Číslo 7

2006

Cena 5 Kč

Škola končí
život začíná

Když rozu m nad něčím zůstan e stát,
o to rychleji se pak rozběhne.
Rozum, který zůstane stát, je v pořád ku.
Nesmí si lehnout.
Jan Werich

Citát našeho klasika našli letošní absolventi
polické základní školy na Upomínkovém listu,
který jim, společně se závěrečným vysvědčením,
byl slavnostně předán na radnici ve čtvrtek 29.
června.
Přejme jim, všem ostatním malým i velkým
školákům, pracovníkům pedagogickým i nepedagogickým veselé prázdniny plné nových zážitků a setkání se šťastným návratem do školních
lavic na začátku září.
Vám všem, spoluobčanům, příjemný čas
dovolených podle svých představ a přání.
Vedení města

Registrační číslo: M K ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54.
Tisk: TISKÁ RNA František MATĚNA Po lice nad Metují.
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V pátek 9.6.2006 byla svolána řádná Valná hro mada
akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod.
Akcionářem této společnosti je také město Police nad Metují
s vkladem v hodnotě vodovodního řadu. Kanalizaci a ČOV
město spravuje samo prostřednictvím Technických služeb
Police nad Metují s.r.o. Výroční zprávu přednesl předseda
představenstva a starosta města Náchod Ing. Oldřich
Čtvrtečka. Spo lečnost působí na trhu 12 let a její výsledky
vykazují stabilitu po stránce technické a ekonomické. Cena
vodného a stočného je pod celostátním prů měrem, ale
pokles odběru ji k celostátnímu prů měru stále více
přibližuje. Pokles odbytu souvisí nejen se snahou
obyvatelstva o úspory, ale i s poklesem prů myslové
produkce v našem okrese. I přes tato negativa společnost
splnila předpokládaný zisk. Společnost Vodovody a
kanalizace Náchod a.s. je majoritně vlastněna městy a
obcemi náchodského okresu. Tyto subjekty vlastní 90%
všech akcií. Za dobu své existence VAK Náchod vynaložil
na rekonstrukce zařízen í a jejich rozvoj 629 mil. Kč. V roce
2007 bude nezbytné zvýšit tempo investiční výstavby
v oblasti kanalizací a ČOV. Společnost se též nevyhne
zahájení rekonstrukce vodovodních řadů na Broumovsku a
Policku. Nejdéle v r.2015 by měla proběhnout oprava
vodovodního přivaděče z Tep lic nad Metují - Police nad
Metují - Bohuslavice nad Metují. Tuto rozsáhlou technicky
náročnou a finanční nákladnou záležitost se bude společnost
snažit řešit pomocí fondů EU. Pod mínkou je spoluúčast
společnosti ve výši 30-40%. Činnost společnosti je
pravidelně po celý rok kontrolována jak představenstvem
tak dozorčí radou. Díky zkušenému personálu a dobré
technické úrovni věřím, že uhájí společnost své postavení a
renomé na českém vodárenském trhu.
ZM na svém 3.veřejném zasedání 29.6.2006 mělo na
svém programu 13 bodů:
- schválilo závěrečný účet města Police nad Metují, včetně
zprávy o přezkou mání hospodaření za rok 2005.
- projednalo a schválilo, na základě žádosti, integraci MŠ
Česká Metuje a MŠ Velké Petrovice pod Základní školu
a Mateřskou školu Police nad Metují. Důvodem této
integrace je zavedení celodenního provozu včetně obědů,
menší počet dětí v těchto zařízeních, finance, úspora
pracovních sil atd.
- schválilo obecně závaznou vyhlášku č.7/2006 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství. Tato vyhláška
určuje, kdo vybírá poplatek, předmět poplatku. Určuje,
které prostory jsou veřejné prostranství, kdo je
poplatníkem, o znamovací povinnost a sazby poplatku.
Vyh láška je na jiném místě měsíčníku.
- schválilo vyhlášku č.8/2006 o pravid lech pro pohyb psů
na veřejném prostranství v území města Police nad
Metují. Veřejné prostranství pro volný pohyb psů - pod
kontrolou nebo dohledem jsou vyjmenovaná v příloze č.1
a č.2
(grafika). S výjimkou veřejných prostranství
uvedených v předchozí větě se volné pobíhání psů
zakazu je. Osoba doprovázející psa je povinna na
veřejných prostranstvích zabezpečit psa vedením na
vodítku, případně i s nasazeným košíkem (náhubkem) tak,
aby pes neobtěžoval jiné osoby a zvířata, neohrožoval
jejich životy, zdrav í a majetek. Text této vyhlášky je
uveřejněn na jiném místě polického měsíčníku.
- schválilo darování dřeva z městských lesů v hodnotě 57

tis. Kč na stavbu podia na hřiště kopané v Polici nad
Metují. Stavbu podia provedou svépomocí členové TJ
SPARTAK. Podiu m bude sloužit i pro jiné ku lturní akce
města.
Investiční výstavba pokračuje:
Stavební úpravy domu čp. 341 - 9 bj - býv.domov
mládeže SOUZ. Na stavbě se provádějí vnitřní řemeslné
práce. Odbourány jsou komíny včetně eternitové krytiny.
Provádí se nová výstavba komínových těles pro odvod
spalin z plynových kotlů. Osazují se střešní okna
podkrovních bytů. Postupně se provádí zateplení vnějších
stěn z tvrzeného polystyrenu. Finanční prostavěnost k
30.6.2006 je ve výši 3 836 022 Kč z celkové ceny díla 7 195
675 Kč.
Úprava dvou parkovišť a místní ko munikace na Hvězdu
bude dokončena k 31.7.2006. V současné době je položen
asfaltový koberce na parkovištích a komunikaci. Po
provedené pokládce budou dosypány krajnice. Na
parkovištích jsou provedeny patky pro altány a upraveny
přístupové cesty v provedení kamenné dlažby. Podél silnice
jsou upraveny odvodňovací příkopy a propustky.
Prostavěnost k 31.6.2006 činí 4 mil. Kč.
Práce na Pellyho domech pokračují dle harmonogramu
prací. V předním objektu čp. 75 do náměstí jsou v
posledním patře hotové omítky. Do konce měsíce bude
ko mpletně dokončena krytina střechy. Provádějí se řemesla
- elektroro zvody, vnitřní ro zvody vody, kanalizace, topení,
izolace. Konstrukce krovu byly opatřeny ochranným
nástřikem proti dřevokaznému hmy zu. V budoucím sále
jsou osazeny nosné dřevěné vazníky a příčné vzpěry pro
zastřešení střešními panely. Sál je z části již vyzděn do výše
oken. Celková prostavěnost k 30.6.2006 čin í 7 036 624 Kč.
Ve čtvrtek 29.června se v obřadní síni Městského úřadu
uskutečnilo slavnostní předání vysvědčení žáků m devátých
tříd ZŠ. Společně s pí Zdenou Šváblovou jsem jim předal
pamětní listy na tento významný den. Skončením povinné
školní vycházky se za n imi zavřela jedna etapa života. Po
prázdninách se rozejdou do všech možných koutů naší
vlasti. Poznají nové kamarády a přátele. Určitě si brzy
zvyknou. Do další etapy života jim přeji všechno dobré,
hodně štěstí, zdraví, prima nové přátele. Přeji jim i odvahu a
nezlo mnost pro boj s životními překážkami. A pevně věřím,
že nezapo menou na naše město, a že se sem vrátí nebo
budou vždy rádi vracet.
Zdeněk Kadidlo, starosta

Projekt „Úprava parkovištˇ
a místní komunikace na Hvězdu“
V rámci tohoto projektu
je nyní
dokončeno parkoviště v Hlavňově s
asfaltovým zástřikem dle schválené změny
povrchů. Na parkovišti jsou provedeny patky
pod altánek včetně přístupové kamenné pískovcové dlažby.
Stavba altánku by měla být dokončena do konce měsíce
července 2006. Na parkovišti na Hvězdě jsou osazeny
silniční obrubníky a provedena zámková dlažba v místě
stavby čekárny, kde jsou pro montáž taktéž osazeny patky.
Čekárna bude rovněž dokončena do konce měsíce července
2006. Subdodavatelem těchto dřevostaveb je firma pana
Josefa Tautze z Bu kovice.
Podél silnice jsou provedeny odvodňovací příkopy, které
jsou svedeny propustky do louky v místech stávajícího
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odvodnění. Ve spodní části cesty jsou příkopy svedeny přes
parkoviště do vodoteče.
Ve dnech 1. až 5. července firma Strabag a.s. prováděla
pokládku asfaltového koberce ve vyrovnávací vrstvě a v
konečné krycí vrstvě na vozovce z Hlavňova na Hvězdu
včetně vrchního parkoviště. Po provedené pokládce se
budou dosypávat oboustranně krajn ice. Veškeré stavební
práce včetně mobiliářů, dopravního značení
a
doprovodných objektů budou dokončeny do 31. července
2006. Současná prostavěnost je k 5. červenci 4 mil. Kč.
(provedeny stavební práce bez předložených faktur
odběrateli). Před ložené faktury budou částečně uhrazeny ze
zálohy dotace, kterou jsme již na realizaci projektu obdrželi
ve výši 1 574 tis. Kč.
Tento projekt je s pol ufinancován z prostředků EU
v rámci programu Národní Phare 2003 – Grantové
schéma na podporu turistické infrastruktury.
Václav Tlapák – investiční technik
Helena Ištoková – správa dotací

§
§

§

Pellyho domy – centrum
celoživotního vzdělávání
Informace o projektu
Financování
Celková prostavěnost k 30. červnu 2006 je 7 036 624,Kč. Dosud byly faktury propláceny z bankovního úvěru
města u České spořitelny a.s. V červnu bylo započato
s čerpáním prostředků ze státního rozpočtu – dosud bylo
pomocí limitky SR uhrazeno 456 t is. Kč. Další faktury
k proplacení z limit ky jsou připraveny na červenec.
Stavební práce
V předním objektu čp. 75 se postupně dále realizu jí
vnitřní o mít ky, osazují se dřevěná okna od III. nadzemn ího
podlaží dolů. Provádějí se řemeslné práce - elektro rozvody,
vnitřní ro zvody vody, kanalizace a topení. Na konstrukci
krovu jsou dokončeny vikýře. Stávající konstrukce krovu a
konstrukce dřevěných stropů v jednotlivých podlažích byly
opatřeny ochranným nástřikem proti dřevokaznému h myzu.
Subdodavatelskou firmo Vodizol Kocbeře se provádí
dodatečná izolace všech vnějších a vnitřních stěn jednak
podřezáním zd iva a vlo žením těžké fó lie a dále zarážen ím
nerez p lechů do spáry stěn.
V budoucím konferenčním sále jsou osazeny nosné
dřevěné vazníky a příčné vazn ičky pro zastřešení střešními
panely (kingspan).
Projekt je s polufinancován Evropskou unií
Prostředky MIF (program podpory rozvoje
komunální infrastruktury) byly poskytnuty Evropským
společenství m.
Helena Ištoková, finančně správní odbor
Václav Tlapák – investiční technik

Telegraficky...
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§
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§ V úterý 6. června jsem se zúčastnila schůzky
pří pravného výboru letošních Dnů česko-polské
křesťanské kultury v Mieroszowě. Setkání vedl pan
Julian Golak v přítomnosti starosty Mieroszowa a
ambasadora v Katowicích pana Josefa Bedrycze. Začátek
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letošních Dnů proběhne v neděli 20. srpna v Neratově
v rámci letošní Neratovské poutní slavnosti s následujícím
programem:
10.00 hod. mše svatá – zahájení, divadelní představení
souboru NEDIV SE
13.30 hod.koncert
16.00
hod.
liturgie
a
závěrečné
požehnání
/www.neratov.cz/
V rámci letošních Dnů se na Slavném uskuteční
Mezinárodní malířský plenér. Začíná 14. srpna a za naši
stranu by se ho měl zúčastnit Jan Kousal, Jiří Kollert,
Petr Kysela…
Ve čtvrtek 8. června se v Náchodě konal a schůzka nad
návrhem nového jízdního vl akového řádu. Nasbírané
připomínky některých z Vás jsem přeposlala.
V pondělí 12. června se konalo pravi delné jednání
stavební komise. Tentokrát slavnostní.
Předsedovi panu Josefu Haukovi jsme poblahopřáli u
příležitosti jeho kulatin. Připojili jsme se k mnohým
s přáním uskutečňování dalších osobních i pracovních
plánů ve zdraví a duševní pohodě a spokojenosti.
V polovině června jsem jednal a s panem Janečkem,
který bude letos provozovat v našem městě pouťové
atrakce. Doufejme, že k oboustranné spokojenosti.
Sobota 17. června patřila tradiční m hlavňovským
triatl onům Petra J ansy, kterému jako hlavnímu
organizátoru patří dík. Nevím, nevím, jestli tato pohodová
sobota nebyla labutí písní…
V úterý 20. června jsem se setkala s dr. Evou
Koudelkovou, v její mž nakladatelství s patřily světlo
světa Krtičkovy B áje a pověsti z kraje Jiráskova. Na
podzim bychom se s paní Evou měli setkat v naší knihovně
nad další chystanou knížkou o kladském pomezí.
V úterní m popoledni se v domově důchodců konaly
tradiční hry. Organizace byla jako vždy úžasná, jen to
počasí hodně zkomplikovalo hladký průběh.
Ve středu 21. června se Senior klub Ostaš sešel na
Vražedném pobřeží. Z mého pohledu spokojenost a
pohoda všech zúčastněných.
V sobotu 24. června unie rodičů předevší m pro
školáky uspořádal a POLI-OLY. Pro pořadatele je vždy
největším zadostiučiněním zájem o jejich snažení. Třicet
dětiček tuto podmínku však beze zbytku naplnit nemohlo.
V pondělí 26. června jsme se s panem starostou
zúčastnili Valné hromady TJ SPARTAK Police nad
Metují. Náš dík patří všem dobrovolníkům, kteří zajišťují
činnost oddílů, práci s mládeží nebo se starají o svěřený
majetek.
V úterý 27. června odpoledne se U Berků v Bukovici
uskutečnilo další jednání Dobrovolného s vazku obcí
Policka. Po prohlídka sběrného dvora byla na jednání
kontrola hospodaření, tvorba nových panelů pro turisty,
spolupráce s polskými partnery….
Připojili jsme se k mnoha gratulantům, kteří na konci
června tiskli u příležitosti významného životního jubilea
starostovi Bukovice panu Oldřichu Holubovi ruku
s poděkováním za obětavou práci a s přáním všeho
nejlepšího do dalších let.
Čtvrtek předposledního června patřil předevší m
polickým školákům. Dopoledne se v Kolárově divadle
slavnostně hodnotil školní rok, odpoledne se v obřadní
síni radnice loučili deváťáci.
Všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům
našich škol děkujeme za celoroční práci a přejeme
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prázdniny strávené podle jejich představ s nasbíráním sil
do nového školního roku.
Dětem nové zážitky, nová setkání, kamarádství a 4. září
bezproblémový návrat do školních lavic.
§ V sobotu js me s panem starostou při jali pozvání do
slavícího Bezděkova.. 600 let od první písemné zmínky za
oslavu jistě stojí. Z naší strany vyjadřujeme všem
organizátorům poděkování a pochvalu s přáním dalšího
příjemného žití v obci, která má hodně plánů do
budoucna.
§ V pátek 7. července a v sobotu 8. července slavili
pěkovš tí hasiči 125 let své existence.
§ Je obdivuhodné, že se naše hasičské sbory snaží napříč
nemalým problémům generačním, časovým, finančním…
Děkuju všem!
Ida Seidlmanová
OB ECNĚ ZÁVAZNÁ

VYHLÁŠKA
č. 07/2006

Havlatkou, Pod Jasany, Pod Klůčkem, Příčná, Radimovská,
Radešovská, Smetanova, Slunečná, Soukenická, To mkova,
Tyršova, U Damiánky, U Lesovny, U Opatrovny, U
Zahrádek, V Rokli, Zahradní, Žďárská, chodníky a
ko munikace v těchto ulicích, městská tržnice, ko munikace a
chodníky na Záměstí a v částech Hlavňov, Hony, Pěkov,
Radešov, prostranství za čerpací stanicí /viz příloha na
www.meu-police.cz/, p rostranství před areálem zahradnictví
/viz příloha na www. meu-police.cz/, prostranství staré
tržnice /viz příloha na www.meu-po lice.cz/, Pellyho park,
Bezděkovy sady, průchod v čp. 97 v Polici nad Metují.
Článek 4
Popl atník
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická, která užívá
veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 2.
(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik
poplatníků, odpovídají za placení celého poplatku
společně a nerozdílně. Sp rávce poplatku mů že uložit
zaplacení poplatku kterému koli z nich.

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Police nad Metují vydává dne 29.
června 2006 dle § 14 zákona č. 565/ 1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 p ísm. d)
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích
(obecní zřízen í), ve znění pozdějších změn a doplňků tuto
obecně závaznou vyhlášku města o místním poplatku:
Článek 1
Základní ustanovení
(1) Město Police nad Metují vybírá místní poplatek za
užívání veřejného prostranství.
(2) Vý kon správy tohoto místního poplatku provádí
Městský úřad v Polici nad Metují (dále jen správce
poplatku).
(3) Při řízení ve věci tohoto poplatku platí zv láštní
předpisy1), pokud zákon nestanoví jinak2).
Článek 2
Předmět popl atku

Článek 5
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání
veřejného prostranství nejpozději
3 dny před
započetím užívání. V případě užívání veřejného
prostranství po dobu jednoho dne je nutno splnit tuto
povinnost nejpozději v tento den. Při plnění
oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit
správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické
osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČO a
uvést předpokládanou dobu užívání.
Článek 6
Sazby poplatku
(1) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí
za každý i započatý m2 užívaného
veřejného
prostranství (vyjma poplatku stanoveného paušální
částkou):

Poplatek za u žívání veřejného prostranství se vybírá za
zvláštní užívání veřejného prostranství, který m se rozumí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro
umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání
tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamn í akce
nebo potřeby filmových a televizn ích děl.
Článek 3
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím jsou prostory přístupné
každému bez o mezen í, tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k to muto prostoru, tedy
Masarykovo a Komenského náměstí, ulice 17. listopadu,
Bělská, Dukelská, Dvořákova, Fučíkova, Gagarinova,
Horní, Husova, Hvězdecká, Jiráskova, K Drůbežárně, K
Síd lišti, K Vodojemu , Ke Koupališti, Ke Strážnici, Kostelní,
Ledhujská, Malá Ledhuje, Malý Rynk, M írová, Na Bab í, Na
Bělid le, Na Letné, Na Prád le, Na Sibiři, Na Sp lachově, Na
Struze, Nad Pekárnou, Nádražní, Ocho z, Ostašská, Pod

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

a) restaurační stolky, předzahrád ky, čistírna peří,
broušení nožů atp.
3,- Kč/den/m2
týdenní paušální poplatek
100,- Kč
měsíční paušální poplatek
300,- Kč
b) za u místění zařízení p ro poskytování prodeje
50,-Kč/den/m2
měsíční paušální poplatek činí
1 000,- Kč
c) za u místění reklamn ího zařízení
10,-Kč/den/m2
měsíční paušální poplatek činí
100,-Kč
roční paušální poplatek činí
500,-Kč
d) za provádění výkopových prací na dobu do 10 dnů
včetně
0,- Kč/den/m2
od 11. dne
5,- Kč/den/m2
e) za u místění skládek na dobu do 7 dnů včetně
2,- Kč/den/m2
od 8. dne
5,-Kč/den/m2
f) pro u místění stavebních zařízen í na dobu do 10 dnů
včetně
0,- Kč
od 11. dne
5,- Kč/den
g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa

4
roční paušální poplatek pro vozidla do 3,5 t
1 800,-Kč
roční paušální poplatek pro vozidla nad 3,5 t
3 200,-Kč
h) pro u místění zařízení cirkusů
týdenní paušální poplatek
1 000,- Kč
ch) pro u místění zařízení lunaparků a jiných
obdobných atrakcí
50,-Kč/den/m2
i) za užívání pro kulturn í a sportovní akce
2,-Kč/den/m2
j) za užívání pro reklamn í akce
10,-Kč/den/m2
k) za užívání pro účely tvorby filmových a televizních
děl
10,-Kč/den/m2
Článek 7
Osvobození
(1) Poplatku za u žívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a
veřejně prospěšné účely
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby
zdravotně postižené3)
c) užívání městem Police nad Metují
d) užívání v době tradiční polické pouti způsobem
uvedeným v čl. 6 písm. b) a ch) na Masarykově
náměstí, Ko menského náměstí, v Kostelní ulici,
v ulici K Opatrovně a v Tomkově ulici
e) drobná přenosná reklama /např. stojan A/,
prezentace zboží před objektem t zn. u místění
vzorku zboží atp., pokud jejich umístění podléhá
povolení dle zv láštních právních předpisů /§ 25
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemn ích
ko munikacích, v p latném znění/
f) užívání pro kulturní a sportovní akce, kde není
vybíráno vstupné
Článek 8
Vznik a zánik popl atkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká p rvním dnem, kdy začalo
užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 2
až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo
odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do
původního stavu, tzn. zaházeny výkopy, odvezen materiál,
uklizen užívaný prostor, zajištěna bezpečná sjízdnost
ko munikace, schůdnost chodníků, zrušen stánek apod..
Článek 9
Splatnost popl atku
Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo u žívání
veřejného prostranství započato.
Článek 10
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo
ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené)
nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část mů že
správce poplatku zvýšit až na t rojnásobek.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost
stanovenou touto vyhláškou, mů že mu správce
poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti
nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a §37a

zákona č. 337/ 1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů.
(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost
stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze
dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
(4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující
k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta
znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto
úkonu písemně uvědoměn.
(5) Vy měřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od
konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
10,-Kč/den/m2
Článek 11
Zrušovací ustanovení
Nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky se
zrušuje obecně závazná vyhláška města č. 07/2004, o
místním poplatku za u žívání veřejného prostranství.
Článek 12
Účinnost
Vyh láška byla :
vydána zastupitelstvem města dne 29. června 2006
vyvěšena na úřední desce
dne 30. června 2006
a nabývá účinnosti
dne 15. července 2006
Zdeněk Kad idlo
starosta

Ida Seidlmanová
místostarostka

1)

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů
2)
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů
3)
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů.

Poznámka k místnímu poplatku
za užívání veřejného prostranství
platnému od 15.7.2006
Ke změně původní vyhlášky č. 7/2004, platné od 1.
ledna 2005 nás vedly důvody různé /poznatky z praktického
uplatňování vyhlášky, nutnost zjednodušení a upřesnění
právních formulací/, všechny s měřují k tomu, aby časem
došlo
k optimální mu
provozu
na
veřejných
prostranstvích s ohledem na všechny skupiny uži vatelů
prostranství – tj. chodce, osoby využí vající služeb
obchodníků, obchodníky, majitele nemovitostí v roli
stavebníků při opravách s vých domů atd.
Jedná se nám o to, aby při optimalizaci záboru veřejného
prostranství mohl chodec bezpečně procházet po chodníku
a obchodník mohl bez přílišného finančního zatížení u místit
na chodník svoji reklamn í tabuli či vzorek prodávaného
zboží /opět ovšem se zřetelem na bezpečnost provozu /.
Proto došlo k některý m úpravám ve vyhlášce tak, aby
zábor nebyl zpoplatňován 2x, t j. jako správní poplatek při
vydání rozhodnutí o záboru prostranství a podruhé podle
taxy dle vyhlášky o místním poplatku za užívání
prostranství.
Upozorňujme proto všechny, kdo užívají
veřejná
prostranství, aby se s vyhláškou seznámili, a pokud zábor
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prostranství nemají povolen, vše uvedli do souladu se
zákonem o po zemních ko munikacích /což jsou i chodníky/.
Navštivte internetové stránky www.meu-police.cz, zde
najdete vše potřebné, včetně formu lářů a vysvětlivek k n im.
FSO
OB ECNĚ ZÁVAZNÁ

VYHLÁŠKA
č. 08/2006

o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Police nad Metují se dne 29. 6.
2006 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrán í, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 pís m.
d) a § 84 odst. 2 pís m. i) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích
(obecní zřízen í), ve znění po zdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství na území města Police
nad Metují a vymezu je místa určená pro volné pobíhání psů.
Článek 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) veřejným prostranstvím – všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez o mezen í, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k to muto prostoru 1)
b) prostory pro volné pobíhání psů – plochy veřejného
prostranství dle přílohy č.1 (textová část) a přílohy č.2
(grafická část) této obecně závazné vyhlášky
c) volným pohybem psa – pohyb psa bez vodítka na
veřejném prostranství, a to pod kontrolou nebo
dohledem fy zické osoby
Článek 3
Prostory pro vol né pobí hání psů
1.
2.

1.

2.

Pro volný pohyb psů jsou na území města Police nad
Metují vyhrazena veřejná prostranství uvedená v přiloze
č. 1 (popis) a v příloze č. 2 (g rafika):
Při volném pohybu psů na místech uvedených
v předchozím odstavci tohoto článku je osoba
doprovázející psa povinna mít psa pod kontrolou nebo
dohledem.
Článek 4
Pravi dl a pro pohyb psů
S výjimkou veřejných prostranství uvedených v odst. 1
článku 3 této vyhlášky se volné pobíhání psů na
veřejném prostranství zak azuje. Osoba doprovázející
psa je povinna na veřejných prostranstvích zabezpečit
psa vedením na vodítku, případně i s nasazeným
košíkem (náhubkem) tak, aby pes neobtěžoval jiné
osoby a zvířata, neohrožoval jejich životy, zdrav í a
majetek.
Na akcích konaných na veřejných prostranstvích, na
kterých je p říto men větší počet osob (např.
shromáždění, kulturní a sportovní akce), je pohyb psů
povolen pouze na vodítku a s nasazeným náhubkem.

3.

Znečištění veřejného prostranství psem je považováno
za přestupek proti veřejnému pořádku 2).
Článek 5
Výji mky

Tato obecně závazná vyhláška se nevztahuje na služební
psy policie, městské policie a celn í správy pokud vykonávají
činnost v souvislosti s plněním pracovních úkolů 3), dále
záchranné psy při výkonuzáchranných prací, psy při
doprovodu nevidomých osob a psy používané při výkonu
myslivosti
Článek 5
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou
vyhláškou se postihuje podle zvláštních předpisů.4)
Článek 5
Zrušovací ustanovení
Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší
obecně závazná vyhláška č. 7/98, o povinnostech majitelů
psů na veřejných prostranstvích ze dne 22. 10. 1998.
Článek 5
Účinnost
Vyhláška tato vyhláška byla:
schválena zastupitelstvem města dne
zveřejněna na úředním místě dne
nabývá účinnosti dne
Zdeněk Kadidlo
starosta
1)
2)
3)

4)

29. 6. 2006
30. 6. 2006
15. 7. 2006
Ida Seidlmanová
místostarostka

§34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
§47 odst 1 písm. d) zákona č. 20/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů
např. zákon č. 553/1991, o obecní policii, zákon č. 212/19990
Sb., o ozbrojených silách ČR, celní zákon č. 13/1993 Sb., ve
znění pozdějších změn a doplňků, zákon č. 555/1992 Sb., o
vězeňské službě a justiční stráži ČR.
zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání , ve znění
pozdějších předpisů

Příloha č.1 kobecně závazné vyhlášce č. 8 /2006 o pravidlech
pro pohybu psů na veřejných prostranstvích

Veřejná prostranství vyhrazená pro volný
pohyb psů
Poř. katastrální
číslo
území

parcelní
číslo

1.

Velká Ledhuje

2.

Velká Ledhuje

769/161
769/162
819/40
819/59
819/71
819/72
1126/3
1126/23
1133/2
1133/3
1133/5
1124/2
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lokalizace

polní cesta od ul. Na Sibiři
do Bukovice a navazující cesta
ke Klůčku až k lesu

zelený pás se stromořadím
od jižní části Smetanovi ul.
ke Klůčku

6
3.

Velká Ledhuje

4.

Velká Ledhuje

5.

Velká Ledhuje

6.

Velká Ledhuje

761/1
761/2
762/1
762/8
1122/1
1122/2
1122/4
749/1
1108/1
1110/11
1110/13
1111
č.1099/1
1102/1
1110/1

7.

Velká Ledhuje

1049/1

8.

Velká Ledhuje

9.

Police n. M .

1021/1
1021/4
1021/10
1137/1
1137/4
1137/5
č.1163/3
1113/1

10.

Police n. M .

1085/1

11.

Police n. M .

1085/2
1086
300/1
384/12
389/1
1076

12.

Police n. M .

1077/1
1078
1068/1

13.

Velká Ledhuje

-291

14.

Radešov n. M .

15.

Police n. M .
Radešov n. M .

16.

Hlavňov

č.966/1
č.966/29
č.966/36
č.989/2
996/1
1014
č.1112
č.996/5
996/6
998/1
998/12
1019/1
1019/2
1019/7
782

17.

Hlavňov

(785/1)
822/1
822/2
822/3
822/6

polní cesta od ul. K Drůbežárně
ke Klůčku až k lesu

údolí „Cikánka“ od jižní části
Slunečné ul. na konec horního
poldru
polní cesta od Hvězdecké ul.
po odbočku k „Cikánce“,
spojnice k vodojemu a
navazující polní cesta k horní
suchodolské kapli
polní cesta od ul. K Vodojemu
po vodojem, spojnice do
Ochozi, pěšina od plovárny do
Ochozi a navazující spodní
cesta z Ochoze k dolní
suchodolské kapli
polní cesta z Bělské ul. za
areálem správy CHKO Broum.
polní cesta od has. zbrojnice
po vodárenský objekt „Plachty“
a navazující spojnice z Bělské
okolí starého jezírka cihelny

pěšina na Havlatku od západní
části Husovy ul. nad zahrádkář.
kolonii
polní cesta od stodol po
Žděřinu
a navazující pěšina k obrázku
pěšina a cesta ze Žďárské ul. k
soše sv. Antonína, lipový háj,
navazující polní cesta ke Žďáru
a k obecnímu lesu nad
pekárnou
cesta od pekárny k „Nebíčku“
po statek na kopci
zastavěná pl. pěšina po stavách
od autobazaru
na konec bývalé skládky,
část plochy bývalé skládky
zahrada
cesta do Radešovu od křížku
po začátek obce, polní spojnice
k obec. pozemku „u májky“ a
polní cesta kolem truhlárny
polní cesta od Radešova k „Zákopanici“ a navazující polní
cesta k bývalé skládce odpadů
až po les

pěšina z „M alé strany“ k
obecnímu lesu a navazující
pěšina mezi teletníkem a obec.
lesem
cesta na Hvězdu od statku po
les

822/7
822/8
č.812
813

18.

Hlavňov

19.

Pěkov

č.1081/1

20.

Pěkov

1218

21.

Pěkov

1175

22.

Hony

282

23.

Hony

č.358

24.

Hony

288

25.

Hony

272/1

polní cesta od bývalého
hostince směrem ke „Klůčku“
až po cestu od farmy do Police
část polní cesty „Na drahách“
od stodoly k lesu
polní cesta od kravína po
silnici do Lachova
polní cesta na konci obce
vpravo od hl. silnice směrem
k Hlavňovu a až k převaži
polní cesta k Honům od
Západní strany hráze po
konec rybníka
polní cesta na M alé Hony
až k lesu
cesta na Hony od silnice
na Pasa po začátek Honů
polní cesta od Honů
k Bohdašínu až po les

Příloha č.2 k obecně závazné vyhlášce č. 8 /2006 o pravidlech
pro pohybu psů na veřejných prostranstvích je pro svou
rozsáhlost k dispozici na webových stránkách www. meu-police.cz

tajemník Ing. Pavel Pohner

Přemístění odpadového
sběrného dvora
Odpadový sběrný dvůr již vnímá většina našich občanů
jako standardní zařízen í v rámci městského odpadového
systému. Je určen pro odkládání odpadů, které nelze odlo žit
do kontejnerů na využitelný (vytříděný) odpad, do
odpadových nádob na zbytkový odpad u domů nebo na
domácí ko mposty, tedy pro objemný odpad, odpad ze
zahrad a jiné zeleně a drobný stavební odpad. Je otevřen
dvakrát týdně, tedy ve středu odpoledne a v sobotu
dopoledne a jeho provoz zajišťuje společnost Marius
Pedersen a.s. Od roku 2002, kdy začalo toto zařízení
fungovat, bylo umístěno v přední části prostoru bývalé
cihelny, před městským technicko-hospodářským areálem
(dříve místní hospodářství, dnes technické služby). V roce
2005 však byly městu předány prostory zemědělského
učiliště, které bylo k letošnímu školnímu ro ku definit ivně
zrušeno. Proto bylo rozhodnuto, že do areálu praktického
výcviku tohoto učiliště budou přemístěny celé technické
služby a také stávající sběrný dvůr. Tato situace nyní nastala
a proto oznamu jeme občanům, že od středy 12. července
2006, bude odpadový sběrný dvůr otevřen již v novém
místě, tedy v zadní části areálu technických služeb, za
hasičskou zbrojnicí v Radi movské ulici, s přístupem
z u lice V Do mkách (cesta od hasičské zbrojnice
k cihelenským jezírků m). Provozn í doba sběrného dvora
zůstává stejná, stejně tak i odebírané odpady.
Provozovatelem bude i nadále společnost Marius Pedersen.
K novému sběrnému dvoru patří oplocená zpevněná plocha
s kontejnery na dané druhy odpadů (objemný odpad, odpad
ze zahrad a zeleně, drobný stavební odpad, pneumatiky, sklo
a plasty), buňka pro obsluhu a část přilehlé plechové haly.
Tato hala bude v dohledné době vybavena kójemi a
nepropustnou betonovou vanou, aby zde bylo možné
celoročně odkládat elektroodpad v rámci zpětného sběru
(ledničky,
televize,
zářiv ky
a
další
vyřazené
elektrospotřebiče) a nebezpečný odpad (barvy, ředidla,
oleje, kyseliny a další chemikálie a obaly od nich, baterie,
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léky apod.). Se zavedením tohoto rozšíření (pravděpodobně
od nového roku), dojde s největší pravděpodobností ke
zrušení mobiln ích pouličních svozů v městské části Police
n.M. a tyto zůstanou zachovány pouze v Radešově,
Hlavňově, Pěkově a na Honech. O této změně budeme včas
informovat.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Odkládání využitelného
vytříděného odpadu
V rámci udržování pořádku u kontejnerů na plasty,
nápojové kartony, sklo a papír v ulicích města naléhavě
žádáme občany a rovněž firmy a podnikatele, kteří mají
na základě s mlouvy poveleno užívání těchto kontejnerů, aby
neodkládali s vůj vytří děný odpad na zem vedle
kontejnerů. V případě přeplnění vyčkejte na jejich
vyprázdnění, nebo v případě potřeby odložení větších
rozměrů nebo množství, odložte vytříděný odpad do
sběrného dvora. Děkujeme za pochopení.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Nápojové kartony
Jak jsme již informovali v závěru loňského roku, do
všech kontejnerů na pl asty, ro zmístěných po městě, lze
odkládat také čisté nápojové kartony (Tet raPak a pod.) od
mléka, kefíru, džusů, vína a pod. V dohledné době budou
tyto kontejnery opatřeny nálepkou „nápojové kartony“, které
nám po dlouhém čekání a několikerých urgencích
společnost EKO-KOM konečně dodala.
Ing. Jan Troutnar, MěÚ Police n.M.

Rozpis lékařů stomatologické
služby na červen - červenec 2006
Služba je zajištěna v době
od 9.00 do 11.00 hodi n
Datum
15.7. – 16.7.
22.7. – 23.7.
29.7. – 30.7.
5.8. – 6.8.

Lékař
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109 Teplice n. M .
MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n. M .
MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, M eziměstí
MUDr. Josef Práza
zdr. středisko M achov

Tel. č.
491 581 394
491 543 844
491 582 381
491 547 139

Dobrovolný svazek obcí
Policka informuje
Pravidelná schůzka svazku se uskutečnila dne 27. 6.
2006 v Bukovici. V úvodu schůzky js me rádi popřáli
našemu hostiteli, starostovi obce Bukovice panu Holubovi,
k jeho nadcházejícímu vý znamnému životnímu jubileu.
Následovala již „pracovní“ část setkání. By l schválen
závěrečný účet DSO Po licka a zpráva o výsledku
přezkoumán í hospodaření DSO za rok 2005. Jednali jsme o
projektu – Vybavení pro rozvoj turistiky v regionu Policka.
Vzh ledem ke snížení požadované dotace se plánovaný
projekt zaměří pouze na výrobu infopanelů. Starostové
připraví návrhy textů i fotografií. By lo doporučeno uvést na

panelu zajímavost, záhadu, pověst z obcí nebo přímo místa,
kde bude panel umístěn.
Vý znamný m bodem jednání byla i problemat ika českopolské spolupráce. Jednali js me o přípravě akcí, mnohdy
dost časově i komunikačně náročné, o problémech
spojených s realizací p rojektu.
Závěrečná diskuse se věnovala problematice čištění
odpadních vod v obcích a novému stavebnímu zákonu.
Starosta Žďáru n. Met. Ing. Puschmann informoval o
provedené sbírce na opravu kaple na Ostaši. Požádal
příto mné starosty o další podporu opravy této krásné a velmi
navštěvované památky.
Ing. Helena Ištoková DSO Policka

Projekt „Krajina Stolových hor“
Ve Vambeřicích se uskutečnila 29. 6. 2006 další schůzka
pracovní skupiny k projektu Radkovské oblasti. Byly
hodnoceny již realizované akce. Např. proběhl společný
výlet školních dětí z Rad kova, Machova a Police, které se
zúčastnily vědomostní soutěže „Po znej česko-polské
příhraničí“. Dět i společně navštívily Karlov, Hejšovinu,
Vambeřice, byly tu i pohoštěny, a na závěr společného dne
si opekly buřty na novém parkovišti na Slavném.
Dlou ze se jednalo i o jedné z hlavních akcí projektu –
Stolovohorském jarmarku místních produktů. I přes velkou
propagaci akce si lidé bohužel cestu do Radkova (který
zatím leží mimo hlavní pozornost turistů) nenašli, takže
zájem o jarmark byl velmi malý. Proto byl omezen pouze na
víkendy. Příští ročník bude přesunut na úpatí Hejšoviny do
Karlova, který je turisticky nesrovnatelně frekventovanější.
Teprve při takovéto návštěvnosti dostane tato akce ten pravý
smysl a splní svůj účel. Jedině tak budou spokojeni jak
návštěvníci, tak vystavovatelé a prodejci. Pro letošní průzku mný ročník děkujeme všem účastníkům i
návštěvníků m z Po licka o zájem a prosíme je o pochopení,
výdrž a podporu dalších ročníků.
S drobnými organizačními nedostatky v úvodu proběhl i
„Turnaj měst a obcí“, kdy osmičlenná družstva zástupců
obcí soutěžila v zajímavých disciplínách (překážkový běh,
běh v ploutvích, střelba lukem, jízda na rotopedu atd).
Českou stranu zastupovala družstva Martínkovic, Machova
a Suchého Dolu. Nakonec se ale všichni účastníci výborně
bavili, a to bylo účelem.
Součástí jarmarku bylo množství doprovodných akcí –
např. projekt „Cesta na Karlow“ co ž byly venkovní filmová
projekce a také výstava filmových plakátů 60. let (i polské
plakáty věnované českému filmu). Velký úspěch u diváků
zaznamenaly filmy Petra Zelen ky (např. Knoflíkáři). Na
„Rock Jarmarku“, který se konal v Radovském zálivu
(pódium v b lízkosti vodní hladiny) vystoupily i české
skupiny – „9* MM“ a OVRS. V neděli proběhla soutěž
hasičů, s uznáním konstatovali zástupci polské strany, že
např. naše ženy dosáhly v soutěži lepších časů, než jejich
mu ži. Od 19.00 hodin probíhaly na přehradě (zalew) akce k
ukončení jarmarku. Nejprve to byl „Koncert hvězd“ (kapela
Princes z Čech a Raz, dva, tři z Polska). Na závěr pak
velkolepý ohňostroj, kdy část světelných efektů byla
spouštěna
přímo z vodní hladiny. Tuto nádhernou
podívanou shlédlo několik stovek diváků.
Přejeme našim polský m sousedům, aby se jim příprava
takových akcí dařila i nadále a stále lépe. V ob lasti Radkova
byla po více než 10 let ku ltuře a sportu věnována min imální
pozornost. Proto je velmi obtížné po takové době začínat
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znovu. Buďme rádi a važme si toho, že mají zájem i o naše
zkušenosti a účinkování na podobných akcích. Snad se nám
do budoucna podaří doladit i organizační stránky a
vzájemnou propagaci.

Další schůzka pracovní skupiny je plánována na
2. polovinu července do Karlova, kde za účasti orgánů
ochrany přírody bude v terénu upřesňován průběh
lyžařských běžeckých tras jak turistických, tak pro
plánovaný lednový 1. ročník ly žařského závodu „O pohár
Stolových hor“ (už teď zveme k účasti). Jejich součástí by
mělo být i napojení na českou stranu hranice v oblasti
Machovského kříže. Po lská strana bude stopy udržovat
novým „Ratrakem“, plánuje i lyžařské zázemí a pů jčovnu na
Karlově.
Celý projekt je financován z programu EU Interreg IIIA,
který je zaměřen na přeshraniční spolupráci. Přejme si, aby
se tato spolupráce prohlubovala. Může přinést prospěch
oběma stranám.
Jiří Ducháč, Ing. Helena Ištoková
DSO Policka

Spolupráce s Diakonií Broumov
probíhá již něko lik let. V polovině června jsme obdrželi
od ředitele PhDr. Vítězslava Králíka písemné poděkování za
dosavadní pomoc a podporu. Z přiložené Výroční zprávy
2005, která je u mě k nahlédnutí či zapůjčen í, vybírám:
Diakonie Broumov je občanských sdružením, jehož
poslání m je pomoc lidem, kteří se z různých důvodů
ocitli v krizové ži votní situaci a na okraji společnosti –
nezaměstnané, dlouhodobě a obtížně zaměstnatelné, ty,
kteří se vrací z výkonu trestu nebo po dlouhodobém léčení,
zejména duševně a mentálně postižené, lidi, kteří ztratili
svůj domov, i ty, kteří jsou sociálně obtížně přizpůsobiví, -a
to s cílem jejich osamostatnění tak, aby mohli najít s vé
místo ve společnosti. Mezi všemi těmito li dmi představují
ženy zvláště zranitelnou skupinu.
K tomu jsou zaměřeny všechny projekty a další
programy.
Jeden příklad z praxe:
„Uživatel služeb Diakonie Brou mov pan XY – 48 let,
byl bezdo movec, se zdravotními obtížemi, bez stálého
zaměstnání, neplatil sociální ani zdravotní pojištění. Přišel
do Diakonie z Armády spásy ucházet se o jakoukoli práci.
Zaměstnali js me ho na zkušební dobu jako závozníka a
poskytli mu azylové ubytování. Osvědčil se a byl přeřazen
na základní práci při třídění text ilu. Po roce u nás se sblížil
s pracovnicí d iakonie a jejich přátelství přerostlo
v partnerský vztah.
V současné době mají oba uzavřenu pracovní smlouvu
s diakonií na dobu neurčitou, svědomitě pracují a
v Brou mově si pronajali samostatný byt. Pan XY nyní
pracuje jako vedoucí manipulant a díky své zodpovědnosti
je velký m přínosem. Splácí své dluhy, v soukromém životě
začal dbát o hygienu a o svůj vzhled. Přes svoji uzavřenou
povahu se aktivně zapojuje do činnosti společnosti. Znovu
nalezl s mysl života a daří se mu jej naplňovat.“
Ida Seidlmanová

Věřte, nevěřte…
…z keramických mís pod radnicí a na náměstí zmizely
sazenice muškátů…
…z kmene krásného starého dubu u dřevěnky si
někdo dost necitli vě odsekal kúru, poškodil lýko a
stromu způsobil nepříjemnost…

¨¨¨

K NIH O VN A ¨ ¨ ¨

Poděkování

Čítárna a studovna knihovny

hlavňovským ženám za jejich nezištnou práci, kterou
dělají hlavně pro děti a seniory ve vsi. Již trad ičně pořádají
dětské dny, drakiády a přednášky. Také uklidily bez nároku
na mzdu klubovnu /zároveň i volební místnost/ po malíři ve
vzorné kvalitě. Mají v plánu ještě spoustu akcí. Mohl bych
ještě dlouho chválit zv lášť dnes, kdy se vše točí kolem
peněz.
Přeju jim proto, aby na ně sponzoři nezapomněli a
podpořili jejich náročnou činnost.
Za Osadní výbor Hlavňov Karel Beneš

Stejně jako celý rok, tak i v červenci a v srpnu může
každý využívat služeb čítárny a studovny. Čtenáři mají
k dispozici denní tisk, zájmové, cizo jazyčné a odborné
časopisy pro dospělé i děti.
Závislosti a my je titul odborného časopisu pro sociálně
patologické jevy. Již z názvu je patrno, čemu se časopis
věnuje. Najdeme v něm zprávy z oblasti drog, kriminality,
terorismu, alkoholismu, tabáku a jiných návykových látek.
Časopis přináší odborné poznatky a informace policie,
z oblasti dobrovolnictví, přináší pohled do kultury.
Půjčovní doba čítárny:
Po: 13.00 - 16.00 hod.
Út: 09.00 - 12.00 hod. 13.30 – 17.30 hod.
Čt.: 09,00 - 12.00 hod. 13.00 - 17.30 hod.
Pá.: 13.00 - 16.00 hod.

My naopak děkujeme Karlu Benešovi..
Přejeme mu rychlou rekonvalescenci po náročné operaci.
Karel je duší Hlavňova. Vid í a slyší. Není netečný k věcem
obecním. Těšíme se brzy na další spolupráci.
Vedení města
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Školní rok skončil a prázdniny
začínají
S prvním prázdninovým dnem se mů žeme ptát, zda byl
školní ro k úspěšný i pro kn ihovnu. Snad ano. Posuďte sami:
V právě uplynulém školn ím roce (bohužel pro statistiku
není shodný s rokem kalendářním) si v knihovně děti
vypůjčily přib ližně 6200 knih a časopisů. Přišly v rámci
vyučování na 25 lekcí kn ihovnického minima, na kterých se
seznamují s knihou i knihovnou. Připrav ili js me pro ně 31
literárních besed podle požadavků učitelů k doplnění školní
látky. Sešly se 35x ve čtvrtek odpoledne k společnému čtení
a tvoření. Proběhly 2 větší akce – výstava dětských prací ze
soutěže v aranžování sušených květin Kouzlení s květinami
a výstava fotografií Ptačí svět, v jejímž rámci přišly děti na
13 besed o ptačí tematice.
Ale červík pochybností, zda to není málo, stále vrtá.
Vždyť kniha má mnoho konkurentů. Chceme věřit, že o
prázdninách během deštivého odpoledne zvítězí knížka a
přitáhne malého čtenáře a otevře před nim nepřebernou
pokladnici příběhů, dobrodružství a tajemství. Na nás
dospělých je, abychom jim kn ížku jako alternativu pro
společné i samostatné čtení nabídli. Prosím, zkusme to.
S výběrem kn ih i časopisů vhodných na prázdninové
čtení vám v kn ihovně v půjčovní době rádi poradíme.

Nabídka knih:
◊ Marek, Jan: Dějiny Afghánistánu.
Kniha obsahuje ucelené dějiny území Afghánistánu od
pravěku a starověku po dnešek.
◊ Dwórková, Debórah: Os větim.
1270 až současnost.
Publikace je věnována historii Osvětimi a jejího okolí od
13. do 20. století s důrazem na proces vyhlazování Židů
za 2. světové války.
◊ Bittnerová, Dana: Kdo jsem a kam patří m?
Identita národnostních menšin a etnických ko munit na
území České republiky.
◊ Sailerová, Veronika: Josef Koutecký – Zůstal jsem
klukem.
Knižní ro zhovor ze zakladatelem české dětské onkologie.
◊ Havel, Václav: Prosím stručně.
Rozhovor s Karlem Hv ížďalou, poznámky, doku menty.
◊ Kejvalová, Lenka: Výži va dětí od A do Z.
Knížka o výživě a kuchařka je zpracovaná z pohledu
lékařky z terénní praxe.
◊ Ringel, Vlastislav: Uzel pro štěstí.
Kniha o řemeslné zručnosti při vázán í rů zných uzlů
s návody a ukázkami.
◊ Márquez, Gabriel García: Všechna špína s věta.
Vůbec první autorův román s autobiografický mi prvky.
◊ Hájíček, Jiří: Selský baroko.
Novela o období kolektiv izace vesnice v 50. letech.
◊ Cimický Jan : Tzimiskis.
Historický ro mán z období byzantské říše.

dnes už legendární zpracování pověstí z našeho kraje z pera
Antonína Krtičky Polického – Báje a pověsti z Kraje
Jiráskova. Vychází v nakladatelství Bor PhDr. Evy
Koudelkové, která původní staré vydání upravila do
dnešního jazy ka. K dostání bude v knihkupectvích Marie
Kohlové v Polici nad Metují a Jiřího Kohla v Tep licích nad
Metují. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost
k obohacení Vaší knihovny.
Jiří Kohl
Nejobsáhlejší z pověsťových souborů Antonína KrtičkyPolického je jakýmsi výborem, v němž se objevují i některá
vyprávění z jeho zbývajících dvou sbírek pověstí /Z
královského hvozdu a Hora Ostaš v pověstech a bájích/.
Pověsti v knize jsou převážně historizující s mnoha prvky
romantické dobrodružné literatury, jež zvyšují jejich čtivost.
Je to bezesporu nejoblíbenější z autorových knih, o čemž
svědčí toto, v pořadí již čtvrté vydání.
Se souhlasem PhDr. Evy Koudelkové, v jejímž
nakladatelství spatřilo světlo světa právě vyšlé čtvrté vydání
Bájí, jsem si dovolila citovat text tiráže. Nejeno m jako
upoutávku na zakoupení této knížky, která k nám Poličáků m
prostě patří...
Ida Seidlmanová

Ceník Technických služeb Police
nad Metují,s.r.o.
Doprava
Avia-kontejner
14 Kč/ km + 28 Kč/15 min.
výkonu (natažení a vyložen í kontejneru)
Avia MP16-p lošina
15 Kč/ km + 28 Kč/15 min .
výkonu (práce ruky plošiny)
Ladog-zameták
12 Kč/ km + 520 Kč/hod. výkonu
Multicar
20 Kč/ km
Ostatní mechanizace
Traktor
315 Kč/hod. výkonu
Ostrowek
270 Kč/hod. výkonu
Malotraktor UNI
150 Kč/hod. výkonu
Vibro max (válec)
100 Kč/hod.
Vibračn í deska
100 Kč/hod.
Cena práce(obsluhy) je
217 Kč/hod.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Dále nabízíme práce elektrikářské(včetně revizí) a
instalatérské – ceny dohodou.
Objednávky na telefonní m čísle 491 541 149
Michal Mucha, vedoucí provozu TS

Sobota 15. července 2006
v 19.00 hodin
Chrám Nanebevzetí Panny Marie

Vaše knihovnice

Báje a pověsti z Kraje Jiráskova
opět vyjdou
Po skoro 15-t i letech od posledního vydání, z iniciativy
knihkupkyně Marie Kohlové z Police nad Metují, opět vyjde
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Městský úřad v Polici nad Metují
ve spolupráci se ZUŠ v Polici nad Metují
vás srdečně zvou na

KONCERT
SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU

BOHEMIACHOR

V net radičn ím p rogra mu z az ní skladby aut orů
F. Poulenc, M . Lauridsen, R. Genee,
K. Lange, E. T och, Z . Lukáš
i úp ravy jazz ové hudby , sp irit uálů a lidový ch p ísní

Jako h o s té v ys to u p í
s ó lo v ě žáci Z UŠ v Po lic i n ad M etu jí
To máš He jzlar - vi olo ncello (J . S . Bac h)
Š imon Mich al - h ous le (J . S . B ach )
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Úterý 8.8.2006

¸¸

¸

v 19.30 hodin

DĚSNEJ DOJÁK
Americká komedie o lásce, romantice a podobných hloupostech.
Potěší hlavně ty diváky, co romantiku milují i ty, co se jí bojí.
Film v původním znění s titulky. (82 min.,USA)
M ládeži přístupné od 12 let.
Vstupné: 55,- Kč

Úterý 22.8.2006

v 19.30 hodin

X-MEN: Pos lední vzdor

®®

A KC E VE MĚ S T Ě

®

®

Sobota 15. července 2006
TJ S PARTAK Police nad Metují ve spolupráci s městem Police
nad Metují pořádá

Český pohár v bězích do vrchu 2006
BĚH NA HVĚZDU

Sraz na nám ěst í v Polici nad M et ují, od 13 hodin dět ské kat egor ie a
běh „BUĎ FIT“ , od 14.30 hlavní z ávod. Přihlášky a šat ny –
M ěst ský úřad v Polici nad M et ují od 12 hodin. St art ovné 40,- Kč
v dosp ělý ch kat egorií ch. Další infor mac e o z ávodu a uby t ování
vám p osky t ne Jaroslav M az ač 605 90 11 33.

Rozhodující souboj mutantů s lidmi, kteří je nenávidí a strašně se
jich bojí. Závěrečná kapitola slavné filmové trilogie přinese
konečné rozuzlení.
Film v původním znění s titulky. (104 min.,USA)
M ládeži přístupné.
Vstupné: 60,- Kč

Úterý 29.8.2006

v 17.30 hodin

DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA
A chládek je fuč. Na plátno se vrací naši milí hrdinové – chlupatý
mamut M anny, lenochod Sid, šavlozubý tygr Diego a prehistorická
kryso/veverka Kyselka. Především je tento film laskavá komedie,
která hýří akcí, romantikou a velikánským přátelstvím. Při tom
roztaje srdce každého diváka bez ohledu na věk.
Film v českém znění s titulky. (91 min.,USA)
M ládeži přístupné.
Vstupné: 60,- Kč
!!!PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA FILMO VÁ PŘEDSTAVENÍ JE
PO UZE V PO KLADNĚ KINA 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM!!!

®®®

D IVAD L O

®®

®

59. POLICKÉ DIVADELNÍ HRY
Čtvrtek 5.10.2006
v 19.30 hodin
Herci Pražských divadel uvedou hru Joe Ortona
ČISTÁ KOŘIST
Sobota 14.10.2006
v 19.30 hodin
DS Jilemnice uvede hru N. V. Gogola
REVIZOR
Neděle 22.10.2006
v 17.00 hodin
DS SOKOL Choceň uvede pohádku nejen pro děti
LOUPEŽNICKÁ HISTORIE
Středa 25.10.2006
v 19.30 hodin
DS Jiráskova divadla Hronov uvede hru A. Jiráska
LUCERNA

Prý nebude sněžit
Náš zvláštní pěvecký sbor BOHEM IACHOR (je nás
skoro šedesát, bydlíme snad ve všech koutech naší země,
scházíme se pětkrát do roka ke společnému zpívání a zveme
si k to mu ty nejšikovnější sbormistry) se opět sejde v Polici
nad Metují. Mám z toho radost.
Když js me na jaře letošního roku (v březnu) přijeli na
naše první polické soustředění, měl jsem dojem, že jsme na
Sib iři. Sněhu po kolena, na siln icích klouzačka. Neútulno.
Zima.
Ne tak ale mezi lid mi: v hospodě nám dali dobře najíst a
neošidili nás, při nakupování v koloniálu se na nás usmívali
nejen prodavači, ale dokonce i ostatní zákazn íci (jako by jim
ani nevadilo, že je v prodejně z ničeho nic o čtyřicet cizích
lid í víc). Pan ředitel Nývlt ze základní školy nám otevřel,
zatopil, ubytoval nás, okopíroval nám noty a ještě
poděkoval, že prý hezky zpíváme... Měl jsem pocit, že se mi
to jen zdá.
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Ale korunu tomu všemu nasadil teprve koncert. Že
v Polici uslyšíme tak vynikající dětský orchestr (pod
vedením paní učitelky Michalové), jsem si opravdu vůbec
nedovedl představit. Ze srdíčka jsme si společně s radostí
zamu zicírovali a početné publiku m (kde se Ti lidičkové
hrom do Police vzali?) naše zpívání potleskem opravdu
ocenilo. Přijali nás moc hezky. (Jen ta zima kdyby v tom
kostele nebyla!)

Měsíc červen v polické mateřince
Bylo to krásné víkendové soustředění naplněné radostí a
setkáváním s krásnými lid mi. V krásném městečku.
A tak vůbec není divu, že jsme bez zaváhání přijali
nabídku k další návštěvě. A těšíme se moc. Celý druhý
červencový týden budeme u vás v Polici zkoušet, veselit se a
prozpěvovat. Opět se společně s našimi přáteli ze ZUŠ
setkáme s milý m publikem na koncertech v Náchodě (v
pátek 14. července od 19 hodin v kostele Církve
československé husitské) a poté, jak js me konec konců na
jaře tak napůl slíb ili, i v Polici (v sobotu 15. července od 19
hodin v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie).
Doufám, že i v těch restauracích a obchodech na nás budou
opět tak milí a že na koncerty přijde hodně posluchačů.
Jarda Hejzlar slíbil hezké počasí (min imálně, že p rý
nebude sněžit), tak jsem zvědav, zda svůj slib dodrží!
Jan Staněk, sbormistr Bohemiachoru

NADACE NAŠE DÍTĚ
Vážení přátelé,
jsem velmi ráda, že Nadace Naše dítě dostala možnost
být patronkou výstavy fotografií pana Schirla „Děti Asie“.
Na snímcích z jednotlivých asijských zemí jsou živé
záběry dětí jiné barvy pleti. Přestože žijí v jiné části světa,
jsou stejné jako všechny děti na světě, mají své radosti a
smutky a potřebují lásku a bezpečí nás dospělých…
K tomuto cíli přispívá i výstava neobyčejně krásných a
věrohodných snímků dětí Asie.
Děkujeme autorovi za nafocení fotografií asijských dětí
a zároveň za to, že naše nadace dostala možnost výstavu
morálně podpořit.
Atˇ udělají tyto krásné fotografie mnoho radosti a možná
i pomohou ochraně dětí v České republice.
Vaše,
Zuzana Baudyšová
ředitelka Nadace Naše dítě

byl ve znamen í výletů a návštěv. Protože nám zkraje
měsíce nepřálo počasí, museli jsme s turistikou počkat a
teprve v úterý 13. js me vyrazili. Třída Zvonečků odjela
autobusem na Petrovice, navštívila oboru s daňky, muflony
a jeleny u Zdeňka Téry. Sluníčková třída jela autobusem na
Slavný, děti pozorovaly taktéž koně a domácí zvířata neplánovaně pak sledovaly silničáře při práci na parkovišti.
Když se dostatečně vynadívaly, odešly do Podskalí, kde
obdivovaly totemy u chat a opékaly párky. Třída Berušek si
udělala výlet do Machovské Lhoty. Nejdříve se také svezly
autobusem, potom se vydaly pěkným lesním prostředím k
myslivecké chatě. Děti si zde opekly buřty a pohrály si, na
zpáteční cestě se všechny vyfotily u závory s Polskem a
obdivovaly u potůčku klapající vodní mlýnek. Odpoledne
jsme se všichni vrátili unavení, u mounění, ale bohatší o další
zážit ky.
Pro děti Berušek, které půjdou v září do školy, byl v
pátek 2. června připraven zajímavý program. Dopoledne
navštívily školní dru žinu, kde je přiv ítala vychovatelka paní
Miluše Kosová, provedla je po školní družině, popovídala si
s dětmi, co všechno zde dělají a nechala je p rohlédnou
hračky. Děkujeme za krásné panenky z vlny, které pro své
budoucí kamarády vyrobily děti ze ško ly.
K večeru jsme se pak sešli ve školce, děti si přinesly
spací pytle a oblíbené plyšáky, se kterými budou ve školce
spát. Nejprve js me si zahráli na šipkovanou, jedna skupina
dětí značila cestu a ukrývala úko ly, druhá skupina úkoly
plnila. A tak js me cestou dělali dřepy, poznávali květiny,
zpívali p ísničky, vy mýšleli slova od stejné hlásky, až jsme
došli ke kapličce a hledali poklad. Pak si děti v lese chvíli
pohrály, stavěly domečky pro broučky. a vrátili js me se za
soumraku do školky. V jídelně se děti občerstvily a vydaly
se ztemnělou budovou na stezku odvahy - nikdo se nebál za od měnu dostaly razít ko na ruku. Potom následovalo
pasování na školáka. Dět i dostaly stužku s nápisem a rokem
rozloučení s mateřinkou a k tomu potřeby do školy.
Následovala pyžamová diskotéka, a potom se značně
unavené uložily ke spánku. V sobotu ráno po snídani si děti
odvedli rodiče - to bylo zážitků k vyprávění!
Všechny děti v červnu ještě navštívily mu zeu m Merkuru.
Koncem měsíce js me měli ve znamení vody. Povídali
jsme si, jak je důležitá pro člověka, všímali si počasí. Vydali
jsme se na vycházku k rybníků m u cihelny, kde jsme
obdivovali lekníny, vážky, lísku černou a čápa, všímali si
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života u vody a také děti upozornili na nebezpečí, které u
vody hrozí.
Poslední týden pozvala ředitelka rod iče nových dětí na
schůzku, kde dostali informace o provozu v MŠ, jaká je
náplň dne, jaké akce a činnosti jsou pro jejich ratolesti
připraveny.
Poslední den v měsíci se již některé děti s námi
rozloučily. O prázdninách budeme malovat jednu budovu,
budou probíhat nutné opravy a generální úklid - tak, aby
bylo vše nachystané na nový školní rok.
Přejeme všem krásnou dovolenou, dětem slunečné
prázdniny a těšíme se na shledanou !
MŠ Po l ice na d Metu jí

Spolupráce ZŠ a MŠ.
V rámci spolupráce ZŠ a MŠ, jsme pozvali do školní
družiny předškolní děti, které v září nastoupí do školy. V
pondělí 29.5. se přijely podívat k nám děti z Velkých
Petrovic a v pátek 2.6. se přišly podívat děti z MŠ Police. Ty
měly právě " Týden dětské radosti ", který zakončily
překvapením a to návštěvou u nás ve školní dru žině. Zde se
seznámily s prostředím, s hračkami a s paní vychovatelkou
Kosovou. Vzájemně js me se představili a povídali js me si o
tom, co vlastně školní družina je a co budeme v průběhu
celého školního roku dělat. Myslíme si, že se dětem u nás
líb ilo a na památku každý dostal panáčka nebo panenku z
provázků, které vyrobily děti ze 3. oddělení ŠD.
Miluše Kosová, vychovatelka ŠD.

Jak jsme putovali za drakem
Naše putování začalo hned ráno. Paní učitelka nám
přečetla zv láštní pohádku. O víle, které čtyřhlavý drak
ukradl kouzelný prstýnek.. Poté jsme se šli strojit, že
půjdeme ven na procházku a v tom slyšíme z venku
píšťalku, na kterou někdo píská smutnou písničku. By la to
víla z té naší pohádky! Přišla nás poprosit, jestli bychom jí
nepomohli draka přemoci. Přišel nás pozdravit i Hejkal,
který nám daroval „trpasličí čepičky“ (děti do pohádky
nemů žou) a také nám poradil, kudy máme jít draka hledat a
připo mněl nám, že musíme po cestě najít tři drahokamy . Na
této strastiplné cestě nás čekala spousta překážek, ale i
překvapení: museli jsme si postavit most přes řeku,
abychom ji moh li přejít, uklid it loupežníkovi okolo
domečku, aby nám u kázal cestu dál, přebrodit bažinu a
dokonce jsme odolali i jezince, která nás lákala úplně stejně
jako Smolíčka. Třetí drahokam js me našli v kouzelné
studánce.
K cíli už zbýval kousek – projít t mavou jeskyní a už
jsme byli u draka. Hejkal, který nám opět přispěchal
pomoci, nám přinesl meč, do kterého jsme zasadili tři
drahokamy a mohli jsme jít na draka! Víla za po moci svého
rozpočítávadla vybrala z nás trpaslíků jednoho odvážného,
který za pomoci ostatních draka nakonec přemohl a navrátil
tak víle její kouzelný prstýnek. Za odměnu js me dostali
poklad v truhle – bonbóny a nanukový dort, na kterém jsme
si moc pochutnali.

Závěr školního roku v mateřské
škole
Aby dětem ve školce rychleji utekl závěr školn ího roku,
nachystaly pro ně paní učitelky na měsíc červen několik
akcí. První byl výlet do Maršovského údolí spojený s
návštěvou obory s bílý mi jeleny. Děti se tam vydaly ve
čtvrtek 8.6.2006. Počasí sice bylo chladnější, ale dětem se
výlet moc líbil.
Další akcí byl výlet do Perníkové chaloupky. Ten se
uskutečnil ve středu 21.6.2006. Spolu se školáky si děti
prohlédly muzeu m perníků v obci Ráby u Pardubic,
podívaly se ke skřítků m i do pekla. Společně vystoupaly na
hrad "Kuňku".
V pondělí 26.6. byla pro ně nachystána pohádka Jak
putovali trpaslíci za drakem. Tato akce byla v režii
Divadélka na baterky a opět byla skvělá. Z dětí se stali
trpaslíci, kteří museli ujít dalekou cestu, než došli až k
drakovi.

Poslední akcí bylo šerpování, které proběhlo v úterý
27.6.2006. Budoucí žáčci první třídy byli o značeni za
opravdové předškoláky, dostali malé dárky a společně se
rozloučili se svými kamarády ve školce.

Marie Vaisarová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLICE NAD METUJÍ

ČERVEN 2006 ve škole
V p rvní polovině června se uskutečnily školní výlety
dalších tříd. Posledním konečně také přálo počasí. Šesté
třídy se zúčastnily ve dnech 21. - 23.6. turistického kurzu na
Ostaši, 7.A exkurze na náchodský zámek, 7.B navštívila
nový moderní kravín v České Metuji. Všechny sedmé a
osmé třídy se také podívaly 27.6. do firmy Microtherm.
Proběhlo poslední kolo sběru starého papíru v letošním
školním roce a ke dni 23.6 byl u končen sběr léčivých bylin.
Poslední středu 28.6. se žáci 2.stupně zúčastnili
sportovního dne, kdy třídy jednotlivých ročníků soutěžily
mezi sebou v různých sportovních disciplinách. 29.6. jsme
zakončili školní ro k v divadle, kde byli oceněni nejlepší
sběrači papíru a bylin a nejlepší sportovci školy, odpoledne
obdrželi žáci devátých tříd závěrečné vysvědčení na
městském úřadě. Poslední červnový den si také ostatní žáci
odnesli ze školy svá vysvědčení. Všichni už se těšili na
prázdniny.

Pavel Jirásek, Barbora Pátková, Jana Siváková, Markéta
Teich manová. V pondělí 19.6. 2006 těmto vandrovníkům
předal sladkou odměnu jeden z organizátorů pan Petr
Scholz. Podle slov účastníků dort po obědě opravdu chutnal.
Doufáme, že i v příštích letech se děti v hojné míře na trasy
této známé po lické akce vydají.

ZNÁMKY
Hezká známka je jednička,
takovou má naše Anička.
O něco horší dvoječka
spadla do žákajdy Marečka.
Známka mezi je trojka,
je ale horší než dvojka.
Šeredná známka je čtyřka,
tu dostala lajdácká Jiřka.

Nejhorší známka je pětka,
dostala ji neučící se Bětka.
Když se budou všechny děti učit,
nemusí se se šerednými známkami mučit.
Budeme-li mít v učení vytrvalost,
určitě budeme mít ze známek radost.
Pepa CULEK, 7.B

Exkurze do Náchoda
V pátek 16.června se třída 7.A zúčastnila exku rze do
Náchoda na zámek. Zde jsme si prohlédli 1.patro zámecké
expozice, která připomíná především období Ottavia
Piccolo miniho. Porozh lédli js me se z vyhlíd kové terasy po
Náchodě a okolí a zájemci ještě navštívili gotický sklep se
studnou a věž s hladomornou. Nahlédli jsme do zámecké
kaple, podívali se na medvědy Ludvíka a Dášu v hradním
příkopě a do Piccolominské zahrady. Závěrem se někteří
vydali do expozice se strašidly. Exkurze se vydařila, přálo
nám i počasí.

Práce žáků 7.A v knihovně
V rámci výuky občanské výchovy dostali žáci 7.A za
úkol vytvořit jednoduchý projekt o přírodních krásách a
kulturních památ kách buď Police nad Metují a jejího okolí,
nebo si mohli vybrat kterékoli místo nebo oblast v naší
vlasti.
Některý m
autorů
se
podařilo
vytvořit
mnohostránkové práce psané vlastní rukou doplněné
obrázky i kresbami. Určitě nad nimi museli strávit spoustu
času a podle výsledku bylo vidět, že je práce bavila, jak
mno zí uváděli. By lo mi líto, aby se s nimi nemohli nikde
pochlubit. Díky dobré spolupráci s knihovnou a především
vstřícnosti a pochopení paní ředitelky si mů žete práce
prohlédnout v oddělení pro dospělé v průběhu dvou
prázdninových měsíců.

Nejpočetnější třída na Polickém vandru
V květnu se konal 31.ročník Po lického mezinárodního
vandru. Také letos byla vyhodnocena nejpočetnější třída
naší školy, jejíž žáci se vandru zúčastnili. Jednalo se o deset
žáků ze 7.B: Jan Břeský, Vlastimil Dubišar, Mart ina
Dostálová, Martin Hrnčíř, Adéla Kulichová, Jana Jirásková,

Vilma Scholzová

Konec školního roku v
základní škole
Poslední červnový týden byl opět ve znamení závěru
školního roku a s ním spojených již trad ičních činností v
základní škole. Pro žáky devátých tříd byl jistě nejdůležitější
čtvrtek 29.6. 2006, kdy byli žáci devátých tříd naposledy v
naší škole. V dopoledních hodinách proběhlo zvlášť pro I.
stupeň a zvlášť pro II. stupeň slavnostní vyhodnocení
školního roku spojené s odměňováním nejaktivnějších žáků
v oblasti sportu, sběru bylin, sběru starého papíru a další
reprezentace školy v Kolárově divadle. V bloku pro II.
stupeň pak žáci 9. tříd měli mo žnost se rozloučit svým
vystoupením se všemi žáky i učiteli školy. Příjemný m
zpestřením pak jistě bylo vystoupení několika tanečních
vystoupení během celého programu, kdy nás svým uměn ím
potěšili Tereza Řehořová s Janem Mrštinou, Dita
Třešňáková s Janem Dostálem a děvčata z taneční školy
orientálních tanců pí Noskové. V odpoledních hodinách
proběhlo v obřadní síni MěÚ již tradiční slavnostní
předávání vysvědčení žáků m 9. tříd za příto mnosti pana
starosty Zdeňka Kadidla a rodičů.
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A jak dopadl celý školn í ro k v naší škole? Od letošního
školního roku byla poprvé naší součástí Základní škola a
mateřská škola v Bezděkově nad Metují. Proto od 1.9.2005
byl změněn název naší školy na Základní škola a Mateřská
škola Police nad Metují, okres Náchod. Pro zajímavost, naší
součástí se stanou od 1. září tohoto roku také Mateřské školy
ve Velkých Petrovicích a České Metuji. A nyní trochu čísel.
Celkem bylo v naší škole k 30.6. 2006 512 žáků, kteří
navštěvovali celkem 23 tříd, z toho 11 tříd bylo na I. stupni
a 12. tříd na II. stupni. O vzdělávání se staralo 34 učitelů a 4
vychovatelky.
Celkové studijní výsledky dopadly takto:
§ na I. stupni s průměrem 1,00 absolvovalo 75 žáků
§ s prospěchem prospěl s vyznamenáním prospělo 159 žáků
z celkového počtu 231 žáků I. stupně
§ na II. stupni s prospěchem prospěl s vyznamenáním
prospělo celkem 71 žáků z celkového počtu 281 žáků
II. stupně
§ naopak celkem 13 žáků školy neprospělo, byli hodnoceni
jednou nebo více nedostatečnou z některého předmětu, z
toho 4 žáci byli na I. stupni a 9 žáků na II. stupni,
nejvyšší počet nedostatečných u jednoho žáka pak byl 6!!!
§ na I. stupni žáci zameškali celkem 8 790 hodin, z toho
bylo 96 hodin neomluvených
§ na II. stupni žáci zameškali celkem 14 359 hodin, z toho
bylo 196 hodin neo mluvených
§ na celou školu pak připadá 22 857 o mluvených hodin a
292 hodin neo mluvených!!!
§ bylo uděleno celkem 141 pochval, ale proti tomu také
bylo uděleno 8 napomenutí tř. učitele, 21 důtek tř. učitele,
13 důtek ředitele školy, 4 dvojky z chování a 6 trojek z
chování.
I letos se vyskytly problémy se záškoláctvím stejně jako
v minulém roce, ale tentokrát v mnohem větší míře. Bohužel
to již není problém pouze druhého stupně, ale záškoláctví se
objevuje i na prvním stupni. Je smutné, že se někteří rodiče
snaží záškoláctví svých dětí krýt a omlouvat....
Neuvědomují si však při to m, že tím, že o mlouvají
záškoláctví, porušují zákon, dle kterého jsou povinni se
starat o výchovu svých dětí a jejich docházku do školy.
Upozorňuji proto všechny pro příští rok, že budeme
postupovat stejně tak jako v letošním roce, kdy js me podali
ohledně neomluvených hodin nejenom oznámen í na sociální
odbor MěÚ, kdy pak rodičům byly odebrány sociální dávky,
ale také js me podali trestní oznámení a v současné době je
vše v šetření Policie ČR.
V letošním školn ím roce byl sběr starého papíru opět
rekordní, celkem bylo sebráno 83.136 kg starého papíru!!!
Nejlepší tři sběrači pak byli na I. i na II. stupni odměněni
věcnými cenami a všichni žáci, kteří nasbírali v íce jak 250
kg papíru, pak postoupili do slosování o dalších 10
hodnotných cen.
Velmi úspěšní byli žáci i ve sběru léčivých bylin. Na
I. stupni celkem sebrali za 25 609 Kč a na II. stupni žáci
sebrali celkem za 16 125 Kč.
Dařilo se i v dalších soutěžích, kterých se naši žáci
účastnili. Z I. stupně je třeba vyzdvihnout výkon Zuzky
Kolářové, která v matemat ické soutěži Kolo kánek získala
3. místo v Královéhradeckém kraji. Dále děvčata Kolářová
Zuzana, Jirásková Šárka, Jelín ková Klára a Dušková Tereza
pod vedením pí vych. Evy Řehákové reprezentovala úspěšně
ve zdravotnické soutěži Helpíkův pohár. V krajském kole
obsadila 2. a 3. místo a v celostátním ko le pak 10. a
16. místo.

Sportovní soutěže pro nás zůstávají stále nejúspěšnější
oblastí, kde naši žáci nejčastěji bodují. Nejhodnotnějších
výsledků pak dosáhlo družstvo starších žákyň. Děvčata
skončila v atletickém čtyřboji družstev v krajském kole
pouze 3 body za nejlepším tý mem. V soutěži Pohár rozhlasu
v atletice pak již jasně v krajském kole do minovala a po
zásluze vyhrála. Výčet dalších výsledků ve sportovních
soutěžích by byl poměrně dlouhý, proto všechny úspěchy
našich žáků budou uvedeny kompletně ve výroční zprávě
školy, která bude zveřejněna v září.
Závěrem bych rád poděkoval všem p racovníků m ško ly
za jejich obětavou práci v tomto školním roce a Vám
rodičům děkuji za spolupráci při vzdělávání Vašich dětí.
Karel Nývlt

Devět let na základce
Když si v zpo menu na prvního září 1997, nemohu uvěřit
tomu, že u ž je to devět let, co jsem nastoupila do první
třídy.Velmi jsem se tam těšila, ale u ž za pouhých čtrnáct dní
mé nadšení ze školy opadlo. Plněním docházky skončila
legrace a začala pořádná dřina naučit se číst, psát, počítat a
mnoho dalšího.Kolikrát jsem proklínala Marii Terezii, že
zavedla povinnou školní docházku, ale postupem času jsem
zjistila, že je zapotřebí, abych se toho ještě spoustu naučila a
v mnohém se zdokonalila.Je pravda, že jsme se také nadrtili
spoustu informací, které nevím, jak uplatním, ale kdo ví,
třeba se mi za ten nějaký pátek budou hodit.Teď, kdy ž spolu
trávíme poslední školní dny, často přemýšlím, co bude
dál.Za těch devět let jsem si zde našla několik dobrých
kamarádů a při představě, že u ž je třeba nikdy neuvidím, je
mi docela smutno.Ale zpátky ke škole a našim oblíbeným
učitelů m, kteří se snažili nám toho do těch našich makovic
nacpat co nejvíc.Mně samotné taky docela dlouho trvalo,
než jsem přišla na zcela jednoduchou věc.“Učíš se pro sebe,
a co do hlavy narveš, vždy tam najdeš.“Ve škole se mi asi
nejvíce líbilo, když jsem byla menší a s Anetou a Káťou
jsme ro zebíraly klu ky.To byly věty typu: „Který se ti právě
líb í., No a podívej, jak mu to dnes šíleně sluší.“ To js me se
opravdu nasmály.V tu chvíli se mohl učitel snažit, jak chtěl,
ale naši pozornost nezískal ani Karel IV., ani zlo mky
s násobilkou, či dokonce ty nejmenší částice hmoty, které si
říkají atomy.Tímto obdobím si prošel asi každý, a tak ví, o
čem p íšu.Za čtrnáct dní se to ale zase vrátí do starých kolejí
a škola bude opět hodnotit vysvědčením mé znalosti a
neznalosti.
Lucie Rohanová 9.A

Základní umělecká škola
informuje...
• Úspěch našich kontrabasistek
Pouhý týden před koncem školního roku se v jihočeském
městečku Blatná konal již třetí ročník Mezinárodní
kontrabasové soutěže Františka Simandla. Ve dnech od 22.
do 25. června probíhaly soutěže žáků ZUŠ, kon zervatoří i
hudebních akademií a po večerech bylo mo žné vyslechnout
na zámeckých koncertech významné skladby pro kontrabas
v podání členů mezinárodní poroty.
Letošního ročníku se zúčastnily také dvě žákyně naší školy a
hned dosáhly skvělého úspěchu: Anna Blažková získala
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první místo a Linda Sáričková druhé místo v 1. kategorii!
Gratulujeme!

• Concerto Bohemia 2006
Ještě jedna radostná zpráva nás zastihla před koncem
školního roku a to dopis z Produkčního centra Českého
rozhlasu, ve kterém byly oznámeny výsledky letošního
ročníku ro zhlasové soutěže Concerto Bohemia. Pro nás bylo
důležité oznámení, že v kategorii smyčcových orchestrů do
15 let se stal vítězem náš Žákovský ko morní orchestr s
právem účasti na Koncertu vítězů v pražském Žofíně. Tento
koncert se uskuteční v sobotu 11. listopadu a bude již
tradičně vysílán Českým ro zhlasem v přímém přenosu.
Česká televize pořídí záznam tohoto koncertu a odvysílá ho
na ČT2 23. prosince 2006. Po loňské vynucené pauze
(produkční tým totiž přišel s novým pravidlem: pokud by
byl některý orchestr úspěšný v této soutěži dvakrát po sobě,
v dalším roce bude vyřazen ze soutěže, aby byl dán prostor
ostatním tělesů m; prý to bylo právě kvůli ZUŠ Po lice, která
v předchozích letech zvítězila 5x po sobě!) tak budeme mít
opět možnost vidět naše děti v televizi.

Olympiáda POLI - OLY byl
dobrý nápad, ale…
V sobotu 24.6.2006 na síd lišti pořádala unie rodičů dle
mé názoru zajímavou a originální akci pod názvem POLY OLY. Netrad iční sportovní disciplíny měly za úkol zpestřit
dětem sobotu a trošku je donutit si zasportovat. Jenže. Vše
připraveno, ale dětí minimu m. Je to škoda. Jak je vidět,
v naší Polici prostě dobré nápady nemají na růžích ustláno.
Kde děcka s rodiči byla nikdo neví. Ani na plovárně jich
tolik nebylo. Unie rodičů podobnou akci dělala potřetí.
První byla Pohádkový les, který se konal na Žděřině, ve
druhé se na Nebíčku cestovalo po světě a třetí byla Právě
POLY - OLY. Nutno podotknout, že dětí s rodiči bylo méně
a méně… Co dál, asi už nic. Tak ještě aspoň pár fotek.

• Bohemia Chor opět v Polici!
Mnozí si možná ještě vzpomenete na skvělý koncert, na
kterém vystoupil pěvecký sbor, tvořený zpěváky z celé
České republiky, s názvem Bohemia Chor. Tento pěvecký
sbor se do Police nad Metují opět vrací: v druhém
červencovém týdnu zde uspořádá pracovní soustředění
spojené s nahráváním CD. Na závěr svého pobytu
uspořádají opět koncert v polickém chrámu Nanebevzetí
Panny Marie, a to v sobotu 15. července od 19 hodi n.
Všechny srdečně zveme!
Pořadatelé byli in …

a připraveni

Linda Sáričková a Anna Blažková – vítězky 1. kategorie
kontrabasové soutěže v Blatné
Lubor Bořek

Děti běhaly se zápalem
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J UB I L EA
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V měsíci červnu 2006 oslavili životní jubilea:
70 let
2 občané
75 let
2 občané
80 let
3 občané
85 let
paní Zdenka Kutíková
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a duševní pohody
do dalších let.

ZÁ V ĚR ŠKOL NÍ HO R OKU
Pravda někdy se pomohlo
ps

ST AT I ST I KA

œœ œ œ œ œ œ œ œ

K 30. 6. 2006 mělo město Police nad Metují dle
dostupné evidence celkem 4 298 obyvatel.

SŇAT KY

Z Z Z Z ZZ Z ZZ Z Z

Své „ ANO“ si v k větnu řekli
pan Hynek Brabec
a slečna Barbora Krecbachová
- obřad na Hvězdě pan Zdeněk Kaufman a slečna Petra Vacková
pan Richard Franzki a slečna Dita Tei merová
pan Jiří Kozák
a slečna Hana Neumannová
pan Viktor Vlach
a slečna Adél a Čtverečková
- obřad na Hvězdě Na Hvězdě se konal ještě jeden svatební obřad – tento pár si
nepřeje být jmenován.
Dále byly v červnu uzavřeny 3 církevní svatební obřady

ZZZ

PŘEDÁVÁNÍ V ÝUČ NÍCH LISTŮ
Ve čtvrtek 15.6.2006 js me se rozloučili s posledními
absolventy SOU zemědělského. Slavnostně bylo předáno 19
výučních listů.
VYSVĚ DČENÍ ZŠ POLICE NAD METUJÍ
Ve čtvrtek 29. června 2006 byla při malé slavnosti
v obřadní síni MěÚ Police nad Metují předána vysvědčení
žáků m devátých tříd naší základní školy.

CESTOVNÍ DOKLADY
Upozorňujeme naše občany, že s platností od 1.9.2006
se mění zákon o cestovních dokladech.
Od tohoto data bude možné podat žádost o cestovní
doklad pouze na městském úřadu vyššího stupně – tj. např.
Náchod, Brou mov.
Zároveň již nebude možné nechat si do stávajícího
platného cestovního pasu dodatečně zapsat nezletilé dítě.
Nové cestovní pasy budou mít jiné parametry, vyřízení
žádostí bude technicky náročnější, a proto jsou očekávány
na pasovém oddělení nápory a delší čekací doba na vyřízení
u přepážek.
Správní poplatek je stanoven na 600,- Kč.
Všechny cestovní pasy, které jsou nyní v oběhu a
jejich doba platnosti dosud neskončila – zůstávají nadále
v pl atnosti !!!!
Dagmar Ha mbálková

Pohár „Broumovských stěn“
je doma.
V minulém čísle Polického měsíčníku vyšel článek o
činnosti mládeže v rybářském kroužku za rok 2005. Nevíme,
jakým nedopatřením, se tento, již neaktuální článek, dostal
do tisku. Měl vyjít následující článek, který jsme tedy
doplnili o aktuální a velmi radostnou událost z posledního
měsíce- získání poháru soutěže družstev.
Se začátkem nového školního roku 2005/ 2006, došlo
k vý měně jednoho z vedoucích. Pan Ladislav Volšík byl
nahrazen p.Ing. Bedřichem Riedlem. I nadále se kroužek
schází každou druhou středu odpoledne. Během letošní
dlouhé zimy js me se opět připravovali teoreticky, ale i
prakticky na nadcházející lovnou sezónu a spoustu
rybářských závodů. Učili js me se o rybách a o všem co se
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vodního světa týká. Neopomněli js me ani na anatomii ryb,
kterou js me si i názorně ukázali při pitvě. V před jaří jsme
intenzivně procvičili i rybářské řády, abychom při zlepšení
počasí mohli k vodě.
Začali js me nejprve pracovně a to tím, že js me uklid ili
odpadky kolem rybníku v Hlavňově. Následující vycházka
však již patřila rybaření. Zachytali js me si karasy na cihelně
a přito m zkontrolovali stav rybí obsádky po částečném
úhynu kvůli kruté zimě.
Měsíc květen již patřil dlouho očekávaným závodům.
První měřen í sil nastalo 6.5.2006 v Meziměstí na starém
koupališti. Ze třiceti závodníků se naši nejlepší umístili
následovně. 1.místo obsadila Lucie Černá, 3.místo patřilo
její sestře Kateřině Černé. Jakub Šefc se umístil jako 4. Dále
naši mládežníci obsadili ještě 9,11,15,17.místo. Současně
tímto závodem, byl odstartován Pohár Brou movských stěn
tříčlenných družstev. Díky perfektním výsledkům našich
svěřenců, se nám podařilo tru mfnout týmy z Brou mova a
Meziměstí o „pouhých“ 1065 bodů, protože jsme získali
1367 bodů a druhé Meziměstí pouze 302 bodů. Broumováci
se museli spokojit se 181 body. Tím jsme zaujali
jednoznačné průběžné vedení.
Hned druhý den nato, jsme se, se čtyřmi závodníky
vydali na závody do Lázní Bělohrad. Zde se nám moc
nedařilo. Obsadili js me 11. a 19. místo a 2 mládežn íci
nechytli nic, takže skončili na konci výsledkové listiny.
Převážná většina našich svěřenců, využila mo žnost
zúčastnit se individuálně závodu „Zlatá rybka“ na honském
rybníku konaných pro mládež 14.5.2006. Z rybářského
kroužku se nejlépe u místila Lucie Černá a to na celkovém
druhém místě. Tyto závody byly za poměrně pěkného a
teplého počasí. Díky to mu si moh li závodníci dobře
zachytat, protože ryby prostě brali.
Od pátku 26.5.2006 do neděle 28.5.2006 jsme
uskutečnili již tradiční stanování na rybníku Hlavňov.
Zúčastnilo se ho 16 mládežníků a 4 vedoucí. Počasí nám
tentokrát vůbec nepřálo. Přes zimu a déšť, js me si to však i
tentokrát užili. Náplň naší činnosti byla pestrá. Soutěž ve
střelbě ze vzduchovky vyhrál David Holeček. Nejlepším
rybářem se stal Miroslav Klásek. Největší úlovek chytil
Jakub Novák, nejlepším stopařem se stala Lucie Černá a
největším smo lařem byl Vo jtěch Kraus, který nás musel
předčasně opustit se zlo menou nohou.
V sobotu 3.6.2006 se konaly závody na rybníku
Hlavňov. Za po měrně chladného počasí se rybám moc
konzu movat nastražené dobroty nechtělo, takže spousta
závodníků nechytlo ani šupinu. Přesto se nějaké ryby chytly
a bojující družstva o Pohár Brou movských stěn, si na tomto
již druhém závodu v pořadí, připsala další body.
Nejúspěšnější byli tentokrát broumováci. Získali 428
bodů. Druzí jsme byli my se ziskem 82 bodů. Poslední se
umístili meziměšťáci se 47 body. Nejlepší z našich svěřenců
Aleš Máslo, se umístil na celkovém 4.místě a tím získal náš
putovní pohár. 5.místo obsadil také náš Jakub Šefc. Jak ale
vyplývá z bodového hodnocení, první tři místa „vyžrali“
broumováci.
Posledním kolb ištěm o pohár byla broumovská Katovna.
Závody se zde konaly 17.6.2005. Z třiatřiceti závodníků si
první místo vybojoval Jakub Šefc se ziskem 446 bodů. Další
naše závodnice byla Lucie Černá se ziskem 250 bodů na 5.
místě. Dále jsme obsadili 13,24.a 26.místo. Do soutěže
družstev jsme si tedy díky našim rybářů m připsali 788 bodů
a získali jsme tak nejen prvenství v tomto závodu, ale díky
předchozím výsledků m i celkové vítězství a odvezli jsme si

odsud vytoužený „Pohár Broumovských stěn“. Toto
vítězství nás velmi potěšilo a to i díky tomu, že jsme
celkově získali obrovský náskok nad ostatními družstvy a na
celé čáře je tru mfli. Nám se totiž podařilo ukořistit celkem
2237 bodů, zatímco broumováků m
jen 1287 a
meziměšťáků m pouze 605 bodů. Největší poděkování patří
Jakubu Šefcovi, Lucii Černé a M iroslavu Kláskovi.

Vedení rybářského kroužku.

Sokoli v Teplických skalách
minulý víkend úspěšně vyvedli
mláďata
Na okruhu Teplický m skalním městem již d ruhou
sezónu sokoli stěhovaví vyvedli svá mláďata. Loni to byli tři
mladí sokoli, kteří se vylíhli v dutině skalního útvaru
nazývaného Chrámové stěny. Dvě z těchto mláďat po
vyspění hnízdo úspěšně opustili. Třetí mládě nemělo tolik
štěstí a podlehlo zraněním, která při prvním pokusu o let
utrpělo.
Letos se rodičovskému páru na prakticky stejném místě
vylíhla hned čtyři mláďata. By lo opět nutné učinit určitá
opatření, aby dospělí sokoli, cit liví na vyrušení, mláďata
zdárně odchovali. Po projednání s provozovatelem skaln ího
okruhu a městem Teplice nad Metují. Správa CHKO
Brou movsko vydala nařízení, jímž částečně omezila pohyb
turistů po prohlídkovém okruhu skaln ím městem. Při
běžném provozu by totiž turisté bývali procházeli necelých
20 m pod hnízdem. To mohlo způsobit vyplašení dospělých
sokolů zahřívajících vajíčka, popř. chránících již vylíhlá
mláďata. Opuštění hnízda rodiči mů že mít za následek
podchlazení vajec, nebo mláďat. Nepříto mnosti rodičů
mohou využít i jin í drav í ptáci a snůšku zničit. Z těchto
důvodů byla lokalita Chrámových stěn po celou dobu
hnízdění také střežena ochránci přírody.
Návštěvníci skal nebyli i přes tato opatření v podstatě o
nic ochuzeni. Ti, kteří v tomto období prošli tak zvanou
Sib iří a Anenským údolím až ke skalnímu útvaru Herynek,
měli příležitost dalekohledem sledovat na Chrámových
stěnách jak hnízdící sokoly, tak i několik párů poštolek
obecných i přelety krkavců velkých. Ostraha dle
mo mentáln í možností poskytovala zájemců m informace
popř. i kvalitní optiku pro po zorování. Toho využily i
některé školy a v rámci výletu si vyslechli odborný výklad
strážců a ornitologů, při kterém dalekohledem sledovali dění
v protější stěně. Štěstí však neměl každý, mimo jiné také
proto, že strážci byli nuceni zasahovat i proti opakovanému
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narušování vyznačené
neukázněných turistů.

chráněné

zóny

ze

strany

V úterý 13. června z hn ízda vyletěla první dvě mláďata.
Zbylá dvě mláďata rodiče vyvedli o víkendu 16. a 17.
června. Od pondělí 19. června je turistický okruh opět
průchodný bez zvláštních omezení. Lon i se některým
návštěvníků první lety mláďat podařilo v oko lí Chrámových
stěn přímo vidět a i letos lze v tomto týdnu mláďata s
trochou štěstí spatřit také. Čtyři mláďata, to je opravdu
dobrý výkon a ochránci jsou pyšní na tento úspěch. Jejich
poděkování patří nejen všem dobrovolných strážcům a
pomocníků m, partnerů m z organizace KODAS, ale i
ukázněným turistům. Poděkování patří za pochopení situace
také zástupcům města Teplice nad Metují a provozovateli
skalního okruhu, společnosti Teplické skály, za vstřícné
jednání a pomoc při propagaci ochranných opatření.
Nezbývá než si přát, aby všechna čtyři mláďata přežila
kritické období prvních dvou let a úspěšně se zapojila do
početně stále ještě slabé populace sokola stěhovavého ve
Střední Evropě.
Jiří Spíšek
Foto: J Malík

MA MI NA
( M a m i nk y, M i m in ka a N á p a d y )

Ohlédnutí za školním rokem v
MaMiNě
Tak nám ten školní rok, jak se říká, utekl jako voda.
Začátek byl těžký (v podstatě, který začátek není?). I
narození malého človíčka, první minuty, hodiny a dny jsou
pro něho těžké, ale zároveň i krásné. Stejně jako ten malý
človíček se seznamuje se světem, tak i my jsme se
seznamovali s novým prostředím: s maminkami, které nám
daly důvěru a začaly za námi do centra chodit, s úředníky a
jejich stohy papírů a kolonek, i s fandy a odpůrci naší práce.
Seznámili jsme se se zajímavý mi lid mi, kteří nám přišli
ukázat, co u mí, tak jako Markéta Kotková a její krásné
obrazy, které nás těšily po celý rok. Ro zes mát děti i dospělé

se dařilo Dámské divadeln í společnosti „Na Baterky“ a
pražské d ivadelní společnosti Mráz po zádech. Jak láskyplně
masírovat své děťátko, ale i jak na naše čertíky a čertice,
nám rad ila psycholožka Zdeňka Rejtharová. Její přednášky
byly a doufáme, že i na dále budou, příjemný m pohlazen ím
po duši. Malé vodomilce js me vozili do bazénu. Malým
slečnám maminky mohly vybrat něco pěkného v bazárku.
Andělským krokem jsme vkročili do nového roku a
písničkou popřáli všem. Možná si ještě vzpo menete: „Moje
malé světélko, chceme aby svítilo...“, no mo žná, že se zase
andělé přiletí mezi nás podívat.
Pravidelně jsme se scházeli v úterý s Karolínou, která
pro nás vždy připravila něco zajímavého, ve středu nás
vítala Zdeňka s říkad ly pro děti i drobným tvořeníčkem pro
mamin ky, ve čtvrtek si maminky s dětmi mohly zatancovat i
zazpívat s Jit kou a Pavlem.
Procvičit šikovné ruce jsme si mohli třeba při výrobě
smaltovaného šperku nebo při pletení košíků v domácím
prostředí v Ulitě s Dášou Zbořilovou. Akcí a přednášek byly
spousty a myslíme, že si moh la vybrat každá mamin ka.
Nemů žeme zapomenout na lekce canisterapie, které jsou
potěšením pro dětskou duši. Při setkání se psí slečnou
Aisou se dokonce uvolní i tělo, které někdy neposlouchá tak,
jak bychom chtěli.
Během roku vzn ikla nová kamarádství, troufám si říct i
nová přátelství, jak mezi dět mi, tak i mezi maminkami.
Děku jeme vám milé maminky za důvěru, kterou jste
nám daly, a za přízeň, kterou k nám chováte. V září se
těšíme na další setkání.
Vaše MaMiNa

Veliké díky ……..
Děku jeme touto cestou firmám, ale i jednotlivcům, kteří
nám moc pomohli buď věcným darem nebo finanční
částkou. Moc nám to pomohlo do začátku. Mohli jsme
vybavit a vyzdobit naše mateřské centrum. A pomáhá nám
to i nadále k dovybavení herny, knihovny a pořádání
přednášek a kurzů.
Veliké díky patří firmám a institucím: Město Police nad
Metují, Skrb líkův Ráj, Základní škola v Po lici nad Metují,
Mateřská škola v Polici nad Metují, Lékárna Kuklík,
Drogerie (Jaroslava Vávrová), Reno textil, Klímovo
zahradnictví, Zítkovi- ručně tkané koberce. Děkujeme
mamin kám, které věnovaly hračky. Také děkujeme našim
man želů m, kamarádům a dětem za trpělivost.

Canisterapie aneb pejskování v
MaMiNě
Od září 2006 budeme pokračovat nadále v lekcích
canisterapie. Moc děkujeme firmě Skrb líkův ráj, d íky jejíž
finanční podpoře jsme mohli canisterapii provádět
individuálně a přesně podle potřeb klientů a díky které
v tom mů žeme i nadále pokračovat.
A co to canisterapie je? Je to způsob podpůrné
rehabilitace, který využívá pozitivního působení psa na
zdraví člověka. Pojem zdrav í je zde myšlen přesně podle
definice WHO (Světové zdravotnické organizace) jako stav
psychické, fy zické a sociální pohody.
Plánujeme i víkendové setkávání s canisterapií spojené s
dalšími odborníky z oblasti logopedie, rehabilitace,
arteterapie, nebo víkend ve spolupráci se zooterapeutickou
farmou. Zájemci o pravidelné navštěvování canisterapie se
mohou přih lásit na tel. 777 844 097, přihlášky najdou i na
našich webových stránkách.
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Strom Života pro….
Prosíme touto cestou rodiče, kteří si zasadili strom p ro
své dítko, aby nezapomínali v parném létě na stromy,
zalévali je, vyžínali trávu a pečovali o ně nadále s nadšením
a láskou. Děkujeme.

Pozvánky
KURZY ANGLICKÉHO A
NĚMECKÉHO
JAZYKA PRO DOSPĚLÁKY s pojené s hlí dání m dětí
Zveme všechny dospěláky, kteří se chtějí zdokonalit v
anglickém a německém jazyce.
S angličtinou začínáme v pondělí 4. září. Lekce pro
začátečníky začínají v 15 hodin, lekce angličtiny pro
pokročilé začínají vždy v 16 hodin.
Rozšiřujeme nabídku i o lekce německého jazyk a, které
budou každý pátek dopoledne. Zatím nabízíme lekce pro
začátečníky, jež začínají v pátek 8. září v 10 hodin.
Kurzovné za 10 lekcí čin í 500 korun, pro mamin ky a
tatínky na mateřské dovolené cena za 10 lekcí činí 450
korun. Lekce probíhají v aule Základní školy v Polici nad
Metují. Během výuky je možné hlí dání dětí v mateřském
centru. Poplatek za pohlídání dítěte je 20 Kč/hod. Zájemci o
kurz anglického jazyka se mohou přih lásit na tel.
732 401 637. Zájemci o kurz německého jazyka se mohou
přihlásit na tel. 777 844 097. Přihlášky jsou k dispozici i na
našich webových stránkách. Výtěžek z pořádání ku rzů bude
použit na vybavení herny v mateřském centru.

PODZIMNÍ DOVOLENÁ s MaMiNou
Po vydařeném pobytu na horách zveme všechny
mamin ky a jejich děti na další akci: podzimn í dovolenou v
Krkonoších.
Ubytování je zajištěno v penzionu Kobr ve Velké Úpě ve
dvoulůžkových pokojích. Strava je formou polopenze. Pobyt
je spojený s kurzem pletení košíků z pedigu.
Termín pobytu: od neděle 24. září do čtvrtka 28. září.
Pro děti je připraven malý program na každý den. Maminky
se naučí plést ošatky. Během pobytu plánujeme jeden tajný
výlet.
Podrobnější informace a přihlášky získáte na tel.
777 844 097 nebo přímo v mateřském centru. Přih lášky
najdete také na našich webových stránkách. Termín pro
podání přihlášek je do 7. září 2006.

Upozornění
Upozorňujeme všechny příznivce MaMiNy, že klub o
prázdninách nebude v provozu. Sejdeme se opět v září.
Fotografie z našich akcí, užitečné odkazy i přihlášky na
výše zmíněné kurzy či dovolenou najdou zájemci na
webových stránkách www.mamina.ic.cz.

Bobří řeky, bude jejich kouzlo a romantika umocněna
zářícím Vesmírem nad našimi hlavami.
Letní ob loze do minují souhvězdí Labuť, Lyra a Orel.
Nejjasnější hvězdy v těchto souhvězdích jsou Deneb, Vega
a Altair a jejich po myslné spojení tvoří tzv. Letní
trojúhelník.
Hvězda Vega svítí v létě vysoko nad našimi h lavami
poblíž zenitu. Je nápadná namodralým světlem a její
vzdálenost od Země, která byla změřena již v roce 1838 (!)
činí 26,5 světelného roku. To znamená, že světlo, které nyní
pozorujeme se „vydalo“ z jejího povrchu na pouť Vesmírem
před 26,5 ro ku ( tj. v roce 1979) přičemž každou sekundu
urazilo 300 tisíc kilo metrů.
Souhvězdí Labutě bude poblíž zenitu koncem července.
Svým tvarem připo míná kříž a proto bývá někdy nazýváno
Severní kříž.
Souhvězdí Orla se nachází jižně pod předchozími
souhvězdími. Jeho hvězdy připomínaly svým uskupením
letícího ptáka již obyvatelům Mezopotámie 1200 let před
naším letopočtem.
Dalším souhvězdím letní oblohy je Herkules. 4 jasné
hvězdy souhvězdí Herkula tvoří nápadný čtverec. Stejně
jako Orel je i Herkules souhvězdím velmi starým a je
připo mín kou na významnou postavu řecké mytologie
(Herakles).
V souhvězdí Herku la se nachází známá kulová
hvězdokupa s katalogovým označením M13 (NGC 6205).
K této hvězdokupě bylo v roce 1974 vysláno kódované
poselství obsahující informace o člověku, Zemi a Sluneční
soustavě.
Na letní obloze najdeme i další souhvězdí typická pro
toto roční období. Některá z n ich jsou poměrně malá, ale
velmi nápadná např. Delfín nebo Severní koruna. Jiná se
pro značnou rozleh lost začátečníků m špatně vyhledávají
jako např. Hadonoš.
Nepřehlédnutelnou součástí letní oblohy je stříbřitý
závoj Mléčné dráhy procházející souhvězdími Labutě,
Orla, Št ítu a Střelce, kde se nalézá jádro naší Galaxie a
Mléčná dráha je v těchto místech „nejhustší“. (Mléčná
dráha tak jak ji v idíme je okrajová část naší hvězdné
soustavy, kterou nazýváme Galaxie a skládá se
z obrovského množství hvězd a mezihvězdné hmoty).
Pro orientaci
na hvězdné oblo ze je nezbytným
průvodcem každého zájemce o astronomii hvězdná mapa.
Jednoduché mapky bývají občas publikovány v různých
časopisech. Fotografie souhvězdí, hvězdných polí,
hvězdokup, mlhovin, galaxií atd. najdeme na internetu.
VZHLED LETNÍ OB LOHY – POHLED NA J IH

Vaše MaMiNa

ASTR ON OMICK Ý KLU B
P OLIC E NA D ME T UJ Í
LETNÍ HVĚZDNÁ OBLOHA
Období prázdnin a dovolených nám jistě nabídne mnoho
krásných večerů a jasných nocí. Ať už je prožijeme
s rodinou nebo s kamarády ve stylu Foglarových Hochů od

JASNÉ HVĚZDY LETNÍ OBLOHY
1 VEGA, 2 DENEB, 3 ALTAIR, 4 ANTARES
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Výročí
16. července 1969 byla v USA vypuštěna kosmická loď
APOLLO 11 s cílem přistání na Měsíci. členové posádky
byli N. Armstrong, E. Aldrin a M. Collins. K úspěšnému
přistání došlo 20. července 1969. Prvním člověkem na
Měsíci se stal N. Armstrong. Po něm vystoupil na povrch
Měsíce i E. Aldrin. Smo lařem století bývá označován M.
Collins, který kroužil na oběžné dráze Měsíce ve velitelské
lodi a neměl mo žnost sledovat přímý televizn í přenos
z úspěšného přistání svých kolegů. K Měsíci an i na jeho
povrch se již n ikdy nedostal.
V rámci programu APOLLO přistálo na povrchu
Měsíce v letech 1969 – 1972 12 amerických astronautů.

bouřka, ale nakonec si snad všichni přítomn í celé odpoledne
pěkně užili. By lo to především díky obětavosti všech
zaměstnanců, ale i dalších, kteří se na tomto programu
podíleli. Děku jeme všem muzikantům ze ZUŠ pod vedením
učitelů p. Fialy a p. Němcové, harmonikářů m p. Ryšavé a p.
Nentvichovi, polický m skautům a ostrostřelcům. Letošní hry
se uskutečnily za p řispění Asociace DD a ÚSP České
republiky a dalších sponzorů: Koloniál Purkert, pan Pavel
Kubín, Kvíčerovská pekárna s. r. o., Klímovo zahradnictví,
XA VERgen, a.s. Slunečníky nám pro hry, ale i pro další
teplé dny zapůjčil pan Pavlík.
Přejeme všem hezké léto a odpočinek v době
dovolených.
Za kolektiv DD V. Kašíková

Pohledy do vesmíru
SLUNCE
MĚS ÍC
MERKUR
VENUŠ E
MARS

JUPITER
SATURN
URAN
NEPTUN

23. července v 1 hodinu 18min SELČ vstupuje
do znamení Lva,
v červenci se den o 1 hodinu a 1 minutu zkrátí
3. v první čtvrti, 11. v úplňku, 17. v poslední
čtvrti, 25. v novu,
nepozorovatelný,
ráno nízko nad ob zorem,
večer nad západním ob zorem,
27.července zákryt Marsu Měsícem, 20 hodin
vstup tj. začátek zákrytu, 20 hod. 56 min.
výstup tj. konec zákrytu (údaje v SELČ)
v souhvězdí Vah,
nepozorovatelný,
v souhvězdí Vodnáře,
v souhvězdí Ko zoroha
Karel VACEK , Astronomický klub Police

Zdravíme čtenáře Polického měsíčn íku v prvním
prázdninovém měsíci. Nejprve bychom chtěli vyslovit
poděkování všem, kteří v uplynulém období projevili
našemu domovu svou přízeň. Chtěli bychom zde především
vzpomenout různé dary. Jídelnu obyvatel ode Dne matek
zdobila zajímavá exotická květina – dárek od města Police
n.M. Na naše cvičení nám daroval barevné plastové míčky
p. Tichý.
Velké poděkování a obdiv patří panu Jaroslavu
Weisserovi, který do kulturního fondu obyvatel věnoval
částku 10 000,- Kč. Dalším milý m a nečekaným příspěvkem
do tohoto fondu byl výtěžek z benefičního představení
občanského sdružení Bonifác Ivety Nývltové ze Rtyně
v Podkrkonoší, které se uskutečnilo 20. června v Kolárově
divadle pro základní ško ly. Celková suma 3 900,- Kč byla
předána přímo během představení a i děti tak mohly mít
radost, že se podílely na dobré věci. Velký dík patří
účinkujícím i městu Police, které bylo spolupořadatelem
tohoto představení. Z ku lturního fondu jsou hrazeny náklady
na kulturní a společenské akce, výlety a další aktiv ity, které
zpříjemňu jí našim klientům život v do mově.
Jednou z těchto akcí je již pravidelné konání Her
seniorů. Ty letošní se konaly 20.6. za účasti návštěvníků
z o kolních do movů důchodců, z Ústavu sociální péče i
z do mu s pečovatelskou službou. Zahajovací koncert
žesťových orchestrů místní ZUŠ sice přerušila krátká letní

Polický zahrádkářský receptář
na měsíc červenec
Aniž si to mno zí z nás stačíme uvědomit, máme tu
červenec, dobu školních prázdnin, dovolených, zkrátka
vrcholné léto. Jaké doopravdy bude, nevědí ani
meteorologové, kteří často mění d louhodobé předpovědi.
Zdá se být však jisté, že se prodlužují období horka a sucha,
střídané dlouhotrvajícími dešti a ochlazením, což pro pole a
zahrady není zrovna nejlepší.
Na zahradách je stále co dělat a v této době již mů žeme
doslova ochutnat plody své práce.
Dokončujeme sběr jahod, sklízíme rybíz, angrešt,
maliny, třešně a koncem měsíce i letní jablka. Při sklizni
třešní je vhodné provést zmlazen í starších stromů. Těžko
dostupné silné větve i s plody z vnější strany nařízneme a
zevnitř, mírně nad řezem dořízneme, počínáme si opatrně,
abychom nepoškodili větve. Většinou je třeba ještě provést
jeden řez, abychom měli řeznou plochu rovnou a
neopomeneme ošetřit strom balsámem apod. Při této práci je
dobré mít pomocníka, který nám po máhá, aby se nám
nesvíraly při řezu větve, a i kvůli bezpečnosti. Podle potřeby
provádíme ještě i teď řez bujně rostoucích jádrovin a letní
řez na podporu tvorby květních pupenů pro příští rok.
Stříkáme proti strupovitosti Syllitem, Novozirem, Dithanem
aj. a mů žeme přidat kapalné hnojivo pro zlepšení listové
výživy.
V zeleninové části je i zde čas sklizně a kro mě toho
bychom měli postupně protrhávat kořenin. zelen inu, kterou
využijeme v kuchyni, plevat, okopávat v případě sucha
občas i zalévat a kontrolovat, zda nemáme někde mšice,
mo lice, svilušky, housenky aj. Slimáky musíme hubit
průběžně, i když z toho není nikdo nadšený. Pokud nastane
deštivé počasí, je třeba po oschnutí provést postřik proti
plísni, hlavně u brambor a okurek, např. Dithan, Champion,
Kuprikol, Novozir, Rido mil aj.
V květinové části jak u letniček, tak i u trvalek a zvláště
u růží v případě sucha zaléváme, přihnoju jeme a
odstraňujeme odkvetlá květenství, čímž podpoříme tvorbu
nových květů. V této době můžeme provádět množení růží
řízkováním a vytvořit si nové sazeničky pro příští rok.
Odstřihneme si silnější, nekvetoucí výhon, který zkrátíme
z vrchní části max. na 10 cm, zmenšíme listovou plochu na
méně než polovinu a u spodní poloviny, kterou vsadíme do
země, odstraníme listy úplně. Poté přikryjeme menší
sklenicí od ko mpotu a necháme až do jara na záhonu. Při
počínajícím rašení sklen ici odstraníme, aby se mohla
růžička dobře vyvíjet, v případě předpovědi silnějších
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mrazíků přechodně zakryjeme, později přihnojíme vyzrálý m
ko mpostem.
Krátce k zájezdu, který js me uskutečnili 10.6. Po
studeném a deštivém počasí v druhé polovině května jsme
se dočkali v onu sobotu postupně krásného dne. Prvním
cílem byla hezká zahrada přítele Ant. Masláka v Brou mově,
kde jsou k vidění jak květ iny, včetně novinek, bylinky,
jehličnany i speciality z Japonska a ostat. světa, vše na
bývalém ru mišti za brou movským nádražím. Práce, kterou
zde vykonal, i přesto, že je jeho koníčkem, je obdivuhodná.
Další krátkou zastávku js me udělali již v polském
Chelmsku, kde js me měli mo žnost částečně spatřit, jak
vypadala městečka před pár staletími, zde jsme mohli spatřit
původní domky tkalců, jakési dřívější „řadovky“. Dále jsme
navštívili překrásný kostel v Křešově, který prošel pohnutou
historií a dnes je v barokním slohu s nádhernou uměleckou
tvorbou. Je hojně navštěvovaným místem a cílem
zahraničn ích zájezdů a žije bohatým církevním životem, o
čemž svědčí plný kostel při bohoslužbách a velká účast dětí
a mladých lid í. Přístupná je i jedna z věží, za 1 Zl, odkud je
krásný výhled do okolí, včetně Sněžky. Poté vedla naše
cesta přes Lubavku zpět k nám, do Žacléře, kde jsme
navštívili městské mu zeu m se spoustou velmi zajímavých
exponátů, týkajících se historie a počátku osídlení, hornictví,
průmyslu, předvál. a válečných událostí, ale i různých
předmětů ze zemědělství aj. Nádherné byly obrazy od
zdejšího rodáka, malíře, ale i botanika a učence Joannese
Koehlera, který se sem po 2 svět. válce vrátil a musel se
těžce protloukat životem v nedaleké obci Vrchová, pod
Žacléřský m Šp ičákem se svou ženou a nemocnou dcerou.
Prodávat své obrazy měl zakázané. Po dobrém obědě
U Ho lubů jsme zamířili do Svatoňovic, do musea bratří
Čapků a připo mněli si tak školní léta. Poté jsme navštívili
skleníky p.Půbala, který nás seznámil se subtropickými
dřevinami a opět jsme si uvědomili, kolik času zde musí se
svou paní odpracovat. Poslední štací bylo krásné arboretum
man želů Kraslových v Bohdašíně u Červeného Kostelce. Je
na krásném místě u lesa, který dělá kulisu mnoha
kosodřevinám, rododendronům, azalkám, květinám, ale i
vzácným listnáčům a jehličnanů m. I zde se za touto
nádherou skrývají léta poctivé práce konané s láskou
k přírodě. Počátkem září chystáme zájezd do Polska.
Na závěr dvě poznámky. Při stěhování žacléřského
mu zea byli tamní obyvatelé vyzváni, aby to, co již leží
někde na půdách a v zapomnění, „oprášili“ a přinesli do
mu zea, které se stěhovalo do nových prostor. Akce se
setkala s velký m ohlasem a mu zeu m obdrželo řadu exponátů
nejen místních, ale i ze zahraničí. I u nás bychom se měli o
něco podobného pokusit!
Ta druhá je kyselejší. I kdy ž přes naše město nevede
bohužel železn ice, ruší se zde autobusová provozovna, která
zde byla „od nepamět i“. Kro mě toho, že zde ubudou
pracovní místa, bude třeba ten, kdo si objedná autobus na
zájezd, muset platit navíc za 30 km z Brou mova, nebo téměř
40 z Náchoda /za obě cesty/. Stát neustále mluví o podpoře
venkova, ale nic moc pro to nedělá a za jeho zády dochází
k ochuzování menších měst a obcí, v poslední době máme u
nás více podobných případů.
ZO Č ZS Police n.M. PG

v uších dobrovolných hasičů. Svědkem byla, jako už je tomu
12. rok trad icí, louka v Ochozi. Ta byla k hasičskému
zápolení náležitě upravena. Zase po roce na ní vyrostly
terče, byli ro zestavěni rozhodčí. Zase po roce byla zkrápěna
vodou z hasičských proudnic, ale h lavně potem soutěžících.
Ti tentokráte museli dobře ro zvrhnout síly, neb je letos
čekaly soutěže dvě.
Ta první „pohárová“ přinesla vítězi trofej přímo z rukou
pana starosty. Pohár starosty města byl také hlavní motivací
a magnetem p ro 14 zúčastněných družstev (2 z nich byla
ženská).
Nedlouho před polednem, když slunko postoupilo ještě
výš, stálo již první vylosované družstvo připraveno na
startovní čáře. Tentokráte byla ve hře dobrá paměť a
koncentrace na vlastní úlohu v bojovém poli. Při „Okrskové
soutěži“, jak je obecně nazvané spíše spartakiádní
předvedení požárního útoku, se důraz klade na jednotné
provedení. Tak bylo mo žné vidět hasiče jak po povelu
velitele dru žstva předvedou secvičené rozhození hadic,
jedině společnými silami spojí vedení, „zahlásí si o VODU“
a po ukončovacím povelu velitele vyčkávají netrpělivě
dosaženého času a leckdy i připočtení trestných sekund.
„A jak že jste to Ledhujáci vlastně dopadli…“, ptáte se?
Zvídavé oko čtenářovo tímto odkazuji na přilo žené
výsledkové listiny.

Ke startu připravit …. útokem
před!

Jak jsme slíbili, tak jsme taky uskutečnili. Večer se do
sebe pustili mladí, staří a nechyběli ani ti nejmladší hasiči.
Při tradičně netradičních disciplínách se ukázalo, že se od
„starých“ máme pořád co učit.

A právě to zaznělo jedné, zas ne tak dávné soboty,

„O pohár starosty města“-výsled. Listina
DRUŽSTVO
Radešov
Bezděkov-muži
Velká Ledhuje b
Hlavňov
Suchý Důl
Bezděkov-ženy
Velká Ledhuje A
Bukovice
V.Petrovice- muži
Pěkov
Bělý
Česká Metuje
V.Petrovice – ženy
Ždár nad Metujíí

ČAS (s)

UMÍSTĚNÍ

42,6
44,8
44,8
45,2
47.3
49,1
49,3
53,5
60
65,2
66,1
79,7
95,8
neplatný útok

1
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

„Okrsková soutěž - OSTAŠ 2006“ výsled. Listina
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DRUŽSTVO

ČAS (s)

UMÍSTĚNÍ

Velká Ledhuje
Suchý Důl
V.Petrovice
Bukovice
Hlavňov
Ždár nad Metujíí
Pěkov

44,8
45,2
47.3
53,5
60
65,2
79,7

1
2
3
4
5
5
7

Česká Metuje

neplatný útok

8
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Ať už vše dopadlo jak asi mělo, v jednom js me snad
splnili vaše očekávání. Jídla, pití a starých známých, kteří se
do Ochoze ro k, co rok rádi vrací, tu byl zas dostatek.
Tímto bychom jako sbor dobrovolných hasičů VL velice
rádi poděkovali za podporu Městskému úřadu v Polici,
jako ž i dalším sponzorům: Ev žen Novotný- obchod pivem,
Pejskar a spol. s.r.o., ZHS Velké Poříčí a manželů m
Frydrychovým…
Za SDH VL, A.Tro jtl

hodin. Klobouk je zvoncovitého tvaru s volným okrajem a je
pokryt páchnoucí černozelenou výtrusnou vrstvou. Noha je
vysoká, silná, válcovitého tvaru. Je bílá, pórovitá a dutá.
Mladá je jedlá, starší je nejedlá. Podle myko loga Kaviny lze
obalené plátky péci jako vídeňské řízky. Pokud překonáte
nevábnou vůni, mů žete zkusit, na Brou movsku roste velmi
často.

Hasiči ve zkratce

Sobota 03.06.2006, 11:50 Jednotky PS Broumov, SDHO
Police n.M., PS Náchod vyjely na likvidaci požáru hrabanky
(10 m2) v Suchém Dole, část Slavný. Událost bez zranění a
beze škody. Výjezd TA-L3, 2 X CAS 24,2 X CAS 32.
Středa 14.06.2006, 08:40 K požáru lesa v katastru obce
Adršpach mezi Svidnickou věží a Řeřichovou rokli likvidují
hasiči z jednotek PS Broumov, SDHO Adršpach, SDHO
Teplice n.M.. Vzh ledem k nedostatku vody a nepřístupnému
terénu se v současné době zvažuje mo žnost povolání dalších
hasičských jednotek a vybudování dálkové dopravy vody ze
vzdálenosti cca 3 km. Předběžná škoda byla stanovena na
100 000,- a příčina je v šetření. Vý jezd TA-L3, 3 x CAS 24,
CAS 32, VEA -UL3. Upřesňující informace: Ro zhodnutí o
povolání jednotek SDHO Bu kovice, SDHO Meziměstí,
SDHO Po lice n.M., SDHP BA RUM Jetřichov na místo
zásahu.
Čtvrtek 15.06.2006, 07:17 K dohašení včerejších požárů
v Adršpašských skalách a ve Vižňově vyjely jednotky PS
Brou mov, SDHO Brou mov, SDHP VEBA 01 Olivětín,
SDHO Police n.M ..
Poličtí hasiči přejí pěknou dovolenou.

Houbařská sezóna letos začala ve velkém stylu.Na
snímku man želé Fat kovi s prvními žampióny a pan Skalický
s rekordním mod rákem z Ro žmitálu. Vážil 65 d kg.

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali dětem výtvarného
oboru ZUŠ pod vedením pana učitele Sou mara a paní
učitelky Bořkové za něko lik příjemných odpolední
strávených při malování a za pěkné obrázky na jinak fádní
zdi u parkoviště ubytovny TJ Spartak.
Zároveň děkujeme paní R. Schreiberové za sponzorský
dar – melouny přišly dětem opravdu vhod.
I. Šafářová

Pronajmu byt 1 + 1
na sídlišti s výtahem
v Polici nad Metují.

Telefon: 491 541 534 nebo mbt. 605 412 451

Mykologické okénko
Hadovka smrdutá
Je hojná ve všech lesích od srpna do listopadu. Páchne
až do vzdálenosti 20m. Roste z tzv. vajíčka během něko lika

Chuťovka z hlívy ústřičné
500g hlívy ústřičné, sádlo (olej), kmín (drcený), sůl, pepř
Oddělit klobouky. Omýt, osušit. Kmínem lehce
posypeme z obou stran. Klobouky hlívy smažíme na sádle
bez jakýchkoli úprav. Když na spodní straně houby vzniká
zlatový nádech, otočíme. Nepřesmažit!!! Křupavý efekt s
udržením šťávy v houbě dává nezapomenutelný chuťový
zážitek podobný jako u smažených ryzců. Nakonec
opepříme, přisolíme (d le vlastní chuti). Snad trochu chleba
zážitek nezkazí.
připravil Milan Kulhánek

Jak se jmenují výročí svatby
Podle toho, čím se manželé obdarovávají, jmenují se
výročí svatby takto:
1. rok bavlněná svatba, manželé si vy měňují kapesníčky
2.
papírová
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12,5
13.
14.
15.
20.
25.
30.
35.
37.
40.
45.
50.

kožená
květinová
dřevěná, man želé si dávají dřevěný talis man
železná nebo zin ková
vlněná nebo měděná
bronzová nebo plechová
hliněná
cínová nebo růžová
ocelová
hedvábná
petrželová
krajková
slonovinová
křišťálová nebo skleněná
porcelánová
stříbrná, manželé si vyměňují dárky ze stří bra
perlová, žena dostává od muže perlový šperk
korálová, mu ž daruje ženě šperk s ko rály
hliníková
rubínová
safírová
zlatá, od této chvíle jsou oslavy s pojeny s novým
obřadem a manželé si mohou vyměňovat nové
prstýnky
55.
smaragdová
60.
diamantová
67,5
kamenná
70.
platinová
Z publikace A. Slukové: Svatba (GradaPublishingPraha)
vybral František Janeček

prostřednictvím internetu na mnoha webových stránkách.
Hned po otevření byla zveřejněna tato informace na
specializovaných amerických webových stránkách.

Dne 18.6.2006 byla odvysílána reportáž o Mu zeu
stavebnice MERKUR v pořadu Toulavá kamera na ČT1.
Vážen í spoluobčané a příznivci stavebnice MERKUR, rád
bych Vás informoval o reportáži, která bude odvysílána
28.7.2006 v pořadu STYL na ČT1 kolem 17:00 (přesný čas
je znám 14 dní předem). Reportáž je zaměřena na design
českých hraček a významná část bude věnována stavebnici
MERKUR a jeho Muzeu.

MUZEUM STAVEBNICE
MERKUR
Ano, nejznámější česká hračka známá nejen u nás, ale i
v zahraničí konečně dosáhla důstojného uznání ve městě
svého vzniku. Dočkala se svého vlastního muzea. V neděli
7.května za příto mnosti několika stovek občanu a mnoha
významných osobností bylo v 16:45 Muzeu m slavnostně
otevřeno přestřižením pásky panem premiérem České
republiky Ing. Jiřím Paroubkem a starostou města Zdeňkem
Kadidlem. Jako součást kulturního programu hráli a zpívali
Slaveňáci, Zpívánky z Machovské Lhoty a ZUŠ Police nad
Metují. Dále bylo mo žno shlédnout historická vozidla,
hasičskou techniku a vystoupení v historických kostýmech.
Čestnou salvu na uvítání pana premiéra vypálila
Ostrostřelecká garda Police.
Pro Polici to byl jistě významný den. Není mi známo, že
by v minulosti přijelo najednou do Police nad Metují tolik
významných osobností. Ved le předsedy vlády České
republiky Ing. Jiřího Paroubka přijali pozvání a zároveň
převzali záštitu nad otevřením Muzea Ing. Petr Smutný,
místopředseda Senátu Parlamentu ČR, Ing. Pavel Bradík,
hejtman Královéhradeckého kraje, Dr. Ing. Jaroslav Kuba,
Ph.D., prorektor ČVUT, Zdeněk Kadid lo, starosta města
Police nad Metují. Dále byli příto mni dva poslanci
parlamentu, senátor, starostové okolních měst a obcí a
mnoho dalších hostů a široké veřejnosti. Vše probíhalo za
obrovského zájmu sdělovacích prostředků, relace odvysílala
Česká televize, Nova i Prima, Český rozh las a další
rozhlasové stanice. Rozsáhle informace byly zveřejněny
v tisku zejména v Náchodských novinách, v Mladé frontě
Dnes, v Právu. Informace o otevření převzaly i další
regionální deníky po celé republice a byly zveřejněny

A proč tolik pozornosti je věnováno Merkuru? Stručné
řečeno, protože si to zaslouží. Znalci hovoří o tom, že
Merkur si zaslouží přirovnání „rodinného stříbra“, jak se
říká našim významný m výrobků m.K Plzn i patří pivo, ke
Karlovým Varů m Becherovka, k Polici zase Merkur, tak to
také chápou mnozí obyvatelé ČR. A mají pravdu, protože
Merkur je opravdu nejznámější českou hračkou s bohatou
minulosti a nemalého významu. Ve světě, ale i u nás bylo
v minulém století mnoho pokusů vyrábět různé typy
technických stavebnic, většina výrobců však časem zan ikla.
Dnes je ve světě asi 7 firem, které vyrábějí podobné typy
stavebnic. Merkur patří k těm nejvýznamnějším a největším.
Stavebnice MERKUR je první stavebnicí, která používala
metrický systém. Vždyť MERKUR není jen hračka.
Stavebnice MERKUR je vynikající didakt ická po můcka,
zlepšuje technickou tvořivost a představivost a mnohdy je
využíván nejen jako hračka. Vzpo meň me na akademika
Wichterleho, který na „čočkostroji“ postaveném ze
stavebnice MERKUR vyrobil první kontaktní čočky.
Součástky ze stavebnice MERKUR se využívají pro výuku
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praktického vyučování v Rakousku. Ze součástek MERKUR
byl sestaven robot s vlastní inteligencí, který úspěšně
reprezentoval Českou republiku na mezinárodních soutěží.
V Muzeu stavebnice MERKUR můžete shlédnout celou
řadu exponátů na celkové ploše přesahující 250 m2. Raritou
je stavba „Ocelového města“ podle románu Julia Verna,
kterou postavil pan Jiří M ládek z Roudnice nad Labem,
znalec a asi největší sběratel kovových stavebnic. Jedná se
pravděpodobně o největší stavbu postavenou ze stavebnice
MERKUR ve světě. Mezi jedinečné unikáty patří nejstarší
stavebnice z roku 1920. Součástí expo zice je i oddělení
věnované elektrický m plechovým vláčků m s velký m
kolejištěm M ERKUR „0“ v měřítku 1:45. Již dnes nám tyto
prostory nestačí pro ukázku všech exponátů.
Nemalá část návštěvníků Muzea k nám přijela cíleně a to
i ze zahraničí. Mu zeu m navštívil i celý autobus turistů
z Holandska a Slovinska a podle vyjádření organizátorů
zájezdů budou návštěvu Muzea opakovat i při dalších
zájezdech. Muzeu m již navštívilo skoro 2 000 návštěvníků a
to teprve očekáváme největší nápor turistů v prázdninových
měsících. Myslím, že se nám daří naplňovat náš záměr
proslavit město Polici nad Metují jako místo vzniku
stavebnice MERKUR a tím zvýšit cestovní ruch ve městě,
proslavit značku M ERKUR.
Chcete se dozvědět víc o stavebnicích a plechových
vláčcích MERKUR? Chcete vidět největší stavbu
z M ERKURU? Navštivte Muzeum stavebnice MERKUR
v Polici nad Metují. Muzeu m stavebnice MERKUR je
standardně otevřené každý den od 9:00 -12:00 a od 13:00 do
17:00 mimo pondělí. V Muzeu mů žete zakoupit současné
stavebnice MERKUR, elektrické vláčky M ERKUR, parní
stroje MERKUR, dětská vozítka, propagační a informační
materiály.
MERKUR POLICE o.p.s., Tyršova 341
549 54 Po lice nad Metují, tel: 491 541 262
www.merkurpolice.cz
Ing. Radko Kříž
Předseda správní rady

Vla s t i vě d né o ké nk o
U nás v Machově před sto lety
Z regionálního časopisu povodí Metuje a Stěnavy
Broumovsko, 15.VII. 1947 – vybral František Janeček

Pokochejte se v následujícím obrázku přirozenou
krásou mluvy obyvatel Machovska z doby našich
prarodičů …
Bylo to kerejsi den před svatou Annou v letech
padesátejch, dyš hospodyně Beneška šla s putnou k potoku a
zahlídla sukařku Šulitkovou ít s plachetkou pousi. Postavila
putnu na kamennou lajc a brečí za ní: “Kampak, Frantino,
tak brzy?“ Šulitková vostane stát, kouká, gdo to a vrátí se
k lajčce s pozdravenim: “Á jéd inej. – Šak to vý, hospodyně.
Dej pámbu dobrýtro! Aleba - ´du si támle široký mu
Kubečkoj pro soukání.“ „Jakpak je tátoj?“ ptá se Beneška..
Ledva se zmínila vo něm, začala Šu litková mračit: “Bó že,
hospodyně, to vám je trápeni. Jednu noc se kale nevyspím.
Morousovali sme vobadva. Porád a porád kraucoval a tůze
vyhazuje. Nešmakuje mu a porád v sobě cejtí zimu. Ležet
nemo že,´esli de na sednic, všecko se s ním točí. Tamten

tejden ´sem si s ním uš nevěďala živirady. A tak sem si
poudala, že pudu Kulišce, aby na něj koukla. Má taky
hromadu chasy, tak cejtí s druhým. Voblíkla se a šla zrouna.
Poudala, že mu prubuje zažehnat úbytě. „No, a jakpak?“
Beneška vyzvídá. „Cák říkala?“ „Co říkala. Celá ´žice
sjecený vody mu zbejvala a to uš bejvá zlý. Prej eště s těma
mejtelama, abych ho prubovala. Dyby nebyl tak churej, dala
by mu baňky a třá taky píhauky. Ať mu dám do mejtele
sennejch trusku a hodně žavý. Ale dlouho ho v tom nemám
nechat. Žádný dlouhý natírani, zadělat se celej do teplý hůně
a hodně ho přikrejt. Pro poceni mu mám svařit rmen“. „Esli
nemáš ten rmen, tak t i ho drobet dám. Příť si,“ poudá
soucitně Beneška. „A vod dypak to cejtí?“ „Ba uš tak kruhní
vod tamty zejmy . Tedář celou zejmu chodil mlát it tůle
Masnarom. Pálkrát přišel, a zle a zle a že prej mu je chuře.
Co sem se s nim nahamonila, ale cák mě poslech´? Nemoch´
bez toho bejt a šel tam zas. Jó, - dyš byly naše chasa eště
malý, bejvali s me tam třá vobadva. To byla eště neboška,
jeho průni žena. To byla inči ženská, neš táhleta. Copak
Masnar je ´ináč dobrák. S tátou kamarádí uš vod chasenčich
let, ale vona? Šak neumí inýho lidem podat, neš nemasný
kyselo, nebo kramatyku a eště to šmaku je plesnivinou.
Pámbuví, že nehodloužu. Sou-li bandory, nebo dyš dá
chleba na stůl, to kousek másla nepodá. Přinese bamnik
s perninou a tu máte! – Po mašte si! Muj to nemože, tak si
veme se solej a chleba třá holej. Je tole ňáká zdrava pro
mlatci ? A jak u mí pobízet! To příde dycky s ňákou
zámejškou do stodoly a zatim kouká, esli nestojíme. –
Pačkora jedna, - Jó, neboška – jeho průni. Ináč šátrná, ale
přejíci To náš hoch, Jířik, dyš byl chasa, bejval tam pást. Ty
krajce, co mu dycky dala s sebou, sádlem naplácaný a eště
navrch škvarku, (von je rád), že to nidá nesněd. Nebo já, dyš
sem i pomahávala při pečeni nebo ináč, jak sem se tam
dycky poměla. Chasa to uš veďaly a tak dycky přilítly za
mnou. Všecky dostaly po poplamenici a eště im ji po mazala
s máslem nebo s povidlama a dal ´im s sebou. Bóže, - pro tu
sem se uš něco namračila.“
Beneška, aby ji u konejšila, jí to hledí ro zmluvit: „Copak
Vám uš teď by vonic nešlo, nebejt ty tátovy nemoce. Iřikoj
bude uš myslim takovejch vosumnáct. Jen jakej z něj je
podomnej a silnej chasnik. Jakpak je uš dáuno u Šrůtku za
pohůnka?“ „Ba uš tam bude pomalu tři leta,“ Šu litková
poudá s ulehčenim. „A jak si ho chválej! Jak prej umí
s konima. No – chvalapámbou, chasu máme hodnou. Ančka
s Terezkou ´sou uš taky mezi lidima. No, a s těma
malejma, Matýskem a Kačenkou to uš ňáko přetlučem.
Hoch de uš druhej rok do školy a ďouče pude po vagacich.
Jen dyby Pámbu dal, aby zas táta byl zdravej. Bóže
nebeskej! Nadobro bych zapomněla. Tak uš sou zas doma.“
Beneška, jako vyjevená, hnedky se ptá: “A gdopak?“ „Inu,
náš hoch s hospodářem přijeli spůlnoci ze sjeta! A dovijesli
nebyli aš ve Vídni. Najednou mě zbudilo takový křápáni
klapačkou a boucháni. Du vodryhlovat a koukám! Bó že!
Von to náš Iřik. Hnedko mě popad vokolo krku, škrt il mě a
hubičkoval a porád jeno m: “Zaplať Pámbu, že uš sem zas
tady. Jakpak je tátoj?“ Šel rounou k němu, ale von malou
chvilku usnul, tak ho nechal. Poudal, co prej toho přivezli.
Mně přivez takovou teplou hůňku s třásněma a Matyskoj
teplou čepici s bílou čičou vokolo. To vono koštovalo! To
von bestoho hospodář koupil. Kdák by hoch na to vzal?
Našemu velebníčko j přivezli ňáky noviny, hromadu knížek
pro chasu do školy, kalendář „Vlasteneckej poutnik“ a já
nevim, co. Hospodyni koupil za tři toraly novej „Nebeklíč“
a ňáky páračky pro jejich chasu.
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Ale, Jezusmangote! Nezlobte se, ale já uš musím ´ít,
abych nebyla zas vod táty broukaná. Po poledni přídu na
přástu a řeknu hochoj, ať k Vám příde s hospodářem. Ať
nám povedi, co je ve sjetě a jak jim chodilo.“
Připravil Mgr. František Janeček

Několik letošních Polických
výročí
700 LET.
Roku 1306 bylo dokončeno budování prvních kamenných
budov polického kláštera. Stavbu zahájil roku 1296 opat
Bavor z Nečtin (1290-1332). Ro ku 1306 byla postavena
kameníky Petrem a M ikulášem o kolo celého kláštera a
kostela kamenná zeď (hradby?). Náklady na stavbu si tehdy
vyžádaly přes 600 hřiven stříbra.
650 LET.
1. června roku 1356 pobýval český král Karel IV. v Po lici
– dá se tak alespoň usuzovat podle královské listiny, vydané
v polickém klášteře, kterou král povoluje b iskupu Matějovi,
bratru kancléře Jana, aby mohl ročně nakupovat nemovitosti
až za 100 kop míšeňských grošů.
520 LET.
Roku 1486 byl nákladem b ratří Jana a Jakuba Panušků
z Ledhuje ulit velký zvon pro klášterní kostel. Zvon, odlitý
neznámou zvonařskou dílnou (snad přímo na místě – kvůli
tehdy obtížné dopravě) je zasvěcený Panně Marii. Roku
1720 byl zvon z věže kostela (která byla při přestavbě
kláštera zbořena) přenesen, spolu s menším zvonem,
pořízený m stejnými donátory roku 1491, na zvonici na
hřbitově, kde je zavěšen dodnes.
500 LET.
Roku 1506, 20. dubna, vydal opat Řehoř IV. (…1506)
v Brou mově listinu, kterou prodal polický m sousedům za 90
kop právo odúmrti. Dosud v takových případech, jak zavedl
jeho předchůdce Klement III., majetek p řipadl vrchnosti.
»Aby se tím poddaní lépe živiti mohli a lepšiti, svolili jsme
jim k tomu skúpení těch odúmrtí a mocí tohoto listu
svolujem« – praví se v listině. Odú mrť, statek odumřelý,
bylo právo, podle něhož feudální vrchnost dědila majetek po
člověku, který ji z h lediska lenní hierarchie patřil, pokud
dotyčný zemřel bez mu žských potomků. Toto právo se
považovalo mezi poddanými za velkou nepříjemnost, neboť
zbavovalo celý rod práva na majetek, který jejich předkové
po několik generací vytvářeli. V této době to byl od opata
skutečně výjimečný kro k; mnohde toto právo platilo až do
josefínských reforem.
460 LET.
Roku 1546, 30. dubna, vydal opat Matěj (1537-1553)
v Brou mově listinu, kterou polické obci potvrdil dosavadní
výsady učiněné od králů a opatů, stanovil užívání lesů i vod
na panství i k nim přilehlých luk i vaření piva ve městě a
platu z každé várky. Kro m toho daroval obci i les Žděřinu za
roční plat jedné kopy grošů. Vý znamný dar (les je obecní
dodnes). Polická obec zde měla dosud jen právo pastvy
dobytka – i kdy ž ze začátku, po jeho požáru v roce 1544,
z lesa zřejmě mnoho neměla. V opatově privileg iu jsou
uvedeny první písemné zmínky místních názvů „Žděřina“
(niko li Zděřina!!), „Strážnice“, „Vlčinec“ a lesa „Rez“ u
Nízké Srbské.
440 LET.
Roku 1566 byl opatem Janem III. Chotovským z Chotova
(1553-1575) zalo žen cech tkalců. Členský poplatek do
cechovní pokladny čin il ročně 3 groše. Tento cech měl

3 cech mistry (nejvíc ze všech cechů) – dokládá to, že
tkalcovství bylo v té době na polickém panství
nejrozšířenější řemeslo. Tkalcovství se tehdy již
provozovalo i na vesnicích, venkovští tkalci však nesměli
mít své učedníky.
24. června ro ku 1566 vyhořel klášter i s kostelem.
360 LET.
Roku 1646 koupil opat Jan Benno (1621-1646) od Jana
Albrechta Dvorského za 260 kop jeho dvůr v Ledhuji (zvaný
„Sladovský“ po předchozím majiteli) včetně ledhujského
mlýna a domku poblíž hřb itova (budoucí čp. 13). Od této
doby se tento dvůr nazýval ledhujským dvorem. V do mku
čp. 13, zvaném „Šlechtovský“ bydlel zpočátku purkrabí
kláštera, pak byl obydlím klášterních zpěváků a kantorů,
kteří zde měli za slu žby klášteru svobodný byt. Byla zde
první škola v Po lici.
340 LET.
Roku 1666, 21. května, byl opatem To mášem Sartoriem
(1663-1700) zalo žen polický cech kovářů. Sestával z 11
kovářů, 1 zámečn íka, 5 ko lářů a 3 bečvářů – z města i
z vesnic. Měl dva cechmistry (jednoho ze vsi); opat si při
schválení vymínil, že pokud by klášter držel svého kováře,
nemusí k cechu přistoupit.
330 LET.
Roku 1676, v lednu, byla zahájena přestavba polického
kláštera. Byly strženy staré zdi původního kláštera a
započato se svážením kamene, cihel a dřív í.
300 LET.
Roku 1706 byly na žádost opata Otmara Zinka (17001738) zrušeny na náměstí masné krámy, protože kazily
vzhled náměstí zejména při slavnostech Božího Těla (a
zřejmě i pro nevábný zápach). Byly přeloženy na zahradu
domu Jiříka Vondráčka (dnešní čp. 91).
290 LET.
Roku 1716 byly postaveny čtyři kamenné toskánské
sloupy, zvané „Markovy“ – na místech původních
dřevěných (na „Zákopanici“, u „Cikánky“, vedle dnešní čsl.
fary, nad Krčmou). K těmto sloupům se konalo na den
sv. Marka (25. dubna) procesí řeholníků. Sloupy zde stojí
dodnes.
Tentýž rok byla hlavní loď polického klášterního kostela
Nanebevzetí P. Marie zaklenuta novou gotickou křížovou
klenbou (ke stavbě stropní klenby byly použity stávající
zachovalé středověké gotické hlavní oblouky). Nová klenba
nahradila provizorn í nízký prkenný strop, který zde zůstal
od požáru kostela v roce 1566.
280 LET.
Roku 1726 byl postaven nový mlýn na samotě v údolí
Ledhujky mezi obcemi Suchý m Dolem a Ledhují – v
Ochozi. Rovněž byla nově byla postavena panská kovárna a
masné krámy, které stály od roku 1706 na zahradě domu
Jiřího Vondráčka (čp. 91) byly přelo ženy do Kostelní ulice.
Tam opat Otmar nechal na náklad konventu postavit deset
krámů v zadu mezi do my Alžběty Králové (čp. 100) a
Václava Jóny (čp. 101). Ti k to mu museli za náhradu od
obce postoupit místo, kde předtím stály jejich chlévy.
260 LET.
Roku 1746 byla postavena před „Městským“ mlýnem
(čp. 195 v Nádražní ulici) socha sv. Prokopa, dar opata
Benna II. Löbla (1738-1751) polické obci. Náklad na
postavení plastiky činil 30 kop; napůl jej uhradili poličtí
sousedé a polická obec. Dílo přisuzované spolupracovníkům
Ferdinanda Maxmiliána Broko fa bylo roku 1858 přeneseno
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před „podklášterní“ mlýn (čp. 3 v Kostelní ulici), kde stojí
dodnes.
250 LET.
Roku 1756 vypukla sedmiletá válka. 18. října přitáhlo
1.000 pruských vojáků do Police, kde byl vyloupen jeden
krám. Vojsko vydrancovalo panské sýpky v Ledhuji a
v Bezděkově, odkud byl odvezen veškerý oves a ječmen.
Situaci pohotově využili sedláci, kteří se spolehli na
příto mnost nepřítele, a odmítali robotovat.
240 LET.
Roku 1766 byl vybudován pivovarský sklep na Záměstí, v
„hrnčířově kopci“. Postavil ho polický zednický mistr Pavel
Jelínek polický m právovárečným sousedům za 600 zlatých;
ti mu za dobrou práci přidali ještě sud piva. Roku 1770 byla
nad sklepem znovu postavena chalupa (čp. 161).
Nad potokem za čp. 101 (Kostelní ulice) bylo postaveno
zařízení s košem k trestání nepoctivých pekařů. Za trest,
např. za špatnou váhu chleba, byl pekař posazen do koše a
před veřejným shromážděním potápěn do vody.
10. září byl na náměstí, „proti druhému do mu v podsíni“
(před čp. 18), postaven dřevěný kříž na památku jezu itské
misie. Kříž byl roku 1790 pořízen z kamene, roku 1820,
poté co byl z náměstí odstraněn měšťanský pivovar,
přenesen na místo před budovu radnice. Zde stál až do
roku 1958, kdy byl přenesen ke kostelu.
220 LET.
Roku 1786, 14. února, byl výnosem císaře Josefa II.
zrušen
konvent
polického
proboštství,
náležející
k břevnovskému opatství. Admin istrativně bylo polické
panství přičleněno k broumovskému.
6. listopadu 1786 přepadla Polici obrovská vichřice.
Způsobila četné polomy tisíců stromů na Ostaši a ve
Žděřině, velmi utrpěl i Malý les u Radešova. Spousty dřeva,
ležícího v lesích, se zpracovávaly ještě po mnoho let. Tento
orkán se tehdy přehnal nad celými Čechami a Slezskem
s nesmírný mi škodami. Na pohro mu reagoval i patent císaře
Josefa II., který přísně zakázal stavět májky. V Polici se ten
den právě konal výroční linhartský jarmark. Strh la se tak
obrovská sněhová bouře, při které byly domy v okamžiku
tak zaváty sněhem, že nebylo mo žno vyjít ven na ulici.
190 LET.
Roku 1816 byla v Polici otevřena broumovským
lékárníkem Josefem Opit zem p rvní lékárna, zřízená
v podnájmu v domě čp. 102 Frant iška Švorčíka v Kostelní
ulici. M imo Broumova a Náchoda to dosud byla jediná
lékárna v širokém oko lí.
180 LET.
Roku 1826, 20. února, zemřel ve věku 104 let bývalý
hvězdecký poustevník Kristián Go ldstein, který po zrušení
hvězdecké kap le, o kterou pečoval, bydlel v čp. 117 na
Záměstí. Tuto skutečnou postavu si „vypůjčil“ Antonín
Krtička do své povídky „Kovářova rokle“, kde
z poustevníka Kristiána udělal vůdce loupežníků.
140 LET.
Roku 1866 se ve větší míře začíná v domácnostech svítit
petrolejem.
12. ledna vzn ikl, právě díky petroleji, který ve sklepě při
svíčce přelévali učedníci, požár v krámě purkmistra Jana
Kejdany (Kostelní ulice čp. 5).
12. května vyhořela přádelna lnu bratří Freiwaldů
v bývalém Městském mlýně čp. 195. By l to vůbec jakýsi
první tovární objekt v Polici.
26. června Polici obsadila pruská armáda. Mezi
Pěkovem a Bukovicí bylo pod Ostašem vybudováno velké

polní tábořiště, byly nařízeny povinné dodávky potravin. Při
návratu pruských vojsk zpět do Slezska (po bitvě u Hradce
Králové) přešlo přes Polici cca 80.000 mu žů, kteří zde
většinou zůstali na noc a stravu (!), jako např. 2. září, kdy se
„zdržel“ v klášteře na oběd pruský generál Karl Friedrich
Stein metz, vítěz b itev u Náchoda a České Skalice s 24
důstojníky svého štábu. Procházející vojsko zavleklo mezi
obyvatelstvo epidemii cholery, na kterou v Polici zemřelo
14 osob.
130 LET.
Roku 1876 zaznamenáváme celou řadu událostí:
2. září se konala oslava obnovení budovy radnice
(čp. 98), po požáru v roce 1842 dosud jen provizo rně
zastřešená. Na dostavbu byly podány dva návrhy místních
stavitelů Viléma Pohla a Františka Hübsche. Realizoval se
projekt stavitele Pohla, který dostavbu rovněž provedl.
Nákladem obce byla na radnici postavena nová osmiboká
věž v novogotickém (tudorském) slohu, která vzh led
původní krásné barokní stavby, postavené (snad) podle
návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera ro ku 1718, známé
např. z ilustrace Adolfa Kašpara, poněkud poškodila. Na věž
byly pořízeny nové hodiny, které dodal hodinář Jan Janata
z Poděbrad (stroj je dnes deponován v městském mu zeu).
7. prosince vypukl ve městě požár – v Souken ické ulici
vyhořely tři stavení (čp. 163, 164, 165). Při po žáru se
vyznamenali poličtí hasiči pod velením M VDr. Exped ita
Nyklíčka, kteří dokázali zabrán it dalšímu rozšíření požáru
na vedlejší, rovněž dřevěná stavení. Tehdejší pojišťovny
odměnily polický hasičský sbor peněžitými dary.
Poštovní a telegrafní ú řad byl tento rok přelo žen do
čp. 28 v Hořejší (To mkově) ulici za poštmistrovství Karla
Maška, rytíře z Maasburgu. Je to budova dnešního hostince
„Pošta“.
Z úředního nařízení byla zrušena kostnice (ossarium),
která stála odedávna na západním konci hřbitova (před
kostelem), zděná, obklopená dvěmi velký mi lípami.
Dokončení v příštím čísle
Miroslav Pichl

Čtení ze starých pamětí a kronik
Z knihy Lydie Baštecké Jak se žilo na kladském pomezí
(Pavel Mervart 2004) vybral František Janeček

Kaple na Hvězdě
Co zvláštní památnost do těchto listů poznamenáno
budiž, že ona osamělá a již zpustlá kap le Hvězda zvaná,
která u Brou movského stezníku na pomezní skalnaté výšině
mezi okresem polický m a brou movským stojí, nákladem
opata broumovského nejdůstojnějšího pána Jana Nepomuka
Rottera obnovena a ozdobena byla a opodál vlevo na
podobném skalním vrcholu nákladný hostinec vystavěn a i
stezník ze skalnatého návrší k Brou movu vedoucí schůdnější
udělán byl. – Obnovením t ím získalo oko lí nemálo a stavba
tak nákladná prospěla za právě panujících zlých časů
zdejším osadníků m chudší třídy velmi. V srpnu dne 5.
(1855) byla kaple ta slavně vysvěcena a na to v ní velmi
často mše svaté čítány. I bylo to opravdu radostně veselo,
když zvonek u Hvězdy zav zněl a buď k modlení neb ke mši
svaté zavolal.
SOkA Náchod, AO Hlavňov, Důležitosti obce Hlavňov, s. 13
(Josef A. Vepřek)

Poznámka: V roce 2005 kaple na Hvězdě dostala k výročí 150 let
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na vršku kaple. Původní stav střechy i krovů byl v dezolátním
stavu.
Na
opravy přispěli památkáři z Pardubic,
Královéhradecký kraj, město Police nad Metují i obyčejní lidé.

Školní prapor v Hlavňově z roku 1856
Místní učitel Josef Vepřek zamýšlel pro školní mládež
korouhev zařídit i, kterou by k nábožný m procesím s sebou
brávati mohla. K to mu cíli šel společně s místním
představeným a školním dohlížitelem ke všem občanům a
nějaký příspěvek na korouhev žebrati. I sežebrala se částka
okolo 10 zlatých stř. Mimo toho odhodlali ro lníci jednoroční
činži z pronajaté myslivosti v částce 5 zl. 57 kr. stř. k tomu
oučelu. – A tak s pomocí ještě několika dobrotivých
příspěvků zjednala se krásná korouhev, jež vcelku 18 zl. 10
kr. stř. stála, a dne 9. září v úterý o zdejším posvícení v kapli
u Hvězdy od velebného pána P. Placida Středy, místního
katechety, u přítomnosti skoro všech obyvatelů
hlavňovských posvěcena byla.
SOkA Náchod, AO Hlavňov, Důležitosti obce Hlavňov, s. 15-16
(Josef A. Vepřek)

Poděkování
Dne 30. června 2006, při slavnostní bohoslužbě, kterou
v našem děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie
celebroval sídelní b iskup Mons. Domin ik Du ka, OP, oslavil
zdejší kněz P. Marian Lewicki výročí 15 let kněžské slu žby
v České republice. Proto bychom mu chtěli také touto cestou
poděkovat za jeho službu a popřát mu hodně sil, duchovní
inspirace a nápadů a především hojnost Božího požehnání a
pomoci do dalších let života a kněžské služby. Při této
slavnosti také pan biskup posvětil obnovenou křížovou cestu
(obrazy jednotlivých zastavení křížové cesty na stěnách
bočních lodí našeho kostela). Bohoslužbu obohatili krásnou
hudbou polický chrámový sbor a mladí mu zikanti z p ražské
konzervatoře, společně s Aničkou Skálovou.
Za polické farníky Ing. Jan Troutnar

INF ORM ACE Z DĚKANS TVÍ
Čas prázdnin a dovolených
Tak a je tu opět čas prázdnin a dovolených. Odpočinek a
odreagování jsou velmi potřebné a patří ke zdravému životu
dětí i dospělých. Přejme si proto, abychom tento čas využili
pro zotavení a obnovu fyzických i duševních síl pro další
období a také aby nám k to mu vyšlo i přízn ivé počasí.
Nezapo mínejme také na pomoc a ochranu, které nám nabízí
Bůh na všech našich cestách, pobytech a dobrých konáních.
V církvi pro žíváme období liturgického mezidobí. V měsíci
červenci jsme slavili významnou Slavnost svatých Cyrila a
Metoděje a kro mě Svátků sv. Benedikta, opata., patrona
Evropy a sv. Jakuba, apoštola, nás už jiné významnější
svátky nečekají.

Kalendárium
9. července 11. července 16. července 22. července -

14. neděle v mezidobí
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
15. neděle v mezidobí
Památka sv. Marie Magdalény

23. července - 16. neděle v mezidobí,
25. července - Svátek sv. Jakuba, apoštola
26. července - Památka sv. Jáchy ma a Anny, rodičů Panny
Marie
30. července - 17. neděle v mezidobí
31. července - Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
6. srpna –
18. neděle v mezidobí - Svátek Pro měnění
Páně
P. Marian Lewicki oznamuje, že ve dnech 6. - 31.
červenec bude mít dovolenou. Příto men bude pouze
některé víkendy. Pokud se to podaří, bude zajištěn zástup.
Pokud ne, obracejte se v naléhavých případech na kněze
v Teplicích nebo Hronově.
Pořad bohoslužeb v období dovolené bude následující:
v úterý a v pátek (nedopadne-li zástup) od 17.30 hod.
bohoslužba slova,
v sobotu od 18.00 hod. mše svatá s nedělní platností
v neděli od 8.00 hod. mše svatá.
První srpnovou sobotu, tedy 5. srpna 2006, se koná
pouť na Hvězdě u kaple Panny Marie Sněžné.
Přejeme všem dětem a mládeži krásné prázdniny a všem
dospělým klidnou a požehnanou dovolenou.
Jan Troutnar

BIKEŘI A SILNIČÁŘI NA
CANNONDALE SUDETY TOUR
V sobotu 3. června se do Teplic nad Metují sjelo celkem
216 mu žů a žen z celé republiky, aby změřily své síly na 2.
ročníku silničního cyklistického maratonu CA NNONDA LE
SUDETY TOUR 2006. Trať hlavního závodu, dlouhého 165
kilo metrů s převýšením 2160 metrů, vedla malebným
krajem Brou movska přes 7 významných kopců a na vrcholu
každého z nich byla umístěna vrchařská prémie. Během
závodu se dalo rozhodnout také pro zkrácenou 90
kilo metrovou variantu.
Úderem desáté hodiny za slunečného, ale větrného
počasí, odstartoval od prodejny Redpoint v Teplicích nad
Metují cyklistický peloton s vynikající úrovní. Byli tady
vynikající silničáři v čele s profesionály Janem Hruškou,
startujícím za hradecký HERMANN LUCKY BIKE a
Pawlem Szaniawskim z CCC POLSAT, nechyběl obhájce
loňského vítězství Petr Hudeček (CK SILESIA Orlová) a
mimo jiné i tři vítězové legendárních bikových Sudet Radek
Dítě (ČESKÁ SPOŘITELNA MTB), To máš Doležal
(APOLLO
DOLDY)
a
Petr
SULZBACHER
(KHS.CENYTISKU.CZ). Mezi ženami se očekával boj o
prvenství mezi obhájkyní Dag mar Likusovou z CK
SILESIA, vítězkou loňských bikových Sudet Alenou
Dy mlovou (GIA NT RACING TEAM) a letošní vítězkou
cyklo maratonu KELLYS MAMUT TOUR Janou
Severovou (HERMANN LUCKY BIKE).
Hned od startu se jelo opravdu svižně a rychlost
neklesala pod 40 km/h. Prvních deset kilo metrů byl odjetý
Véna Hornych, za který m se vydala pouze trojice
závodníků, aby ve čtyřech absolvovali před pelotonem
dalších dvacet kilo metrů. V silném bočním větru se v této
fázi závodu jednalo o opravdovou školu cyklistiky. Až
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v táhlém stoupání proti větru z Brou mova dojela vedoucí
čtveřici desítka p ronásledovatelů, a to hlavně díky aktiv itě
jezdců CK S.N.E.T. Karlovy Vary.
Zrychlení před 1. prémií na Honském Pasu, kterou těsně
vyhrál Hruška, mělo za následek vytvoření čelní skupiny ve
které byli Sczaniawski, Dítě, Pavelka, Pávek, Čer, Svačina a
Bartoš. Druhou prémii na vrcholu místy až 24% d lážděného
stoupání ve Vysoké Srbské získal opět Hruška. Krátce na to
se do skupiny uprchlíků dotáhla dvojice Doležal – Hudeček.
Třetí prémii na Bezděkově si nenechal sebrat Szaniawski,
který vyhrál i čtvrtou prémii na Krčmově. Mezitím do cíle
krátké t rati odbočil její v ítěz Zdeněk Bartoš (REDPOiNT
PEARL iZUM i), který přijel do cíle na Bišíku
s půlminutovým náskokem. Pátá prémie byla na Krkavčině a
připsal si ji na své konto Hruška, stejně jako 6. p rémii na
Odolově a 7. na chvalečské Závoře. Právě prudké stoupání
na Odolov (135. kilo met r) ro zdělilo vedoucí skupinu a na
čele zůstala dvojice Hruška – Doležal, která dojela společně
až do Radvanic, odkud pokračoval Hruška v samostatném
úniku až do cíle na Bišíku, kam přijel s více než
tříminutovým náskokem. Ze čtveřice pronásledovatelů ve
složení Do ležal, Čer, Szaniawski a Pávek měl v závěrečném
stupání nejvíce sil právě To máš Do ležal, který ve spurtu
těsně porazil To máše Čera.
Po celou dobu hlavní skupinu doprovázelo vozid lo
nezávislé technické po moci MA VIC, poskytnuté firmou
Kastar a sanita Dopravní zdravotní služby Broumov. Do cíle
hlavního závodu dorazilo 96 startujících, 104 absolvovalo
krátkou trať a pouze 16 závod nedokončilo. Prů měrná
rychlost vítěze závodu byla 37,2 km/h (u krát ké trati
dokonce 37,7 km/h ). Na trati byly 3 bufety PENCO /
TOMA a v cíli na závodníky čekalo občerstvení
PRIMÁTOR. Při slavnostním vyhlášení výsledků byly
rozděleny finanční od měny za více než 50 tisíc korun a
dvojnásobnou hodnotu měly věcné ceny, rozdělené mezi
hobby kategoriie, kde bylo hlavní cenou silniční kolo. Pěkné
gesto udělal vítěz závodu Jan Hruška, který si 9.000Kč za
1.místo nevyzvedl a nechal tuto částku převést pořadatelem
na účet královéhradecké hematologie.
Tomáš Čada – ředitel závodu (tel.: 777 581 042)

dodat, že mě při závodech zlobila mašina. V seriálu
Vysočina cup MX - VIR v polovině závodů na 8 místě. A
jako novinku jezdím ƠNeal cup. V to mto seriálu jsem po
dvou závodech na prvním místě. Jinak stále jsem v týmu
RM - RACING NÁ CHOD, ale hlavně mám oporu doma.
Tedy u táty a dědy Frencla. Ten mi dost pomohl. Jak jsem
říkal, měl jsem problémy s technikou. Díky dědovi a dalším
lidem se podařilo titanové ventily skvěle nahradit. Dá se říci,
že zlaté české ručičky porazily „Japončíky“. Jinak jsem se
zúčastnil v Pacově soustředění, kde se nám výborně
věnoval bývalý motokrosový závodník Jarmil Zelenda. I
fyzička se zlepšila. Chtěl bych ještě jednou poděkovat za
podporu hlavně taťkovi, dědovi a babičce. Je to drahý
sport…“
ps

Umí i vyhrávat

V sezóně 2005 si splnil Martin
splnil úkol aneb jak v roce 2006 zlaté
české ručičky zdolaly „Japončíky“

Martin se svými vavříny

Martin Frencl v roce 2005 jezdil na motorce 125ccm
HONDA 250ccm - CRF 250R první rok mezi juniory.
Úk ol pro celou sezónu byl o umístění do desátého místa
ve Východočeském poháru. Na otázku jak se dařilo v
této sezóně a jak bojuje v té letošní, nám Martin
odpověděl.
„Jo tak to se podařilo. By l jsem v celkovém součtu
přesně na 10. místě. Díky tomu, že v to mto seriálu závodů
pořád jezdíte stejné tratě, bylo rozhodnuto na rodinné
poradě, že si zkusím něko lik závodů Vysočina cup MX VIR. Tratě jsou zde rychlejší a jezdí daleko více borců.
Jejich počet se pohybuje od 30 až 50 a startuje se ve dvou
lajnách. Jsou to tratě, na kterých se bojuje o mistrovské
vavříny. Nakonec jsem jel jeden závod a obsadil 17. místo.“
Letošní klání jsou v plném proudu. Jak se daří?
„Bylo rozhodnuto, že letos pojedu tři poháry. To pro mě
znamená, že jezd ím týdně jeden až dva závody.
Východočeský pohár, tam jsem zatím dvanáctý, ale musím

Než se člověk probojuje na bednu, dá to zabrat – Martin na
druhém místě
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Softball v Polici nad Metují
Nyní již druhým rokem se v Polici nad Metují hraje
softball na fotbalovém hřišti Na Neb íčku. Kde se scházíme
každou neděli od 15 hodin. Vzh ledem k účasti na Open MČR smíšených družstev ve slowpitchi a zvětšující se členské
základně, která nyní již čítá cca 35 členů ve věku od 14 do
45 let jsme se zaregistrovali jako Rebels Police nad Metují v
České softballové asociaci. Název Rebels pochází z
historického hlediska ještě z dob, kdy tento oddíl působil ve
Rtyni v Podkrkonoší, kde jsem t rénoval, a část naší základny
nyní tvoří právě bývalí hráči tohoto oddílu, kteří sem do
Police pravidelně na tréninky dojíždějí. Členy našeho oddílu
jsou nejenom bývalí hráči, ale také nováčci ve věku žáků
základní školy, ale také ve věku ko lem 40-t i let. Vzh ledem k
tomu, že se jedná o sport, který lze hrát prakt icky v každém
věku, tak nás zvyšující se zájem velice těší.
Hlavní naší nápln í je trénink a příp rava na účast na
turnajích ve slowp itchi, co ž je varianta softballu pro s míšená
družstva, kdy v jednom družstvu hraje 5 mu žů a 5 žen.
Slowp itch je jedním z mála sportů, kdy se v jednom
družstvu setkávají jak mu ži, tak ženy. Vzhledem k stále se
zvyšujícímu počtu našich členů tak obyvatelé Police nad
Metují mohou vidět pravidelně každou neděli v odpoledních
hodinách hemžení na tréninkovém hřišti za benzínovou
pumpou, kde naše tréninky probíhají. V uplynulém období
jsem se pokoušel kontaktovat některá družstva a sportovce v
Polici nad Metují za účelem vytvoření Polické slowp itchové
ligy, kdy by alespoň 3 družstva hrála místní soutěž v letních
měsících, kdy se již do tělocvičny nechodí a mů že se
sportovat venku. Bohužel, asi v zhledem k tomu, že softball
není zrovna jednoduchý sport, protože potřebuje zvládnout
více jak jednu dovednost, vždy zůstalo pouze u slibů, nebo
pouze u jedné návštěvy našeho tréninku a všichni to vzdali.
Nedá se nic dělat a můžeme konstatovat pouze to, že je to
škoda. Nikdo učený z nebe nespadl. Přesto však věřím, že se
najdou další zájemci o tento krásný sport jak z řad mládeže,
tak i dospělých.

se v něm setkala družstva Post a Táhla z Police nad Metují,
která tak měla za dva dny před sebou 6. zápas. Matemat ika
tohoto zápasu byla jasná. Pokud vyhraje nebo bude
remizovat Post, bude na konečném 5. místě. Pokud vyhrají
Táhla, budou celkem 3 dru žstva s jedním v ítězstvím a bude
rozhodovat počet obdržených bodů ze vzájemných zápasů.
Samozřejmě se schylovalo k bitvě o „M istra Police“. Do
zápasu obě družstva nastoupila tak, jako by nešlo o
spoluhráče z jednoho oddílu, ale o cizí dru žstvo. Po druhé
směně se dostala do vedení 3:1 Táhla. Ve 3. směně však
Post dokázal otočit na 9:4. V dohrávce 6. směny a zároveň
po skončení hracího času se již schylovalo k remíze 9:9, kdy
Táhla dokázala náskok dohnat. Za stavu dva auty pro Post
měla Táh la naplněné všechny mety. Pak přišel rozhodující
okamžik. Lehký odpal do vnitřního pole ke t řetí metě
nedokázala h ráčka na této metě zpracovat, tím nedokázala
vyautovat hráče a Táhla získala ro zhodující vítězný bod
zápasu a získala po myslný titul „Mistr Police“ po vítězství
10:9. Po konečném počítání obdržených bodů mezi družstvy
Post, Táhla a Klackaři Kostelec nad Orlicí bylo rozhodnuto
o konečném pořadí. Táhla skončila s jednou výhrou na 7.
místě a Post skončili na 6. místě za Klackaři z Kostelce nad
Orlicí.
Celkové pořadí:
1. M ladé Buky
2. Softball Pardubice
3. VIP
4. CIT
5. Klackaři Kostelec nad Orlicí
6. Post Police nad Metují
7. Táh la Po lice nad Metují

Open M-ČR smíšených
družstev ve slowpitchi
Ve dnech 5.-6. července js me se účastnili Open M-ČR
smíšených družstev ve slowpitchi v Mladých Bu kách, kde
jsme postavili celkem 2 dru žstva. Jedno pod názvem Táhla a
druhé pod názvem Post. Toto mistrovství ČR je otevřené a
mů že se ho zúčastnit kterýkoliv tý m z ČR. Většina
účastníků tohoto mistrovství jsou pak družstva, která jsou
složena z něko lika oddílů a většina hráčů, především potom
hráček, jsou členy extraligových týmů či reprezentačních
výběrů. V konkurenci s těmito družstvy nám bylo dopředu
jasné, že uspět proti nim, bude velice těžké. Značný rozdíl
byl i ve vybavení pálkami, které jsou jednou z
nejdůležitějších technických stránek úspěchu v tomto sportu.
My si vybíráme ze dvou starších pálek. Ostatní potom
přibližně z deseti kvalitních pálek, které s sebou přivezli.
Pro zajímavost hodnota jedné kvalitní pálky se pohybuje
mezi 3.000 - 10.000 Kč.
A jak js me dopadli? Post dokázali hned v prvním zápase
porazit Klackaře z Kostelce nad Orlicí 7:2. V ostatních
čtyřech zápasech pak soupeřům bohužel podlehli. Táhla
nestačila na své soupeře v pěti zápasech. Před konečným
finále celého turnaje byl na pořadu turnaje poslední zápas
základní skupiny. Díky losu tak došlo kurió zně k tomu, že
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„POLICKÝ HOMERUN“
Rebels Police nad Metují pořádají ve dnech 12.-13. srpna
2006 na fotbalovém trénin kovém hřišti za benzínovou
pumpou turnaj smíšených družstev ve slowpitchi.
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Prodám rodinný dům 2 + 1

AUTOŠKOLA F IEDLER s.r.o.

v P olici nad Met ují v městské části, kolna, dvorek,
půda vhodná k rekonstrukci
100 m od základní školy.
Cena dohodou
Kontaktní telefon: 603 291 134

Zahajuje kurzy skupin řidičského oprávnění
A1 , A , B , C , T , E , D

ŽELEZÁŘSTVÍ
Jaroslav Fulka
přijme vhodného kandidáta na pozici
prodavač( ka ) – obchodní referent( ka )
Požadavky : znalost práce na PC
komunikativnost, spolehlivost
praxe v oboru vítána, časová flexibilita

Broumov

Šalounova 87
Datum:

25. července 2006
v 15.00 hod.

Police n. Metují
Kostelní 7
Datum:

27. července 2006
v 15.00 hod.

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

Bližší informace na tel. 774 134 103

CDS s.r.o. Náchod
Nabízí z důvodu nadbytečnosti

MÁTE PROBLÉMY
S PŘÍJMEM TV SIGNÁLU?

k pronájmu, nebo k prodeji

Anténní technika Če rvený Kostelec

v lokalitě Ostašská.
Objekt zahrnuje odstavné plochy, dílenské a skladovací
prostory, veřejnou čerpací stanici PHM a ad min istrativní
budovu.
Bližší informace na telefonu: 602 473 729

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

objekt střediska Police nad Metují

VÝKUP STARÉHO
NÁBYTKU
A NEPOTŘEBNÉ VETEŠE

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

KO UP ÍM
Pivní láhve,
500 Kč dám za pivní láhev LEDHUJ, ostatní
lahve koupím za nejvyšší ceny –
SBĚRATEL,
Přilby vojenské, hasičské a vše z obou
válek. Dále nábytek a starožitnosti

Petr Vágner Broumov I/5
608 103 810
491 427 055

Jindřich Sokol

Prodej a opravy šicích strojů, kol,
b rou šení nů žek,no žů,vrták ů
lišt k ro tačn ím i bubn ovým se kač kám
výrob a klíčů
výroba autoklíčů pro imobilizér
s pevným i plovoucím kódem

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

výroba jmenovek a psích známek
PRODEJ ŠICÍCH STROJŮ TOYOTA
5 LET ZÁRUKA
ji ž o d 3.450,-Kč
ob nitko vací str oje od 8,990,-Kč
So uken ická 94
5 50 01 B roumo v
( směr em k oli větín ské Ve bě )
tel.49 1 5 22 30 7 ,603 44 6 466

www.servissokol.kvalitne.cz
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Libor, Pavel a Petr
zvou všechny příznivce sportování a dobré nála dy
na druhý ročník

míčového víceboje
trojic

tříčlenná družstva změří své schopnosti a dovednosti v někol ika míčových
dis cipl ínác h, hern í systém a nasazen í bude doladěn podle počtu přihlášenýc h týmů

1. – 2. září 2006

kdy:

pátek odpoledn e a sobota

kde:
kdo:

tělocvičn a škol y a bukovický sportovní areál
tříčlenná družstva , která se záva zně přihlásí se vkl adem 300,- Kč za
tým do 15.8.2005 bez rozdílu věku, pohla ví i výkonn osti
osm míčových disciplín v základní části a dal ší v nadstavbové ( podle času )
pro radost ze sportování a z lidiček kolem, o tom by to měl o bý t …

c o:
jak:

Přihláška mu sí bý t podl ožena za placením sta rtovného, které se v případě
n eúča sti n evrací, podr obnější in forma ce, hern í sy stém, na sazení, bodová ní,
obdrží přihlášen á družstva do 28.8.2005, na přihlášce uv ádějte kontaktní adresu.
P očet družstev je l imitován – kdo za váhá …rozhodu je včasná pl atba startovného.
Občerstvení zajištěno, ceny v řadě ka tegorií nejen pr o vítěze !
Vítězi loňského ročníku se stali : Vladimír Seidl, Libor Průš a a Pavel Šubíř.

P řípadn é dotazy , připomín ky, al e i přihlášky směřujte na :
P etr Jansa ssk.pedro@s ezn am.c z
Libor Průša sojcak@a tlas.cz
P avel Šubíř f ax.491541350

608122819
777271270
602827811

Těšíme se n a pohodový sportovní víken d …!

Police nad Metují 26.6.2006
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P OLI CKÁ POU Ť 2 006
Pátek 4. 8. 2006
Výstavní síň Muzea města Police nad Metují
HISTORIE KUPECTVÍ MĚSTA SWIDNICE
Výstava prezentuje historii obchodu a města Swidnice.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 3.8.2006 v 16.00 hodin.
Otevř ena bude do 30.9.2006 denně mimo pondělí
od 9 – 12 hodin a 13 – 16.30 hodin.

Úterý 8. 8. 2006
Kolárovo divadlo v 19.30
DĚSNEJ DOJÁK
Americká komedie o lásce, romantice a podobných
hloupostech. Potěší hlavně ty diváky, co romantiku milují i
ty, co se jí bojí.
Vstupné: 55,- Kč. Mládeži přístupné od 12 let.

Čtvrtek 10. 8. 2006
Výstavní sál kláštera Police nad Metují
DĚTI ASIE
Výstava fotografií – autor Milan Schirlo.
Vernisáž se koná v 16 hodin.
Otevřena od pátku 11. 8. 2006 denně kromě pondělí 9 – 12 a
13 – 16.30 hodin, výstava potrvá do 27. srpna 2006.
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti do 10 let 10,- Kč.Veškerý
výtěžek ze vstupného bude předán nadaci Naše dítě.

Pátek 11. 8. 2006
Stará škola (Dřevěnka) Police nad Metují

KRAJINA V BARVĚ
(TENTOKRÁT DIGITÁLNĚ)

Výstava fotografií – autoři Oldřich Jenka a Ing. Milan
Foglar. Vernisáž se koná v 16.00 hodin.
Otevřena od soboty 12.8.2006 denně kromě pondělí 9 – 12 a
13 – 16.30 hodin a potr vá do 27. srpna 2006.
Pellyho park v 18.00 hodin
Vystoupení mažoretkové skupiny TJ Sokol, skupiny
břišních tanečnic ZŠ Police nad Metují a možná
přijde i kouzelník!
KONCERT skupiny PEVNÁ VŮLE
Začátek ve 20 hodin. Vstupné 30,- Kč

Vražedné pobřeží (hřiště TJ Spartak) ve 20.00 hodin

KONCERT skupiny NANOVOR
Vstupné 40,- Kč

Sobota 12. 8. 2006
V průjezdu vedle Večer ky
KVÍČEROVSKÁ KAVÁRNA
Sobota i neděle po celý den.
Chovatelský areál u koupaliště
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE
a 32. OKRESNÍ VÝSTAVA HOLUBŮ
Sobota a neděle 8 – 17 hodin
Hasičárna Police nad Metují
VÝSTAVA A PRODEJ CITRUSŮ A EXOTICKÝCH
ROSTLIN
Sobotu a neděle 8 – 17 hodin.
V prostorách býv. SOU zemědělského
UKÁZKA LIDOVÝCH ŘEMESEL
ZUŠ Ostrov nad Ohří
Sobota a neděle 9 – 16 hodin
V Radimovské ulici v čp. 403
OBRAZY V PLENÉRU
vystavují Věra Pfeiferová a Jar oslav Šolc
v sobotu a neděli 9 – 18 hodin.
Na nové tržnici od 9 – 18 hodin
STŘELNICE OGP
Střelba z kuše o ceny s občerstvením
Den otevřených dveří
DRAŠNAROVA KOVÁRNA
Sobota 10 – 18 hodin
Myslivecké sdružení KORUNA
Pouťové posezení u chaloupky
v Radimovské ulici
Sobota od 14 hodin, neděle od 13 hodin – sele na rožni,
občerstvení, program pro děti
Na hřišti TJ Spartak v 17 hodin – okresní přebor
FO TBALO VÉ UTKÁNÍ S pa rta k Police „B“
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Od 18.00 hodin
SPANILÁ JÍZDA MĚSTEM
pořádá Automotoklub Velké Petrovice
Vražedné pobřeží (hřiště TJ Spartak) ve 20 hodin
POUŤOVÁ ZÁBAVA
k poslechu a tanci hraje skupina ANTAREST z Nového
Města nad Metují.
Vstupné 50,- Kč
Masarykovo náměstí ve 22.00 hodin
OHŇOSTROJ
pořádá pan Janeček

Neděle 13. 8. 2005
V Bezděkových sadech – autobusové nádraží
VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
od 8 – 17.00 hodin
Hřiště TJ Spartak ve 14.45 hodin
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ dorost 1. třída
Spartak Police – MFK ÚPA „C“
Hřiště TJ Spartak v 17 hodin
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 1.A třída
Spartak Police „A“ – TJ Červený Kostelec
Bohoslužby v Chrámu Nanebevzetí Panny Marie
- pátek 11. 8. 2006 - večer v 17.30 hodin, sobota 12. 8. 2006
- večer v 17.30 hodin, neděle 13. 8. 2006 - ráno v 8 hodin.
Pouťové atrakce zajišťuje firma Janeček z Prahy.
Stánkový prodej organizuje jako každý rok pan Pavel Kubín.
Hlasy z Kvíčerova vyjdou v pátek 11. 8. 2006 odpoledne!
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