
„Saturnin – vtip, pohoda.“
„Dobrý voják Švejk – kniha, která oslovila mé
srdce, mou mysl a mou pravdu. Děkuji Vám, pane
Hašku.“
„Duhový had – každá kniha je z jiného kontinentu a
velice zajímavá. Mám téměř všechny knihy a ráda se k
nim vracím“.
„Dobře utajené housle – v této knize jsem nacházela
humor, koření života v každé životní situaci. V době
dlouhodobé nemoci pak posilu pro duši a pojí mě k ní
nerozlučné přátelství k milé kamarádce do nepohody,
která mi ji kdysi darovala, abych úspěšně překonala
trauma… Díky Bohu, stalo se!“
„Okamžiky – Arnošt Lustig – v této knize je plno
moudrostí a pravd, které po věky zůstávají platnými.
Platí vždy a v každé době“.
Děkujeme vám, milí čtenáři, za chvilku při
hlasování, kterou jste poděkovali autorovi, knize.
Prožitek četby je mnohdy spojen s blízkým, drahým
člověkem, s jeho přátelstvím. Knize děkujeme za hezký,
šťastný nebo alespoň uklidňující pocit, za poznání a
informace, které četba přináší. Vám díky za to, že jste se
s námi o toto vše podělili.
Za každé setkání s Vámi u nás v knihovně Vám děkujeme a
přejeme si, abyste zde byli spokojeni.
Knihovna města Police nad Metují

¸ ¸¸
Úterý 19.10.2004

KINO

¸¸

¸

v 19.00 hodin

SPID ER – M AN 2
Dvojí existence – superhrdiny a vysokoškolského studenta –
Petera Parkera čím dál tím víc vyčerpává. Jenomže identity
ochránce spravedlnosti se člověk nemůže vzdát jen proto, že má
potíže s láskou – zvlášť, když na scénu newyorského zločinu
právě vstupuje nová temná postava, dr. Otto Octavius, z nějž jeho
nevydařené pokusy učinily vraždícího dr. Octopuse. Sam Raimi o
pavoučím muži podruhé – a ještě velkolepěji. Film v českém znění
(120 min.)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 50,- Kč

Úterý 26.10.2004

v 19.30 hodin

NON PLUS U LTR AS
Bejčák, Tyčka, Vočko, Pejsek a Potapěč tvoří partičku zarytých
sparťanských fanoušků, která si právě teď do Prahy pozvala
dvojici pravých anglických rowdies.Jenže zatímco Angláni jeví
zájem jen o české pivo, Bejčák se zamiloval do sestřiny
kamarádky Petry, což ale nehodlá nikomu přiznat. Jakpak tohle
v komedii Jakuba Sluky asi dopadne? (87 min., ČR)
Mládeži přístupné.

Vstupné : 55,- Kč

Úterý 2.11.2004

v 17.30 hodin

U N ÁS N A F ARMĚ
Kdo polapí nebezpečného desperáta? Přece tři krávy a kůň! A
nejenže polapí desperáta, ale také zachrání svou farmu, která je na
mizině, a poznají sílu pravého přátelství. Disneyovo studio
natočilo svůj poslední klasicky animovaný dvojrozměrný film
jako bláznivou muzikálovou připomínku starých westernů a svých
animovaných hitů ze 70. Let. Film v českém znění (77 min.)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 50,- Kč

Čtvrtek 11.11.2004

v 19.30 hodin

PÁNSK Á J ÍZD A
Co si počít, když v domácnosti zoufale chybí starostlivá, pečlivá i
pádná ženská ruka? Zdánlivě banální denní práce se mění v noční
můru, s níž si ovdovělý otec s dospívajícím synem nevědí rady.
Příliš jim nepomůže ani jejich dobrácký soused… Autorem nové
české rodinné komedie se stal debutující režisér Martin Kotík. Do
hlavních rolí svého filmu obsadil Martina Dejdara, Vladimíra
Škultétyho a Josefa Abraháma. (100 min., ČR)
Mládeži přístupné.
Vstupné : 50,- Kč

PŘIPRAVUJEME :
Pátek 26.11. v 19.00 hodin
Úterý 30.11. v 17.30 hodin
Úterý 7.12. v 19.30 hodin

TERMINÁL
SHREK 2
HOREM PÁDEM

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

® ® ® DIVADLO

®®

®

57. POLICKÉ
DIVADELNÍ HRY
Pátek 15. října 2004

v 19.30 hodin

Klicperovo divadlo Hradec Králové uvádí v Kolárově
divadle Molierovu hru

DON JUAN

Postava velkého svůdníka žen Dona Juana Tenoria se
proměnila časem v legendu provokující divadelníky a
romanopisce. Nejznámější francouzský komediograf
Moliere učinil z Dona Juana nejen lovce dámských srdcí,
posedlého sexuálního dobyvatele, ale i odpůrce společnosti,
jejíž zákony neuznává a jehož obnažená amorálnost jen
vyzývá na souboj amorálnost skrytou, nenápadnou a
zahalenou do roucha křesťanské lásky. Z úpravy velkého
českého divadelníka Jana Grossmana, vychází hostující
režisér Ivan Rajmont. Don Juan se vrací po jedenadvaceti
letech do Klicperova divadla, protože právě první
Grossmanovo nastudování se odehrálo v Hradci Králové.
Hrají: Filip Richtemonc, Filip Rajmont, Martina Nováková
a další.
Vstupné : 90,- 100,- 110,- Kč
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Pátek 22. října 2004

v 19.30 hodin

Divadelní soubor Pelclova divadla v Rychnově nad
Kněžnou uvádí v Kolárově divadle hru J. N. Nestroye

PRO VAZ O JEDNOM KONCI
Nestroyovy frašky nechávají světu poselství nesmyslného
moudra a moudrých nesmyslů. Provaz o jednom konci
vznikl od českých dramatiků Karla Krause a Zdeňka
Mahlera, kteří společně psychopaticky sestavili celou hru
na základě replik z celkem 75 Nestroyových her.
Vstupné : 50,- 55,- 60,- Kč

Pátek 29. října 2004

TREPERENDY
Děj hry je velmi jednoduchý, ale doposud neztratil svou
aktuálnost, protože na jeviště přináší dodnes živý problém
pomluvy. Goldoni dobře věděl, že jednou vypuštěné slovo se
těžko vrací a proti pomluvě se člověk nemůže dost úspěšně
bránit. Jakmile jednou pronikne ven, žije svým životem a
ničí dobré vztahy kolem sebe. I proto jsme si tuto hru
vybrali : nenechme si své životy otrávit pomluvami!
Vstupné : 50,- 55,- 60,- Kč

Tento projekt se uskuteční s finanční podporou
Královéhradeckého kraje.

v 19.00 hodin

David Novotný a město Police nad Metují Vás srdečně
zvou do Kolárova divadla na společensko-kulturní akci

v 19.30 hodin

Středočeská umělecká agentura ATRIBUT uvádí v
Kolárově divadle ojedinělý, celovečerní zábavný pořad, ve
kterém se Vám představí entertainer

VL ADIMÍR HRO N ve svém „ONE MAN
SHOW“ ABECED A H VĚZD – 2. díl
Po loňském úspěšném 1. dílu Abecedy Hvězd Vám představíme
další pokračování. Zábavný program s interpretem, který se Vám
představí nejen jako imitátor, ale i moderátor, bavič a zpěvák jenž si svou cestu před TV kamery „prošlapal“ postupně 15tiletou praxí v kabaretu, divadle, tanečních orchestrech i před
speakrovským mikrofonem v rádiích.
Vstupné : 100,- 110,- 120,- Kč

v 19.30 hodin

Divadelní soubor Symposion Třebechovice pod Orebem
uvádí v Kolárově divadle hru Carla Goldoniho

Středa 27. října 2004

Úterý 16. listopadu 2004

Vstupenky na výše uvedená představení jsou již v předprodeji
v kanceláři kulturního referenta na Městském úřadu (přízemí)
nebo na telefonu 491 509 96, 776 634 845 nebo e-mailem
kultura@meu-police.cz

® ®®

O ST ATN Í

Sobota 23. října 2004

®®®
v 19.00 hodin

Suchodolské ženy uvádí v hotelu U Berků v Bukovici

MÓDNÍ PŘEHLÍDKU N APŘÍČ
STOLETÍM
Uvidíte oděvy z doby dávno minulé i nedávné.
Vstupné : 20,- Kč

®®

PŘIPRAVUJEME ®

Pátek 17. prosince 2004

®

v 19.30 hodin

GALAVEČER H VĚZD

Město Police nad Metují uvádí v Kolárově divadle tradiční

Na tuto akci zavítá Miss ČR Lucie Váchová, Tereza
Kerndlová, Gabriela Goldová, Martina Čechová, Marek
Černoch, Alan Bastien, 1. Vicemiss 2004 Michaela
Wostlová, Petr Hannig, Muž roku 2004 Tomáš Rouha,
Martin Pošta, Tomáš Kympl, Martin Hranáč, country
zpěvačka Jana Chládková, ABBA Stars, Petra
Zámečníková a Jiří Strnad, travesti Královny noci!!! Uvádí
Martina Dvořáková, finalistka soutěže Miss ČR.
Výtěžek bude věnován Domovu důchodců v Polici nad
Metují a také rodinám s postiženými dětmi z Policka.
Vstupné : 150,- Kč

VÁNO ČNÍ KONCERT 2004
S ORCHESTREM VÁCL AVA HYBŠE

Středa 3. listopadu 2004 v 9.00 a 10.30 hodin

BEATLES REVIVAL BAND

Účinkují : Orchestr Václava Hybše, Bohuš Matuš, Zuzana
Ďurdinová, Markéta Horáčková, Helena Mochanová a Jiří
Štědroň, který převezme štafetu konference od Miloše Frýby.
Vstupné : 130,- 140,- 150,- Kč.
Vstupenky budou v předprodeji od 1. listopadu 2004.

Pátek 7. ledna 2005

v 19.30 hodin

Pragokoncert Bohemia, a.s. Praha uvádí v Kolárově
divadle Novoroční koncert skupiny

Karlovarské hudební divadlo uvádí v Kolárově divadle
pohádku pro MŠ, 1. Stupeň ZŠ a rodiče s dětmi

PUTOVÁNÍ Z A ZTRACENOU
KAPKOU
…bylo i nebylo…možná i někde…možná i vám se někdy
stalo, že jste si postavili sněhuláka a za pár dnů vám z něj
zbyl jenom starý hrnec z půdy. Ale napadlo vás někdy,
holky a kluci, co se s takovým ztraceným sněhulákem stane?
Tak se přijďte podívat !!!
Vstupné : 25,- Kč

Jedna z nejúspěšnějších evropských revivalových skupin získala
na Mezinárodním festivalu revivalových skupin v Polsku dne 20.
srpna 2004 1. místo a ocenění „Nejlepší skupina“. Jejich koncert
je opravdovou a dokonalou kopií koncertu legendárních Beatles!
Dokonalé nastudování a provedení každé z padesáti skladeb, ale i
neuvěřitelná fyzická a hlasová podobnost členů skupiny
s opravdovými Beatles je klíčem k jejich obrovskému úspěchu.
Vstupenky budou v předprodeji od 15. listopadu 2004.
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!!! UPOZORN ĚNÍ !!!
Od 1. 10. 2004 se kancelář kulturního referenta
přemístila z budovy Kolárova divadla na Městský
úřad Police nad Metují – přízemí. Nové telefonní číslo
491 509 996, mobil 776 634 845, e-mail
kultura@meu-police.cz.
V této kanceláři vzniklo i nové informační centrum,
kopírování pro veřejnost, ověřování opisu
s originálem a ověření podpisů.

Poprvé i v Polici nad Metují
Po úspěšných akcích v Náchodě, Jaroměři, Novém
Městě nad Metují, Broumově se další z akcí uskuteční
v Polici nad Metují. Akce s názvem Galavečer plný hvězd
se uskuteční v Polici nad Metují v Kolárově divadle
27.října od 19 hodin.
Nad akcí převzal záštitu starosta města Police nad
Metují Zdeněk Kadidlo a místostarostka Ida Seidlmanová a
MUDr.
Pavel
Trpák
člen
zastupitelstva
Královéhradeckého kraje, Výboru sociálního a zdravotního,
člen Krajského výkonného výboru ČSSD.
Pořadatelem je David Novotný za podpory města Police
nad Metují a Renaty Říhové z Pardubic a agentury Miss
Models Praha.
Akce by měla být formou příjemného setkání herců,
zpěváků, moderátorů a missek, kde každý bude mít
dostatek času představit svůj program. Na akci zavítá Miss
ČR Lucie Váchová, Tereza Kerndlová, Gabriela Goldová,
Martina Čechová, Alan Bastien, 1.vicemiss 2004 Michaela
Wostlová, Petr Hannig, Muž roku 2004 Tomáš Rouha,
Martin Pošta, Marek Černoch, Tomáš Kympl, Martin
Hranáč, country zpěvačka Jana Chládková, Petra
Zámečníková a Jiří Strnad, travesti Královny noci, které
předvedou např. Helenu Vondráčkovou, Ilonu Csákovou,
Martinu Balogovou a také určitě někdo ze Superstar, ale to
bude velké překvapení. Celý Galavečer hvězd bude
moderovat Martina Dvořáková, finalistka soutěže Miss ČR
a poprvé se předvede jako moderátorka. Na akci zavítá i
spousta dalších osobností.
Na tento program budou pozvány postižení
z Královéhradeckého kraje, z různých sociální ústavů,
stacionářů a dětských domovů.
Musím také poděkovat městu Police nad Metují, že mi
vyšli vstříc s pořádání této akce a věnovali mi prostory
zcela zdarma.
Výtěžek bude věnován Domovu důchodců a také
rodinám, které mají postižené děti z Police nad Metují a
okolí.
Generální partneři: Strabag a.s. oblast Sever Hradec
Králové, Bazény Machov – výrobce bazénů, septiků, jímek
a plastových nádrží, Skrblíkův ráj – ráj pro Vaši peněženku
s prodejnami v Červeném Kostelci, Hronově, Broumově,
České Skalici a Polici nad Metují a vinařství Weinsberg –
producent špičkových odrůdových vín, Pejskar a spol. s.r.o.
Police nad Metují a Hotel u Berků Jan Pavlík a Veronika
Duchatschová.
Předprodej vstupenek: Městský úřad, v přízemí,
Masarykovo náměstí 98, Police nad Metují, tel. 491
509996, 776634845.
David Novotný
Hl. pořadatel Tel. 607657410

Unie rodičů při ZŠ v Polici nad Metují Vás co nejsrdečněji zve na tradiční

který se uskuteční ve dnech 12.11. - 13.11.2004 ve
vestibulu základní školy
Program:
• pátek 12.11.
• sobota 13.11.

od 150 0 do 1700 hod
00

00

od 8 do 17 hod

příjem a prodej věcí
příjem a prodej věcí
výdej neprodaných věcí

Nevyzvednuté věci propadají ve prospěch bazaru
Na Vaší účast se těší
výbor Unie rodičů

PLANETA ZEMĚ 3000
Planeta Země 3000 je populárně naučný, přírodovědně
zeměpisný vzdělávací projekt určený pro žáky 6. - 9. tříd
základních škol, studenty čtyřletých i víceletých gymnázií v
celé České republice, posluchače vybraných univerzit a
širokou veřejnost. Probíhá formou multimediální diashow,
ve které promítáme diapozitivy špičkovými projektory
značky SHARP na 3 plátna o minimální celkové ploše
27 m2.
Projekce je na živo doprovázena slovy učitele a
reportéra, jež přiblíží nejen učební látku, ale i zajímavosti,
novinky a příhody. Nebude chybět ani hudba, domorodé
písně, autentické zvuky - to vše ve špičkové stereo kvalitě a
mnoho dalších překvapení.
Projekt Planeta Země 3000 je složen z dílčích
výukových programů.
Pro první polovinu tohoto školního roku, tj. 2004/2005
pokračujeme v
prezentaci
výukového
programu
„Za vulkány a ledovci ztraceného světa“. V tom to
programu se vydáváme na putování po Ztraceném světě,
který jsme našli na překrásném Novém Zélandu.
Pro druhou polovinu školního roku 2004/2005
připravujeme výukový program „Africká odysea“.
Výukový program zve na cestu africkým kontinentem
z Egypta přes Keňu do Jihoafrické republiky. Naproti
prvnímu projektu, který byl prezentován formou statických
obrázků, projekt. „Africká odysea“bude doplněn o video
sekvence.
Odborný výklad zhotovila Mgr. Lenka Kubíková,
vystudovaný pedagog ve studijním programu učitelství pro
střední školy, biologie–chemie a v šesti semestrovém
studijním programu „rozšíření pedagogické způsobilosti pro
učitele na 2. stupni základních škol v oboru zeměpis.“ Na
celém vzdělávacím projektu spolupracujeme s pedagogy
katedry biologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec
Králové, v čele s vedoucím katedry Doc. RNDr. Janem
Vítkem.
Pořadatelem a tvůrcem celého projektu fotoreportér
Adam Lelek, Mgr. Lenka Kubínová a tisková agentura
MediaPro, která byla založena v roce 1998 jako sdružení
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mladých novinářů. Hlavní činností agentury je tvorba
cestopisných reportáží, fotografií a televizních cestopisných
dokumentů médiím v České republice i v zahraničí.
Podrobnější
informace
naleznete
na
www.planetazeme3000.cz nebo na telefonním čísle 491
420 417.

Pěšky k Everestu …
Učitel, fotograf, cestovatel – to jsou jen tři z mnoha
pohledů na Honzu Hocka. Již několikrát přijal mé
pozvání do Police a vždy přivezl spousty zajímavých
diáků ze svých putování světem. Přidáme li k tomu i
jeho zasvěcené povídání a něco suchého humoru – máme
se opět na co těšit.
A tak znovu využívám jeho krátkého pobytu v rodném
Benešově a domlouvám další setkání. Setkání, ne které
bych Vás všechny rád pozval.
Věřím, že Honza opět naplní význam sloganu : za
důvěru – jakost. Toulali jsme se s ním po Aljašce, byli
na Kilimanjaru i na Novém Zélandu a nyní jsme se
domluvili na Nepálu. Čeká nás vyprávění a záběry
z putování Himálajemi, pohledy na budhistickou a
hinduistickou kulturu, na kraj horského národa šerpů i na
zasněžené osmitisícovky. Věřím, že všichni společně
prožijeme poutavý a pohodový večer.
Dovolte mi, abych Vás toto cestou pozval do Kolárova
divadla na toulačku s kamarádem Hocínem. Určitě to
bude stát za to …

úterý 9.11.2004 – 19:30
Kolárovo divadlo Police nad Metují

za SSK PEDRO Petr Jansa

Město Police nad Metují
s finanční podporou společnosti MADE 1 s.r.o.
zastoupené p. Petrem Vodičkou
ve spolupráci s Asociací rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí ČR Klubem Vánek
a TJ Sokol Police nad Metují vyhlašuje

II. ročník výtvarné soutěže

MAŠLIČKA
Je určena všem handicapovaným dětem okresu
Náchod. Do 30. listopadu 2004 přijímáme výtvarné
práce libovolné techniky na téma

PARALYMPIÁDA.
Těšíme se na všechny práce. Doufáme, že i rodiče a
opatrovníci dětí a spoluobčanů, kterým je soutěž
určena, pochopí náš záměr a dílka s uvedením jména,
příjmení a adresy k poslednímu listopadu doručí do
kanceláře kulturní pracovnice slečny Petry Jansové
v přízemí polické radnice, místostarostce Idě
Seidlmanové nebo Janě Štrausové – hospodářce
Klubu Vánek na kontaktní adresu:
Ryšavého 43, 547 01 Náchod.

*************

Zhodnocení výtvarné soutěže proběhne
v neděli 12. prosince 2004 ve 14.00 hodin
v sokolovně TJ Sokol Police nad Metují
při celookresní

Mikulášské zábavě
pro zdravotně postižené děti.
Na programu bude setkání s úspěšnými českými
paralympioniky, Mikulášská nadílka a občerstvení
s hudebním doprovodem Jiřího Trnovského a
Zdeňka Mazače.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem se Mikulášské zábavy
se svým dítětem zúčastnit o potvrzení své účasti buď
písemně nebo osobně na tel. 491 509 996,
776 634 845 nebo 607 673 617.

Kino Teplice nad Metují uvádí

Hudební odpoledne s
písničkami Šlitra a Suchého
pořádané důchodci ve spolupráci s MŠ a ZŠ
Teplice nad Met. a ZŠ Adršpach

Dne: 22. října 2004 od 16 hodin
Vstupné: dobrovolné
Kino Teplice nad Metují
uvádí
komedii s písničkami a tancem div. souboru Hronov

CHARLEYOVA TETA
dne 21. října 2004 v 19.30 hodin
(Tato jedna z nejvýraznějších a nejúspěšnějších her významné osobnosti
viktoriánské éry, britského autora Jevana Brandon-Thomase doslova oblétla celý
svět). Inscenaci nastudoval režisér Miroslav Lelek s téměř celým hronovským
souborem. Zkušení hronovští ochotníci hrají a zpívají “jako blázni” a tím opět
bojují o divákovu přízeň).

Vstupné: v předprodeji od 1. října 2004 - dospělí : 60,-Kč, děti 30,- Kč
na místě: dospělí 80,-Kč, děti 30,-Kč

KURS ORIENTÁLNÍHO TANCE
pro začátečnice
lektorka: Renata Jandová
od úterý 12. října 2004 / 1 x týdně /
v 19.30 hod. - 20.30 hod.
kde:
Police nad Metují - Hasičská zbrojnice
cena:
700,- Kč permanentka (10 hodin výuky)
80,- Kč hodina bez předplatného
informace, přihlášky:
491 481 376
777 156 596
renatajandova@tiscali.cz
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S T A T I S T I K A œœ œ œ œ œ œ œ œ
K 30.9.2004 mělo město Police nad Metují dle dostupné
evidence celkem 4 318 obyvatel.

JUBILEA

ZZZZZZZZZ

V měsíci září 2004 oslavili životní jubilea:
70 let
75 let
80 let
85 let

90 let

6 občanků
1 občanka
3 občané
3 občané
paní Marie Švejdarová
paní Marie Nováková
paní Milada Rozsypalová
paní Marie Čechová

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní pohody do
dalších let.

SŇATK Y Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
V měsíci září bylo v obřadní síni Městského úřadu
uzavřeno 5 sňatků. Své „ANO“ si řekli

pan Michal Fuchs a slečna Monika Fulková
pan Martin Slovák a slečna Helena Pibilová
pan Martin Šofr a paní Ilona Zocherová
pan Pavel Valtera a slečna Monika Richterová
a jeden pár, který si nepřeje uveřejnění.
D.H.

Poděkování všem
Domov důchodců Police nad Metují od 20.8. 2004
procházel obdobím stavebních úprav suterénu budovy DD.
Prováděly se izolace zdí proti vlhkosti a zároveň změny
dispozičního uspořádání
v rámci daných možností,
v návaznosti na požadavky hygieny. Práce se již chýlí ke
konci a všichni se těšíme na zmodernizované prostředí.
Práci provádí stavební firma DELTA s.r.o. Velké Poříčí
pod vedením stavbyvedoucího p. Jiřího Prouzy
a
technického stavebního dozoru p. Pavla Haucka. Objem
prací byl obrovský a čas na provedení díla velice krátký.
Chtěla bych vyjádřit poděkování za odvedenou práci a
pochopení všech vzniklých situací, které se vždy vyřešily
díky vstřícnosti zúčastněných /ELTYM, INKA, IZOMAT,
p. UMLAUF, p..Z. Teiner/.
Vzhledem k tomu, že celý suterén byl mimo provoz,
probíhalo praní prádla v dosti ztížených podmínkách pro
naše pradleny, ale přijaly tuto situaci a zvládaly ji na

výbornou. Vaření pro naše obyvatele, zaměstnance a
VISUS bylo zajištěno díky vstřícnosti pí ředitelky Mgr.
Jiřiny Hejnové a pí Váňové ze SOU zemědělského v Polici
nad Metují a jejich zřizovateli SOU Nové Město nad
Metují.
Vše se podařilo díky maximálnímu pochopení vzniklé
situace, že je třeba stravování pro naše klienty zajistit,
Všichni si to vzali za své a napomáhali, aby se vše dobře
zvládlo. Všem patří poděkování; p. Hrzán pomáhal co
mohl. Kuchařky z SOU a naše byly fantastické, vycházely
si vstříc, pí Váňová a pí J. Voborníková také dobře
spolupracovaly a zároveň si vyměnily zkušenosti. . O
převážení a servis jídla se také zaměstnanci postarali ke
spokojenosti strávníků. Naši klienti,
návštěvy a
zaměstnanci přijímali mnohdy velmi hlučné prostředí za
muziky sbíječek a kompresorů velice statečně.
Poděkování patří také našemu zřizovateli Krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje za financování celé akce a
pochopení vzniklých situací.
Mám z prožitého období velkou radost , opět jsem se
přesvědčila, že jsem obklopena zaměstnanci, lidmi z jiných
organizací , kteří pomáhají , protože to tak cítí a jsou
schopni pro dobrou věc udělat více, než stanoví jejich
pracovní povinnost. Ještě jednou Vám všem moc díky.
Věra Kašíková – ředitelka DD

Astronomické informace
Slunce vstupuje 23.10.2004 ve 3 hodiny 48 minut do
znamení Štíra.
Měsíc je 6.10. poslední čtvrti, 14.10. v novu, 20.10.
v první čtvrti, 28.10. v úplňku. Přízemí nastává 18.října,
odzemí 5.října.
Planety viditelné okem: na ranní obloze září jasná Jitřenka
– Venuše, nízko nad východem spatříme také planetu
Jupiter. Pozdě večer vychází Saturn, promítá se do
souhvězdí Blíženců.
Zajímavé úkazy:
28. října nastává úplné zatmění Měsíce, které bude u nás
pozorovatelné v druhé polovině noci. Částečné zatmění
začne ve 3 h 15 min, úplné ve 4 h 24 min a skončí v 5 h 44
min.
21. října nastává maximum meteorického roje Orionid.
V neděli 31. října u nás skončí letní čas, ve 3 hodiny
letního času se ručičky posunou o hodinu zpět, na
druhou hodinu středoevropského času.
Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici

Zahrádkáři byli na zájezdu…
4. září uskutečnila naše organizace zájezd do Valbřichu
a Swidnice. Ve Valbřichu jsme nejprve navštívili zahradní
centrum nad městem (výpadovka na Kladsko), kde byla
možnost nákupu širokého sortimentu zahradnického zboží:
veškeré běžné nářadí, květiny živé i umělé, jehličnany,
semena, domácí zvířátka, akvarijní rybky a řadu dalších
praktických věcí. Vše bylo za srovnatelné ceny jako u nás.
Proti roku 2000, kdy jsme zde byli s broumovskými
citrusáři, byl tehdy kurs 10:1, dnes je lehce přes 7,- Kč za
zlotý, a tak se zde dá toto zboží dobře kupovat.
Další zastávkou byl zámek Ksiaž. Provázela nás milá
průvodkyně, každý se tak dozvěděl něco o historii třetího
největšího zámku v Polsku. Protože je polština slovanský
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jazyk, věříme, že každý, pokud dobře poslouchal, až na
výjimky všemu porozuměl. Lze říci, že tento krásný zámek,
postavený na skalním masívu se opět dostává „do formy“,
po válečných a poválečných útrapách, kdy byl zdevastován
a dlouhá léta se o něj nikdo nestaral. Práce, která zde byla
odvedena, je znát, obnovily se krásné zahradní terasy a
v tomto úsilí se pokračuje.
Poslední zastávkou v tomto stočtyřicetitisícovém městě
byla Palmária – botanická zahrada vzdálená asi 1 km od
zámku. I zde probíhají rekonstrukční práce, což však až na
malý úsek, který byl uzavřen, nemělo na prohlídku větší
vliv. Protože se jedná o starší objekt, nedosahuje úrovně
např. botanické zahrady v Liberci, která je postavena
v moderním duchu, podle podnebí z různých částí tropů. I
přesto stojí za shlédnutí, je stylově podobná skleníku
v Lednici, ale větší a má navíc krásnou zahradní restauraci
umístěnou přímo ve skleníku. Jednotlivé stoly jsou od sebe
odděleny jakýmisi boxy, tvořenými živými stěnami
s břečťanem. Je to velmi hezké a při večerním osvětlení
určitě i romantické, zvláště pro zamilované. Je tam
celoroční provoz. Vstupné na zámku činilo 6 zl.,
v palmiárně 4 zl. (bylo to zvýhodněné vstupné pro skupinu
přes 20 osob nebo pro důchodce), jinak se platí 9 respekt. 6
zlotých.
Kolem půl druhé jsme odjeli do našeho partnerského
města Svídnice, které je vzdáleno asi 14 km od zámku
Ksiaž. Na kraji města nás u benzinové pumpy Shell
očekávala pracovnice tamního městského magistrátu a
krátce nato nás přivítal i první zástupce předsedy městské
rady Swidnice, který nás od této chvíle doprovázel městem
až do našeho odjezdu. Absolvovali jsme celkem asi 1,5 km
trasu středem města a postupně navštívili překrásný kostel
sv. Václava a Stanislava se 103 m vysokou věží a
skvostným interiérem. Měli jsme štěstí a shlédli i část
svatby, která právě probíhala v majestátním prostředí
zdejšího chrámu. Poté jsme navštívili poměrně rozsáhlé
Muzeum kupectví, které bylo velmi zajímavé, ale chtělo by
na podrobnější prohlídku více času. Průvodcem nám byl
sám ředitel muzea. Další zastávkou byla výstava fotografií
ve zdejší galerii, která byla poeticky laděna a též se nám
líbila. Poslední zastávkou byl evangelický dřevěný kostel
Míru, další skvost města z konce 17. století. Za pouhých
deset měsíců zde vyrostl krásný chrám o úctyhodných
rozměrech: 48 m délky, 34 m šíře a 20 m výšky pro 7 000
lidí, včetně lóží pro významné představitele města a vzácné
hosty. Na celou stavbu nebyl použit jediný hřebík! Interiér
byl postupně ještě v dalších letech dotvářen až do dnešní
podoby. Dnes je spíše aktuální pravidelná údržba, aby i tato
jedinečná stavba překonala věky a měla co říci budoucím
generacím. Vyslechli jsme též asi 15 minutový obsažný
český komentář o historii kostela až po současnost. Dnes je
štědře dotován evangelíky obzvlášť z Německa, ale i ze
Švédska a dalších západních zemí, jejich autobusy si
doslova „podávají ruce“, což je dobrý příslib do
budoucnosti.
Chtěli bychom tímto poděkovat našim milým a
pozorným polským hostitelům z krásného města Swidnice,
že jsme si díky nim mohli lépe přiblížit krásy jejich města
bez zbytečného zdržování, bloudění a zdarma. Zde je na
místě poděkovat i Městskému úřadu v Polici nad Metují,
zvláště pak panu starostovi Zdeňku Kadidlovi, který nám
zprostředkoval tuto návštěvu a věnoval i malou pozornost
pro průvodce. Srdečný dík patří i Vebě a.s., která nám

věnovala malý dárek pro naše hostitele, čímž si udělala
dobrou reklamu svého zboží v zahraničí.
Na samotný závěr jsme navštívili malé Bystřické
jezírko, které je skryto v krásných lesích pod hradem
Grodno pod Sovími horami. Řidič našeho autobusu, pan
Pavel Simon z Machova, ve službách polické CDS vedl své
vozidlo pevnou rukou a po úzké silničce kolem jezera
prokázal své umění a rozvahu. Krátce jsme u jezírka
zastavili a oživili si své dětství, kdy jistě každý přecházel
různé kývavé lávky. Zde jsme přešli asi 100 m dlouhý
zavěšený mostek, který byl sice pevný, ale připomínal výše
uvedené. Část výpravy se slunila na lavičkách, část si něco
objednala ve zdejší restauraci Wodnik a zdatnější přešli
kolem hradu , kde se krátce zastavili, po asi 1,5 km trase
k novému stanovišti autobusu pod kopcem z druhé strany.
Závěrem lze konstatovat, že nám stoprocentně přálo
počasí a že jsme za ten den opravdu „něco viděli“. Snad
tomu tak bude i při dalších zájezdech, je to i naším cílem.
Naše město má překrásné okolí, ale i nedaleko „za horami“
je též hodně k vidění. Proto bychom doporučovali i
ostatním občanům, aby se do těchto krásných míst podívali
a potěšili se výletem do pro ně ještě neznámých míst.
Výbor ZO ČZS Police n. M.

BÍLÁ PASTELKA 2004
V pondělí 18. října 2004 se na území celé České
republiky uskuteční veřejná sbírka na podporu
speciálních výukových programů pro nevidomé a
slabozraké. Pořadatelem této akce je Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS). Za
finanční příspěvek obdržíte originální Bílou pastelku jako
symbol světa neviditelných linií, symbol světa nevidomých,
symbol Vaší solidarity a dobré vůle. Bílou pastelku bude
prodávat vždy dvojice prodejců z řad studentů, kteří budou
označeni totožným úborem a vybaveni plnou mocí od
SONS, která bude prokazovat oprávněnost účasti na této
akci.
Ida Seidlmanová

Sauna v roce 2004.
Začátkem tohoto roku proběhla řada diskuzí o sauně a
jejím znovuotevření. Několik článků v místním i okresním
tisku veřejnosti některou problematiku přiblížilo. Byl
dohodnut zkušební provoz, který proběhl v únoru až květnu
2004. Za zprovoznění sauny je třeba poděkovat především
zástupcům města, partě saunérů a vedení TJ Spartak. Byla
uzavřena nájemní smlouva na saunu s pí Macounovou,
která provoz zajišťuje a byly provedeny nejnutnější opravy
a rekonstrukce. Jednalo se především o úpravu potírny,
výměnu saunových kamen, obložení potírny aj.
Vlastní provoz sauny je možno hodnotit jako neztrátový
za současných podmínek. Největší nákladovou položkou
byla elektrická energie a voda a tyto položky ovlivní
případnou ztrátovost i na další období. Návštěvnost byla
velice příznivá, celkem se saunovalo 36 dní.
Pro novou sezonu r.2004/5 byly provedeny další
údržbářské práce jako nátěry, oprava elektroinstalace a
další. Bude řešeno upravování vody v ochlazovacím
bazénu.
Věříme, že sauna v našem městě bude nadále žít a
sloužit jak místním nadšencům, tak i jako součást nabídky
služeb pro návštěvníky města.
Za saunový výbor Ing. Cikryt Jan
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Saunový výbor a provozovatel sauny
pí Magda Macounová

Vás zvou
do sauny v Polici nad Metují.
Provoz sauny byl zahájen 30.9. 2004 a 1.10. 2004
Další pravidelný provoz:
Pro ženy
ve čtvrtek od 17.00 do 22.00
Pro muže
v pátek
od 17.00 do 22.00
Dle dohody s provozovatelem možno navštívit saunu
i v jiném termínu.
Provozovatel Magda Macounová, Radimovská 82,
mobil 605 730 580.

Chvályhodný příklad
Pan Miroslav Entler ml. daroval dne 31. 8. 2004
v Náchodě krev.
Byl to jeho 70. bezplatný odběr!
K poděkování,
které
zaslali
obyvatelé
Dvořákovy ulice, se přidává s obdivem a úctou i
vedení města.
Ida Seidlmanová

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Velká Ledhuje děkuje za
sponzorské dary k výročí 100 let sboru těmto sponzorům:
MěÚ Police nad Metují; VK Ložiska Police nad Metují;
Purkert Petr Koloniál; Evžen Novotný - prodej piva;
Klímovo zahradnictví; Restaurace Pošta; Koloniál Krčma;
Jiří Pášma - hostinec Krčma; Hauk a syn s.r.o.

Vážení přátelé, zahrádkáři,
v letošním roce vydalo nakladatelství KVĚT druhé
přeprac. vydání publikace „Štíhlá vřetena jabloní na
zahrádce“ od Václava Zemana. Jde o drobnou, ale velmi
dobrou brožurku, která výstižným způsobem přibližuje
pěstování štíhlých vřeten, a to nejen jabloní, ale dnes již i
hrušní, třešní a slivoní.
Autor doprovází publikace instruktážními obrázky a
barevnými fotografiemi ze své zahrádky. Bylo by
prospěšné pro všechny zahrádkáře, kdyby se s tímto
perspektivním druhem pěstování seznámili, není totiž nový
a ve velkovýrobě se uplatňuje již řadu let. Při zájezdech,
které jsme v posledních letech uskutečnili, jsme jej mohli
spatřit v Dolanech, Ratibořicích, Synkově, Holovousích,
Doudlebech aj.
Kdo by měl o tuto publikaci zájem, ať se laskavě obrátí
na knihkupectví pí Kohlové, v případě, že by byla již
vyprodána, vám ji určitě znovu objedná. Jedinou vadou na
kráse je cena, kterou stanovilo již nakladatelství ve výši
56,- Kč. Za útlou knížečku je to dost peněz, ale stojí zato. U
paní Kohlové není ani o korunu dražší.
ZO ČZS Police n.M. P.G.

Co bude „konečně“ s chodníky
v Horní ulici?
Líbivě se neustále čte v Polickém měsíčníku, kde všude
byly a nebo budou položeny nové chodníky. Ale stále za
těch sedm let co jsem se přistěhoval s rodinou zpět do
Police, jsem se nedočetl, kdy už „konečně“ bude provedena
pokládka chodníků u domků čp.295 a 307. Je opravdu
ostudné v jakém stavu se nacházejí!
V roce 1998 jsem na tento dlouhodobý stav upozorňoval
bývalou starostku paní M. Vaňkovou v otevřeném dopise.
„Jak město pečuje o svůj majetek, část chodníků prorůstá
vysokým křovím“ Nic se nezměnilo!
O rok později jsem na tento nešvar v Polickém
měsíčníku č.4 opět oslovil, ale už pana starostu Z. Kadidla.
Mimo jiné sdělil, že samozřejmě chodníky v této lokalitě se
upravovat budou, ale postupně. U odpovědi se mi též
dostalo co vše se připravuje ohledně pokládky či
rekonstrukcí chodníků. Je jasné, že vše nejde hned. Ale...
Ale uplynulo dlouhých pět let a situace je stále stejná!
Vyrůstá tu doslova „vysoké křoví“, které bývá na výši
plotu. Není to tak dlouho co jsem plot natíral a běžte se
podívat jak dnes vypadá. Barva je čím dál více dražší a kdo
mě zaplatí náklady, když se město neumí postarat, když už
nepoloží chodník, o řádné sekání tohoto „paskvilu“, který
tu už takto dlouho straší?
Mnohé se v Polici a v okolí vykonalo. Je to záslužné.
Vím, že je vše o financích. Ale pokud se v rozpočtu najdou
peníze na jiné lokality, tak proč né už „konečně“na tyto
chodníky? Nebo to zůstane zase jenom u slibů? Tak jako se
slibovalo, že tu vyroste nový tolik potřebný supermarket...?
Ale to už jsem odbočil. to je na jiné téma. Co je dle Vás
pane starosto, odpověď z roku 1999, že chodníky se budou
upravovat v této lokalitě, ale postupně? Jaká je to doba?
Dalších 15 či 20 let?
D. Krupa, Horní 295, Police nad Metují
Vážený pane,
reaguji na Váš výše otištěný příspěvek v Polickém
měsíčníku.
Upozorňujete na travnatou plochu z ulice K
Drůbežárně, která sousedí s Vaší nemovitostí a je cca 1,3 m
široká a dle Vašeho názoru by zde měl být vybudován
chodník. TS s.r.o. Police nad Metují tuto plochu 2x do roka
sečou. Pohyb obyvatel je v této lokalitě většinou ve směru
město a nebo vycházkou ke Klůčku. ZM se bude touto
lokalitou zabývat až bude dokončena ul. Slunečná, kde se
musí ještě vybudovat chodníky. Město se také musí
přednostně v této lokalitě zabývat chodníky v ul. Ostašská a
Na Sibiři od čp.89 až po čp.168 (pouze vchody a vjezdy) a
dále od prodejny Barvy laky k domovu důchodců. V našem
městě jsou ještě další místa, kde je zapotřebí vybudovat
nové chodníky a komunikace.
Vážený pane, děkuji Vám za Váš zájem o dění v našem
městě. Pokud budete mít další otázky ohledně investic
města, přijďte si o tom podiskutovat na veřejné zasedání
zastupitelstva města, kde se tyto věci řeší. Není vždy lehké
uspokojit všechny požadavky našich obyvatel, ale věřte, že
mi záleží na jejich spokojenosti.
Zdeněk Kadidlo
Koup ím
pohledy Policka (zejména starší).Nabídněte.

Tel.: 466 923 460, e-mail: janecekf@cbox.cz
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Vlastivě dné okénko
Hlavňov v díle Aloise Jiráska
Ve své tvorbě Alois Jirásek často prozrazoval důvěrný
vztah k rodnému kraji. Není to jen Hronov, jeho „Padolí“,
zahrnuje i Broumov a také Teplicko a Policko, kam rovněž
umisťuje děj některých svých literárních prací. Připomeňme
si podrobněji Hlavňov, najdeme o něm zmínku v povídce
Pandurek a v románu Temno.
„Pandurek“ je povídka z doby sedmileté války, k jejímu
napsání ho inspirovala kniha Václava Vladivoje Tomka
„Příběhy kláštera a města Police nad Metují“. Jirásek zde
zachytil dobu, kdy se na Policku ubytovalo chorvatské
vojsko (tzv. panduři) a kdy se Prusové chystali zmocnit
opevněných pozic rakouského vojska na Hvězdě, u Pěkova
a Bohdašína.
V osamělém domku stranou Hlavňova bydlí hrbatý
krejčík Honzíček Drozanský . Umřela mu žena i synek
jedináček. Důstojník od pluku „pandurů“ mu přinese
čtyřletého hocha, aby jej vychoval. Říkají mu pandurek.
Krejčí ho přes bídu a válečný nedostatek vychovává a
pandurek je pěkný hoch s hudebním nadáním.
Do Hlavňova zajíždí na obhlídku z Police generál
Laudon, týž, který kdysi pandurka přinesl. Za bojů
v sedmileté válce v krajině obsazené nepřítelem pandurek
hrdinsky zachrání svou milenku Rozárku, vyslechne při
tom válečný pruský plán a prozradí jej Laudonovi. Pomůže
tak jednomu oddílu rakouských vojsk k vítězství. Přes
Drozanského nářek vstoupí pak do vojska, stane se
důstojníkem a vezme si Rozárku za ženu.
Na Polici a okolí si Jirásek vzpomněl i v románě
„Temno“. Zařadil sem postavu evangelického emigranta
Jiřího Vostrého z Hlavňova, který tajně přechází české
hranice,aby zde posílil své bratry ve víře. Usadil se v Žitavě
a v různém přestrojení donáší souvěrcům do zapadlých vsí
evangelické knihy. Jeho chaloupka stávala na samotě za
Hlavňovem při cestě, kudy se dnes vchází do Kovářovy
rokle. Až do konce 19. století sloužila jako pazderna a
skladiště lnu. Později do základu vyhořela.
František Janeček

Trochu z historie bývalého
farního kostela
…dokončení z minulého čísla
Roku 1999 došlo také na staré historické zvony,
umístěné ve zvonici. Pro špatný stav příslušenství zvonů,
které je poškozovaly, se na zvony již před časem muselo
přestat zvonit. Velký zvon musel být dán do klidu již před
deseti léty, menší před nedávnem. Při instalaci nového
zvonu do kostela v Bezděkově (24. 10. 1999) byli vyzváni
přítomní odborníci k prohlídce polických zvonů a bylo
rozhodnuto o jejich opravě. V únoru roku 2000 byla místní
římsko-katolickou farností vypsaná veřejná sbírka k získání
finančních prostředků na opravu, která se setkala s velkým
ohlasem a v krátkém čase jednoho týdne vynesla 70.810
Kč. Oprava zavěšení zvonů byla svěřena firmě Boroko p.
Bouchala z Brodku u Přerova. 25. 9. 2000 proběhla úspěšná
kolaudace opravy technického vybavení zvonů za
přítomnosti odborníků. Hodnota odvedeného díla činila
108.000 Kč, vůdčí osobností této celé záslužné akce byl

zvoník Petr Voborník z Police nad Metují. 15. října roku
2000 byly královéhradeckým sídelním biskupem
Dominikem Dukou, OP, zvony znovu vysvěceny.
Velký zvon, odlitý neznámou zvonařskou dílnou (snad
přímo na místě – kvůli tehdy obtížné dopravě), zasvěcený
Panně Marii, má průměr 108 cm, hloubku 86 cm a váží cca
860 kg. Horní okraj zvonu nese dvouřádkový latinský
nápis: „S ¬ Anno Domini MCCCLXXXVI hec

campana tusa est in Policz ad comutitatem ad laudem
et gloriam dei omnipotensis et beate Marie virginis in
celum asumptionis o rex glorie Criste veni cum sancta
pace dispositum per fratrem Iohanem et Iacobum dicti
Panuska“ – tj.: „Pozdravení (S = salutem). Léta Páně
1486 byl tento zvon ulit k pospolitosti, ke chvále a slávě
Boha všemohoucího a blahoslavené Marie Panny
nanebevzaté. Ó králi slávy Kriste přijď se svatým pokojem.
Zřízen bratry Janem a Jakubem, zvanými Panuškové“.
Menší zvon, pořízený u neznámé zvonařské dílny
stejnými donátory v roce 1491, je zasvěcen Všem svatým.
Zvon má průměr 105 cm, hloubku 82 cm a váží cca 800 kg.
Na horním okraji je staročeský nápis, i dnes dobře
srozumitelný: „Leta bozieho tisicieho cztirsteho

dewadesateho prwnieho slit gest tento zwon ke czti a
chwale panu Bohu Matcze Bozie i vssem swatim. O
krali slawi zawitai k nam w swatim pokogi ta hlas
volagici podte dobrzie i hrzissnici do bozieho domu
modliti sie panu Bohu wssemohoucimu k wobczi do
Policze“.
Povšimněme si i nejbližšího okolí hřbitovní kaple.
Určitě stojí za malou prohlídku. Polický hřbitov se
rozkládal kolem bývalého farního kostela odedávna. I když
byla jeho dispozice ve středověku trochu posunuta a jeho
část se rozkládala i v místech dnešních klášterních budov
(jak dokázaly některé kosterní nálezy, např. ještě roku 1987
přímo v klášterní budově), byl již roku 1722 obehnán
novou zdí. Později, péčí tehdejšího faráře P. Atanasia
Jeřábka a kaplana P. Cyrila Kaněry, byl polický hřbitov
podstatně rozšířen a 23. srpna 1874 opatem Janem
Nepomukem Rotterem slavnostně vysvěcen. Počínaje tímto
rokem byla také zřízena samostatná světská správa hřbitova
a poplatky z hrobů vybírala zvolená správa, složená z osob
z města i z přifařených okolních obcí. Zhruba od roku 1880,
jak uvádí kronikář Josef Brandejs, se také mnohem více
rozmohl zvyk, stavět na hroby pomníky (náhrobky se
ovšem stavěly již dříve, patřily však zpravidla zámožnějším
nebožtíkům), zdobit hroby květinami a zažíhat na nich
světla.
Když roku 1891 nepovolilo město benediktinskému
velkostatku přetnutí cesty na Babí pro umístění hřídele od
vodního kola z jejich šrotovníku (později zde bylo
Cvrčkovo zámečnictví) do jejich nových stodol (zřejmě
k pohonu mlátičky), následovala odveta a správa
velkostatku nedovolila správě hřbitova stavbu nové
hřbitovní zdi. Došlo k letitému soudnímu sporu, na který
nakonec prasklo 1.700 zlatých poplatků, vybraných
pokladníkem správy hřbitova obchodníkem Josefem
Katschnerem. Roku 1897 připadl celý hřbitov rozhodnutím
vrchního zemského soudu opět správě benediktinského
velkostatku. Však také k rozšíření cesty na Babí, což byla
do té doby jen úzká polní cesta, došlo až roku 1903 po
dvacetiletém handrkování, kdy došlo konečně k vzájemné
dohodě a velkostatek prodal městu své pozemky za 4 K za
čtvereční sáh.
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Před hřbitovní kaplí stávala až do roku 1876 velká
zděná kostnice (ossarium), obklopená dvěma velkými
lípami, která musela být na základě úředního nařízení
zbořena. Nedaleko kaple se také nachází ve zdi studánka,
obklopená barokní sochařskou výzdobou. Studánka je podle
tradice místem, u kterého se snad někdy začátkem 13.
století usadili první benediktinští kolonizátoři, vedení
jáhnem břevnovského kláštera Vitalisem. Voda ve studánce
byla kdysi pokládána za léčivou a do roku 1755 nad ní stála
socha P. Marie. Barokní úprava studánky pochází z roku
1765. Nápis nad soškou P. Marie, dnes již poměrně špatně
čitelný, zní: „Fons salutis Mariano patrocino dicatus“ –
tj. „Pramen spásy, zasvěcený ochraně Panny Marie“.
Poblíž studánky, ukryt mezi smrky, je umístěn i
osamělý hrob polických židovských občanů p. Jindřicha
Munka, který si za německé okupace roku 1943 vzal před
odsunem dobrovolně život (a nesměl být převezen na
náchodský židovský hřbitov) a jeho bratra Rudolfa, který
skonal roku 1961. Je to i místo pohřebiště příslušníků
jiných konfesí, kteří se v Polici začali objevovat především
s rozvojem místních textilních továren, kdy sem přicházeli
jako odborníci, povolaní zejména z různých oblastí
Německa. Bylo to pohřebiště i pro sebevrahy, kterým zde
bylo, v tomto odlehlém koutě hřbitova, vykázáno místo
k poslednímu odpočinku. Byli zde pohřbíváni od roku
1860; do té doby byli pohřbíváni mimo hřbitov, nejčastěji
v polích nebo v Klučku, kde byl jedné noci roku 1859
zakopán uprostřed lesa hrobaři Tůmou a Térou jako
poslední jistý Vojtěch Kulich, který se tehdy na půdě domu
čp. 201 oběsil. Nachází se zde také společný hrob jedenácti
příslušníků německých ozbrojených sil, popravených
ruskými partyzány 12. května 1945 za hřbitovní zdí, kde
byli i pohřbeni. Z nařízení ministerstva národní obrany byly
jejich ostatky 12. 5. 1948 exhumovány a uloženy na nynější
místo, které dnes zřejmě kryje nová správní budova
hřbitova s chladícími boxy, postavená roku 1981.
Přímo před hřbitovní kaplí stojí tři monumentální
pomníky. Nejstarší z nich je pomník vojenských
vysloužilců válek 19. století, postavený nákladem „Spolku
vojenských vysloužilců Radecký“ v Polici svým zemřelým
členům, za tehdejšího jeho předsedy Jana Johna (řezníka
z čp. 7, zvaného „Národ“). Pomník, který měl až do roku
1918 na vrcholu rakouského orla, vysvětil pozdější
břevnovsko-broumovský opat Bruno Čtvrtečka 13. 7. 1897.
Po obou stranách tohoto pomníku stojí pískovcové kvádry
pomníků, zřízených a slavnostně odhalených 28. října 1950.
Pomníky kryjí hroby ruského partyzána Konstantina
Jegorova, zastřeleného roku 1945 u Křinic a pohřbeného
zde 4. května 1946, a Bedřicha Klikara, polického rodáka,
který padl 5. května 1945 v Březnici při ústupu Němců a
byl zde slavnostně pohřben 8. června 1946. Na pomnících
jsou vytesány verše Petra Bezruče: „Kdo na moje místo,
kdo zvedne můj štít“.
Na hlavní hřbitovní cestě uprostřed hřbitova stojí
vysoký železný kříž s ukřižovaným Kristem, který dal roku
1899 značným nákladem 1.400 zlatých odlít v Praze a
postavit na památku svých rodičů, koželuha a hostinského
v čp. 102 Václava Švorčíka a jeho manželky Alžběty jejich
syn Emanuel, major ve výslužbě, žijící v Praze. 14. srpna, o
polické pouti, jej vysvětil zdejší farář P. Gotthard Schuppel,
společně se svým kaplanem, P. Sigismundem Bouškou.
Kříž, na kterém se již podepsal zub času, byl roku 2000
odborně restaurován místním kovářem Josefem Drašnarem
se synem, vyzlacen Charitou Červený Kostelec, vše za

100.000 Kč, které uhradilo město. Za křížem, na konci
cesty u hřbitovní zdi, je za kovovým plotem společný hrob
některých benediktinů, kteří v Polici působili ve správě
farnosti a klášterního velkostatku. Jako poslední zde
spočinul 22. února 1932 bezděkovský farář P. Roman
Lelek, OSB. Z ostatních připomeňme např. inspektora
panství P. Celestina Jeřábka (1802-1879, bratra zdejšího
faráře P. Atanasia Jeřábka), který dal roku 1854 vysázet
třešňový sad v Ochozi a stromořadí ke Klučku, k Bukovici
a k Bělému, P. Bedřicha Menzela (1826-1885), rovněž
inspektora zdejšího benediktinského velkostatku, předtím
broumovského převora a profesora na klášterním gymnaziu
v Broumově (učil i Aloise Jiráska), za něhož byla střecha
západního průčelí prelatury kláštera přestavěna do dnešní
podoby. Odpočívá zde syn polického sedláře Antonína
Švorčíka, profesor klasické filologie na broumovském
klášterním gymnaziu, P. Konstantin František Švorčík,
PhDr. (1859-1908), leží zde i další inspektor panství a
někdejší profesor téhož gymnazia P. Pius Čtvrtečka (18361901, bratr opata Bruna) i nešťastný klerik F. Bernardus
Emanuel Škvára (1875-1899), polický rodák, který
v mladém věku náhle zemřel o svých prázdninách u své
matky. Na desce je vzpomenut i další polický rodák
P. Vojtěch Vít (1923-2001), pochovaný v dalekém
benediktinském klášteře sv. Prokopa v Lisle v USA,
vyznamenaný roku 1999 prezidentem Václavem Havlem
medailí „Za zásluhy o rozvoj České republiky“. Pomník
nechal pořídit opat Bruno Čtvrtečka (1887-1922). Latinský
nápis na pomníku z černé žuly: „Scio, quod redemptor
meus vivit et in novissimo die de terra surrecturus
sum. Piae fratrum defunctorum memoriae posuit
Bruno abbas“, značí v překladu: „Vím, že můj vykupitel
žije a poslední den ze země vstanu. Památce věrným
zemřelým bratrům zřídil Bruno, opat“…
Po obou stranách tohoto pomníku u hřbitovní zdi stojí
pomníky hrobek a hrobů některých známých a významných
polických rodů. Nalezneme zde místa posledního
odpočinku podnikatelských rodů Pellyho a Katschnera,
obchodnických rodů Pášmů a Kejdanů, rodiny stavitele
Františka Erbera, rodiny Sudovy, rodiny ledhujských
sládků Smělých i rodiny slavného rodu suchodolských
„šolců“ Ticháčků.
Poblíž kříže uprostřed hřbitova se nachází pěkný
náhrobek Krista s beránkem nad společným hrobem, kde
pospolu odpočívají poličtí faráři P. Cyril Kaněra, OSB
(…1910), P. Norbert Lokvenc, OSB (…1964; poslední člen
řádu sv. Benedikta na polické faře) a hronovský farář
P. Václav Hartman, rodák ze Žďáru (…1981). Náhrobek
(plastika beránka) byl roku 1996 a 2002 neznámým
vandalem, či lépe mravně otupělým hovadem poškozen, ale
podařilo se jej vždy naštěstí opravit. Ve hřbitovní zdi je
zazděna i řada pomníků či desek ze zrušených hrobů. Hned
vedle pěkného pomníku polického hostinského a ruského
legionáře Josefa Fleka, představující ležícího vojáka,
uloženého dnes v levém horním rohu hřbitovní zdi, se ve
zdi nachází náhrobní deska Kristiána Bernharda, kdysi
hostinského „U zeleného stromu“. Vzpomeňme, že jeho syn
Josef byl profesorem a ředitelem vinohradského gymnázia,
dcera Františka manželkou továrníka Viléma Pellyho a
dcera Anna manželkou Josefa Katschnera, továrníka
v Hradci Králové. Nížeji na této straně je zasazena ve zdi
deska se jménem polického kronikáře Josefa Brandejse
s manželkou Inocencií. Na desce je i jméno jeho syna
Josefa, poštovního oficiála ve výslužbě a nakonec trafikanta
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v Polici, i dcery Marie, předčasně zemřelé první manželky
hoteliéra Bohumila Pejskara. Hned vedle je připevněna i
náhrobní deska jeho druhé manželky Zdeňky Pejskarové
(rozené Zákravské), která zemřela při porodu syna Zdeňka
roku 1913, jak dokládají i prosté verše: „dítku matka život
dala, sama hrob si uchystala. Kdo vypraví strastnou
chvíli?, manžel, dítko stále kvílí… Zajímavý je i náhrobek
někdejšího ostašského a hvězdeckého myslivce Jana
Voborníka
(1802-1870),
nebo
pěkný
náhrobek
hlavňovského rolníka Floriána Berky – samozřejmě
s plastikou svého patrona sv. Floriána, hasícího požár,
rovněž patrona všech hasičů.
Roku 1959 byl na dolním konci hřbitova zřízen háj pro
uložení uren – kolumbarium. K výzdobě tohoto prostranství
byla použita socha truchlící ženy, opřená o sloup s vázou,
s největší pravděpodobností pocházející z bývalého
náhrobku někdejšího bohatého polického obchodníka
s plátny a majitele panství Dolní Teplice Václava Šrůtka,
který zemřel 15. října roku 1813.
Roku 1974 byla zřízena rozptylová loučka, roku 1981
postavena a dána do provozu správní budova hřbitova.
V roce 1994 byla vykácena část vzrostlých bříz, které
svými kořeny poškozovaly náhrobky a nahrazeny tújemi.
Počínaje rokem 1995 bylo postupně započato s dlážděním
hřbitovních chodníků, rovněž byly zhotoveny nové kované
brány hřbitova. Ale to je již téměř současnost…
Miroslav Pichl

POVINNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
I v letošním roce se ve spolupráci s Městským úřadem v Polici nad Metují a
okolními obecními úřady, ujímám hromadné vakcinace psů proti vzteklině.

Termín hromadné vakcinace bude ve čtvrtek 28. října
Hlavňov:
Hony:
Pěkov:
Police:

velké parkoviště
u Rijatu
u požární nádrže

8.20 - 8.30 hod.
8.35 - 8.45 hod.
9.00 - 9.10 hod.

u prodejny
u autoopravny na Sibiři
u kotelny na sídlišti

9.15 - 9.25 hod.
9.30 - 9.40 hod.
9.45 - 9.55 hod.

náměstí u radnice
parkoviště u střediska

10,00 - 10.10 hod.
10.15 - 10.20 hod.

Radešov:
u truhlárny
Česká Metuje: u hospody
Žďár nad Metují: u hospody

10.25 - 10.30 hod.
10.45 - 11.15 hod.
11.20 - 11.30 hod.

Suchý Důl:

na Pohoři u tabule
před hospodou

11.40 - 11.45 hod.
11.50 - 11.55 hod.

Slavný:

u hřiště

12.00 - 12.10 hod.

V případě velmi nepříznivého počasí - vytrvalý silný déšť, si vyhrazuji celou
akci posunout na sobotu 13. listopadu 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,- K č.
Ordinační hodiny:

Po - Čt: 17.00 Pá:
15.00 -

18.00 hod.
16.00 hod.

Veterinární ambulance Suchý Důl
MVDr. Kulich Miroslav
tel: 491542660, 602628885

Čas podzimní
Opět je tu podzim, čas sklizně úrody, pouštění draků a
také přípravy na zimu. V přírodě bude končit vegetační
období a již nyní se nám začíná proměňovat. Rozehrává v
nás podzimní nálady, nabízí nám krásné estetické prožitky a
také příležitost žasnout nad krásou a dokonalostí Božího
stvoření. V rámci církevního roku trvá období mezidobí. V
měsíci říjnu prožijeme kromě svátečních nedělních
bohoslužeb, také Svátek sv. Lukáše, Svátek Výročí
posvěcení královéhradecké katedrály Svatého Ducha a
jeden významný stání svátek - Den vzniku samostatného
československého státu. Na počátku listopadu pak
prožijeme Slavnost Všech Svatých a budeme mít příležitost
společně vzpomenout na naše blízké a ostatní zemřelé, kteří
nás předešli na cestě do Božího království. Ze soboty 30. na
neděli 31. října bude změna času z letního na zimní, tedy o
1 hodinu zpět.

LITURGICKÉ KALENDÁRIUM:
4. října
10. října
15. října
16. října
17. října
18. října
24. října
28. října
30. října
31. října
1. listopadu
2. listopadu
4. listopadu
7. listopadu

- Památka sv. Františka z Assisi
- 28. neděle v mezidobí
- Památka sv. Terezie od Ježíše
- Výroční den zvolení papeže Jana Pavla II
- Svátek sv. Hedviky, řeholnice, hlavní
patronky Slezska
- 29. neděle v mezidobí, den modliteb za
misie
- Svátek sv. Lukáše, evangelisty
- 30. neděle v mezidobí
- Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
- Den vzniku samostatného československého
státu, státní svátek
- v královéhradecké diecézi: Svátek Výročí
posvěcení katedrály Svatého Ducha
- 31. neděle v mezidobí
- Slavnost VŠECH SVATÝCH
- VZPOMÍNKA
NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
- Památka sv. Karla Boromejského
- 32. neděle v mezidobí

Bohoslužby a úřední hodiny budou podle obvyklého
pořadu, pouze s malou změnou - čtvrteční bohoslužby
slova, od října po celé zimní období, nebudou.
Se změnou času z letního na zimní, pak dojde k tradiční
úpravě času bohoslužeb a úředních hodin. Po celé zimní
období, budou večerní mše svaté od 17.00 hod. a úřední
hodiny děkanského úřadu v úterý od 15.30 do16.30 hod., ve
středu 8.30 - 9.30 hod. a v pátek od 15.30 od 16.30 hod.

Oprava hvězdecké kaple naléhavá prosba
Z důvodu špatného technického stavu byla Děkanstvím
Police nad Metují (dále jen děkanství), zahájena oprava
střechy hvězdecké kaple P. Marie Sněžné. Původní záměr
byl opravit krytinu - tedy vyměnit prorezlé ocelové plechy
za nové měděné. Při opravě horní věžičky však byl zjištěn i
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havarijní stav krovů střechy, takže než bude položena nová
měděná krytina na hlavní střeše, bude nutné opravit, či
vyměnit krov. S takto rozsáhlou opravou se nepočítalo a
v současné době nemá děkanství k dispozici dostatek
finančních prostředků. Obracíme se proto s prosbou na
všechny, kteří by chtěli finančně přispět a pomoci tak
realizovat nutnou opravu této kulturní dominanty
Broumovských stěn, aby svůj příspěvek zanesli na
děkanství, případně po domluvě poukázali na účet. Všem
dárcům předem děkujeme.
J.T.

Městská policie informuje
S přicházejícím časem podzimním si jako každý rok
dovolíme znovu připomenout, že dny se krátí a ti z vás,
kteří svá jízdní kola neodkládají ani v tuto dobu, by měli
mít kolo vybaveno podle předpisů. V první řadě máme na
mysli zejména osvětlení. Mlhavá rána a večery jsou pro
řidiče již beztak vyčerpávající…oči na stopkách…proto
dejte, vy cyklisté, o sobě vědět světýlky….Viděli jsme pár
takových nehod a věřte, že cyklista není ten, který by z nich
vyvázl bez škrábnutí…
Přesto, že bychom všichni měli mít zaplacené poplatky
za svoz odpadů, a tím vlastně vyřešen problém „kam
s ním“, najdou se tací, kteří zkrášlují různé části města
svými odpady. Pro ně tu máme jen strohý vzkaz:“ Máme
zde pro vás připraveny hodnotné odměny…. zeptejte se
těch, kteří si je u nás vyzvedli..“
Zvířecí útulek hlásí …Za poslední měsíc prázdno!..a to
je moc dobře. Žádný zvířecí kamarád se nedočkal od lidí
toho nejhoršího…opuštění…
Říjen nám snad nadělí ještě trochu sluníčka a vy se
mějte moc a moc hezky…..

Tato akce je od počátku pojímána jako rozloučení se
sportovním létem a výsledky nejsou tou nejdůležitější věcí
na světě. Ostatně třetí disciplína ( pití piva u mužů a
vinného střiku u žen ) jasně naznačuje, že se tady děje něco,
co po celý rok žádný sportovec ani nezná …! Než se však
může zcela výjimečně každý účastník napít, musí
absolvovat pár kilásků běhu a 25 na kole. Poté začíná finále
a projeví se všestrannost jedince. Ani vynikající běžec a
cyklista nemá v této akci vítězství jisté. Pořadí se rychle
mění, stejně tak jako odhodlání a nasazení většiny aktérů.
Nic ale nebrání vytvoření mimořádné atmosféry
v závodním poli, kdy se „soupeři“ vzájemně hecují a
povzbuzují a fandí výkonům druhých. To snad nezažijete
na žádném jiném sportovním klání.

Dary pro Diakonii Broumov můžete i nadále
odevzdávat v naší kanceláři každou středu v době
úředních hodin. Případně si telefonicky či osobně
dohodnout jiný termín.
Darovat můžete staré ošacení, lůžkoviny, papír, staré
knihy, prostě vše, co doma nepotřebujete.

MP

Pivní triatlon 2004 –
mimořádně vydařený ročník…
Z nadpisu by mohl vzniknout mylný dojem o
samochvále a smradu, ale není tomu tak. Chválit totiž budu
všechny účastníky letošního – již šestého – ročníku tohoto
triatlonu pro radost.
Skvělá účast (rekord PTT), výborné počasí,
bezproblémový průběh, kvalitní náchodský Primátor a
hlavně pohoda, to vše jsou vzpomínky na Hlavňov 18. září.
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Přeci jen, jsou to závody a tak: mužské veterány vyhrál
Jarda Tylš před Jirkou Beranem a Vojtou Kvapilem.
V hlavní kategorii potvrdil vyrovnanost ve všech
disciplínách a skvělou výkonnost opět Jirka Fulka, kterému
na paty šlapali Luboš Binar a Dušan Hejl. Zcela ojedinělou
událostí byla výdrž všech borců a díky výborné
sebekontrole nedostal letos nikdo ani žlutou kartu … Za
zmínku stojí i nástup mladé generace. Ostatně Duškovo
třetí místo v celkovém pořadí již něco napovídá. Také
v další sportovní rodině došlo k naplnění hesla o smrti krále
a oslavě krále nového : u Vlčku se musel Jirka senior
sklonit před výkonem juniora a tak to vypadá, že do příštího
roku musí řádně přidat v tréninku. Celá řada „těch
mladých“ dala svým výkonem ve třetí disciplíně jasně
najevo, že mají prostě formu.
K dalším milým letošním překvapením patří skvělá
účast žen. Jsem jenom a jenom rád, že si najdou cestu mezi
nás a ještě více tak zpříjemní průběh akce. Věřím, že tomu
tak bude i v budoucnu a nejen na triatlonu pivním! I když i
v této kategorii šlo především a hlavně o „pohodku“, má i
ona své vítěze. Tu jednu, tak tu vyhrála Mirka Beranová a
v hlavní ženské kategorii zvítězila Marcela Ilchmannová
před Jiřinou Vlčkovou a Ivou Židovou. Díky svým
výkonům však zvítězily všechny …
Aniž bych něco prozradil dopředu, rozhodl jsem se
být letos o něco více štědrý. Protože chci mít po sezóně
kasu prázdnou a letos díky stálé přízni sponzorů to bylo
možné, (díky, díky moc všem !!!) nechal jsem pro
každého účastníka vyrobit pivní pulitr se znakem SSK
PEDRO a věřím, že tato cena bude Vaší trvalou
vzpomínkou na tento závod. I když odpadla tradiční
tombola cen – každý přeci něco vyhrál – vítězové dostali
přeci jen něco navíc. A tak si může Fuliš vyrazit v zimě na
nových sjezdovkách /!/ nebo si všichni druzí mohou
předávat informace i tom, jak se daří jejich živým cenám
(letošní kohouti byli opravdoví chlapáci – Pavle díky ).
Původně to byl nápad jen tak pro zpestření. Nakonec
se z toho stal více jak tříhodinový závod, u kterého jsme to
museli utnout, jinak by se házelo snad ještě teď. Ano, ano –
řeč je o hodu prázdným pivním sudem. Nikdy bych nevěřil,
jak se tato disciplína chytí… stejně tak bych nevěřil, jak
bylo obtížné sehnat starou hliníkovou půlku. I tak –
Hoťasovi a Slávo, díky vám ! Za tři hoďky letěl sud téměř
180krát /!/ oficiálně a mnohokrát tréninkově. Hranice
rekordu se trvale sunula, výdrž, styl a odhodlání byly
vskutku obdivuhodné a pokladnička se plnila… nakonec se
o vítězství „poprala“ dvojice Zdenda Teichman a Luďa
Pivnička. Ten si také hodem, kdy mu do devíti metrů
chyběl jediný cenťáček, nakonec vybojoval prvenství i
zajímavou finanční částku.
Setmělo se, oheň hoří, buřty se pečou, kytara hraje / a
zima přituhuje / Primátor teče ve výčepní i ležákové kvalitě
- co víc si přát…! Vydařená akce – to znamená pomoc
řady lidiček. Snad na nikoho nezapomenu, když řeknu díky
Axmánkovi za pomoc při přípravě, Hoťasům za auto a sud,
Pepovi Stuchlíkovi za měření, Ireně Tremčínské za trvalou
pomoc a přízeň při zpracování výsledků, Vlčákovi a
Slávovi za měření a průběh soutěže v hodu sudem,
Zdendovi a Kubovi Teichmanovým a Pavlu Daňkovi za
skvělou práci u výčepu , Jirkovi Beranovi za přípravu dřeva
a Romaně za pomoc a podporu. Prostě všem těm, kteří
přiložili ruku ku pomoci – ještě jednou, díky moc.
A hlavně - vám všem, kteří jste přišli a byli jste
skvělí! Věřím, že se s vámi všemi, ale i s těmi, kteří to na

tuto akci nestihli, potkám na některé z dalších, kterou bude
pořádat SSK PEDRO
P.S.
V průběhu společenské části pak všichni zúčastnění
jednomyslně odsoudili neúčast pana Karla Semiráda z Police
a zazněla i tvrdá slova na jeho adresu. Za sebe - Kájo - i tak
Tě mám pořád rád…(i když letos to byly ceny…!)
Za SSK PEDRO Police nad Metují Petr Jansa
Výsledková listina "PIVNÍHO TRIATLONU"
Hlavňov 18.9.2004

teplota vzduchu: 19° C

teplota piva: 13°C

Poř.

Jméno

Rok
nar.

Konec
běhu

Konec
kola

Výsledný
čas

Jiří
Luboš
Dušan
Miroslav
Jaromír
Pavel
Oldřich
Jiří
Milan
Petr
Jiří
Slávek
Petr
Milan
Jiří
Luděk
Viktor
Miroslav
Martin
Lukáš
Martin
Jaroslav
Miloslav
Milan
Václav
Ondřej
Milan
Michal
Jan
Miroslav
Pavel
Jiří
Michal
Martin
David
Aleš
Jan
Marek
Petr
Karel
Dušan
Michal
Líla

1960
1966
1984
1960
1976
1968
1966
1974
1959
1984
1985
1973
1975
1977
1965
1973
1979
1960
1985
1978
1973
1975
1965
1969
1983
1983
1974
1976
1983
1985
1975
1965
1974
1973
1984
1976
1984
1986
1981
1975
1965
1977
1981

00:15:22
00:16:45
00:15:44
00:15:10
00:15:14
00:16:04
00:16:05
00:15:20
00:18:22
00:18:51
00:17:57
00:20:30
00:17:57
00:18:05
00:22:40
00:19:29
00:15:40
00:22:08
00:18:34
00:16:53
00:24:20
00:22:05
00:15:10
00:20:12
00:19:51
00:19:55
00:21:50
00:19:16
00:21:10
00:18:05
00:16:46
00:18:55
00:16:52
00:18:28
00:25:05
00:17:27
00:25:05
00:21:21
00:19:19
00:21:36
00:17:05
00:33:05
00:21:15

01:02:15
01:05:53
01:07:53
01:08:35
01:01:48
01:09:08
01:09:28
01:09:00
01:15:19
01:20:05
01:17:03
01:26:40
01:15:21
01:11:34
01:21:43
01:18:52
01:06:10
01:33:24
01:20:36
01:13:33
01:35:33
01:33:03
01:07:00
01:30:33
01:25:05
01:26:48
01:34:23
01:14:43
01:49:54
01:23:41
01:25:38
01:31:19
01:15:59
01:15:15
01:51:58
01:19:34
01:49:54
01:49:54
01:33:28
01:51:52
01:22:55
03:20:20
01:49:51

01:13:13
01:20:30
01:24:39
01:25:47
01:26:57
01:34:45
01:40:21
01:40:30
01:42:06
01:45:28
01:47:35
01:48:29
01:48:35
01:48:47
01:48:49
01:52:15
01:56:00
01:56:28
01:58:00
02:00:31
02:06:29
02:10:06
02:13:13
02:14:50
02:15:45
02:15:50
02:17:33
02:19:13
02:19:20
02:22:00
02:25:17
02:27:33
02:28:22
02:31:07
02:32:20
02:38:20
02:44:05
02:44:06
03:01:59
03:06:32
03:31:28
04:17:20
04:18:30

Jaroslav
Jiří
Vojtěch
Václav
Petr

1953
1952
1948
1952
1958

00:18:44
00:15:44
00:19:58
00:24:56
00:17:10

01:15:55
01:12:05
01:26:54
01:36:05
01:11:35

01:34:46
01:39:54
01:56:47
02:04:13
03:20:41

Marcela
Jiřina
Ivana
Hana
Veronika
Zina
Renata
Kateřina
Zina
Dagmar
Ivana
Milena
Petra
Andrea
Jana
Mirka
Renata
Michaela

1971
1960
1974
1983
1986
1964
1966
1977
1960
1965
1964
1963
1974
1980
1962
1965
1966
1978

00:12:40
00:14:35
00:16:00
00:14:24
00:13:40
00:14:50
00:15:05
00:14:59
00:20:02
00:20:49
00:20:45
00:20:52
00:16:25
00:16:25
00:20:55
00:20:06
00:20:57
00:27:31

01:10:48
01:20:10
01:19:16
01:20:25
01:25:19
01:29:39
01:27:35
01:27:35
01:42:59
02:03:00
02:03:00
02:03:00
01:51:27
01:51:41
02:03:00
02:03:00
02:03:00
03:20:20

01:17:15
01:23:41
01:24:55
01:29:15
01:33:55
01:34:47
01:57:43
01:57:43
01:57:43
02:22:22
02:22:56
02:29:49
02:37:00
02:37:00
02:43:47
02:46:41
02:46:41
04:13:20

Mirka

1957

00:13:35

01:16:33

01:24:04

Příjmení

Muži
1
FULKA
2
BINAR
3
HEJL
4
HEJNYŠ
5
BERAN
6
TÙMA
7
VACEK
8
PETR
9
HRUŠKA
10 TEUBER
11 VLČEK
12 RIEGER
13 SULZBACHER
14 MORAVEC
15 VLČEK
16 PIVNIČKA
17 STUCHLÍK
18 HEJL
19 ŠILHÁN
20 KOUTSKÝ
21 STEINER
22 KAUFMAN
23 TRNOVSKÝ
24 STŘEDA
25 ŠAFÁŘ
26 KOLLERT
27 KOLLERT
28 KOLISKO
29 BERAN
30 PAVLÙ
31 AXMAN
32 ČERNÁK
33 STUCHLÍK
34 BERAN
35 DUBIŠAN
36 KRÁL
37 MARTINEC
38 GLOSER
39 SEMIRAD
40 JANDA
41 TÉR
42 ŠUSTEK
43 ŠARKÁN
Veteráni
1
TYLŠ
2
BERAN
3
KVAPIL
4
TEUBER
5
JENKA
Ženy
1
ILCHMANNOVÁ
2
VLČKOVÁ
3
ŽIDOVÁ
4
BERANOVÁ
5
TEUBEROVÁ
6
HEJLOVÁ
7
JIRÁSKOVÁ
8
POHLOVÁ
9
ZÍTKOVÁ
10 HAUSCHKOVA
11 ČECHOVÁ
12 SVATOŠOVÁ
13 ČÁLKOVÁ
14 BRAHOVÁ
15 JIRÁKOVÁ
16 DAŇKOVÁ
17 TEICHMANOVÁ
18 ŠREJBEROVÁ
Veteránky
1
BERANOVÁ

Josef Stuchlík, hlavní rozhodčí
Irena Tremčínská, zpracování výsledků
Petr Jansa, námět scénář, režie
zvuk - Rusakov
výtvarník - Kotěnočkin
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Pavlu Brýdlovi to letos
běhá…
Odchovanec polického lyžování,v současné době
student VŠB v Ostravě Pavel Brýdl se v rámci přípravy na
zimní lyžařskou sezónu , již druhým rokem účastní podniků
Českého poháru v běhu do vrchu. Po výborných výkonech
v posledních závodech se dostal do nominace Českého
reprezentačního týmu pro již 20.WORLD MOUNTAIN
RUNNING TROPHY, což je neoficiální MS v této
disciplíně. Dějištěm bylo italské středisko Sauze d´Oulx a
trať vedla po sjezdovkách, na kterých proběhnou lyžařské
disciplíny při olympiádě v Turíně. Na startu se sešla
skutečná světová špička a již od startu 187 členného pole se
tvrdě bojovalo. " Před startem jsem byl trochu nervózní,
v tak nabité konkurenci jsem ještě nestartoval. Všechno ze
mě padlo v prvních stovkách metrů, kde jsem si vybudoval
slušnou pozici, kterou se mi podařilo udržet do cíle.
Konečné 40.místo považuji za svůj obrovský osobní
úspěch" dodává skromně Pavel. Suverénním vítězem
závodu byl nedostižný Novozélanďan Jonathan WYATT,
před MESFINEM s exotické Eritrei a Francouzem
FONTAINEM. Jediným čechem který Pavla porazil byl
31.Ondra Horák, další naši 65.Zdeněk Zoubek a 80.Zdeněk
Dúbravčík.
Již týden po tomto podniku se v překrásné krajině pod
Orlickými horami konal další díl Českého poháru. Na 4 km
trati z Čenkovic na Suchý vrch Pavel od začátku
kontroloval čelo závodu a bez větších problémů zvítězil,
před domácím P.Dobšíčkem a 18.září se o tradiční
Jilemnické pouti konal pohárový závod Jilemnice-Žalý.
Hned po startu se od pole ostatních běžců odpoutala trojice
Zoubek,Brýdl a St.Kynčl , která po náročných deseti
kilometrech v tomto pořadí také proběhla cílem. Hned
druhý den většina borců vyběhla od hasičárny v Machovské
Lhotě vstříc vrcholu Hejšoviny v Polsku. Osm kilometrů po
asfaltu na Radkow pole řádně natáhlo, rozhodovalo však až
600 prudkých skalních schodů před cílem, kde Pavel Brýdl
konkurenci nastoupil a zaslouženě triumfoval před
Zoubkem /ABK Liberec/ a wroclawským J.Lazarowiczem.
První říjnový víkend měl Pavel možnost potvrdit svoje
kvality v jednom z nejtěžších běhů celého seriálu z
vesničky Hvězda na Praděd. Od začátku byl v čele závodu a
po náročných 10 km ani závěrečný finiš neurčil vítěze,
když ve shodném čase proběhl jak Pavel,tak i jeho soupeř a
kamarád Zd.Zoubek. S odstupem na třetí příčce doběhl Petr
Pechek ze známé úpické běžecké rodiny. Druhý den se
tradičně koná běh Stará Ves-Alfrédka-Stará Ves , který pro
sebe rozhodl ve druhé polovině výborným seběhem do cíle
P.Pechek, před P.Brýdlem a bruntálským M.Kotoučem .
"Protože v celkovém pořadí Českého poháru mi nemůže
uniknout druhá příčka , pomalu se již začínám chystat na
první sníh do Rakouska. V říjnu ještě chci absolvovat
některé závody blízko mého bydliště - polickými lyžaři
pořádaný Běh okolo Ostaše a silniční HRONOVNÁCHOD. Od našeho špičkového kajakáře T.Slováka jsem
dostal nabídku na start v prestižním BOBR-Cupu , což je
extrémní štafetový závod / terénní běh, horské kolo,divoká
voda. Navíc v týmu se mnou bude aténský olympionik
A.Kaňkovský a taková nabídka se prostě neodmítá … "
přiznává Pavel, který by chtěl na těchto stránkách ještě
jednou poděkovat panu Janu Hotárkovi , který mu svou
přízní a materiální podporou v letošní sezóně výrazně
pomohl.

Pavel Brýdl (vlevo) na Mistrovství Evropy v běhu do vrchu.
Závod se uskutečnil v Polsku. Vedle Pavla je Robert
Krupička, který obsadil vynikající čtvrté místo.

Česká hymna pro Petru
Úspěšné vykročení do podzimní závodní sezóny se
podařilo sportovní gymnastce Petře Šulcové na
mezinárodním závodě v Hamburku. Přestože byl termín
závodu určen na začátek září, což je příliš brzo po
červencovém tréninkovém výpadku, sešly se zde
gymnastky z celého světa. Nechyběly závodnice z USA,
Nového Zélandu, Norska, Švédska, Ruska Rumunska,
Německa a dalších evropských zemí.

Ve víceboji jednotlivkyň obsadila Petra 3. místo. Druhý
den, kdy si každá gymnastka mohla vybrat ( ze všech
nářadí, kde se probojovala do finále) pouze 2, zvolila Petra
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přeskok a kladinu. V přeskoku získala nepopulární
bramborovou medaili. Na kladině – ošidné avšak
nejmilovanější si vše vynahradila. Bezchybný výkon ji
zajistil 1. místo a na její počest se hrála naše státní hymna.
J.Š.

SSK PEDRO oznamuje termíny akcí:
úterý 9. 11.
* zeměpisná přednáška – Kolárovo divadlo
soboty 13. a 27. 11.
* turnaj mistříčků – tělocvična ZŠ
sobota 18.12.
* turnaj mistrů – tělocvična ZŠ
víkend 21. – 23.1. 2005
* florbalový turnaj „O pohár místostarostky města “

Lední hokej zahajuje sportovní
činnost
Po letní přestávce započaly v oddílu ledního hokeje TJ
Spartak Police nad Metují přípravy na sezónu 2004/2005.
Předsoutěžní tréninky obou družstev, jak družstva žáků, tak
„A“družstva mužů budou probíhat pravidelně jedenkrát
týdně na nově zastřešeném zimním stadiónu v Hronově.
První trénink „A“ družstva se uskutečnil 7.října a družstva
žáků pak bude 17.října 2004. Na prvém tréninku žáků tj.
17.října proběhne náborová akce nových zájemců z řad

kluků o lední hokej. Zúčastnit se mohou chlapci ve věku 8
až 12 let. Případné zájemce prosíme, aby se dostavili
sami, nebo v doprovodu rodičů, v neděli 17.10.04 v 6.50
hodin před fotbalové hřiště. Zde obdržíte instrukce a
společně pojedeme na ZS do Hronova. Domů též
pojedeme autobusem. Podmínkou účasti je zájem o
kolektivní hru. Vezměte si sebou vezmou vlastní brusle
a hokejku. Pokud někdo má i další vlastní výzbroj, tak
bude vítána.
Žákovské družstvo bude hrát stejně jako v minulých
letech turnajovou soutěž okresu Rychnov n/K. Prvá
polovina přeboru bude hrána na zimním stadiónu v Opočně,
druhá pak za příznivých podmínek na přírodních kluzištích
jednotlivých soupeřů.
„A“ družstvo mužů startuje jako nováček v II. krajské
lize Královéhradeckého
kraje dle rozpisu soutěže.
Domácím hřištěm pro „A“ družstvo bude zimní stadión
v Hronově, který za velmi příznivých podmínek bude
možno nahradit domácím kluzištěm v Polici nad Metují.
Josef Thér

Likvidace pozůstalosti
výkup starého nábytku
a nepotřebné veteše
Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055
491 521 630 záznamník
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AUTOŠKOLA
FIEDLER, s.r.o.
provádí kurzy k získání

VK LOŽISKA s.r.o., U Opatrovny 9 2, CZ 549 54 Police n. Me t.
Tel.-fax: + 4 2.(0) 491 54 1 600
www.vkloziska .cz, e-ma il: vkloziska@vk lozisk a.cz

všech skupin řidičského oprávnění
A1,A,B,C,T,E,D
včetně kondičních jízd
školení řidičů-profesní průkazy řidičů
školení pro vysokozdvižné vozíky

informace na tel. čísle: 491 522 877
777 621 552
http://www.autoskola-fiedler.wz.cz
zahájení kurzu k získání řidičského průkazu
v Broumově
v Polici n. Metují
od 15.00 hodin
od 15.00 hodin
26. říjen 2004
29. říjen 2004
Autoškola Fiedler, s.r.o., Šalounova 87, Broumov

Přijmeme referenta/tku nákupu
nástup možný ihned
Požadavky pro přijetí:
•
•
•
•
•
•
•

střední vzdělání ekonomického nebo obchodního směru
řidičský průkaz skupiny B
práce na PC (WORKS, MS OFFICE, INTERNET)
aktivní znalost anglického jazyka
schopnost vykonávat pečlivě rutinní a opakované práce
ochota přizpůsobit pracovní dobu potřebám firmy
profesní životopis a trestní bezúhonnost

Nabízíme:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?

HLEDÁM
K PRONÁJMU

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?

•
•
•
•

zapracování
stabilitu pracovního poměru
příjemné pracovní prostředí
odměňování dle výsledků
Bližší informace:
Ing. Martincová
736 480 078
Životopisy posílejte nejpozději do 15.10.2004!

přízemí či sklepní nebytové
prostory na náměstí nebo v
jeho blízkém okolí.
Nabízím nájem
2

!!! 140,-Kč/m /měsíc !!!
Telefon:
775 180 201; 603 501 335
PRODÁM automobil ŠKODA 120,
r. výroby 1985, STK do 7/2006, spolehlivý motor,
oba blatníky a práh vyměněny
CENA: 9 000,- Kč
Informace na tel. 724 192 678

Peníze ihned !!!
Rychloúvěr do 39.000,- Kč
bez potvrzení
Spotřebitelský úvěr

od 5.000 - do 1.000 000,- Kč
Leasing, Hypotéky
Telefon: 721 821 871
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Zájemcům o bydlení
Obec Česká Metuje nabízí bydlení v
rekonstruovaném podkrovním bytě 3+1 v budově
Mateřské školy. Výše spoluúčasti budoucího
nájemníka při rekonstrukci je 150.000,-Kč. Tato
částka bude později odpočítávána z pravidelného
nájmu. Možnost ovlivnit vybavení kuchyně a
koupelny. Situační řešení bytu je možné si
prohlédnout na OÚ Česká Metuje, nejlépe v úředních
hodinách v pondělí dopoledne a ve středu odpoledne.
Zájemci se mohou písemně přihlásit do 31.12.2004.
OÚ Česká Metuje

MÁTE PROBLÉMY S PŘÍJMEM
TV SIGNÁLU?
Anténní technika Červený Kostelec
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
Inf. též na tel. 0441 / 462 124
Mobil: 602 940731 nonstop

Jindřich Sokol
Prodej a opravy šicích
strojů,kol
Ø broušení nůžek ,nožů,vrtáků a lišt
k rotačním i bubnovým sekačkám
Ø výroba klíčů k zámkům vašich bytů a aut
Výroba cylindrických vložek dle
klíče
Ø cylindrických visacích zámků dle klíče
Ø montáže bezpečnostních zámků a štítů k
vašim dveřím
Prodej šicích strojů Toyota
5 let záruka
již od 3.990,-Kč
Ø obnitkovací stroje od 9.990,-Kč
Soukenická 94
550 01 Broumov II
( směrem k olivětínské Vebě )
te. 491 52 23 07 / 603 446 466

Nabízíme:
* u jízd mimo město zpáteční cesta
ZDARMA
* možnost smluvních cen
* přeprava osob vozy ŠKODA OCTAVIA
a FABIA
* pohodlnost, spolehlivost, diskrétnost
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SSK Pedro Police nad Metují
ve spolupráci městským úřadem

pořádá čtvrtý ročník akce nazvané

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

podle počtu přihlášených, 13.11. a 27.11. ( popř. 28.11. 04 ) bude upřesněno přihlášeným
199,- Kč na dvojici – k pokrytí pronájmu tělocvičny a na ceny
hraje se podle platných tenisových pravidel, upřesnění a změny budou společně
s rozlosováním zaslány přihlášeným dvojicím
přihlášky : písemně do 21. října na adrese P.J. ZŠ Na Babí 190 Police n.M., nebo jansapetr@seznam.cz
Přijďte pobejt !
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VOŠ, SOŠ a SOU
v Kostelci n. Orl., Komenského 873
tel: 494 323 711

E-mail: szes@szeskostelec.cz

www. szeskostelec.cz

Denotevřených
otevřenýchdveří
dveř
Den
sobota 27. 11. 2004 (8.00-12.00hod.)
pátek 7. 1. 2005 (12.00-16.00hod.)
Pro školní rok 2005/2006 nabízíme studium:
A v "Zemědělské škole" ul. Komenského 873
B v "Centru chladicí a klimatizační techniky"
čtyřleté maturitní obory
ul. Havlíčkova 156
tel: 494 323 741
E-mail: cop.sekretariat@tiscali.cz

1) AGROPODNIKÁNÍ

(41-41-M001)
nutné je lékařské potvrzení
Po 2 letech společné výuky si studenti volí od 3. ročníku specializaci
a) nebo b)
a) ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PROVOZ - maturitní

b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE - maturitní

2) EKOLOGIE A OCHRANA KRAJINY
(16-01-M004) - maturitní

3) PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM - (78-42-M006)
maturitní - probíhá povolovací řízení

http://copchkt.wz.cz

1) MECHANIK ELEKTROTECHNICKÝCH
ZAŘÍZENÍ (26-52-H004) - kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb.- tříletý učební obor se zaměřením na a) nebo b)

a) MONTÁŽE A SERVIS CHLADICÍ
A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
b) MONTÁŽE A SERVIS DOMÁCÍCH
ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

2) PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH
POVOLÁNÍCH ( 64-41-L515)
dvouletá maturitní nástavba pro absolventy učebních oborů

Součástí areálů obou škol jsou moderní internáty, tělocvičny a vlastní stravovací zařízení s celodenní stravou.

ŠKOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE,
OBCHODU a CESTOVNÍHO RUCHU
V HRONOVĚ
PŘIHLÁŠKY DO OBORŮ GASTRO, HOTELOVÝ
PROVOZ, PROVOZ CK, PRŮVODCOVSTVÍ
A NÁSTAVEB PRO VYUČENÉ
PŘIJÍMÁME TRVALE.
ROČNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA
ANJ, NEJ, RUJ OD 1.9.2004 OTEVŘENA!
JSME TU PRO VÁS!
Den otevřených dveří:
KAŽDÁ STŘEDA 8 - 17 HOD.
TEL.: 602 642 670 , 777 013 554 , 728 256 262
SRDEČNĚ ZVEME K NÁVŠTĚVĚ JIRÁSKOVY
CHATY NA DOBROŠOVĚ. TEL.: 491 520 185
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Polický měsíčník
vydává město Police nad Metují,
IČO 272 949. Obsah je
sestavován z příspěvků občanů za obsah článku ručí pisatel.
Vychází 1x měsíčně v nákladu
900 ks. Adresa redakce : MěÚ
Masarykovo nám. 98,
tel. 491 541 113,
fax 491 541 119,
e-mail: meu@meu-police.cz.
Registrační číslo:
MK ČR E 11974.
Cena 5 Kč.
Tisk TISKÁRNA František
MATĚNA Police nad Metují.
Uzávěrka příštího čísla
4. listopadu 2004.
Distribuce 10. listopadu 2004
Cena inzerce:
strana A4 – 800,- Kč
(okraje 1,5 cm)
1/2 A4 - 400,- Kč
¼ A4 – 200,- Kč
1/8 A4 – 100,- Kč

25

Jsme dynamická strojírenská společnost, která se řadí k předním evropským výrobcům
průmyslových převodových zařízení a ozubených kol.
Spolu s dalším rozšiřováním našich aktivit nově obsazujeme následující pozice:

REFERENT ZÁSOBOVÁNÍ
PRODEJCE (REFERENT PRODEJE)
SAMOSTATNÝ PRACOVNÍK CONTROLLINGU
KONTROLOR JAKOSTI A KVALITY
SOUSTRUŽNÍK KOVŮ
SOUSTRUŽNÍK NC
KARUSELÁŘ NC
HORIZONTKÁŘ NC
SVAŘEČ
REFERENT ZÁSOBOVÁNÍ

KONTROLOR JAKOSTI A KVALITY

POŽADUJEME
• ÚSO - strojírenské vzdělání
• praxe ve strojírenství je výhodou
• aktivní znalost angličtiny
• uživatelská znalost práce
na PC (MS Office)

POŽADUJEME
• ÚSO strojírenské
• praxe výhodou
• znalost práce na PC

PRODEJCE (REFERENT PRODEJE)

POŽADUJEME
• vzdělání ÚSO nebo VŠ
• aktivní znalost angličtiny nebo němčiny
• komunikativnost a flexibilita
• uživatelská znalost práce
na PC (MS Office)
• praxe ve strojírenství vítána

SAMOSTATNÝ PRACOVNÍK
CONTROLLINGU

POŽADUJEME
• ÚSO strojírenské vzdělání
• praxe výhodou
• nástup dle dohody
• uživatelská znalost práce na PC (MS Office)

SOUSTRUŽNÍK KOVŮ

POŽADUJEME
• vyučen + praxe na SU 90 a 50

SOUSTRUŽNÍK NC
POŽADUJEME
• vyučen + praxe

KARUSELÁŘ NC
POŽADUJEME
• vyučen + praxe

HORIZONTKÁŘ NC

POŽADUJEME
• vyučen + praxe

SVAŘEČ

POŽADUJEME
• vyučen + praxe 5 let
• klasifikace ČSN EN 287

NABÍZÍME

práci ve stabilní a perspektivní české firmě • nadstandardní sociální výhody • odpovídající platové ohodnocení

V případě zájmu o uvedené pozice zašlete prosím Váš životopis na e-mailovou adresu mjerelova@wikov.cz
nebo na adresu: Wikov MGI a.s., personální oddělení, paní Jeřelová, Zbečník 356, 549 31 Hronov.
tel. 491 488 460 www.wikov.cz
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